
 

پيدايش
 

   آتاب در اين. گويد ی م سخنی  هست  عالم ، از پيدايش  پيداست  از اسمش  آه ، همانگونه» پيدايش « آتاب
 و زيبا  آاملی آند و او را در محيط ی م  را خلق  انسان آفريند، چگونه ی خدا دنيا را م  چگونه  آه خوانيم یم

ی ا  انساِن گناهكار چاره نجاتی  خدا برا  چگونه شود و سرانجام ی م وارد جهان   گناه دهد، چگونه یقرار م
 ی، دست  بشر، آغاز هنر و صنايع  از آغاز تاريخ  است  عبارت  آمده  آتاب  در اين آهی مطالب. انديشد یم

   اسرائيل قوم   متوجه  بعد، مسير آتاب  به  دوازده از فصل.  گوناگونی  زبانها و قومها پيدايشی چگونگ
 در   آه  شده  ثبت  در آتاب  و پسرانش ، يعقوب ، اسحاق ابراهيمی  زندگ  بعد داستان از اينجا به. شود یم

 .پذيرد ی م  در مصر پايان يوسفی  زندگ  با شرح خاتمه
  انسان   هرچند گناه  آه  است ، اين  است  محسوس  آتاب  در سراسر اين آه»  پيدايش « آتابی  اصل موضوع

   بدنبال  بلكه  است  نكشيده  خود دست  آرد، اما خدا از فعاليت  بود خراب  و زيبا آفريده  خدا خوب  را آه آنچه
 بشر را   و تاريخ  است مسلطی  هست  دهد و رستگار سازد؛ خدا بر عالم  تا او را نجات  است بشر گمگشته
 .برد ی م  پيش  خود به  عزيزان  و نجات در مسير منافع

   آفرينش داستان
  را  خدا آسمانها و زمين آهی در آغاز، هنگام

   بود، و روح شكلی و بی ، خال زمين2 آفريد،
 .آرد ی م  بخار حرآتِکتاريی ها تودهی خدا رو

 .شدی و روشناي» .بشودی روشناي«: خدا فرمود3
جدا ی  را از تاريك را پسنديد و آنی خدا روشناي4

را ی و تاريك» روز «رای او روشناي5.  ساخت
، روز  اين.  شد  و صبح  گذشت شب. ناميد»  شب«

 . بود اول
 جدا شوند  بخار از همی ها توده«:  خدا فرمود سپس6

   تشكيل  در باال و اقيانوسها در پايين تا آسمان
 جدا  پايينی بخار را از آبهای ها خدا توده8و7 ».گردند

   و صبح ذشت گ شب.  وجود آورد  را به آرد و آسمان
 . بود ، روز دوم اين. شد

 در  زير آسمانی آبها«:  خدا فرمود  از آن پس10و9
خدا .  شد و چنين» .پديد آيدی  شوند تا خشك يكجا جمع

ناميد و » دريا« آبها را  و اجتماع»  زمين«را ی خشك
  انواع«:  خدا فرمود سپس12و11 . را پسنديد خدا اين
 دار در   ميوه ر و درختاندا  دانه  و گياهان نباتات
» . خود را توليد آنند ، نوع ک برويند و هر ي زمين

 و   گذشت شب13 .همينطور شد و خدا خشنود گرديد
 . بود ، روز سوم اين.  شد صبح

 درخشانی   اجسام در آسمان«:  خدا فرمود سپس15و14
 جدا   آنند و روز را از شب  را روشن باشند تا زمين

و » .، فصلها و سالها را پديد آورندنمايند و روزها
 تا بر   ساخت  خدا دو روشنايی بزرگ پس16.  شد چنين
 بر روز  روشنايی بزرگتر برای حكومت:  بتابند زمين

او .   بر شب و روشنايی آوچكتر برای حكومت
  خدا آنها را در آسمان17.   را ساخت  ستارگان همچنين

  بر روز و شب18 سازند،   را روشن قرار داد تا زمين
 جدا   آنند، و روشنايی و تاريكی را از هم حكومت
.  شد  و صبح  گذشت شب19. و خدا خشنود شد. نمايند
 . بود ، روز چهارم اين
 پر   زنده آبها از موجودات«:  خدا فرمود سپس20

» . پرواز درآيند  به  بر فراز آسمان شوند و پرندگان
  و انواعی اي دري  بزرگ  خدا حيوانات پس22و21

  خدا از اين.  را آفريد  پرندگان و انواعی  آبز جانوران
: ، فرمود  داده نيز خشنود شد و آنها را برآت

 بارور و زياد شوند و آبها را ُپری  درياي موجودات«
  شب23 ». زياد شوند زمينی  نيز رو سازند و پرندگان

 . بود ، روز پنجم اين.  شد  و صبح گذشت
 و   جانوران ، انواع زمين«:  فرمود خدا سپس24

 وجود  را به  و خزندگانی و وحشی  اهل حيوانات
و ی  اهل  حيوانات خدا انواع25 . شد و چنين» .آَوَرد
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 وجود آورد، و از آار   را به  خزندگان و تمامی وحش
 .خود خشنود گرديد

،   خود بسازيم  را شبيه انسان«:  خدا فرمود سرانجام26
   آسمان  دريا و پرندگان  و ماهيان  زمين ناتتا بر حيوا
 خود   را شبيه  خدا انسان پس27 ».آندی فرمانرواي

 را  و ايشان28  آرد  و مرد خلق  را زن او انسان. آفريد
 را  بارور و زياد شويد، زمين«: ، فرمود  داده برآت

 دريا و   يابيد، و بر ماهيان  تسلط ُپر سازيد، بر آن
 .آنيدی  فرمانرواي  حيوانات ء و همه ان آسم پرندگان

ی  را برا درختانی ها دار و ميوه  دانه  گياهان تمام29
  سبز را بهی  علفها ءو همه30 ،  شما دادم بهک خورا

 ».  بخشيدم  و خزندگان  و پرندگان حيوانات
 بود نظر آرد و آار   آفريده  آنچه  خدا به آنگاه31

 و   گذشت شب. ديد ی عال  را از هر لحاظ آفرينش
 . بود ، روز ششم اين.  شد صبح

 
 در   و هر چه سمانها و زمين آ  ترتيب  اين به
 روز  با فرارسيدن2 . گرديد بود، تكميل آنها

 از آار  ، دست  آرده  را تمام ، خدا آار آفرينش هفتم
   را مقدس ، آن  داده  را برآت خدا روز هفتم3. آشيد
   از پايان  خدا پس بود آهی روز فرمود، زيرا  اعالم

 آسمانها و   ترتيب  اين به4 .  گرفت ، آرام آار آفرينش
 . شد  آفريده زمين

 
  و حوا  آدم

  هيچ5،   را ساخت  خداوند آسمانها و زمين هنگامی آه
 بود، زيرا خداوند   نروييده  و گياهی بر زمين بوته

   نبود آه آدمی  بود، و همچنين  نبارانيده هنوز باران
   از زمين اما آب6 نمايد؛   و زرع  آشت روی زمين

 .آرد  می  خشكيها را سيراب آمد و تمام  می بيرون
  سپس.   را سرشت ، آدم  زمينِک خداوند از خا آنگاه7

 بخشيد و   او جان ، به  دميده  حيات  روح آدمی در بين
 .شدی  ا ، موجود زنده آدم

،   در شرق ، واقع  عدن زمين، خداوند در سر  از آن پس8
   بود در آن  آفريده  وجود آورد و آدمی را آه باغی به

   باغ  زيبا در آن  درختان خداوند انواع9.   گذاشت باغ
،   باغ او در وسط.  دهند  طعم های خوش رويانيد تا ميوه

 نيک و   شناخت درخت « و همچنين»   حيات درخت«
ای   رودخانه  عدن ناز سرزمي10. را قرار داد» بد

   اين سپس. را آبياری آند  جاری شد تا آن بسوی باغ
رود 12و11.  گرديد  چهار رود آوچكتر تقسيم  به رودخانه

. گذرد  می  َحويله  از سرزمين  آه است»  فيشون « اول
   يافت  جزع ، مرواريد و سنگ در آنجا طالی خالص

   سرزمين از  آه است»  جيحون « رود دوم13. شود می
   آه است»  دجله« رود،  سومين14. آند  عبور می آوش

»  فرات «  و رود چهارم  آشور جاری است بسوی شرق
 . است

 آار   تا در آن  گذاشت  عدن  را در باغ خداوند، آدم15
از «:  گفت  او و به17و16 نمايد،ی  نگهدار آند و از آن

   درخت ء بخور، بجز ميوه  باغ درختانی ها  ميوه ءهمه
 ی، بخور  آن ءو بد، زيرا اگر از ميوهک  ني شناخت
 ».مردی  خواه باش  مطمئن

بايد .  تنها بماند  آدم  نيست شايسته«: خداوند فرمود18
 خداوند  آنگاه19 ».  وجود آورم بهی او يار مناسبی برا
  سرشتهک  از خا را آهی  و پرندگان  حيوانات ءهمه

بر آنها ی  نامهاي  چه يند آدم آورد تا بب بود، نزد آدم
   و پرندگان  حيوانات  تمام  ترتيب بدين.  خواهد گذاشت

   و پرندگان  حيوانات  تمام  آدم پس20 .شدندی نامگذار
  يافتی او يار مناسبی آرد، اما برای را نامگذار

 .نشد
فرو برد و ی  عميق  خواب  را به  خداوند آدم آنگاه21
   را با گوشت آنی  و جا برداشت را  هايش از دندهی يك

   و او را پيش سرشتی ، زن  دنده و از آن22 ُپر آرد،
 :  گفت آدم23 . آورد آدم
  از استخوانهايمی  استخوان  است اين«

 . از گوشتمی و گوشت
 باشد، *"نسا" او  نام

 ». شد  گرفته  از انسان چون
ا  مرد از پدر و مادر خود جد  آه  است  سبب  اين به24
  ، آن  پس پيوندد، و از آن ی همسر خود م شود و به یم

 .شوند یمی دو يك

                                                 
 .يعنی زن» نسا«   *
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  احساسی  بودند، ول ، هر چند برهنه  و همسرش آدم25
 .آردند ی نم خجالت

 
   انسان سقوط

  وجود  خداوند به آهی  حيوانات ءمار از همه
،   آمده مار نزد زنی روز. آورد، زيرآتر بود

 خدا شما را از   دارد آه يقتآيا حق«:   او گفت به
 »؟  است  آرده  منع  باغ  درختان تمام ء  ميوه خوردن

  ء از ميوه  داريم ما اجازه«:   گفت  در جواب زن3و2
   در وسط آهی  درختء ، بجز ميوه  بخوريم  درختان ءهمه
   آنء  از ميوه  آه  است خدا امر فرموده.   است باغ

   و گرنه  نكنيم ا لمس ر آنی  و حت  نخوريم درخت
 ». ميريم یم
 خدا  بلكه5 ! نخواهيد ُمرد  باش مطمئن«:  مار گفت4

 بخوريد،   درخت  آنء  ميوه از داند زمانی آه  می خوب
شويد و  یشود و مانند خدا م ی شما باز م چشمان

 ». دهيد  را از بد تشخيص توانيد خوب یم
:  انديشيد، زيبا آمد و با خود  در نظر زن  درخت آن6
 باشد   طعم تواند، خوش ی درخِت دلپذير، م  اينء ميوه«

 چيد و   درختء  از ميوه پس» .ببخشدی  داناي  من و به
  آنگاه7.  داد و او نيز خورد  هم  شوهرش خورد و به

 شدند؛  خود آگاهی چشماِن هر دو باز شد و از برهنگ
خود ی برای درخِت انجير پوششی  با برگها پس

 . آردند درست
خداوند را ی ، صدا  و زنش  روز، آدم عصر همان8
ی  شنيدند و خود را البال رفت ی م  راه  در باغ آه

ی ا«:  را ندا داد خداوند آدم9 . آردند  پنهان درختان
 *»ی؟آن ی م ، چرا خود را پنهان آدم
،   و ترسيدم  شنيدم صدای تو را در باغ«:  داد  جواب آدم10

 ».  آردم  خود را پنهان ؛ پس م بود زيرا برهنه
 ی؟ا  برهنه  آه  تو گفت بهی  آس چه«: خداوند فرمود11

 از   بودم  تو گفته  به آهی خوردی  درخت  آنء آيا از ميوه
 »ی؟ نخور آن
   از آنی، ساخت  يار من  آه  زن اين«:  داد  جواب آدم12

 ».  خوردم  هم  داد و من  من  به ميوه

                                                 
 .»کجا هستی؟, ای آدم«يا    *

  بود آهی  آار  چه اين«:  پرسيد از زن خداوند  آنگاه13
 »ی؟آرد
 ». داد مار مرا فريب«:   گفت زن

 آار،   اين  انجام بسبب«:  مار فرمود  خداوند به پس14
 ملعونتر  زمينی و اهلی  وحش  حيوانات از تمام
خزيد و ی  خواه شكمتی روی ا تا زنده. بودی خواه
   نسل ين، و نيز ب  تو و زن بين15 .خوردی خواهک خا

نسِل زْن سر تو .  گذارم ی م ، خصومت  زن تو و نسل
 ».زدی را خواهی  و ءرا خواهد آوبيد و تو پاشنه

 تو را  درد زايمان«:  فرمود  زن  خداوند به آنگاه16
. زاييدی  خواه  و تو با درد فرزندان آنم یزياد م
 خواهد  بود و او بر تو تسلطی  خواه  شوهرت مشتاق
 ». داشت

 را   زنتء  گفته چون«:  فرمود  آدم  خداوند به سپس17
   تو گفته  به  درختی خوردی آه  آنء پذيرفتی و از ميوه

 قرار خواهد   زير لعنت  نخوری، زمين  از آن بودم
   از آن  و زحمت  با رنج  عمرت  ايام  و تو تمام گرفت
 خار و خاشاک  از زمين18 . خواهی آرد  معاش آسب
 صحرا را خواهی  هد روييد و گياهان خوا برايت
 خواهی   نان ات  پيشانی  عرق تا آخر عمر به19 .خورد

   آه  خاآی باز خواهی گشت  همان  به خورد و سرانجام
   شدی و به  شدی؛ زيرا تو از خاک سرشته  گرفته از آن

 ».  برخواهی گشت خاک هم
ناميد، ) »یزندگ«ی يعن( خود را َحّوا  ، زن آدم20
 . شود  زندگانء  مادر همه بايست ی او م نچو

   آرد و آدم  تهيه  حيوان از پوستی خداوند لباسهاي21
  حال«:  خداوند فرمود سپس22 . را پوشانيد و همسرش

شناسد،  ی و بد را م  و خوب  است  مانند ما شده  آدم آه
نيز بخورد وتا "   حيات درخت " ء از ميوه نبايد گذاشت

   عدن  خداوند او را از باغ پس23 ».ند بما ابد زنده
   آنِک از خا آهی  راند تا برود و در زمين بيرون
 را   او آدم  ترتيب بدين24 . بود، آار آند  شده سرشته
ی  فرشتگان  عدن باغی  شرق  آرد ودرسمت بيرون

   هر طرف  به آهی قرار داد تابا شمشير آتشين
 . آنند افظترا مح»   حيات درخت«  چرخيد، راه یم

   و هابيل قائن
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 آنگاه. زاييدی ، پسر  شده  حامله حّوا از آدم
  حاصلی خداوند مردک  آم به«:  حّوا گفت

) »  شده حاصل«ی يعن (  او را قائن  نام پس» . نمودم
زاييد و ی ، پسر  شده حّوا بار ديگر حامله2 . گذاشت

 .  گذاشت  او را هابيل نام
ی  آشاورز  به  و قائن پرداختی دار  گله  به هابيل

از حاصِل ی ا  هديه  قائنی، از مدت پس3 . شد مشغول
 نيز چند  هابيل4 .زميِن خود را بحضور خداوند آورد

 آرد و   خود را ذبح ء گله زادگان  از نخست رأس
.  نمود  خداوند تقديم  آنها را به  گوشت  قسمت بهترين

 و  اما قائن5 ،  را پذيرفت اش  و هديه خداوند هابيل
   و از شدت  بر آشفت  قائن پس.  نكرد  را قبول اش هديه
 . زير افكند  را به  سرش خشم

و ی ا  شده چرا خشمگين«:  پرسيد خداوند از قائن6
   عمل اگر درست7 ی؟ا  زير افكنده  را به سرت

   چنين  اما چونی؟شد ی نم  آيا مقبولی،آرد یم
خواهد بر تو  ی و م  توست  در آمين  گناهی،نكرد
 »! شو  چيره تو بر آنی  شود؛ ول مسلط

   با او به  آه  خواست  هابيل  از برادرش قائنی روز8
 آنها در صحرا بودند،  آه یهنگام. صحرا برود

 .  آرد و او را آشت  حمله  برادرش  به  قائن ناگهان
 »؟  آجاست  هابيل برادرت«:  پرسيد  خداوند از قائن آنگاه9
   نگهبان ؟ مگر من از آجا بدانم«:  داد  جواب نقائ

 »؟  هستم برادرم
 ی؟ آرد بود آهی  آار  چه اين«: خداوند فرمود10

. آورد ی فرياد برم  نزد من  از زمين  برادرت خون
   با خون آهی و از زمينی  هست  ملعون اآنون11

 .شدی  طرد خواهی،ا  آرده  را رنگين  آن برادرت
   محصول  ديگر زمينی، آار آن ، هر چه  پس از اين12

 تو نخواهد داد، و تو در   بايد، به  آه خود را آنچنان
 ».بودی  خواه  و پريشان  آواره جهان

   آه  است  سنگينتر از آن  من مجازات«:   گفت قائن13
 و از   سرزمين امروز مرا از اين14 .  آنم  تحمل بتوانم

 و   آواره هانو مرا در جی ران ی م حضور خودت
 مرا ببيند مرا خواهد   هر آه  پسی،گردان ی م پريشان
 ». ُآشت

 تو   نخواهد شد؛ زيرا هر آه چنين«:  داد خداوند جواب15
 تو   برابر شديدتر از مجازات  هفت را بكشد، مجازاتش

 تا اگر   گذاشت  خداوند نشانی بر قائن سپس» .خواهد بود
 از   قائن آنگاه16 .نكشدآسی با او برخورد آند، او را 

يعنی ( ُنود   و در زمين  رفت حضور خداوند بيرون
 . شد  ساآن  شرقی عدن در سمت) »سرگردانی«
بدنيا آورد ی ، پسر  شده  حامله بعد همسر قائنی چند17

   سرگرم  قائن  موقع در آن.  ناميدند و او را َخنوخ
  ن را بر آ  خنوخ  پسرش  نام بود، پسی  شهر ساختن

 . شهر گذاشت
 پدر  ، محويائيل  پدر عيراد، عيراد پدر محويائيل خنوخ18

   به ِلمک دو زن19.  پدر ِلمک بود  و متوشائيل متوشائيل
 او   پسری زاييد و اسم عاده20 .  گرفت  و ظله نامهای عاده

داری  نشينی و گله  خيمه او آسی بود آه.  گذاشتند را يابال
 و  دان  موسيقی  اولين  يوبال شبرادر21 . داد را رواج
  ، زِن ديگر لمک هم ظله22 . و نی بود  چنگ مخترع

  او آسی بود آه.  ناميدند  قائن  او را توبل پسری زاييد آه
خواهر .  آرد  آهنی و مسی را شروع  آالت آار ساختن

 .  داشت  نام ، َنعمه  قائن توبل
:   گفت،  و ظله  خود، عاده  همسران روزی لمک به23
 مرا  جوانی را آه.  آنيد  گوش  من  به ای زنان«

   مجازات اگر قرار است24 .  بود، ُآشتم  آرده مجروح
 باشد،   قائن  برابر مجازات  را بكشد، هفت  قائن آسی آه

 بخواهد مرا بكشد، هفتاد و   آه  آسی هم  مجازات پس
 ». برابر خواهد بود هفت

.  پسر ديگری شدند احب و حّوا ص ، آدم  از آن پس25
   قائن  برادرش  بدست  آه خدا بجای هابيل«:  حّوا گفت

   نام پس» . عطا آرد  من  بود، پسری ديگر به  شده آشته
 . گذاشت) » عطا شده«يعنی  ( او را شيث

 دنيا آمد  بهی  فرزند  شد، برايش  بزرگ  شيث چون26
  بود آه   انوش در زمان.  نهادند  نام  او را انوش آه

 . خداوند نمودند  عبادت  به  شروع مردم
 

   تا نوح از آدم
 )4-1:1  تواريخ1(

 یهنگام.  او  و نسل  آدم  پيدايش  شرح  است اين
 را بيافريند، او را   انسان  خدا خواست آه

4
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   خلق  را مرد و زن او انسان2 . خود آفريد شبيه
،  ز خلقت آغا  داد و از همان ، آنها را برآت فرموده
 .ناميد»  آدم« را  ايشان

   به  شيث*  بود، پسرش ساله 130  وقتی آدم:  آدم5و4و3
  ، آدم بعد از تولد شيث.  بود  آدم  پدرش او شبيه. دنيا آمد

   و دختران  پسران  ديگر عمر آرد و صاحب سال 800
 .سالگی مرد 930   در سن آدم. شد

   انوش  پسرش بود، ساله 105  شيثی وقت:  شيث8و7و6
 ديگر  سال 807  ، شيث بعد از تولد انوش.  دنيا آمد به

 در  شيث.  شد  و دختران  پسران عمر آرد و صاحب
 .مردی سالگ  912  سن

   قينان  بود، پسرش  نود ساله انوشی وقت:  انوش11و10و9
 ديگر  سال 815  ، انوش بعد از تولد قينان.  دنيا آمد به

 در  انوش.  شد  و دختران ان پسر عمر آرد و صاحب
 .مردی سالگ 905  سن

   بود، پسرش  هفتاد ساله قينانی وقت:  قينان14و13و12
 840  ، قينان ئيل بعد از تولد مهلل.  دنيا آمد  به ئيل مهلل
.  شد  و دختران  پسران  ديگر عمر آرد و صاحب سال

 .مردی سالگ 910  او در سن
   ساله  و پنج  شصت ئيل وقتی مهلل:  ئيل مهلل17و16و15

 از تولد يارد،  پس.  دنيا آمد  يارد به بود، پسرش
   پسران  ديگر عمر آرد و صاحب سال 830  ئيل مهلل

 .سالگی مرد 895  او در سن.  شد و دختران
   بود، پسرش ساله 162يارد ی وقت: يارد20و19و18

  سال 800، يارد  بعد از تولد خنوخ.  دنيا آمد  به خنوخ
يارد .  شد  و دختران  پسران يگر عمر آرد و صاحبد

 .مردی سالگ 962  در سن
 بود،   ساله  و پنج  شصت خنوخی وقت:  خنوخ21-24

،  بعد از تولد متوشالح.  دنيا آمد  به  متوشالح پسرش
  او صاحب.  ديگر با خدا زيست سال 300  خنوخ
. آردی  زندگ سال 365شد و ی  و دختران پسران
   و خدا او را بحضور خود به زيست یا خدا م ب خنوخ

 .او را نديدی باال برد و ديگر آس
 بود،  ساله 187  وقتی متوشالح:  متوشالح27و26و25

                                                 
 »نبيره« يا »نوه«تواند به معنی   می»پسر«در اين شجره نامه    *

 .نيز باشد

  ، متوشالح بعد از تولد لمک.  دنيا آمد  لمک به پسرش
 و   پسران  ديگر زندگی آرد و صاحب سال 782

 .سالگی مرد 969   در سن متوشالح.  شد دختران
   به  نوح  بود، پسرش ساله 182وقتی لمک :  لمک28-31

 پسر، ما را از آار سخِت  اين«:  لمک گفت. دنيا آمد
، دامنگير ما   خداوند بر زمين  در اثر لعنت  آه زراعت

   او را نوح  لمک اسم پس» . خواهد آرد ، آسوده شده
، لمک  بعد از تولد نوح.  گذاشت) »آسودگی«يعنی (

   و دختران  پسران گر عمر آرد و صاحب دي سال 595
 .سالگی مرد 777  او در سن. شد
   پسر به  سه صاحب سالگی 500   در سن نوح:  نوح32

 . بود  و يافث ، حام سامی نامها
 

   نوح طوفان
  زياد  تعداد انسانها روی زمين  آه  زمان در اين
   دختران  مجذوب ** خدا شد، پسران می

 پسنديدند،   را آه ا شدند و هر آدامزيباروی انسانه
:  خداوند فرمود آنگاه3 . زنی گرفتند برای خود به

 باقی نخواهد ماند، زيرا او   در انسان  هميشه  من روح«
   سال  صد و بيست پس.  فانی و نفسانی موجودی است

 ». آند  تا خود را اصالح دهم  می  او فرصت به
   انسانها باهم ران خدا و دخت  پسران  از آنكه پس4

 وجود   به آسا از آنان غولی  نمودند، مردان وصلت
.  هستند  قديم  دوران  معروف  دالوران اينان. آمدند

 در گناهند و   غرق  خداوند ديد مردم آهی هنگام6و5
  روند، از آفرينش یها م یها و پليد یزشتی دايمًا بسو

 . شد  و محزون  متأسف انسان
از   ام  آفريده را آهی  انسان من«: مود خداوند فر پس7

 و   و خزندگان حيواناتی حت.  آنم ی محو م زمينی رو
 آنها  ، زيرا از آفريدن برم ی م  را نيز از بين پرندگان
 ».  شدم متأسف

                                                 
 ممکن است نسل خداپرست شيث »پسران خدا«منظور از   **

 اپرست نيز اطالق میزيرا لفظ پسران خدا به مردم خد, باشد

توان آيات مزبور را چنين تفسير کرد  در اين صورت می. شد
که پسران نسل شيث با دختران نسل قائن ازدواج کردند و 

ولی . فرزندانی به وجود آوردند که به شرارت روی آوردند
, برخی از مفسرين معتقدند که منظور از پسران خدا

 .رپيچی نمودندباشند که از فرمان خدا س فرشتگانی می
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 خداوند قرار   مورد لطف  نوح  ميان اما در اين8
 : او  سرگذشت  است اين10و9 . گرفت
او .   و يافث ، حام  نامهای سام  به  پسر داشت  سه نوح

 بود و   خودش  زمان تنها مرد درستكار و خدا ترس
 . خدا زندگی آند  خواست آوشيد مطابق  می هميشه

   در نظر خدا به  و ظلم ، افزونی گناه  زمان در اين11
 . بود  و دنيا بكلی فاسد شده  خود رسيده ءمنتها درجه

 آرد،   را مشاهده بشر خدا فساد و شرارتی وقت13و12
 را   مردم  اين  تمام ام  گرفته تصميم«:  فرمود  نوح به
. اند  ُپر ساخته  را از شرارت ، زيرا زمين آنمک هال
 . برم ی م  از بين  زمين  آنها را همراه من

 سرو يک آشتی   درخت ، با چوب اما تو، ای نوح«14
ای درزها و شكافه.   آن  اتاقهايی درست بساز و در آن

   طولش  را طوری بساز آه آن15 . آشتی را با قير بپوشان
  ذراع 30   آن  و ارتفاع ذراع 50   عرضش* ، ذراع 300
ای برای  ، پنجره تر از سقف  پايين يک ذراع16 .باشد

 و در   بنا آن  طبقه  سه  آن در داخل. روشنايی آشتی بساز
 . بگذار ورودی آشتی را در پهلوی آن

 پوشانيد تا   خواهم  را با آب  سراسر زمين بزودی من«17
اما 18 .، هالک گردد  هست  در آن ای آه هر موجود زنده
 و   تو را با همسر و پسران  آه بندم با تو عهد می

  از تمام20و19.  دارم  نگاه  در آشتی سالمت عروسانت
 با   نر و ماده  يک جفت  و پرندگان ، خزندگان حيوانات
   در امان  طوفان  آشتی ببر، تا از خطر اين  داخل خود به
   خوراک آافی برای خود و برای تمام همچنين21 .باشند

 اوامر خدا   تمام نوح22 ».  آن  در آشتی ذخيره موجودات
 . داد را انجام

 
 تو و اهل«:  فرمود  نوح  خداوند به سپس
 ء  همه شويد، زيرا در بينی  آشت  داخل ات خانه

.   تو را درستكار يافتم  روزگار فقط ن اي مردمان
،   گوشت  حالل  از حيوانات  جفت  خود هفت همراه3و2

   حيوانات  از بقيه جفتک  و ي  از پرندگان  جفت هفت
 آنها  ، نسل ببر، تا بعد از طوفانی  آشت  درون را به

                                                 
هر . گفتند فاصله بين سرانگشتان تا آرنج را يک ذراع می   *

 .ذراع تقريبًا نيم متر است

   مدت ، به هفتهک  از ي پس4 .بماندی  باق  زمين یرو
 و هر   ريخت  فرو خواهم ان روز بار  شبانه چهل

  زمينی ، از رو ام  وجود آورده  به را آهی موجود
 ». آرد محو خواهم

   او امر فرموده  خداوند به  را آه  هر آنچه  نوح پس5
   بر زمين  عظيم  طوفان  آن آهی وقت6 . داد بود انجام
   اتفاق  به او و همسرش7 . بود  ششصد ساله آمد، نوح
رفتند تا از ی  آشت  درون  به سانش و عرو پسران

   و خزندگان پرندگان9و8 . باشند  در امان خطر طوفان
   حرام  و چه  گوشت  حالل  نيز، چه و حيوانات

 خدا  آهی همانطور. رفتندی  آشت  او به ، همراه گوشت
ی  آشت ، داخل ، نر و ماده  جفت  بود، آنها جفت فرموده

 .گرفتندی جا
 ششصد   نوح ، هنگامی آه يک هفتهبعد از 12و11و10

 شد   شروع ، طوفان  دوم  ماه  بود، در روز هفدهم ساله
 ء  همه همچنين.  باريد  باران  روز بشدت  شبانه و چهل

 . جاری شدند ، بر زمين  آرده آبهای زيرزمينی فوران
 و همسر و   شد، نوح  شروع  طوفان اما روزی آه13

 آشتی   آنها داخل  و زنان ث و ياف  و حام ، سام پسرانش
 و   اهلی و وحشی، پرنده  حيوان از هر نوع15و14 .بودند
   از آنكه پس16 . با آنها بودند  نيز يک جفت خزنده

، وارد   نوح  دستور خدا به ، طبق  نر و ماده حيوانات
 .  آنها بست آشتی شدند خداوند دِر آشتی را از عقب

باريد و  ی آسا م  سيل ران روز با  شبانه  چهل  مدت به17
ی از روی  آشت پوشانيد، تا اينكه ی را م  زمين بتدريج
   آنقدر باال آمد آه  آب  رفته رفته18 . بلند شد زمين
 . شناور گرديد آنی روی آشت

 . فرو رفتند  زير آب  آوهها نيز به  بلندترين سرانجام19
االتر  متر ب  هفت  به  آب  سطح  آنقدر باريد آه باران20

  زمينی  جانداراِن رو ءهمه21 . آوهها رسيدء از قله
،   و پرندگان  خزندگانی،و وحشی حيواناِت اهلی يعن

 در  آهی ا هر موجوِد زنده22 .شدندک  هال با آدميان
  تمام  خدا بدينسان23 . بود، نابود گشتی خشك

 محو آرد، بجز  زمينی  را از رو  زنده موجودات
 تا  آب24 . بودند همراهشی در آشت  آهی  و آنان نوح

   را پوشانيده  زمينء  پهنه  روز همچنان صد و پنجاه
 .بود
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 رای  آشت  درون  و حيوانات اما خدا، نوح
 آبها  بر سطحی او باد.  بود  نكرده فراموش
ی زيرزمينی آبها2 .  يافت  آاهش آم  آم وزانيد و سيالب

  آب4و3.  شد  قطع  باز ايستادند و باران از فوران
  صد و پنجاهی  آشت  تا اينكه  فرو نشست رفته رفته

  آراراتی آوههای  رو  طوفان  از شروع روز پس
  آوهها نيز نمايانی ها  بعد قله  ماه سه5 . قرار گرفت

ی  آشتء  پنجره  روز، نوح  چهل  از گذشت پس7و6 .شدند
   داخل  به آالغی رها آرد، ولی را گشود و آالغ

 سو پرواز   سو و آن  اين  به ، بلكه باز نگشتی آشت
رها ی ، آبوتر  از آن پس8 * .شدک  خش آرد تا زمين

ی برای  خشك تواند زمين یآرد تا ببيند آيا آبوتر م
، زيرا  را نيافتی اما آبوتر جاي9 . پيدا آند نشستن

،  آبوتر برگشتی وقت.  بود  زمين  بر سطح هنوز آب
   و به  آرد و آبوتر را گرفترا دراز  خود  دست نوح
 .بردی  آشت داخل

   روز ديگر صبر آرد و بار ديگر همان  هفت نوح10
،   آفتاب  غروب  بار، هنگام اين11 .آبوتر را رها نمود

 منقار  بهی ا  تازه  زيتون  برگ آهی آبوتر در حال
 در   فهميد آه  نوح پس.   بازگشت ، نزد نوح داشت

 بعد،  هفتهک ي12 .  است و نشسته فر ، آب بيشتر نقاط
 بار  اينی  آبوتر را رها آرد، ول  باز همان نوح

 . آبوتر باز نگشت
   پوشش  آبوتر، نوح  از رها آردن  پس ماهک ي13
   و ديد آه  نگريست  بيرون  و به را برداشتی آشت
   ديگر همء  هفته هشت14 .  است شدهک  خش  زمين سطح
  در اين16و15 .شدک  جا خش  همه  و سرانجام گذشت
   آه  رسيده  آن زمانک اين«:  فرمود  نوح  خدا به هنگام
  ، پرندگان  حيوانات تمام17 . شويد خارجی  از آشت همه

ی  آنند و بررو  تا توليد مثل  را رها آن و خزندگان
   با همسر و پسران  نوح پس19و18 ». زياد شوند زمين

 و   حيوانات تمام. مد آ بيرونی  از آشت و عروسانش

                                                 
 احتماًال کالغ روی اجساد حيوانات شناور بر سطح آب می   *

نشست در صورتی که کبوتری که بعدًا از کشتی خارج شد 
 ءتوانست نشان دهنده روی اجساد حيوانات ننشست و اين می

 .ن کاهش آب باشدميزا

  خارجی  از آشت  دسته  نيز دسته  و پرندگان خزندگان
 .شدند

هر   و از  قربانگاهی برای خداوند ساخت  نوح آنگاه20
.  قربانی آرد  بر آن  گوشت  حالل ء و پرنده حيوان

 خشنود گرديد و با خود   نوح  عمل خداوند از اين21
   دلش  آه ر انسان را بخاط  بار ديگر زمين من«:  گفت

 آرد   نخواهم ، لعنت  است  متمايل  گناه از آودآی بطرف
   نخواهم  را از بين  زنده  موجودات  تمام  چنين و اين
،   و زرع ، آشت  باقی است  جهان تا زمانی آه22. برد

  ، و روز و شب  و تابستان سرما و گرما، زمستان
 ». برقرار خواهد بود همچنان

 
  ا نوحعهد خدا ب

  ايشان  داد وبه  را برآت  و پسرانش خدا، نوح
 را ُپر  بارور و زياد شويد و زمين«: فرمود

  ، پرندگان  زمين  و خزندگان  حيواناتء همه3و2 .سازيد
  ء دريا از شما خواهند ترسيد، زيرا همه هوا و ماهيان

توانيد  ی و شما م ام  شما قرار دادهء آنها را زير سلطه
 آنها نيز  ، از گوشت  و سبزيجات  بر غالت عالوه
   را با خونش اما گوشت4 . آنيد استفادهک خورای برا
   انسان ُآشتن6و5 .بخشد نخوريد ی م  حيات  بدان آه

.   است  شده  خداآفريده  شبيه ، زيرا انسان جايز نيست
هر .  شود را بُكشد بايد آشتهی  انسان آهی هر حيوان

 برساند، بايد   قتل را بهی  ديگر سان ان  آه همی انسان
 زياد  و اما شما، فرزندان7 . شود  آشته  انسان  دست به

 ». را ُپر سازيد توليد آنيد و زمين
 با  من«11و10و9 : فرمود  و پسرانش  نوح  خدا به سپس8

،   حيوانات با تمامی  شما و حتء آيندهی شما و با نسلها
   بعد از اين  آه دمبن ی عهد م  و خزندگان پرندگان

  نكنمک  هال  طوفانء  را بوسيله  زنده هرگز موجودات
 .  ننمايم  خراب  را نيز ديگر بر اثر طوفان و زمين

  آمان رنگين13 : منی  عهد جاودان  نشان  است اين12
خواهد ی  عهد  نشان  و اين گذارم یخود را در ابرها م

ی ابرها را باالی وقت14 . ام  بسته  با جهان  من بود آه
  آنگاه15  شود،  ديده  آمان  و رنگين  بگسترانم زمين
 ياد   به ام  داده  جانداران  شما و تمام  به را آهی قول

   زنده  موجودات هرگز تمام  آورد و ديگر خواهم

8
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   رنگينی،آر17و16 .نخواهند شدک  هال  طوفان ءبوسيله
 ء  زنده دات موجو  با تمام  است  عهد من ء نشانه آمان
 ». زمينی رو
   و حام  شدند، سام خارجی  از آشت  آه  پسر نوح سه18

  همه19 ..)  است  آنعان  پدر قوم حام. ( بودند و يافث
 . وجود آمدند  به  پسر نوح  دنيا از سه ملل

 شد و تاآستانی   آار آشاورزی مشغول  به نوح21و20
ود، در  ب  زياد نوشيده  شراب روزی آه.  نمود غرس
، پدر  حام22 . خوابيد  برهنه اش  مستی در خيمه حالت
 دو   به  رفته ، برهنگی پدر خود را ديد و بيرون آنعان

 خبر،   اين  با شنيدن  و يافث سام23 . خبر داد برادرش
   بطرف  عقب  عقب های خود انداخته ردايی روی شانه

ا با  او ر سپس.  رفتند تا برهنگی او را نبينند پدرشان
 عادی   حال  به وقتی نوح25و24 . ردا پوشانيدند آن

 : ، گفت  است  آرده  چه  حام  و فهميد آه برگشت
 * . باد  ملعون آنعان«

 . باشد  بندگانء  خود را بنده برادران
 . او باشدء  بنده  دهد و آنعان  را برآت خداوند سام27و26

  سام  سعادتک  دهد و او را شري  را برآت خدا يافث
 گرداند،
 ». او باشدء  بنده و آنعان

و 29 ديگر عمر آرد  سال350  ، نوح  از طوفان پس28
 .  يافت وفاتی سالگ950  در سن

 
   جهان  ملل انشعاب

 )23-5 :1  تواريخ1(

  ، پسران  و يافث  و حام  سام اينها هستند نسل
 : متولد شدند  بعد از طوفان ، آه نوح

 
   يافث نسل

،  جومر، ماجوج:  بودند از  عبارت يافث  ** پسران2
 . و تيراسک ، ماَش ، توبال  ياوانی،مادا

 .  و توَجرِمه َاشكناز، ريفات:  جومر پسران3

                                                 
پسر حام بود و کنعانی ها که نسل کنعان بودند , کنعان    *

 .زير اين لعنت قرار گرفتند

 »قومها« و يا »اعقاب« يا »نسل«تواند به معنی   می»پسران«  **
 .30,26,23,22,7,6,4,3همچنين در آيات . باشد

 .  و رودانيم ، آتيم ، ترشيش اليشه:   ياوان پسران4
  و جزاير  در سواحل  افراد بتدريج  اين فرزندان5

   به گوناگونی را با زبانهای  شدند و اقوام دنياپخش
 .وجود آوردند

 
   حام نسل

  ، فوط ، مصرايم آوش:  بودند از  عبارت  حام پسران6
 . و آنعان

.  و سبتكا ، رعمه ، سبته سبا، حويله:   آوش پسران7
 . شبا و ددان:   رعمه پسران

 نمرُود   نام بود بهی ، شخص  آوش از فرزندانی يك8
او با 9 .  گشت  و معروف بزرگی  در دنيا، دالور آه

ی  بود، تيرانداز ماهر دادهی  و  خداوند به آهی قدرت
خواهند از مهارِت  یمی ، وقت  جهت شد؛ از اين

خداوند تو «: گويند ی آنند، م تعريفی آسی تيرانداز
قلمرو 10 ».مانند نمرود گرداندی را در تيرانداز

 در  ، اآدوآلنه ک، ار  بابل او ابتدا شاملی فرمانرواي
بعد آشور آشور ی ول12و11 .بود *** شنعار مينسرز

   قلمرو خود در آورد و نينوا، رحوبوت را نيز به
  آه)   نينوا و آالح  در بين واقع( را   وريسن عير، آالح

  دادند، در آن ی م را تشكيلی  شهر بزرگ با هم
 .آشوربنا آرد

ها، عناميها،  یلود:  زير بود ، جد اقوام مصرايم14و13
  آه(ها، نفتوحيها، فتروسيها، آسلوحيها لهابي

 .و آفتوريها)  وجود آمدند  به  قوم فلسطينيها از اين
   اقوام  بود و از آنعان  پسر ارشد آنعان صيدون15-19

ها،  یها، امور یها، يبوس یحيّت:  وجود آمدند زير به
ها،  یها، ارواد یها، سين یها، عرق یها، حّو یجرجاش
   از سرزمين  آنعان فرزندان. ها یها و حمات یصمار
 و   سدوم  و بطرف  جرار تا غزه  بسمت صيدون
 . شدند  پراآنده  الشع  تا به و صبوئيم   و ادمه عموره

ی  و سرزمينها  در قبايل  بودند آه  حام اينها نسل20
 خود را   خاص زبانک آردند و هر ي یمی خود زندگ
 .داشتند
   سام نسل

                                                 
 .شنعار همان سرزمين بابل است  ***
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   بود، عابر به  يافث  برادر بزرگ ه، آ  سام از نسل21
 اسامی   است اين22 ).  است عابر جد عبرانيان(وجودآمد 
 . ، آشور، ارفكشاد، لود و ارام عيالم:   سام پسران

 . ، جاتر و ماشک ، حول عوص:   ارام اينانند پسران23
 . پدر عابر بود ، و شالح ارفكشاد پدر شالح24
ی يعن (  فالح:ینامها   دو پسر شد به عابر صاحب25
   دنيا متفرق  مردم  او بود آه زيرا در زمان»  تفرقه«

 . و ُيقطان) شدند
،  ، هدورام ، يارح ، حضرموت الموداد، شالف26-30

 و  ، شبا، اوفير، حويله ، ابيمائيل ، عوبال ، دقله اوزال
ميشا تا ی  از نواح ايشان.  بودند  ُيقطان  پسران يوباب

 بودند و در آنجا   پراآنده سفارهی قشری آوهستانها
 .آردند یمی زندگ

ی  و سرزمينها  در قبايل  آه  سام اينها بودند فرزندان31
 خود را   خاص زبانک آردند و هر ي یمی خود زندگ

 .داشتند
   نوح  شدند، از نسل  برده  در باال نام آهی  افرادء همه32

  د و ملل شدن ، در دنيا پخش  بعد از طوفان بودند آه
 . وجود آوردند  را به گوناگون

 
   بابل برج

  زبانک  ي  به  جهان  مردمء  روزگار همه در آن
 زياد  رفته  دنيا رفته جمعيت2 .گفتند ی م سخن

آنها . آردند ی م  آوچ  شرق  بطرف شد و مردم یم
 رسيدند و   و پهناور در بابل وسيعی  دشت  به سرانجام

 در آنجا  آهی مردم4و3 .دگزيدنی در آنجا سكن
ی بياييد شهر«: ، گفتند  آرده  مشورت زيستند با هم یم

   سرش  آه  بسازيم بلند در آنی  و برج  بنا آنيم بزرگ
  اينی بنا.  خود پيدا آنيمی برای  برسد تا نام  آسمان به

ی برا» .ما خواهد شدی  پراآندگ  مانع شهر و برج
از .  نمودند  تهيه تهپخی  خشتها  آن شهر و برجی بنا
   استفاده گچی  و از قير بجا سنگی  خشتها بجا اين

  آهی  شهر و برج  خداوند به آهی اما هنگام6و5. آردند
 ء  همه زبان«:  ، گفت  بود نظر انداخت  بنا شدن در حال
   آار را شروع ، اين  و متحد شده  است ی يك مردم
، در  نكنيمی گير از آار آنها جلو اگر اآنون. اند آرده
   زبان پس7 . خواهند داد بخواهند انجامی  هر آار آينده

 ». يكديگر را نفهمند  داد تا سخن آنها را تغيير خواهيم
شهر ی  آنها از بنا  شد آه  موجب  اختالِف زبان اين8

 را   خداوند ايشان  ترتيب  اين  بردارند؛ و به دست
 آنجا را  سبب  از اين9 .  ساخت  پراآنده زمينی رو
   در آنجا بود آه ناميدند، چون) » اختالف«ی يعن ( بابل

 را   ايجاد آرد و ايشان  آنها اختالف خداوند در زبان
 .  ساخت  پراآنده زمينی رو
 

   تا ابرام از سام
 )27-24 :1  تواريخ1(

،   بعد از طوفان دو سال:   سام  نسل  است اين11و10
 دنيا  ارفكشاد به * پسرش بود،  ساله 100  سامی وقت
آرد و ی  ديگر زندگ سال 500   سام  از آن پس. آمد

 . شد  و دختران  پسران صاحب
   شالح  بود، پسرش  ساله و پنجی ارفكشاد سی وقت13و12

 ديگر  سال 403، ارفكشاد   از آن متولد شد و پس
 . شد  و دختران  پسران آرد و صاحبی زندگ

 عابر متولد   بود، پسرش سالهی  س شالحی وقت15و14
آرد و ی  ديگر زندگ سال 403   شالح بعد از آن. شد

 . شد  و دختران  پسران صاحب
   فالج  بود، پسرش و چهار سالهی عابرسی وقت17و16

ی  ديگر زندگ سال 430، عابر   از آن پس. متولد شد
 . شد  و دختران  پسران آرد و صاحب

.  رعو متولد شد ش پسر  بود آه سالهی  س فالج19و18
  آرد و صاحبی  ديگر زندگ سال 209، او   از آن پس

 . شد  و دختران پسران
   سروج  بود، پسرش و دوسالهی رعو سی وقت21و20

ی  ديگر زندگ سال 207، رعو   از آن پس. متولد شد
 . شد  و دختران  پسران آرد و صاحب

   ناحور به  بود، پسرش سالهی  س سروجی وقت23و22
ی  ديگر زندگ سال 200   سروج  از آن پس. يا آمددن

 . شد  و دختران  پسران آرد و صاحب

                                                 
 نيز باشد؛ »نبيره« يا »نوه«ی تواند به معن  می»پسر«   *

 .25-12همچنين در آيات 
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   و نه ، بيست  تارح  تولِد پسرش ناحور در موقع25و24
آرد و ی  ديگر زندگ سال 119، و   داشت سال

 . شد  و دختران  پسران صاحب
 پسر شد   سه صاحبی  از هفتاد سالگ  پس تارح27و26
ی  پسر هاران.  ، ناحور و هاران رامابی  نامها به

 دنيا   به آهی  در همانجاي هاران28 .  لوط  نام  به داشت
  در برابر چشمان)  اور آلدانيانی يعن( بود  آمده

 . درگذشتی  جوان  در سن پدرش
 و ناحور با ی،خود سارای  با خواهر ناتن ابرام29

 دختر  ِملكه. ( آردند  ازدواج  ِملكه  خويشء برادرزاده
نازا ی سارا30 .)  داشت  يسكا نام  بود و برادرش هاران

 . نداشتی بود و فرزند
ی  سارا  و عروسش  لوط اش ، نوه  ابرام  پسرش تارح31

   قصد آنعان  را به  و اورآلدانيان را با خود برداشت
 رسيدند در   شهر حران آنها بهی اما وقت.  گفتک تر

  در حران سالگی 205   در سن تارح32 .آنجا ماندند
 . درگذشت

 
   خدا از ابرام دعوت

  ، خانه واليت«:  فرمود  ابرام خداوند به
   و به  خود را رها آن و خويشاوندان یپدر

 نمود   خواهم  تو را بدانجا هدايت  من آهی سرزمين
تو را .  گردانم یمی  بزرگ  تو را پدر امت من2 .برو

   و تو مايه سازم ی م زرگ را ب  و نامت دهم ی م برآت
آنند ی  تو خوب  به را آهی آنان3. بودی  خواه برآت
  نمايند لعنتی  تو بد  به را آهی ، و آنان دهم ی م برآت

 ».  خواهند يافت  دنيا از تو برآت  مردم همه.  آنم یم
 نيز   شد و لوط دستور خداوند، روانه   طبق  ابرام پس4

   حران  بود آه  ساله تاد و پنج هف ابرام.   او رفت همراه
  اش و برادرزادهی  سارا او همسرش5 . گفتک را تر
   در حران خود را آهی دارايی  و تمام ، غالمان لوط
.  آرد  آوچ  آنعان  و به  بود، برداشت  آورده  دست به
   واقع  رسيدند، در آنار بلوِط موره  آنعان بهی وقت6

  ها در آن ی آنعان  زمان در آن.  زدند  خيمه در شكيم
 ظاهر  اما خداوند بر ابرام7  بودند،  ساآن سرزمين

   تو خواهم  نسل  را به  سرزمين  اين من«: ، فرمود شده

خداوند ی برای  در آنجا قربانگاه  ابرام پس» .بخشيد
 . بود، بنا آرد  بر او ظاهر شده آه

  هآی  آوهستان  سرزمين ، به  آرده  از آنجا آوچ سپس8
ی  عا  به  شرق  و از طرف ئيل  بيت  به  غرب از طرف

 زد و   خيمه  محل  در آن ابرام.  شد، رفت ی م ختم
  ، او را پرستش خداوند بنا آردهی برای قربانگاه

  بسمتی درپ یپی  با توقفها  ابرام  طريق بدين9. نمود
 . آرد  آوچ جنوِب آنعان

 
  در مصر ابرام

 مصر   به  ابرام شد، پسی حط ق  سرزمين درآنی ول10
 مرز  بهی وقت13و12و11 .آندی  تا در آنجا زندگ رفت

  تو زن«:  گفتی  سارا  مصر رسيد به سرزمين
 شوهر   من  مصر بفهمند آه و اگر مردمی هستی زيباي

؛ اما   تو، مرا خواهند ُآشت تصاحبی ، برا تو هستم
   به  بخاطر تو با منی، هست خواهر منی اگر بگوي
 خواهد   در امان رفتار خواهند آرد و جانمی مهربان
   آنجا ديدند آه وارد مصر شدند، مردمی وقت14 ».بود
از دربارياِن ی ا عده15 . استی  زيباي زنی سارا

 از  را ديدند و در حضور فرعونی ، سارا فرعون
 دستور داد تا  فرعون.  آردند او بسيار تعريفی زيباي

 بخاطر   فرعون آنگاه16 .ند ببر  قصرش او را به
 گوسفند و گاو و  از قبيلی فراوانی  هدايای،سارا

 . بخشيد  ابرام  به  و آنيزان  و غالمان شتر و االغ
   افراد قصر او را به  و تمام اما خداوند، فرعون17
   را به  ابرام  زنی،مبتال آرد، زيرا سارای سختی بال

 نزد خود   را به فرعوْن ابرام18 . بود قصر خود برده
   با من بود آهی  آار  چه اين«:   او گفت فرا خواند و به

؟   توست زنی  سارا آهی  نگفت  من  چرا بهی؟آرد
  تا او را بهی آردی چرا او را خواهر خود معرف19
 ». او را بردار و از اينجا برو ؟ حال بگيرمی زن
  رام خود دستور داد تا اب  مأموران  به  فرعون آنگاه20

 داشتند   و هر آنچه  و آنيزان  را با نوآران و همسرش
 . آنند روانه

   از ابرام  لوط جدا شدن
  آه   و هر آنچه  خود سارای و لوط  با زن ابرام
  ابرام2.  آرد  آوچ  جنوِب آنعان  به داشت

12
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های فراوانی   و گله او طال و نقره. بسيار ثروتمند بود
   سفر خود بسوی شمال  به راهانش و هم ابرام4و3.  داشت

 قبًال   جايی رسيدند آه  دادند و به  ادامه ئيل  بيت و بطرف
  آن.  بود ، قربانگاهی بنا آرده  زده  در آنجا خيمه ابرام
او در آنجا .   و عای قرار داشت ئيل  بيت  درميان مكان

 . نمود بار ديگر خداوند را عبادت
.  داشتی  زياد  و غالمان  و گوسفندان  نيز گاوان لوط5
  بزرگی ها  گله  داشتن  بعلت  و لوط ابرام6
ی  شوند، زيرا برا  در يكجا ساآن توانستند با هم ینم
  و بين7  وجود نداشتی  آاف  چراگاه هايشان گله

  در آن. ( گرفت ی در م  نزاع  و لوط  ابرام چوپانان
   ساآن  سرزمين ها نيز در آن یها و فّرز ی آنعان زمان
   و خويش ما قوم«:   گفت  لوط  به  ابرام پس8.) بودند
.  آنند  ما نبايد با يكديگر نزاع ، و چوپانان هستيم

ک اين.   جدا شويم  از هم  آه  است  در اين مصلحت9
  را آهی هر سمت.  ماستی  رو  پيش وسيعی دشت
 تو   مقابل  بسمت  هم  و من  آن انتخابی خواه یم

   بطرف  منی، برو  چپ اگر بطرف.  ت رف خواهم
 ی، آن  را انتخاب  راست  و اگر طرف روم ی م راست
 ». روم ی م  چپ  بسمت من
 رود   دره  و تمام  انداخت  اطراف  نگاهی به  لوط آنگاه10

 تا صوغر،   سرزمين  آنء همه.  را از نظر گذراند اردن
د هنوز خداون. ( و مصر سر سبز بود  عدن  باغ چون

  لوط11.)  بود  نبرده  را از بين  و عموره شهرهای سدوم
.  آرد  آوچ  شرق  را برگزيد و بطرف  اردنء  دره تمام
  پس12.  از يكديگر جدا شدند  او و ابرام  طريق بدين
 شهرهای   بطرف  ماند و لوط  آنعان  در زمين ابرام
.  شد  ساآن  و در نزديكی سدوم  رفت  اردن ءدره

   به  بسيار فاسد بودند و نسبت  شهر سدوم نمردما13
 .ورزيدند  می خداوند گناه

   ابرام ، خداوند به  از ابرام  لوط بعد از جدا شدن14
   اين تمام15!   آن  خود نگاه  اطراف  به با دقت«: فرمود

 تو   تو و نسل  تا ابد بهی،بين ی م  را آه سرزمين
شمار  ی ب زمين تو را مانند غبار  نسل16.  بخشم یم
   آه  سرزمين برخيز و در سراسر اين17.  گردانم یم
   برخاست  ابرام آنگاه18» .، بگرد بخشم یم  تو  را به آن

  آهی  بلوطستاِن ممر ، به  آرده  خود را جمعء و خيمه

ی  برا در آنجا ابرام.  نمود  آوچ  است در حبرون
 . ساختی خداوند قربانگاه

 
 رهاند ی را م  لوط ابرام

 ک، اريو  بابل  پادشاه  امرافل  زمان در آن
 و   عيالم  االسار، َآُدرالُعَمر پادشاه پادشاه

 : شدند  زير وارد جنگ ، با پادشاهان  قوئيم  پادشاه تدعال
 ،  سدوم  پادشاه بارع
 ،  عموره  پادشاه برشاع
 ،  ادمه  پادشاه شنعاب

 ،  صبوئيم ئيبر پادشاه شم
 ).  صوغر است  همان بالع ( الع ب و پادشاه

   و بالع ، صبوئيم ، ادمه ، عموره  سدوم  پادشاهان پس3
   بسيج  سّديم خود را در درهی ، لشكرها  متحد شده باهم

  تبديل»  ُمردهی دريا «  بعدًا به  سّديم ءدره. (نمودند
 آدرالعمر  ء زير سلطه  سال  دوازده ايشان4) .شد

 نمودند و از   شورش يزدهم س اما در سال. بودند
 .آردندی سرپيچی  و فرمان

  پيمانش  هم ، آدرالعمر با پادشاهان  چهاردهم در سال6و5
 : داد ، آنها را شكست  برده  زير حمله  قبايل به

 ،  قرنين  عشتروت رفائيها در زمين
 ، ها در هام یزوز
 ،  قريتين ها در دشت یايم

  ء در حاشيه  واقع ران فا  سعير تا ايل ها در آوه یحور
 .صحرا

)  شد  ناميده  بعدًا قادش آه (  مشفاط  عين  به سپس7
 در  ها را آه ی امور ها و همچنين یرفتند و عماليق

 . دادند  بودند، شكست  تامار ساآن َحّصون
،  ، ادمه ، عموره  سدوم  پادشاهان  لشكريان آنگاه9و8

العمر و  با آدر  جنگ به) صوغر (  و بالع صبوئيم
 در   واريوک آه  و امرافل  او، تدعال پيمان  هم پادشاهان

   بودند، برخاستند؛ چهار پادشاه  مستقر شده  سّديمء دره
 قير   ُپر از چاههای  سّديمء دره10.   پادشاه  پنج عليه

   و عموره  سدوم وقتی پادشاهان. طبيعی بود
  ا سه چاههای قير افتادند، ام  داخل گريختند، به می

  پس12و11.  فرار آردند  آوهستان  ديگر به پادشاه
   را غارت  و عموره ، شهرهای سدوم  فاتح پادشاهان

14
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آنها .  و مواد غذايی آنها را بردند  اموال ءآردند و همه
 بود،   ساآن  در سدوم  را نيز آه  ابرام ء، برادرزاده لوط

 از  ی آهيكی از مردان13.  با خود بردند  اموالش با تمام
 ابراِم عبرانی   خبر را به  بود، اين  گريخته  دشمن چنگ
ممری اموری  در بلوطستاِن   ابرام  موقع در اين. رساند

 و عانر   اشكول*ممری اموری برادر. (آرد زندگی می
 .) بودند پيمان  هم  با ابرام بود آه

ی  آگاه  لوط اش برادرزادهی  از اسير  ابرام چون14
  خود را آماده  ءنفر از افراد آارآزموده 318،  يافت

  شبانگاه15.  نمود  تعقيب  را تا دان  دشمن آرد و سپاه
، بر   آرده  تقسيم  چند گروه  خود را به  همراهان ابرام
   آه  را تارومار آرد و تا حوَبه  برد و ايشان  حمله دشمن

،  ابرام16.  نمود ، تعقيب  است  شده  واقع در شماِل دمشق
   اسير شده  و مردانی را آه  و زنان  لوط اش برادرزاده
 .  گرفت  پس  شده امواِل غارت  ء همهبودند، با

  پيمان  هم  آدرالعمر و پادشاهان  ابرام آهی هنگام17
   سدوم نمود، پادشاه ی م ، مراجعت  داده او را شكست

  به)  شد  ناميده  پادشاهء  بعدها دره آه (  شاوه ءتا دره
   ساليم ، پادشاه  َملک صادق همچنين18.  آمد  ابرام استقبال

   بود، برای ابرام  هم  خدای متعال  آاهن آه)  اورشليم(
 را  ، ابرام  َملک صادق آنگاه20و19.  آورد  و شراب نان

،   بر خدای متعال سپاس«:   گفت  داد و چنين برآت
وز  پير  تو را بر دشمن  آه  و زمين  آسمان خالق

 از   يک دهم  ابرام سپس» . دهد او تو را برآت. گردانيد
 . داد  َملک صادق  جنگی را به غنايم

   من مردِم مرا به«:   گفت  ابرام  به  سدوم پادشاه21
  ابرام22» .خود نگاهداری  را برا اموالی واگذار، ول
  ، خالق متعالی  خداوند، خدا  به قسم«:   گفت در جواب
   از اموال سر سوزنک يی  حت آه23،  ين و زم آسمان

 را ثروتمند   ابرام منی ، مبادا بگوي دارم یتو را برنم
   آه استی ، خوراآ پذيرم ی م آهی تنها چيز24.  ساختم

  ی و ممر عانر و اشكول  اند؛ اما سهم  خورده افراد من
 ».  بده  ايشان  جنگيدند، به  با دشمن  من  همراه را آه

 
  با ابرامعهد خدا 

                                                 
 . نيز باشد»قوم و خويش«تواند به معنی   می»برادر«   *

   ابرام ، خداوند در رويا به  وقايع بعد از اين
  ، زيرا من  نترس ابرامی ا«:   گفت چنين

ی  آرد و اجر  خواهم  سپر از تو محافظت همچون
 ». داد  تو خواهم  به بسيار عظيم

   من آهی دان یخداوندا، تو م«:   گفت  در پاسخ ابرام3و2
   در دست  اختيار اموالم شود و  تا وارثم ندارمی فرزند
ی ا  فايده  اجر تو چه  اين پس.  استی  العاذار دمشق اين
   آه  من  غالم  بعد از من ؟ چون  خواهد داشت منی برا

 خواهد   ثروتم ، صاحب  است  متولد شده ام در خانه
 ».شد

 تو نخواهد   وارث  غالم اين«:  او فرمود خداوند به4
   و او وارث داشتی اهخوی شد، زيرا تو خود پسر

 ». خواهد شد  ثروتت همه
 فرا   خانه  بيرون  را به  ابرام  هنگام خداوند شب5

 را بنگر و   آسمان ستارگان«:  او فرمود خواند و به
   تو نيز چنين  نسلی؟آنها را بشماری توان ی آيا م ببين
 خداوند اعتماد   به  ابرام آنگاه6» .شمار خواهد بود یب

، او   خداوند از او خشنود شده  سبب  همين هآرد و ب
 . را پذيرفت

   آه هستمی  خداوند  همان من«:  فرمود  ابرام خدا به7
   تا اين  آوردم  بيرون تو را از شهر اور آلدانيان

 ».  تو دهم  را به سرزمين
   مطمئن خداوندا، چگونه«:   گفت  در پاسخ اما ابرام8

 »داد؟ی  خواه  من را به   سرزمين  تو اين  آه شوم
ک ، ي  ساله  سه ء ماده ءگوسالهک  ي خداوند فرمود آه9

و ی قمرک ، ي  ساله  سه قوچک ، ي  ساله  سه ءبز ماده
 را از  آنها را سر ِبُبرد، هر آدام10، آبوتر بگيردک ي

 از آنها  هر آدامی ها  آند و پاره  دو نصف باال تا پايين
.  نكند ها را نصف پرندهی ول بگذارد؛   هم را در مقابل

 بر اجساد  را آهی و الشخورهاي11  آرد  چنين ابرام
 .نشستند، دور نمود ی م حيوانات

در .   عميقی فرو رفت  خواب  به ، ابرام  غروب هنگام12
.  آرد ، تاريكی وحشتناآی او را احاطه  خواب عالم

   تو مدت نسل«:  فرمود  ابرام ، خداوند به  حال در آن13
ای بندگی خواهند آرد   بيگانه  در مملكت چهارصد سال
   آن ولی من14.   قرار خواهند گرفت  و ستم و مورد ظلم

 تو با   نسل  نمود و سرانجام  خواهم  را تنبيه مملكت

15
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تو نيز در (15.  خواهند آمد  زياد از آنجا بيرون اموال
  ، به  شده  خواهی ُمرد و دفن  پيری در آرامش آمال

  ، به آنها بعد از چهار نسل16.)   خواهی پيوست درانتپ
   قوم ، زيرا شرارت  باز خواهند گشت  سرزمين اين

 خود   اوج آنند، هنوز به  در اينجا زندگی می اموری آه
 ».  است نرسيده

 آرد و هوا تاريک شد، تنوری   غروب وقتی آفتاب17
  ناتهای حيوا  پاره  از وسط ُپر دود و مشعلی فروزان

:  و فرمود  عهد بست  روز خداوند با ابرام آن18.  گذشت
   به  را از مرز مصر تا رود فرات  سرزمين  اين من«

 قينی،   اقوام يعنی سرزمين21و20و19،  بخشم  تو می نسل
ِقِنّزی، َقدمونی، حيّتی، ِفرّزی، ِرفايی، َاموری، 

 ».َآنعانی، ِجرجاشی و ِيبوسی را
 

  هاجر و اسماعيل
 شد؛ پس یدار نم ، بچه  ابرام زنی اما سارا

 داد   ابرام خود هاجر را بهی او آنيز مصر
 تو  ، پس  است ندادهی  فرزند  من خداوند به«:  و گفت
 دنيا  بهی  فرزند منی  آنيز همبستر شو تا برا با اين
  اين. ( نمود موافقتی  با پيشنهاد سارا ابرام» .آَوَرد
   اتفاق  آنعان  به  از ورود ابرام  پس  سال  ده جريان
.  گرديد  با هاجر همبستر شد و او آبستن ابرام4) .افتاد

، مغرور شد و از   است  حامله  آه دريافتی هاجر وقت
 .آرد یرا تحقير می  سارا ، بانويش  پس آن

 آنيز  اين   آه تقصير توست«:   گفت  ابرام بهی سارا5
از ی ، ول  تو دادم  او را به خودم. شمارد یمرا حقير م

. آند ی، مرا تحقير م  است  فهميد آبستن آهی ا  لحظه آن
 ». مرا از تو بگيرد  حق خداوند خودش

  ، هر طور آه او آنيز توست«:  داد  جواب ابرام6
ی بنای  سارا پس» . با او رفتار آنی دان ی م صالح
 فرار   و او از خانه اجر را گذاشتبا هی بدرفتار
 .آرد

  ک خداوند هاجر را نزديء ، فرشته در بيابان8و7
 ء فرشته.  ، يافت است» شور «  سر راه آهی ا چشمه

 از آجا ی،هاجر، آنيز سارای ا«: خداوند پرسيد
 »ی؟رو ی آجا م و بهی ا آمده
 ». ام  گريخته  بانويمء  از خانه من«:  گفت

خود ی نزد بانو«:  خداوند فرمود ءفرشته11و10و9
شمار  ی تو را ب  نسل من.   او باش برگرد و مطيع

ی خواهی  و پسری، هست تو حاملهک اين.  گردانم یم
) »شنود یخدا م«ی يعن ( اسماعيل  او را نام. زاييد

.   است  تو را شنيده ء و ناله  خداوند آه بگذار، چون
 خود  نخواهد بود و با برادرای پسر تو وحش12

   و همه او بر ضد همه.  نخواهد داشتی سرسازگار
 ».بر ضد او خواهند بود

 و  خدا را ديدمی آيا براست«:  هاجر با خود گفت13
 بود   گفته  با او سخن  خداوند را آه پس» ؟  ماندم زنده

  آهی هستی تو خداي«ی يعن (»ی ُرئ َانَت ايل«
   بين آه ی چاه  جهت  همين به14. ناميد) »یبين یم

  چاه«ی يعن (»یُرئی بئرَلَح «  و بارد است قادش
 . شد ناميده) »بيند ی مرا م آهی ا زندهی خدا

 او را  زاييد و ابرامی  پسر ابرامی هاجر برا15
   هشتاد و شش  ابرام  زمان در اين16.  ناميد اسماعيل

 . بود ساله
 

   تولد اسحاق وعده
 بود، خداوند بر او   ساله  نود و نه وقتی ابرام

   خدای قادر مطلق من«: ظاهر شد و فرمود
.  بجا آور  است  راست  و آنچه  آن  اطاعت از من.  هستم

 ».  تو را زياد آنم  نسل  آه بندم با تو عهد می2
 با تو  من«:  گفتی  و افتاد و خدا بهک  خا  به ابرام4و3

.  ورم وجود آ بسيار از تو بهی  قومها  آه بندم یعهد م
 *؛  ابراهيم  نخواهد بود، بلكه  تو ابرام  نام  پس از اين5

 تو  نسل6.  سازم یبسيار می  تو را پدر قومها زيرا من
 وجود   به  و از آنها ملتها و پادشاهان آنم یرا زياد م

 عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با  من7.  آورم یم
تو ی  خدا من.  نمآ ی برقرار م اندرنسل ، نسل فرزندانت

.  بود  نيز خواهم فرزندانتی  وخدا هستم
   غريب  در آن  اآنون  را آه  آنعان سرزمين یتمام8

 بخشيد و   تو خواهم  نسل  تو و به  تا ابد بهی،هست
 ». بود  خواهم ايشانی خدا

                                                 
پدر « يعنی »ابراهيم« و »پدر سرافراز« يعنی »ابرام«  *

 .»قومها

16
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   تو و فرزندانتء وظيفه«:  فرمود  ابراهيم خدا به11و10و9
  تمام. داريد  عهد مرا نگاه  آه  است و نسلهای بعد، اين

   وسيله  شوند تا بدين  شما بايد ختنه  و پسران مردان
 .اند  عهد مرا پذيرفته  دهند آه نشان

   قانون اين.  شود  بايد ختنه  روزه هر پسر هشت«12
. شود ی م زاد و زرخريد هم  خانه  مردان  تمام شامل

 شما  بدنبر ی  نشان  شوند و اين  بايد ختنه همه13
 نخواهد  هرآس14.  منی خواهد بود از عهد جاودان

 شود، بايد از قوِم خود طرد شود، زيرا عهد مرا  ختنه
 ».  است شكسته

   سارای، زن اما در خصوص«:  فرمود خدا همچنين15
   او ساره نام.   ديگر او را سارای مخوان بعد از اين: تو
   را برآت او من16. خواهد بود) » شاهزاده«يعنی (

بلی، .  بخشيد  تو پسری خواهم  داد و از وی به خواهم
   وجود خواهم  داد و از او قومها به  خواهم او را برآت

 خواهند   تو، پادشاهان  فرزندان از ميان. آورد
 ». برخاست

 خود   آرد و خنديد و در دل  سجده  ابراهيم آنگاه17
 شود و متولدی  پسر مرد صد سالهی آيا برا«:  گفت
   خدا عرض  به پس18» بزايد؟ی  در نود سالگ ساره
 ». را منظور بدار  اسماعيل خداوندا، همان«: آرد

 برای تو   خوِد ساره  باش مطمئن«: ولی خدا فرمود19
يعنی  (  او را اسحاق پسری خواهد زاييد و تو نام

   عهد خود را با او و نسل من.  خواهی گذاشت) » خنده«
اما در مورد 20.   ساخت رقرار خواهموی تا ابد ب

   و او را برآت  نمودم  نيز تقاضای تو را اجابت اسماعيل
   قوم  آرد آه  زياد خواهم  او را چنان  داد و نسل خواهم

   فرزندان  امير از ميان دوازده.  وجود آيد بزرگی از او به
   آه اما عهد خود را با اسحاق21.  او برخواهند خاست

 برای تو خواهد   موقع  ديگر در همين او را سال  ساره
 ». سازم زاييد، استوار می

 باز ايستاد و از نزد   با ابراهيم  گفتن  خدا از سخن آنگاه22
 و ساير   اسماعيل ، فرزندش  ابراهيم سپس23.  او رفت
 خدا   بودند، چنانكه اش  در خانه  و پسرانی را آه مردان
   نود و نه  ابراهيم  زمان در آن27-24.  آرد  بود ختنه فرموده
  هر دو آنها در همان.  بود  ساله  سيزده  و اسماعيل ساله

   بودند، چه اش  در خانه  و پسرانی آه روز با ساير مردان

 . شدند  زرخريد، ختنه زاد و چه خانه
 

   تولد پسر ابراهيمء وعده
 ممری   در بلوطستان  ابراهيم هنگامی آه

، خداوند بار ديگر بر او ظاهر  داشت  سكونت
 در گرمای روز بر  ابراهيم:   است  چنين  واقعه شرح. شد

 مرد   سه  شد آه  متوجه ناگهان2.  بود  خود نشسته در خيمه
.   آنها شتافت  استقبال  و به از جا برخاست. آيند  می بطرفش
منا ، ت ای َسرَوران«:  گفت4و3،   نهاده  زمين  رو به ابراهيم
   درخت  اين ، در زير سايه  آرده  اندآی توقف آنم می

   پاهای شما آب  و برای شستن روم  می من.  آنيد استراحت
   آورد تا بخوريد و قوت  نانی نيز خواهم لقمه5.  آورم می

   من شما مهمان.  دهيد  سفر خود ادامه بگيريد و بتوانيد به
 ».هستيد

 ». بكنی  گفت آنچه«: آنها گفتند
   ساره  و به  برگشت  خيمه  به  با شتاب  ابراهيم آنگاه6

ی  دار آهی  آرد بهترين  از نان چند!   آن عجله«:  گفت
 ء گوسالهک ، ي  دويده  گله  بطرف  خودش سپس7» .بپز

   زودتر آن  نوآر خود داد تا هر چه  و به  گرفت خوب
 و  آره ی مقدار  ابراهيم نكشيد آهی طول8.  آند را آماده

 خود آورد و جلو آنها  مهمانانی  برا شير و آباب
 بودند،   خوردن  آنها مشغول آهی  و درحال گذاشت

 . ايستاد در آنار ايشانی زير درخت
 »؟  آجاست  ساره همسرت«:  پرسيدند  از ابراهيم مهمانان9

 ».  است او در خيمه«:  داد جواب
نزد ی  زمان ن بعد در چني سال«:   گفت از ايشانی يك10

  ساره(» !خواهد زاييدی  پسر  آمد و ساره تو خواهم
  آنها گوشی  حرفها  بود و به  ايستاده  دِر خيمه پشت
 هر دو بسيار   و ساره  ابراهيم  وقت در آن11) .داد یم

   صاحب  بود آه  گذشته پير بودند و ديگر از ساره
 .شودی فرزند

   به یآيا زن«:  ت خود خنديد و گف  در دل  ساره پس12
دار  تواند بچه یمی  شوهر پير  با چنين  من  و سال سن

 »شود؟
:   خنديد و گفت چرا ساره«:   گفت  ابراهيم خداوند به13

دار شود؟  تواند بچه  می  من  و سال  سن آيا زنی به
 باشد؟   برای خداوند مشكل  آه مگر آاری هست14

18
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 زمانی   در چنين بعد،  سال  تو گفتم  به همانطوری آه
 ». پسری خواهد زاييد  آمد و ساره نزد تو خواهم

:  ، گفت  بود، انكار نموده  ترسيده  چون اما ساره15
 »!یچرا خنديد«:  گفت» !  نخنديدم من«
 

  سدومی  برا  ابراهيم شفاعت
 بروند و   شهر سدوم  مرد برخاستند تا به  سه  آن آنگاه16

اما خداوند 17.  آند  را بدرقه شان تا اي  نيز برخاست ابراهيم
  حال18؟   آنم  پنهان خود را از ابراهيم ء  نقشهآيا«:  گفت
 ء  همه و قوی پديد خواهد آمد و  از وی قومی بزرگ آنكه

 او را  من19.   خواهند يافت  از او برآت قومهای جهان
   دهد آه خود را تعليم ء  خانه  و اهل  تا فرزندان ام برگزيده

   به  است  و درست  راست  را آه ، آنچه  نموده  اطاعتمرا
   او وعده  به  را آه  نيز آنچه  آنند من اگر چنين. جا آورند

 ». داد  خواهم ، انجام ام داده
   ظلِم مردم فرياد عليه«:  فرمود  ابراهيم  خداوند به پس20

 بسيار   ايشان  و گناهان  است  بلند شده  و عموره سدوم
 فريادی   تا به روم  می  پايين  به پس21.   است گشتهزياد 
 ». ، رسيدگی آنم  است  رسيده  من  گوش  به آه
 شدند،   روانه  شهر سدوم  دو نفر بجانب  آن آنگاه22
ک  او نزدي  به ابراهيم23.  ماند خداوند نزد ابراهيمی ول
   را با بدآاران خداوندا، آيا درستكاران«:  ، گفت شده
 درستكار در   آدم شايد پنجاه24ی؟ آن یمک  هال با هم
 آنجا  آيا بخاطر آنها، از نابود آردن.  شهر باشند آن

 تو   آه  دارم يقين25؟ آردی صرفنظر نخواه
. نمودی نخواهک  هال  را با بدآاران درستكاران

   يكسان  و بدآاران  با درستكاران  است چطور ممكن
 و  عدلی  از رو ان جه  آيا داور تمامی؟رفتار آن
 »نخواهد آرد؟ی  داور انصاف

 آدِم  اگر پنجاه«:  فرمود  ابراهيم خداوند در پاسخ26
، بخاطر آنها از   پيدا آنم درستكار در شهر سدوم

 ». آرد  آنجا صرفنظر خواهم نابود آردن
  اجازهی  مِن ناچيز و خاآ به«:  آرد  عرض ابراهيم27
  اگر در شهر سدوم28   آه ، بگويم  آرده  جسارت بده
  پنجی  نفر آدِم درستكار باشند، آيا برا  و پنج  چهل فقط

 »آرد؟ی نفر آمتر، شهر را نابود خواه

 درستكار   نفر آدم  و پنج اگر چهل«: خداوند فرمود
 ». برد  نخواهم  را از بين در آنجا باشند، آن

 شايد«:   داد وگفت  خود ادامه  سخنان  باز به ابراهيم29
 »! نفر باشند چهل

 باشند آنجا را از   نفر هم اگر چهل«: خداوند فرمود
  تمنا اينكه«:  آرد  عرض ابراهيم30» . برد  نخواهم بين

شايد در .   گويم سخنی  ده و اجازهی نشوک غضبنا
 »!ینفر پيدا آنی آنجا س

 آنجا را   شوند، من نفر يافتی اگر س«: خداوند فرمود
:  آرد  عرض ابراهيم31» .د بر  نخواهم از بين

   اگر بيست  بپرسم  بده  و اجازه  مرا ببخش جسارت«
 آنجا را   شوند، آيا باز هم آدِم درستكار در آنجا يافت

 »آرد؟ی نابود خواه
 باشند شهر را   نفر هم اگر بيست«: خداوند فرمود
 ». آرد نابود نخواهم

  خداوندا، غضبت«:  آرد  بار ديگر عرض ابراهيم32
  شايد ده.   است  من  سؤال  آخرين اين!  نشود افروخته

 »! شوند  شهر يافت نفر آدِم درستكار در آن
 درستكار نيز   آدم  ده اگر چنانچه«: خداوند فرمود

 ». آرد باشند، شهر را نابود نخواهم
  ، از آنجا رفت  گفتگو با ابراهيم  از پايان خداوند پس33

 . ازگشت ب اش  خيمه  به و ابراهيم
 

   و عموره سدومی خراب
   به  دو فرشته  آن  روز وقتی آه  همان غروب
 در آنجا   رسيدند، لوط  شهر سدومء دروازه

   و به  آنها، از جا برخاست ءه مشاهد بمحض.  بود نشسته
   به ، امشب ای َسرَوران«:   و گفت  شتافت استقبالشان

فردا صبِح زود هر .  باشيد  من  بياييد و مهمان  من منزل
 ». آنيد توانيد حرآت  بخواهيد، می وقت

 سر   را به  شهر شب در ميدان«: آنها گفتندی ول2
 ». برد خواهيم

شدند و ی  آنها راض  آنقدراصرار نمود تا اينكه لوط3
ی  مفصل  و شام  فطير پخت او نان. رفتندی  وء  خانه به

ی  در حال سپس4.  خوردند  داد آه  ايشان  ديد و به تهيه
، پير   شهر سدوم  بخوابند، مردان شدند آه ی م  آماده آه

 را   لوط  و آنار شهر، منزل ، از گوشه و جوان
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 دو مرد  ، آن لوطی ا«: فرياد زدند5،   آرده محاصره
   ما بياور تا به  تو هستند، پيش  مهمان  امشب را آه

 ». آنها تجاوز آنيم
 آند و در  ا با آنها صحبت شد ت  خارج  از منزل لوط6

:   گفت  ايشان او به7.   سر خود بست را پشت
. نكنيدی  آار زشت  چنين آنم ی م ، خواهش دوستان«
 شما  آنها را به.   دارم  دو دختر باآره ببينيد، من8
خواهد با آنها بكنيد؛  ی م  دلتان آهی هر آار.  دهم یم

 آنها در  چون باشيد،  نداشتهی  دو مرد آار اما با اين
 ». هستند  من پناه

!  ما آنار برو از سر راه«:  دادند  شهر جواب مردان9
 ما  و حاال بهی  شو  در شهر ما ساآن  داديم ما اجازه
  آهی  آار  با تو بدتر از آن  االن.یآن یمی امر و نه

   بطرف آنگاه» . آرد ، خواهيم  با آنها بكنيم خواستيم یم
او   ء در خانه  شكستن  به شروع،   برده  حمله لوط

  ، لوط  خود را دراز آرده  دو مرد دست اما آن10. نمودند
  و چشمان11 آشيدند و در را بستند،   خانه  داخل را به
 بودند، آور آردند تا   خانه  در بيرون  مردانی را آه تمام

 . را پيدا آنند نتوانند دِر خانه
 شهر چند نفر  ر ايند«:  پرسيدند  دو مرد از لوط آن12
 و هر   و دامادان  و دختران  داری؟ پسران  و خويش قوم

زيرا ما 13.  ببر  شهر بيرون  داری از اين آسی را آه
 ظلِم  فرياد عليه.  آرد  خواهيم  شهر را تمامًا ويران اين

 و او ما را   شهر بحضور خداوند رسيده مردِم اين
 ». يم آن  را ويران  تا آن  است فرستاده

   دخترانش  نامزدان  و به  رفت  با شتاب  لوط پس14
 خداوند  از شهر بگريزيد، چون!  آنيد عجله«:  گفت
 نظر   به  حرف اينی ول» ! آند  را ويران خواهد آن یم

 . آمد آنها مسخره
:  گفتند  لوط  به  دو فرشته  روز بعد، آن  دم سپيده15
 اينجا هستند   را آه همسر و دو دخترت!   آن عجله«

 با مردِم   واّال شما هم  فرار آن بردار و تا دير نشده
 ».خواهيد شدک  شهر هال گناهكار اين

 دو مرد  آرد آن ی م  درنگ  لوط آهی در حال16
ی  جا ، به  را گرفته  و دو دخترش او و زنی دستها
   خداوند بر آنها رحم  شهر بردند، چون  خارج بهی امن

 . بود آرده

   جان نجاتی برا«:   گفت  لوط  دو مرد به از آنی كي17
  به.  نكنيد  نگاه  سر هم  پشت خود فرار آنيد و به

   بمانيد مرگتان  اگر در دشت  برويد، چون آوهستان
 ». استی حتم

 از ما  آنم ی، تمنا م َسرَورمی ا«:  داد  جواب لوط18
 در  نين چ  اين  آه حال20و19.  بكنيمی  آار نخواهيد چنين

ايد، بگذاريد   داده  را نجات ، جانم آردهی  خوب  من حق
،  آوچک بروم ء  دهكده  آن ، به  آوهستان فرار بهی بجا

 بال   اين  آوهستان  به  از رسيدن  قبل ترسم زيرا می
 چقدر   دهكده ببينيد اين.   بشود و بميرم دامنگير من

ريد  بگذا ؟ پس اينطور نيست!  نزديک و آوچک است
 ».  باشم  و در امان  آنجا بروم به
 و  پذيرم ی تو را م ، خواهش بسيار خوب«:  او گفت21
!   آن  عجله پس22.  آرد  نخواهم  را خراب  دهكده آن

ی  آار توانم ی نمی،ا  آنجا نرسيده بهی زيرا تا وقت
ی  را صوغر يعن  دهكده  آن  پس از آن(» .  دهم انجام

 ). نهادند نام»  کآوچ«
 وارد صوغر   لوط آرد آه ی م  طلوع  داشت آفتاب23
   بر سدوم  گوگرد مشتعل  خداوند از آسمان آنگاه24. شد

   شهرها و دهات ءو آنها را با همه25  بارانيد و عموره
. نابود آردی  بكل  آن  و نباتات  سكنه  و تمام  دشت آن
ز ای  ستون  آرد و به  سر نگاه  پشت  به  لوط اما زن26
 . گرديد مبدلک نم
 در  آهی مكانی  و بسو  زود برخاست  صبح ابراهيم27

او 28.   بود، شتافت آنجا در حضور خداوند ايستاده
 نظر   دشت  و آن  و عموره سدومی شهرهای بسو

 دود   شهرها چون دود از آنک  اين  و ديد آه انداخت
 .رود ی باال م آوره

   در آن  لوط آهرا ی دشتی  خدا شهرها آهی هنگام29
   را اجابت ابراهيمی آرد، دعا ی بود نابود م ساآن

 شهرها را   آن  آه  مرگ  را از گرداب فرمود و لوط
 . بود، رهانيد  خود آشيده  آام به

   و دخترانش لوط
ک  آنجا را تر پس.  ترسيد در صوغر بماند اما لوط30

 و در   رفت  آوهستان ، با دو دختر خود به نموده
   به  لوط دختر بزرگی روز31.  شد ساآنی ارغ

  يافتی  مرد  ناحيه اينی در تمام«:   گفت خواهرش



  پيدايش 17
 

 

پير ی  بزود پدر ما هم.  آند شود تا با ما ازدواج ینم
از خود ی  نسل خواهد شد و ديگر نخواهد توانست

ی  و با و  بنوشانيم  او شراب  بيا به پس32. گذاردی باق
   را حفظ  پدرمان  نسل  طريق ن اي  و به همبستر شويم

 آردند و دختر   او را مست  شب  همان پس33» . آنيم
 و  ند از خوابي اما لوط.  همبستر شد بزرگتر با پدرش

 . نشد  آگاه  دخترش برخاستن
ک  خواهر آوچ  روز بعد، دختر بزرگتر به صبح34

بيا تا .   همبستر شدم  با پدرم  ديشب من«:  خود گفت
 تو   دفعه  و اين  بنوشانيم  او شراب  به  دوباره  هم امشب

از ی  نسل  وسيله برو و با او همبستر شو تا بدين
   او را مست  دوباره  شب  آن پس35» .  نگهداريم پدرمان

   بار هم اين. آردند و دختر آوچكتر با او همبستر شد
   آن  طريق بدين36. نفهميدی  چيز  پيشء  دفعه  مثل لوط

دختر بزرگتر 37.  شدند تر از پدر خود حاملهدو دخ
 از او   موآب ءقبيله. (ناميد  *زاييد و او را موآبی پسر
  زاييد ونامی دختر آوچكتر نيز پسر38) . وجود آمد به

 ازاو بوجود   عمون قبيله.( گذاشت  **یعّم او را ِبن
 .)آمد
 

  ک و ابيمل ابراهيم
   آوچ ب ِنِگ سرزمينی  بسو  ابراهيم آنگاه

.  شد  و شور ساآن  قادش آرد و در بين
 را خواهر خود  او در شهر جرار بود، سارهی وقت

ی  جرار، آسان ، پادشاه ک ابيمل پس. آردی معرف
 .ببرندی  قصر و  را به فرستاد تا ساره

،  ظاهر شدهک  بر ابيمل  خدا در خواب  شب اما همان3
را ی ر شوهردا ُمرد، زيرا زنی تو خواه«:  گفت
 ».یا گرفته

   عرض  بود، پس ابيملک هنوز با او همبستر نشده4
 را  آيا تو مرا و قومم.  تقصيرم  بی خداوندا، من«: آرد

 او   آه  گفت  من  به خوِد ابراهيم5؟  خواهی آشت
 آرد   او را تصديق  سخن  هم  و ساره  است خواهرش

د  قص  هيچگونه من. باشد  می  او برادرش  آه گفت و

                                                 
 .باشد  می»از پدر« به معنی »موآب«    *

 .باشد  می»پسر قوم من« به معنی »عّمی بن«  **

 ». بدی نداشتم
 تو   بود آه  سبب  همين ؛ به دانم ی می،بل«:  خدا گفت6

 .ی بزن  او دست  به  و نگذاشتم  باز داشتم ر ا از گناه
ک او ي.   بازگردان  شوهرش  را به  زن  اين اآنون7
  تو دعا خواهد آرد و تو زندهی  و برا استی نب

تو و  ی، او را بازنگردان اگر زنی ول. ماندی خواه
 ». خواهيد ُمرد ات  خانه اهل

، با   برخاسته  زود از خواب  روز بعد، صبح پادشاه8
را ی  را بحضور طلبيد و خواب درباريانی  تمام عجله
بسيار ی  آرد و همگ آنها تعريفی  بود برا  ديده آه

 .ترسيدند
:  ، گفت  را بحضور خوانده ، ابراهيم  پادشاه آنگاه10و9
 تو   به  مگر منی؟ با ما آرد ود آهبی  آار  چه اين«
   گناه  چنين  را به  مرا و مملكتم  آه  بودم  آرده چه

آرد  ینمی  آار  چنين  آس  هيچی؟دچار ساختی عظيم
 »ی؟آردی  بد  من  چرا به.ی تو آرد آه
   اين  مردم فكر آردم«:   گفت  در جواب ابراهيم12و11

 را   همسرم ه آ اينی از خدا ندارند و برای شهر ترس
، او   بر اين عالوه.   آنند، مرا خواهند آشت تصاحب

پدر ک هر دو از ي.   نيز هست منی خواهر ناتن
  آهی هنگام13.  گرفتمی  زن  او را به  و من هستيم

  دور و بيگانهی  سرزمينها  به خداوند مرا از زادگاهم
   من را در حقی  خوب  اين  خواستم فرستاد، از ساره

 ».  است  بگويد خواهر من  هر جا برويم  آهبكند
   و آنيزان  و غالمان  و گاوان  ابيملک گوسفندان پس14
 وی   را به  ساره  بخشيد و همسرش  ابراهيم به

 مرا  تمامی سرزمين«:   او گفت و به15بازگردانيد، 
 خود   پسنديدی برای سكونت بگرد و هر جا را آه

:  ، گفت  نموده  ساره  رو به سپس16» .  آن انتخاب
گناهی تو   تا بی دهم  می  برادرت  به  نقره هزار مثقال«

   بدانند آه  شود و مردم  با تو هستند ثابت بر آنانی آه
 ».  است  رفتار شده  انصاف  تو به  به نسبت

  و  نزد خدا دعا آرد و خدا پادشاه  ابراهيم آنگاه17
  توانند صاحب او را شفا بخشيد تا ب همسر و آنيزان

،  ک ابيمل  آه  دليل  اين زيرا خداوند به18؛ اوالد شوند
 را نازا   زنانش ء بود، همه  را گرفته  ابراهيم  زن ساره
 . بود ساخته
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  تولد اسحاق

  در  خود وفا آرد و ساره ء وعده خداوند به
   بود، حامله  خداوند مقرر فرموده آهی زمان
. زاييدی پسری  پير ن در س ابراهيمی شد و برا

.  نهاد نام) » خنده«ی يعن (  را ِاسحاق  پسرش ابراهيم3
 روز بعد از   را هشت  خدا اسحاق  فرمان او طبق5و4

 صد  ، ابراهيم  تولِد اسحاق هنگام.  آرد  ختنه تولدش
 . بود ساله

.   است آوردهی  و شاد  خنده خدا برايم«:   گفت ساره6
خواهد ی  شاد را بشنود با من   خبر تولد پسرم هر آس

  ء بچه منی  روز آرد آه یباور می  آس چه7. آرد
 در  ابراهيمی  برا اآنونی ؟ ول  را شير بدهم ابراهيم
 »! ام زاييدهی او پسری  پير سن

   به  شد و ابراهيم ، از شير گرفته  شده  بزرگ اسحاق8
 .برپا آردی  بزرگ  جشن  مناسبت اين

 
 شوند ی م  رانده از خانه  هاجر و اسماعيل

، پسر هاجر   اسماعيل  شد آه  متوجه روز سارهک ي9
   ابراهيم  به پس10. آند ی م  را اذيت  اسحاقی،مصر
،   آن  بيرون  را از خانه  آنيز و پسرش اين«:  گفت

 تو نخواهد   وارث  اسحاق  با پسر من زيرا اسماعيل
  نجاند، چون را بسيار ر  ابراهيم  موضوع اين11» .بود

 . نيز پسر او بود اسماعيل
   پسر وآنيزتء درباره«:  فرمود  ابراهيم اما خدا به12

،   بده  انجام  است  گفته  ساره آنچه.   خاطر مباش آزرده
ی  نسل  توصاحب  آه  است  اسحاق زيرا توسط

  از پسر آن13.  ام  تو داده  را به اش  وعده آهی شو یم
 او نيز   آورد، چون جود خواهم و بهی  قوم آنيز هم

 ». پسر توست
ُپر ی  و مشك  ونان  زود برخاست  صبح  ابراهيم پس14

، و او را با   هاجر گذاشت  و بر دوش  برداشت از آب
 و   رفت  بئرِشَبع  بيابان هاجر به.   ساخت پسر روانه

 شد،  تمامک  مش آبی وقت15.  شد آنجا سرگردان در
و خود حدود 16  ها گذاشت وته را زير ب هاجر پسرش

:   و با خود گفت صد متر دورتر از او نشست

و زارزار » .  باشم  فرزندم  ناظر مرگ خواهم ینم«
 . بگريست

خدا   ء نمود و فرشته پسر توجهی ها  ناله  خدا به آنگاه17
   شده ای هاجر، چه«:  ، گفت  هاجر را ندا داده از آسمان

.   است  را شنيده های پسرت لهزيرا خدا نا!  ؟ نترس است
 بزرگی   قوم من.  بگير برو و او را بردار و در آغوش18

 هاجر   خدا چشمان سپس19» . آورد  وجود خواهم از او به
   بطرف پس.  خود ديد  آبی در مقابل را گشود و او چاه

.  نوشانيد  پسرش  آرد و به ، مشک را پر از آب  رفته چاه
   بزرگ  بود و او در بياباِن فاران عيلو خدا با اسما21و20
 دختری از   و مادرش ، در تيراندازی ماهر گشت شده

 . مصر برای او گرفت
 

  ک و ابيمل  ابراهيم عهد بين
   سپاهشء ، با فرمانده  پادشاهِک ابيمل  زمان در آن22

ی آن ی م خدا در آنچه«:  ، گفت  آمده  نزد ابراهيم فيكول
   من  به  آه  خدا سوگند ياد آن  نام  به اآنون23!  با توست

و ی  نكن  خيانت منی ها  و نواده و فرزندان
، تو  ام رفتار آردهی  خوب  با تو به  من آهی همانطور
رفتار ی  خوب  بهی، ساآن  در آن  آه  و مملكتم نيز با من

 ».ینماي
 گفتيد   آه  چنان خورم یسوگند م«:  داد  پاسخ ابراهيم24

 ». نمرفتار آ
   خدمتگزاران آهی  چاِه آبء  درباره  ابراهيم سپس25

  شكايتی  بودند، نزد و  زور از او گرفته بهک ابيمل
  استی  بار  اولين اين«:   گفت  پادشاهِکابيمل26. آرد
   آدام دانم ی و نم شنوم ی م  موضوع  اين  به  راجع آه
چرا .   آار مقصر است  در اين از خدمتگزارانمک ي

 »ی؟ خبر نداد  من  به  از اين پيش
داد و ک  ابيمل بهی  و گاوان ، گوسفندان  ابراهيم آنگاه27

 از   بره  هفت  ابراهيم سپس28. با يكديگر عهد بستند
 آار را  چرا اين«:  پرسيد پادشاه29.   جدا ساخت گله
 »ی؟آن یم

 تو   به  من اينها هدايايی هستند آه«:  داد  پاسخ ابراهيم30
 ». است   از آِن من  چاه  اين  بدانند آه  تا همه دهم یم

) » سوگند چاه«ی يعن ( ، بئرشبع  چاه  اين  پس از آن31
.  بودند  عهد بسته  شد، زيرا آنها در آنجا با هم ناميده
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   سرزمين  به  سپاهش ء فرمانده و فيكولک  ابيمل آنگاه32
   چاه آن در آنار  ابراهيم33.  باز گشتند خود فلسطين

  را عبادتی ابدی  و خداوند، خدا آاشتی  گز درخت
   فلسطين در سرزمينی  زياد  مدت ابراهيم34. نمود
 .آردی زندگ

 
   ابراهيم امتحان

 را   ابراهيم  و خدا خواست گذشتی مدت
ی ا«:  او را ندا داد پس.  آند امتحان

 »! خداوندا ی،بل«:  داد  جواب ابراهيم» ! ابراهيم
   را آه اسحاقی  يعن  پسرت يگانه«: دا فرمودخ2

 موريا   سرزمين ، به برداشتهی دار ی م بسيار دوستش
 تو   به آهی از آوههايی را بر يكی برو و در آنجا و

 »! آنی  قربانی، سوختن ء هديه  داد بعنوان  خواهم نشان
   جهت هيزمی  و مقدار  زود برخاست  صبح ابراهيم3

 آرد و   خود را پاالن  نمود، االغ هتهيی  قربان آتش
،   را برداشته  و دو نفر از نوآرانش  اسحاق پسرش
.  شد  بود، روانه  او فرموده  خدا به آهی مكانی بسو

 را از دور   مكان  آن ، ابراهيم  روز راه  از سه پس4
  شما در اينجا پيش«:   خود گفت  نوآران  به پس5. ديد
  ، عبادت  رفته  مكان  آن  به پسرم و   بمانيد تا من االغ
 ».  و نزد شما برگرديم آنيم

  آوردهی سوختنی قربانی  برا را آهی  هيزم ابراهيم6
 آارد و   و خودش  گذاشت  اسحاق بود، بردوش

  آردند برداشت ی م  روشن  آتش  با آن را آهی ا وسيله
 . شدند  روانه و با هم

،   با خود داريم آتش و  هيزم پدر، ما«:  پرسيد اسحاق7
 »؟ آجاستی  قربان ءاما بره

 قربانی را مهيا  ء، خدا بره پسرم«:   گفت  در جواب ابراهيم8
 . دادند  خود ادامه  راه و هر دو به» . خواهد ساخت

 بود   فرموده  ابراهيم  خدا به آهی  مكان بهی وقت9
   را بر آن ، هيزم بنا آردهی  قربانگاه رسيدند، ابراهيم
.   گذاشت  او را بر هيزم  را بسته نهاد و اسحاق

. آندی  را قربان  او آارد را باال برد تا اسحاق سپس10
   ابراهيم  خداوند از آسمانء ، فرشته  لحظه در همان11

 »! ابراهيم!  ابراهيم«:   گفت را صدا زده
 »!خداوندا ی بل«:  داد او جواب

   پسرت ر و به بگذا آارد را برزمين«:   گفت فرشته12
 زيرا ی، خدا هست  مطيع  آه  دانستم االن.  نرسانی آسيب
 ».ی نداشت  را از او دريغ  پسرت يگانه

 در   شاخهايش را ديد آهی  قوچ  ابراهيم آنگاه13
   و آن  را گرفت  قوچ  رفته پس.   است گير آردهی ا بوته

ی قربانی  سوختن ء هديه  پسر خود بعنوان را در عوض
ی يعن (»ی ير يهوه« را   مكان  آن ابراهيم14 .آرد

   امروز به  تا به ناميد آه) »بيند یمک خداوند تدار«
 .  است  معروف  نام همين

 را صدا   ابراهيم  خداوند از آسمانء بار ديگر فرشته15
 خود   ذات گويد به یخداوند م«16:   او گفت ، به زده
ی و حتی رد آ  مرا اطاعت  چون  آه ام  خورده قسم
  تو را چنان17ی،  نداشت  دريغ  را از من  پسرت يگانه
ی  و شنها  آسمان  تو مانند ستارگان  نسل  آه  دهم برآت
 خود پيروز  آنها بر دشمنان. شمار گردند یدريا ب
 خواهند  جهانی  قومهاء  همه  برآت موجب18،  شده
  يشان ا پس19» .یا  آرده ، زيرا تو مرا اطاعت گشت
   خود در بئرِشَبع منزلی سو، ب  باز آمده د نوآراننز

 . آردند حرآت
 

  ناحور نسل
   ِمْلَكه  خبر رسيد آه  ابراهيم ، به  واقعه بعد از اين20-23

.   است  پسر زاييده ، هشت همسر ناحور برادر ابراهيم
، و   عوص پسر ارشدش:  قرار بود اسامی آنها از اين
،  ، آاسد، حزو، فلداش) امپدر ار ( بعد بوز، قموئيل

 از آنيز  ناحور همچنين24). پدر ربكا (  و بتوئيل يدالف
   به ، چهار فرزند ديگر داشت  رئومه  اسم خود به

 .  و معكه ، تاحش ، جاحم نامهای طابح
 

   ساره مرگ
 دری  سالگ  و هفت  صدوبيست  در سن ساره

   درگذشت  آنعان  در سرزمين  واقع حبرون
  سپس3. آردی او سوگواری  در آنجا برا براهيمو ا

   مردم ، به  برخاسته  ساره جان ی ب  از آنار بدن ابراهيم
 : گفتی حيّت

ی  و جاي  و مهمانم  غريب  سرزمين  در اين من«4
   قطعه آنم ی م خواهش.   آنم  همسر خود را دفن ندارم

22
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ک  خا  به  خود را در آن  بفروشيد تا زن  من بهی زمين
 ». بسپارم

شما َسرَور ما هستيد و «:  دادند آنها جواب6و5
   ما دفنء مقبره توانيد همسر خود را در بهترين یم

   خود را از شما دريغ ءاز ما مقبرهک  ي هيچ. آنيد
 ». نخواهد داشت

  حال«:  ، گفت  نموده  در برابر آنها تعظيم ابراهيم8و7
،   آنم نجا دفندهيد همسر خود را در اي ی م  اجازه آه

غار 9  پسر صوحار بگوييد  عفرون  به تمنا دارم
   من ، به  اوستء مزرعهی  در انتها  را آه مكفيله
   خواهم  و آمال  را تمام  آن  قيمت البته. بفروشد
 ». خواهد شد  منء  خانوادهء  مقبره غار،  و آن پرداخت

  ء در دروازه آهی  حيّت  در حضور مردم عفرون10
 غار  ، من َسرَورمی ا«11:   بودند گفت  شده  جمعشهر
 شما   به  مردم  را در حضور اين  و مزرعه مكفيله

 ». آنيد  دفن برويد و همسر خود را در آن.  بخشم یم
  ها سر تعظيم ی بار ديگر در برابر حيّت ابراهيم12

:   گفت  عفرون  به و در حضور همه13، فرود آورد
   تمام من.  نمايمی از تو خريدار را   آن  بده اجازه«
 و بعد همسر خود را در  پردازم ی را م مزرعهی بها
 ». آنم ی م  دفن آن
 چهار صد   آن ، قيمت ای سرورم«:   گفت عفرون15و14

   دوستی ما چه  در مقابل  مبلغ ؛ ولی اين  است  نقره مثقال
   دفن ارزشی دارد؟ برويد و همسر خود را در آن

، يعنی   نقره  چهار صد مثقال  ابراهيم پس16» .آنيد
   پيشنهاد آرده  در حضور همه  عفرون بهايی را آه

 .  وی پرداخت  به  و آمال بود، تمام
: خريد ابراهيم آهی  زمين  مشخصات  است اين17

ی ممرک ِملک  نزدي  در مكفيله  واقع  عفرون مزرعه
ی ام و تم  قرار داشت مزرعهی  در انتها آهی با غار
 بود   در آن آهی  و غار  مزرعه اين18.  آنی درختها

   شهر نشسته ء در دروازه آهی  حيّت در حضورمردم
   ابراهيم پس20و19.  در آمد  ابراهيم  ملكيت بودند، به

ی  حيّت  را از مردم  آن  آه غار مكفيله  را در ساره
 . آرد  بود، دفن خود خريدهی  خانوادگء  مقبره بعنوان

 
  و ربكا حاقاس

  بود بسيار سالخوردهی  مرد  اآنون ابراهيم
   داده  برآت و خداوند او را از هر لحاظ

   رئيس  خود آهء  ناظر خانه  به ابراهيمی روز3و2. بود
 بگذار   من  را زير ران دستت«:   بود، گفت نوآرانش

   بخور آه  قسم  و زمين آسمانی  خداوند، خدا و به
اينجا ی  آنعان از دخترانی  با يك پسرمی نگذار
 برو و در   نزد خويشاوندانم  زادگاهم به4.  آند ازدواج
 ».  آن انتخابی  همسر اسحاقی آنجا برا

   دختری حاضر نشد زادگاه اگر هيچ«: ناظر پرسيد5
؟ در   چه  وقت  ديار بيايد، آن  اين خود را ترک آند و به

 »؟ رم آنجا بب  را به  آيا اسحاق آنصورت
خداوند، 7!   مكن ، چنين نه«:   گفت  در جواب ابراهيم6

   و خانه  واليت  فرمود آه  من ، به قادر متعالی خدا
 را   سرزمين  اين  داد آه  و وعده آنمک  را تر ام یپدر
  پس.  خواهد بخشيد  ِملكيت  به  فرزندانم  و به  من به

اهد تو خوی  رو  خود را پيش ءخوِد خداوند فرشته
ی  در آنجا همسر خواهد داد آهی فرستاد و ترتيب

اما 8. ی خود بياور و همراهی  بياب  اسحاق پسرمی برا
 آزاد   قسم  بيايد، تو از اين  دختر نخواست اگر آن
 آنجا   را به  نبايد پسرم  وجه  هيچ بهی  ول.یهست
 ».یببر

   َسرور خود ابراهيم  را زير ران  ناظر دستش پس9
 . آند  دستور او عمل  مطابق  خورد آه و قسم  گذاشت

هدايا از ی  و مقدار  ابراهيم  شتر از شتران او با ده10
  آهی  شهر ، به النهرين شماِل بينی امواِل او بسو
ی وقت11. آرد، رهسپار شد یمی  زندگ ناحور در آن

 شهر، در آنار   مقصد رسيد، شترها را در خارج به
ی  برا  زنان  آه غروبک ينزد. خوابانيدی  آب چاه

:  دعا آرد او چنين12، آمدند ی م  سر چاه  به  آب آشيدن
  ، التماس  ابراهيم َسرَور منی خداوند، خدای ا«
ی ، مرا يار  فرموده  لطف  سرورم  به  نسبت آنم یم
 در آنار  اينک من13.  او را برآورم ء تا خواستهی ده
   آب برای بردن شهر  و دختران ام  ايستاده  چاه اين
سبوی : "  گفت  خواهم آنان  يكی از  به من14. آيند می

:  دختر بگويد اگر آن."   بنوشم  بياور تا آب خود را پايين
"  آرد،  خواهم  را نيز سيراب  شترانت  و من بنوش"

 تو   آه  دختری است  او همان  آه  دانست  خواهم آنگاه
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 را مورد  مای و سرور  در نظر گرفته برای اسحاق
 ».ای  قرار داده  خويش لطف

نياز با  و  راز  ناظر هنوز مشغول آهی در حال16و15
بر ی  سبوي  ِرِبكا آه  نام بهی خداوند بود، دختر زيباي

.  ُپر آرد  چاه  را از آب ، سر رسيد و آن  داشت دوش
و ناحور  بود   ناحور و ِملكهء  و نوه ربكا دختر بتوئيل(

   و از وی آب ناظر نزد او شتافت17.)  بود برادر ابراهيم
و فوری » ! ، بنوش َسرَورم«:  دختر گفت18.  خواست

:  افزود سپس19.  آورد و او نوشيد سبوی خود را پايين
 را   آب آنگاه20» . آرد  خواهم  را نيز سيراب شترانت«

 دويد و برای   چاه  بطرف  و دوباره در آبشخور ريخت
، چيزی   بر او دوخته ناظر چشم21. يد آش  شترها آب تمام
   سفر آامياب  تا ببيند آيا خداوند او را در اين گفت نمی

 .  يا نه خواهد ساخت
 نمود، ناظر   ربكا شترها را سيراب  از آنكه پس22
ی  النگو جفتک  و ي  مثقال  نيم  وزن  طال بهء حلقهک ي

   من به«23:  ، گفت  او داده  به  مثقال  ده  وزن طال به
ی برای  جاي  پدرت  آيا در منزلی؟ هست بگو دختر آه

 »؟  سرببريم  را به  تا شب ما هست
 ناحور  ء و نوه  دختر بتوئيل من«:   گفت او در جواب24

 جا و  شما و شترهايتانی  ما برای،بل25.   هستم و ِملكه
 ». داريمی آافک خورا

ی ا«27:  ت، گف  آرده  مرد خداوند را سجده  آن آنگاه26
   آه ، از تو سپاسگزارم  ابراهيم َسرَورمی خداوند، خدا

  و مرا در اينی ا  بوده  و مهربان  او امين  به نسبت
 ».ی آورد  سرورم  نزد بستگان ، به  نموده سفر هدايت

 خود ء  خانه  اهل ، به  رفته  دوان  دختر دوان  آن پس28
 و  حلقه   البان  برادرش آهی وقت30و29. خبر داد

 امر   ديد و از جريان  خواهرش النگوها را بر دست
   پيش  هنوز آنار چاه  آه  شد، نزد ناظر ابراهيم مطلع

ی ا«31:   او گفت  و به  بود، شتافت  ايستاده شترهايش
   بهی؟ا ، چرا اينجا ايستاده  خداوند برتوست  برآت آه

   جا آماده تو و شترهايتی ما برا.  ما بيا منزل
 ». ايم آرده

 بار   و البان  رفت  منزل  به  مرد با البان  آن پس32
  سپس.  داد  و علف  آنها آاه ، به شترها را باز آرده

خود ی  آورد تا پاها  آب  و افرادش  ابراهيم خادمی برا

   ابراهيم غذا را آوردند، خادمی وقت33. را بشويند
   لب  نگويم اينجا  به تا مقصود خود را از آمدن«:  گفت
 ». زد  غذا نخواهم به

 ».، بگو بسيار خوب«:   گفت البان
خداوند او 35.   هستم  ابراهيم  خادم من«:  ناظر گفت34

 و  بزرگی  و او مرد  است  داده را بسيار برآت
ها، طال  ها و رمه  او گله خداوند به. باشد ی م معروف
 ، و شترها و  و آنيزان  بسيار، غالمان ءو نقره
   همسر سرورم ساره36.   است دادهی فراوانی االغها
ی  داراي  تمام زاييد، و سرورمی پسری  پير در سن

   مرا قسم سرورم37.   است  بخشيده  پسرش خود را به
،   نگيرم  زن پسرشی برای  آنعان  از دختران  آه داده

،   آمده اش ی پدر  و خاندان  اينجا نزد قبيله  به بلكه38
:   گفتم  سرورم  به من39.   آنم او انتخابی ابری زن
 اينجا   حاضر باشد به  آه پيدا آنمی  دختر شايد نتوانم"

ی  از او پيرو آهی خداوند: "  گفت  من او به40 "بيايد؟
 تو خواهد فرستاد تا در   خود را همراه ء، فرشته آنم یم

   و خاندان از قبيلهی و دختری  شو  سفر آامياب اين
،   آنجا رفته بهی  دار تو وظيفه41 .ی پيدا آن ام یپدر
 دختر   اگر آنها از فرستادن.ی و جو آن پرس

  آهی  تو از سوگند  وقت آردند، آنی خوددار
 ."بودی آزاد خواهی ا خورده

ی ا:   دعا آردم  چنين  رسيدم  سر چاه  به امروز آه«42
مرا   آنم ی م ، التماس  ابراهيم َسرَورمی خداوند، خدا

   چاه در آنار اينک اين43. ی ساز  سفر آامياب در اين
ی  از شهر برا آهی از دخترانی  يك  و به ايستم یم

ی خود قدری از سبو: "  گفت آيند خواهم ی م  آب بردن
:  بدهد  دختر جواب اگر آن44 ."  تا بنوشم  بده  من  به آب

"  آرد،  خواهم  را نيز سيراب  شترانت  و من بنوش"
 تو   آه استی  دختر  او همان  آه  دانست  خواهم نگاهآ

هنوز 45. یا  در نظر گرفته  پسر سرورم اسحاقی برا
  بر دوشی  ربكا با سبوي  ديدم  بود آه  نشده  تمام دعايم

 آشيد و سبو را از  ، آب  رفته  سر چاه سر رسيد و به
 تا   بده  من  به آبی آم: "  او گفتم به.  ُپر آرد آب
 و   آورد تا بنوشم او فورًا سبو را پايين46."  نوشمب

  و چنين"  آرد  خواهم  را نيز سيراب شترانت: " گفت
 .نيز آرد
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 ی؟ هست تو دختر آه:   از او پرسيدم آنگاه«47
   ناحور و ِملكه  و نوه دختربتوئيل: "  گفت  من او به«

 . " هستم
   دستش هاو و النگوها را بی  را در بين  حلقه  هم من«

  َسرَورمی  خداوند، خدا  آرده  سجده سپس48.  آردم
   راست  راه  مرا به ، چون  نمودم  را پرستش ابراهيم
 برادر سرور  از خانوادهی  فرمود تا دختر هدايت

   جواب  من  به اآنون49.   پيدا آنم پسرشی خود برا
 خواهيد آرد   سرور من در حقی  لطف بدهيد؛ آيا چنين

   من  جا خواهيد آورد؟ به  به  است  درست هو آنچ
 ».  خود را بدانم  بدهيد تا تكليف جواب

 اينجا  خداوند تو را به«:  او گفتند  به  و بتوئيل البان50
؟   بگوييم توانيم  می  ما چه ، پس  است  آرده هدايت

   خداوند اراده  آه  برو تا چنان اينک ربكا را برداشته51
 ». بشود همسر پسر سرورت،   است فرموده

 در حضور  ، خادِم ابراهيم  سخن  اين  شنيدن بمحض52
  سپس53.  نمود افتاد و او را سجدهک  خا خداوند به

 ربكا داد و   به  و جواهرات  و طال و نقره لباس
   پيشكش  مادر و برادرانش نيز بهی گرانبهايی هدايا
  ند و شب خورد  شام  او و همراهانش  ازآن پس54. آرد

   صبح  ابراهيم خادم.  سر بردند  به  بتوئيل را در منزل
 دهيد   اجازه حال«:   آنها گفت ، به زود برخاسته

 ». برويم
  ربكا بايد اقًال ده«: مادر و برادر ربكا گفتندی ول55

 ». برود  ما بماند و بعد از آن روز ديگر پيش
. كنيد ن  مرا معطل آنم ی م خواهش«:  اما او گفت56

.   است  گردانيده  سفر آامياب خداوند مرا در اين
   سرورم  را به  خبر خوش  و اين بگذاريد بروم

 ». برسانم
  پرسيم یما از دختر م.  بسيار خوب«:  گفتند ايشان57

 ربكا را صدا  پس58» .  چيست  نظر خودش تا ببينيم
 مرد   اين همراهی آيا مايل«: ، از او پرسيدند آرده
 ». روم ی می،بل«:  داد جوابی و» ی؟برو

ی  و  راهمراه اش ، دايه آردهی  با او خداحافظ آنگاه59
،   داده ، ربكا را برآت  حرآت هنگام60. فرستادند

   مادِر فرزندان خواهر، اميدواريم«:  گفتند چنين

   دشمنانت  تو بر تمام  نسل  اميدواريم!یشو  یبسيار
 ». شوند چيره

  ، همراه  سوار شده  بر شتران آنيزانش ربكا و  پس61
 . رفتند خادِم ابراهيم

   سكونت  ِنِگب  در سرزمين  آه  اسحاق  هنگام در اين62
روز ک ي63.  بود بازگشتهی ُرئی  بئرلح ، به داشت

  زد و غرق ی م  در صحرا قدم آهی عصر هنگام
ک  اين ، ديد آه  بود، سر خود را بلند آرده انديشه
 از   شتاب  به  اسحاق ربكا با ديدن64. آيند ی م شتران

 از  آهی  مرد آن«:  پرسيد و از خادم65  شد شتر پياده
 »؟ آيد آيست ی ما م  استقبال صحرا به

با » .  است ، پسر َسرَور من اسحاق«:  داد پاسخی و
 را  ، ربكا با روبنِد خود صورتش  سخن  اين شنيدن
 .پوشانيد

  اسحاقی  سفر خود را برا استان د  تمام  خادم آنگاه66
 مادر خود ء  خيمه  داخل  ربكا را به اسحاق67.  داد شرح

   و از غم  بست  او دل  به گرفتهی  زن آورد و او را به
 . يافتی  تسل  مادرش مرگ

 
   ابراهيم مرگ

 )33و32 :1  تواريخ1(

   قطوره  نام  به گرفتی  بار ديگر زن ابراهيم
.  دنيا آورد  فرزند به ديناو چنی برا  آه

،  ، مدان ، ُيقشان زمران:  بود از آنها عبارتی اسام
   يقشان  پسران شبا و ددان3.   و شوعه ، يشباق مديان
.  بود  و لئوميم ، لطوشيم  پدر اشوريم ددان. بودند

   مديان ، پسران  و الداعه ، ابيداع ک، عيفر، حنو عيفه4
 .بودند

  اما به6 بخشيد،   اسحاق ايی خود را به دار  تمام ابراهيم5
 بودند، هدايايی   دنيا آمده  به  از آنيزانش  آه ساير پسرانش

 از نزد پسر خود   خويش  حيات  را در زمان ، ايشان داده
 . فرستاد  ديار مشرق ، به اسحاق

 در ی، سالگ  صد و هفتاد و پنج  در سن ابراهيم8و7
 اجداد خود   و به رفت از دنيا   آاميابی، پير آمال

 او را در   و اسماعيل  اسحاق پسرانش10و9.  پيوست
ک  بود، نزدي  شده  دفن  ساره آهی ، جاي غار مكفيله
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 از   ابراهيم آهی ا  در مزرعه واقعی ممرک ِمل
 . آردند  بود، دفن خريدهی  پسر صوحاِر حيّت عفرون

.  داد  را برآت ، خدا اسحاق  ابراهيم بعد از مرگ11
  ساآنی ُرئی بئرلحک  نزدي  اسحاق  زمان در اين(

 .)بود
 

   اسماعيل اعقاب
 )31-28 :1  تواريخ1(

 و هاجر  ، پسر ابراهيم  اسماعيل فرزندانی اسام12-15
 بود   عبارت  تولدشان بترتيب)  آنيز ساره(ی مصر
،  ، دومه ، مشماع ، مبسام ، قيدار، ادبيل نبايوت: از

 .  و قدمه طور، نافيشمسا، حداد، تيما، ي
  بهی ا ، قبيله  پسر اسماعيل  دوازده  از اين هر آدام16
   و اردوگاه  سكونت محل.  وجود آورد  به  خودش نام
. شد ی م خواندهی  اسام  همان  نيز به  قبايل اين

ُمرد و ی  سالگ و هفتی  صد و س  در سن اسماعيل17
 در   اسماعيل اعقاب18.   اجداد خود پيوست به

مصر ی  در مرز شرق  و شورآه  حويله بينی ا منطقه
آنها دايمًا با .  شدند  بود، ساآن  آشور واقع و سر راه
 . بودند  خود در جنگ برادران

 
  عيسو و يعقوب

:  ، پسر ابراهيم  اسحاق  فرزندان  سرگذشت  است اين19
.  گرفتی  زن  ربكا را به  بود آه  ساله  چهل اسحاق20

   النهرين  بين ، اهل  و خواهر البان ر بتوئيلربكا دخت
او نزد خداوند ی  برا ربكا نازا بود و اسحاق21. بود

  او را اجابتی  خداوند دعا سرانجام. آرد یدعا م
 دو  رسيد آه ی نظر م به22.  شد فرمود و ربكا حامله

 ربكا  پس. آنند ی م  آشمكش  او با هم  در شكم بچه
و » ؟  است  افتاده منی برای فاق ات چرا چنين«:  گفت

  خداوند به23.  نمود  از خداوند سؤال  خصوص در اين
   دو ملتی، دار  در رحم آهی از دو پسر«: او فرمود

قويتر خواهد ی از ديگری يك.  وجود خواهد آمد به
 »!خواهد آردی بود، و بزرگتر آوچكتر را بندگ

. اييد رسيد، ربكا دوقلو ز  حمل  وضع زمانی وقت24
 با   چنان  روبود وبدنش  بدنياآمد، سرخ آه یپسراول25

.  دارد  برتن پوستينی  گوي  بودآه  شده مو پوشيده

   به آهی پسر دوم26.  نهادند نام * او را عيسو بنابراين
 او را  پس!  بود عيسو را گرفتهی  پاء دنيا آمد پاشنه

  ين ا  بود آه  ساله  شصت اسحاق. ناميدند  ** يعقوب
 . دنيا آمدند دوقلوها به

ماهر ی ا یعيسو شكارچ.  شدند  دو پسر بزرگ آن27
 و  آرامی  مرد يعقوبی  بود، ول و مرد بيابان

  ، عيسو را دوست اسحاق28.  بود چادرنشين
 او شكار  آهی  حيوانات  از گوشت ، چون داشت یم
   را دوست خورد؛ اما ربكا يعقوب یآرد، م یم
 . داشت یم

 عيسو   بود آه  آش  پختن  مشغول يعقوبی زرو29
 .  از شكار برگشت  و گرسنه خسته

   گرسنگی رمقی در من برادر، از شدت«:  عيسو گفت30
   همين به(» .  بده  من  به  سرخ  آش ، آمی از آن  است نمانده
 .)نامند  نيز می***  عيسو را ادوم  آه  است دليل

  ، حق  آن  در عوض ه آنك بشرط«:  داد  جواب يعقوب31
 »!ی بفروش  من خود را بهی زادگ نخست

  ، حق ميرم یمی  از گرسنگ من«:  عيسو گفت32
 » دارد؟ برايمی  سود چهی زادگ نخست

  ، حق  بعد از اين  بخور آه قسم«:   گفت اما يعقوب33
 ». خواهد بود  من تو از آنی زادگ نخست

 زادگی  نخست   حق  ترتيب  اين  خورد و به عيسو قسم
 .  فروخت  يعقوب  برادر آوچكترش خود را به

                                                 
 »ادوم«او را .  نيز معنی کرد»پشمالو«توان   را می»عيسو«    *

 . است»سرخ«گفتند که به معنی  نيز می

بطور مجازی  (»گيرد کسی که پاشنه می« يعنی »يعقوب«  **
 )»گر حيله«يعنی 

 .»سرخ« يعنی »ادوم« ***
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او .  عيسو داد  به  را با نان  عدس  آش  يعقوب سپس34
   چنين نـاي.   و رفت تـورد و برخاسـخ

 . شمرد ارزش زادگی خود را بی عيسونخست
 

  ک و ابيمل اسحاق
  زمانی همانند قحطی شديدی قحطی روز

 را   آنعان  سراسر سرزمين ابراهيم
ار نزد  شهر جر  به  اسحاق  دليل  همين به.  فراگرفت
 خداوند در آنجا3و2.   رفت  فلسطين ، پادشاه ابيملک

 جا   مصر نرو، در همين به«:  ، گفت بر او ظاهر شده
  با تو خواهمی  آن ، اطاعت  مرا شنيده اگر سخن.  بمان

  اينی  داد و تمام  خواهم بود و تو را بسيار برآت
   بخشيد، چنانكه  تو خواهم  تو و نسل  را به سرزمين

   تو را چون نسل4.  ام  داده  وعده  ابراهيم  پدرت هب
  اينی  گردانيد و تمام شمار خواهم ی ب  آسمان ستارگان
 از   جهان  ملل  داد و همه  آنها خواهم  را به سرزمين

 آار را بخاطر  اين5.   خواهند يافت  تو برآت نسل
 و اوامر مرا   او احكام  آرد، چون  خواهم ابراهيم
 ». نمود اطاعت

   مردم آهی وقت7.  در جرار ماندگار شد  اسحاق پس6
او «:   آردند، گفت  ربكا از او سؤال ءآنجا درباره
   ترسيد اگر بگويد همسر من چون» !  است خواهر من

 او را بكشند، زيرا ربكا   زنش ، بخاطر تصاحب است
  ، پادشاه کروز ابيملک بعد، يی مدت8. بسيار زيبا بود

ی  خود شوخ  با زن  اسحاق  ديد آه  از پنجره فلسطين
  ، به  را نزد خود خوانده ، اسحاق ک ابيمل پس9. آند یم

ی ، در حال  است ربكا خواهرتی چرا گفت«:  او گفت
 »باشد؟ ی تو م  زن آه

ی  برا ترسيدم ی م چون«:   گفت  در جواب اسحاق
 ». او مرا بكشند تصاحب

 با ما آردی؟ آيا  ی بود آه آار  چه اين«:  ابيملک گفت10
 شخصی با وی همبستر   است  ممكن فكرنكردی آه
  سپس11» . شديم  ما مقصر می  صورت شود؟ در آن
 مرد و   اين  به هر آس«:  نمود  اعالم  همه ابيملک به

 ». خواهد شد  رساند، آشته همسر وی زيان
   شد و در آن  مشغول  زراعت  در جرار به اسحاق12

 بود درو آرد، زيرا   آاشته آهی  برابر بذر صد سال

ی هر روز بر داراي13.  بود  داده خداوند او را برآت
 او مرد بسيار  نكشيد آهی شد و طول ی م او افزوده
 بسيار  ها و غالمان ها و رمه گلهی و14. شدی ثروتمند
. بردند یها بر او حسد م ی فلسطين آهی  بطور داشت

   ابراهيم  پدرش  غالمان را آهی آبی  آنها چاهها پس15
ُپر ک  بودند، با خا  آنده  ابراهيم  حيات در زمان

 تا   نيز از او خواست  پادشاهِکابيمل16. آردند
ی  جاي به«:   او گفت آند و بهک  را تر سرزمينش

ديگر برو، زيرا تو از ما بسيار ثروتمندتر و 
 ».یا قدرتمندتر شده

 جرار  ء، در دره ودهنمک  آنجا را تر  اسحاق پس17
   حيات  در زمان را آهی آبی او چاهها18.  شد ساآن
  ها آنها را ُپر آرده ی بودند و فلسطين  َآنده پدرش

   قبًال پدرش را آهی  نامهاي  َآند و همان بودند، دوباره
 او نيز  غالمان19.   بود بر آنها گذاشت بر آنها نهاده

   آب  به ، در قعر آن ه جرار َآندء در درهی ا  تازه چاه
 . رسيدند روان

   به  اسحاق  جرار آمدند و با چوپانان  چوپانان سپس20
  پس» . دارد  ما تعلق  به  چاه اين«: ، گفتند  پرداخته نزاع

 .ناميد) » نزاع«يعنی  (  را ِعِسق  چاه  آن اسحاق
   ديگری َآندند و باز بر سر آن  چاه غالماِن اسحاق21

يعنی  (  را ِسطنه  چاه  آن اسحاق.  در گرفتای  مشاجره
،   را نيز ترک نموده  چاه  آن اسحاق22. ناميد) »دشمنی«
  پس.   بار نزاعی درنگرفت  ديگری َآند، ولی اين چاه

:  او گفت. ناميد) » مكان«يعنی  (  را رحوبوت  آن اسحاق
   و ما در اين  است خداوند مكانی برای ما مهيا نموده«

 ». آرد  ترقی خواهيم سرزمين
   شب در همان24   رفت  بئرشبع  به  اسحاق آهی وقت23

  پدرتی  خدا من«: ظاهر شد و فرمودی خداوند بر و
.   با تو هستم  من ، چون  مباش ترسان.   هستم ابراهيم

 خود  ء داد و بخاطر بنده  خواهم  تو را برآت من
   اسحاق نگاهآ25» . آرد  تو را زياد خواهم  نسل ابراهيم
او در .  نمود ، خداوند را پرستش بنا آردهی قربانگاه

 .آندندی  ديگر  چاه  شد و غالمانش همانجا ساآن
 مشاور خود   اتفاق  به  پادشاهِکابيملی روز26

 از جرار نزد   فيكول  سپاهشء  و فرمانده احوزات
  چرا به«:  پرسيد  از ايشان اسحاق27.  آمدند اسحاق

26



  پيدايش 25
 

 

 از نزد خود   مرا با خصومت ايد؟ شما آه هاينجا آمد
 »!رانديد

   آه بينيم یما آشكارا م«: گفتندی  و  به آنان29و28
  ؛ پس  است  داده  و تو را برآت خداوند با توست

 ما  بهی  ضرر  بده قول.  ببنديمی  با تو پيمان ايم آمده
.   تو نرسانديم بهی  ضرر  ما هم همانطور آهی نرسان

 و تو را با   تو نكرديم در حقی آاری ز خوبما غير ا
 ».  نموديم  و صفا روانه صلح

آنها بر پا نمود و ی برای ا ی مهمان  اسحاق پس30
 روز بعد برخاستند و  صبح31. خوردند و آشاميدند

ی  يكديگر ضرر  به  خوردند آه از آنها قسمک هر ي
  بهی  را بسالمت  ايشان  اسحاق سپس. نرسانند

 . آرد  روانه انسرزمينش
 آمدند و او را از چاهی   اسحاق  روز، غالمان در همان32
. اند  يافته  آب  در آن ، گفتند آه َآندند خبر داده  می آه
  ناميد و شهری آه) »سوگند«يعنی  (  را َشَبع  آن اسحاق33

 شد  ناميده) » سوگند چاه«يعنی  ( در آنجا بنا شد، بئرشبع
 .  باقی است  نام  همان  امروز به  تا به آه
،  يوديهی  سالگ  چهل  در سن عيسو پسر اسحاق34

  را بهی  دختر ايلوِن حيّت و بسمهی حيّتی دختر بير
 و ربكا  را بر اسحاقی  زندگ  زنان اين35.  گرفتی زن
 . آردند تلخ

 
 گيرد ی م  را از اسحاق  برآت يعقوب

 . بود  تار گشته  و چشمانش  پير شده اسحاق
 خود عيسو را خواند  او پسر بزرگی روز

   و پايان ام  ديگر پير شده ، من پسرم«:  گفتی  و و به
 خود را   تير و آمان پس3.   است  فرارسيده زندگيم

،  و از آن4  آنی  صحرا برو و شكار بردار و به
 از   و پيش  ساز تا بخورم  آماده  ميلم مطابقی خوراآ
 ».  دهم  تو را برآت مرگم

ی عيسو برای وقت.  آنها را شنيد اما ربكا سخنان5
 را نزد خود  ربكا، يعقوب6،   صحرا رفت شكار به
   عيسو چنين  به  پدرت  آه شنيدم«:  ، گفت خوانده

 بياور و از   شكار برايم گوشتی مقدار"7:  گفت یم
   از مرگم  قبل  هم من.   بپز تا بخورم برايمی  غذاي آن

  حال8 ." داد  خواهم  تو را برآتدر حضور خداوند

  نزد گله9.   بده  انجام گويم ی تو م  به  هر چه پسرمی ا
 بياور تا   و نزد من  جدا آن  خوب ءبرو و دو بزغاله

   دوست  پدرت را آهی  آنها غذاي  از گوشت من
   را نزد پدرت بعد تو آن10.   آنم  تهيه دارد برايش یم

 ». دهد  تو را برآت مرگش از  ببر تا بخورد و قبل
ی  ُپر مو، ول استی عيسو مرد«:  داد  جواب يعقوب11
 بزند و   دست  من  به اگر پدرم12.  مو ندارد  من بدن

خواهد ی  او پ ؟ آنگاه ، چه  عيسو نيستم  من بفهمد آه
ی  و بجا  بدهم  او را فريب ام  خواسته  من برد آه
 »!آند ی م ، مرا لعنت برآت

  تو فقط.  باشد  او بر من ، لعنت پسرم«:  فتربكا گ13
برو و .   بده  انجام گويم ی تو م  به  من  را آه آنچه

 ».را بياور ها بزغاله
ها   آرد و بزغاله  را اطاعت  دستور مادرش يعقوب14

   دوست  اسحاق را آورد و ربكا خوراآی را آه
  ا آه عيسو ر  لباس  بهترين آنگاه15.  آرد ، تهيه داشت می

   پوست سپس16.  آند  داد تا بر تن  يعقوب  بود به در خانه
و غذای 17،   او بست  را بر دستها و گردن بزغاله
   با نانی آه  بود همراه  آرده  درست  طعمی را آه خوش
 غذا را نزد   آن يعقوب18.  داد  يعقوب  دست  بود به پخته
 »! پدرم«:   برد و گفت پدرش
 »ی؟ آيستی،بل«: اد د  جواب اسحاق

.   تو هستم  عيسو پسر بزرگ من«:   گفت يعقوب19
  را آهی  و غذاي  شكار رفتم بهی  گفت همانطور آه

 را بخور و  ، آن بنشين.   پختم برايتی دار ی م دوست
 ».  بده مرا برآت

   اين بهی ، چطور توانست پسرم«:  پرسيد اسحاق20
 »ی؟پيدا آنی شكاری زود

   را سر راه تو آنی خداوند، خدا«:  داد  جواب يعقوب
 ». قرار داد من
 و   آنم بيا تا تو را لمسک نزدي«:   گفت اسحاق21

 ».ی واقعًا عيسو هست  آه  شوم مطمئن
   بر دستها و گردن  و پدرش  رفت  نزد پدرش يعقوب22

،   است يعقوبی صدا، صدا«:   آشيد و گفت او دست
 او را  اسحاق23» !عيسوی دستها، دستهای ول

عيسو پرمو ی  دستها  مثل  دستهايش ، چون نشناخت

27
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آيا تو «: پرسيد24،   داده  را برآت  يعقوب پس. بود
 »ی؟واقعًا عيسو هست

 ».پدری بل«:  داد  جواب يعقوب
   بياور تا بخورم  غذا را نزد من پس«:   گفت اسحاق25

 او   غذا را پيش يعقوب» .  دهم و بعد تو را برآت
   آه را همی  را خورد و شراب  آن  و اسحاق اشتگذ

:  بعد گفت26.  بود، نوشيد  آورده  برايش يعقوب
 جلو  يعقوب27» . بيا و مرا ببوسک ، نزدي پسرم«

او ی  لباسها اسحاقی وقت.  را بوسيد  و صورتش رفت
   چون پسرمی بو«:  ، گفت  داده  او برآت را بوييد به

 را   خداوند آن  آه ستای صحرايی  خوشبوء رايحه
 بباراند تا   بر زمينت خدا باران28.   است  داده برآت

.  گردد  افزوده  و شرابت  باشد وغله  فراوان محصولت
  آنند، بر برادرانتی تو را بندگی  بسيار ملل29

.  نمايند  تو را تعظيم  خويشانتء و همهی آنی َسرَور
 بر   برآت آنند و  تو را لعنت آهی  بر آسان لعنت
 ». دهند  تو را برآت آهی آنان

 از   داد، يعقوب  را برآت  يعقوب  اسحاق  آه  از اين پس30
 او، عيسو از شكار   خروج بمحض.  شد  خارج اطاق

،  داشت  می  دوست  پدرش او نيز غذايی را آه31.  بازگشت
  اينک غذايی را آه«:   آورد و گفت  آرد و برايش تهيه

.  ام  و آورده  پخته ا گوشِت شكار برايت داری ب دوست
 ».  بده  را بخور و مرا برآت برخيز؛ آن

 »ی؟تو آيست«:   گفت اسحاق32
 ».  پسر ارشد تو عيسو هستم من«:  داد عيسو پاسخ

لرزيد  یمی  ناراحت  از شدت آهی  در حال اسحاق33
 غذا آورد  منی  از تو برا  قبل آهی  شخص پس«:  گفت
بود؟ ی  آس  چه  دادم ، او را برآت ا خورده ر  آن و من
 ». را از آِن خود آرد  بود برآت هر آه

 و  تلخی  را شنيد، فرياد  پدرش سخنانی عيسو وقت34
تمّنا !   بده پدر، مرا برآت«:  بلند بر آورد و گفت

 »!  بده  مرا نيز برآت آنم یم
، مرا   اينجا آمده  به برادرت«:  داد  جواب اسحاق35
 ».  تو را گرفت  داد و برآت يبفر
  * او را يعقوب  آه  نيست دليل یب«:  عيسو گفت36

                                                 
 .»گر حيله«قوب يعنی يع   *

   حق اول.   است  داده اند، زيرا دوبار مرا فريب ناميده
ی ا.  مرا  برآت  و حاال هم مرا گرفتی زادگ نخست

 »ی؟ نداشت  نگه منی  برا  هم برآتک يی پدر، آيا حت
 و   َسرَور تو قرار دادم او را من«:  داد  پاسخ اسحاق37

  محصول.  گردانيدمی  و  را غالمان  خويشانش همه
  نماندهی باقی ديگر چيز.   او دادم  را به  و شراب غله
 ».  تو بدهم  به آه
ی  ای؟ را داشت  برآت  همين آيا فقط«:  عيسو گفت38
 . و زارزارگريست» !  بده  برآت مرا هم، پدر

 نخواهد باريد و  ر زمينت ب باران«:   گفت اسحاق39
 شمشير خود  به40.  داشتی  زياد نخواه محصول
آرد، ی خواهی  و برادر خود را بندگ زيستی خواه
، آزاد   خود را از قيد او رها ساخته سرانجامی ول

 ».شدی خواه
 

 آند ی فرار م  نزد البان  به يعقوب
 او  ، زيرا پدرش  گرفت  دل  به  آينه عيسو از يعقوب41
ی  بزود پدرم«:  او با خود گفت.  بود  داده ا برآتر

اما 42» .  ُآشت  را خواهم  يعقوب خواهد ُمرد؛ آنگاه
   شد، پس  خود عيسو آگاه  پسر بزرگء ربكا از نقشه

   او گفت خود فرستاد و بهک  پسر آوچ  يعقوب بدنبال
 . او را دارد  عيسو قصد جان آه
  اينی  بايد بكن هآی آار«:   گفت  يعقوب ربكا به43

.   فرار آن خود البانی  نزد داي  حران به:  است
و 45  فرو نشيند  برادرت  تا خشم نزد او بمانی مدت44

ی  برا  آند؛ آنگاه فراموشی ا  او آرده  به  را آه آنچه
 چرا هر دو شما را در .ی تا برگرد فرستم ی م تو پيغام

 »؟  بدهم روز از دستک ي
  از دست«:   او گفت  به  رفته  اسحاق ربكا نزد سپس46

  حاضرم.   است  رسيده  لب  به عيسو جانمی  حيّت زنان
  را بهی دختر حيّتک  ي  يعقوب  پسرم  آه  و نبينم بميرم
 ».  است گرفتهی زن
 

  ، او را برآت  را خوانده  يعقوب  اسحاق پس
  از اينک با هيچي«:   او گفت داد و به

   فورًا به بلكه2.   نكن ازدواج ی آنعان دختران
 برو و با   بتوئيل  پدر بزرگت ء خانه ، به النهرين بين
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ی خدا3.   آن  ازدواج خود البانی  داي از دخترانی يك
 بسيار   تو فرزندان  دهد و به  تو را برآت قادر مطلق

او 4!  وجود آيند بهی  زياد  تو قبايل ببخشد تا از نسل
 تو   تو و نسل  داد، به  وعده براهيم ا  به را آهی برآت

   را به  خدا آن آهی  سرزمين  اين دهد تا صاحب
 ».ی بشو  هستيم  غريب  درآن  و اآنون  بخشيده ابراهيم

   نمود و او به  را روانه  يعقوب  اسحاق پس5
ی  ارام ، پسر بتوئيل خود البانی ، نزد داي النهرين بين
 . رفت

 آنعانی بيزار   از دختران درش پ عيسو فهميد آه8و7و6
 آنعانی برحذر   زن  را شديدًا از گرفتن ، و يعقوب است
  النهرين  بين  او، وی را به  دادن  از برآت  و پس داشته

 تا از آنجا زنی برای خود بگيرد و   است فرستاده
  به   آرده  از پدر و مادر خود اطاعت  هم يعقوب
   نزد خاندان  عيسو هم پس9.   است  رفته النهرين بين

   و عالوه  بود رفت  پسر ابراهيم  آه  اسماعيل عمويش
، خواهر  ، دختر اسماعيل ، محلت  داشت بر زنانی آه

 .  زنی گرفت  را نيز به نبايوت
 

  ئيل  در بيت  يعقوب خواب
. نمودک  تر  قصد حران  را به  بئرشبع  يعقوب پس10
رسيد و ی  مكان ، به  آفتاب  از غروب  روز پس همان11

ی او سنگ.  سر برد  را در آنجا به  شب خواست
در 12. ، همانجا خوابيد  و زير سر خود نهاده برداشت
   و سرش  بر زمين  آنء  پايه را ديد آهی  نردبان خواب

   باال و پايين  خدا از آن رسد و فرشتگان ی م  آسمان به
.   است تاده ايس نردبانی و خداوند بر باال13روند  یم

 و  ابراهيمی  خداوند، خدا من«:   خداوند گفت سپس
  آنی  رو آهی زمين.   هستم  اسحاق پدرتی خدا

 تو   تو و نسل  را به  آن من.   توست از آنی ا خوابيده
شمار خواهند  ی غبار، ب  تو چون فرزندان14.  بخشم یم
 را   تا جنوب ، و از شمال  تا مغرب از مشرق! شد

   تو و نسل  توسط مردِم زمينی تمام. د پوشانيدخواهن
 با تو  منی  برو هر جا آه15.   خواهند يافت تو برآت
 تو را  ، دوباره  نموده  بود و از تو حمايت خواهم
   به تا آنچه.  آورد  باز خواهم  سرزمين  اين  به بسالمت

   تو را رها نخواهم  جا نياورم  به ام  داده تو وعده
 ».آرد

   بيدار شد و با ترس  از خواب  يعقوب سپس17و16
   حضور دارد و من  مكان خداوند در اين«:  گفت
   است اين!  استی ترسناآی  جا  چه اين!  دانستم ینم

 »!  آسمانء  دروازه  است  خدا و اينء خانه
  را آهی  و سنگ  زود برخاست  صبح  يعقوب پس18

   و بر آن ا داشتبر پی  ستون  بود، چون زير سرنهاده
ی يعن ( ئيل  را بيت  مكان او آن19.   ريخت  زيتون روغن

 .) شهر قبًال لوز بود  اين نام. (ناميد) » خداء خانه«
اگر تو «:   خداوند گفت  به  نذر آرده  يعقوب آنگاه20

و ی  نماي و مرا محافظتی  باش  سفر با من در اين
   به سالمتو مرا ب21ی،  بده  من بهک و پوشاک خورا
ی  خواه منی  تو، خدا  آنگاهی، بازگردان  پدرمء خانه
،   ياد بود بر پا آردم  بعنوان  آه  ستون و اين22؛ بود
  هر چهک  ي  تو و ده عبادتی خواهد بود برای مكان
 ». داد  تو باز خواهم بهی  بده  من  به را آه

 
 رسد ی م  ارام  َفّدان  به يعقوب

  ديار  داد تا به خود ادامه سفر   به يعقوب
   سه ديد آهی در صحرا چاه2.  رسيد مشرق

،   چاه اند، زيرا از آن  خوابيده  گوسفند آنار آن گله
   چاه  بر دهانه بزرگی اما سنگ. دادند ی م ها را آب گله

ها   گلهء همهی  وقت  بود آه  بر اين رسم(3.  قرار داشت
داشتند و  ی برم چاه را از سر   سنگ شدند، آن ی م جمع
 را بر   سنگ ها، دوباره  گله  آردن  از سيراب پس

 و   رفت  نزد چوپانان يعقوب4) .غلطانيدند ی م سرچاه
 از  آنها گفتند آه.  از آجا هستند از آنها پرسيد آه

 پسر ناحور  آيا البان«:   گفت  ايشان به5.  هستند حران
 »شناسيد؟ یرا م
 ». شناسيم ی او را می،بل«: گفتند

 »؟  است حاِل او خوب«:  پرسيد يعقوب6
   دختر اوست  هم آن.   است  خوب  حالشی،بل«: گفتند
 ».آيد ی م اش  با گله آه

.   است ماندهی  خيل هنوز تا غروب«:   گفت يعقوب7
 بروند و  دهيد تا دوباره ی نم  گوسفندها آب چرا به
 »بچرند؟
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 نيايند ما   چاهها سر  گله ءتا همه«:  دادند جواب8
   را سيراب هايمان  و گله  را برداريم  سنگ توانيم ینم

 ». آنيم
 ء  با گله ، راحيل  داشت  گفتگو ادامه  اين آهی در حال9

ی وقت10.  بود  سر رسيد، زيرا او نيز چوپان پدرش
   با گله  را ديد آه خود، راحيلی  دختر داي يعقوب
 او ء  و گله  برداشت ه را از سر چا آيد، سنگ ی م البان

،   را بوسيده ، راحيل  يعقوب سپس11.  نمود را سيراب
ی  خود را معرف يعقوب12!  نمود  گريستن  به شروع

.   و پسر ربكاست  خويشاوند پدرش  آه آرد و گفت
   منزل  به  دوان  او، دوان  سخنان  شنيدن  بمحض راحيل
 خبر  ن البا چون13.  را باخبر آرد  و پدرش شتافت
   استقبالش  را شنيد به  خود يعقوبء ه خواهرزاد آمدن
  ء خانه ، بوسيد و به  گرفته  و او را درآغوش شتافت

او ی  خود را برا  داستان  يعقوب آنگاه. خود آورد
 و  تو از گوشت«:   او گفت  به البان14.  داد شرح

 »!ی هست  من استخوان
 

 گيرد یمی  زن  را به  و راحيل ، ليه يعقوب
تو «:   او گفت  به البان15،   يعقوب  بعد از آمدن ماهک ي

  منی برای  هست  خويشاوند من  اينكه نبايد بدليل
» ؟  تو بدهم  بگو چقدر مزد به.یآار آنی مجان

   و نام  َليه  دختر بزرگ  نام  آه  دو دختر داشت البان16
  ضعيفی  چشمان ليه17.  بود راحيلک دختر آوچ

  يعقوب18.  بود  اندام  زيبا و خوش ، اما راحيل داشت
اگر «:   گفت  البان  به پس.  بود  شده  راحيل عاشق
 ی، بده  من بهی  همسر  را به ، دختر آوچكت راحيل
 ». آنم یتو آار می  برا  سال هفت

  دهم ی م ترجيح.  آنم ی م قبول«:  داد  جواب البان19
ک  ي  تا به بدهمی  هست  از بستگانم  تو آه  را به دخترم
 ». بيگانه

ی  برا  سال  هفت  با راحيل ازدواجی  برا يعقوب20
   را دوست راحيلی بقدری  آار آرد، ول البان

 . چند روز آمد  سالها در نظرش  اين  آه داشت یم
   قرارداد ما تمام مدت«:   گفت  البان  به  يعقوب آنگاه21
ی  زن  را به  راحيل  آه  است  رسيده  آن  و موقع شده

 ». بگيرم

بر ی ، ضيافت  آرده  آنجا را دعوت  مردمء  همه البان22
   دختر خود ليه شد، البانک هوا تاريی وقت23. پا نمود
. همبستر شدی  با و  فرستاد و يعقوب  حجله را به

   داد تا او را خدمت  ليه  به  زلفه  نام بهی  آنيز البان(24
  ، ليه راحيلی  بجا  بعد، يعقوب روز اما صبح25) .آند

:   گفت  البان ، به  رفته پس.   خود يافت ءرا در حجله
   سال  هفت  منی؟ آرد  با من بود آهی  آار  چه اين«
 چرا .ی بده  من  را به  تا راحيل تو آار آردمی برا

 »ی؟ داد مرا فريب
 دختر   آه  نيست  ما بر اين رسم«:  داد  جواب البان26

.  ر را زودتر از دختر بزرگتر شوهر بدهيمآوچكت
   بگذرد، بعد راحيل ليهی  عروس ء تا هفته صبر آن27

ی  بده  قول  بر اينكه بگير، مشروطی  زن را نيز به
 ».ی آار آن  ديگر برايم  سال هفت

 ء  هفته  از پايان  پس  آرد و البان  قبول يعقوب28
   به  را هم خود راحيلک ، دختر آوچ ليهی عروس
 داد   راحيل  به  بلهه  نام بهی  آنيز البان(29.  داد يعقوب

 نيز همبستر   با راحيل يعقوب30) . آند تا او را خدمت
 و بخاطر  داشت ی م  دوست شد و او را بيشتر از ليه

 . آار آرد البانی  ديگر برا  سال او هفت
 

   يعقوب فرزندان
 ندارد،  وست را د  ليه  يعقوب خداوند ديد آهی وقت31
دار شد،   خود قرار داد و او بچه  را مورد لطف ليه
ی  شد و پسر  حامله  ليه آنگاه32.  نازا ماند راحيلی ول

 و   است  مرا ديده خداوند مصيبت«:  او گفت. زاييد
  پس» .  خواهد داشت  مرا دوست  شوهرم بعد از اين

   مرا ديده خداوند مصيبت«ی يعن ( او را رئوبين
ی ، پسر  شده او بار ديگر حامله33.  نهاد نام) » است

ی مهر ی مورد ب  من خداوند شنيد آه«:  زاييد و گفت
 او را  پس» . داد  من بهی  و پسر ديگر ام قرار گرفته

   باز هم ليه34. ناميد) »خداوند شنيد«ی يعن ( شمعون
مطمئنًا ک اين«:  زاييد و گفتی  شد و پسر حامله
   سومين  خواهد شد، زيرا اين دلبسته   من  به شوهرم
ی  او را الو پس» . ام  زاييده  برايش  آه استی پسر

 شد و  بار ديگر او حامله35. ناميد) »یدلبستگ«ی يعن(
   بار خداوند را ستايش اين«:  زاييد و گفتی پسر
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. ناميد) » ستايش«ی يعن(و او را يهودا » . نمود خواهم
 .ز ايستاد با  از زاييدن  ليه آنگاه

 
  خواهر ، به  نازاست  آه  دانست  چون راحيل

   من به«:   گفت  يعقوب او به. خود حسد برد
 »! مرد  خواهم ، اگر نه بدهی فرزند

   خدا هستم مگر من«:   شد و گفت  خشمگين يعقوب2
  را نازا گردانيده  تو  آه ؟ اوست  تو فرزند بدهم  به آه

 ». است
 همبستر شو و   بلهه با آنيزم«:  فت او گ  به راحيل3

   را به  بلهه پس4» . خواهند بود  من  او از آن فرزندان
  بلهه5. همبستر شدی  داد و او با و  يعقوب بهی همسر
:   گفت راحيل6.  زاييد يعقوبی برای  شد و پسر حامله

  بهی پسرک  رسيد و اين  دادم  را شنيد وبه خدا دعايم«
ی يعن (  او را دان پس» ،  است  بخشيده من
 شد  ، باز آبستن  آنيز راحيل بلهه7. ناميد) »یدادرس«

:   گفت راحيل8.  زاييد يعقوبی  پسر را برا و دومين
 و بر او پيروز   آردم  با خواهر خود مبارزه من«

 .ناميد) » مبارزه«ی يعن(ی  او را نفتال پس» ، شدم
، آنيز خود شود ی نم  ديگر حامله  ديد آه ليهی وقت9

  يعقوبی  برا زلفه10. دادی  زن  به  يعقوب  را به زلفه
ی  رو  من بهی خوشبخت«:   گفت ليه11. زاييدی پسر
) »یخوشبخت«ی يعن( او را جاد  پس» ،  است آورده
  يعقوبی  پسر را برا  دومين  زلفه سپس12. ناميد
ک اين!   هستم چقدر خوشحال«:   گفت ليه13. زاييد
 او را  پس» .  خواهند دانست خوشحالی  زن مرا زنان
 .ناميد) »یخوشحال«ی يعن(َاشير 

  ِمهرگياهی  مقدار ، رئوبين  درو گندم هنگامی روز14
ی  را برا  و آن  بود، يافت روييدهی  در آشتزار آه

   نمود آه  خواهش  از ليه راحيل.  آورد  ليه مادرش
   او جواب  به اما ليه15. بدهدی  و  را به از آنی مقدار
 ی، ربود  را از دستم  شوهرم  آه نيستی آاف«: داد

   از من  را هم پسرم * ِمهرگياهی خواه یحاال م
 »ی؟بگير

                                                 
در آن زمان عقيده بر اين بود که خوردن اين گياه به     *

 .کند حامله شدن زنان نازا کمک می

 ی، بده  من  را به  پسرت اگر ِمهرگياه«:   گفت راحيل
 ».ی بخواب  با يعقوب  امشب دهم ی م  اجازه  هم من
،  گشت ی از صحرا بر م  يعقوب  روز عصر آه آن16
   بايد با من امشب«:   و گفت شتافتی  و  استقبال  به ليه

   پسرم آهی  ِمهر گياه  زيرا تو را در مقابلی،بخواب
ی  با و  شب  آن  يعقوب پس» ! ام ، اجير آرده  است يافته

 فرمود و  را اجابتی وی خدا دعاها17. همبستر شد
  ليه18.  پسر خود را زاييد ، پنجمين  شده او حامله

  ، خدا به  دادم  شوهرم  آنيز خود را به چون«:  فتگ
ی يعن( او را يساآار  پس» .  است  داده  پاداش من
  ، ششمين  شده او بار ديگر حامله19. ناميد) » پاداش«

   من خدا به«:  و گفت20،  زاييد يعقوبی پسر را برا
 مرا   شوهرم  پس از اين.   است نيكو دادهی  ا هديه

» . ام  پسر زاييده  شش هد آرد، زيرا برايش خوا احترام
ی مدت21. ناميد) » احترام«ی يعن (  او را زبولون پس
 . ناميد زاييد و او را دينهی  دختر  از آن پس

را ی وی  ياد آورد و دعا  را به  خدا راحيل سپس22
،   شده او حامله23.  او بخشيد بهی ، فرزند  نموده اجابت
   را از من  ننگ دا اينخ«:  زاييد و گفتی پسر

 خداوند  آاشی ا«:  افزود سپس24» .  است برداشته
 .ناميد  **  او را يوسف پس» ! بدهد  من بهی پسر ديگر

 
   با البان  يعقوبء معامله

   به  را زاييد، يعقوب  يوسف  راحيل  آه بعد از آن25
.   بازگردم  خويش  وطن  به قصد دارم«:   گفت البان

 با خود   را برداشته  و فرزندانم  زنان بده  اجازه26
ی  بها ام  تو آرده  به آهی با خدمتی دان ی م ، چون ببرم

ی  و  به البان27» . ام  تو پرداخته  به  و آمال آنها را تمام
ی ، زيرا از رو نكنک  مرا تر آنم ی م خواهش«:  گفت
   داده  خداوند بخاطر تو مرا برآت  آه  فهميدم فال
 ». داد  تو خواهم بهی هر چقدر مزد بخواه28.  است

  ساليانی  ط آهی دان ی م خوب«:  داد  جواب يعقوب29
   و چگونه ام  نموده  تو خدمت بهی  وفادار  با چه گذشته
 تو   پيش  از اينكه قبل30.  ام  آرده  مواظبت هايت از گله
   اموالت و اآنونی نداشتی  چندانء  و رمه ، گله بيايم

                                                 
 .»او اضافه کند« يعنی »يوسف«  **
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 از  خداوند بخاطر من.   است  زياد شده نهايت یب
   بايد به  االن اما من.   است  داده  تو برآت هرنظر به
 ». ببينمک آنها تداری  وبرا  خود باشم ءفكر خانواده

 »خواهی؟ چقدر مزد می«:  بار ديگر پرسيد البان32و31
   ميان  بدهی امروز به اگر اجازه«:  داد  پاسخ يعقوب
 و خالدار و   ابلق  گوسفندان  و تمام تو برومهای  گله
 و خالدار  بزهای ابلق ء  همه و  رنگ های سياه  بره تمام

 بار  ، حاضرم  برای خود جدا آنم را بجای اجرت
 بعد، اگر حتی   به از آن33.  ديگر برای تو آار آنم

   يافتی، بدان من ء  گله يک بز يا گوسفند سفيد در ميان
 ». ام را از تو دزديده   آن  من آه
 ». آنم ی م قبولی  گفت  را آه آنچه«:   گفت البان34
  ، تمام  صحرا رفته  به  روز البان  همان پس36و35

ی  خّطدار و خالدار بودند و بزها آهی نری بزها
  سياهی ها برهی  و خالدار بودند و تمام  ابلق آهی ا ماده
  سپس. پرد س  يعقوب  پسران  را جدا آرد و به رنگ

.  دور آرد  از يعقوب  روز راه  سهء فاصله آنها را به
 . را بچراند  البانء  گلهء  در آنجا ماند تا بقيه خود يعقوب

 بيد و   درختانء های سبز و تازه  شاخه  يعقوب آنگاه37
  و چنار را َآند و خّطهای سفيدی بر روی آنها بادام

ور قرار داد  چوبها را در آنار آبشخ اين38. تراشيد
آيند، آنها را   می  آب ها برای خوردن  گله تا وقتی آه

خواستند جفتگيری آنند و  ها می وقتی گله. ببينند
جلو چوبها با يكديگر 39آمدند،   می  خوردن برای آب

  زاييدند آه هايی می آردند و بره جفتگيری می
ها   بّره ، اين يعقوب40.  بودند خّطدار، خالدار و ابلق

 خود ء  گله آرد و به  جدا می  البانء  از گلهرا
،   البان ء از گله  او با استفاده  ترتيب  اين به. افزود می
   هرگاه در ضمن41. آرد  می  را بزرگ  خودشء گله

خواستند جفتگيری آنند،   قوی میء  ماده حيوانات
داد   چوبها را در آبشخور جلو آنها قرار می يعقوب

  ولی اگر حيوانات42. گيری آنندتا آنار آنها جفت
.  گذاشت  بودند، چوبها را در آنجا نمی ضعيف
   و حيوانات  از آِن البان  ضعيف  حيوانات بنابراين

   يعقوب  ترتيب بدين43. شدند  می  يعقوب قوی از آن
،   و غالمان  آنيزان بسيار ثروتمند شد و صاحب

 .د، شترها و االغهای زيادی گردي های بزرگ گله

 
 گريزد ی م  از نزد البان يعقوب

   البان  پسران  شنيد آه يعقوبی روز
پدر ما را ی  دارايء  همه يعقوب«: گفتند یم

 ثروتمند   چنين  اين  آه  پدر ماست  و از اموال گرفته
   رفتار البان  آه دريافتی  بزود يعقوب2» .  است شده
 .  نيست  دوستانه  سابق مثلی با و

   سرزمين به«:  فرمود  يعقوب  خداوند به  موقع در اين3
 با تو   باز گرد و من  و نزد خويشاوندانت پدرانت
 ». بود خواهم

   به  فرستاد آه  پيغام  و ليه راحيلی ، برا  يعقوب پس4
، بيايند تا با آنها   او هست  گله آهی صحرا، جاي

  ام  شده  متوجه من«:   آنها گفت  به يعقوب5.  آند صحبت
،   نيست  دوستانه  سابق  مثل  رفتار پدر شما با من آه
دانيد  یشما م6.   است نكردهک  مرا تر پدرمی خدای ول

   خدمت پدرتانی برای  فرساي  طاقت  آوشش با چه
 و مرا   آرده  مرا پايمال اما او بارها حق7،  ام آرده
ی  ضرر  من  او به خدا نگذاشتی ول.   است  داده فريب
حيواناِت : " گفت ی م  پدرتان زيرا هر وقت8؛ ساندبر

 خالداری ها  بره گلهی تمام"  تو باشند، خالدار از آن
شد  ی م  فكر منصرف  از اين آهی آوردند و موقع یم

   تمام آنگاه"  تو باشند، دارها مال  خط تمام: " گفت یو م
 خدا   طريق بدين9! زاييدند یدار م خطی ها  بره گله

 .  است  داده  من  و به  پدر شما را گرفته اموال
 فرا رسيد، در  گلهی  جفتگير  فصل آهی هنگام«10

آردند  یمی  با ميشها جفتگير آهی  قوچهاي  ديدم خواب
   در خواب آنگاه11.  بودند خطدار، خالدار و ابلق

ی  قوچهاي ، تمام ببين: " گفت12   خدا مرا ندا دادهء فرشته
  دار، خالدار و ابلق آنند خط یمی ير با ميشها جفتگ آه

   آگاه  است  تو آرده  به  البان  آه هستند، زيرا از آنچه
 تو   به ئيل  در بيت  آه هستمی  خداي  همان من13.  هستم

 بر   بر پا نموده از سنگی  ستون آهی ، جاي ظاهر شدم
 .یآنی  مرا پيرو آهی و نذر آردی  ريخت  روغن آن

 خود   وطن  و به آنک ر را تر ديا  اين اآنون
 »."بازگرد

  در هر حال«:  گفتند  يعقوب  در جواب  و ليه راحيل14
زيرا 15 ما نخواهد رسيد،   به  پدرمان از ثروتی چيز
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او ما را .   است  رفتار آرده  بيگانه او با ما مثل
،   داشته  دريافت  بابت  از اين را آهی  و پول فروخته

   خدا از اموال آهی ثروت16.   است ه آرد تمامًا تصاحب
   تعلق  ما و فرزندانمان ، به  است  تو داده  به پدرمان
 ».  بده  انجام  است  تو فرموده  خدا به  آنچه پس. دارد

 ء  گله  پشم  برای چيدن  البان روزی هنگامی آه17-21
 او را از   اينكه  بدون  بود، يعقوب  رفته خود بيرون

 خود را بر   و فرزندان  سازد، زنان قصد خود آگاه
 در   خود را آه ها و اموال  گله ، تمام شترها سوار آرده

   تا نزد پدرش  بود برداشت  آورده  فراهم النهرين بين
   داشت  آه  با آنچه پس.  برود  آنعان  زمين  به اسحاق
 عبور آردند و بسوی  آنها از رود فرات.  گريخت
 ُبتهای   راحيل در ضمن. ( رفتند  جلعاد پيش آوهستان
 .) را دزديد و با خود برد  پدرش خاندان

 
 آند ی م  را تعقيب  يعقوب البان

 فرار   يعقوب  خبر دادند آه  البان  روز بعد، به سه22
 و   او چند نفر را با خود برداشت پس23.   است آرده

   از هفت  و پس  پرداخت  يعقوب  تعقيب  به با شتاب
،   شب همان24.  او رسيد  جلعاد به در آوهستانروز 
  مراقب«:  ظاهر شد و فرمود  بر البان خواب خدا در
 ».ی نزن  يعقوب بهی  حرف باش

   البان  بود آه  زده  در آوهستاِن جلعاد خيمه يعقوب25
 خود را  او نيز در آنجا خيمه.  او رسيد  به با افرادش
چرا مرا «: رسيد پ  از يعقوب البان26. بر پا آرد

ی  جنگ  مرا مانند اسيران و دخترانی  داد فريب
ی تا جشنی  خبر نداد  من چرا به27ی؟ و رفتی برداشت
   و با ساز و آواز شما را روانه  بر پا آنم برايتان
 و با آنها   را ببوسم هايم نوهی گذاشت ی م الاقل28؟  سازم

   آن قدرت29! یآردی ا آار احمقانه!  آنمی خداحافظ
  شِب گذشتهی ، ول  برسانم  تو صدمه  به  آه را دارم

   باش مراقب: " ، گفت  ظاهر شده  بر من پدرتی خدا
، تو   اينها گذشته ءاز همه30 ".ی نزن  يعقوب بهی حرف
   به آهی و اينقدر آرزو داشتی بروی خواست ی م آه

مرا ی  ديگر چرا ُبتهای، بازگرد  خويش زادگاه
 »ی؟دزديد

ی  فرار پنهان علت«:  گفتی  و  در جواب عقوبي31
   را از من  بزور دخترهايت ترسيدم ی م  بودآه اين من
 از ما آنها  ، هر آه اما در مورد ُبتهايت32. ی بگير پس

   خودت اگر از مال.  شود  باشد، ُآشته را دزديده
   مردان  در حضور اينی،در اينجا پيدا آردی چيز
   تو پس چرا به و   چون را بدون   آن خورم ی م قسم
 ُبتها را با خود   راحيل  آه دانست ی نم يعقوب(» . بدهم
 .)  است آورده

، بعد   يعقوب ء خيمه اول.   جستجو پرداخت  به البان33
 را جستجو   يعقوب  آنيزان ء خيمه  و سپس  ليه ءخيمه

   راحيل ء خيمه  به سرانجام.  ُبتها را نيافتی آرد، ول
 بود، آنها را زير   ُبتها را دزديده  آه راحيل34.  ترف

 با  پس!  بود  نشسته آنی ، رو  نموده جهاز شتر پنهان
 را جستجو آرد   خيمه  داخل  با دقت  البان  آه اين
پدر، از «:   گفت  پدرش  به راحيل35. پيدا نكردی چيز
،   مرا ببخش  در حضور تو بايستم توانم ی نم  آه اين
 ».  است  بر من  زنان عادت  چون

   البان  به  نياورد و با عصبانيت  ديگر طاقت يعقوب36
   چنين  مرا اين  آه ام  شده مرتكبی  جرم چه«:  گفت
   را تفتيش  اموالم  تمام  آه حال37ی؟  آرد تعقيب
ی  خود چيز  اگر از مالی؟يافتی  چيز  چهی،آرد
   من  و مردان ت خود  مردان ء همه  را پيش آنی ا يافته

!   آيست  از آن  آنند آه بياور تا آنها ببينند و قضاوت
 تو ء  و از گله ام  نزد تو بوده  آه  سال  بيست در اين38

  حيواناتتی ها از بچهی يكی ، حت ام  نموده مراقبت
اگر 39.  از آنها را نخوردمی  نشد و هرگز يك تلف

 را  آرد و آن یم  از آنها حملهی  يك بهی ا  درنده حيوان
 را  ، تاوانش  تو بگويم  به  آه  اين بدونی ، حت آشت یم
   در روز يا در شب از گلهی اگر گوسفند.  دادم یم

.   را بدهم پولشی آرد یشد، مرا مجبور م ی م ربوده
،  شديد شبی  روز و سرما سوزانی در گرما40

 آار توی ، برا  دهم  راه  چشمانم  به  خواب  آه  اين بدون
  تو زحمتی  برا  تمام  سال  بيستی،آر41.  آردم
   سال  و شش  بخاطر دو دخترت  سال ، چهارده آشيدم
تو بارها !   دارم آهی ا  گله  اين  آوردن  دست بهی برا
  جدمی  خدا اگر رحمت42. ی آرد  مرا پايمال حق

بود،  ی نم  با من  اسحاق پدرمی  خدا  و هيبت ابراهيم
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خدا ی  ول.یآرد ی م  روانه  تهيدست مرا اآنون
   ديشب  سبب  همين  و به  مرا ديده  و زحمات مصيبت

 ».  است بر تو ظاهر شده
،   و فرزندانت  من  تو، دختران زنان«:   گفت البان43

   من از آنی  دار  آه ها و هر آنچه  و گله  من فرزندان
 و   دختران  به توانم ی م  امروز چگونه پس.  است
 و   عهد ببنديم  بيا با هم حال44؟   ضرر برسانم هايم نوه

 ».  آنيم  عمل  آن  طبق  پس از اين
 ء  نشانه  را بعنوان  و آن برداشتی  سنگ  يعقوب پس45

   همراهان و به46 بر پا آردی  ستون عهد، بصورت
   سنگها گرد آورند و آنها را بصورت  آه خود گفت

ی  در پا  با هم  و البان  يعقوب آنگاه. برپا آنندی ا توده
 سنگها را  ء توده آنها آن48و47.  سنگها غذا خوردندء توده

   البان  زبان  به ناميدند آه»   شهادتء توده«
  خوانده» جلعيد «  يعقوب  زبان و به» يجرسهدوتا«
 عهد   اين از ما شرايطی اگر يك«:   گفت البان. شد یم

 خواهد   او شهادت عليه سنگها   نكند، اين را رعايت
ی يعن (  سنگها را مصفه  توده  آن همچنين49» .داد
:   گفت  البان  نهادند، چون نام) »ی بان  ديده برج«
، خداوند بر ما   ما از يكديگر دور هستيم آهی وقت«

 رفتار   با خشونت اگر تو با دخترانم50. آندی بان ديده
ی  فهميد، ول  نخواهم  منی،بگيری  ديگر يا زنانی آن

   توده اين«:  افزود البان52و51» . را خواهد ديد خدا آن
 از ما  آدام هيچ.  شاهد عهد ما خواهند بود ستون  و اين

.  بگذرد  توده از اينی  ديگر  به  قصد حمله نبايد به
ی  عهد را بشكند، خدا از ما اينی  يك هرگاه53

، او  ح تار پدر ايشانی ناحور، و خدای ، خدا ابراهيم
 ».آندک را هال
 ياد   قسم  اسحاق پدرشی  خدا  هيبت  به  يعقوب سپس

 در   يعقوب آنگاه54.  عهد را نگهدارد  اين نمود آه
آرد و ی خداوند قربانی  برا  آوهستان همان

 غذا  ، با ايشان  نموده دعوتی  مهمان  را به همراهانش
  بانال55.  سر بردند  را در آنجا به شبی خورد و همگ

 را بوسيد و  هايش  و نوه ، دختران  زود برخاسته صبح
 . نمود  مراجعت  خويشء  خانه  داد و به آنها را برآت

 
  با عيسو روبرو شدنی  برا يعقوبی آمادگ

. داد   سفر خود ادامه  به اش  با خانواده يعقوب
 خدا بر او ظاهر   فرشتگان  راه در بين

   است اين«:   ديد، گفتآنها رای  وقت يعقوب. شدند
 .ناميد *  آنجا را محنايم پس» .لشكر خدا

 نزد برادر   پيغام با اينی ، قاصدان  يعقوب آنگاه4و3
:  سعير فرستاد  در سرزمين ، واقع  ادوم خود عيسو به

  خود البانی  نزد داي قبلی  تا چند  يعقوب ات بنده«
دها،  گاوها، االغها، گوسفن اآنون5.   داشتم سكونت
  اين.  ام  آورده  دست بهی  فراوان  و آنيزان غالمان
.  سازند  آگاه  تا تو را از آمدنم ام  را فرستاده قاصدان

 ».  تو قرار بگيرم  مورد لطف ، اميدوارم َسرَورمی ا
  خبر دادند آهی  و ، به  برگشته  نزد يعقوب قاصدان6

! آيد ی تو م  استقبال  عيسو با چهار صد نفر به برادرت
او اعضاء .  شد  و مضطرب  ترسان نهايت ی ب يعقوب7

 دو  ها و شترها به ها و رمه  خود را با گلهء خانواده
   حمله دستهک  ي تا اگر عيسو به8  آرد  تقسيم دسته

 . ديگر بگريزدء آند، دسته
  جدمی خدای ا«:  دعا آرد  چنين  يعقوب سپس9

   من  به آهی اوندخدی ، ا  اسحاق پدرمی  و خدا ابراهيم
   و قول  برگردم  خود نزد خويشاوندانم  وطن بهی گفت
   لطف  همه  اين  لياقت من10ی،  ده  مرا برآت آهی داد

   آه  زمان آن.  ندارمی ا  نموده  من  به آهی و محبت
،   گذشتم  و از رود اردن آردمک  خود را تر زادگاه
ی ، ول  خود نداشتم همراهی چوبدستک جز يی چيز
  آنم ی م  التماس اآنون11!   هستم دو گروه  ک مال اآنون

 از او   چونی،دهی  عيسو رهاي  برادرم مرا از دست
 و   زنان  مبادا اين  آه ترسم ی م از اين.  ترسم یم

ی ا  داده  تو قول بياد آور آه12. آندک  را هال آودآان
  ساحلی  شنها  مرا چون و نسلی  ده  مرا برآت آه
 ».یشمار گردان یريا بد

 بز   سر برد و دويست  را آنجا به  شب يعقوب15و14و13
ی ، س  قوچ ، بيست  ميش  بزنر، دويست ، بيست ماده

 گاونر،  ، ده  گاو ماده ، چهل هايشان  با بچه شتر شيرده

                                                 
 است که منظورلشکر خدا و »دولشکر« به معنی »حنايمِم«  *

 .باشد لشکر يعقوب می
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ی  برا  پيشكش  نر بعنوان  االغ  و ده  ماده  االغ بيست
 .ديدک عيسو تدار

 سپرد   نوآرانش ، به  جدا آرده  دسته تهاو آنها را دس16
   بگيريد و جلوتر از من  فاصله از هم«:  و گفت
 را   اول ء دسته آهی  مردان به17» . آنيد حرآت

 برخورد با عيسو اگر عيسو   موقع  آه راندند گفت یم
آار ی  آس چهی رويد؟ برا یآجا م«:  بپرسد از ايشان

: بايد بگويند18» ؟ يست آ  مال  حيوانات آنيد؟ واين یم
ی باشند و هداياي ی م  يعقوب ات  بنده  به اينها متعلق«

.   است َسرَور خود عيسو فرستادهی  برا  آه است
 ».آيد ی سر ما م  پشت  هم خودش

   به  پيغام  را با همان  دستورات  همين يعقوب20و19
   خشم  بود آه  اين  يعقوبء نقشه. ها نيز داد ساير دسته

 روبرو شوند، با هدايا   با هم  آه  از اين سو را قبلعي
. بينند او را بپذيرد یيكديگر را می فرونشاند تا وقت

 را در   او هدايا را جلوتر فرستاد اما خود، شب پس21
 . سر برد  به  گاه خيمه

 
  ئيل یفن  در  يعقوب گرفتنی آشت

 ودو همسر و   برخاست  يعقوب شبانگاه24و23و22
،   خود را برداشته  اموال  فرزند و تمام  و يازده آنيزان

   به  يبوق  آمد وآنها را از گذرگاه  آنار رود اردن به
.  رود فرستاد و خود در همانجا تنها ماند آنطرف
 با او   صبحء ، تا سپيده  او آمده  سراغ بهی  مرد سپس
تواند بر  ی نم  مرد ديد آه آنی وقت25.  گرفتی آشت

زد و ی ا  اوضربه رانی  شود، بر باال ب غال يعقوب
 . ديد  صدمه يعقوب  یپا

   سپيده ، چون بگذار بروم«:   مرد گفت  آن سپس26
ی  نده تا مرا برآت«:   گفت اما يعقوب» .  است دميده
 ».ی از اينجا برو گذارم ینم
 »؟  تو چيست نام«:  مرد پرسيد آن27

 ». يعقوب«:  داد جواب
   تو ديگر يعقوب  نام  از اين سپ«:   او گفت به28

  ، زيرا نزد خدا و مردم*  اسرائيل نخواهد بود، بلكه
 ».یا  و پيروز شده  بوده مقاوم

                                                 
 .»کسی که نزد خدا مقاوم است« يعنی »اسرائيل«    *

 »؟  تو چيست نام«:  از او پرسيد يعقوب29
  آنگاه» ی؟پرس ی مرا م چرا نام«:   مرد گفت آن

 . داد  را در آنجا برآت يعقوب
 و  ام  را روبرو ديده خدا در اينجا من«:   گفت يعقوب30

 را   مكان  آن پس» .  هستم  وجود هنوز زنده با اين
 .ناميد) » خداء چهره«ی يعن ( ئيل یفن
او بخاطر .  افتاد  راه  به  آفتاب  طلوع  هنگام يعقوب31

. لنگيد ی بود، م  وارد شده  رانش  به آهی ا صدمه
  **اء الِنس  ِعرقء  امروز ماهيچه  تا به اسرائيل یبن(32

 از   قسمت خورند، زيرا اين ی نم  است  در ران را آه
 .) ديد  صدمه  شب  در آن  بود آه راِن يعقوب

 
 شود ی با عيسو روبرو م يعقوب

 عيسو   دور ديد آه ء از فاصله  يعقوب آنگاه
او 2. آيد یچهار صد نفر از افراد خود م با

 آرد  سيم تق  دسته  سه  به صفک  خود را در يء خانواده
   اولء در دسته.   انداخت  راه  به  سر هم و آنها را پشت

 و   ليه  دومء ، در دسته دو آنيز او و فرزندانشان
 قرار   و يوسف  راحيل  سوم ء و در دسته فرزندانش

   آنها حرآت  نيز در پيشاپيش خود يعقوب3. داشتند
  شد، هفتک  نزدي  برادرش  به يعقوبی وقت. آرد یم

   به  دوان عيسو دوان4.  آرد  او را تعظيم بهمرت
، بوسيد و   آشيده  و او را در آغوش  او شتافت استقبال

 و   زنان بهی  عيسو نگاه سپس5. هر دو گريستند
 تو   همراهان اين«:  و پرسيد  انداخت آودآان
 »آيستند؟
  ات  بنده  خدا به هستند آهی فرزندان«:   گفت يعقوب

   با فرزندانشان  آنيزان آنگاه6» . ت اس عطا فرموده
 و  بعد ليه7،  آردند ، عيسو را تعظيم جلو آمده
 آمدند و   پيش  و يوسف  راحيل آخر همه  و فرزندانش
 . نمودند او را تعظيم

ی ، برا  ديدم  در راه آهی  حيوانات آن«: عيسو پرسيد8
   آردم  تو پيشكش آنها را به«:   گفت يعقوب»  بود؟ چه
 ».  تو قرار گيرم  مورد لطفتا

                                                 
 . همان عصب سياتيک است»ِعرق الِنساء«  **
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 بسيار   و رمه  خود گله برادر، من«:  عيسو گفت9
   پاسخ يعقوب10» . نگاهدار خودتی آنها را برا.  دارم
  ، التماس ام  شده  تو واقع اگر واقعًا مورد لطف«: داد
  منی تو برای  رو  ديدن.ی آن  مرا قبول ء هديه دارم

مرا ی  تو با مهربان  آه حال! خدا بودی  رو مانند ديدن
  ام  آرده  تو پيشكش  به را آهی  هداياي پس11ی، پذيرفت
 و   بوده  بسيار بخشنده  من  به خدا نسبت.  فرما قبول
 آنقدر  يعقوب» .  است  آرده  را رفع  احتياجاتم تمام

 . اصرار آرد تا عيسو آنها را پذيرفت
 تو  فرادم و ا من.   شو تا برويم آماده«:  عيسو گفت12

 ». آرد خواهيمی را همراه
ها  بينی بعضی از بچه  می چنانكه«:   گفت يعقوب13

 اگر آنها  ها نوزادانی دارند آه ها و گله آوچكند و رمه
 شما  پس14.  خواهند شد  همگی تلف  برانيم را بسرعت

  آييم  می ها آهسته ها و گله  بچه  همراه جلو برويد و ما هم
 ». شويم  می ما ملحق ش و در سعير به

   همراه  بگذار چند نفر از افرادم الاقل«:  عيسو گفت15
 ».تو باشند
.  آييم ی م ندارد، ما خودمانی لزوم«:  داد  پاسخ يعقوب
 ».  سپاسگزارم  َسرَورم از لطف

 سعير  ، به  گرفته  خود را پيش  روز راه عيسو همان16
   به اش  با خانواده اما يعقوب17،  نمود مراجعت
ی  و برا خود خيمهی  و درآنجا برا  رفت سوآوت

   همين به.  آرد  سايبانها درست هايش ها و رمه گله
) »سايبانها«ی يعن (  را سوآوت  مكان  آن دليل
 در   واقع  شكيم بهی  از آنجا بسالمت سپس18. اند ناميده
او 19.  زدند  از شهر خيمه  آردند و خارج  آوچ آنعان
 حمور، ء  بود از خانواده  زده  خيمه  در آن  آهرای زمين

  در آنجا يعقوب20.  خريد  نقره  صد پاره  به پدر شكيم
ی يعن ( اسرائيلی  الوه  را ايل  و آن ساختی قربانگاه

 .ناميد) » اسرائيلی  خدا قربانگاه«
 

  دينهی رسواي
  ، برای ديدن  وليه ، دختر يعقوب روزی دينه
   همسايگی آنها سكونت در دخترانی آه

 ّحوی،   پسر حمور، پادشاه وقتی شكيم2.  داشتند رفت
  شكيم3.  وی تجاوز نمود ، به  را ديد او را گرفته دينه

   دلنشين  شد و سعی آرد با سخنان  دينه  عاشق سخت
 . نمايد  خود جلب  او را به توجه

 نهاد و از او   در ميان  رابا پدر خويش  موضوع شكيم4
 . زنی بگيرد  به  دختر را برايش  آن  آرد آه اهشخو

ی  رسيد، ول  يعقوب  گوش  خبر به  آه نگذشتی چيز5
   صحرا رفته ها به  گله چرانيدنی  برا  پسرانش چون

حمور، 6. نكردی  اقدام  آنها هيچ بودند، تا مراجعت
او 7.  آند  تا با او صحبت  رفت ، نزد يعقوب پدر شكيم

 نيز از صحرا   يعقوب  پسران رسيد آه آنجا  بهی وقت
 بر سر   آنچه  از شنيدن ايشان.  بودند برگشته

   بودند، زيرا اين  خشمگين  بود بشدت  آمده خواهرشان
 . بود  آرده  آنها را پايمال  حيثيت عمِل زشت

   واقعًا عاشق  شكيم پسرم«:   گفت  يعقوب حمور به8
  بهی  زن را به ی و آنم ی م خواهش. باشد ی م دخترت
جا در  توانيد همين ی شما م  بر اين عالوه10و9. او بدهيد

   شما با پسران آنيد و بگذاريد دخترانی  ما زندگ بين
ی  همسر  خود را به  دختران  آنند و ما هم ما ازدواج

  ، پس  است  وسيع منک ِمل.  داد  شما خواهيم  پسران به
 و آار آنيد و  شويد  هستيد ساآن  مايل هر جا آه
 ».شويدک  امال صاحب

:   گفت  دينه  پدر و برادران  به  شكيم آنگاه12و11
 را بكنيد و   لطف  اين  من  در حق آنم ی م خواهش«

 و  هر چقدر مهريه.  بگيرمی  زن  را به  دهيد دينه اجازه
 ». داد  شما خواهم  بخواهيد به پيشكش

 را   خواهرشان  شكيم  آه  بخاطر اين  دينه برادران13
:  گفتند  و پدرش  شكيم  به  نيرنگ  بود، به رسوا آرده

   نشده ختنهک  ي  خواهر خود را به توانيم یما نم«14
ک  ي بهی ول15. ما خواهد شدی  رسوايء  مايه اين.  بدهيم
   اين  شرط ، و آن  آار را بكنيم  اين  حاضريم شرط
.  شوند نه شما خت  و پسران  مردان ء همه آه  است

   داد و دختران  شما خواهيم  خود را به  دختران آنگاه16
   شما ساآن  و در بين  گرفت خود خواهيمی شما را برا

 را   شرط اگر اين17.  بود  خواهيم قومک ، ي شده
 از اينجا   را برداشته  نشويد، دخترمان نپذيريد و ختنه

 ».  رفت خواهيم
 در  را پذيرفتند و شكيم آنها   شرط حمور و شكيم19و18

.  بود  دينه  ننمود، زيرا عاشق  آار درنگ  اين انجام
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 بودند و از  قايلی  زياد  احترام شكيمی  شهر برا مردم
   به  او و پدرش پس20. آردند یمی  او پيرو سخنان
  اين«21: آنجا گفتندی  اهال  شهر رفتند و به ءدروازه
 ما  دهيد در ميان  اجازه.  ما هستند ، دوستان مردم
  زمين.  شوند  و آار خود مشغول  آسب ، به  شده ساآن
دارد و ما و  آنها وجودی برای آافی  و جا  است وسيع
   به اما آنها فقط22.   آنيم  وصلت  با هم توانيم یآنها م
  قومک  حاضرند در اينجا بمانند و با ما ي  شرط اين

   ختنه نند ايشان ما ما  و پسران  مردان  همه شوند آه
   آه ها و آنچه  و گله ، اموال  آنيم اگر چنين23. گردند

   موافقت  شرط بياييد با اين.  ما خواهد شد دارند از آن
 ».آنندی  تا آنها در اينجا با ما زندگ آنيم

 را پذيرفتند و   و پدرش شهر پيشنهاد شكيمی اهال24
 هنوز  آهی  روز بعد، در حال سهی ول25.  شدند ختنه

،   دينه  برادرانی، و الو درد داشتند، شمعون
 با   روبرو شدن ، بدون خود را برداشتهی شمشيرها
   مردان وارد شهر شدند و تمامی  مقاومت آوچكترين

 را  آنها حمور و شكيم26. را از دِم شمشير گذرانيدند
، با خود   برداشته  شكيم ء را از خانه ُآشتند و دينه

 شهر را   رفتند و تمام  يعقوب  پسران سپس27. بردند
   در آنجا رسوا شده  آردند، زيرا خواهرشان غارت
 را  ها و االغها و هر چه ها و رمه  گله ايشان28. بود
،  در صحرا  در شهر و چه  رسيد، چه  بدستشان آه
ها بود   در خانه آهی اموالی  و تمام  و اطفال با زنان29

 .دند آردند و با خود بر غارت
  شما مرا به«:  گفتی  و الو  شمعون  به يعقوب30

ی  آنعانيها و فّرزيها و تمام ايد و حال دردسر انداخته
ما  ءهعد.  خواهند شد  من  دشمن  مرزوبوم  اين ساآنان

؛ اگر آنها بر سر ما  در برابر آنها ناچيز است
 ».نابود خواهند آرد بريزند، ما را

 با  بايست یآيا او م«: فتند پدر خود گ آنها در جواب31
 »آرد؟ ی رفتار م فاحشهک خواهر ما مانند ي

 
 گردد ی بر م ئيل  بيت  به يعقوب

   برخيز و به حال«:  فرمود  يعقوب خدا به
 شو و قربانگاهی  در آنجا ساآن.  برو ئيل بيت

 عيسو   برادرت  وقتی از دست  خدايی را آه بساز و آن
 ». نما شد، عبادتگريختی بر تو ظاهر  می

  خود دستور داد آه ء خانه  تمامی اهل  به  يعقوب آنگاه2
   بودند، دور بيندازند و غسل  با خود آورده ُبتهايی را آه

:   گفت  ايشان او به3.  آنند  را عوض بگيرند و لباسهايشان
   به  در آنجا برای خدايی آه  و من رويم  می ئيل  بيت به«

  رفتم  فرمود و هر جا می  را اجابت ايم سختی، دعاه هنگام
 ».  ساخت  بود، قربانگاهی خواهم با من

 در  را آهی هاي خود و گوشوارهی  ُبتهای، همگ پس4
   دادند و او آنها را زير درخت  يعقوب  داشتند به گوش
   آنها بار ديگر آوچ سپس5.  آرد  دفن در شكيمی بلوط
 از   يعقوب آهی يشهرهای  خدا بر تمام و ترس. آردند

.  نكنند حملهی  و  تا به آرد قرار گرفت یآنها عبور م
 در   باشد، واقع ئيل  بيت  همان  لوز آه  به سرانجام6

ی  در آنجا قربانگاه يعقوب7.  رسيدند  آنعان سرزمين
ناميد »  ئيل بيتی خدا «  را قربانگاه بنا آرد و آن

 بود  ئيل  عيسو، در بيت  فرار از دست  هنگام چون(
 .) خدا بر او ظاهر شد آه

 پير ربكا ُمرد و او ء  دايه ، دبوره  از آن چند روز پس8
ک  خا  به ئيل  بيت  پايينء در درهی  بلوط را زير درخت

»   گريه بلوط«را   مذآور ، درخت  پس از آن. سپردند
 .ناميدند

  ئيل  وارد بيت النهرين  از بين  يعقوب  آه  از آن پس9
  ظاهر شد و او را برآتی و دا بار ديگر برشد، خ

 تو   ديگر نام بعد از اين«:  او فرمود و به10 داد
خواهد   * تو اسرائيل  نام  نشود، بلكه  خوانده يعقوب
بارور و زياد .  قادر مطلقی  خدا  هستم من11. بود
 تو پديد   بسيار از نسل  زياد و پادشاهان ملل! شو

   و اسحاق  ابراهيم  به را آهی سرزمين12. خواهند آمد
  سپس13» . داد  تو نيز خواهم  نسل  تو و به ، به دادم

 . صعود آرد  آسمان خدا از نزد او به
 خدا بر او  آهی  در همانجاي ، يعقوب  از آن پس14

  ء بنا آرد و هديه از سنگی  بود، ستون ظاهر شده
 را با   و آن  ريخت خداوند بر آنی برای نوشيدن

                                                 
  نگاه کنيد »اسرائيل« و »يعقوب«برای معنی کلمات    *

 .28: 32 و 26: 25به 
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 را   محل  آن يعقوب15.  آرد  تدهين  زيتون غنرو
ناميد، زيرا خدا در آنجا ) » خدا خانه«ی يعن ( ئيل بيت
 . بود  گفته سخنی با و

 
   و اسحاق  راحيل مرگ

گفتند و ک  را تر ئيل  بيت اش  او و خانواده سپس16
   افرات اما هنوز به.  رهسپار شدند افراتی بسو

در 17.  شد  شروع زايماِن راحيل درِد   بودند آه نرسيده
نمود،  ی م  حمل وضعی  با سخت  راحيل آهی حال
 بار نيز پسر   اين ، چون نترس«:   گفت اش قابله
او در .  بود  مرگ  در حال راحيلی ول18» .یا زاييده
پسر «ی يعن(ی  اون  را بن ، پسرش  سپردن  جان حين
  بنيامين او را  بعد پدرشی  نهاد، ول نام) »  من غم

 .ناميد) »  من  راست پسر دست«ی يعن(
  راهی  و او را در نزديك  يافت  وفات  راحيل پس19

.  آردند شد، دفن ی م  ناميده  هم لحم  بيت  آه افرات
 تا   بنا آرد آه از سنگی  ستون قبرشی  رو يعقوب20
 . استی  امروز باق به
  طرف   آرد و در آن  از آنجا آوچ  اسرائيل آنگاه21

 با   رئوبين در همينجا بود آه22.  زد  عيدر خيمه برج
   از اين  همبستر شد و اسرائيل  آنيز پدرش بلهه

 . يافتی  آگاه جريان
  آنها از اينی  اسام  آه  پسر داشت  دوازده يعقوب23

 : قرار است
، )  فرزند يعقوب بزرگترين ( رئوبين:   ليه پسران
 . ر و زبولون يهودا، يساآای،، الو شمعون

 .  و بنيامين يوسف:   راحيل پسران24
 .ی و نفتال دان:   آنيز راحيل  بلهه پسران25
 . بودند ، آنيز ليه  از زلفه جاد و اشير هم26

 . متولد شدند  النهرين  در بين  يعقوب  پسران همه
  اربع ء  قريه  به  نزد پدر خود اسحاق  يعقوب سرانجام27

 نيز   را حبرون  قريه آن. (آمد در ِملک ممری  واقع
.)  بود  در آنجا زندگی آرده  هم گويند و ابراهيم می

 پيری   صد و هشتاد سالگی در آمال  در سن اسحاق29و28
 عيسو   و پسرانش  پيوست  اجداد خويش  و به  يافت وفات

 . آردند  او را دفن و يعقوب
 

  عيسو نسل
 )42-34 :1  تواريخ1(

 او را   عيسو آه  فرزندان و زنانی اسام
 :  قرار است گفتند از اين ینيز م  ادوم

دختر  ( عاده:  آرد  دختر آنعانی ازدواج عيسو با سه3و2
)  ّحوی  صبعون دختر عنا، نوه ( ، اهوليبامه) حيّتی ايلون

 .)  و خواهر نبايوت دختر اسماعيل ( و بسمه
  ئيل رعو عيسو زاييد و بسمهی ، اليفاز را برا عاده4
.  را زاييد  و قورح  و يعالم ، يعوش اهوليبامه5. را
 . متولد شدند  آنعان  عيسو در سرزمين  پسران ءهمه

   اهلء  و همه  و دختران  و پسران عيسو، زنان8و7و6
 در  خود را آهی  و داراي حيواناتی  و تمام بيت

 و از   بود، برداشت  آورده  دست  به  آنعان سرزمين
، زيرا هر دو   سعير رفت  آوه  به  يعقوب نزد برادرش

   آنقدر بزرگ  داشتند و زمين فراوانی ها ها و رمه گله
 .آنندی  زندگ  در يكجا باهم نبود آه

   از زنان  عيسو، آه نوادگانی ها يعن یادومی اسام9-12
 سعير متولد شدند، از   در آوهستان  و بسمه او عاده

 :  قرار است اين
، اومار، صفوا،  تيمان:  فاز پسر عاده الي فرزندان
 آنيز اليفاز   تمناع  مادرش آه ( ، قناز و عماليق جعتام
   فرزندان  آه  داشت همی ديگری ها عيسو نوه13. )بود

 قرار  آنها از اينی  بودند؛ اسام  پسر بسمه رعوئيل
 .  و مزه ، شمه ، زارح نحت:  است

)   صبعون ءنوهدختر عنا و ( عيسو  ، زن اهوليبامه14
 و  ، يعالم يعوشی  نامها عيسو زاييد بهی  پسر برا سه

 . قورح
،  تيمان:  شدند  قبايل  اين عيسو سرانی ها نوه16و15

  قبايل.   و عماليق ، جعتام اومار، صفوا، قناز، قورح
   اليفاز پسر ارشد عيسو و همسرش  فرزندان نامبرده
 . بودند عاده

 پسر عيسو از   رعوئيل زندان فر  قبايل  اين سران17
 .  و مزه ، شمه ، زارح نحت:  بودند  بسمه همسرش

   عيسو از همسرش  پسران  قبايل  اين سران19و18
 .  و قورح ، يعالم يعوش:  بودند اهوليبامه

از ی  يكی، سعير حور  از نسل آهی قبايل21و20
 وجود آمدند   سعير، به  سرزمين ساآنی ها خانواده
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،  ، عنا، ديشون ، صبعون ، شوبال لوطان: ازعبارتند 
 . ايصر و ديشان

  لوطان.  بودند  لوطان  فرزندان حوری و هومام22-28
،  علوان:   شوبال فرزندان.   تمناع  نام  به خواهری داشت

 و  اّيه:   صبعون فرزندان.  ، شفو و اونام ، عيبال مناحت
 االغهای   چرانيدن  موقع  پسری بود آه عنا همان(عنا 
).   را در صحرا يافت  گرم های آب  چشمه پدرش

:   ديشون فرزندان.   و اهوليبامه ديشون:  عنا فرزندان
،  بلهان:  ايصر فرزندان.   و آران ، يتران ، اشبان حمدان
 .  و اران عوص:   ديشان فرزندان.   و عقان زعوان

   در سرزمين آهی  حور  قبايل سرانی اسام30و29
،  ، صبعون ، شوبال لوطان: بودند عبارتند ازسعير 

 . ، ايصر و ديشان عنا، ديشون
 

   ادوم پادشاهان
 )54-43 :1  تواريخ1(

آار ی روی  پادشاه  در اسرائيل  آه  از اين پيش31-39
 از  پسی  يك  پادشاهان  اين  ادوم آيد، در سرزمين

 : رسيدند  سلطنت بهی ديگر
 .  در ادوم  واقع به دينها ، پسر بعور اهل بالع

 .  از شهر بصره ، پسر زارح يوباب
 . تيمانيها ، از سرزمين حوشام

  ها را در سرزمين یاو لشكر مديان. حداد، پسر بداد
 . بود  شهر او عويت نام.  داد  شكست موآب
 . مسريقهی ، از اهال سمله
  واقعی  ا  در آنار رودخانه  آه  رحوبوت ، اهل شائول
 .بود
 .، پسر عكبور انان ح بعل

 دختر  ئيل  مهيطب  زنش  نام فاعو آهی حداد، از اهال
 . بود  ميذهب ءمطرد و نوه

،  ، علوه تمناع:  وجود آمدند  از عيسو به  قبايل اين40-43
، مبصار،  ، قناز، تيمان ، فينون ، ايله ، اهوليبامه يتيت
ک بودند و هر يی  اينها ادومء همه.   و عيرام ئيل یمجد
 . بودند نهادند  ساآن  در آن آهی ا  خود را بر ناحيه نام
 

  يوسفی خوابها

  يعنی سرزمينی  بار ديگر در آنعان يعقوب
.  شد  بود، ساآن  آرده  اقامت  در آن  پدرش آه

او .  بود  ساله  هفده  پسر يعقوب  يوسف  زمان در اين2
   آنيزان  و زلفه  بلهه  فرزندان  ناتنی خود را آه برادران
 آمک   پدرش  گوسفندان  بودند، در چرانيدن پدرش
 سر   از آنان  آارهای ناپسندی را آه يوسف. آرد می
   را بيش  يوسف يعقوب3. داد  خبر می  پدرش زد به می

 در  ، زيرا يوسف داشت  می  دوست از ساير پسرانش
ای   جامه  بود، پس  دنيا آمده  به سالهای آخر عمرش

   شدند آه  متوجه برادرانش4.  داد  يوسف  به رنگارنگ
  دارد؛ در نتيجه  می  او را بيشتر از آنها دوست پدرشان

 نرمی با  توانستند به  نمی  متنفر شدند آه آنقدر از يوسف
 خوابی ديد و آنرا   يوسف يک شب5.  بگويند او سخن

  شد  باعث  موضوع اين.  داد  شرح برای برادرانش
 . بيشتر شود  يوسف  به سبت آنهانء هآين

  را آهی  آنيد تا خواب گوش«:   گفت  ايشان او به6
 ما   آه  ديدم در خواب7.   آنم شما تعريفی  برا ام ديده

 بر پا   من ء بافه ناگاه.  بستيم یها را م  بافه در مزرعه
 شدند   جمع  من ءشما دور بافهی ها شد و ايستاد و بافه

 ».ند آرد  تعظيم  آن و به
ی  شو پادشاهی خواه یآيا م«: گفتندی  و  به برادرانش8

   يوسف  و سخنان  خواب پس» !ی آن و بر ما سلطنت
 . او افزود  برادران بر آينه

   را برای برادرانش  بار ديگر خوابی ديد و آن يوسف9
 و   و ماه  آفتاب  آه  ديدم خواب«:  آرد  تعريف چنين
 ».آردند  می يم تعظ  من  به  ستاره يازده

 آرد؛   تعريف  هم پدرشی  را برا  بار خوابش اين10
   چه اين«:  ، گفت  نموده  او را سرزنش پدرشی ول

 و   و مادرت  آيا واقعًا منی؟ا  ديده  آه استی خواب
»  آرد؟  خواهيم  تو تعظيم ، پيش  آمده برادرانت

  پدرشی آردند، ول ی م  او حسادت  به برادرانش11
 .انديشيد ی بود، م  ديده  يوسف آهی  خواب رهدربا

 
   يوسف  شدن فروخته

  چرانيدنی  را برا پدرشانی ها  گله  يوسف برادران12
:   گفت  يوسف  به يعقوب14و13.  بودند  برده  شكيم به
. ها هستند  گله  چرانيدن  مشغول  در شكيم برادرانت«
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  رد و به برگ ؛ آنگاه  است  چگونه  اوضاع برو و ببين
 ».  خبر بده من

.   رفت  شكيم  به  حبرون  آرد و از دره  اطاعت يوسف
در ی  و  او برخورد و ديد آه بهی در آنجا شخص15

در «:  پرسيد او از يوسف.   است صحرا سرگردان
 »ی؟ هست چهی جستجو

   خود و گله برادرانی در جستجو«:   گفت يوسف16
 »ی؟ا ا ديدهآيا تو آنها ر.  باشم ی م هايشان

 از   آه  آنها را ديدم  منی،بل«:  داد  مرد پاسخ آن17
» .روند ی م  دوتان گفتند به ی م  آه اينجا رفتند و شنيدم

.   را در آنجا يافت  و ايشان  رفت  دوتان  به  يوسف پس
آيد،  ی م  از دور ديدند يوسف  برادرانش  آه همين18

 . گرفتند او را بكشند تصميم
! آيد  می  بزرگ  بيننده خواب«:  يكديگر گفتند ا بهآنه20و19

   و به  چاهها بيندازيم  و در يكی از اين بياييد او را بكشيم
  آن.   است ای او را خورده  جانور درنده  بگوييم پدرمان
 ».شوند  می  چه  خوابهايش  ببينيم وقت

   آه  اميد اين  را شنيد، به  اين  چون اما رئوبين22و21
 او  خون.  او را نكشيم«:   بدهد، گفت  او را نجات جان

  با اين.   بيندازيم  چاه را در اينی  و ، بلكه را نريزيم
 خواهد   خودش بزنيمی  او دست  به  آه  اين آار بدون

   بعدًا او را از چاه  در نظر داشت رئوبين(» .مرد
 .) باز گرداند  آورد و نزد پدرش بيرون

 رسيد، آنها   نزد برادرانش  يوسف  آه  اين بمحض23
   پدرشان را آهی  رنگارنگء ، جامه  برده بر او هجوم

  او را سپس24.  آوردند  بيرون  بود، از تنش  او داده به
  و خودشان25  انداختند  نداشت  آب آهی در چاه
   از دور آاروان ناگاه.  غذا شدند  خوردن مشغول
  آنها تاجران. آيد ی م  ايشان  بطرف را ديدند آهی شتر

 مصر   از جلعاد به  آتيرا و ادويه بودند آهی اسماعيل
 .بردند یم

   آنيد، آاروان نگاه«:   گفت  سايرين يهودا به27و26
.   آنها بفروشيم  را به بياييد يوسف. آيد  می اسماعيليان

 نفعی برای ما   چه  موضوع  اين  او و مخفی آردن ُآشتن
   ما آشته ؛ نبايد بدست  او برادر ماست  هر حال دارد؟ به

 . آردند  با پيشنهاد او موافقت برادرانش» .شود

   اورا از چاه  يوسف  رسيدند، برادران تاجرانی وقت28
.  آنها فروختند  به  نقره  سكه  بيست ، به  آورده بيرون
  رئوبين29.  مصر بردند  را با خود به  يوسف آنها هم

 سر  بهی  در آنجا نبود، وقت آاروان   آمدن  هنگام آه
  ، از شدت  نيست  در چاه  يوسف  آمد و ديد آه چاه

 نزد  آنگاه30. زدک  خود را چاء جامهی ناراحت
اند و   را برده يوسف«:   آنها گفت ، به  آمده برادرانش

 »؟  بروم  آجا بدنبالش دانم ی نم من
  ی يوسف زيبا  جامه  بزی را سر بريده  برادرانش پس31

   به  آغشتهء  جامه سپس32.  نمودند  بز آغشته  خون را به
   جامه  همان آيا اين«: ، گفتند  برده  را نزد يعقوب خون
 ». ايم  را در صحرا يافته ؟ آن  نيست يوسف

   جامه  اينی،آر«:  و فرياد زد  را شناخت  آن يعقوب33
 و  او را دريدهی ا حتمًا جانور درنده.   است پسرم
 ».  است خورده

 پوشيد  ، پالس  آرده  خود را پارهء  جامه  يعقوب آنگاه34
ی تمام35.   گرفت  ماتم پسرشی برای زيادی و روزها

دهند، ی را دلداری آردند وی  سع اش  خانواده اهل
   غم روز مرگم تا«:  گفت یاو م.  نداشتی سودی ول

   از غم و همچنان» .  آنم  فراموش توانم ی را نم يوسف
 . گريست ی م فرزندش

   مصر رسيدند، يوسف  به  آه  از اين  پس اما تاجران36
.  فروختند  فرعون از افسرانی  فوطيفار، يك را به

 . دربار بود  محافظان فوطيفار رئيس
 يهودا و تامار

پدر  ء  يهودا خانه  روزها بود آه در همان
 و نزد   رفت  عدوالم ، به نمودهخود را ترک 

در آنجا او دختر 2.  شد  ساآن  حيره  نام شخصی به
و از او 3   زنی گرفت  شوعا را به  نام مردی آنعانی به

شوعا بار 4.  او را عير ناميد  پسری شد آه صاحب
.  نهاد  نام  شد و پسری زاييد و او را اونان ديگر حامله

 خود   يهودا پسر سوم زن بودند،  وقتی آنها در آزيب5
 . ناميد  دنيا آورد و او را شيله را به

   شد پدرش عير، پسر ارشد يهودا، بزرگی وقت6
اما 7.  گرفتی  زن او بهی  تامار برا  نام را بهی دختر
 . بود، خداوند او را ُآشتی  شرور  عير شخص چون
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   رسم مطابق«:   برادر عير گفت  اونان  يهودا به آنگاه8
  تا نسلی  آن  تامار ازدواج  برادرت ، تو بايد با زنما

 آرد،   با تامار ازدواج اونان9» . نرود  از بين برادرت
ی  ديگر  از آِن آس  فرزندش خواست ی نم اما چون

ی آرد، جلوگير یمی  با او نزديك باشد، هر وقت
 از آِن   باشد آه داشتهی ا  تامار بچه گذاشت ی، نم نموده

 در نظر   آار اونان اين10.  شود اش هبرادر مرد
  يهودا به11.  خداوند ناپسند آمد و خدا او را نيز آشت

   برو و بيوه  پدرت ء خانه به«:   خود تامار گفت عروس
  آن.  شود  بزرگ  شيله  پسر آوچكم  آه  تا اين بمان
يهودا قلبًا ی ول(» .ی آن با او ازدواجی توان ی م وقت
 نيز  ترسيد شيله ی م ار نبود، چون آ  اين بهی راض
   تامار به پس.) شودک  هال  دو برادر ديگرش مثل
 .  رفت  پدرش خانه

 روزهای  وقتی آه.  يهودا ُمرد  از مدتی، زن پس12
 عدوالمی ء  حيره سوگواری سپری شد، يهودا با دوستش

 .  رفت  تمنه  به  بر پشمچينی گوسفندان برای نظارت
چيدِن ی  برا  پدر شوهرش  دادند آه تامار خبر به13

.   است  آرده  حرآت  تمنه  بطرف پشِم گوسفندان
ی  در آورد و برا خود را از تنی  بيوگ تامار لباس14
  ، دم بر سر انداختهی  نشود چادر  شناخته  آه اين

  ، زيرا او ديد آه  نشست  تمنه  سر راه  عينايم ءدروازه
در ی  عقد و او را به ی ول  شده  بزرگ هر چند شيله

 .اند نياورده
خود را ی  او رو چونی يهودا او را ديد، ول15

ی ا  بدآاره  زن  و پنداشت  بود، او را نشناخت پوشانيده
 او  ، به  او رفته  بطرف  آنار جاده  به پس16.  است

   آه  از اين همبستر شود، غافلی  با و پيشنهاد آرد آه
چقدر «:   او گفت ر بهتاما. باشد ی م  خودش عروس

 »ی؟ بده  من بهی خواه یم
   خواهم  برايت ام از گلهی ا بزغاله«:  يهودا گفت17

 ».فرستاد
 را   بزغاله  آه  شوم  مطمئن  آه اينی برا«:   گفت زن
 ».ی گرو بگذار نزد منی بايد چيزی فرست یم

 »؟ را گرو بگذارمی  چيز چه«:  يهودا گفت18
 يهودا آنها  پس» . را ر و عصايتُمه«:  داد  جواب زن

 تامار  همبستر شد و در نتيجهی  او داد و با و را به

 و   تامار بازگشت  واقعه  از اين پس19.  شد آبستن
 .خود را پوشيدی  بيِوگ  لباس دوباره

سپرد ی  عدوالم ء حيره  دوستش  را به يهودا بزغاله20
  را پسی  ببرد و اشياء گروي  زن آنی  را برا تا آن

  ، از مردم پس21.   را نيافت  زن  آن بگيرد، اما حيره
 ، سر   دِم دروازه آهی ا  بدآاره  زن آن«: آنجا پرسيد

 »؟  بود آجاست  نشسته راه
در اينجا ی  زن ما هرگز چنين«:  دادند  او جواب به

 ». ايم نديده
او را «:   او گفت  و به  نزد يهودا بازگشت حيره22

را در ی  زن گويند چنين ی م  آنجا هم ردمان و م نيافتم
 ».اند آنجا نديده

 او باشد، مبادا   اشياء مال بگذار آن«:  يهودا گفت23
او ی  را برا  بزغاله  من  هر حال به.  رسوا شويم

 ».یاو را پيدا آنی تو نتوانستی ، ول فرستادم
 يهودا خبر دادند  ، به  واقعه  بعد از اين  ماه حدود سه24
يهودا .   است  و حامله  تامار زنا آرده  عروسش هآ

 ». آوريد و بسوزانيد او را بيرون«:  گفت
آوردند تا او را  ی م  تامار را بيرون آهی در حال25

:  فرستاد پدر شوهرشی  را برا  پيغام بكشند اين
باشد، پدر  ی ُمهر و عصا م  اين  صاحب آهی مرد«

 »ی؟اسشن ی، آيا او را م  است  منء بچه
او تقصيری «:   و گفت يهودا ُمهروعصا راشناخت26

برای   و او را  خود وفا نكردم  قول  به ندارد، زيرا من
 .يهودا ديگر با او همبستر نشد» .  نگرفتم  شيله پسرم

.  تامار رسيد، دو قلو زاييد  حمل  وضع  وقت چون27
   را بيرون ، يكی از پسرها دستش  زايمان در موقع28

اما او 29.   او بست  دست  مچ  قرمزی به  نخ  و قابلهآورد
 دنيا   به  آشيد و پسر ديگر، اول  خود را عقب دست
 او را  پس»  آمدی؟  بيرون چگونه«:   گفت قابله. آمد

اندآی بعد، 30. ناميدند) »  آمدن بيرون«يعنی  ( فارص
 بود متولد شد و   شده  بسته  دستش  قرمز به  نخ پسری آه

 .ناميدند) »قرمز«يعنی  ( را زارحاو 
 

  فوطيفار  و زن يوسف
  بهی  اسماعيل  تاجران  بدست و اما يوسف
39  از افسرانی  يك فوطيفار آه.  شد مصر برده
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   دربار بود، او را از ايشان  محافظان  و رئيس فرعون
 بسيار   اربابشء  را در خانه خداوند يوسف2. خريد
آرد  ی م  يوسف  آنچه آهی داد، بطور ی م برآت
   شده  موضوع  اين فوطيفار متوجه3.  آميز بود موفقيت

  از اين4. باشد ی م  خداوند با يوسف  بود آه و دريافته
ی طول.   قرار گرفت  اربابش  مورد لطف رو يوسف
 امور   و آليه را برخانهی  فوطيفار و نكشيد آه

خداوند فوطيفار را 5.  خود ناظر ساختی تجار
 او  ء امور خانه  تمام  داد چنانكه  برآت خاطر يوسفب

 و   فراوان  و محصوالتش رفت ی م پيشی بخوب
  ء اداره  فوطيفار مسئوليت پس6. شد ی زياد م هايش گله
 سپرد و ديگر او   يوسف  خود را بدست  اموال تمام
ی  غذاي  چه  آه آرد جز اين ی چيز فكر نم هيچی برا

 .بخورد
 از  پس7.  بود  قيافه  و خوش اندام خوش ی جوان يوسف
   شد و به  جلب  يوسف  نظر همسر فوطيفار بهی،چند

  اما يوسف8. همبستر شودی  با و او پيشنهاد آرد آه
   اعتماد دارد آه  من  آنقدر به اربابم«:   و گفت نپذيرفت
  و تمام9   سپرده  من  به  است  خانه  در اين هر آنچه
را از ی او چيز.   است  داده  من  را به نه خا اختيار اين

   پس.ی همسر او هست  جز تو را آه  نكرده  مضايقه من
،   عمل ؟ اين بشومی  زشت  عمل  چنين  مرتكب چگونه
 بردار  اما او دست10» . خدا  به  نسبت استی گناه

ی  با و  آه خواست ی م نبود و هر روز از يوسف
   او گوش  فريبنده خنان س  به يوسفی ول. همبستر شود

ی دوری  از و  داشت  امكان داد و تا آنجا آه ینم
 .آرد یم

  منزلی  آارها  به  معمول  طبق يوسفی روز11
 در  همی  ديگر  روز شخص آن. آرد یمی رسيدگ
،   او انداخته  لباس  به  چنگ  زن  آن پس12.  نبود خانه
و  ا  از چنگ يوسفی ول» .  بخواب با من«:  گفت

   در دست  شد، اما لباسش  خارج  و از منزل گريخت
 .ماندی باقی و

بلند ی با صدا15و14،  ديد  را چنين  وضع  چون  زن آن13
 آنها  طلبيد و بهک  آم  را به ، خدمتكاران فرياد زده

 آورد،   خانه را بهی  عبران  غالم  اين شوهرم«:  گفت
   من  آمد تا به م اتاق او به! سازد یحاال او ما را رسوا م

،   و فرياد زدم  آردم  مقاومت چونی تجاوز آند، ول
 ».  خود را جا گذاشت فرار آرد و لباس

ی  و وقت داشت  را نزد خود نگاه  لباس  زن  آن پس16
 بود،   ساخته را آهی داستان17  آمد  منزل  به شوهرش
   به آهی  غالِم عبران آن«:  آرد  تعريف  چنين برايش
ی ول18،  تجاوز آند  من  به خواست یمی ا  آورده خانه
او .   دادم  نجات  با داد و فرياد، خود را از دستش من

 ».  را جا گذاشت لباسشی ، ول گريخت
 را شنيد، بسيار   زنش  سخنان فوطيفار چون19

 ساير  آهی  زندان  را به و يوسف20  شد خشمگين
اما 21.  د انداخت در زنجير بودن  در آن  پادشاه زندانيان

   بود و او را برآت  خداوند با يوسف در آنجا هم
.  قرار داد  زندان  رئيس را مورد لطفی داد و و یم

   را مسئول ، يوسف  زندان  رئيس نكشيد آهی طول22
 زير   زندانيانء  همه آهی  نمود، بطور  زندانء اداره

  آهی  در مورد آارهاي  زندان رئيس23. نظر او بودند
، زيرا خداوند با  نداشتی  بود نگران  سپرده  يوسف به

   موفق  آارهايش  بود و او را در انجام يوسف
 . ساخت یم
 

 آند ی زندانيها را تعبير م  خواب يوسف
  ، فرعون  يوسف  از زندانی شدن مدتی پس

   خود را به  ساقيان  و رئيس  نانوايان رئيس
آنها .  بودند  را برانگيخته او ، زيرا خشم  انداخت زندان
   دربار آه  محافظان  فوطيفار، رئيس  زندان را به
 درازی در  آنها مدت4.  در آنجا بود انداختند يوسف
 آنها   خدمت  را به  ماندند و فوطيفار يوسف زندان
  صبح6.  ديدند  هر دو آنها خواب يک شب5 . گماشت

، از  پس7. ند هست  آنها ناراحت  ديد آه روز بعد، يوسف
 » هستيد؟ چرا امروز غمگين«: آنها پرسيد

  نيستی  و آس  ديديم  ما هر دو خواب ديشب«: گفتند8
 ». را تعبير آند  آن آه

  به.   خوابها آار خداست تعبير آردن«:   گفت يوسف
 »ايد؟ ديدهی  خوابهاي  بگوييد چه من

  ن بود، چني  ديده  خوابی را آه  ساقيان  رئيس اول10و9
   انگوری را ديدم  درخت  در خواب ديشب«:  آرد تعريف

های  ها شكفتند و خوشه  شاخه ناگاه.   داشت  شاخه  سه آه
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 را   فرعون  شراب  جام من11.  دادند زيادی انگور رسيده
  ، در جام های انگور را چيده  خوشه ، پس  داشتم در دست
 ». تا بنوشد  او دادم  و به فشردم

منظور :   است  تو اين تعبير خواب«:  ت گف يوسف12
 روز ديگر  تا سه13.   روز است ، سه  شاخه از سه
خود ی  ساق ، دوباره  آزاد آرده  تو را از زندان فرعون

  دوبارهی  وقت آنم ی م  خواهش پس14.  خواهد ساخت
 ياد آور و   مرا بهی، او قرار گرفت مورد لطف
   و از او خواهش ه بد  شرح فرعونی  را برا سرگذشتم

  زيرا مرا آه15.  آزاد آند  زندان  تا مرا از اين آن
. اند  اينجا آورده ، به  دزديده  از وطنم هستمی عبران

، مرا در   باشم شدهی  جرم  مرتكب  آنكه  بدون حاال هم
 ».اند  انداخته زندان

   دوستش  تعبير خواب  ديد آه  نانوايان رئيسی وقت16
   بيان يوسفی  خود را برا نيز خوابخير بود، او 

   سبد پر از نان  سه  آه  ديدم درخواب«:  ، گفت آرده
   نان  نوع چندينی در سبد باالي17.  سرخود دارمی رو
 آنها را   آمده ، اما پرندگان  بودم  گذاشته فرعونی برا

 ».خوردند
   سبد، سه مقصود از سه«:   او گفت  به يوسف19و18

   را از تنت  سرت  روز ديگر فرعون هس.  روز است
   آمده آويزد و پرندگان ی دار م  را به ، بدنت جدا آرده
 ». را خواهند خورد  بدنت گوشت

   همين  بود و به  تولد فرعون  روز بعد، جشن سه20
او .  داد ترتيبی  مملكت مقاماتی برای  ضيافت مناسبت

 را از   نانوايان  و رئيس  ساقيان فرستاد تا رئيس
 را   ساقيان  رئيس سپس21.  آورند  حضورش  به زندان

   را به  نانوايان رئيسی ول22،  گمارد  آار سابقش به
اما 23.  بود  گفته  يوسف ، همانطور آه آويخت دار

 . ياد نياورد  را به  يوسف  ساقيان رئيس
 

  فرعونی خوابها
  فرعونی ، شب  واقعه  بعد از اين دو سال
.   است  ايستاده  آنار رود نيل  ديد آه خواب

،   آمده  بيرون  از رودخانه  و فربه  گاو چاق  هفت ناگاه2
 گاو ديگر از  بعد هفت3.  آردند  چريدن  به شروع

 گاو ايستادند،   هفت  آمدند و آنار آن  بيرون رودخانه

  سپس4. بودندی اينها بسيار الغر و استخوانی ول
   فرعون آنگاه.  را بلعيدند چاقی الغر، گاوهای گاوها

 . پريد از خواب
 بار ديد  اين. ديگر ديدی  برد و خواب او باز خوابش5
   قرار دارند آه ساقهک يی  رو  گندمء خوشه  هفت آه

  سپس6.  هستند  رسيده گندمی ها ُپر از دانهی همگ
آنها را ی  باد شرق ديگر آهک  نازء  خوشه هفت

و ک نازی ها خوشه7.  شدند بود، ظاهر خشكانيده
  آنگاه.  را بلعيدند ُپر و رسيدهی ها ، خوشه خشكيده
 را در   همه  بيدار شد و فهميد آه  از خواب فرعون
 .  است  ديده خواب

 بود،   مغشوش  فكرش  آه  روز بعد، فرعون صبح8
 مصر را احضار نمود و   و دانشمندان  جادوگران تمام

ی آسی  آرد، ول  تعريف ايشانی  را برا خوابهايش
 .او نبودی  تعبير خوابها قادر به

:   گفت  فرعون ، به  آمده  پيش  ساقيان  رئيس آنگاه9
.  ام  شده مرتكبی بزرگی  خطا  چه  آمد آه  يادم االن«
   خود غضب  بر غالمان آهی ، وقت پيشی مدت11و10

   زنداِن رئيس  به  نانوايان و مرا با رئيسی نمود
  شبک  هر دو ما در يی،ِن دربار انداختمحافظا
ی جوانی  را برا ما خوابهايمان12.   ديديم خواب
 دربار و با ما   محافظان  غالِم رئيس آهی عبران

 را   و او خوابهايمان  آرديم  بود، تعريف همزندان
   بود اتفاق  گفته  آه و هر آنچه13؛ ما تعبير آردی برا
   به  نانوايان  و رئيس گشتم خود بر  خدمت  به من. افتاد

 ». شد دار آويخته
 با   را بياورند، پس  فورًا فرستاد تا يوسف فرعون14

 او سر و.  آوردند  بيرون را از زندانی  و عجله
   را عوض  نمود و لباسهايش  را اصالح صورتش

 .  رفت آرد و بحضور فرعون
 و  ديدمی  خواب  ديشب من«:   او گفت  به فرعون15
   آه ام شنيده.  تعبير آند منی  را برا تواند آن ینمی آس
 ».یخوابها را تعبير آنی توان یتو م

 خوابها را   قادر نيستم  خودم من«:   گفت يوسف16
 تو خواهد   را به خوابتی ، اما خدا معن تعبير آنم

 ». گفت
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 اينطور  يوسفی  را برا  خوابش  فرعون پس17
   آنار رود نيل  ديدم در خواب«:  آرد تعريف
 از   و فربه  گاو چاق  هفت ناگهان18.  ام ايستاده

  سپس19.  شدند  چريدن ، مشغول  آمده  بيرون رودخانه
 آمدند،   بيرون  از رودخانه  آه  گاو ديگر را ديدم هفت
. بودندی  گاو بسيار الغر و استخوان  هفت اينی ول

   اين بهی  مصر، گاوهاي  سرزمين هرگز در تمام
 گاو   هفت الغر آنی  گاوها اين20.   بودم نديدهی زشت
 از  پس21.  بودند، بلعيدند  آمده  بيرون  اول را آهی چاق

در . بودندی  گاوها الغر و استخوان ، هنوز هم بلعيدن
  بعد باز بهی آم22.   بيدار شدم  از خواب  موقع اين

  دم گنء  خوشه  هفت  بار در خواب اين.   فرورفتم خواب
  رسيدهی ها پر از دانهی  همگ  آه  ديدم ساقهک يی رو

آنها را ی  باد شرق  آه  خوشه بعد، هفتی اندآ23. بودند
ی ها  خوشه ناگهان24.  شدند  بود، نمايان خشكانيده

 اينها ء همه.  را خوردند ُپر و رسيدهی ها خوشهک ناز
  هيچی ، ول  آردم  خود تعريف جادوگرانی را برا
  منی ز آنها نتوانستند تعبير آنها را برا ا آدام

 ».بگويند
ی  يك هر دو خوابی معن«:   گفت  فرعون  به يوسف25

   مصر انجام  در سرزمين  آه خدا تو را از آنچه.  است
 و   گاو چاق هفت26.   است  ساخته خواهد داد، آگاه

 ظاهر شدند،   اول  آه  ُپر و رسيده ء خوشه  و هفت فربه
 گاو الغر و  هفت27.  استی  ساِل فراوان هفت  ءنشانه

  ء، نشانه و پژمردهک  نازء  خوشه و هفتی استخوان
   سال  هفت  بدنبال  آه شديد استی  قحط  سال هفت
   را آه ، خدا آنچه  ترتيب بدين28. خواهد آمدی فراوان

 دهد، بر تو   انجام  سرزمين در اينی خواهد بزود یم
 در سراسر   آينده  سال هفتی ط29.   است آشكار ساخته

.  خواهد بود ، بسيار فراوان  مصر محصول سرزمين
   هفت  مدت بهی سختی  قحط ، چنان  از آن اما پس31و30

ها  از خاطرهی فراوانی  سالها  پديد خواهد آمد آه سال
 خواهد   را از بين  سرزمينی،محو خواهد شد و قحط

   آنچه  آه  است  اين ء تو نشانه دوگانهی خوابها32. برد
،   خواهد پيوست  وقوع بهی ، بزود  دادم  شرح برايت

 پيشنهاد  من33.   است  خدا مقرر شده زيرا از جانب
 بيابد و او را بر  دانا و حكيمی  مرد  فرعون  آه آنم یم

.  بگمارد  سرزمين اينی  امور آشاورز ءاداره
  ل سا مقرر آند تا در هفتی  مأموران سپس35و34

 را در شهرها، در   محصوالت پنجمک  يی،فراوان
   سال تا در هفت36،  آنند ذخيرهی سلطنتی انبارها
.  نشويد مواجهک ، با آمبود خورا بعد از آنی قحط
از ی  شما در اثر قحط ، سرزمين  صورت  غير اينرد

 ».  خواهد رفت بين
 

 شود ی م  مملكت  دوم  شخص يوسف
.  را پسنديدند  پيشنهاد يوسف  افرادش  و همه فرعون37
  بهتر از يوسفی  آس چه«:   گفت  فرعون سپس38
 خدا   روح آهی  آار بر آيد، مرد  اين تواند از عهده یم

 ». در اوست
  چون«:  ، گفت  نموده  يوسف  رو به  فرعون سپس39

  ، پس  است  تو آشكار آرده خدا تعبير خوابها را به
   اآنون هم40. ی تو هست خص ش ترين  و حكيم داناترين

   دوم تو شخص.  گمارم ی م  امر مهم تو را بر اين
 در سراسر  شد و فرمانتی  مصر خواه سرزمين

   فرعون سپس43و42و41» .آشور اجرا خواهد گرديد
 آرد و   يوسف  انگشت خود را بهی انگشتر سلطنت

   گردنش ، زنجير طال به بر او پوشانيدهی  فاخر لباس
. آردی  سلطنتء  عرابه ، و او را سوار دومين آويخت

زانو «: زدند ی جلو او جار م رفت یاو هر جا م
 »!بزنيد
 . شد امور مصر گماشتهی  بر تمام  يوسف  ترتيب بدين

  ، پادشاه  فرعون من«:   گفت  يوسف  به فرعون44
 تو   سراسر آشور مصر را به مصر، اختيارات

ی  مصر ، نام  يوسف ه ب فرعون45» . آنم یواگذار م
،  فارعی  دختر فوط  را داد و اسنات  فعنيح صفنات
 در  و يوسف. در آوردی  عقد و  را به  اون آاهن

 .سراسر آشور مصر مشهور گرديد
   خدمت  او را به  فرعون  بود آه سالهی  س يوسف46

 امور   تا به گفتک  را تر او دربار فرعون.  گماشت
 .دآنی سراسر آشور رسيدگ

 جا   در همه ، غله محصولی  ساِل فراوان هفتی ط47
   محصوالت  سالها يوسف در اين48.  بود بسيار فراوان

.  نمود  ذخيره اطرافی  را در شهرها مزارع
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 ديگر   شد آه  در سراسر آشور جمع غلهی بقدر49
 . آرد شد آنها را حساب ینم
   از همسرش  يوسفی، قحط  از پديد آمدن قبل50
 دو   صاحب  اون ، آاهن فارعی ، دختر فوط اتاسن

ی يعن(ی  خود را منس  پسر بزرگ يوسف51. پسر شد
   پسر خدا به با تولد اين«:  ناميد و گفت) »یفراموش«
ی و دوری  جوان  تلخء خاطرهی آرد تا تمامک  آم من

 پسر خود  او دومين52» .  آنم  پدر را فراموشء از خانه
خدا مرا «:  ناميد و گفت) »ثمرپر«ی يعن ( را افرايم

 ».  است ، پرثمر گردانيده هايم یدر سرزميِن سخت
و 54 رسيد   پايان  ساِل فراوانی به  هفت سرانجام53

   ساِل قحطی شروع  بود، هفت  گفته  يوسف همانطور آه
مصر قحطی بود، اما در  ء همسايه در آشورهای. شد

گرسنگی 55. دش  می  يافت فراوان  ءه غلانبارهای مصر
  براثر آمبود غذا آغاز شد و مردِم مصر برای طلب

 نيز آنها را نزد   رفتند و فرعون آمک نزد فرعون
 شما   به  يوسف برويد و آنچه«:  ، گفت  فرستاده يوسف
 ». دهيد گويد انجام می

 را فرا  سراسر جهانی ، قحط  موقع در اين57و56
 مورد نياز  ء، غله  انبارها را گشوده يوسف.  بود گرفته
آمدند  ی م  از خارج آهی  مردم  و به  مصريان را به

 . فروخت یم
 

 روند ی مصر م  به  يوسف برادران
   فراوان  شنيد در مصر غله  چون يعقوب
  ، به چرا نشسته«:   گفت  پسرانش ، به است
   فراوان  در مصر غله ام شنيده2؟ آنيد ی م يكديگر نگاه

، برويد  بميريمی  از گرسنگ  همه  آه ز اين ا قبل.  است
 ». بخريد و از آنجا غله

  مصر  به خريد غلهی  برا  برادر يوسف  ده بنابراين3
 را  يوسفی  برادر تن ، بنيامين يعقوبی ول4. رفتند
 از   او را هم ترسيد آه ی م  آنها نفرستاد، چون همراه
ی اشخاص با ساير   هم  يعقوب  پسران پس5.  بدهد دست
 مصر   به مختلفی  از سرزمينها خريد غلهی  برا آه
در ی  قحط آمدند وارد آنجا شدند، زيرا شدت یم

 .ديگر بودی  جا  همه  مثل آنعان

 بود،   غله  فروش  مصر و مسئول  حاآم  يوسف چون6
. افتادندک  خا  به  در برابرش  نزد او رفته برادرانش

  وانمود آرد آهی ل، و  فورًا آنها را شناخت يوسف7
از «:  از آنها پرسيد شناسد و با خشونت ی را نم ايشان

 »ايد؟ آجا آمده
 ». ايم  آمده خريد غلهی  برا  آنعان از سرزمين«: گفتند

 او  ، اما ايشان  را شناخت  برادرانش هر چند يوسف8
  را آهی  خوابهاي  يوسف  موقع در اين9. را نشناختند
.  خاطر آورد  بود، به  ديده  پدرشء  در خانه مدتها پيش

ی  هستيد و برا شما جاسوس«:   آنها گفت او به
 ».ايد  اينجا آمده  ما به سرزمينی بررس

ی ما برا.   نيست َسرَور ما، چنينی ا«: آنها گفتند10
  ما اشخاص.   ما برادريمء همه11.  ايم  آمده خريد غله
 ». ايم نيامدهی جاسوسی  و برا هستيمی درستكار

ايد   هستيد و آمده چرا، شما جاسوس«:   گفت يوسف12
 ».آنيدی  ما را بررس سرزمين

   برادريم َسرَور، ما دوازدهی ا«:  آردند آنها عرض13
ما ک برادر آوچ.   است  آنعان  در سرزمين و پدرمان

   مرده  ما هم از برادرانی  و يك  است نزد پدرمان
 ». است

؟ گوييد ی م  راست  آه علوماز آجا م«:   گفت يوسف14
  شما ثابتی حرفهای درستی  در صورت فقط15
   اينجا بيايد وگرنه  به  هم  برادر آوچكتان شود آه یم
 داد از مصر   نخواهم  اجازه  آه  قسم  فرعون  حيات به

 را  از شما برود و برادرتانی يك16.  شويد خارج
   تا معلوم دارم ی م  نگاه  را اينجا در زندان بقيه. بياورد

   گفته اگر دروغ.   يا نه  است ايد راست  گفته شود آنچه
 اينجا  بهی جاسوسی  شما برا  فهميد آه باشيد خواهم

 ».ايد آمده
   زندان  روز به  سه  مدت  آنها را بهء  همه آنگاه17

  من«:   گفت  ايشان  به  يوسف در روز سوم18.  انداخت
   انجام گويم ی شما م  به آنچه  ، پس هستمی مرد خداترس
ی اگر شما واقعًا افراد صادق19.  بمانيد دهيد و زنده
ی ا  با غله  بماند و بقيه از شما در زندانی هستيد، يك

.  خود برگرديد گرسنهی ها ايد نزد خانواده  خريده آه
  خود را نزد منک شما بايد برادر آوچی ول20

   خواهد شد آه ابت ث  من  به  طريق  اين به. بياوريد
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  آنها اين» .  آشت  شما را نخواهم ايد و من  گفته راست
 . را پذيرفتند شرط

   اينء همه«:  يكديگر گفتند  به  برادران آنگاه21
   برادر خود يوسف  به  آه  است ها بخاطر آن یناراحت

 ».  نداديم  او گوشء  عاجزانه  التماس  و به آرديمی بد
 آار   اين  شما نگفتم  به آيا من«:  ها گفت آن  به رئوبين22

حاال بايد .  نكرديد  مرا قبول حرفی را نكنيد؟ ول
دانستند  ی آنها نم البته23» .  بدهيم  را پس  گناهمان تاوان
  فهمد، زيرا او توسط ی را م  سخنانشان  يوسف آه

   موقع در اين24. آرد ی م  صحبت  با ايشان مترجم
.   و بگريست  رفت خلوتی  جاي ا به از نزد آنه يوسف
   آنها انتخاب  را از ميان ، شمعون  از مراجعت پس
 او را   برادرانش ، دستور داد در برابر چشمان آرده

 دستور داد تا   نوآرانش  به  يوسف آنگاه25. در بند نهند
   به ضمنًا مخفيانه.  ُپر آنند آنها را از غلهی ها آيسه

ی  برا  برادرانش را آهی  پولهاي ه آ  خود گفت نوآران
  هايشان  آيسه  بودند، در داخل  پرداخته خريد غله

   آنها چنين پس.  آنها بدهند  سفر به ءبگذارند و توشه
خود ی  را بار االغها  غله  يوسف برادران26 آردند و
 . شدند  خويش  منزلء ، روانه نموده

  راحتاستی  برا آهی ، وقت  آفتاب  غروب هنگام27
 خود را باز آرد تا  ءاز آنها آيسهی  آردند، يك توقف
خريد ی  برا آهی بدهد و ديد پولک  االغها خورا به
   به پس28.   است  آيسهء  بود، در دهانه  پرداخته غله

 در  ام  داده را آهی پول! ببينيد«:   گفت برادرانش
 آنها   بر اندام  لرزه از ترس» .اند  گذارده ام آيسه

 خدا   آه استی  بالي  چه اين«:  يكديگر گفتند ، به فتادها
 »؟  است بر سر ما آورده

   نزد پدر خود يعقوب  آنعان  سرزمين  به ايشان30و29
  بود برای او  افتاده  اتفاق  برايشان  را آه رفتند و آنچه

 زياد با   مصر با خشونت حاآم«: ، گفتند  آرده تعريف
  به31.   هستيم  ما جاسوس  آه  آرد و پنداشت ما صحبت
   و جاسوس  ما مردمانی درستكار هستيم  آه او گفتيم
يكی از ما .  از يک پدر  برادريم ما دوازده32؛  نيستيم
 نزد   ما آوچكتر استء  از همه  و ديگری آه مرده

 ما   مصر در جواب حاآم33. باشد  می  در آنعان پدرمان
  كی از شما نزد منگوييد، ي  می اگر راست: " گفت

، نزد  ها را برداشته ، غله  بماند و بقيه  گروگان بعنوان
و برادر آوچک 34 خود برويد ء های گرسنه خانواده

شود   می  آنيد معلوم اگر چنين.  آوريد خود را نزد من
   هم  من آنگاه.  نيستيد گوييد و جاسوس  می  راست آه

 داد هر   خواهم  آرد و اجازه برادر شما را آزاد خواهم
 موردنياز خود ء ، غله  مصر آمده  بخواهيد به چند بار آه

 »."را خريداری آنيد
خود را باز آردند، ديدند ی ها آيسهی آنها وقت35

   بودند، داخل  پرداخته  خريد غله  بابت آهی پولهاي
 پيشامد   از اين آنها و پدرشان.   است غلهی ها آيسه

مرا «:   گفت  ايشان  به يعقوب36. بسيار ترسيدند
 از  ، شمعون  ديگر برنگشت يوسف. اوالد آرديد یب

   از من  را هم خواهيد بنيامين ی و حاال م  رفت دستم
 »شود؟ ی م  واقع بر منی  بد  همه چرا اين. جدا آنيد

   را بدست تو بنيامين«:   گفت  پدرش  به  رئوبين آنگاه37
 را   دو پسرم ز نياوردماگر او را نزد تو با.  بسپار من
 ». بُكش

   با شما به پسر من«:   او گفت  در جواب يعقوبی ول38
 و از   مرده  يوسف  برادرش مصر نخواهد آمد؛ چون

.   است ماندهی  باق منی  تنها او برا  مادرش فرزندان
 خواهد   از غصه  بيايد پدر پيرتان بر سرشی اگر بالي

 ».ُمرد
 

  مصر  به سفر دوم
  پس2 .  داشت  ادامه  همچنان در آنعانی قحط

   به  تا دوباره  خواست  از پسرانش يعقوب
  آهی ا  بخرند، زيرا غله غلهی مصر بروند و مقدار

 . بود  شده  بودند، تمام از مصر خريده
   مصر با تأآيد به پدر، حاآم«:   او گفت يهودا به5و4و3

،   نبريم راهخود را همک  اگر برادر آوچ  آه ما گفت
   اگر بنيامين پس.  ما را بحضور خود نخواهد پذيرفت

تو ی  تا برا رويم ی مصر نم ما بهی را با ما نفرست
 ».  بخريم غله

 برادر   او گفتيد آه چرا به«:   آنها گفت  به يعقوب6
 » آرديد؟  چنين  داريد؟ چرا با من همی ديگر

 از   ما را بدقت ء خانواده  جزئيات  مرد تمام آن«: گفتند7
؟ آيا   است آيا پدر شما هنوز زنده: " ما پرسيد و گفت
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   به ما مجبور بوديم"  داريد؟ همی برادر ديگر
 ما   به دانستيم یما از آجا م.   بدهيم  او پاسخ سؤاالت

 »" بياوريد؟  را نزد من برادرتان: "گويد یم
 بسپار تا   من پسر را به«:   گفت  پدرش يهودا به8

   ما و فرزندانمان  صورت در غير اين.   شويم روانه
 او   آه آنم ی م  تضمين من9.  ُمرد خواهيمی از گرسنگ
  اگر او را نزد تو باز نياوردم.   برگردانم را سالم
   آرده اگر موافقت10.  باشد  من  گردن  تا ابد به گناهش

  ته آنجا رف  به تا بحالی  بود  ما فرستاده و او را همراه
 ».  بوديم و برگشته

   چنين  اين  آه حال«:   گفت  ايشان  به  يعقوب سرانجام11
   سرزمين  در اين آهی  محصوالت  از بهترين است
ی مقدار.  ببريد  ارمغان  مصر به حاآمی ، برا داريم
 بار   و بادام ، آتيرا و ُمر، پسته و عسل * بلسان

ی دو برابر پول12.  مصر برويد ، به  نموده االغهايتان
 بودند با   گذاشته هايتان  در آيسه  پيش  دفعه  آه را هم
در 13.   است در آار بودهی  ببريد، شايد اشتباه خودتان
.  شما خواهد آمد  نيز همراه  بنيامين ، برادرتان ضمن

   شما را مورد لطف قادر مطلقی  خدا  آه اميدوارم14
.  را برگرداند مين و بنيا  مرد قرار دهد تا شمعون آن

، بگذار  اوالد شوم ی ب  آه  است اگر خواسِت خدا چنين
 ». اوالد شوم یب

 را   پيشء  دفعه  هدايا و دوبرابر پول  ايشان پس15
 مصر شدند و نزد   عازم  بنيامين ، همراه برداشته
 آنها   را همراه  بنيامين  يوسف چون16.  رفتند يوسف
  امروز ظهر اين«:  گفت خود ء  ناظر خانه ديد، به
 ببر   خانه آنها را به.  نهار خواهند خورد  با من مردان
 ». ببينک تدارک خورای و برا

   را به  بود، ايشان  دستور يافته  آه  ناظر چنان پس17
فهميدند آنها ی  وقت  يعقوب پسران18.  برد قصر يوسف

   شدند و به  ترسان نهايت یبرند، ب ی آجا م را به
 در  آهی  پول شايد بخاطر آن«: يگر گفتنديكد

خواهند ما را  ی بود، م  شده ما گذاشتهی ها آيسه
ما را ی  خود درآورند و االغها  اسارت بگيرند و به
 ». نمايند نيز تصاحب

                                                 
 .صمغ خوشبويی است, بلسان   *

   ناظر يوسف  قصر رسيدند، به ء دروازه بهی وقت20و19
   به خريد غلهی  برا  آه  اول آقا، دفعهی ا«: گفتند
خود ی ها  آيسه  چون  مراجعت هنگام21،   آمديممصر

   پرداخته خريد غلهی  برا را آهی ، پولهاي را گشوديم
.  ايم  پولها را آورده ، آن حال.   در آنها يافتيم بوديم

 خود   همراه  دفعه خريد اينی  برا  پول همی مقدار22
در ی  آس  پولها را چه  آن دانيم یما نم.  ايم آورده
 ». بود ما گذاردهی اه آيسه

شما ی حتمًا خدا.  نباشيد نگران«:   آنها گفت ناظربه23
  هايتان  را در آيسه  ثروت  اين اجدادتانی و خدا
 ». ها رااز شما گرفتم  غله  پول  من ، چون  است گذاشته
، نزد   آزاد ساخته  را از زندان  مرد شمعون  آن پس

،   قصر برده داخل   آنها را به سپس24.  آورد برادرانش
ی خود را بشويند و برای  داد تا پاها  ايشان  به آب

 . نمود  فراهم  نيز علوفه االغهايشان
   آردند تا ظهر آه خود را آمادهی  آنها هدايا آنگاه25

   آنها گفته  او بدهند، زيرا به شود به ی وارد م يوسف
  آهی وقت26.  در آنجا نهار خواهند خورد بودند آه

،   نموده  او تقديم خود را بهی  آمد هدايا  خانه  به فيوس
 . آردند در حضور او تعظيم

پدر «:   پرسيد و گفت  ايشان  از احوال يوسف27
 آرديد چطور   صحبت  او با منء  درباره  آه پيرتان
 »؟  است ؟ آيا هنوز زنده است

» .  است  و سالم  او هنوز زندهی،بل«:  آردند عرض28
 . آردند  او تعظيم ر در مقابلو بار ديگ

:  را ديد پرسيد  برادر تنی خود بنيامين  چون يوسف29
 با  اش  درباره  آه  برادر آوچک شماست  همان آيا اين«
، خدا  پسرم«:   او گفت  به سپس»  آرديد؟  صحبت من

   آنچنان  برادرش  با ديدن يوسف30» . دهد تو را برآت
   از گريستن نتوانست   آه  تأثير قرار گرفت تحت

 و در آنجا   شتافت  جايی خلوت  به خودداری نمايد؛ پس
 نزد   خود را شسته  صورت سپس31.  گريست

   شده  بر خود مسلط  و درحالی آه  بازگشت برادرانش
 .بود، دستور داد غذا را بياورند

ی  چيدند و برا  سفره  جداگانه يوسفی برا32
 در آنجا بودند   آه همی مصريان.   جداگانه برادرانش
ها  یخوردند، زيرا مصر یغذا می  ديگر ةاز سفر
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   برادرانش يوسف33. دانستند ی م ها را نجس یعبران
 نشانيد و آنها از   بر سر سفره  ايشان  سن را برحسب

   خود بهء او از سفره34.  شدند  او متعجب  عمل اين
 غذا  سايرين برابر   پنج بنيامينی  غذا داد و برا ايشان
 خوردند و   با يوسف  روز ايشان  آن پس. آشيد

 .نمودندی نوشيدند و شاد
 

   يوسفء  گمشده جام
  شدند،  حرآت ء آماده  يوسف وقتی برادران

   خود دستور داد آه  ناظر خانه  به يوسف
  توانستند ببرند از غله  می های آنها را تا حدی آه آيسه

.  بگذارد اش  آيسهء ا در دهانه هر يک ر ُپر آند و پول
 را با  اش  نقره  جام  ناظر دستور داد آه  به همچنين2

ناظر .  بگذارد  بنيامين  در آيسه  شده پولهای پرداخت
 . داد  بود انجام  او گفته  به  يوسف  آه آنچه

، االغهای خود را بار   زود برخاسته  صبح برادران3
ما هنوز از شهر زياد دور ا5و4.  افتادند  راه آردند و به

   ايشان بدنبال«:   ناظر گفت  به  يوسف  بودند آه نشده
 خوبی  چرا بعوض: " آنها رسيدی بگو  به  و چون بشتاب

   با آن  َسرَور مرا آه  مخصوص بدی آرديد؟ چرا جام
 »"گيرد دزديديد؟  می نوشد و فال  می شراب

  و دستور داده ا  به  آنها رسيد، هر آنچه  به ناظر چون6
:  دادند پاسخی  و آنها به7.   گفت  ايشان  بود، به شده

  گويد؟ قسم یمی  سخنان چرا َسرَور ما چنين«
.  ايم نشدهی  زشت  عمل  چنين  مرتكب  آه خوريم یم
خود ی ها  در آيسه  پيشء  دفعه را آهی مگر ما پولهاي8

ال  ط  است  چطور ممكن ؟ پس  نزد شما نياورديم يافتيم
 را  جام9؟   باشيم  دزديده  اربابتء از خانهی ا يا نقره
   ما هم ء و بقيه او را بكشی  پيدا آرد  آه  هر آس پيش
 ». شد  خواهيم  َسرَورمانء برده

   آه ی آس  همان فقطی ، ول بسيار خوب«:  ناظر گفت10
 شما ء  خواهد شد وبقيه  من  باشد، غالم  را دزديده جام
 ».ويدتوانيد بر یم

  خود را از پشتی ها  آيسه با عجلهی  همگ آنگاه11
ناظر 12.  نهادند و آنها را باز آردند  بر زمين االغ

  ، به  آرده خود را از برادر بزرگتر شروعی جستجو
.   يافت  بنيامينء  را در آيسه آوچكتر رسيد و جام

  خود را پارهی لباسهای  ناراحت  از شدت برادران13
 شهر  ، به ها را بر االغها نهاده سهآردند و آي

 .بازگشتند
   يوسف  خانه  به وقتی يهودا و ساير برادرانش14

 خاک  آنها نزد او به. رسيدند، او هنوز در آنجا بود
 آار را  چرا اين«:  پرسيد  از ايشان يوسف15. افتادند

   آمک فال  به  من دانستيد مردی چون آرديد؟ آيا نمی
 »؟  است  را دزديده  آسی جامش چهتواند بفهمد  می

؟   بگوييم  َسرَور خود چه در جواب«:  يهودا گفت16
؟   آنيم خود را ثابتی گناه ی ب توانيم ی م چگونه
ک اين.   خود برسيم اعمالی  بسزا  آه  خداست خواست
 در   نقره  جام آهی ما و شخصی  تا همگ ايم برگشته
 ». شويم شما  ، غالمان  شده  يافت اش آيسه

   را دزديده  جام آهی  شخص ، فقط نه«:   گفت يوسف17
توانيد نزد  ی شما م بقيه.  خواهد بود  من  غالم است

 ». باز گرديد پدرتان
 شما   آه دانم یَسرَور، می ا«:  ، گفت يهودا جلو رفته18

   خشمگين  بر من  مقتدر هستيد، پس  فرعون چون
  دفعه19.   برسانم عرض  بهی  دهيد مطلب نشويد و اجازه

 آيا  ، از ما پرسيديد آه  بحضور شما رسيديم  آه اول
 .ی، بل  آرديم عرض20؟  داريمی پدر و برادر ديگر

 فرزنِد زماِن  آهی  و برادر آوچك داريمی پدر پير
   است  مرده  آه داشتی  پسر برادر اين.  اوستی پير

 او را  باشد و پدرمان ی م تنها پسر مادرشک و او اين
 برادر آوچكتر  دستور داديد آن21.  دارد دوستی خيل

  عرض22.  تا او را ببينيد  بياوريم را بحضورتان
   جدا شود، پدرمان  پسر از پدرش  اگر آن  آه آرديم

 مصر   ما گفتيد ديگر به بهی ول23. خواهد مرد
.   خود بياوريم  او را همراه  آه  مگر اين برنگرديم

 ما   به  و آنچه  برگشتيم  پدر خويش مت نزد غال پس24
   آه  ما گفت او بهی وقت25.   او گفتيم  بوديد، به فرموده
   آه گفتيم26،   بخريم  و غله  مصر برگرديم  به دوباره

ی  بده  اجازه  آه  مگر اين مصر برويم   به توانيم ینم
 اگر او  چون.   ببريم خود را نيز همراهک برادر آوچ
 مصر ما را بحضور نخواهد   حاآم ود نبريمرا با خ
  دانيد آه یشما م: "  ما گفت  به پدرمان27.  پذيرفت
از آنها ی يك28.   دو پسر داشت  فقط  راحيل همسرم

44



  پيدايش 47
 

 

ی  وحش حيواناتک  ش بدون.   و ديگر برنگشت رفت
  اگر برادرش29.   ديگر او را نديدم او را دريدند و من

 بيايد، پدر  بر سرشی الي بگيريد و ب  از من را هم
َسرَور، ی ، ا حال31و30."  خواهد ُمرد  از غصه پيرتان

   آه  جوان  و اين ، پدر خود برگردم اگر نزد غالمت
 نباشد،   من  همراه  است  او بسته  جان  به  پدرمان جان
   مرگ  ما مسئول  وقت آن.  خواهد ُمرد  از غصه پدرم

   جان  ضامن  نزد پدرم نم32.  بود  خواهيم پدر پيرمان
   او را سالم  هرگاه  آه  او گفتم  و به  پسر شدم اين

.  باشد  من  گردن  تا ابد به ، گناهش برنگردانم
ی  در بندگ بنيامينی  مرا بجا آنم ی م  التماس بنابراين33

   سايرين  او همراه  دهيد آه  نگاهداريد و اجازه خويش
   بدون توانم ی م هزيرا چگون34.  برود نزد پدرش

   بر سر پدرم را آهی  و بالي  برگردم  نزد پدرم بنيامين
 »؟ آيد ببينم یم

 شناساند ی خود را م يوسف
  پس، آندی  خوددار  ديگر نتوانست يوسف

   از اينجا خارج همه«:   خود گفت  نوآران به
 رفتند و او را با   همه  آه  از اين پس» .شويد

ی  معرف  ايشان گذاشتند او خود را به تنها  برادرانش
  آهی ، بطور بلند گريستی  با صدا سپس. آرد

   خبر را به  او را شنيدند و اينء گريهی  صدا اطرافيان
 . رسانيدند  فرعون گوش

  آيا پدرم.   هستم  يوسف من«:   گفت  برادرانش او به3
   از ترس  آه اما برادرانش» ؟  است هنوز زنده
 . بدهند  بود، نتوانستند جواب بند آمده  زبانشان

 او نزديک شدند و   به پس» !جلو بياييد«:   گفت يوسف4
   او را به ، برادر شما آه ، يوسف منم«:   گفت او دوباره

 نشويد   آار خود ناراحت  از اين حال5. مصر فروختيد
.  خدا بود  خواست  اين  نكنيد، چون و خود را سرزنش

 را   مردم  مصر فرستاد تا جان  شما به از او مرا پيش
 قحطی،   سال از هفت6.  آند  قحطی حفظ  زمان در اين
 و  آشت   آينده  سال طی پنج.   است  گذشته دو سال

 اينجا   از شما به اما خدا مرا پيش7. زرعی نخواهد شد
 نسلی باقی بگذارد  فرستاد تا برای شما بر روی زمين

. انگيزی رهايی بخشد گفتو جانهای شما را بطرز ش
در .  شما  مصر فرستاد، نه  مرا به آری، خدا بود آه8

 او   خانه  و سرپرست  خدا مرا مشاور فرعون اينجا هم
.   است  مصر گردانيده  بر تمامی سرزمين و حاآم

 پسر تو،   او بگوييد آه  بشتابيد و به ، نزد پدرم حال9
راسر مصر  س خدا مرا حاآم: "آند  می  عرض يوسف
  و در زمين10 بيا   نزد من درنگ بی.   است گردانيده
 و  هايت  و نوه فرزندانت ء  همه شو تا تو با  ساآن جوشن

  من12و11.  باشی  نزديک من  و اموالت  و رمه تمامی گله
 ساِل   آرد، زيرا پنج در اينجا از تو نگهداری خواهم

نيايی تو و    و اگر نزد من  قحطی باقيست ديگر از اين
 ." از گرسنگی خواهيد ُمرد  و بستگانت  فرزندان همه
   من  اين  شاهد هستيد آه  بنيامين شما و برادرم  ءهمه
 را از قدرتی  پدرم13.  آنم  می  با شما صحبت  آه هستم
 سازيد و او را  ايد آگاه  ديده  و از آنچه  در مصر دارم آه

 ». بياوريد فورًا نزد من
   و با هم  گرفته  را در آغوش ، بنيامين وسف ي آنگاه14

.   را بوسيد و گريست بعد ساير برادرانش15. گريستند
 . آنند  يافتند با او صحبت  جرأت آنگاه

   به  يوسف  برادران  خبر آمدن نكشيد آهی طول16
 از  درباريانشی  و تمام فرعون.  رسيد  فرعون گوش
 . شدند  خبر خوشحال  اين شنيدن

 خود بگو   برادران به«:   گفت  يوسف  به  فرعون سپ17
و 18.  بروند  آنعان خود را بار آنند و بهی  االغها آه

 مصر   به خود را برداشتهی ها  خانوادهء پدر و همه
   ايشان  زميِن مصر را به  حاصلخيزترين من. بيايند
مند   بهره  داد تا از محصوالِت فراواِن آن خواهم
، چند   و اطفال  و زنان  پدرت آوردن یبرا19. شوند
 بگو   ايشان به20.  با خود ببرند  آه  آنها بده  به عرابه
 نباشند، زيرا   خود نگران  اموالء  درباره آه

 ». خواهد شد  آنها داده  مصر به  زمين حاصلخيزترين
  ها و آذوقه  بود، عرابه  گفته  فرعون  چنانكه يوسف21

 هر يک از   به او همچنين22.  داد  ايشان برای سفر به
   پنج  بنيامين  نمود، اما به  نو هديه  لباس آنها يكدست

  برای پدرش23 . بخشيد  نقره  و سيصد مثقال  لباس دست
   غله  باِر االغ  آاالهای مصر و ده  از بهترين  باِر االغ ده

   اين به24.  فرستاد  سفرش و خوراآيهای ديگر بجهت
 تأآيد   ايشان  نمود و به  خود را مرخص ران براد طريق
 . نكنند  نزاع  باهم  راه  در بين آرد آه
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، نزد پدر   ترک گفته  قصد آنعان آنها مصر را به25
 او  ، به  شتافته  نزد يعقوب آنگاه26.  باز گشتند خويش
   سرزمين  تمام او حاآم!   است  زنده يوسف«: گفتند

   شد آه  زده  حيرت  چنان اما يعقوب» .باشد مصر می
ولی وقتی 27.  آند  را قبول  ايشان  سخنان نتوانست
 او   را به  يوسف ها افتاد و پيغام  عرابه  به چشمانش

!  آنم باور می«:  و گفت28 شد   تازه دادند، روحش
 او   از مردنم  تا پيش روم می!   است  زنده  يوسف پسرم

 ». را ببينم
 

 رود ی مصر م  به يعقوب
 ،  آرده  آوچ  داشت  آه  با هر چه  يعقوب پس
   آمد و در آنجا برای خدای پدرش  بئرشبع به

، خدا در   هنگام شب2.  آرد ها تقديم ، قربانی اسحاق
 »! يعقوب!  يعقوب«:   وی گفت رويا به
 »! خداوندای،بل«:  آرد عرض

   به از رفتن!  پدرتی ، خدا  خدا هستم من«:  گفت3
  بهی  بزرگ ، زيرا در آنجا از تو ملت نترسمصر 

 آمد،   مصر خواهم  با تو به من4.  آورد وجود خواهم
   باز خواهم  خودت  سرزمين  تو را از آنجا به اما نسل
 در  ُمرد و يوسفی  تو در مصر خواه ليكن. گردانيد
 ». خواهد بود آنارت

  ه او را همرا  آرد و پسرانش  آوچ  از بئرشبع يعقوب5
   ايشان  به  فرعون هايی آه  با عرابه  و فرزندانشان زنان
 و تمامی   و رمه آنها گله6.  مصر بردند  بود، به داده

 مصر   بودند، با خود به  اندوخته  در آنعان اموالی را آه
های پسری و   و نوه  و دختران  با پسران يعقوب7. آوردند

 .د مصر آم  به  خويشانش دختری خود و تمام
  بهی  با و  آه يعقوبی ها  و نوه پسرانی اسام8-14

 :  قرار است مصر آمدند از اين
، فلو،  کحنو:   پسر ارشد او و پسرانش رئوبين

 .ی و آرم حصرون
،  ، اوحد، ياآين ، يامين يموئيل:   و پسرانش شمعون

 .)بودی  آنعان مادر شائول. ( صوحر وشائول
 .ی و مرار ، قهات جرشون:  و پسرانشی الو

.   و زارح ، فارص ، شيله عير، اونان:  يهوداوپسرانش
 مصر در   به  يعقوب  از رفتن  پيش اما عير و اونان(

   و حامول ، حصرون  فارص پسران.)  مردند آنعان
 .بودند

 .  و شمرون ، يوب ، فّوه توالع:  يساآار و پسرانش
 . ئيل  و ياحل سارد، ايلون:   و پسرانش زبولون

 متولد  النهرين  در بين  آه  و ليه  يعقوب اعقابی تمام15
و ی ، جمعًا س  دينه  دخترشان  بودند، با محاسبه شده
 . نفر بودند سه
،   اصبونی، شونی،، حّج صفيون:  جاد و پسرانش16

 .یو ارئيلی  ارودی،عير
 و  ، يشوی، بريعه ، يشوه يمنه:  اشير و پسرانش17

 . بودند ئيل  حابر و ملكی يعه بر پسران.   سارح دخترش
  زلفه.  بودند  و زلفه  يعقوب  نفر اعقاب  شانزده اين18

 . بود  داده  ليه  دخترش  به  البان بود آهی آنيز
ی  نامها ، دو پسر زاييد به  يعقوب ، زن راحيل21و20و19

 .  و بنيامين يوسف
و ی منس:  در مصر متولد شدند  آه  يوسف پسران
  ، آاهن فارعی ، دختر فوط  اسنات درشانما. ( افرايم
 .) بود اون

،  ، جيرا، نعمان ، باآر، اشبيل بالع:   بنيامين پسران
 . و آرد ، حفّيم ، مفّيم  رشی،ايح

 . بودند  و راحيل  يعقوب  نفر اعقاب  چهارده اين22
 . حوشيم:   و پسرش دان24و23
 .  يصر و شلّيمی،، جون ئيل يحص:  و پسرانشی نفتال

  بلهه.  بودند  و بلهه  يعقوب  نفر اعقاب  هفت اين25
 . بود  داده  راحيل  دخترش  به  البان بود آهی آنيز

   او به  همراه  يعقوب  از نسل  تعداد افرادی آه پس26
   و شش شصت)   پسرانش غير از زنان(مصر رفتند 

  افراد ، جمع  دو پسر يوسف با افزودن27. نفر بود
 .شد  در مصر بودند، هفتاد نفر می  آه يعقوب  ءخانواده

 فرستاد   يهودا را جلوتر نزد يوسف ، پسرش يعقوب28
   جوشن  زمين بايد بهی  راه  از چه تا از او بپرسد آه

 ء  عرابه يوسف29،  رسيدند  جوشن  به آهی وقت.  رفت
   جوشن  به  پدرش ديدنی خود را حاضر آرد و برا

   را ديد، او را در آغوش درشدر آنجا پی وقت.  رفت
 . گريستی ، مدت گرفته

   ُمردن ، مرا غم حال«:   گفت  يوسف  به  يعقوب آنگاه30
   آه دانم ی و م ، زيرا بار ديگر تو را ديدم نيست
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افراد ی  و تمام  برادرانش  به يوسف31» .یا زنده
 خبر   فرعون  تا به روم ی م حال«:   آنها گفت خانواده

 او  به32. ايد  آمده  نزد من  به  شما از آنعان  آه دهم
ها و  گلهی  هستيد و تمام  شما چوپان  آه  گفت خواهم
   خويش ايد همراه  داشته  را آه ها و هر آنچه رمه
   شغل  از شما بپرسد آه  اگر فرعون پس33. ايد آورده

تا ی جوانی  از ابتدا  او بگوييد آه به34،  شما چيست
ايد و   بوده مشغولی دار و گلهی  چوپان غل ش  به بحال
  اگر چنين. ايد  برده  ارث  خود به  آار را از پدران اين
 خواهد داد تا   شما اجازه  دهيد او به  پاسخ  فرعون به

 مصر   ساير نقاط  مردم  شويد، چون  ساآن در جوشن
 ». دارند  نفرت از چوپانان

 رداد و اوخب  وبه  رفت  بحضورفرعون يوسف
ها و  ها و رمه  با گله  و برادرانم پدرم«:  گفت

  اند، و االن  اينجا آمده  به اند از آنعان  داشته  آه هر آنچه
 با   راآه  نفر از برادرانش او پنج2» . هستند در جوشن
 . معرفی آرد  فرعون  بود، به خود آورده

 »؟  شما چيست شغل«:  از آنها پرسيد فرعون3
  ايم آمده4.   هستيم  چوپان  اجدادمان  مثل همما «: گفتند

ی  قحط  بعلت ، زيرا در آنعان آنيمی در مصر زندگ
  التماس.  نيستی ما چراگاهی ها گلهی شديد برا

 ».  شويم  ساآن  دهيد در جوشن  ما اجازه  به آنيم یم
 و   پدرت  آه حال«:   گفت  يوسف  به فرعون6و5

  را آهی ند، هر جايا  اينجا آمده  به برادرانت
   بهترين  آه بگذار در جوشن.   آنها بده بهی خواه یم

ی ا اگر افراد شايسته.  شوند  ساآن  مصر استء ناحيه
 ». نيز بگمار منی ها ، آنها را بر گله  آنها هست بين

 آورد، و   را نزد فرعون  يعقوب ، پدرش  يوسف سپس7
   يعقوب از فرعون8.  داد برآت  را  فرعون يعقوب
 »گذرد؟ ی م  از عمرت چند سال«: پرسيد

ی  و سالها  دارم سالی صد و س«:  داد  جواب يعقوب9
پر از   و  آوتاه عمرم.  ام  گذرانده  را در غربت عمرم
 در   آه عمر اجدادمی  سالها  و به  است  بوده رنج

 ».رسد یزيستند، نم ی م غربت
 . داد  را برآت ن، بار ديگر فرعو  از رفتن  پيش يعقوب10
 بود   دستور داده  فرعون  آه  چنان  يوسف آنگاه11

ی  را برا  رعمسيسء ناحيهی  مصر، يعنء  ناحيه بهترين

 آرد و آنها را در آنجا مستقر   تعيين پدر و برادرانش
ی آافک  خورا  تعدادشان  برحسب و يوسف12نمود، 

 . در اختيار آنها گذاشت
 

  یقحط
   همه  بطوری آه گرفت  می دتقحطی روزبروز ش13

   تمام يوسف14. آشيدند  گرسنگی می  مصر و آنعان مردم
  هايی آه  غله  را در مقابل  مصر و آنعان پولهای مردم

.   ريخت های فرعون  آرد و در خزانه  بودند، جمع خريده
: ، گفتند  آمده  شد، نزد يوسف  تمام وقتی پوِل مردم15
 ما خوراک  به.   بدهيم  غله  بعوض  آه ديگر پولی نداريم«
 ». نگذار از گرسنگی بميريم.  بده
   شما تمام اگر پول«:   گفت  ايشان  در جواب يوسف16
  ، به  بدهيد تا در مقابل  من  خود را به ، چهارپايان شده

   آه نداشتند جز اينی ا آنها چاره17» .  بدهم شما غله
   نان  ايشان ند تا به بده  يوسف  خود را به چهار پايان

 اسبها  ، تمام سالک  ي  در عرض  ترتيب  اين به. بدهد
  مصر از آِن فرعونی ها ها و رمه و االغها و گله

 .گرديد
: ، گفتند  آمده  بعد، آنها بار ديگر نزد يوسف سال18
ها و  گلهی  و تمام  شده  ما تمام َسرَور ما، پولی ا«

ی ديگر چيز.   است  تو شده ما نيز از آنی ها رمه
.   و زمينهايمان  جز خودمان نماندهی ما باقی برا
 از  ؛ نگذار زمينهايمان بميريمی نگذار از گرسنگ19
 را بخر و ما با  ما و زمينهايمان.  بروند بين

   ما غذا بده به.  شد  خواهيم  ماِل فرعون هايمان زمين
 ».ند تا زمينها باير نمان  و بذر بده  بمانيم تا زنده

   مصر را برای فرعون  تمامی زمين  يوسف پس20
 او فروختند،   زمينهای خود را به مصريان. خريد

 مردِم   طريق  اين به21. زيرا قحطی بسيار شديد بود
تنها زمينی 22.  شدند  فرعون مصر غالمان سراسر

   بود، زيرا فرعون  آاهنان  نخريد، زمين  يوسف آه
   فروش داد و نيازی به  می آنها خوراک آنها را به

 . خود نداشتند زمين
 شما و  من«:   مصر گفت  مردم  به  يوسف آنگاه23

 شما  حاال به.  ام  خريده فرعونی شما را برای زمينها
  موقع24.  در زمينها بكاريد  تا رفته دهم یبذر م
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 بدهيد   فرعون  را به  آن پنجمک ، ي  محصول برداشت
خود و ک  بعد و خورا  سال تآشی  را برا و بقيه
 ». نگاهداريد هايتان خانواده

 ما  و جانی ا آردهی  ما خوب تو در حق«: آنها گفتند25
   خواهيم  فرعون  غالمان  بنابراينی،ا  داده را نجات

 ».بود
 مصر مقرر نمود  سرزمينی  در تمام  يوسف پس26
ی  از تمام پنجمک  ي  بعد، هر ساله  به  از آن آه

.  شود  داده  فرعون  به  ماليات  بعنوان لمحصو
.  نبود  قانون  اين  مشمول آاهنانی  زمينها محصول

 . استی  خود باق  قوت  به  هنوز هم  قانون اين
  ء مصر در ناحيه  در سرزمين اسرائيل ی بن پس27

   آنها پيوسته  شدند و بر تعداد و ثروت  ساآن جوشن
   مصر، هفده  به از رفتن بعد  يعقوب28. شد ی م افزوده
   و هفت  صد و چهل آرد و در سنی  ديگر زندگ سال
،  آخر عمرشی او در روزها29.  در گذشتی سالگ
 را  دستت«:   او گفت  را نزد خود خواند و به يوسف

 مرا در   آه  بگذار و سوگند ياد آن  من زير ران
 جسد مرا از  بعد از مردنم30. ی نكن مصر دفن
 ».  آن  دفن ، در آنار اجدادم مصر برده  سرزمين
 . آار را بكند  اين  داد آه  او قول  به يوسف

 آار را   اين  بخور آه  قسم برايم«:   گفت يعقوب31
 خورد،   قسم  برايش يوسفی وقت» .آردی خواه
 در   راحت  خدا را شكر آرد و با خيال يعقوب
 . دراز آشيد بسترش

 
 دهد ی م ا برآتری  و منس  افرايم يعقوب

   خبر دادند آه  يوسف بهی  از چند پس
   دو پسرش پس.   است  مريض  سخت پدرش

.   پدر خود رفت  ديدن ، به  را برداشته و افرايمی منس
 خودی  را شنيد، نيرو  يوسف  خبرآمدن  يعقوب چون2

   يوسف او به3.   نشست ، در رختخواب  آرده را جمع
   من  به  لوز آنعان  در ناحيه لققادر مطی خدا«:  گفت

 تو  به: " فرمود  من او به4.  داد ظاهر شد و مرا برآت
ی  تو قومها  بخشيد و از نسل خواهمی  زياد فرزندان
   را به  سرزمين  آورد و اين  وجود خواهم بهی بسيار
."  باشد ايشانی دايمک  داد تا ِمل  تو خواهم نسل

   از آمدن  قبل  آه رايمو افی  منس  دو پسرت اآنون5
   رئوبين اند، مانند فرزندانم  دنيا آمده ، در مصر به من

  آهی فرزندانی ول6.  خواهند بود  من  وارثان و شمعون
   بوده  خودت  به  دنيا بيايند متعلق  به  برايت بعد از اين
   اين من7.  خواهند برد ارثی  و منس  افرايم از سهم

   از بيرون پس.  آنم ی م  راحيل آار را بخاطر مادرت
  افراتی  در نزديك  راه  او بين النهرين  از بين آمدنم

» .  آردم  دفن  افرات  او را آنار راه  هم ُمرد و من
 .)  است لحم  بيت  همان افرات(
آيا «:  را ديد از او پرسيد  يوسف  پسران يعقوبی وقت8

 اينها ی،لب«:   گفت يوسف9»  تو هستند؟ اينها پسران
   من  خدا آنها را در مصر به  هستند آه  من پسران
 بياور  آنها را نزد من«:   گفت يعقوب» .  است بخشيده

 ».  بدهم تا برآتشان
،   و تار گشته  ضعيف  بر اثر پيری چشمانش يعقوب10

   را پيش  پسرانش  يوسف پس.  ببيند  خوب توانست نمی
 . آشيد ر آغوشاو آنها را بوسيد و د. او آورد

  آردم یهرگز فكر نم«:   گفت  يوسف  به يعقوب11
 را   توفيق  خدا اين  آنكه  و حال  تو را ببينم دوباره
 ».  را نيز ببينم  فرزندانت  فرمود آه عنايت

   يعقوب  را از روی زانوان  پسرانش يوسف13و12
.  فرود آورد  سر تعظيم  پدرش  و در مقابل برداشت
   و منسی را در طرف  چپ  را در طرف م افراي سپس
 دستهای خود را  اما يعقوب14.  قرار داد  يعقوب راست

   آه عمدًا طوری دراز آرد و بر سر پسرها گذاشت
  ، پسر آوچكتر، و دست  او بر سر افرايم  راست دست
 .  او بر سر منسی، پسر بزرگتر قرار گرفت چپ

   پدرانم خدايی آه«:  داد  برآت  را چنين  يوسف آنگاه15
  آردند، اين  زندگی می  در حضورش  و اسحاق ابراهيم

   عمرم  مرا در تمام خدايی آه.  دهد  را برآت دو پسرت
  هر بدی محفوظ  مرا از ای آه  فرشته آن16،  شبانی آرده

   من  دو پسر نام  اين باشد آه.  دهد ، آنها را برآت داشته
 نگاهدارند و از   را زنده اسحاق و   ابراهيم  پدرانم و نام

 ». وجود آيد  عظيمی به آنها ملت
سر ی  را رو  پدرش  راست  دست  چون اما يوسف17

   او را گرفت  راست  دست  شد، پس  ديد ناراحت افرايم
:   گفت يوسف18. بگذاردی سر منسی  را رو تا آن
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سر پسرها ی  رو  اشتباه  را به پدر، تو دستهايت«
  دست.  استی  يك  اين  پسر بزرگتر من!یا گذاشته
 ».سر او بگذاری  خود را رو راست

   چه دانم ی م ، من پسرم«:   و گفت  نپذيرفت اما پدرش19
 وجود   به  بزرگ ملتک  ي همی از منس.  آنم یم

، بزرگتر  برادر آوچكتر او افرايمی خواهد آمد، ول
  وجود بهی  بسيار  او ملل خواهد بود و از نسل

 ».خواهند آمد
   روز برآت  را در آن  يوسف  پسران  يعقوب آنگاه20
   آلمات  با اين  اسرائيل  قوم باشد آه«:  ، گفت داده

   افرايم خدا تو را مثل: ، بگويند  داده يكديگر را برآت
   طريق  اين به» . و سعادتمند گرداند آاميابی و منس
 .بخشيدی برتری  را بر منس  افرايم يعقوب

ی  بزود من«:   گفت  يوسف  به  يعقوب سپس21
، اما خدا با شما خواهد بود و شما را بار  ميرم یم

  من22.  باز خواهد گردانيد  اجدادتان  سرزمين ديگر به
ها  ی و شمشير خود از امور  آمان  به را آهی زمين
 ی،داری  برتر  بر برادرانت  تو آه ، به گرفتم

 ». بخشم یم
 

   يعقوب ان سخن آخرين
  را نزد خود فرا  پسرانشء  همه  يعقوب آنگاه

   جمع دور من«:   گفت  ايشان خواند و به
 خواهد   بر شما چه  در آينده  آه  شما بگويم شويد تا به

 پدر خود   سخنان  به  يعقوب پسرانی ا2.  گذشت
 . دهيد  گوش اسرائيل

ی جوان   و فرزند اوايل ، تو پسر ارشد من رئوبين«3
 برتر   از همه  و قدرت  مقام  تو از لحاظ.ی هست من
 .ی دريا، خروشان  سرآش  امواج چونی ول4ی، باش یم

بود، زيرا با ی  نخواه  ديگر برتر از همه  از اين پس
  حرمت ی، مرا ب نمودهی  نزديك  من از زنانی يك

 .یآرد
  ی هستيد، مردان  هم ، شما مثلی و الو شمعون«5
پليد ی ها  هرگز در نقشه من6.  انصاف یو ب  رحم یب

 خود  خشمی  شد، زيرا از رو نخواهمک شما شري
 را  گاوانی  پاها  رگ انسانها را ُآشتيد و خودسرانه

 شديد و   چنين  اين  شما آه  بر خشم لعنت7.  آرديد قطع

   شما را در سراسر سرزمين  نسل من.  بود رحم یب
 . ساخت   خواهم  پراآنده اسرائيل

تو .  خواهند آرد  تو را ستايش ای يهودا، برادرانت«8
يهودا مانند شير 9.  خواهی نمود  را منهدم دشمنانت

.   است  و خوابيده  از شكار برگشته  آه ای است بچه
عصای 10 آند او را بيدار سازد؟   جرأت  آه آيست
 ء  همه  از يهودا دور نخواهد شد تا شيلو آه سلطنت

   خود را به االغ11. آنند، بيايد  می را اطاعتقومها او 
 خود را در  ء و جامه  انگور خواهد بست  درخت بهترين
 و   تر از شراب  او تيره چشمان12.   خواهد شست شراب

 . سفيدتر از شير خواهد بود دندانهايش
 خواهد شد و   دريا ساآن  در سواحل زبولون«13

 تا  زهايشآشتيها خواهد بود و مری برای بندر
 .  خواهد يافت  گسترش صيدون

 زير   آه استی  نيرومند  بارآش يساآار حيوان«14
   خوابيده آهی ببيند جايی وقت15.   است بار خود خوابيده

  بهی ا  برده  آار خواهد داد و چون  به ، تن دلپسند است
 . خواهد شد آشيدهی بيگار

   اسرائيل  يكی از قبايل خود را چون  ء قبيله دان«16
 قرار   مار بر سر راه او مثل17. داوری خواهد آرد

   خواهد زد تا سوارانشان  را نيش  اسبان ، پاشنه گرفته
 . باشم  تو می خداوندا، منتظر نجات18.  شوند سرنگون

 خواهد شد، اما   واقع  غارتگرانء جاد مورد حمله«19
 . خواهد آورد او بر آنها هجوم

 و از  صلخيز خواهد داشتحای اشير سرزمين«20
 خواهد  تهيهک  خورا پادشاهانی  برا  آن محصول

 .آرد
 وجود  زيبا بهی ها  بچه  آزاد آه استی غزالی نفتال«21
 .آورد یم

   آه  آبء  در آنار چشمه  پرثمريست  درخت يوسف«22
 بر  دشمنان23.   است  افكنده  سايه  اطراف  به هايش شاخه

.  زدند  او صدمه  تيرهای خود به آوردند و با او هجوم
  پناهگاه  و  يعنی شبان ولی خدای قادر يعقوب24

  باشد آه25.   است  آنها را شكسته  بازو و آمان اسرائيل
، تو را ياری آند و از  ، خدای پدرت خدای قادر مطلق

 تو  مند گرداند و فرزندان  آسمانی و زمينی بهره برآات
تر از وفور   تو عظيم پدر برآت26. را زياد سازد
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 بر   برآات  اين تمام.  های قديمی است  آوه محصوالت
 . شد، قرار گيرد  برگزيده  برادرانش  از ميان  آه يوسف

   صبحگاهان  آه استی ا  درنده  گرگ بنيامين«27
   به  را آه  آنچه بلعد و شامگاهان ی را م دشمنانش
 ».نمايد ی م ، تقسيم  است  گرفته غنيمت

   دوازده  خود آه  پسران  به  يعقوب  بود برآات اين28
 . وجود آوردند  را به  اسرائيل ءقبيله

 
   يعقوب مرگ

 بزودی  من«:  آرد  وصيت  چنين  يعقوب سپس30و29
  شما جسد مرا به.  پيوندم  اجداد خود می  و به ميرم می

   مقابل  آه  در غار مكفيله ، در آنار پدرانم  برده آنعان
 از  اش  را با مزرعه  آن ابراهيم.  آنيد  دفن مری استم

  اش  خانوادگی  حيّتی خريداری نمود تا مقبره عفرون
 و  ، اسحاق  ساره  و همسرش در آنجا ابراهيم31. باشد

 خاک   درآنجا به  را هم ليه. اند  شده همسر وی ربكا دفن
  را اش  غار و مزرعه  آن  ابراهيم پدربزرگم32.  سپردم

 ».ها خريد  منظور از حيّتی برای همين
   به  را با پسرانش  وصيت  اين  يعقوب  آه  از آن پس33

 سپرد و  ، جان  رساند، بر بستر خود دراز آشيده پايان
 .  اجداد خود پيوست به
 

  جسد پدرشی  خود را رو  يوسف آنگاه
  سپس2.  و او را بوسيد ، گريست انداخته

آار 3. آنندی را موميايی ودستور داد تا جسد 
  پس. آشيد ی م  روز طول  چهل  مرده آردنی مومياي

  ، مردِم مصر مدت  جسد يعقوب آردنی از مومياي
 .آردندی او عزاداری هفتاد روز برا

   نزد درباريان  يوسفی، عزادار  ايام بعد از اتمام4
  بهی  و  از طرف  آه  خواست ، از ايشان  رفته فرعون
 از   پس  آه  است  داده  مرا قسم پدرم«5: بگويند  فرعون
  آهی ، در قبر  برده  آنعان را بهی  جسد و مرگش

  درخواست.   آنم  دفن  است  آرده خود آمادهی برا
.   آنم  را دفن  و پدرم  دهيد بروم  اجازه  من به  آنم یم

 ». آرد  خواهم  فورًا مراجعت  پدرم  از دفن پس
برو و «:   گفت  يوسف  آرد و به  موافقت فرعون6

 ».  آن  را دفن پدرتی ا  داده  قول آهی همانطور

  تمام.  آند  شد تا پدر خود را دفن  روانه  يوسف پس8و7
   اهل  مصر و همچنين  و بزرگان  فرعون مشاوران

  ، همراه  و برادرانش  خودش ء و خانواده  پدرش ءخانه
  ها در جوشن  رمهها و ها و گله اما بچه. رفتندی و

ی  نيز آنها را همراه ها و سواران عرابه9. ماندند
  آنعانی راهی  عظيم  گروه  ترتيب  اين به. آردند یم
 .شد
   رود اردن  اطاد در آنطرف  خرمنگاه  به آهی وقت10

ی گر  نوحه بلند گريستند و بهی رسيدند، با صدا
   روز ماتم  هفت پدرشی  برا پرداختند و يوسف

ی  سوگوار  اين  اطاد چون ساآنی ها یآنعان11.  فتگر
  ماتم«ی يعن (  مصرائيم  را آبل  محل را ديدند آن

   آه استی اينجا مكان«: ناميدند و گفتند) »مصريها
 ». گرفتند عظيمی مصريها ماتم

 بود،   آرده  وصيت  يعقوب  همانطور آه پس13و12
   آه كفيله، در غار م  برده  آنعان  او را به پسرانش
ی برای  حيّت  از عفرون اش  را با مزرعه  آن ابراهيم

قرار ی ممرک ِملی  بود و در نزديك خود خريده
، با   پدرش  از دفن  پس يوسف14.  آردند ، دفن داشت

   بودند به  او رفته  همراه آهی  آسان ء و همه برادران
 . آرد مصر مراجعت

 
   برادرانش  به  نسبت يوسفی مهربان

،   است  مرده  پدرشان  ديدند آه  يوسف برادرانی وقت15
بديهايی را   ء همه  انتقام حاال يوسف«:  يكديگر گفتند به
   اين پس17و16» .  از ما خواهد گرفت  او روا داشتيم  به آه

 بميرد   آه از اين   قبل پدرت«:  را برای او فرستادند پيغام
 از سر تقصير ما  ه آ  تو بگوييم  ما امر فرمود به به

   تو انجام  به  نسبت  بدی را آه  عمل  آن بگذری و انتقام
   التماس  خدای پدرت  ما بندگان حال.  از ما نگيری داديم
 را   پيغام  اين  يوسف وقتی آه» . ما را ببخشی  آه آنيم می

 . شنيد گريست
: او افتادند و گفتندی  پا ، به  آمده  برادرانش آنگاه18
 ».  تو هستيم  غالمانما«
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مگر .  نترسيد از من«:   گفت  ايشان  به اما يوسف19
آرديد، اما ی  بد  من هر چند شما به20؟   خدا هستم من

نمود و   مبدلی  نيك  به منی  بد شما را برا خدا عمل
 تا   است  رسانيده  مقام  اين بينيد مرا به ی م  آه چنان

ی از گرسنگی ز مرِگ ناشرا ای شمار یافراد ب
ی ها  از شما و خانواده من.  نترسيد پس21.   دهم نجات

ی  مهربان او با آنها به» . آرد  خواهم شما مواظبت
 . شد  آنها آسوده  و خيال  گفت سخن

 
   يوسف مرگ

  آنها مثلی ها  و خانواده  و برادرانش يوسف23و22
  وسفي.  دادند خود در مصر ادامهی  زندگ  به سابق

 و   فرزندان آرد و توانستی  زندگ  سال صد و ده
 ماخير، پسر   و فرزندان  افرايم پسرانشی ها نوه
 .را ببيندی منس

ی  بزود من«:   خود گفت  برادران  به يوسف24
  خدا شما را از مصر بهک  ش بدونی ، ول ميرم یم

 و   ابراهيم  نسل  را به  آنء  وعده آهی ، سرزمين آنعان
  سپس25» .، خواهد برد  است  داده  و يعقوب قاسحا
  آهی هنگام«:  ، گفت  داده  را قسم  برادرانش يوسف

مرا نيز با ی برد، استخوانها ی م  آنعان خدا شما را به
 ».خود ببريد

 سالگی در مصر   صد و ده  در سن يوسف26
 در تابوتی   و جسد او را موميايی آرده درگذشت
 .قرار دادند

 



 

خروج
 

   تعيين اسرائيل یبنی  رهبر  خدا به توسطی موس.   از مصر است اسرائيل ی بن  خروجء درباره»  خروج « آتاب
 . آند ، هدايت آنعانی  موعود، يعن  سرزمين  را به شود تا آنان یم

خدا بر . گويد ی م  بودند، سخن  در مصر برده  آه اسرائيل یبنک  اسفنا  از وضعيت  آتاب  اول  فصل دوازده
 . دهد  خروج  اجازه اسرائيل ی بن  به  مصر را مجبور آند آه ، پادشاه فرستد تا فرعون یمی  بالياي مصريان

  بينی  در بيابانها  سال  چهل  مدت  به اسرائيل یاز خداوند، بنی  نااطاعت  دليل  از مصر، به  از خروج پس
   اسرائيل  قوم بهی  موس  توسط  هنگام را خداوند در اين»   فرمان ده«. شوند ی م  سرگردان مصر و آنعان

آند تا آنها  ی م  عنايت اسرائيل ی بن نيز بهی  ديگر  و دستورات ، خداوند احكام  فرمان  بر ده عالوه. دهد یم
منظور  ب حيواناتی  قربانء  درباره  احكام  اين  مهم بخش. آنندی خود زندگی سفر بيابانی  در ط بدانند چگونه

ی  آاف از گناهی  و آزاد آمرزشی  قربانيها برا  خواند، اين  بعد خواهيم چنانكهی ول.  بود  گناهكاران آمرزش
  ءهمهی  خداوند برا آهی و مؤثری واقعی قربانی بود برای  درآمد پيشی  قربان  روش  اين در واقع. نبود

 ء  همه  قادر است  آه استی واقعی  قربان همان،  صليبی  رو مسيحی  عيس مرگ.  بود ديدهک انسانها تدار
 .بخشدی  رهاي انسانها را از گناهانشان

 

  در مصر  اسرائيل قومی بردگ
 با   آه  يعقوب پسرانی  نامها  است اين

 مصر  بهی  و خود همراه یها خانواده
 يهودا، ی،، الو ، شمعون رئوبين:  آردند مهاجرت

.  جاد و اشيری،، نفتال ، دان ، بنيامين يساآار، زبولون
  يوسف(.  مصر رفتند هفتاد نفر بودند  به آهی آسان5

 .) بود  مصر رفته  به آن از  پيش
 او و   و برادران  يوسف  مدت  و در اين سالها گذشت6

   از نسل آهی فرزندانی ول7.  مردند  نسل  افراد آن تمام
  بزرگی  زياد شدند و قوم  بدنيا آمدند بسرعت ايشان
 پر   مصر از ايشان  سرزمين  دادند تا آنجا آه تشكيل
  آار آمد آهی در مصر روی ، پادشاه سپس8. شد

   مردم او به9.   گرفت  او را ناديده  و خدمات يوسف
 ما روزبروز   در سرزمين اسرائيل یتعداد بن«:  گفت

  ما وضعی  برا  است شود و ممكن یزيادتر م
ی ا  بياييد چاره بنابراين10.  بياورند پيشی خطرناآ
 زيادتر خواهد شد و در   تعدادشان  و گرنه بينديشيم
   شده  ما ملحق  دشمنان ، آنها به بروز جنگ  صورت

 ما فرار  بر ضد ما خواهند جنگيد و از سرزمين
 ».خواهند آرد

 خود ساختند ء  را برده  اسرائيل ها، قوم ی مصر پس11
 آنها ی، گماشتند تا با آار اجبار بر ايشانی و مأموران

  فيتومی ها شهرها یاسرائيل. را زير فشار قرار دهند
 ساختند تا از آنها  فرعونی  را برا سو رعمسي
با وجود فشار 12.  آند  انبار استفاده بصورت

ها روزبروز  یها، تعداد اسرائيل ی مصر روزافزون
   وحشت ها را به ی امر مصر اين.  يافت ی م افزايش
، آنها را بيشتر زير فشار قرار  بنابراين14و13.  انداخت

ی  بردگ ز عذاب ا  اسرائيل  قوم آهی دادند، بطور
   مجبور بودند در بيابان  رسيد، چون  لب  به جانشان
   آن ساختنی  دهند و برا  فرسا انجام طاقتی آارها

 . آنند  تهيه  و گل شهرها، خشت
های اسرائيلی   قابله  به ، فرعون  گذشته از اين17و16و15

 تولد   اسرائيلی را در هنگام  پسران دستور داد آه
   نام ها آه قابله.  نگهدارند  را زنده خترانبكشند، ولی د

ترسيدند؛ از   بود، از خدا می  و ديگری فوعه يكی شفره
   نكردند و نوزادان  را اطاعت اينرو، دستور فرعون

  را  ايشان  فرعون پس18.  نگهداشتند  زنده پسر را هم
 سرپيچی  چرا از دستور من«: احضار آرد و پرسيد
 »اسرائيلی را نكشتيد؟  آرديد؟ چرا پسران
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  مثلی  اسرائيل ، زنان پادشاهی ا«:  دادند آنها جواب19
   از رسيدن  نيستند؛ آنها پيش ضعيفی  مصر زنان
 ».آنند ی م  حمل  وضع قابله

 ء  و خانواده ، خانه  نموده ها لطف  قابله خدا بر اين21و20
   خدا را در دل  داد، زيرا آنها ترس  را برآت ايشان
 روزبروز  اسرائيل ی تعداد بن  ترتيب  اين به. تندداش

  پس22. درآمدندی  بزرگ  قوم شد تا بصورت یزيادتر م
از «:  دستور داد  خود چنين  ملت  بار ديگر به فرعون

  را در رود نيلی  هر نوزاد پسر اسرائيل  پس اين
 ». نگهداريد  را زنده بيندازيد؛ اما دختران

 
  یتولد موس

 ازی  با يكی، الوء از قبيلهی  مرد زمان  در آن
   اين ءثمره.  آرد  خود ازدواج  قبيله دختران

 او را تا  مادرش. پسر بسيار زيبا بودک  ي ازدواج
  اما اين3.  آرد  پنهان  از ديد مردم  ماه  سه مدت
، از  پس.  يابد  ادامه  از آن  بيش توانست ینمی پوش پرده
   داخل قير اندود آرد تا آب را   و آن ساختی سبدی ن

 را   و آن  گذاشت  را در آن ، پسرش سپس. سبد نشود
ی ول4.   رها ساخت رود نيلی  نيزارها در ميان
 بر   بود تا ببيند چه از دور مراقبک  آود خواهر آن
 .آيد یسر او م

 آنار  بهی  تن آبی  برا  دختر فرعون  هنگام در همين5
   به  رودخانه  در اطراف  همدو آنيز او.  آمد رودخانه
 سبد   به  چشمش  ناگهان دختر فرعون.  پرداختند گشت

 سبد را از   را فرستاد تا آن از آنيزانی  يك افتاد؛ پس
   سبد را برداشت  سرپوش آهی هنگام6.  بگيرد آب

 او   حال  به  افتاد و دلش گريانی  آودآ  به چشمش
ها  ی عبران  به لق بايد متع  بچه اين«:   و گفت تسوخ
 ».باشد

 و   رفت نزد دختر فرعونک  خواهر آود  وقت همان7
   شيرده از زنانی  و يك خواهيد بروم یآيا م«: پرسيد
 »شير دهد؟ک  آود  اين  تا به را بياورمی عبران

   خانه  دختر به آن» !برو«:   گفت دختر فرعون8
   زن  آن  به دختر فرعون9.  را آورد  و مادرش شتافت
   ببر و او را شير بده ات  خانه را بهک  آود اين«:  گفت
 تو   آار به اينی  برا ، و من  آن  بزرگش منی برا و

   خانه خود را بهک ، آود  زن  آن پس» . دهم یمزد م
ی وقت10.   او پرداخت  و پرورش  شير دادن برد و به

   دختر فرعون  او را پيش بزرگتر شد، مادرشک آود
 آرد و  قبولی  فرزند را بهک  آود دختر فرعون .برد

 .ناميد) »  شده  گرفته از آب«ی يعن(ی او را موس
 

  یفرار موس
  او بهی روز.  شد بزرگی  و موس سالها گذشت11

  آهی هنگام.  ها رفت یعبرانی  خود يعن  قوم ديدن
ک  بود، ي  عبرانيها دوخته سختی  برآارها چشم
. زند یز عبرانيها را مای  يك را ديد آهی مصر

را ی  آس  آرد و چون  خود نگاه  اطراف  به آنگاه12
 را زير شنها   و جسدش را آشتی نديد، مرد مصر

 . نمود پنهان
  اين.   رفت  همنژادانش  ديدن بهی روز بعد، باز موس13

. اند  گالويز شده  با هم را ديد آهی بار دو نفر عبران
:  زد، گفت یرا می گر دي آهی  مرد  و به جلو رفت

 »ی؟زن یچرا برادر خود را م«
ی  بر ما داور آهی  هست تو آه«:   مرد گفت آن14
   همانطور آهی، بكش مرا همی خواه یآيا می؟ آن یم
   آشته فهميد آهی موسی وقت» ی؟را آشتی  مصر آن

 .، ترسيد  او برمال شده بدستی  مصر  آن شدن
   گوش بهی  مصر  آن  شدن  خبر آشته آهی هنگام15

. را بگيرند و بكشندی  رسيد، دستور داد موس فرعون
در ی روز.  فرار آرد  مديان  سرزمين بهی اما موس

،   دختر يترون هفت16.  بود نشستهی آنجا سرچاه
 بكشند و آبشخورها  ، آب  آمدند تا از چاه  مديان آاهن

 یول17.  نمايند  را سيراب  پدرشانء را پر آنند تا گله
 آنار زدند تا   را از سر چاه  يترون ، دختران چوپانان

 و  جلو رفتی اما موس.  آنند خود را سيرابی ها گله
آرد تا ک  آم  دختران  راند و به  را عقب چوپانان

 . دهند  را آب گوسفندانشان
   باز گشتند، پدرشان  خانه  به  دختران هنگامی آه18

 » زود برگشتيد؟ امروز اينقدر چطور شد آه«: پرسيد
آرد و ک  ما آم بهی مرد مصرک ي«: گفتند19

   آشيد و گله  آب  از چاه  را آنار زد و برايمان چوپانان
 ». آرد را سيراب
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چرا او را ؟   مرد حاال آجاست آن«:  پرسيد پدرشان20
 آنيد تا با ما  برويد و او را دعوت؟ با خود نياورديد

 ».غذا بخورد
 در   پس  آرد و از آن قبول او را  دعوتی موس21

   را به  دختر خود صفوره  هم َيترون.  آنها ماندء خانه
ی پسری موسی  برا صفوره22. درآوردی عقد موس

   همين  بود، به  ديار غريب  در آن آهی زاييد و موس
 .ناميد) » غريب«ی يعن (  او را جرشون مناسبت

  اسرائيل اما بنی.  مصر مرد  و پادشاه سالها گذشت24و23
   آنان  به بردند و از ظلمی آه  در بردگی بسر می همچنان

 ء خدا ناله. خواستند ناليدند و از خدا آمک می شد، می می
   يعنی ابراهيم  را شنيد و عهد خود را با اجدادشان ايشان

 خدا از روی  پس25.  ياد آورد  به  و يعقوب و اسحاق
 آنها را از  فت گر  نظر آرد و تصميم  بر ايشان لطف

 . دهد  و بردگی نجات اسارت
 

 شود ی م برگزيدهی  پيامبر بهی موس
   چرانيدن مشغولی  موس آهی هنگامی روز
 بود،   مديان ، آاهن  خود َيترون  پدر زن ءگله

،   حوريب  آوه  طرف ، به بيابانی  آنسو  را به گله
د  خداون ء فرشته ناگهان2.  خدا راند  آوه  به معروف
. بر او ظاهر شدی ا  بوته  از ميان  آتش ء شعله چون
با 3. سوزد ینمی ، ول ور است  شعله  بوته ديد آهی موس

» سوزد؟ ی نم چرا بوته!   است عجيب«:  خود گفت
 . را بفهمد  تا علتش رفتک  نزدي پس

شود،  یمک  نزدي  بوته بهی  موس خداوند ديد آهی وقت4
 »!ی موس!یوسم«:  ندا داد  بوته از ميان
 »!یبل«:  داد جوابی موس

 را  آفشهايت! نشوک  نزدي  از اين بيش«: خدا فرمود5
 ی،ا  ايستاده  در آن آهی درآور، زيرا مكانی از پا
،  اجداد تو ابراهيمی  خدا من6.  استی  مقدس زمين
خود را ی روی موس» .  هستم  و يعقوب اسحاق

 . آند  خدا نگاه  ترسيد به پوشاند، چون
 خود را در   بندگان  و مصيبت  رنج من«: خداوند فرمود7

.   را برای رهايی از بردگی شنيدم شان  و ناله مصر ديدم
 و  ها آزاد آنم  مصری  تا آنها را از چنگ ام ، آمده حال8

پهناور و    سرزمين ، به  آورده  را از مصر بيرون ايشان

،  برم ب  جاری است  شير و عسل  در آن حاصلخيزی آه
 آنعانی، حيّتی، اموری،   اينک قبايل سرزمينی آه

آری، 9. آنند  زندگی می فرّزی، حّوی و يبوسی در آن
 و ظلمی   است  رسيده  من  گوش  به اسرائيل های بنی ناله
   پنهان آنند، از نظر من  می  ايشان ها به  مصری آه

ا  مر  تا قوم فرستم  می ، تو را نزد فرعون حال10.  نيست
 ». آوری از مصر بيرون

   نزد فرعون  آه  آيستم خدايا، من«:  گفتی موس11
 »؟  آورم  را از مصر بيرون اسرائيل ی و بن بروم

ی  بود و وقت  با تو خواهم من«: خدا فرمود12
   در همينی، آورد  را از مصر بيرون اسرائيل یبن

خواهدبود ی ا  نشانه اين.  خواهيد آرد  مرا عبادت آوه
 ». ام  تو را فرستاده  من هآ

 و   بروم اسرائيل ی بن اگر پيش«:  آرد عرضی موس13
  نجاتی ، مرا برا اجدادشانی  خدا  آه  بگويم  ايشان به

 او  نام: " بپرسند ، و آنها از من  است  فرستاده ايشان
 »؟  دهم  جواب  آنها چه به" ؟ چيست

 بگو  ن ايشا به!   هستم  آنكه هستم«: خدا فرمود14
   ايشان  بهی،بل15.   است مرا نزد شما فرستاده"  هستم"

،  ابراهيمی اجداد شما، خدای خدای يعن *خداوند: بگو
   نام اين.   است  شما فرستاده  مرا پيش  و يعقوب اسحاق
 خواهند   نام  اين  نسلها مرا به  و تمام  است  منء جاودانه
 ». شناخت

  برو و تمام«:  داد موسی دستور ، خدا به سپس16
خداوند، :  بگو  ايشان  و به  آن  را جمع  اسرائيل رهبران

   بر من  و يعقوب ، اسحاق خدای اجداد شما ابراهيم
 درمصر با شما   رفتاری را آه ظاهر شد و فرمود آه

او 17.   است  ياری شما آمده  و به  است شود، ديده می
 در  يهايی آه شما را از سخت  آه  است  فرموده وعده

   در آن  سرزمينی ببرد آه آشيد، آزاد آند و به مصر می
 اينک  ، سرزمينی آه  جاری است شير و عسل

ها و  ها، حوی ها، فرزی ها، اموری ها، حيتی آنعانی
 .آنند  زندگی می ها در آن يبوسی

                                                 
 و باشد می» هستم «ءشبيه کلمه» خداوند «ءکلمه, در زبان عبری   *

 .احتماًال از آن اخذ شده است
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  تو را خواهند  سخن  اسرائيل  بزرگان آنگاه«18
 مصر برو و  ور پادشاه بحض  آنان تو همراه.  پذيرفت

ها، بر ما ظاهر  یعبرانی خداوند، خدا: " او بگو به
،   روز راه  سهء  فاصله  به  آه  است  و دستور داده شده
خود ی خداوند، خدای  و در آنجا برا  صحرا برويم به

 ." آنيمی قربان
 نخواهد   مصر اجازه  پادشاه  آه دانم ی م منی ول«19

.  زير فشار قرار بگيرد ينكه برويد، مگر ا داد آه
   خود، مصر را به  و معجزات  با قدرت  من پس20

 ناچار شود شما را رها  ، تا فرعون آورم یزانو در م
شما ی ها برا ی مصر  آه آنم یمی  آار همچنين21. آند

 را   سرزمين آنی  وقت آهی  شوند، بطور  قايل احترام
  هر زن22.   نخواهيد رفت گوييد، تهيدست یمک تر

 و  خود لباسی  و از بانو از همسايهی اسرائيل
   و دختران  پسران  و با آن  خواهد خواست جواهرات

 شما   ترتيب  اين به.  خواهد داد خود را زينت
 ». خواهيد نمود  را غارت مصريان

 
 بخشد ی م  معجزه قدرتی  موس خدا به

  اسرائيل یاگر بن«:   خدا گفت بهی  موس آنگاه
 مرا باور نكنند و  مرا نپذيرند و سخنان

   خداوند بر تو ظاهر شده  آه  بدانيم چگونه: "بگويند
 »؟  دهم  جواب  چه  آنان  به من" ؟ است

 »ی؟ دار  چه در دستت«: پرسيدی خداوند از موس2
 ».عصا«:  داد جواب

ی وقت» ! بينداز زمينی  را رو آن«: خداوند فرمود3
   عصا به ، ناگهان  انداخت عصا را بر زمينی موس
خداوند 4!  فرار آرد از آنی  شد و موس تبديلی مار

» ! را بگير  و دمش  را دراز آن دستت«: فرمود
 و   مار را گرفت  خود را دراز آرد و دم دستی موس

 ! شد  عصا تبديل  به مار دوباره
 تو را   تا سخنان  آار را بكن اين«:  خداوند فرمود آنگاه5

،   ابراهيم  خداوند، خدای اجدادشان نند و بدانند آهباور آ
  سپس6» .  است  بر تو ظاهر شده  و يعقوب اسحاق

موسی » ! ببر  ردايت  را داخل دستت«: خداوند فرمود
   را بيرون  آن  برد و همينكه  ردايش  را داخل دستش

   سفيد شده  برف  مثل  بر اثر جذام  دستش آورد، ديد آه

   ردايت داخل   را دوباره حاال دستت«:  گفتاو 7.  است
   ردايش  را داخل وقتی موسی بار ديگر دستش» !ببر

   دوباره  دستش  آورد، ديد آه  را بيرون برد و آن
 .  است  و سالم صحيح

   مردم اگر چنانچه«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه8
را باور خواهند ی  را باور نكردند، دوم  اول ءمعجزه
 تو   باز سخنان  دو معجزه  از اين اما اگر پس9. آرد

ی  بردار و رو  رود نيل  از آب  نكردند، آنگاه را قبول
 »! خواهد شد  تبديل  خون  به آب. بريزی خشك

ی  هرگز سخنور خوب خداوندا، من«:  گفتی موس10
   سخن  با من  آه  اآنون  و نه  در سابق ، نه ام نبوده
 ».  دارم  زبان كنت ل  بلكهی،ا گفته

   داده  انسان  به  زبان  آه آيست«: خداوند فرمود11
  آفريدهی  آس  و آر و بينا و نابينا را چه گنگ؟  است
، برو و  بنابراين12؟   خداوند هستم  آه  من آيا نه؟  است
 بايد   داد و هر آنچه  خواهم  بيان  تو قدرت  به من
 ».  آموخت  تو خواهم بهی بگوي

   آس آنم یخداوندا، تمنا م«:  گفتی اما موس13
 ».  بفرست منی را بجای ديگر

:  شد و فرمود  خداوند بر موسی خشمگين پس14
آيد تا   می  و اآنون  سخنور خوبی است  هارون برادرت«

 را  آنچه15.  خواهد شد  خوشحال تو را ببيند و از ديدنت
.  تو بگويد ف بگو تا از طر  هارون  آنی به  بايد بيان آه
 شما   بخشيد و به  خواهم  بيان  هر دو شما قدرت  به من

  او در برابر مردم16.  بايد آرد  چه  آه  گفت خواهم
 خدا خواهی  سخنگوی تو خواهد بود و تو برای او چون

  اين17.  خواهد آرد  او بگويی بيان  به  را آه بود و هر چه
   به  معجزاتی را آه  خود ببر تا با آن عصا را نيز همراه

 ». ظاهر سازی  دادم تو نشان
 

 گردد ی مصر باز م بهی موس
 او   و به  بازگشت  خود يترون نزد پدر زنی موس18

   بستگانم  و ببينم  مصر بروم  به خواهم یم«:  گفت
 ». اند يا نه زنده

 ». برو بسالمت«:   گفت يترون
آند، ک  را تر  مديان سرزمينی  موس  از آنكه پيش19

  آهی آسان   مصر برو، چون به«:   او گفت خداوند به
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 ». نيستند خواستند تو را بكشند، ديگر زنده یم
 و   گرفت را در دست» خدای عصا«ی ، موس پس20
   را بر االغ  و آنان  خود را برداشت  و فرزندان زن

 .  مصر بازگشت ، به سوار آرده
ر رسيدی، نزد  مص وقتی به«:  او فرمود خداوند به21

 در  ام  داده  تو نشان  به  برو و معجزاتی را آه فرعون
   را سخت  فرعون  قلب ؛ ولی من حضور او ظاهر آن

   او بگو آه به22.  را رها نكند اسرائيل  تا بنی سازم می
؛   است ، پسر ارشد من اسرائيل: "فرمايد خداوند می

او از مصر  بگذاری  دهم  تو دستور می ، به بنابراين23
اگر سرپيچی آنی، پسر .  آند  شود و مرا عبادت خارج

 »."  آشت ارشد تو را خواهم
مصر رهسپار ی  بسو اش و خانوادهی  موس پس24

آردند، خداوند  ی م استراحتی  وقت  راه در بين. شدند
.  تهديد آرد  مرگ بر او ظاهر شد و او را به

 را  ش و پسر  تيز گرفت سنگک  ي  صفوره پس26و25
ی موسی را جلو پای  اضاف  آرد و پوست ختنه

ک  نزدي  پسرت  نكردن  ختنه بسبب«:   و گفت انداخت
، خدا از  بنابراين» .ی ده  آشتن  را به بود خودت

 . پوشيد چشمی  موس آشتن
 پيشواز   فرمود تا به  هارون  خداوند به آنگاه27

ی  بسو  هارون پس.  صحرا برود بهی  موس برادرش
  ، روانه  است معروف»  خدا آوه «  به  آه  حوريب وهآ
.  رسيدند، يكديگر را بوسيدند  دو بهم آنی وقت. شد
 خداوند   آرد آه  تعريف هارونی برای ، موس سپس28
بايد در ی  معجزات ، و چه دادهی  دستورات  او چه به

 . دهد  مصر انجام حضور پادشاه
  شتند و تمام مصر بازگ  به  موسی و هارون سپس29

 را   هر چه هارون30.  آردند  را جمع اسرائيل  بنی بزرگان
   تعريف  بود، برای ايشان  موسی فرموده  خداوند به آه

  آنگاه31.  داد  آنها نشان  را به آرد و موسی نيز معجزات
 خدا هستند،   آنها فرستادگان  باور آردند آه  اسرائيل قوم

   توجه های ايشان  مصيبت د به شنيدند خداون و هنگامی آه
   زمين  دهد، رو به خواهد آنها را نجات  و می فرموده
 . آردند  خدا را عبادت نهاده
   در دربار فرعون و هارونی موس

و ی ، موس  قوم  از ديدار با بزرگان پس
ما «:  او گفتند  رفتند و به  نزد فرعون هارون

تو ی برای  پيام اسرائيلی  خداوند، خدا از جانب
   تا به  مرا رها آن قوم: "فرمايد یاو م.  ايم آورده

 »." آنند صحرا بروند و مرا عبادت
   حرفهايش  به  من  آه خداوند آيست«:   گفت فرعون2

 خداوند را  من؟   را آزاد آنم اسرائيل ی و بن  بدهم گوش
 ». آنم ی را نيز آزاد نم اسرائيل ی و بن شناسم ینم

عبرانيها ما را ی خدا«:  گفتند ونو هاری موس3
   با پيمودن  آه  است  ما فرموده  و به  آرده مالقات
 و در آنجا   صحرا برويم  به  روز راه  سه مسافت

 او ما   و گر نه آنيمی خود قربانی خداوند، خدای برا
 ».  خواهد آشت يا جنگی  بيمار را بوسيله

چرا  «:  گفت و هارونی  موس  مصر به پادشاه5و4
   دنبال به؟ داريد ی باز م  را از آارشان اسرائيل یبن

،   است  زياد شده  تعدادتان  آه حال! آار خود برويد
 » از آار بكشيد؟ خواهيد دست یم
   و سرآارگران  ناظران  به  روز فرعون در آن6

   به  پس از اين«8و7:  دستور داد خود چنينی مصر
 ندهيد؛ آنها  ، آاه  خشت ءتهيهی ها برا یاسرائيل
 آنند و تعداد خشتها نيز نبايد   جمع  بايد آاه خودشان
آار ندارند و گر ی  آافء  اندازه  به پيداست. آمتر شود

. زد ی نم  سرشان  به آردنی  و قربان  فكر رفتن نه
  گوشی برای  فرصت  از آنها آار بكشيد آه چنان9

 ». باشند  نداشته بيهودهی  حرفها  به دادن
:  گفتند  اسرائيل  قوم  به  و سرآارگران  ناظران پس10
  تهيهی  شما برا  به  پس  از اين  فرعون  فرمان به«

 برويد و از  خودتان11.  نخواهد شد  داده ، آاه خشت
   خشت  آنيد و از آن  جمع خواهيد آاه ی م هر جا آه
» . آمتر باشد مقدار خشتها نيز نبايد از گذشته. بسازيد

 شدند   در سراسر مصر پراآنده اسرائيل ی، بن سپ12
نيز ی  مصر ، ناظران  ميان در اين13.  آنند  جمع تا آاه

   خشت  سابقء  اندازه  همان آورند تا به یبر آنها فشار م
زدند و  یم رای  اسرائيل و سرآارگران14توليد آنند 

   انجام  گذشته  را مثل چرا آارتان«: گفتند یم
 »دهيد؟ ینم
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   رفتند و شكايت  اسرائيلی نزد فرعون سرآارگران15
  ناظران16شود؟   رفتار می چرا با ما اينچنين«: ، گفتند آرده
   خشت  گذشتهء ه انداز دهند و انتظار دارند به  نمی  ما آاه به

 ما  زنند، در حاليكه  ما را می سبب آنها بی!  توليد آنيم
 ».ند مقصر  خودشان ، بلكه تقصيری نداريم

آار نداريد و ی  آاف ء اندازه شما به«:   گفت فرعون17
خداوند ی  و برا  برويم  بده اجازه: "گفتيد ی نم گر نه
 بازگرديد،   سر آارتان  به حال18 ." آنيمی قربان

 نخواهد   شما داده  به  آاه ام  دستور داده همانطور آه
 ». بدهيد  تحويل  بايد خشت  گذشتهء  اندازه شد و به

   فرعون  سخنان آهی هنگامی  اسرائيل سرآارگران19
. اند گرفتار شدهی  بد را شنيدند، فهميدند در وضع

  آمدند، به ی م  بيرون آنها از قصر فرعونی وقت20
   قصر منتظر ايستاده  بيرون  آه و هارونی موس

خداوند داد «:  گفتند  ايشان  به پس21. بودند، برخوردند
 و   ما را از نظر فرعون ء همه رد آهما را از شما بگي

 داديد   ايشان  دست بهی ا  انداختيد و بهانه درباريانش
 ».تا ما را بكشند

 
  خدا و جوابی  موس شكايت

خداوندا، «:  نزد خداوند آمد و گفتی ، موس پس22
ی آيا برای؟ آن ی م  خود را با سختيها مواجه چرا قوم
   تو را به  پيغام آهی از وقت23ی؟  مرا فرستاد همين

   به آند و تو هم ی م  ظلم  قوم ، بر اين ام  رسانده فرعون
 ».یرس ی نم داد ايشان

 
ديد ی  خواه اآنون«: فرمودی  موس خداوند به

 در   او را چنان من!  آنم ی م  چه  با فرعون آه
   مرا رها آند، بلكه  قوم  فقط  نه  آه گذارم یفشار م
 . براند  مصر بيرون را بزور از ايشان

  ، اسحاق  بر ابراهيم  آه هستمی  خداوند  همان من«3و2
ی ، ول  ظاهر شدم قادر مطلقی  خدا  نام  به و يعقوب

 با آنها  من4.   نشناساندم  آنان به * خداوند خود را با نام

                                                 
 ءهای کتابمقدس واژه  برخی ترجمه15, 14: 3نگاه کنيد به    *

» خداوند«و يا » هستم«عبری را که در اين ترجمه 
 نوشته» يهوه«ه همان صورت عبری يعنی ب. ترجمه شده

 .اند

   در آنجا غريب  را آه  آنعان  سرزمين  آه عهد بستم
 را  اسرائيل یبنی ها  ناله نم5.   ببخشم  ايشان بودند، به

 و عهد خود را  اند، شنيدم  در مصر اسير و َبرده آه
   من  بگو آه اسرائيل ی بن  برو و به پس6.   ياد آوردم به

ی  بزرگ  خود معجزات  عظيم  و با قدرت خداوند هستم
ی  و بردگ  آرد تا آنها را از اسارت ظاهر خواهم

 و   ساخت  خواهم خود آنها را قوم7.  بخشمی رهاي
   من  آه  بود و آنها خواهند دانست  خواهم ايشانی خدا

   آنها را از دست  آه  هستم ايشانی خداوند، خدا
 را  ، ايشان  خداوند هستم  آه من8.   دادم  نجات مصريان

   اجدادشان  را به  آنء  وعده  برد آه خواهمی  سرزمين به
   را به  سرزمين و آن   دادم  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
 ». داد  خواهم  ايشان ملكيت

  قومی  بود، تمامًا برا  خدا فرموده  را آه آنچهی موس9
آار ی  سخت  بسبب  آه ايشانی ، ول  باز گفت اسرائيل
 . او اعتنا نكردند  سخنان  بود، به  رسيده  لب  به جانشان

بار ديگر نزد «11: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه10
 را رها   اسرائيل  بايد قوم  او بگو آه  برو و به عونفر

 ». بروند  سرزمين آند تا از اين
   اسرائيل قومی وقت«:   خداوند گفت درجوابی موس12
   باشم آنند، چطور انتظار داشته ی اعتنا نم هايم  گفته به
 سخنور  من؟  دهد  گوش  سخنانم  مصر به  پادشاه آه
 ». نيستمی خوب

   پيش  امر فرمود آه و هارونی  موس د بهخداون13
 را  اسرائيل ی مصر بروند و بن  و پادشاه اسرائيل یبن

 . آورند از مصر بيرون
 

  و هارونی  موس ء نامه شجره
   به  چهار پسر داشت ، پسر ارشد يعقوب رئوبين14

ک از هر ي. ی و آرم ، فلو، حصرون کحنوی نامها
   شش شمعون15. د آمدبوجوی ا  افراد، طايفه از اين

،  ، اوحد، ياآين ، يامين يموئيلی  نامها  به پسر داشت
از هر .) بودی  آنعان مادر شائول(.  صوحر و شائول

 .بوجود آمدی ا  افراد نيز طايفه از اينک ي
 بودند   عبارت  سن  بترتيب  آه  پسر داشت سهی الو16
و ی صد و سی الو(. ی و مرار ، قهات جرشون: از

   به  دو پسر داشت جرشون17) . عمر آرد  سال هفت
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 افراد  از اينک از هر ي. یو شمعی لبنی نامها
   به  چهار پسر داشت قهات18. بوجود آمد  یخاندان
  قهات(.  ئيل ی و عز ، يصهار، حبرون عمرامی نامها

دو پسر ی مرار19) . عمر آرد  سال و سهی صد و س
 در  آهی  آسان مهه. یو موشی محلی  نامها  به داشت

ی الوی ها  شد، طايفه  آورده  نامشان  سن باال بترتيب
 .دهند ی م را تشكيل

   آرد و صاحب  خود يوآابد ازدواج ء با عمه عمرام20
 صد  عمرام(. ی و موس هارونی  نامها دو پسر شد به

 پسر  يصهار سه21) . عمر آرد  سال و هفتی و س
  ئيل یعز22. یو زآر  ، نافج قورحی  نامها  به داشت
 و  ، ايلصافان ميشائيلی  نامها  به  پسر داشت سه
 .یستر

   و خواهر نحشون  دختر عميناداب  با اليشابع هارون23
:  بودند از  عبارت  هارون فرزندان.  آرد ازدواج
 پسر   سه قورح24. ، ابيهو، العازار و ايتامار ناداب
 افراد  اين.  ساف و ابيا اسير، القانهی  نامها  به داشت
العازار پسر 25.  هستند  قورح طايفهی  خاندانها سران
 آرد و   ازدواج ئيل ی فوت از دخترانی  با يك هارون
 . شد  فينحاس  نام بهی  پسر صاحب

 .یالوی ها  خاندانها و طايفه اينها بودند سران
 در باال ذآر شد،   نامهايشان آهی  و موس هارون27و26

   ايشان  خداوند به هستند آهی و موس   هارون همان
 ببرند و   را از مصر بيرون اسرائيل ی بن فرمود تا تمام

   رفتند تا از او بخواهند قوم  نزد فرعون ايشان
 . را رها آند اسرائيل

 
  و هارونی  موس دستور خداوند به

  سخنی  مصر با موس خداوند در سرزمينی وقت29و28
   مرا به پيغام.   خداوند هستم من«:  او فرمود ، به گفت

 ».  برسان فرعون
ی  سخنور خوب من«:   خداوند گفت بهی اما موس30

   مصر به  پادشاه  باشم  انتظار داشته ؛ چگونه نيستم
 » دهد؟  گوش سخنانم

 نزد   من ءتو فرستاده«:  موسی فرمود خداوند به
  سخنگوی  هارون  هستی و برادرت فرعون

   را به  بگو تا آن  هارون  به گويم  تو می  به هر چه2.  توست

 را رها   اسرائيل  باز گويد و از او بخواهد تا قوم فرعون
،  سازم می   را سخت  فرعون  قلب  من  آه ولی بدان3. آند

 در مصر ظاهر   زيادی آه  با وجود معجزات بطوری آه
 با  مناما .  نخواهد داد  گوش  سخنانتان او باز به4،  آنم می

   آورد و قوم  زانو درخواهم ای مهلک مصر را به ضربه
وقتی 5.  آورد  خواهم  را از مصر بيرون اسرائيل خود بنی
 را  اسرائيل  و بنی  دادم ها نشان  مصری  خود را به قدرت

  ها خواهند فهميد آه  مصری ، آنگاه  آوردم از مصر بيرون
 ».  خداوند هستم من

   خداوند فرموده  را آه  آنچه و هارونی  موس پس6
 مصر   پادشاه  آنها پيش آهی زمان7.  دادند بود، انجام
   هارون  و برادرش  داشت هشتاد سالی رفتند، موس
 .  سال هشتاد و سه

 
  هارونی عصا

   بار پادشاه اين«9:  فرمود و هارونی  موس خداوند به8
   هارون ، پس خواهد خواستی ا مصر از شما معجزه

 اندازد و   زمين  به خود را در حضور فرعونی صاع
 ».عصا، مار خواهد شد

 رفتند و همانطور   فرعون  باز پيش موسی و هارون10
   عصای خود را پيش  بود، هارون  خداوند فرموده آه

.  و عصا مار شد  انداخت  او بر زمين  و درباريان پادشاه
احضار  مصری را   و جادوگران  حكيمان اما فرعون11

 را   عمل  آمک افسونهای خود همين آرد و آنها نيز به
 انداختند و   زمين آنها عصاهای خود را به12.  دادند انجام

 ء  همه، اما مار هارون!  شد  مار تبديل  به عصاهايشان
  ، دل  معجزه با وجود اين13.  را بلعيد مارهای جادوگران

 خداوند  ر آه ماند و همانطو  سخت  مصر همچنان پادشاه
 . اعتنايی نكرد  موسی و هارون  سخنان  بود، به فرموده

 
  خونی بال
   همچنان  فرعون دل«: فرمودی  موس خداوند به14

 مرا رها   قوم  حاضر نيست  و هنوز هم  است سخت
   شده  مار تبديل  به را آهی  عصاي فردا صبح15. آند

در آنجا  برو و   بگير و آنار رودخانه  دست بود به
خداوند، :  او بگو  به آنوقت16.   باش منتظر فرعون

   بگويم  آه  است ها مرا نزد تو فرستاده یعبرانی خدا
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   صحرا بروند و او را عبادت تا بهی رها آن  مرا قوم
ی ول17ی، ا  نكرده  از دستور خدا اطاعت تا بحال. آنند

   به من.  او خداوند استی  بدان آند آه یمی  آار اآنون
 را   رود نيل خود، آبی  عصا ءدستور او، با ضربه

 ماهيها خواهند مرد و  تمام18.  آنم ی م  خون  به تبديل
   ديگر نتوانيد از آب آهی  خواهد گنديد، بطور آب

 .بنوشيدی ا  جرعه رودخانه
ی خود را بسوی  عصا  بگو آه  هارون  به سپس«19

وضها درازآند ها، جويها و ح ها، چشمه  رودخانه تمام
 در  آهی آبهايی حت.  شود  تبديل  خون  آنها به تا آب

 خواهد   تبديل  خون  به هاست خانهی ها ظرفها و آوزه
 ».شد
 بود،   خداوند فرموده  همانطور آه و هارونی موس20

 مصر و   در حضور پادشاه هارون.  آردند عمل
   رود نيل بهی ا خود ضربهی  او، با عصا همراهان

 ماهيها مردند و  تمام21.  شد  خون  به  تبديل  و آبزد
   مصر نتوانستند از آب  مردم  پس  گنديد، و از آن آب

  ، خون آبی در سراسر مصر بجا.  بنوشند رود نيل
 خود   با افسون همی  مصر جادوگرانی ول22. بود

   فرعون  دل پس.  آنند  تبديل  خون  را به توانستند آب
   خداوند فرموده ماند و همانطور آه   سخت همچنان
او 23. نكردی  اعتناي و هارونی موسی ها  گفته بود، به
   آاخ  قرار گيرد، به  معجزه  تأثير اين  تحت  اينكه بدون

 رود ء ها در آناره ی مصر  پس از آن24.  خود بازگشت
   پيدا آنند، چون نوشيدنی  برا آندند تا آب ی م  چاه نيل

 .بودی  جار ، خون آب یدر رود بجا
 .  گذشت هفتهک  ي  واقعه از اين25
 
  قورباغهی بال

   فرعون پيش«: فرمودی  موس خداوند به
   خداوند چنين  او بگو آه وبه برگرد

؛  آنند  بروند و مرا عبادت  من بگذار قوم: فرمايد یم
.  نمود  خواهم  را پر از قورباغه  سرزمينت و گر نه2
   پر خواهد شد آه از قورباغهی قدر ب رود نيل4و3

   تو هجوم  آاخ ، به  آمده  بيرون ها از آن قورباغه
ی ها  و نيز خانه  و بسترت  خوابگاه خواهند آورد و به

ی  خواهند آرد، بطور  تو رخنه  قوم  و تمام درباريان

را پر ی نانوايی خمير و تنورهای تغارهای  حت آه
 باال خواهند  ان و از سر و رويت خواهند ساخت

 ». رفت
   بگو آه  هارون به«: فرمودی  موس  خداوند به سپس5

ها و  ها، چشمه رودخانهی خود را بسوی عصا
   بيايند و همه ها بيرون حوضها دراز آند تا قورباغه

 ».جا را پر سازند
ولی 7.  پر شد  آرد و مصر از قورباغه  چنين هارون6

 آار را  د، همين با جادوی خو  مصری هم جادوگران
 .های بسيار زيادی پديد آوردند آردند و قورباغه

:   را فرا خواند و گفت و هارونی ، موس  فرعون پس8
ها را از ما   قورباغه  آنيد اين از خداوند درخواست«

   را رها آنم اسرائيل ی بن دهم ی م  قول دور آند و من
 ».آنندی خداوند قربانی تا بروند و برا

  را معينی زمان«:   گفت  فرعون  جوابدری موس9
   و تمام  دعا آنم  و قومت تو و درباريانی  تا برا آن

 هستند نابود   در رود نيل آهی ها بجز آنهاي قورباغه
 ».شوند

 ».فردا«:   گفت فرعون10
 آرد تا تو   آار را خواهم اين«:  داد جوابی موس
  امتم11.  نيستی  خداوند ما خداي  مثل آهی بدان

 در  آهی ، بجز آنهاي  خواهند رفت ها از بين قورباغه
 ». هستند رود نيل

 آمدند و   بيرون  از دربار فرعون و هارونی موس12
ها را از   آرد تا قورباغه از خداوند خواهشی موس
 فرمود  را اجابتی موسی  دعا خداوند هم13.  ببرد بين

  ردمم14. ها در سراسر مصر مردند  قورباغه و تمام
ی  بو  انباشتند، آنچنانكه همی ، رو  آرده آنها را جمع

ها از  قورباغهی اما وقت15.   جا را فرا گرفت  همه تعفن
 آرد و   خود را سخت  دل  باز هم  رفتند، فرعون بين

  نشد قومی  بود راض  خداوند فرموده همانطور آه
 . را رها آند اسرائيل

  پشهی بال
   بگو آه  هارون به«: فرمودی وس م  خداوند به آنگاه16

 بزند تا سراسر مصر از   زمين خود را بهی عصا
   همانطور آه و هارونی موس17» . پر شود پشه

ی وقت.  آردند  بود عمل  فرموده  ايشان خداوند به
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   پشه  زد انبوه  زمين خود را به  ی عصا هارون
  ها بر مردم  و پشه مصر را فرا گرفتک سراسر خا

ی  سع  مصر هم جادوگران18.  بردند  هجوم يواناتو ح
.  نشدند  بار موفق اينی  آار را بكنند، ول آردند همين

 آار   خدا در اين دست«:  گفتند  فرعون  به پس19
   بود، دل  خداوند فرموده همانطور آهی ول» . است

ی  اعتناي و هارونی  موس  نشد و به  باز نرم فرعون
 .نكرد

 
  مگسی بال
 زود برخيز و  صبح«: فرمودی  موس  خداوند به پس20
او ی وقت.   باش  برو و منتظر فرعون  آنار رودخانه به
 مرا  قوم: فرمايد ی خداوند م  او بگو آه  آنجا آيد به به

  ء خانه و گرنه21،  آنند  تا بروند و مرا عبادت رها آن
 پر   مصر را از مگس  مردم  و تمام تو و درباريان

اما در 22.  خواهد شد  پوشيده  از مگس  و زمين نمآ یم
،   است اسرائيل ی بن  سكونت  محل  آه  جوشن سرزمين

   خداوند اين  من آهی نخواهد بود تا بدانی مگس
   خود فرق  تو و قوم  قوم و بين23   هستم سرزمين

 ». فردا ظاهر خواهد شد  معجزه اين.  گذارم یم
 و   بود، قصر فرعون ه فرمود آهی خداوند بطور24

 آرد و در سراسر   را پر از مگس درباريانی ها خانه
،   فرعون پس25.  بار آمد بهی مصر ويرانک خا

:   آنها گفت  را احضار آرد و به و هارونی موس
ی خدای  برا  آه دهم ی م  شما اجازه ، به بسيار خوب«

 ». نرويد از مصر بيرونی آنيد، ولی خود قربان
   در برابر چشمان توانيم یما نم«:  داد وابجی موس26

   آراهت  آنها از آشتنشان آهی  حيوانات مصريان
  ؛ چون آنيمی خود قربانی خداوند، خدای دارند، برا

   مسافت ما بايد به27.  ما را سنگسار آنند  است ممكن
 دستور   و طبق ، از مصر دور شويم  روز راه سه

ی خود قربانی د، خداخداونی خداوند، در صحرا برا
 ». آنيم

   تا به دهم ی م  شما اجازه  به من«:   گفت فرعون28
ی خود قربانی خداوند، خدای صحرا برويد و برا

 دعا  منی ، برا حال. زياد دور نشويدی  آنيد؛ ول تقديم
 ».آنيد

 ، نزد  شوم وقتی از اينجا خارج«:  موسی گفت29
بال از تو و    آرد و فردا اين خداوند دعا خواهم

  اما مواظب.  مصر دور خواهد شد  و مردم درباريان
   بگذاری قوم  ندهی، بلكه  بار ديگر ما را فريب باش
 ». آند  برود و برای خداوند قربانی تقديم من
 و نزد   رفت  بيرون از حضور فرعونی  موس پس30

  را اجابتی موسی خداوند دعا31. خداوند دعا آرد
ی  حت آهی گسها را دور آرد، بطور م فرمود و تمام

   بار نيز دل اينی ول32. نماندی  باق  هم مگسک ي
 از مصر   اسرائيل  نداد قوم  نشد و اجازه  نرم فرعون
 . بروند بيرون

 
  طاعونی بال

  نزد فرعون«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه
ی  خداوند، خدا  او بگو آه گرد و به باز

 تا بروند و مرا   مرا رها آن قوم: دفرماي یها م یعبران
،  ، االغ اسبی ها  گله  تمام و گر نه3و2 آنند،  عبادت

   طاعونء  آشنده  مرض شتر، گاو و گوسفند شما را به
ی ها  و گله مصريانی ها  گله  بين من4.  آنم یدچار م

   به آهی ، بطور  گذاشت  خواهم  فرق اسرائيليان
  من5. نخواهد رسيدی  آسيب  هيچ اسرائيليانی ها گله
 ». آرد  خواهم  بال را فردا بر شما نازل اين

   بود، عمل  فرموده روز بعد، خداوند همانطور آه6
  از چارپايانی  مردند، ول مصريانی ها  گله تمام. آرد
   فرعون پس7.  نشد  تلف همی يكی  حت اسرائيل یبن

   آه ست ا  آيا راست  آند آه فرستاد تا تحقيقی مأمور
  با اينحال. اند  نمرده  آدام  هيچ اسرائيل ی بن از چارپايان

 نشد و   نرم  دارد باز دلش  حقيقت فهميد موضوعی وقت
 .  خدا را رها نساخت قوم
  دملی بال

ی مشتها«:  فرمود و هارونی  موس  خداوند به پس8
  آنی  پر آنيد و موس خود را از خاآستر آوره

   آن آنگاه9.  هوا بپاشد  به ون فرع خاآستر را پيش
مصر را خواهد ک  غبار، سراسر خا خاآستر مثل

ک دردنای  دملها  و حيوان  انسان پوشانيد و بر بدن
 ».ايجاد خواهد آرد
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   حضور فرعون  آنها خاآستر را برداشتند و به پس10
  بدنی رو  هوا پاشيد و خاآستر را بهی موس. ايستادند
، درآمدک دردنای  دملها ها و حيواناتشان یمصر

ی  نتوانستند در حضور موس  هم  جادوگران چنانكه11
.  بودند  دملها مبتال شده  اين بايستند، زيرا آنها نيز به

 بود،  فرمودهی  موس  قبًال به اما خداوند همانطور آه12
و ی  موس  سخنان  آرد و او به  را سخت  فرعون دل

 . اعتنا ننمود هارون
 
  تگرگی بال
 زود برخيز  صبح«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه13

ی  خداوند، خدا  و بگو آه  بايست و در برابر فرعون
 تا بروند و مرا   مرا رها آن قوم: فرمايد یها م یعبران
بر سر ی  بالي  بار چنان  اين و گر نه14،  آنند عبادت

 آورد تا بدانيد در   خواهم  و قومت تو و درباريان
  من15.   نيست مانند منی  خداي هانجی تمام
   آردم  نازل آهی  را با بالهاي  تو و قومت توانستم یم

  خواستم ی، زيرا م  آار را نكردم اينی ول16.  نابود آنم
   در ميان  من  تا نام  دهم  تو نشان  خود را به قدرت
  آيا هنوز هم17.  شود  شناخته  جهان مردمی تمام

ی؟  مرا رها ساز قومی خواه یمو نی آن یمی سرسخت
از ی  تگرگ  چنان  وقت  فردا در همين  آه بدان18

   نداشته  مصر سابقه  در تاريخ  آه بارانم ی م آسمان
   را آه  و آنچه  حيوانات  تمام  دستور بده پس19.  است

  ها بياورند، پيش  خانه  آنند و به جمعی در صحرا دار
 در  را آهی  و اشخاص نات حيوا  تمام  تگرگ  آه از آن

 ». ببرد اند از بين صحرا مانده
 اخطار خداوند   از اين  فرعون از درباريانی بعض20

   خانه  خود را به  و نوآران ترسيدند و چارپايان
 خداوند اعتنا نكردند   آالم  به ديگرانی ول21. آوردند

 در صحرا   خود را همچنان  و نوآران و حيوانات
 .واگذاشتند

   را بطرف دستت«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه22
 ببارد، بر  مصر تگرگی  تا بر تمام  دراز آن آسمان

   در آن آهی مردمی  و بر تمام  و گياهان حيوانات
 ».آنند یمی زندگ

 دراز آرد  آسمانی خود را بسوی عصای  موس پس23
   بر زمين  فرستاد و صاعقه وخداوند رعد و تگرگ

  چنينی  مصر آس  تاريخ در تمام24. دفرود آور
در سراسر 25.  بود نديدهی  وحشتناآء و صاعقه  تگرگ

 در صحرا بود زد،   را آه  هر چه مصر، تگرگ
 برد و   را از بين ، نباتات  را آشت  و حيوان انسان

ی  از بال آهی تنها جاي26.   شكست  را در هم درختان
   بود آه  جوشن  ماند، سرزمين  در امان تگرگ

 .آردند یمی  زندگ  در آن اسرائيل یبن
 حضور   را به و هارونی ، موس  فرعون پس27

.   خود معترفم  گناه  به من«:   گفت  ايشان  و به خواست
.   مقصريم  و قومم من.   خداوند است  جانب  به حق

   آنيد تا رعد و تگرگ  از خداوند درخواست حال28
 داد شما از   خواهم  اجازه درنگ ی ب  هم  شود و من تمام

 ». برويد مصر بيرون
 از شهر   اينكه ، بمحض بسيار خوب«:  گفتی موس29

خداوند دراز ی خود را بسوی  دستها  شوم خارج
  آهی  شود تا بدان  تمام  آرد تا رعد و تگرگ خواهم
 تو و   آه دانم یمی ول30.   خداوند است  از آن جهان
 ». نخواهيد آرد  خداوند اطاعت از  باز هم افرادت

 و جو را از   آتان  محصوالت  تمام  تگرگ  سال آن(31
   شكوفه  و آتان  آرده  جو خوشه ء ساقه  برد، چون ميان
، زيرا هنوز   نرفت  از بين گندمی ول32،  بود داده

 .) بود  نزده جوانه
آرد و از شهر ک  را تر قصر فرعونی موس33

خداوند بلند آرد و ی  را بسو يش و دستها  رفت بيرون
ی ول35و34.  بند آمد  شد و باران  قطع رعد و تگرگ

   را ديدند، باز گناه  او اين  و درباريان فرعونی وقت
 دادند و  خود ادامهی  سرسخت آنها به. ورزيدند

   بود، اين فرمودهی  موس  خداوند توسط همانطور آه
 . را رها ننمودند اسرائيلی  بن بار هم

 
  ملخی بال

 یموسی ا«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه
 او و   قلب من.  باز گرد نزد فرعون

 را در   معجزات  تا اين ام  آرده  را سخت درباريانش
 را   معجزات اينی و تو بتوان2،   آنها ظاهر سازم ميان
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 و  فرزندانی  برا ام  داده  در مصر انجام  من آه
   من  شما بدانيد آهء تا همهی  آن خود تعريفی ها نوه

 ». خداوند هستم
  او  رفتند و به  باز نزد فرعون و هارونی  موس پس3

ی تا آ: فرمايد یها م یعبرانی خداوند، خدا«: گفتند
  بگذار قومی؟ آنی  سرپيچ  من از فرمانی خواه یم
اگر آنها را رها 5و4.  آنند  بروند و مرا عبادت من
  پوشانم ی م مصر را با ملخ فردا سراسر ی،نكن

ملخها .  را نتوانيد ببينيد  زير پايتان  زمين آهی بطور
  ماندهی  جا  به تگرگی  از بال را آهی  گياهان تمام
قصر تو و 6. برند ی م خورند و از بين ی، م است
  مصر پر از ملخی  اهال ء تو و همه درباريانی ها خانه
  سابقه یصر ب م در سرزمينی  بالي چنين. شود یم

، از  برگردانيدهی روی  موس سپس» .خواهد بود
 .  رفت  بيرون حضور فرعون

  بايد اينی  آ تا به«: ، گفتند  آمده  نزد پادشاه درباريان7
  آهی دان یمگر نم؟  آند مرد ما را دچار مصيبت

  بگذار اين؟   است  شده تبديلی ا  ويرانه  چه مصر به
 ». آنند خود را عبادتی دا بروند و خداوند، خ مردم

   را نزد فرعون و هارونی ، موس  درباريان پس8
برويد و «:   گفت  ايشان  به برگرداندند و فرعون

   من بايد بهی  آنيد، ول خود را عبادتی خداوند، خدا
  عبادتی خواهند برا یمی  آسان  چه بگوييد آه

 ».بروند
،  پسران و   ما با دخترانء همه«:  داد جوابی موس9

،  رويم یخود می ها ها و رمه ، گله  و پيران جوانان
 ».  آنيم  شرآت  مقدس  جشن بايد در اينی زيرا همگ

   هرگز اجازه  خداوند قسم به«:   گفت فرعون10
  ها را با خود ببريد، چون  زنها و بچه  آه دهم ینم
 شما مردها  فقط11.   است در آارتانی  نيرنگ دانم یم

   هم  آنيد، زيرا از اول خداوند را عبادتبرويد و 
 را از حضور   ايشان پس» . بود  شما همين خواست
 . راندند  بيرون فرعون

 را بر  دستت«: فرمودی  موس  خداوند به سپس12
 بياورند و   تا ملخها هجوم  مصر دراز آن سرزمين

ی  جا  به تگرگی  از بال  پس را آهی  گياهانء همه
 ». ببرند بخورند و از بين،   است مانده

ک خود را بلند آرد، خداوند يی عصای موسی وقت13
  را وزانيد و چونی ، باد شرق  تمام شبک روز و ي

.  بود  را با خود آورده از ملخی  شد باد انبوه صبح
   آفت چنين. مصر را پوشانيدندک ملخها سراسر خا14
  شدت15.  خواهد ديد  و نه  ديده را مصر نهی ملخ

   جا يكباره  همه زياد بود آهی  ملخها بحد هجوم
 از  را آهی هاي  و ميوه  گياهان ملخها تمام. شدک تاري
 در  آهی  بود، خوردند بطور ماندهی  باق تگرگی بال

ی  جا بهی  سبز  و گياه مصر درختک سراسر خا
 .نماند

   وبه  را خواست و هارونی  موس  با شتاب فرعون16
شما و خود شما ی  خداوند، خدا  به من«:   گفت ايشان
 مرا ببخشيد و از خداوند،   بار هم اين17.  ام  آرده گناه
 دور   بال را از من  آنيد تا اين خود درخواستی خدا
 ».آند

 و از   رفت  بيرون از حضور فرعونی  موس آنگاه18
 از  خداوند هم19.  تا ملخها را دور آند خداوند خواست

   باد تمام شديد وزانيد و وزشی د، با  مغرب طرف
   در تمام  آنچنانكه  ريخت سرخی  دريا ملخها را به

باز خداوند ی ول20. نماندی  باق  هم ملخک يی مصر حت
 را رها  اسرائيل ی آرد و او بن  را سخت  فرعون دل

 . نساخت
 
  یتاريكی بال
خود را ی دستها«: فرمودی  موس  خداوند به سپس21

مصر را فرا ی غليظی  تا تاريك  بلند آن آسمانی بسو
   مدت بهی غليظی  آرد و تاريك چنينی موس22» .گيرد
   چشم  چشم آنچنانكه23،   روز مصر را فرا گرفت سه

  خود تكانی  قادر نبود از جا  آس ديد و هيچ یرا نم
 جا  ها همه یاسرائيلی  مسكونء اما در منطقه. بخورد
 . ماند  روشن همچنان

را احضار آرد و ی  بار ديگر موس  فرعون اهآنگ24
  فرزندانتان.  آنيد برويد و خداوند را عبادت«:  گفت

شما بايد در ی ها ها و رمه گلهی را نيز ببريد، ول
 ».مصر بماند

  ها را بايد همراه ها و رمه ما گله«:  گفتی اما موس25
.  آنيمی  قربان خداوند، خدايمانی  تا برا خود ببريم
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ی  بر جا  را هم حيوانک يی  خود حتء گلهاز 26
   معلوم  نرسيم  قربانگاه ، زيرا تا به  گذاشت نخواهيم

ی قربانی برای  حيوان نخواهد شد خداوند چه
 ».خواهد یم

 آنها   بار هم  آرد و اين  را سخت  فرعون خداوند دل27
از «:  گفتی  موس  به فرعون28.  را رها نساخت

اگر بار ديگر با .  برنگرد برو و ديگر حضور من
 ».شدی  خواه  آشته  آه بدانی روبرو شو  من
 ديگر مرا ی، گفت همانطور آه«:  داد جوابی موس29

 ».ديدی نخواه
 

 آند ی م  ارشد را اعالن  پسران مرگی موس
ی بالک ي«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه

  آنم ی م  نازل  مصر و قومش ديگر بر پادشاه
 بار او خود از شما خواهد  اين. را رها سازدتا شما 
 و   مردان  تمام به2. گوييدک  تا مصر را تر خواست
 بايد از   از رفتن  پيش  بگو آه  اسرائيل  قوم زنان

» . بخواهند خود طال و نقرهی  مصر همسايگان
  ها محترم ی را در نظر مصر  اسرائيل خداوند قوم(3

را ی  مصر موس  مردم ام و تم  بود و درباريان ساخته
 .)دانستند ی م بزرگی مرد

: فرمايد یخداوند م«:   گفت  فرعون بهی  موس پس4
.  آرد  مصر عبور خواهم  از ميان  شب حدود نيمه

 های مصری خواهند مرد  ارشد خانواده پسران  ءهمه5
، تا   گرفته  اوست  جانشين  آه از پسر ارشد فرعون

   گندم  آردن  دستاس  آارش آهی پسر ارشد آنيز
 مصر نيز  چارپايانی ها  زاده  نخست تمامی حت.  است

در سراسر مصر ی  شيون آنچنان6. نابود خواهند شد
 و نخواهد   نشده  شنيده  تابحال  نظير آن خواهد بود آه

ک يی  حت  و حيواناتشان  اسرائيل  قوم اما به7. شد
   آه نستدای  خواه آنگاه.  نخواهد آرد  پارس  هم سگ

.   است  قايل  تو تفاوت  و قوم  اسرائيل  قوم خداوند ميان
  ، التماس  زانو افتاده  به  من  تو پيش  درباريان تمام8

 را از  اسرائيل ی زودتر بن خواهند آرد تا هر چه
  خواهمک  مصر را تر  من آنگاه.   ببرم مصر بيرون

   فرعون  از آاخ با عصبانيتی  موس سپس» . گفت
 .  رفت بيرون

ی  حرفها  به فرعون«:  بود فرمودهی  موس خداوند به9
خواهد داد ی  فرصت  من  به تو اعتنا نخواهد آرد واين

 ».  دهم  مصر انجام در سرزمينی  بيشتر تا معجزات
   آن  در حضور فرعون و هارونی  موس با اينكه10

ا  را ره اسرائيل ی دادند، اما او بن  انجام  معجزه همه
   شوند، زيرا خداوند دل  تا از مصر خارج نساخت
 . بود  ساخته  را سخت فرعون

 
  عيد ِپَسح

 : فرمود و هارونی  موس اوند در مصر به
 و  شما اولينی  برا  ماه  بايد اين  پس از اين«
   اسرائيل  قوم  تمام  به پس3.  باشد  سال  ماه مهمترين

، هر   ماه  همين  در روز دهم  هر سال بگوييد آه
اگر تعداد 4.  آند  تهيه برهک  ي از ايشانی ا خانواده

ی  آوچك ءتواند با خانواده ی باشد م آمی ا افراد خانواده
   به هر خانوادهی شود، يعنک خود شريی در همسايگ

   خوراآش آهی  مقدار  همان  به تعداد افرادش
،  ان حيو اين5.  را بپردازد  بره  قيمت باشد، سهم یم

 و  سالهک  بز، بايد نر و ي  گوسفند و خواه خواه
 . باشد عيب یب
   اين  اسرائيل  قوم ء، همه  ماه عصر روز چهاردهم«6

 آنها را روی تيرهای  و خون7ها را قربانی آنند  بره
   در آن  آه هايشان  در و سر در خانه عمودی دو طرف

،  ب ش در همان8. خورند، بپاشند  را می  بره گوشت
   بدون نان( فطير   آنند و با نان  را بريان گوشت

 را نبايد  گوشت9.  بخورند و سبزيهای تلخ)  خميرمايه
   آنند حتی آله  را بريان  همه پز بخورند، بلكه  يا آب خام

   بايد تا صبح  گوشت تمام10.  را  و جگر آن  و دل و پاچه
 را   باقی ماند آن  شود، و اگر چيزی از آن خورده

 .بسوزانند
  بهی  پا آنيد، چوبدست  به ، آفش  بره  از خوردن قبل«11

   آنيد، و بره سفر آمادهی  گيريد و خود را برا دست
  خداوند خوانده * ، ِپَسح  آيين اين.  بخوريد را با عجله
 از  ، امشب  خداوند هستم  آه  من چون12. خواهد شد
 ارشد  پسران   آرد و تمام  مصر گذر خواهم سرزمين

                                                 
 .است» گذشتن و عبور کردن«به معنی » ِپَسح«   *

11

12
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 را   ايشان حيواناتی ها زاده  نخستء  و همه مصريان
   خواهم  آنها را مجازات  نمود و خدايان خواهمک هال
ی ها در خانهی تيرهای  شما رو آهی خون13. آرد

.  خواهد بود هايتان بر خانهی ا پاشيد، نشانه یخود م
   و فقط گذرم ی از شما م  راببينم خونی  وقت من

 . آنم یمک  را هال مصريان
  خداوند جشنی  برا  واقعه  ياد بود اين  به هر سال«14

  آيندهی  نسلها تمامی برای ابدی  آيين اين. بگيريد
   روز طول هفت   آه  جشن در اين15. خواهد بود

،  در روز اول.  فطير بخوريد  نان آشد بايد فقط یم
ا اگر  ببريد، زير  خود بيرون ء را از خانه خميرمايه

دار   خميرمايه  روز نان  هفت  اين در مدتی آس
در 16.  طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم بخورد از ميان

   بطور دسته  قوم ، بايد تمام  جشن  اين  و هفتم روز اول
 ء  دو روز بجز تهيه در اين.  آنند خدا را عبادتی جمع
 .نكنيدی آار ديگرک خورا

شود،  ی م  گرفته طير جشن ف  نان  همراه  عيد آه اين«17
ی  روز  در چنين  من خواهد آرد آهی  شما يادآور به

  اينی  برگزار پس.   آوردم شما را از مصر بيرون
   ابد واجب  شما تا بهء آيندهی  بر شما و نسلها جشن

   تا غروب  روز چهاردهم از غروب18. خواهد بود
  ميرمايه خ  بدون  بايد نان  ماه  اين  و يكم روز بيست

  از خميرمايهی  روز نبايد اثر  هفت در اين19. بخوريد
  نانی  اگر آس  مدت در اين. شما باشدی ها در خانه
 طرد   اسرائيل  قوم دار بخورد، بايد از ميان خميرمايه

  آهی هاي غريبهی برای  حت  قوانين  اين رعايت. شود
.  خواهد بود  هستند نيز واجب  شما ساآن در ميان

   روز نان  هفت  در اين  آه آنم یباز تأآيد م20
 ». فطير بخوريد  نان فقط. دار نخوريد خميرمايه

   را نزد خود خواند و به  قوم  بزرگانی، موس آنگاه21
  هايتان خانوادهی برای هاي برويد و بره«:   گفت ايشان

  خون22. آنيدی  آنها را قربان عيد پسحی بگيريد و برا
   زوفا خون  بريزيد و بعد با گياه طشتک  را در ي بره

  هايتان  در و سر در خانه دو طرفی تيرهای را رو
   از خانه  شب  از شما نبايد در آن  آدام هيچ. بپاشيد
 مصر   خداوند از سرزمين  شب آن23.  رود بيرون

ی وقتی ول.  را بكشد عبور خواهد آرد تا مصريان

 سر در  در و دو طرفی تيرهای  را رو خون
ک هال « گذرد و به ی ببيند از آنجا م هايتان خانه
، شما   شده هايتان  وارد خانه دهد آه ی نم اجازه»  آننده

شما و ی  برا  مراسم اينی برگزار24. را بكشد
  بهی وقت25. خواهد بودی  دايم قانونک  ي فرزندانتان

،   شما داده  را به  آنء  خداوند وعده آهی  سرزمين آن
  هرگاه26.  بگيريد  را جشن د شديد، عيد پسحوار

،  را از شما بپرسند  جشن  اين  مناسبت فرزندانتان
ی  شب  آن خداوند بمناسبتی  را برا عيد پسح: بگوييد27

،  آرده  او از مصر عبور  آه گيريم ی م جشن
ما ی ها  خانه بهی وقتی ، ول ها را آشت یمصر
ی  ما آسيب  به و ها رسيد از آنها گذشت یاسرائيل
 ».نرساند
  ، خداوند را سجده نهادهک بر خای  رو  اسرائيل قوم

و ی  موس  خداوند به  همانطور آه سپس28. نمودند
 . آردند  بود، عمل  دستور داده هارون

 
  ارشد  پسران مرگ

 ارشد مصر را   پسران ، خداوند تمام  شب نيمه29
بود  او   جانشين  آه ، از پسر ارشد فرعون آشت
ی  زندان چال  در سياه آهی  تا پسر ارشد غالم گرفته
 را   ايشان حيواناتی ها زاده  نخست تمامی او حت. بود

 و   و درباريان  فرعون  شب در آن30.  برد نيز از بين
 سر   بيدار شدند و ناله مصر از خوابی  اهال تمام

 آنها در سراسر  شيونی  صدا آهی دادند، بطور
  نمردهی  آس  در آن نبود آهی ا يرا خانهمصر پيچيد، ز

 .باشد
 را  و هارونی  موس  شب  در همان فرعون31

 زودتر از  هر چه«:   گفت  ايشان فراخواند و به
 با   را هم اسرائيل ی برويد و بن  مصر بيرون سرزمين
 خواستيد خداوند را  برويد و همانطور آه. خود ببريد
.  ببريد خود را همی ها ها و رمه گله32.  آنيد عبادت

» . دعا آنيد منی  برويد برا  از اينكه پيشی ول
آردند  ی اصرار م  اسرائيل  قوم مصر نيز بهی اهال33

  آنها به.  بروند  زودتر از مصر بيرون تا هر چه
ايد   نداده  آشتن  ما را بهء تا همه: گفتند ی م اسرائيل یبن

 ». برويد  جا بيرون از اين
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 را  مايه یپر از خمير بی  تغارها  اسرائيل  قوم پس34
و 35،  خود بستند  پيچيدند و بر دوش  پارچه درون

 بود از   گفته  ايشان بهی  موس همانطور آه
   و طال و نقره خود لباسی مصری ها همسايه
ی  را در نظر اهال اسرائيل یخداوند بن36. خواستند

ز آنها  ا  هر چه آهی  بود، بطور  ساخته مصر محترم
   آنها ثروت  ترتيب  اين به.  دادند  ايشان خواستند به

 .مصر را با خود بردند
 

  از مصر  اسرائيل  قوم خروج
   آوچ  از رعمسيس اسرائيل ی بن  شب در همان38و37

 غير از   به تعداد ايشان.  شدند  سوآوتء ، روانه آرده
   ششصد هزار مرد بود آه  به  قريب  و آودآان زنان
  ديگر نيز در ميانی ها از قوم.  بودند در حرآت  پياده

.  آمدند  از مصر بيرون  ايشان  همراه آنها بودند آه
   روان  ايشان  همراه  به همی فراوانی ها ها و رمه گله

   توقف غذا خوردنی  برا سر راهی وقت39. بودند
 بودند،   آورده آهی ا مايه ی خمير ب آردند، از همان

 بودند   خمير را با خود آورده  جهت از اين. تند پخ نان
ی برای  آمدند و فرصت  از مصر بيرون  با شتاب چون
 . نداشتند  نان پختن

 در مصر  سالی  چهار صد و س  مدت اسرائيل یبن40
 روز چهار صد و  در آخرين41.  بودند آردهی زندگ
 مصر   خدا از سرزمين  قوم  بود آه  سال امين یس

آنها ی رهايی  را برا  شب خداوند آن42. آمدند  بيرون
   اسرائيل  بود و قوم از مصر در نظر گرفته

 ياد   به  شب  در آن  ساله ، همه  اندر نسل  نسل بايست یم
  خداوند جشنی ، برا  مصريان خود از دستی رهاي

 .بگيرند
 

   عيد پسح مقررات
  يين آ  مقررات  موسی و هارون  خداوند به آنگاه44و43

 غير يهودی نبايد از  هيچ«:  داد  تعليم  را چنين پسح
 خريداری و   قربانی بخورد، اما غالمی آه ء بره گوشت
خدمتكار و 45.  بخورد تواند از آن  باشد می  شده ختنه
   گوشت تمام46.  بخورند  غير يهودی نبايد از آن مهمان
. خوريدايد ب  نشسته  در آن ای آه  خانه  را در همان بره

 يک از  هيچ.  ببريد  نبايد بيرون  را از خانه  گوشت آن
   بايد اين  اسرائيل  قوم تمام47.  را نشكنيد استخوانهای آن

 . را برگزار نمايند مراسم
آنند و  یمی  شما زندگ درميانی هاي اگر غريبه«48

دارند، بايد  خداوند نگاهی  را برا  آيين مايلند اين
   داشته  شوند تا اجازه  ختنه يشان ا  و پسران مردان

  اما شخص.  آنند  شرآت  آيين  شما در اين باشند مثل
. بخوردی  قربان ء بره  هرگز نبايد از گوشت  نشده ختنه

نيز ی هاي  غريبه  حال  شامل  جشن  اين  مقررات تمام49
 ».شود ی شما ساآنند، م اند و در ميان  شده  ختنه آه
   توسط  خداوند را آه  دستورات ام تم  اسرائيل قوم50

.  بود، بكار بستند  شده  داده  ايشان  به و هارونی موس
 را از مصر  اسرائيل ی بن  روز خداوند تمام در همان51

 . آورد بيرون
 

 ها زاده  نخست وقف
  ارشد  پسران تمام«:  موسی فرمود خداوند به

  را  نر حيوانات ءزاده  و نخست  اسرائيل قوم
 ». دارند  تعلق  من  به  آنيد، چون  من وقف

 
 عيد فطير

 روز   روز را آه اين«:   گفت  قوم بهی  موس پس3
 ياد   به  هميشه مصر استی شما از بردگی رهاي
 خود، شما   عظيم  خداوند با قدرت  باشيد، چون داشته

 در   خاطر بسپاريد آه به.   رها ساخت را از آن
امروز 4.  بخوريد  خمير مايه ون بد عيد، نانی روزها
،  بنابراين5. شويد ی م  شما از مصر خارج  ابيب در ماه
»   شير و عسل سرزمين «  به آهی وارد سرزمينی وقت

   داده  اجدادتان  را به  آن ء و خداوند وعده  است معروف
ها،  یها، حيت ی آنعان سرزمينی ، شديد يعن است
ی  روز آزاد  اين نگاهها، حويها و يبوسيها، آ یامور

   روز نان  هفت  مدت به7و6.  بگيريد خود را جشن
شما ی ها  روز در خانه  هفت فطير بخوريد و در اين

پيدا ی ا  خمير مايه  شما هيچ در سرزمينی و حت
   بخاطر خداوند، جشن  در روز هفتم آنگاه. نشود
 .برپا آنيدی بزرگ
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   فرزندان به،   جشن اينی  برگزار  هنگام هر سال«8
ی  آار بزرگ  آن  مناسبت  به  جشن  اين خود بگوييد آه

 داد و شما را از   خداوند بخاطر شما انجام  آه است
بر ی  مانند عالمت  جشن اين9.  آورد مصر بيرون

 ياد   خواهد بود تا به تان یبر پيشانی  يا نشان دستتان
 و  خداوند تفكر آنيد  در شريعت  هميشه شما آورد آه

   عظيم  بگوييد، زيرا خداوند با قدرت  سخن از آن
 . آورد خود، شما را از مصر بيرون

   اين مناسبت  ، به  ابيب  در ماه  هر سال پس«10
 خداوند، شما را  آهی زمان11.  بگيريد رويداد، جشن

 اجداد   به  را از پيش  آنء  وعده  آه  آنعان  سرزمين به
   باشيد آه  خاطر داشته  بود بياورد، به شما داده

   نر حيوانات ءزاده  نخست  ارشد و همچنين پسران12
 خدا  باشند و بايد آنها را وقف ی خداوند م شما از آن

ی ول.  آنيد  وقف ، بره  االغء زاده نخستی بجا13. آنيد
   آنيد، بايد گردن  عوض  را با بره اگر نخواستيد آن

 ارشد خود حتمًا بايد  پسرانی امابرا. بشكنيد  را االغ
 . دهيد عوض

  اين:  از شما بپرسند فرزندانتانی  وقت در آينده«14
   عظيم خداوند با قدرت: بگوييد؟  چيستی آارها برا

.  بخشيد ها نجات یمصری خود ما را از بردگ
ی آرد، برا ی رها نم  ما را از اسارت فرعون15

  مچنينها و ه ی ارشد مصر  پسران ، خداوند تمام همين
آرد تا ما ک  را هال  آنان نر حيواناتی ها زاده نخست

  نر حيوانات ءهزاد  نخست  دليل  همين به.  دهد را نجات
  پسرانی  و برا آنيم یمی خداوند قربانی خود را برا

ی  مانند عالمت  جشن اين16.  دهيم ی م ارشد خود عوض
   به خواهدبود تا تان یبر پيشانی  و يا نشان بر دستتان

خود ما را از ی  قو  خداوند با دست ياد شما آورد آه
 ». آورد مصر بيرون

 
  ابر و آتش

 داد تا از   اجازه  اسرائيل  قوم  به  فرعون سرانجام18و17
 . روند مصر بيرون

 عبور از   آنعان  به  رسيدن  راه  نزديكترين با اينكه
   اين را از  اسرائيل ها بود، خدا قوم ی فلسطين سرزمين

 در  آهی  صحراي  آنها را از طريق مسير نبرد، بلكه

 نمود، زيرا   بود هدايت سرخی  درياء حاشيه
   است  ممكن  بودن  با وجود مسلح  قوم  آه دانست یم
   آنعان  به رسيدنی  مجبورند برا ببينند آهی وقت

 . مصر باز گردند ، به بجنگند، دلسرد شده
 را نيز  يوسفی نها سفر استخوا در اينی موس19

 خود   حيات  در زمان  يوسف  خود برد، چون همراه
خدا شما ی وقت«:  بود ، گفته  داده  را قسم اسرائيل یبن

 با خود از اينجا  مرا همی را برهاند، استخوانها
 ».ببريد

  ، در ايتام آردهک  را تر  سوآوت  اسرائيل  قوم پس20
  در اين21. د زدن  صحرا بود، خيمه ء در حاشيه آه

از ی  ستونء را در روز بوسيله سفر، خداوند ايشان
. آرد ی م  هدايت از آتشی  ستونء  بوسيله ابر و در شب

  توانستند سفر آنند و هم ی در روز م  هم  جهت از اين
از برابر ی ا  لحظه ابر و آتشی ستونها22.  در شب

 .شد یآنها دور نم
 

  سرخی عبور از دريا
  بگو  من  قوم به«: ی فرمود موس خداوند به

 و   مجدل  در ميان  آه الحيروت فمی  بسو آه
 برگردند و در   است  صفون  بعل  و مقابل سرخی دريا

   خواهد آرد آه  گمان فرعون3.  بزنند آنار دريا خيمه
   سر شما بيابان شما دريا و پشتی  روبرو چون
، ايد افتاده   دريا و صحرا در دام ، شما در ميان است

 تا شما را  سازم ی م  را سخت  فرعون  دل و من4
   بار ديگر قدرت  من شود آه ی م  باعث اين.  آند تعقيب
   آنم  ثابت  لشكرش  تمام  او و به خود را بهی و بزرگ
  پس» .  خداوند هستم  من ها بدانند آه یتا مصر

  بود  داده  خداوند نشان  در همانجا آه اسرائيل یبن
 . زدند خيمه

 اسرائيليها از مصر   خبر رسيد آه  فرعون وقتی به5
  اين«: ، گفتند  شده  پشيمان اند او و درباريانش فرار آرده

 خود   بردگان  به ؟ برای چه  ما آرديم  آاری بود آه چه
 مصر   پادشاه پس6»  از اينجا دور شوند؟  داديم اجازه
.  نمود  خود را بسيج ، سپاه  آرده  خود را آمادهء عرابه

   خود و نيز تمام مخصوص  ء عرابه با ششصد سپس7
شد،   می  رانده  سردارانء  بوسيله های مصر آه عرابه

14
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 آرد و او   را سخت  فرعون خداوند دل8. رهسپار گرديد
   با سربلندی از مصر بيرون  آه  اسرائيل  قوم  تعقيب به

های جنگی  ابه لشكر مصر با عر تمام9.  رفتند، پرداخت
   را تعقيب  اسرائيل ، قوم  و پياده های سواره و دسته
 .آردند
   الحيروت فمک  در آنار دريا، نزدي  اسرائيل قوم

   لشكر مصر به  بودند آه  زده  خيمه  صفون  بعل مقابل
 .آنها رسيد

   به  از دور مصريها را ديدند آه  اسرائيل وقتی قوم10
 شدند و از خداوند  ار وحشتشوند دچ  نزديک می آنان

  چرا ما را به«:  موسی گفتند آنها به11. آمک خواستند
 ما را   آشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود آه  بيابان اين

؟ چرا ما را مجبور آردی   بميريم  بيابان آوردی در اين
،   بوديم وقتی در مصر برده12؟   بياييم از مصر بيرون

 واگذار؟ ما   خودمان  حال  را به ما  آه  تو نگفتيم آيا به
 در   در مصر بهتر از مردن  ماندن  برده  آه دانستيم می

 ».  است بيابان
بايستيد و ببينيد ! نترسيد«:  داد جوابی موسی ول13

  اين. دهد ی م  خداوند امروز شما را نجات چگونه
 ديگر   پس بينيد، از اين ی حاال م ها را آه یمصر

ی  باشيد، زيرا خداوند برا آرام14. دهرگز نخواهيد دي
 ».شما خواهد جنگيد

ديگر دعا و «: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه15
   برو و بگو آه  اسرائيل نزد قوم.   است  بس التماس
خود را ی و تو عصا16.  بروند  آنند و پيش حرآت
   شود و قوم  شكافته  آن  تا آب  دريا دراز آن بطرف
آيد،  ی دريا پديد م  در وسط آهی  از راه اسرائيل

   مصريها را سخت  دل منی ول18و17. عبور آنند
 در دريا پديد  آهی شما وارد راهی  تا در پ سازم یم

 را   فرعون  چگونه  من بينيد آه ی م آنگاه. ، شوند آمده
  جنگيشی ها  و عرابه  و سواران  سربازان با تمام
، و   ساخت خواهم خود را ظاهر  ، جالل  داده شكست
 ».  خداوند هستم  من  آه  مصريها خواهند دانست تمام

   حرآت اسرائيل  بنی  پيشاپيش  خدا آهء  فرشته آنگاه19
  ستون.   سر آنها قرار گرفت آرد، آمد و در پشت می

   قوم و در ميان20 شد   سر آنها منتقل  پشت ابر نيز به
 فرا رسيد،  شبوقتی .  گرديد  و مصريها حايل اسرائيل

 مصريها در   شد، بطوری آه  تبديل  آتش  ستون ابر به
  پس.  در روشنايی اسرائيل تاريكی بودند و بنی

 اسرائيليها نزديک  توانستند به  نمی  شب مصريها تمام
 .شوند

 دريا دراز  خود را بطرفی عصای  موس سپس21
   آب  و از ميان  دريا را شكافت آرد و خداوند آب

  تمام.   ساخت  آماده اسرائيل یعبور بنی برا یراه
   راه  و اين  گرفت وزيدنی  باد سخت  نيز از مشرق شب

 .آردک را خش
   خشک در ميان  راه  از آن  اسرائيل ، قوم بنابراين22

،   راه  دريا در دو طرف  آب دريا گذشتند در حالی آه
  گام هن در اين23.  بود  ديواری بلند بر پا شده همچون
   در پی قوم های فرعون  و اسبها و عرابه  سواران تمام

، خداوند از   دم در سپيده24.  وارد دريا شدند اسرائيل
 و آنها را   بر لشكر مصر نظر انداخت  ابر و آتش ميان
 شدند  ها از جا آنده  عرابهء چرخهای همه25.  آرد آشفته
 ها مصری.  آنند توانستند حرآت  بسختی می چنانكه

 خداوند برای  ، چون بياييد فرار آنيم«: فرياد برآوردند
 ».جنگد اسرائيليها با ما می

 دريا رسيدند   طرف  آن  به  اسرائيل  قومء وقتی همه26
 خود را  بار ديگر دست«:  موسی فرمود خداوند به
ها و اسبها   تا آبها بر سرمصری  دريا دراز آن بطرف
 آار را آرد  موسی اين27 ». فرو ريزند هايشان و عرابه
.   باز گشت  اول  حالت  به  دريا دوباره  آب  دم و سپيده
 آنها  ءها آوشيدند فرار آنند، ولی خداوند همه مصری

   و تمام  برگشت  آب پس28.  آرد را در دريا غرق
 از لشكر  ، بطوری آه  را فروگرفت ها و سواران عرابه
 بودند حتی   پرداخته لاسرائي  بنی  تعقيب  به  آه فرعون

 . نماند  زنده يک نفر هم
 بر دو  آهی  راه  از ميان اسرائيل ی، بن  ترتيب  اين به29

.  بود، گذشتند  برپا شده بلند آبی  ديوارها  آن طرف
 را از  اسرائيل ی روز بن ، خداوند در آن اينچنين30

اسرائيليها اجساد .  بخشيد  مصريها نجات چنگ
.  بودند  دريا افتاده  در ساحل ند آهمصريها را ديد

   خداوند را به  عظيم ء معجزه  اين  اسرائيل قومی وقت31
ی  او موس ء بنده  خداوند و به  ديدند، ترسيدند و به چشم
 . آوردند ايمان
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  یسرود موس

   در ستايش اسرائيل یو بنی  موس آنگاه
 : سرود را خواندند خداوند اين

  پيروز  شكوهمندانه  آه ييمسرا یخداوند را م
  ،  است شده

 .  است افكنده  دريا  را به او اسبها و سوارانشان
 . است   من  و سرود و نجات خداوند قوت2

 . آنم ی م  او را ستايش ، پس  است منی او خدا
 . نمايم می   او را تجليل ، پس  است  من او خدای نياآان

 .باشد ی خداوند م  و نامش او جنگاور است3
  فرعونی ها خداوند، لشكر و عرابه4

 . آرد  دريا سرنگون را به
 .شدند   غرق  مصر در دريای سرخ ء برگزيده مبارزان

 دريا آنها را پوشاندند،ی آبها5
 . فرو رفتند  آب  اعماق  به و آنها مانند سنگ

  خداوند، قدرتی  تو ا  راست دست6
 .داردی عظيم

 .ی آوبيد  را در هم ، دشمنانت دستتی  نيرو به
 ی، را نابود ساخت  دشمنان  شكوهت با عظمت7

 . سوزانيد  آاه  را همچون  تو، ايشان  خشم آتش
 ی، را شكافت و آنی تو بر دريا دميد8

  ک دريا خش آبها مانند ديوار ايستاد و عمق
 .گرديد

 ، آنم ی م  راتعقيب ايشان«:   گفت دشمن9
 ، آنم یمک  هال  و با شمشيرم گيرم یآنها را م
 خودی  برا  بخواهم ، هر چه  آرده  را تقسيم ثروتشان

 ». دارم یبر م
  ی بر دريا دميد خداوند، چونی اما تو ا10

  آنها را پوشانيد، موجها يكباره
 . شدند غرق  خروشانی  در دريا  سرب مثلی همگ

 ؟  خدايان ميان خداوند دری  مانند تو ا آيست11
 ؟  در قدوسيت  تو عظيم  مثل آيست
   و عجيب مهيبی  مانند تو بتواند آارها  آه آيست
  دهد؟ انجام

 ی، خود را دراز آرد  راست  دست چون12
 . ما را بلعيد ، دشمنان زمين

  یا  بازخريد نموده  خود را آه قوم13
 .فرمودی خواهی  خود رهبر با رحمت

  خود تو آنها را با قدرت
 .آردی واه خ  هدايت  مقدست  سرزمين به
  خواهند شد،  را بشنوند مضطرب اينی ملتها وقت14

  خواهند لرزيد،  از ترس  فلسطين ساآنان
  خواهند آرد،  وحشت  ادوم اميران15

 . خواهند لرزيد  موآب بزرگان
 .  را فرو خواهد گرفت  آنعان ، مردم وحشت

 . خواهد آرد  غلبه  بر ايشان  و دلهره ترس16
  ، خاموش  سنگ  تو، آنها چون خداوند از قدرتی ا

 خواهند ايستاد،
 . بگذرند ای از آنار ايشان  آنها را خريده  تو آه تا قوم

  خود بياور  مقدس  آوه  را به خداوند، تو ايشانی ا17
  یا  آرده  خود انتخاب سكونتی  برا آهی و در جاي
 . ساز  ساآنی،ا  ساخته  خود را در آن ءو خانه

 .آردی  خواه ا ابد سلطنتخداوندا، تو ت18
  ها و سوارانش  با عرابه فرعونی اسبهای وقت19

 دريا  ها وارد دريا شدند، خداوند آب ی اسرائيل بدنبال
 دريا  ها از ميان ی برگردانيد، اما اسرائيل را بر ايشان

 .رسيدندی خشك  به
 

  سرود مريم
، خواهر   نبيه  سرود، مريم  اين  از خواندن پس20

 و   پرداخت  رقصيدن  و به  گرفت  دست  به  دف هارون
   اين و مريم21،  آردند چنينی  و  ديگر نيز بدنبال زنان

 : خواند  ايشان  به سرود را خطاب
او  ،  است  پيروز شده  شكوهمندانه خداوند را بسراييد آه«

 ».  است  دريا افكنده  را به اسبها و سوارانشان
 
   تلخ آب

 داد و   حرآت  را از دريای سرخ ائيل اسر موسی قوم22
 صحرا  ولی در آن.  آرد  صحرای شور هدايت بطرف
  سپس23.  نيافتند ای آب  روز راهپيمايی، قطره  از سه پس

 آنجا نيز نتوانستند   رسيدند، ولی از آب  ماره آنها به
   را ماره  مكان  آن  جهت از اين. ( بود  تلخ بنوشند، چون

15
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 موسی   به  غرغر آنان مردم24.) ميدندنا»  تلخ«يعنی 
 »؟  بنوشيم ؛ چه ايم ما تشنه«: گفتند

 او  بهی نزد خداوند دعا آرد و خداوند درختی موس25
   ماره  را در آب  درخت اين«:  داد و فرمود نشان

 آرد و  چنينی موس» . شود  شيرين  آن بينداز تا آب
 . شد ، شيرين آب

 داد تا   اسرائيل  قوم به ی، خداوند دستورات در ماره
اگر «: او فرمود26.  آنها را بيازمايد اطاعت

  شما هستمی  خداوند، خدا  مرا آه  و احكام دستورات
   است  پسنديده  در نظر من  را آه  آنيد و آنچه اطاعت

   را بدان  مصريان آهی هاي  مرض بجا آوريد، از تمام
،  ا من خواهيد ماند، زير  در امان دچار ساختم

 ». هستم  شما ءخداوند، شفا دهنده
  در آنجا دوازده.  آمدند  ايليم  به اسرائيل ی بن سپس27

 در آنار   خرما بود؛ پس  و هفتاد درخت چشمه
 . زدند ها خيمه چشمه

 
  و بلدرچين»  من « نان

   آردند و به  آوچ  از ايليم  اسرائيل قوم
سينا بود    و آوه  ايليم  بين  آه صحرای سين

   ماه  آنجا رسيدند، روز پانزدهم  به روزی آه. رفتند
در آنجا 2.  از مصر بود  ايشان  بعد از خروج دوم
: گفتند3،   آرده  گله  باز از موسی و هارون اسرائيل بنی

 و همانجا خداوند ما را  مانديم  در مصر می ای آاش«
  و نشستيم  می آنجا در آنار ديگهای گوشت.  آشت می

   بيابان ، اما حاال در اين خورديم  می خواستيم هر قدر می
ايد، بزودی از   آشانيده  آن  شما، ما را به  آه سوزان

 ». مرد گرسنگی خواهيم
   از آسمان حال«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه4

تواند  ی بخواهد م هر آس.  فرستم ی م  نان ايشانی برا
 روز  همانی د را برا خو  برود و هر روز نان بيرون
   تا ببينم آنم ی م  آنها را آزمايش  وسيله  اين به.  آند جمع

   قوم به5.  آنند يا نه یمی  پيرو آيا از دستوراتم
 دو  ء اندازه  به  نان جمعهی  روزها  بگو آه اسرائيل

 ». نمايند  را آماده ، آن  آرده روز جمع
 آردند و  مع را ج اسرائيل ی، بن و هارونی  موس پس6
شود  ی م  شما ثابت امروز عصر به«:  گفتند  ايشان به

 مصر آزاد   شما را از سرزمين  خداوند بود آه  اين آه
 خداوند را   حضور پر جالل فردا صبح8و7. آرد

ی  از و  شما را آه  و شكايت خواهيد ديد، زيرا او گله
 از خداوند   شما در واقع ؛ چون  است ايد شنيده آرده

   از ما شكايت  آه ما آيستيم.  از ما ايد نه  آرده شكايت
   شما گوشت ، عصرها خداوند به  پس از اين؟ آنيد

 ». خواهد داد و صبحها نان
   اسرائيل  قوم  به  آه  گفت  هارون بهی  موس آنگاه9

   حضور خداوند بياييد، زيرا او شكايات به«: بگويد
 ».  است شما را شنيده

   آنها بطرف گفت ی م  سخن  با قوم  هارون هدر حاليك10
خداوند    حضور پر جالل  آردند، و ناگهان  نگاه بيابان
: فرمودی  موس خداوند به12و11.  ابر ظاهر شد ازميان

   بگو آه  ايشان برو و به.  ام  را شنيده  قوم  اين شكايات«
 سير   خواهند خورد و صبحها با نان عصرها گوشت
  ايشانی  خداوند، خدا  من ا بدانند آهخواهند شد ت

 ». هستم
 آمدند  بلدرچينی  روز، تعداد زياد در عصر همان13

 را پوشاندند و در  اسرائيل ی بن و سراسر اردوگاه
.   نشست  بر زمين  شبنم  اردوگاه  در اطراف سحرگاه

ی روی ريزی ها  ناپديد شد، دانه شبنمی ، وقت صبح14
ی وقت15.  بود برفی ها  دانه شبيه  ماند آهی  باق زمين
  اين«:  را ديدند، از همديگر پرسيدند  آن  اسرائيل قوم

 »؟ چيست
   خداوند به  آه استی  نان اين«:   آنها گفت بهی موس

   هر خانواده  آه خداوند فرموده16.  تا بخوريد شما داده
 آند،   جمع  نان  خود از اين ء روزانه  احتياجء  اندازه به
 »* .عومرک هر نفر، يی برای عني

  نانی  آور  جمع  رفتند و به  بيرون  اسرائيل  قوم پس17
اما 18.  آمی  آردند و بعض زياد جمعی بعض. پرداختند

   بودند با عومر اندازه  آرده  جمع را آهی نانی وقت
ی  بودند چيز  آرده  زياد جمع آهی گرفتند ديدند آسان

ی  بودند چيز  آرده  جمع  آم هآی  نداشتند و آنان اضافه
   جمع  احتياجش ء اندازه  به  هر آس  نداشتند، بلكه آم

 را  از آنی چيز«:   گفت  ايشان بهی موس19.  بود آرده

                                                 
 .36: 16نگاه کنيد به    *
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ی  موس  حرف بهی بعضی ول20» . نداريد  نگه تا صبح
  صبحی  را برا از آنی اعتنا نكردند و قدر

   شده ر از آرم شد، ديدند پ  صبح اما چون. نگهداشتند
   ايشان از دستی ، موس بنابراين.   است و گنديده

  ، هر روز صبح  پس از آن21.  شد بسيار خشمگين
   جمع  نان  از آن  احتياجش ء اندازه  به زود هر آس

  آهی تابيد نانهاي ی م  بر زمين آفتابی آرد، و وقت یم
 .شد ی م  بود آب  مانده بر زمين

 آردند،   جمع  دو برابر نان  اسرائيل ، قوم روز جمعه22
  آنگاه. يعنی برای هر نفر بجای يک عومر، دو عومر

.  موسی گفتند  را به  آمدند و اين اسرائيل  بنی بزرگان
فردا روز    آه خداوند فرموده«:   گفت  ايشان موسی به23

 داريد  هر قدر خوراک الزم.   است  و عبادت استراحت
  سبت "  را برای فردا آه ری از آنامروز بپزيد و مقدا

 ». نگهداريد است"  خداوند مقدس
 را تا روز بعد  نانی  دستور موس آنها طبق24

   سالم  برخاستند ديدند همچنان  آه نگهداشتند و صبح
ی  غذا اين«:   گفت  ايشان بهی موس25.   است ماندهی باق

  و است" َسبَِّت خداوند" امروز  ، چون امروز شماست
 روز  شش26.  پيدا نخواهيد آرد زمينی روی چيز
 و   است ، َسبَّت  آنيد، اما روز هفتم جمعک خورا
 ».پيدا نخواهيد آردک خورا

   آردن  برای جمع  در روز هفتم ولی بعضی از مردم27
.  گشتند چيزی نيافتند  رفتند، اما هر چه خوراک بيرون

خواهند  ی می تا آ  قوم اين«:  موسی فرمود خداوند به28
دانند  مگر نمی29 سرپيچی آنند؟   و اوامر من از احكام

 آنها  ، خوراک دو روز را به  در روز ششم  من آه
 و   باشد روز استراحت  شنبه  را آه  و روز هفتم دهم می

 خوراک از   آردن  و نبايد برای جمع  آردم  معين عبادت
 در  ائيل اسر  قوم پس30»  بروند؟ های خود بيرون خيمه

   نانی را آه آنها اسم31.  آردند  استراحت روز هفتم
) »؟  چيست اين«يعنی (آردند، َمّن   می ها جمع صبح

   نان های گشنيز سفيد بود و طعم  دانه  مثل گذاشتند و آن
 . عسلی را داشت

خداوند «:  ، گفت  آرده  را خطاب اسرائيل یبنی موس32
  عومر بعنوانک مقدار ي   به  نان  از اين  آه فرموده

 را ببينند و بدانند   آن آيندهی  تا نسلها يادگار نگهداريم

 را از  اجدادشانی  خداوند وقت  آه استی  نان  همان اين
ی موس33» . داد  ايشان  به  آورد در بيابان مصر بيرون

  ء اندازه  به  و در آن پيدا آنی ظرف«:   گفت  هارون به
 را در حضور خداوند   آنعومر َمّن بريز وک ي

  هارون34» . را ببينند  آن آيندهی بگذار تا نسلها
 . آرد  بود عمل فرمودهی  موس  خداوند به همانطور آه
 . شد نهاده»  عهد صندوق« در   نان بعدها اين

   در آن  شدن  و ساآن  آنعان  به  تا رسيدن اسرائيل بنی35
 مّن   به  آه نانی  از اين  سال  چهل ، مدت سرزمين
  عومر ظرفی بود به(36. خوردند  بود، می معروف
 .) رفت گيری بكار می  برای اندازه  دو ليتر آه گنجايش

 
   از صخره آب

 ی دستور خداوند از صحرا  به اسرائيل یبن
،   آوتاه  از چند توقف  آردند و پس  آوچ سين

ديدند  آنجا رسيدند،  بهی اما وقت.  اردو زدند در رفيديم
 .شود ی پيدا نم نوشيدنی  برا  نيز آب  مكان  در آن آه

: گفتندی  موس  آغاز آردند و به  و شكايت  گله پس2
 ».  تا بنوشيم  بده  ما آب به«

چرا ؟ آنيد ی م  و شكايت چرا گله«:  داد جوابی موس
 »نماييد؟ ی م خداوند را امتحان

:  فرياد زدند بودند،  شده تاب یبی  از تشنگ اما آنها آه3
  آيا ما را بهی؟  آورد چرا ما را از مصر بيرون«

ی خود از تشنگی ها  و گله تا با فرزندانی اينجا آورد
 »؟ بميريم

   با اين من«:   و گفت  حضور خداوند رفت بهی موس4
 ». مرا سنگسار آنند  است  ممكن هر آن؟   چكنم قوم

  زرگانبرخی از ب«:  موسی فرمود خداوند در جواب6و5
   مردم  خود بردار و پيشاپيش  را همراه اسرائيل بنی

 در آنجا آنار  من.   آن  حرآت  حوريب  آوه بطرف
   به  عصايی آه با همان.  ايستاد  تو خواهم ، پيش صخره
 جاری شود   از آن  تا آب  بزن  صخره  زدی، به رود نيل
 او   خداوند به موسی همانطور آه» . بنوشند و قوم

.  جاری شد  از صخره  آرد و آب ستور داد، عملد
، خداوند را  قوم«يعنی ( آنجا را مّسا  موسی اسم7

 آنجا را  ؛ ولی بعضی اسم گذاشت) » آردند امتحان
  گذاشتند، چون) »  و مجادله  بحث محل«يعنی  ( مريبه
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 با خداوند پرداختند و   مجادله  به  اسرائيل در آنجا قوم
   اين و به» ؟  يا نه  ما هست وند در ميانآيا خدا«: گفتند
 . آردند  او را امتحان ترتيب

 
  با عماليقيها جنگ

.  بجنگند اسرائيل  آمدند تا با بنی  رفيديم ها به عماليقی8
 و   آن  انتخاب افرادی از قوم«:   گفت  يوشع موسی به9

   عصای خدا را به من. ها برو  عماليقی  جنگ فردا به
   يوشع پس10 ». ايستاد  خواهم  بر فراز تپه ه گرفت دست
 و موسی  ها رفت  عماليقی  جنگ  دستور موسی به طبق

موسی دستهای 11.  رفتند  باالی تپه  به* و حور و هارون
 دستهای  تا زمانی آه.  بلند آرد  آسمان خود را بطرف

شدند، اما   اسرائيلی پيروز می موسی باال بود، جنگاوران
آورد،   می ستهای خود را از خستگی پايين د هر وقت
 موسی  سرانجام12. گشتند  می  چيره ها بر آنان عماليقی
.  دستهای خود را باال ببرد  شد و ديگر نتوانست خسته
 و حور، او را روی سنگی نشاندند و از دو   هارون پس

. داشتند  باال نگه  آفتاب  دستهای او را تا غروب طرف
ها را بكلی   او، عماليقی  و سپاهيان ع، يوش در نتيجه13

 .تارومار آردند
ی  پيروز  اين شرح«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه14

   من  بگو آه  يوشع  يادگار بماند و به  تا به را بنويس
 محو  زمينی  را از رو  عماليق  مردم  و نشان نام

 ». آرد خواهم
 را   آن و  ساخت قربانگاهک  ي  مكان در آنی موس15
  منی  پيروز خداوند پرچم«ی يعن (»ی نس يهوه«

:   گفت  اسرائيل  قوم بهی  موس سپس16. ناميد) » است
   خداوند را برافرازيد، زيرا خداوند با مردم پرچم«

 ». خواهد بود  در جنگ  اندر نسل  نسل عماليق
 

 آيد یمی  ديدار موس  به يترون
  وقتی ديان م  موسی و آاهن ، پدر زن يترون
   آارهايی برای موسی و قوم  خدا چه شنيد آه

                                                 
 کاليب بود ءحور از قبيله يهودا و از خاندان حصرون و خانواده   *

خروج (ئيل بود  او پدر بزرگ بصل). 19و18: 2تواريخ 1(
 .)2و1: 31

   آنها را از مصر رهانيده  و چگونه  آرده اسرائيل
   موسی را با دو پسر او برداشت  زن صفوره3و2،  است

 خود را نزد  موسی قبًال زن. (  موسی رفت و پيش
  نامهای دو پسر موسی جرشون.)  بود  فرستاده يترون

،  است»  غريب« معنی   به جرشون. (و اليعازر بود
 در  من«:  بود  تولد او، موسی گفته  هنگام  به چون
خدا «  يعنی اليعازر هم4» .  هستم ، غريب  بيگانه زمين

:  بود  تولد او گفته  موسی هنگام ، چون»  است ياور من
   مرا ياری آرد و مرا از شمشير فرعون خدای پدرم«

 )». داد نجات
   سينا خيمه  آوهء  در دامنه اسرائيل ی بن آهی هنگام6و5

  از راهی  موس  و فرزندان  و پدر زن  بودند، زن زده
  همسر و دو خبر دادند آهی  موس  به پس. رسيدند
   يترون  استقبال بهی موس7. اند  آمده  و يترون پسرش
  پس.  او را بوسيد  آرد و صورت  او تعظيم ، به رفت

ی و موس8 رفتندی  موس ء خيمه ا به آنهی،از احوالپرس
ی  بالهاي  خداوند چه  آرد آه  تعريف پدر زنشی برا

 را  اسرائيل ی و مصريها آورد تا بن بر سر فرعون
   سفر تحمل  اين را در طولی  مشقت دهد و چهی رهاي

 خود   خداوند قوم  آنجا رسيدند و چگونه آردند تا به
   بسبب يترون9. د دا  و دشواريها نجات را از خطرات

آنها از مصر ی  و آزاد اسرائيل ی خداوند بر بن احسان
باد خداوند ک متبار«:  و گفت10 شد  بسيار خوشحال

   نجات  و مصريان  فرعون  خود را از دست  قوم آه
 ء خداوند بزرگتر از همه  آه دانم ی م اآنون11. داد

  ن مصريا  خود را از دست ، زيرا او قوم  است خدايان
 ».  است  داده  نجات رحم یمتكبر و ب

 خدا  ديگر بهی ها یو قربانی سوختنی  قربان يترون12
   به  اسرائيل  قوم  بزرگانء  و همه  آرد، و هارون تقديم
  خوردنی  او آمدند و در حضور خدا برا ديدن

 . نشستند دور همی  قربان گوشت
 

 آند ی م تعيينی قضاتی موس
 )18-9 :1  تثنيه(

   مردم  شكايات بهی رسيدگی برای روز بعد، موس13
   تا غروب  از صبح  و مردم  خود نشست در جايگاه

 .در حضور او ايستادند
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،   مردم  شكايات بهی  رسيدگ ديد آهی  وقت يترون14
  چرا اين«:  گفتی  موس گيرد، به یرا می  زياد وقت

  ام را تم چرا مردمی؟ ده ی م انجامی  تنهاي آار را به
 »ی؟دار ی م روز سر پا نگه

، زيرا   آار را بكنم  بايد اين من«:  داد جوابی موس15
آيند تا از  ی م  من  خود پيش  مشكالت حلی  برا مردم

  پيشی  دو نفر اختالف بينی وقت16.  نمايند خدا مسئلت
   حق  آه دهم ی م  تشخيص آيند و من ی م آيد، نزد من یم

   آنها تعليم  اوامر خدا را به و  و احكام با آدامست
 ». دهم یم

تو با 17.   نيست  درست اين«:  گفتی  موس پدر زن17
 را نيز  و قومی آور یدر می  آار، خود را از پا اين

   را به  آار سنگين اينی توان یتو نم. یآن ی م خسته
   و نصيحت  آن  مرا گوش حرف19. ی ده انجامی تنهاي

تو در .  خواهد داد  برآتمرا بپذير و خدا تو را
 و   و مسايل  باش  مردم  اينء حضور خدا نماينده

   خدا را به دستورات20.  او بگو  را به  ايشان مشكالت
  آنند و چهی  چطور زندگ  و بگو آه آنها ياد بده

   قوم  از ميان در ضمن22و21.  باشند داشتهی رفتار
  كار آه و درست  و خداترس آاردانی  افراد اسرائيل
   مردم  تا ميان  آن  متنفر باشند انتخاب از رشوه
  تعيينی قاضک هر هزار نفر يی برا.  آنند قضاوت

 هر هزار   خود از ميانء  نوبه  به همی  قاض آن.  آن
صد نفر ی قاضک  آند تا هر ي  نفر را انتخاب نفر، ده
   خود از ميان ء نوبه بهی  قاض  ده از اينک هر ي. باشد
 آنند تا هر  انتخاب دو نفر را   خويشء  صد نفره هگرو
 دو قاضی  هر يک از اين.  نفر باشد ، قاضی پنجاه يک

   نفر را انتخاب  خود پنجء  نفره  پنجاه  گروه نيز از ميان
   قوم بگذار قضاوت.  نفر باشد ، قاضی ده آنند تا هر يک

 و   مهم بسيار  مسايل  افراد باشد و آنها فقط  اينء برعهده
 آوچک را خود   را نزد تو بياورند، ولی مسايل پيچيده
 را در آار خود شريک  ، ديگران  ترتيب  اين به.  آنند حل
  اگر اين23. شود  تو سبكتر می آنی و بار مسئوليت می

 باشد،   خدا نيز چنين گيری و خواست  را در پيش روش
   نيز در حاليكه  نخواهی شد و قوم  خسته آنوقت

  های خويش  خانه ، راضی به  است  شده  حل اختالفشان
 ». باز خواهند گشت

   و مطابق  خود را پذيرفت  پدر زن نصيحتی موس24
را ی  آاردان او مردان25.  آرد پيشنهاد او عمل
هر هزار نفر، صد نفر، ی  آنها برا برگزيد و از ميان

  بآنها مرت26.  آرد تعيينی  نفر قضات  نفر و ده پنجاه
 و   مشكالت  بودند و به  مشغول  آار قضاوت به

  حلی برای آردند، ول یمی  آوچكتر رسيدگ اختالفات
 .آمدند یمی  نزد موس  و پيچيده  مهم مسايل

 آرد و   را بدرقه پدر زنشی  از چند روز، موس پس27
 .  خود بازگشت  واليت او به

 
  سينا  درآوه  اسرائيل قوم

  گفتند و درستک  را تر ديم رفي اسرائيل یبن
   بيابان  از مصربه  از خروجشان  پس  ماه سه

ی موس3.  سينا اردو زدند  آوه سينا رسيدند و در مقابل
خداوند از .   رفت آوهی  باال  با خدا به مالقاتی برا
 مرا  دستورات«: فرمودی  موس  به  خطاب  آوه ميان
   من شما ديديد آه4:  بگو  ايشان  و به  بده اسرائيل ی بن به

  آهی  و چطور مانند عقاب  آردم ها چه یبا مصر
،  برد، شما را برداشته یبالها می  را رو هايش بچه
 باشيد و عهد   من  اگر مطيع حال5.   خود آوردم پيش

   خاص ، شما قوم  اقوام ء همه مرا نگهداريد، از ميان
   من  مال هر چند سراسر جهان.  خواهيد بود من
 خواهيد بود و  مقدسی  ملت منی اما شما برا6،  است
 ». خواهيد آرد ، مرا خدمت  آاهنان چون

 را  اسرائيل ی بن  فرود آمد و بزرگان از آوهی موس7
 او   خداوند به  را آه  آرد و هر چه دور خود جمع

 .  باز گفت  ايشان  بود به فرموده
خداوند   هر چه« :  دادند صدا جوابک  ي  قومء همه8

  پاسخی موس» . دهيم ی م ، انجام  است از ما خواسته
 . آرد  خداوند عرض  را به قوم

نزد ی  در ابر غليظ من«: فرمودی  موس خداوند به9
   به  قوم آنم ی با تو گفتگو م آهی  تا هنگام آيم یتو م
 گفتار تو   پس مرا بشنوند و از اينی  خود صدا گوش

 ».را باور آنند
و 10  آرد  خداوند عرض  را به  قوم خپاسی موس

 برو و امروز و   پايين حال«:  او فرمود خداوند به
   ايشان به.   آن  آماده  با من مالقاتی فردا آنها را برا
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   من چون11، خود رابشويندی  لباسها بگو آه
 بر  اسرائيل ی بن  فردا در برابر چشمان  پس خواهم یم

   تعيين دور تا دور آوهی دودح12.   شوم  سينا نازل آوه
 از   بگو آه  ايشان  جلوتر نيايند و به  از آن  قوم  آه آن
هر .  نشوند همک  نزدي  آن بهی  باال نروند و حت آوه
او 13.  خواهد شد  حدود پا فراتر گذارد آشته  از اين آه

   اينكه  شود بدون بايد سنگسار گردد و يا با تير آشته
 نيز   حيوانات  شامل  قانون اين. بزند   او دست بهی آس
  ی صدا نشويد تا اينكهک  نزدي  آوه  به پس. شود یم

   آوهء  دامنه توانيد به ی م شيپور برخيزد، آنگاه
 ».برآييد

  * را تقديس اسرائيل ی فرود آمد و بن از آوهی موس14
 .خود را شستندی نمود و آنها لباسها

روز بعد، خداوند دو «:  فرمود  ايشان بهی موس15
ی  خود را برا پس. خود را بر شما ظاهر خواهد آرد

   دو روز با زنان  آنيد و در اين  با او آماده مالقات
 ».ننماييدی خود نزديك

ی ، صدا  آفتاب  طلوع ، هنگام  روز سوم صبح16
ی روی  شد و ابر غليظ  شنيده رعد و برقک هولنا
ی  صدا چونی دبسيار بلنی  صدا سپس.  پديد آمد آوه

 . لرزيدند  از ترس  قوم تمام.  شيپور برخاست
 با خدا از  مالقاتی آنها را برای  موس آنگاه17

  تمام18.  ايستادند آوهی  در پا همه.  برد  بيرون اردوگاه
 بر   شد، زيرا خداوند در آتش  سينا از دود پوشيده آوه
 و مانند دود   دود برخاست از آوه.  آرد  نزول آن

ی صدا19.  لرزيد  آوه  و تمام ، در هوا باال رفت آوره
با خدا ی  موس آنگاه. شد ی بلندتر م شيپور هر لحظه

  رعد بهی نظير صدای  با صداي  و خدا هم  گفت سخن
 آرد،   نزول  آوهء خداوند بر قلهی وقت20.  داد او جواب

 باال   آوهء  قله نيز بهی را فراخواند و موسی موس
 . رفت

 بگو   قوم  برو و به پايين«: فرمودی  موس داوند بهخ21
   من ديدنی  تجاوز نكنند و برا  شده  از حدود تعيين آه

  آهی آاهنانی حت22. شوند یمک  هال باال نيايند و گرنه

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, نيعنی جدا کرد» تقديس«   *

آنند تا بر   شوند بايد خود را تقديس یمک  نزدي  من به
 ». نشومک  غضبنا ايشان

 نخواهند  آوهی اال ب آنها به«:  آرد عرضی موس23
و ی ا  آار برحذر داشته  را از اين آمد، زيرا تو ايشان

،   آرده  را تقديس  آوه آهی ا  دستور داده  من به
   از آن  آه  آنها بگويم  و به  آنم  تعيين آنی برای حدود

 ».حدود تجاوز نكنند
 را با خود باال   برو و هارون پايين«: خداوند فرمود24

   از آن  آنها بگو آه  و آاهنان اسرائيل یبن  به. بياور
  آوهی  باال  به  من ديدنی حد، تجاوز نكنند و برا

 ».ميرند ی م نيايند، و گر نه
   را آه  و هر چه  رفت  پايين از آوهی  موس پس25

 .  باز گفت  قوم  بود به  او فرموده خداوند به
 
   فرمان ده

 )21-1 :5  تثنيه(

  را  احكام  و اين  گفت خنسی خدا با موس
 :صادر آرد

 تو را  آهی  خداي ، همان تو هستمی  خداوند، خدا من«2
 .مصر آزاد آردی  و بندگ از اسارت

 . نباشد  ديگر غير از من تو را خدايان«3
 يا ماهی برای   يا پرنده  حيوان  شكل  بتی به هيچگونه«4

نها را  و آ در برابر آنها زانو نزن5.   نكن خود درست
،  باشم  خداوند، خدای تو می  آه ، زيرا من  نكن پرستش

 دشمنی آنند،   با من  و آسانی را آه خدای غيوری هستم
 آنها   فرزندان  حال ، شامل  مجازات اين.  آنم  می مجازات
  اما بر آسانی آه6. گردد  نيز می  و چهارم  سوم تا نسل

 پيروی آنند، تا  مرا  باشند و دستورات  داشته مرا دوست
 . آنم  می  رحمت هزار پشت

   سوءاستفاده تو هستمی  خداوند، خدا  آه  من از نام«7
يا ی  بياور  زبان بهی احترام ی مرا با ب اگر نام.  نكن
 . آنم ی م  تو را مجازاتی، بخور  دروغ  قسم  آن به

.  بدار  را مقدس  و آن  باش  ياد داشته  را به روز سبت«8
   آه ولی در روز هفتم10،   روز آار آن  شش تهدر هف9
  ، نه  خودت ، نه  آار نكن  هيچ است»  خداوند سبت«

 و   مهمانانت ، نه  آنيزت ، نه  غالمت ، نه  دخترت ، نه پسرت
 و   روز، آسمان  خداوند در شش چون11.   چهارپايانت نه
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 آفريد و روز   در آنهاست  را آه  و دريا و هر چه زمين
 را مبارک   او روز سبت پس.  از آار آشيد  دست هفتم

 . نمود  تعيين  را روز استراحت خواند و آن
  آهی  تا در سرزمين  آن  را احترام پدر و مادرت«12

ی  تو خواهد بخشيد، عمر طوالن تو بهی خداوند، خدا
 .ی باش داشته

 .  نكن قتل«13
 . زنا نكن«14
 . نكنی دزد«15
 . نگو دروغ«16
.   باش  نداشته  ديگران  و ناموس  مال  به  طمع چشم«17
  ، و اموال  و آنيز، گاو و االغ  غالم  فكر تصاحب به

 ».  نباش ات همسايه
 دود را   و باال رفتن  رعد و برق  اسرائيل قومی وقت18

  شيپور را شنيدند، از ترسی  ديدند و صدا از آوه
  ايستادند و دور از آوهی ا آنها در فاصله. لرزيدند

 :گفتندی  موس به19
   و ما اطاعت  ما برسان  خدا را بگير و به تو پيام«
   نكند، چون خدا مستقيمًا با ما صحبت.  آنيم یم
 ».  بميريم ترسيم یم

   نزول اينی  خدا برا نترسيد، چون«:  گفتی موس20
 خود را بر شما ظاهر سازد تا از   قدرت ، آه آرده
 ». نكنيد ترسيد و گناه از او ب  پس اين

موسی    بودند، ديدند آه  آنجا ايستاده  قوم ء همه در حاليكه21
 . بود، نزديک شد  خدا در آن  غليظی آه  ظلمت به
 

   قربانگاه مقررات
   اسرائيل  قوم  تا به خواستی  خداوند از موس آنگاه22

 : بگويد چنين
   با شما صحبت  از آسمان شما خود ديديد چگونه«

  از طال و نقرهی خود خدايانی  ديگر برا پس23،  آردم
  آهی قربانگاه24.  نكنيد نسازيد و آنها را پرستش

  از گله.  باشد زمينک سازيد بايد از خا ی م منی برا
ی سالمتی و هدايای سوختنی ها ی خود قربانء و رمه
   من آهی در جاي. آنيدی  قربان  قربانگاه اينی رو
   بسازيد تا من  قربانگاه آنم ی م يين تع عبادتی برا
اگر خواستيد 25.   دهم ، شما را در آنجا برآت آمده

 بنا آنيد، سنگها را با ابزار   را از سنگ قربانگاه
آنها ابزار ی  رو آهی  سنگهاي نشكنيد و نتراشيد، چون

ی برا26.  نيستند  من  قربانگاه  باشد مناسب بكار رفته
ها باال  از پلهی ريد مبادا وقت نگذا ، پله قربانگاه

 . شود  شما ديده رويد عورت یم
 

  رفتار با غالمان
 )18-12 :15  تثنيه(

  آنيد، اينها  بايد اطاعت آهی ساير احكام«
 :هستند

 تو   سال  بايد شش  فقط*اگر غالمی عبرانی بخری«2
   اينكه  بايد آزاد شود بدون  هفتم سال.  آند را خدمت
 از  اگر قبل3. آزادی خود قيمتی بپردازد  برای آسب

   باشد و در حين  تو شود همسری نداشته  غالم اينكه
   خودش  فقط  هفتم غالمی همسری اختيار آند در سال

 تو شود همسری   غالم  از اينكه اما اگر قبل. آزاد شود
 آزاد   هر دو آنها در يک زمان  باشد، آنگاه داشته
 باشد و   گرفته  برای او زن ولی اگر اربابش4. شوند

   باشد، آنگاه  و دخترانی شده  پسران او از وی صاحب
 او   پيش  و فرزندانش  آزاد شود و زن  خودش فقط

 .بمانند
   و فرزندانم  و زن  ارباب من:  بگويد  غالم اگر آن«5

  خود ترجيحی  و آنها را بر آزاد  دارم را دوست
 ببرد  قوم *  قضات  را پيش او  اربابش آنوقت6،  دهم یم

 آند  سوراخی  او را با درفش  گوش و در حضور همه
 . او باشد  غالم  هميشه  پس تا از آن

  بفروشد، آنی  آنيز دختر خود را بهی اگر مرد«7
اگر 8.  آزاد نشود  ششم  سال  در پايان آنيز مانند غالم

   و نامزد خود آرده  آنيز را خريده  آن  آه اربابش
ی  دهد تا و نباشد، بايد اجازهی ، از او راض ستا

ک  ي  ندارد او را به حقی بازخريد شود؛ ول
 او   آار در حق  اين بفروشد، چونی غيراسرائيل

 بخواهد آنيز را  اگر ارباب9. شود ی م  شمرده خيانت

                                                 
 پرداخت قرض تو بر نيايد و ءاگر کسی از عهده«يعنی    *

 .»...بدين ترتيب غالم تو شود 

 .»پيش خدا«يا      *
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   دختران  رسوم  نامزد آند، بايد مطابق پسرشی برا
اگر 10. آنيزک  ي رسم   به آزاد با او رفتار آند، نه

نيز ی  ديگر  آند و بعد زن  با او ازدواج خودش
او ی  همسر و حقک و پوشاک بگيرد، نبايد از خورا

   نكته  سه  اين  در رعايت اگر ارباب11.  آند آمی چيز
تواند  ی و م  آنيز آزاد است  آن آند، آنوقتی آوتاه
 .آندک تر  او رای، قيمت  پرداخت بدون

 
   مجرمين  مجازات  به ربوط م قوانين

   منجر به بزند آهی را طوری انسانی اگر آس«12
اما اگر او 13.  شود گردد، او نيز بايد آشتهی  و مرگ

،  ** باشد بودهی ، تصادف  و مرگ  نداشته قصد آشتن
   آنجا پناهنده  تا به آنم ی م  تعيين برايشی  مكان آنوقت
 عمد و با   به،یاگر شخصی ول14  بنشيند ، بست شده

اگر ی  آند و او را بكشد، حت حملهی  آس بهی قصد قبل
   باشد، بايد از بست  برده  نيز پناه  من  قربانگاه به

 . شود ، آشته  آشيده بيرون
 . شود  را بزند، بايد آشته  پدر يا مادرش هر آه«15
 غالمی   او را به  انسانی را بدزدد، خواه هر آس«16

 . شود  باشد، بايد آشته  نفروخته  و خواه فروخته
   آند، بايد آشته  پدر يا مادر خود را لعنت هر آس«17

 .شود
از آنها ی  گالويز بشوند و يك اگر دو نفر با هم«18

   مجروح  بزند آه  چنان  يا با مشت را با سنگی ديگر
   حالش و بعد از اينكه19، شود اما نميردی و بستر
   برود، آنوقت صا راهعک  شد بتواند با آم خوب

   مخارج  تمام آهی  شود، بشرط  بخشيده ضارب
ی  را تا وقت مجروحی بيكاری  روزها  و تاوان معالجه

 . بپردازد  نشده  آامًال خوب آه
  با چوبی  يا آنيز خود را طور غالمی اگر آس«20

.  شود  او گردد، بايد مجازات  مرگ  منجر به بزند آه
ک  از آت پسی  يا آنيز چند روز  غالم اما اگر آن21

   نشود، زيرا آن  مجازات  بماند، اربابش  زنده خوردن
 . دارد  او تعلق  يا آنيز به غالم

                                                 
 .9-1: 20نگاه کنيد به يوشع   **

   اين  درگير شوند و در جريان با همی ا اگر عده«22
   جنين  سقط  به بزنند آهی را طوری ا  حامله دعوا، زن

  اربنرسد، ضی  خود او آسيب بهی او منجر شود، ول
  آنی  بخواهد و قاض  زن  شوهر آن را آهی هر مبلغ

 خود او  اگر بهی ول23.  بدهد را تأييد آند، بايد جريمه
 نيز   ضارب  به  صدمه وارد شود، بايد همانی ا صدمه

،   چشم  بعوض چشم24،   جان  بعوض جان: وارد گردد
  ، پا بعوض  دست  بعوض ، دست دندان   بعوض دندان

  ، و ضرب  زخم  بعوض ، زخم  داغ  بعوض غدا25، پا
 .  ضرب بعوض

   غالم  چشم بهی ا  ضربه با وارد آردنی اگر آس«26
   چشمش  او را آور آند، بايد او را بعوض يا آنيزش
 يا آنيز خود را   غالم دندانی اگر آس27. آزاد آند

 . آزاد آند  دندانش بشكند، بايد او را بعوض
 بزند و او را  شاخی  يا زن مرد بهی اگر گاو«28

   هم  گاو بايد سنگسار شود و گوشتش بكشد، آن
   شمرده گناه ی گاو ب  آن  صاحب  نشود، آنوقت خورده

ی  زن  شاخء  گاو قبًال سابقه اگر آنی ول29. شود یم
،   با خبر بوده  موضوع  از اين  هم  و صاحبش داشته

 گاو  د هم باي  باشد، در اينصورت اما گاو را نبسته
  ولی30.  شود  آشته  صاحبش سنگسار گردد و هم
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  بها را قبول  خون شوند آهی  راض  مقتول اگر بستگان
ی  خونبها تواند با پرداخت ی گاو م آنند، صاحب

 . دهد  خود را نجات ، جان  شده تعيين
 بزند و او را   دختر يا پسری شاخ اگر گاوی به«31

 يا   غالم اما اگر گاو به32.  اجرا شود  حكم بكشد، همين
   به  نقره كشد، بايد سی مثقال بزند و او را ب آنيزی شاخ

 سنگسار   شود و گاو هم  يا آنيز داده  غالم  آن ارباب
 .گردد

 را نپوشاند و  آنی بكند و روی چاهی اگر آس«33
   بايد قيمت  چاه صاحب34،  بيفتد در آنی گاو يا االغ

   بپردازد و حيوان  صاحبش  را تمامًا به  حيوان آن
 . او باشد  از آن مرده

   آن اگر گاوی، گاو ديگری را بزند و بكشد، صاحبان«35
   را ميان  آن  را بفروشند و قيمت دو گاو بايد گاو زنده

تواند نيمی از   می  آنند، و هر يک از آنها هم خود تقسيم
ولی اگر گاوی 36.  را برای خود بردارد  شده گاو آشته

 را   آن  و صاحبش  زنی داشته شاخ  ء سابقه،  مانده  زنده آه
 بدهد و   گاو آشته ای بعوض  باشد، بايد گاو زنده نبسته

 . را برای خود بردارد  شده گاو آشته
 

   اموال  به  مربوط قوانين
 اگر آسی گاو يا گوسفندی را بدزدد و«

   گاوی آه بفروشد يا سرببرد بايد بعوض
   گوسفند، چهار گوسفند پس  گاو و بعوض  پنج دزديده
   غرامت  آامل  پرداختء اگر از عهده4و3و2. بدهد

.  شود  غالمی فروخته  به  غرامت  اين برنيايد، در قبال
   گاو، گوسفند و يا االغ  دزديدن اگر دزد در حين

   شده  دزديده  حيوان دستگير شود بايد دو برابر ارزش
   عمل  در حين  شب  هنگام اگر دزد به.  بدهد جريمه

   مجرم  است  او را آشته ی آه شود، آس دزدی آشته
 شود   در روز واقع  قتل شود، اما اگر اين  نمی شناخته
 .  است  مجرم  او را آشته آسی آه

   تاآستان  داخل  خود را عمدًا به چارپايانی اگر آس«5
 ء رها آند، و يا آنها را در مزرعهی  ديگر شخص
   محصول بچراند، بايد از بهترينی  ديگر شخص
 يا   تاآستان  صاحب  به  وارده برابر خسارتخود، 
 . بپردازد  غرامت مزرعه

   آند و آتش روشنی  آتش اش در مزرعهی اگر آس«6
ها يا   نمايد و بافه سرايتی  ديگر  شخصء  مزرعه به

 او را بسوزاند،  ء مزرعه  و يا تمام  درو نشده محصول
   تمام  بايد غرامت  است  را افروخته  آتش آنكه

 . را بپردازد  وارده خسارات
   امانت بهی  شخص را پيشی ا ی يا ش پولی اگر آس«7

 شد، اگر دزد دستگير   دزديده  امانت  و آن گذاشت
   عوض  است  دزديده  را آه شود بايد دو برابر آنچه

   شخص اگر دزد گرفتار نشود، آنوقتی ول8. دهد
 آيا خود  شود ببرند تا معلوم * امانتدار را نزد قضات

 .  يا نه  است  آرده  خيانت او در امانت
 و يا هر چيز  ، لباس  گاو، گوسفند، االغ هر گاه«9

   او پيشء  گمشده  ادعا آند آه  شود و صاحبش ديگری گم
 انكار آند، بايد هر   شخص ، ولی آن  است  شخص فالن
   مقصر شناخته  بيايند و آسی آه  حضور قضات دو به

 . دهد ، تاوان  شده  دزديده  مالی آهشد دو برابر
   يا گوسفند يا هر حيوان گاو يا االغی اگر آس«10

   بسپارد و آن  امانت  به  همسايه  دست را بهی ديگر
  شود و  ببيند، و يا غارت  بميرد، يا آسيب حيوان
 بايد سوگند   همسايه آن11،  نباشد در بينی شاهد

 بايد   مال  و صاحب  است  را ندزديده  آن بخورد آه
،   مال  تاوان سوگند او را بپذيرد و از گرفتن

از ی  امانت  يا مال اگر حيوانی ول12. آندی خوددار
   صاحب  شود، امانتدار بايد به نزد امانتدار دزديده

 را  آنی وحشی اگر احيانًا جانور13.  دهد  غرامت مال
 را   شده  دريده ء امانتدار بايد الشه  باشد، شخص دريده
   در اينصورت  دهد، آه  امر نشان  اين اثباتی برا

 .شود ی نم  گرفته غرامت
 بگيرد   خود قرضء اگر آسی حيوانی را از همسايه«14

   هم  شود، و صاحبش  ببيند يا آشته  آسيب  حيوان و آن
   گيرنده  باشد، قرض  در آنجا حاضر نبوده  زمان در آن

 در  اما اگر صاحبش15. بدهد را   حيوان  آن بايد عوض
   تاوان  پرداخت  باشد، احتياجی به آنجا حاضر بوده

،   آرايه  باشد همان  شده  آرايه اگر حيوان.  نيست
 .شود  می  را نيز شامل غرامت

                                                 
 .9 ءهمچنين آيه, »پيش خدا«يا    *
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  یو دينی  اخالق قوانين
 هنوز نامزد  را آهی ا  دختر باآرهی،اگر مرد«16

، او را  را پرداخته دختر ء  آند، بايد مهريه  اغفال نشده
  اگر پدر دختر با اينی ول17.  عقد خود در آورد به

   تعيين ء مهريه  مرد بايد فقط نباشد، آنی  راض ازدواج
 . او بپردازد  را به شده

 . شود آند، بايد آشتهی  جادوگر آهی زن«18
  نمايد، بايد آشتهی نزديكی  با حيوان آهی هر انسان«19

 .شود
ديگر، غير از خداوند ی خداي یبرای اگر آس«20

 . شود آند، بايد آشتهی قربان
 شما   ياد آوريد آه به.  نكنيد  ظلم  غريب  شخص به«21

 . بوديد  مصر غريب نيز در سرزمين
اگر بر آنها 23. آشی نكنيد  بهره  و يتيم  زن از بيوه«22

   فرياد برآورند، من  من  پيش ظلمی روا داريد و ايشان
، شما را   شده و بر شما خشمگين24،  رسم ا می داد آنه به
   شما بيوه  نمود تا زنان  هالک خواهم  دشمنان  دست به

 . گردند  يتيم شوند و فرزندانتان
   باشد، پول  محتاج  خود آه  يكی از افراد قوم اگر به«25

 و از او سود   يک رباخوار رفتار نكن  دادی، مثل قرض
   از غروب  گرو گرفتی، قبل او را اگر لباس26. نگير
   لباس  آن  است  ممكن چون27،   بده  او پس  را به  آن آفتاب

 او   را به  لباس اگر آن.  باشد  او برای خوابيدن تنها پوشش
   داد او خواهم  به  آند من  ناله  من  ندهی و او پيش پس

 .  هستم رسيد، زيرا خدايی آريم
 .  نفرست  خود لعنت  قوم بران ره  و به* خدا آفر نگو به«28
   موقع  و عصير انگور خود را به نوبر غالت«29

 . بياور بحضور من
 .  بده پسر ارشد خود، عوضی برا«
   خود را به  و گوسفندان نر گاوانی ها  زاده نخست«30
   پيش هفتهک ها ي زاده  نخست بگذار اين.   بده من

 .  بده  من را به آنها   بمانند و در روز هشتم مادرشان
را ی  حيوان  گوشت  هستيد، پس  من  مقدس شما قوم«31
 را  ، نخوريد؛ آن  شده دريدهی  جانور وحش  بوسيله آه
 . بيندازيد  سگان پيش

                                                 
 .»به قضات ناسزا نگو«يا    *

   و انصاف عدل
   و با دادن  را منتشر نكن خبر دروغ«

. منمای  با خطاآار همكار دروغ  شهادت
در ی وقت. ار بد مشو آ  در انجام رو جماعت دنباله2

 تأثير نظر  تحتی ا  ايستاده  شهادت  در مقام دادگاه
صرفًا ی و از آس3،   نكن  را پايمال ، عدالت اآثريت

 .منمای  طرفدار  فقير است بخاطر اينكه
ی  خود برخورد  دشمن ء گمشده  گاو يا االغ اگر به«4
 را   دشمنت اگر االغ5.   برگردان  صاحبش  را پيش آن
  اعتنا از آنارش ی، ب  است  در زير بار افتاده آهی ددي

 خود را از   تا االغ آنک  او آم  به رد نشو، بلكه
 . بلند آند زمين

  تهمت7.   نكن  فقير را پايمال  شخص ، حق در دادگاه«6
   مرگ  به گناه ی ب  و نگذار شخص نزنی  آس ناروا به
ر پا گذارد  را زي  عدالت را آهی  آس من.  شود محكوم

 .  گذاشت سزا نخواهم یب
 را آور   بينايان  چشمان  رشوه  نگير، چون رشوه«8
 .واميداردی  دروغگوي  را به آند و راستگويان یم
 خود تو در  ، چون  نكن  ظلم  غريب  اشخاص به«9

 .ی آگاه  غريبان و از حالی  بود مصر غريب
 

  روز  و هفتمين  سال هفتمين
 آنيد، و   و زرع  آشت  سال  شش خود در زمين«10

 بگذاريد   هفتم اما در سال11.  نماييد  را جمع  آن محصول
رويد   می  در آن  را آه  آند و آنچه  استراحت زمين

 باقی   از آن  آنند و آنچه  استفاده واگذاريد تا فقرا از آن
   دستور در مورد باغ اين.  صحرا بخورند بماند حيوانات
 .آند  می  نيز صدق  زيتون انگور و باغ

 نماييد   استراحت  روز آار آنيد و در روز هفتم شش«12
آنند و   آار می  برايتان  و غريبانی آه  و آنيزان تا غالمان

 . نمايند  بتوانند استراحت حتی چارپايانتان
  نزد خدايان.  آنيد  اطاعت ام  شما گفته  به  آه از آنچه«13

 . نياوريد  آنها را بر زبان مغير دعا نكنيد و حتی اس
 

   عيد بزرگ سه
 )17-1 :16  ، تثنيه26-18 :34  خروج(

.  نگاهداريد  من  احترام  عيد را به  سه  اين هر سال«14
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 در   قبًال دستور دادم همانطور آه: ، عيد فطير اول15
 عيد را  اين.  فطير بخوريد  روز نان  عيد هفت اين

 برگزار آنيد،   هر سال  ابيب  در ماه بطور مرتب
در .  آمديد  از مصر بيرون  بود آه  ماه  در همين چون
.  بياوريد  هديه  حضور من  شما بايد بهء  عيد همه اين

 شما بايد نوبر   آه استی  وقت آن: ، عيد حصاد دوم16
، عيد  سوم.  آنيد  تقديم  من  خود را به محصوالت

   هنگام،  عيد را در آخر سال  اين:یآور جمع
   در اين هر سال17.  برگزار آنيد محصولی آور جمع
 بايد در حضور  اسرائيل ی بن  مردان  عيد، تمام سه

 .خداوند حاضر شوند
 خمير   با نان را همراهی  قربان  حيوان خون«18

ی هاي ی قربان نگذاريد پيه.  نكنيد  تقديم  من دار به مايه
 . بماند ايد تا صبح  آرده  تقديم  من  به آه
 ء  خانه آنيد، به ی درو م را آهی نوبر هر محصول«19

 . بياوريد خداوند، خدايتان
 . نپزيد  را در شير مادرش بزغاله«
 

 خدای ها وعده
 تا شما را  فرستم  شما می ای پيشاپيش  فرشته من«20

   برای شما آماده  آند آه  سرزمينی هدايت  به بسالمت
   آنيد و از دستوراتش  توجه او  سخنان به21.  ام آرده

 شما را  از او تّمرد نكنيد، زيرا گناهان. پيروی نماييد
 بر   من  و نام  است من ء  نماينده او نخواهد بخشيد، چراآه

 مرا   دستورات  او باشيد و تمام اگر مطيع22.  اوست
.  شد  شما خواهم  دشمنان  دشمن  من  آنيد، آنگاه اطاعت

   و شما را به  شما خواهد رفت اپيش پيش  منء فرشته23
ها،  ها، آنعانی ها، فرزی ها، حيتی  اموری سرزمين
 آنها را   خواهد آرد و من ها هدايت ها و يبوسی حوی

   و پرستش بتهای آنها را سجده24.  نمود هالک خواهم
 قومها را  اين.  آنها را بجا نياوريد  ننگين نكنيد و مراسم

 . را بشكنيد ننابود آنيد و بتهايشا
   و آب  آنيد و او نان خداوند، خدای خود را عبادت«25

 شما   خواهد داد و بيماری را از ميان شما را برآت
 و نازايی   جنين  شما سقط در ميان26. دور خواهد آرد

 شما عمر طوالنی خواهد  او به.  وجود نخواهد داشت
 .بخشيد

خداوند بر    بريد، ترس  هجوم آهی  هر سرزمين به«27
خواهد شد و آنها از برابر شما ی  مستول مردمانش

 تا  فرستم ی م سرخی  زنبورها من28.  خواهند گريخت
را از حضور شما ی و حيتی  آنعانی،حوی ها قوم

   بيرون سالک  قومها را تا ي  آن البته29.  آنند بيرون
 گردد و  و ويرانی  خال  آرد مبادا زمين نخواهم
 قومها  اين30.  از حد زياد شوند  بيش ه درند حيوانات
 شما   جمعيت آم  تا آم آنم ی م  از آنجا بيرون را بتدريج

  مرز سرزمين31.  را پر آند  زمين زياد شود و تمام
 و از   فلسطينء  تا آرانه سرخی شما را از دريا

   و به دهم ی م  وسعت  تا رود فرات جنوبی صحرا
   را شكست  سرزمين  آن  تا ساآنان آنم یمک شما آم
 . آنيد ، بيرون داده

و نگذاريد در 33 عهد نبنديد   ايشان با آنها و خدايان«32
 پرستی   بت  شما زندگی آنند مبادا شما را به ميان

 ». عظيمی گرفتار سازند  مصيبت ، به آشانده
 

  عهد تثبيت
تو و «:  موسی فرمود  خداوند به سپس
هو با هفتاد نفر از  و ابي  و ناداب هارون

   من  برآييد ولی به  آوه  به  نزد من  اسرائيل بزرگان
.  آنيد  دور مرا سجده ء از فاصله نزديک نشويد، بلكه

   بيا، ولی بقيه تنها تو ای موسی، بحضور من2
   نيز نبايد از آوه  يک از افراد قوم هيچ. نزديک نيايند

 ».باال بيايند
 خداوند   و دستورات نين و قوا بازگشتی  موس پس3

 .  باز گفت اسرائيل ی بن را به
   خداوند فرموده هر چه«: صدا گفتندک  ي  مردم تمام
 ». داد  خواهيم ، انجام است

 روز   و صبح  خداوند را نوشت  دستورات موسی تمام4
 قربانگاهی   آوه  و در پای آن  برخاست بعد، بامدادان
 در   ستون ، دوازده اسرائيل نی ب  تعداد قبايل بنا آرد و به

   چند نفر از جوانان آنگاه5.  برپا نمود  آن اطراف
های سوختنی و   را فرستاد تا قربانی اسرائيل بنی

موسی نيمی 6.  آنند  خداوند تقديم های سالمتی به قربانی
 و در تشتها   را گرفت  قربانی شده  حيوانات از خون
.  پاشيد  قربانگاه را روی  ديگر خون  و نيم ريخت
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 بود   خدا را نوشته  دستورات  در آن  آتابی را آه سپس7
 بار   خواند و قوم اسرائيل  عهد را برای بنی يعنی آتاب
   دستورات  از تمام  آه دهيم  می ما قول«: ديگر گفتند

 ».  آنيم خداوند اطاعت
 و بر   در تشتها بود گرفت  موسی خونی را آه پس8

 خداوند  ، عهدی را آه  خون اين«:  و گفت پاشيد  مردم
 ».آند ، مهر می  با شما بست  دستورات  اين با دادن

 و ابيهو با هفتاد نفر از   و ناداب موسی و هارون9
  و خدای اسرائيل10 باال رفتند،   از آوه  اسرائيل بزرگان
 زير پای او فرشی از  رسيد آه  نظر می به. را ديدند
هر 11.  باشد  شده  گسترده شفافی آسمان   آبود به ياقوت

   ايشان  خدا را ديدند، اما آسيبی به  اسرائيل چند بزرگان
 .آنها در حضور خدا خوردند و آشاميدند. وارد نشد

 
  سينا آوهی روی موس

ی باال   به نزد من«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه12
  را آهی  و دستورات  قوانين  و من  بيا و آنجا باش آوه
 تا آنها را  دهم ی تو م  به ام نوشتهی سنگی ها لوحی رو
و دستيار ی  موس پس13» .ی ده  تعليم اسرائيل ی بن به

  بهی موس14.  باال بروند  برخاستند تا از آوه او يوشع
در اينجا بمانيد و منتظر باشيد تا «:   گفت  قوم بزرگان
 با  آمد پيشی  مشكل  من اگر در غياب.  برگرديم
 ». آنيد  و حور مشورت هارون

  آوهی  و ابر  سينا باال رفت از آوهی ، موس بنابراين15
 خداوند بر  و حضور پر جالل16 را در خود فرو برد

 را   آوه  روز ابر همچنان شش.   قرار گرفت آن
 ابر  ، خداوند از ميان  بود و در روز هفتم پوشانده
داوند بر  خ حضور پر جالل17. را صدا زدی موس

   بودند چون  آوه  در پايين آهی  بر مردم فراز آوه
  بهی موس18. رسيد ی نظر م  به  آتش فروزانی ها شعله
   ابر، او را پوشانيد و او چهل  و آن  رفت آوهی باال

 . ماند  روز در آوه شبانه
 

  عبادتگاهی هدايا برا
 )9-4 :35  خروج(

  اسرائيل ی بن به«: فرمودی  موس خداوند به
از .  بياورند  حضور من  هدايا به بگو آه

. آورند ی م  و رغبت  با ميل  آه  آن  قبول هديهی آسان
؛   و مفرغ طال، نقره:  باشند  نوع هدايا بايد از اين

 بز؛  ؛ پشم  لطيف و قرمز؛ آتانی  ارغوانی،آبی نخها
 خز؛   باشد و پوست  شده  سرخ  رنگش  آه  قوچ پوست
چراغها؛ مواد ی  برا  زيتون اقيا؛ روغن اق چوب

  ؛ بخور خوشبو؛ سنگ  مسح  روغن تهيهی خوشبو برا
 بند  و سينه *ايفودی ديگر برای قيمتی  و سنگها جزع
 . آاهن

 بسازند تا در   مقدسی برايمء  بايد خيمه اسرائيل بنی«8
 را   آن  لوازم  و تمام  خيمه اين9.   شوم  ساآن  ايشان ميان
 . بساز دهم  می  تو نشان  به  طرحی آه  مطابقعينًا

 
  عهد صندوق

 )9-1 :37  خروج(
 125   درازای آن  اقاقيا بساز آه صندوقی از چوب«10

سانتی متر  75   هر آدام سانتی متر و پهنا و بلندی آن
  بپوشان   را با طالی خالص  آن  و درون بيرون11. باشد

  برای اين12.   بكش  آنء و نواری از طال دور لبه
 و آنها را در   آن  از طال آماده ، چهار حلقه صندوق

 نما يعنی در هر   متصل  آن  پايين  قسمتء چهار گوشه
 اقاقيا   از درخت  بلند آه دو چوب14و13.   دو حلقه طرف
 و آنها را برای   طال بپوشان  باشد با روآش  شده تهيه

   طرفهای دو  حلقه  در داخل  صندوق برداشتن
  صندوق«های   حلقه  چوبها درون اين15.  بگذار صندوق

  وقتی ساختن16.  نشود ها خارج بماند واز حلقه» عهد
   سنگی را آه  دو لوح  رسيد، آن  پايان  عهد به صندوق
  سپارم  تو می  به  شده  آنده  روی آن  و قوانين دستورات
 . بگذاری تا در آن

 سانتی 125ی  درازا  عهد را به  صندوق سرپوش«17
   درست خالصی متر از طال سانتی 75ی متر و پهنا

 ءآفارهی  برا است»   رحمت تخت«،   سرپوش اين.  آن
 از طال در دو   فرشتهء دو مجسمه19و18.  شما گناهان

ی روی ها را طور فرشته.  بساز  رحمت سر تخت
 ء مجسمه20.  باشد  يكپارچه  با آن  بساز آه  رحمت تخت

                                                 
 مخصوصی بود که کاهن روی لباسهای خود ءجليقه» ايفود«   *
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   تخت  بطرف  و نگاهشان همی ها، بايد روبرو شتهفر
  تخت21.  باشد  گسترده آنی  بر باال و بالهايشان

ی سنگی  و لوحها  آن  نصب صندوقی  را رو رحمت
  آنگاه22.  بگذار  صندوق  در آن سپارم ی تو م  به را آه
 دو   آرد و از ميان  خواهم  در آنجا با تو مالقات من

اند با تو   قرار گرفته  رحمت تختی  رو آهی ا فرشته
ی  را برا  الزم  و دستورات  گفت  خواهم سخن
 . داد  تو خواهم  به اسرائيل یبن
 

   مقدس ميز نان
 )16-10 :37  خروج(

 درازای   به  آه  آن  اقاقيا درست يک ميز از چوب«23
سانتی متر  75 متر و بلندی   پهنای نيم يک متر و به

 و قابی   بپوشان  طالی خالص با روآش را  آن24. باشد
 ء  دور لبهء حاشيه25.   آن ميز نصب ء  لبهاز طال بر دور

   و دور حاشيه  آن  درست  پهنای چهارانگشت ميز را به
   از طال برای چهار حلقه27و26.   طال بپوشان را با قاب

های  باالی پايه ء  گوشه چهار ها را به ميز بساز و حلقه
   به  آه ها برای چوبهايی است  حلقه اين.  ن آ ميز نصب

 ميز بايد در آنها قرار   و برداشتن  جابجا آردن هنگام
 اقاقيا با   درخت  چوبها را از جنس اين28. بگيرد

ها،   بشقابها، آاسه همچنين29. روآشهای طال بساز
   برای ريختن هايی از طالی خالص جامها و پياله

 روی  دايم»   مقدس نان«30.   آن هدايای نوشيدنی درست
 . باشد ميز در حضور من

 
  چراغدان

 )24-17 :37  خروج(
  پايه.   آن  درست خالصی  از طال چراغدانک ي«31

   ساخته خالصی  و از طال  بايد يكپارچه  آن و بدنه
 و   آاسبرگ  شامل  آه آنی روی  گلها شود و نقش

 ء از بدنه32.  طال باشد  نيز بايد از جنس  است غنچه
ک  از ي  شاخه  آيد سه  بيرون  شاخه  شش چراغدان
ک هر يی رو33.  ديگر  از طرف  شاخه  و سه طرف

  خود بدنه35و34.  باشد شكلی  بادام  گل ها سه از شاخه
   گلها بين آهی  شود طور تزيينی  بادام با چهار گل

   اين تمام36.  آنها قرار گيرند ها و باال و پايين شاخه

  خالصی  طال تكهک  بايد از ي ها و بدنه نقشها و شاخه
 بساز و آنها را بر   چراغ  هفت سپس37. باشد

انبرها 38.  جلو بتابد  بطرف  بگذار تا نورش چراغدان
.   آن  درست خالصی  را از طال آنی ها یو سين

آيلو طال 34   و لوازمش  چراغدان  اين ساختنی برا39
 .  است الزم

ی  در باال آهی  طرح  را عينًا مطابق  همه ن آ دقت«40
 .ی، بساز  دادم  تو نشان  به آوه

 
   عبادت خيمه

 )38-8 :36  خروج(

   لطيف  از آتان  پرده  را با ده  عبادت خيمه«
و قرمز ی  ارغوانی،آبی  و نخها ريز بافت

 متر درازا و  ها چهارده از پردهک هر ي.   آن درست
   فرشتگان آنها نقشی  باشد و رو دو متر پهنا داشته

 بدوز   هم  به  پنج  را پنج  پرده ده. شودی  گلدوز با دقت
ی برا5و4.  دهند  تشكيل  جداگانه ء دو قطعه آهی بطور
  ء پرده آخرين ءه، در لب بزرگ ءه دو قطع  اين  آردن وصل
بعد 6.   آن  درست  جاتكمه پنجاهی  آب ، با نخ قطعه هر

   به  پرده  دو قطعه پيوستنی  از طال برا  تكمه پنجاه
   بصورت دور خيمهی ها  تا پرده  آن همديگر درست

 . درآيد يكپارچه
   شكل  بز به  را از پشم  عبادتگاه  سقف پوشش«8و7

   شده  بز تهيه  از پشم  آه  پارچه  قطعه يازده.  چادربباف
  دو  عرض  متر و به  پانزده  طول  به باشد، هر آدام

 بدوز تا   هم ها را به  قطعه  تا از آن پنج9؛ متر بگير
 ديگر را ء  قطعه شش.  شود  تشكيل  بزرگء قطعهک ي

 از   ششم ءقطعه(.  بدوز  هم  به  ترتيب  همين نيز به
) . خواهد شد  آويزان  مقدسء جلو خيمهی  باال قسمت

   بزرگء  دو قطعه از اينک  هر يء در حاشيه11و10
ی  مفرغء  تكمه  و آنها را با پنجاه  باز آن كمه جات پنجاه
   هم  به  بزرگء  دو قطعه  تا بدينگونه  آن  وصل  هم به

،  متر  نيم  از پشت  خيمه  پوشش اين12.  شوند وصل
  دو پوشش14.  باشد  متر آويزان  نيم و از جلو هم13

   سرخ  رنگش  آه  قوچ از پوستی  يك  آن ديگر درست
   خز، و آنها را به از پوستی  ديگر باشد و شده
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   سقف  ترتيب بدين. بيندازی  اول پوششی  رو ترتيب
 .شود ی م  تكميل عبادتگاه

  چوبی ها  را از تخته  عبادتء  خيمه بست چوب«16و15
  آنی  متر و پهنا  پنج هر تختهی درازا. اقاقيا بساز

قرار ی ها را بطور عمود تخته. متر باشدی سانت 75
  ءباشد تا با تختهی ا ، زبانه  تخته در هر طرف17.  بده

ی  برا الزمی ها تخته19و18.  شود جفتی پهلوي
   با چهل  تخته بيست:  تعداد باشد  بايد بدين عبادتگاه

   زير هر تخته  آهی، جنوب قسمتی برای ا  نقرهء پايه
ها را نگاهدارند؛  قرار گيرد تا زبانهی ا  نقرهء دو پايه

ی برای ا  نقرهء  پايه  ديگر با چهلء  تخته تبيس21و20
   از آنها هم  هر آدام  پايين  در قسمت آهی  شمال قسمت
ی  غرب سمتی  برا  تخته شش22. باشدی ا  نقرهء دو پايه
  پشتی ها گوشهی  ديگر براء دو تخته23.   خيمه پشت
 ء  بوسيله  بايد از باال و پايين  دو تخته اين24.  خيمه
ی  جمعًا در انتها پس25.  شوند ها وصل  تخته  بهها حلقه

باشد، ی ا  نقره ء پايه  با شانزده  تخته  بايد هشت عبادتگاه
 .  دو پايه زير هر تخته

 اقاقيا بساز تا بطور افقی   بندهايی از چوب پشت«26
  آه هايی بند برای تخته  تير پشت پنج: دارند ها را نگه تخته

های   تير برای تخته پنج27  قرار دارند، در يک سمت
   در طرف هايی آه  تير برای تخته  ديگر و پنج سمت

تير وسطی بايد بطور 28.  قرار دارند غربی انتهای خيمه
 .ها بگذرد  تخته سراسری از وسط

  نگهداشتنی برا. ها از طال باشد  تخته  تمام روآش«29
تيرها را نيز با . از طال بسازی هاي تيرها، حلقه

   را درست  خيمه  اين خواهم یم30.   طال بپوشان روآش
ی  را در باال  آنء  و نمونه  طرح آهی همانطور بساز

 . ام  داده  تو نشان  به آوه
 ريز   لطيف  از آتان پردهک ، ي  خيمه در داخل«31

 و   آن و قرمز درستی  ارغوانی،آبی  و نخها بافت
. نما ی گلدوز آنی  رو  را با دقت  فرشتگان نقش

 چهار   طال آه  اقاقيا با روآش  از چوب چهار ستون32
ستونها بايد در .   باشد برپا آن  داشته  طال هم قالب

 قالبها   را به پرده. قرار گيرندی ا  نقره ءچهارپايه
  قدس«و »  قدس «  بايد بين  پرده اين33.   آن آويزان
.  جدا آند  شود تاآندو را ازهم آويزان»  االقداس

   است درآنی  سنگ دولوح  عهد را آه صندوق
 . قرار بده پرده اين درپشت

 قرار   روی آن  آه  رحمت  عهد را با تخت صندوق«34
 را در  ميز و چراغدان35.  بگذار االقداس دارد در قدس

 در   چراغدان ، بطوری آه  قرار بده  پرده  بيرون  هم مقابل
 . باشد  شمالی قدس  جنوبی و ميز در سمت سمت

   لطيف  از آتان در عبادتگاهی  ديگر برا پردهک ي«36
و قرمز ی  ارغوانی،آبی  با نخها  آه ريز بافت

  ، پنج  پرده اينی برا37.   آن  باشد، تهيه شدهی گلدوز
.   آن  طال درست  اقاقيا با روآش  از چوب ستون

 ء  پايه آنها پنجی برا.  نيز از طال باشد قالبهايشان
 . بساز همی مفرغ

 
  قربانگاه

 )7-1 :38  خروج(

   شكل  اقاقيا بساز، به  را از چوب قربانگاه«
 متر   دو ونيم  آن  هر ضلع  طول  آه چهارگوش

   را طوری بساز آه آن2.  متر باشد  يک و نيم و بلنديش
  تمام.  باشد  شاخ  شكل  به  چهار زايده  آن ءدر چهار گوشه

  لوازم3.  باشند  مفرغی داشته وآش و شاخها، ر قربانگاه
 خاآستر،   سطلهايی برای برداشتن  شامل  آه آن

باشد بايد   دانها می ها، چنگكها و آتش اندازها، آاسه خاک
   مشبک مفرغی آه يک منقل5و4.  باشند همگی از مفرغ
 بساز   مفرغی باشد، برای آن  يک حلقه  آنء در هر گوشه

 در  ای آه  فرو ببر تا روی لبه گاه قربانء  را تا نيمه و آن
  برای جابجا آردن7و6. آنجا وجود دارد، قرار گيرد

 مفرغی   اقاقيا با روآش  از درخت ، دو چوب قربانگاه
   در دو طرف هايی آه  و چوبها را در حلقه  آن درست
 در باالی  همانطور آه8.   فرو آن  شده  نصب قربانگاه

 خالی باشد و از   بايد درونش ه، قربانگا  دادم  نشان آوه
 . شود  درست تخته

 
   عبادتگاه حياط

 )20-9 :38  خروج(
   آه  آن درستی ، حياط عبادتگاهی  برا سپس«10و9

.  باشد  ريز بافت  لطيف آتانی ها  از پرده ديوارهايش
ها   متر باشد و پرده  پنجاه  جنوب سمتی ها  پرده طول
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ک هر يی برا.   آن زانآويی  مفرغ  ستون را از بيست
  وقالبها و پشتی مفرغی ها  ستونها پايه از اين
ی  شمال سمتی برا11.   آن درستی ا نقرهی بندها
ی ها  ديوار پرده طول12.   آار را بكن  نيز همين حياط
   متر باشد با ده  و پنج  بايد بيست حياطی  غرب سمت
ی رق ش سمتی  ديوار پردها طول13.   پايه  و ده ستون
هر ی ها پرده15و14.  متر باشد  و پنج  بايد بيست هم

ی برا.  متر باشد  و نيم بايد هفتی  در ورود طرف
 در   پايه  و سه  ستون  سه ها هم  پرده  اين  داشتن نگاه

 . بساز هر طرف
 متر   ده  طول  به  يک پرده برای در ورودی حياط«16

نخهای آبی،  و با   آن  تهيه  ريزبافت  لطيف از آتان
   را از چهار ستون ارغوانی و قرمز گلدوزی نما و آن

  تمام17.   آن  قرار دارند آويزان  روی چهار پايه آه
 بندها و   پشت ء بايد بوسيله  حياط ستونهای اطراف

ستونها بايد در .  شوند  مربوط  هم ای به قالبهای نقره
  نجاه بايد پ  حياط پس18. های مفرغی قرار گيرند پايه

 متر   و دو و نيم  متر عرض  و پنج  و بيست متر طول
 ريز   لطيف  نيز از آتان های آن پرده.  باشد بلندی داشته

 . باشد  از مفرغ های آن  و پايه بافت
شوند و  می   بكار برده  در خيمه  ديگری آه  وسايل تمام«19
 . باشند  بايد از مفرغ  آن  و حياط  ميخهای خيمه تمام

 
 از چراغهای گهدارن
 )4-1 :24  الويان(

   خالص  زيتون  روغن  دستور بده اسرائيل ی بن به«20
 بياورند تا   عبادتگاه  در چراغدان ريختنی برا

   و پسرانش هارون21.  باشد  روشن  هميشه عبادتگاه
 و روز در   بگذارند و شب  را در قدس چراغدان

  اش  شعلهآنند تای  نگاهدار حضور خداوند از آن
  اسرائيل یبنی  نسلها تمامی  برا اين.  نشود خاموش

 . استی  جاودان قانونک ي
 

   آاهن لباس
 )1 :39  خروج(

،   ناداب  و پسرانش برادر خود هارون«
  ابيهو، العازار و ايتامار را از ساير مردم

 تا مرا   آن  آاهنی تعيين  مقام ، به  جدا آرده اسرائيل
   تهيه های مخصوصی برای هارون لباس2 . آنند خدمت
.   است  جدا شده  من  او برای خدمت  باشد آه  تا معلوم آن
  به3.  او باشد آار مقدس  ءهای او زيبا و برازنده لباس

 دستور  ام  دوزندگی داده  استعداد و مهارت آسانی آه
 با  هايی آه  آنند لباس  را تهيه  لباسهای هارون بده

 شود   باشد و معلوم  داشته  فرق اير مردمهای س لباس
لباسهايی 4. آند  می  خدمت  من  آاهنی به  او در مقام آه
، * بند، ايفود سينه: د اينها هستند شون  بايد دوخته آه

  برای پسران.  و آمربند  نقشدار، عمامه ردا، پيراهن
 تا بتوانند در   لباسها دوخت  بايد از همين  هم هارون
 . آنند  خدمت  من اهنی به آ مقام

 
 ايفود

 )7-2 :39  خروج(
   قرمز و آتانی، ارغوانی،آبی ايفود را از نخها«6و5

ی ، رو  آرده طال درستی ها  و رشته  ريزبافت لطيف
 بلند از دو  ء جليقه اين7. آنندی  گلدوز  را با دقت آن

   هم ها با دو بند به شانهی  رو ، آه ، جلو و پشت قسمت
  بايد بند آمر ايفود هم8.  شود ندند، تشكيلپيو یم

از ی  باشد، يعن  خودش  و از جنس  آن  به متصل
ی  و نخها  ريز بافت  لطيف طال و آتانی ها رشته

   جزع  سنگ دو قطعه10و9. و قرمزی  ارغوانی،آب
 از   را آه اسرائيل ی بنء  قبيله دوازدهی بگير و نامها

  آنها نقشی اند رو ه بوجود آمد  پسر يعقوب دوازده
   سن ترتيب   به  نام  شش هر سنگی روی ، يعن آن
ماهر نامها را ک آار و حكا خاتمک  ي مثل11. آنها
. طال بگذاری  و آنها را در قابها سنگها بكنی رو
 تا   آن ايفود نصبی ها شانهی  آنها را رو سپس12

   را به اسرائيل ی بن قبايلی  نامها  هارون  ترتيب بدين
دو 14و13.   ياد آنها باشم  به  بياورد و من حضور من
 و آنها را   آن  درست خالصی  از طال زنجير تابيده

   وصل ايفود استی ها شانهی  رو آهی طاليی  قابها به
 . آن

 بند سينه

                                                 
28 .7: 25نگاه کنيد به    *
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 )21-8 :39  خروج(
   به بردن ی پ  بند جهت سينهک  ي آاهنی برا«15

ا مانند ايفود از  ر آن.   آن  خداوند درست خواست
و قرمز ی  ارغوانی،آبی ، نخها  ريز بافت  لطيف آتان

ی  گلدوز  را با دقت آنی طال بساز و روی ها و رشته
  آيسهک  ي  بند بايد دوال و مثل  سينه اين16.  آن

  چهار رديف17.  باشد وجبک  ي  ضلع  به چهارگوش
   عقيق  اول رديف.   آن  نصب آنی روی  قيمت سنگ
   دوم رديف18. باشدی  آتش  زرد و ياقوت ، ياقوت سرخ

،   فيروزه  سوم رديف19.   آبود و الماس زمرد، ياقوت
 زبرجد،   چهارم رديف20.   بنفش و ياقوتی  يمان عقيق
.  باشند طال داشتهی  آنها بايد قابهاء همه.   و يشم جزع

  ء قبيله از دوازدهی  يك  سنگها عالمت از اينک هر ي21
   سنگ آنی  رو  قبيله  آن  خواهد بود و نام اسرائيل یبن
 .خواهد شدک ح
   دو رشته  بند را بوسيله  باالی سينه قسمت«24و23و22

  دو سر زنجيرها به.  ايفود ببند  به زنجير طالی تابيده
،   بند جاسازی شده های سينه  در گوشه های طال آه حلقه
 قابهای  لو بهدو سر ديگر زنجيرها از ج25.  شود بسته

طالی ديگر  ء  حلقهدو26.  شود ها وصل طالی روی شانه
 بند،  پايينی سينه  ء گوشه دو  و آنها را به  آن نيز درست

   طالی ديگر همء دو حلقه27. ، ببند زيرين ء اليه روی
 جلو ايفود و آمی باالتر   و آنها را در قسمت  آن درست

 بند را با نوار  ی سينهها بعد حلقه28.   آن از بند آمر نصب
 باالتر از بند آمر قرار  های ايفود آه  حلقه  به آبی رنگ

   ترتيب  اين به29. بند از ايفود جدا نشود دارد ببند تا سينه
   قبايل شود، نامهای تمام  وارد می  قدس  به وقتی هارون

  ، با خود حمل  شده  بند آنده  روی سينه  را آه اسرائيل بنی
 در نظر خداوند   هميشه  قوم  وسيله  اين رد تا بهخواهد آ
بند بگذار تا وقتی   سينه  را داخل * و تميم اوريم30. باشند
 او   روی قلب آيد آنها هميشه  می  حضور من  به هارون

   اسرائيل  مرا در مورد قوم باشند و او بتواند خواست
 .دريابد
  ديگر آاهنی لباسها

                                                 
 ای بودند که جهت پی بردن به خواست اوريم و تميم دو شی   *

 .رفت  کاهن به کار میءبوسيله, خدا

 )31-22 :39  خروج(
ی  آبء  بايد از پارچه  زير ايفود است آهی داير«31

   اينء حاشيه.  باشد سر، در آنی برای شكاف32. باشد
با 34و33.  نگردد  شود تا پاره  بافته  بايد با دست شكاف
   شكل بهی هاي و قرمز، منگولهی  ارغوانی،آبی نخها

.  ردا بياويز  دامن ء و دور تا دور لبه  آن انار درست
  ءاز طال نيز بساز و آنها را در فاصلهی يها زنگوله

   خدمت  در موقع هارون35.   آن  انارها آويزان بين
   به  حضور من بهی خداوند بايد ردا را بپوشد تا وقت

ی رود، صدا ی م  بيرون شود يا از آن ی وارد م قدس
 . شود، مبادا بميرد ها شنيده زنگوله

   آلمات و اين بساز  خالصی  از طال  تاج نيمک ي«36
. »خداوندی  برا مقدس«:   آن  نقش آنی را رو

   قسمت  به رنگی نوار آبک  را با ي  تاج  نيم اين38و37
  باشد از اينكهی ا  ببند تا نشانه  هارونء جلو عمامه

ی ها ی قربان  به مربوطی  و خطا  هر گناه هارون
ی وقت. آند ی م  را بر خود حمل  اسرائيل  قوم مقدس
 را   تاج  نيم  اين آيد، هميشه ی م  حضور من  به ونهار
ی ها ی قربان  باشد تا من خود داشتهی پيشانی رو
 .  را بپذيرم اسرائيل یبن
ی ا عمامه ؛  بباف  لطيف  را از آتان  هارون پيراهن«39

ی  نيز برا شدهی دوز گلی  و آمربند  لطيف از آتان
 .  آن او درست

   تهيه ، آمربند و آاله يز پيراهن ن  هارون برای پسران«40
   ايشان  آار مقدس  لباسها بايد زيبا و برازنده اين.  آن

با .   بپوشان  و پسرانش  هارون  لباسها را به اين41. باشند
   را برای خدمت  و ايشان  آن  آنها را مسح  زيتون روغن

   ايشان برای ستر عورت42.  نما  ** و تقديس آاهنی تعيين
 از آمر تا   آنء  اندازه  بدوز آه  آتان  زير از جنس لباس

   عبادتگاه ، وقتی به  و پسرانش هارون43. باالی زانو باشد
  آيند تا در قدس  می شوند، يا نزديک قربانگاه  می داخل
 آنها   لباسها را بپوشند، مبادا عورت  آنند، بايد اين خدمت
 او يک   و نسل رون برای ها  آيين اين.  شود و بميرند ديده
 . جاودانی خواهد بود قانون
  ی آاهن  مقام  به  و پسرانش  هارون  تقديس مراسم

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن,  يعنی جدا کردنتقديس  **
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 )36-1 :8  الويان(

  مقام   به  و پسرانش  هارون  تقديس مراسم«
ک ي:  برگزار شود  ترتيب  اين بهی آاهن

،   خميرمايه  بدون نان2،  عيب ی ب  و دو قوچ گوساله
ی و قرصهای  روغن ء خميرمايه ون بد نانی قرصها

 از  ، آه شدهی  مال  روغن ء خميرمايه  بدون نانک ناز
نانها 4و3. آور  باشد، فراهم  شده  پخته  مرغوب آرد نرم
 در   و قوچها، دم سبد بگذار و با گوسالهک را در ي
 او   و پسران  هارونی، در ورود دم.  بياور عبادتگاه
بند  و سينه *، ردا، ايفود راهن پي آنگاه5.   بده را غسل
ايفود ی  و بند آمر را رو  او بپوشان  را به هارون
بعد 7.  بگذار  طال بر سرش  تاج  را با نيم عمامه6. ببند

.   آن ، او را مسح  ريخته  را بر سرش  مسح روغن
و 9   بپوشان  ايشان  را به پسرانشی  لباسها سپس8

  بعد آمربندها را به.  بگذار سر ايشان ها را بر آاله
 از  هميشهی  آاهن مقام.  ببند  و پسرانش آمر هارون

   ترتيب بدين.  خواهد بود  و فرزندانشان  ايشان آن
 .  آن تقديسی آاهنی  را برا  و پسرانش هارون

 و   بياور تا هارون عبادتگاهک  را نزدي گوساله«10
و تو 11  بگذارند خود را بر سر آنی  دستها پسرانش
   را در حضور خداوند دربرابر در عبادتگاه گوساله
 خود بر   را با انگشت  گوساله خون12.  آنی قربان
.  بريز آنی  را در پا  و بقيه  بمال قربانگاهی شاخها

ی ، سفيد  گوساله  شكم درونی  چربيهاء  همه سپس13
دور آنها را بگير و بر ی ها و چرب جگر، قلوهی رو

   را با پوست  گوساله ء الشه و بقيه14 ،  بسوزان قربانگاه
   را بعنوان  ببر و همه  از اردوگاه  بيرون  آن و سرگين

 .  در همانجا بسوزان گناهانی قربان
خود را بر ی  دستها  و پسرانش  هارون آنگاه«16و15

. آنندی  را قربان از قوچها بگذارند و آنی سر يك
.  شود ده پاشي  قربانگاه  بر چهار طرف  قوچ خون

 و احشا و   آن  تقسيم  چند قطعه  را به قوچ17
 و ساير   آنها را با آله سپس. ی را بشو هايش پاچه
.   بگذار و بسوزان قربانگاهی رو18،  قوچی ها قطعه

                                                 
 .7: 25نگاه کنيد به    *

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين
 . شود مورد پسند خداوند است یم

   و پسرانش تا هارون را بگير   دوم بعد قوچ«20و19
. آنندی  را قربان  بگذارند و آن خود را بر آنی دستها
 و   هارون  راست  گوشء  را بردار و بر نرمه  آن خون

ی  پا  و شست  راست  دست  و بر شست پسرانش
   را بر چهار طرف  خون ءبقيه.   آنها بمال راست

ی  رو آهی از خونی  مقدار آنگاه21.   بپاش قربانگاه
 و   بر هارون  مسح  بردار و با روغن  است قربانگاه
 خود   وسيله بدين.   بپاش هايشان  او و بر لباس پسران
 .شوند ی م  تقديس هايشان  و لباس آنان

، سفيدی روی   شكم  داخل ، پيه ، دنبه  پيه آنگاه«22
 را   قوچ  راست ها و چربی دور آنها و ران جگر، قلوه

 در   آه  خميرمايه  بدون  سبد نان و از داخل23بگير، 
   نان  و يک قرص  يک نان حضور خداوند است
  آنها را به  ء همهو24 نازک بردار،  روغنی و يک نان

 ء  هديه  تا بعنوان  بده  و پسرانش  هارون دست
 آنها  سپس25.  دهند در حضور خداوند تكان  مخصوص
 با قربانی  ه همرا  بگير و بر قربانگاه  ايشان را از دست

شود   می  تقديم  بر آتش  قربانی آه اين.  سوختنی بسوزان
  قوچی را آه ء  سينه آنگاه26.  مورد پسند خداوند است

   را به بگير و آن   دست  به  است  هارون برای تقديس
 و   بده  خداوند تكان در حضور  مخصوصء  هديهء نشانه
 . را برای خود بردار  آن آنگاه

   و به  آن  را تقديس  قوچ  اين  و ران ينهس«28و27
   اين  بايد هميشه اسرائيل یبن.   بده  و پسرانش هارون
   را آه  قوچ  و ران سينهی  يعنی، از قربان قسمت
   خداوند تقديم ، به آنهاستی سالمتی از قربانی قسمت

 . باشد  آاهن آنند تا از آن
 و  انشپسری  بايد برا  هارون مقدسی لباسها«29

شوند تا ی  او هستند نگاهدار  جانشين بعد آهی نسلها
.  آنها را بپوشند  تقديس مراسمی  برگزار هنگام

رسد تا در  یمی  آاهن  مقام او بهی  بجا آهی آس30
 را   لباس  روز آن  شود، بايد هفت  خدمت  مشغول قدس
 . آند بر تن

 را بگير و   تقديس  مراسم  مخصوص  قوچ گوشت«31
 و  هارون32.  بپز  در آب مقدسی جاک  را در ي نآ

29
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   در سبد است آهی  را با نان  قوچ  بايد گوشت پسرانش
آنها بايد تنها 33.  بخورند  عبادتء در برابر در خيمه

ی  اجرا  در موقع را آهی هاي  قسمت  آن خودشان
   منظور شده  ايشان ء و آفاره تقديسی ، برا مراسم
 بخورند  نبايد از آنی اد معمول، بخورند؛ افر است
   و نان  گوشت از اينی اگر چيز34.   است  مقدس چون

 را خورد  ، نبايد آن  را بسوزان بماند آنی  باق تا صبح
 .باشد ی م زيرا مقدس

   و پسرانش  هارون  تقديس  مراسم  طريق  اين به«35
 بايد   مراسم  اين مدت. اجرا شودی  آاهن مقامی برا
ک يی  روز، روز  هفت در اين36. وز باشد ر هفت

ی  قربان قربانگاهی ، رو  گناهانء آفارهی  برا گوساله
 را طاهر ساز و با   قربانگاهی، قربان با اين.  آن

ی برا37.  شود  تا مقدس  آن  را تدهين  آن  زيتون روغن
   آن  آفاره قربانگاهی  روز، هر روز برا  هفت مدت

،  ، قربانگاه  ترتيب  اين به. شود   تقديس تا قربانگاه
تواند  ینمی شود و هر آس یمی  بسيار مقدس جايگاه

 . زند  دست  آن به
 

  روزانهی هدايا
 )8-1 :28اعداد (

ی  قربان قربانگاهی  رو سالهک  يء هر روز دو بره«38
ی را عصر قربانی  و ديگر  را صبح برهک ي39.  آن
ک  با ي  آه مرغوبآيلو آرد ک  ي  اولء با بره40.  آن

ک ي.   آن  باشد تقديم  شده  مخلوط  زيتون ليتر روغن
.  نما تقديمی  نوشيدن ء هديه  نيز بعنوان ليتر شراب

   و با همان آنی  عصر قربان  ديگر را موقعء بره41
  آهی  قربان اين.   آن  تقديم  و شراب مقدار آرد و روغن

 . خواهد بودشود موردپسند خداوند ی م  تقديم بر آتش
خواهد بود و ی  هميشگی،سوختنی  قربان اين«42

  ، آن  شما نيز بايد در آنار در عبادتگاهءآيندهی نسلها
 شما را  در آنجا من.  آنند  تقديم  حضور من را به
در آنجا 43.   گفت  خواهم ، با شما سخن  نموده مالقات

ر  از حضو  و عبادتگاه آنم ی م  را مالقات اسرائيل یبن
،  ، عبادتگاه بله44. شود ی م  تقديس  من پرجالل
   من  آاهنان  را آه  و پسرانش ، و هارون قربانگاه

  اسرائيل ی بن  در ميان من45.  آنم ی م هستند تقديس

و آنها خواهند 46  بود  خواهم ايشانی ، خدا  شده ساآن
 آنها را   آه  هستم ايشانی  خداوند، خدا  من  آه دانست
.   شوم  ساآن  ايشان  تا در ميان  آوردم ر بيروناز مص

 . آنها هستمی  خداوند، خدا من
 

  بخور قربانگاه
 )28-25 :37  خروج(

  از  چهارگوش  شكل بهی  ديگر قربانگاه«
 بخور  آنی  اقاقيا بساز تا رو چوب

  آنی  متر باشد و بلند  نيم  قربانگاه ضلع. بسوزانند
  آن ء  در چهار گوشه ساز آهبی  را طور آن. مترک ي

 و   قربانگاه روآش3.  باشد  شاخ  شكل  به چهار زايده
  قابی دورتا دور آن.  باشد  از طالی خالص شاخهای آن

  ، زير قاب  قربانگاه در دو طرف4.   آن از طال درست
 چوبها بساز   از طال برای قرار گرفتن طاليی، دو حلقه

 چوبها بايد از  اين5.  آنند  را حمل تا با آنها قربانگاه
.  باشد  طال داشته  شود و روآش  اقاقيا تهيه درخت

 روبروی  ای آه  پرده  بخور را بيرون قربانگاه6
  در آنجا با تو من.  بگذار  عهد قرار گرفته صندوق
،   هارون  آه هر روز صبح7.  آرد  خواهم مالقات
آند،   می ريزد و آنها را آماده  چراغها می  داخل روغن

هر روز 8. ، بخور خوشبو بسوزاند  قربانگاه بايد بر آن
آند بايد در   می  چراغها را روشن عصر نيز آه

   بايد مرتب  عمل اين. حضور خداوند بخور بسوزاند
بخور غير مجاز، قربانی 9.  شود  انجام  اندر نسل نسل

 ء  هديه نكنيد و  تقديم  آردی روی آنء سوختنی و هديه
 . نريزيد بر آنی دننوشي

 قربانی   خون  بايد سالی يكبار با پاشيدن هارون«10
  اين.  نمايد  را تقديس ، آن ، بر شاخهای قربانگاه گناه
 شود،   انجام  اندر نسل  مرتبًا نسل  بايد هر سال عمل
 ».  است  برای خداوند بسيار مقدس  قربانگاه  اين چون

 
  عبادتگاهی  برا هديه

  اسرائيل  بنی هر موقع«:  موسی فرمود ند بهخداو12و11
شود،   می  شمرده آنی هر آسی آه را سرشماری می
   دهد تا هنگام  فديه  من  خود به بايد برای جان

 او  ای آه فديه13.  نشود  نازل سرشماری باليی بر قوم
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   تقديم  من  بايد به  آه  است  نقره  مثقال بايد بپردازد نيم
 و باالتر بايد سرشماری   ساله  افراد بيست تمام14. شود

   ثروتمند است آنكه15.  بدهند  من  را به  هديه شوند و اين
 آمتر ندهد،   فقير است  مقدار بيشتر ندهد و آنكه از اين
. دهند  می  من  را برای جانهای خود به  آفاره  اين چون

گيری، برای   می اسرائيل  از بنی  را آه  آفاره پول16
  پرداخت.   آن  صرف  عبادتء تعمير و نگهداری خيمه

   باشم اسرائيل  ياد بنی  به  من شود آه  می  باعث  فديه اين
 ».  آنم  را حفظ  ايشان و جان

 
  ی مفرغ حوض

از ی حوض«: فرمودی  موس  خداوند به سپس18و17
 را  آن. شستشو بسازی برای مفرغی ا  با پايه مفرغ
.   پر آن  بگذار و از آب  و قربانگاه  عبادتء  خيمه بين

   خيمه خواهند به ی م  و پسرانش هارونی وقت20و19
 ء ، هديه بر قربانگاهی  وارد شوند و يا وقت عبادت

 دستها و  آنند، بايد اول  می  تقديم  من سوختنی به
 خواهند   بشويند و گرنه  آن پاهای خود را با آب

 آنها بايد ء آينده های  و نسل  و پسرانش هارون21. مرد
 ». آنند  رعايت  را هميشه دستورات  اين

 
   مسح روغن

ی  مواد خوشبو اين«23: فرمودی  موس خداوند به22
،   مر خالص  آيلوگرم شش:   آن  را تهيه مخصوص

معطر، ی  ن  آيلوگرم  خوشبو، سه  دارچين  آيلوگرم سه
   چهار ليتر روغن آنگاه.   سليخه  آيلوگرم شش24

   آنها روغن و از ترآيب25، آنها بريزی  رو زيتون
  آهی  معطر با روغن27و26.   آن  درست  مسح مقدس
   عهد، ميز با تمام ، صندوق عبادت  ءشود، خيمه ی م تهيه

  ، قربانگاه  آن  وسايل  با تمام ، چراغدان  آن ظروف
   متعلق  آه  سوختنی و هر چهء  هديه قربانگاه28بخور، 

آنها 29.   آن  را مسح های آن  و پايه ، حوض  است ن آ به
 شوند و هر آسی نتواند   تا آامًال مقدس  آن *را تقديس

آنی   می  درست با روغنی آه30.  بزند  دست  آن به

                                                 
اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ , تقديس يعنی جدا کردن   *

 .30 ءههمچنين در آي

   تا آاهنان  آن ، تقديس  نموده  را مسح  و پسرانش هارون
 در   روغن  اين  بگو آه اسرائيل  بنی به31.  باشند من
.  خواهد بود  من  مقدس  مسح های شما روغن سلن

   را روی افراد معمولی بريزيد و حق  روغن نبايد اين32
 و   است  مقدس  آنيد، چون  را درست  آن نداريد شبيه

  اگر آسی از اين33.  بدانيد  را مقدس  بايد آن شما هم
   نيست  آاهن  آند و يا اگر بر شخصی آه  درست روغن

 ». طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم ميانبمالد، از 
 

 بخور
 بخور  برای ساختن«:  موسی فرمود  خداوند به سپس34

،  ميعه:   آن  مقدار مساوی استفاده  مواد خوشبو به از اين
 مواد   اين از ترآيب35.   و آندر خالص اظفار، قنه

.   آن  درست  و مقدس ، بخور خالص خوشبو با نمک
 عهد،   صندوق  پيش  و در خيمه كوب را ب قدری از آن36

 بخور آامًال  اين.  بگذار آنم  می  با تو مالقات جايی آه
 برای   ترآيب هرگز بخوری با اين37.  خواهد بود مقدس

 و   است  من  بخور از آن  اين  نكنيد، چون خود درست
   بخوری مانند اين هر آس38.  بشماريد  را مقدس بايد آن

 طرد   اسرائيل  قوم  آند، از ميان  تهيه بخور برای خودش
 ».خواهد شد

 
   عبادتگاه صنعتگران

 )1 :36تا  30 :35  خروج(

 را  ئيل  بصل من«: فرمودی  موس خداوند به
 يهودا ء  حور از قبيلهء و نوهی  پسر اور آه

 خود پر  و او را از روح3  ام  آرده  انتخاب است
 و   طال و نقره  ظروف او در ساختن4.  ام ساخته
و ی و جواهر سازی  در آار خراط همچنين5،  مفرغ

 . استاد استی هر صنعت
 را  دان  ء قبيله، پسر اخيسامک از  اهولياب در ضمن«6

   به  بر اين عالوه.  تا دستيار او باشد ام  آرده نيز انتخاب
  آنند، مهارت  با او آار می  صنعتگرانی آه تمام

 چيزهايی را  آن ء  همه بتوانند تا ام مخصوصی بخشيده
  ، صندوق عبادت ء خيمه7  بسازند ام  تو دستور داده  به آه

 ابزار و  ، تمام  است  بر آن  آه  رحمت عهد با تخت
  ، چراغدان  آن ميز و ظروف8،   عبادتء  خيمه وسايل
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  قربانگاه9 بخور،  ، قربانگاه  آن  و لوازم طالی خالص
،  اش  و پايه ، حوض  آن زمقربانی سوختنی با لوا

 برای   و پسرانش  آاهن  هارون لباسهای مخصوص10
 و بخور معطر   مسح روغن11 آاهنی،   در مقام خدمت

 تو   به  آنچه  مطابق اينها را بايد درست ء همه . برای قدس
 ». بسازند ام دستور داده

 
  ، روز استراحت سّبت

  اسرائيل  بنی به   موسی فرمود آه  خداوند به سپس13و12
  ام  آرده  برای شما تعيين  را آه روز سبت«: بگويد
 و   من  روز نشانی جاودانی بين داريد، زيرا اين نگاه

، شما را   خداوند هستم  آه شما خواهد بود تا بدانيد من
،   در روز سّبت پس16و15و14.  ام برای خود جدا ساخته

  آنكه.  سی است روز مقد  آنيد، چون  و عبادت استراحت
 روز آار آند بايد   سرپيچی نمايد و در اين  آيين از اين
 روز آار آنيد و روز   شش  فقط در هفته.  شود آشته
  اين.  نماييد  استراحت  خداوند است  روز مقدس  آه هفتم
 برای   آن  و رعايت ، عهدی جاودانی است قانون
 ء  نشانه اين17.  است   واجب  اندر نسل  نسل اسرائيل بنی

،  ام  بسته اسرائيل  با بنی  من  آه  عهدی است هميشگی آن
 و در   را آفريدم  و زمين  روز آسمان  در شش  من چون

 ».  آردم  استراحت روز هفتم
ی خود را با موسی  سينا گفتگو خدا در آوهی وقت18
   با انگشت را آهی  سنگ  دو لوح  رسانيد، آن  پايان به

ی  موس  بود، به آنها نوشتهی  را رو مان فر خود ده
 .داد
 

  ی طالي ءگوساله
 )29-6 :9  تثنيه(

   طول  سينا به از آوهی  موس بازگشتی وقت
: ، گفتند  شده  جمع  نزد هارون انجاميد، مردم

 آند،  بساز تا ما را هدايتی ما خدايی برخيز و برا«
  ما را از مصر آهی  بر سر موس دانيم ی نم چون
 ».  است  آمده  آورد، چه بيرون

 در  طال را آهی ها گوشواره«:   گفت هارون3و2
   من  پيش  شماست  و پسران  و دختران زنانی گوشها
خود را ی طالی ها  گوشواره ، قوم بنابراين» .بياوريد

طال را ی ها  نيز گوشواره هارون4.  دادند  هارون به
 بود،   ساخته آهی ، در قالب  آرده  و آنها را ذوب گرفت
  قوم.   ساخت  گوساله  شكل بهی ا  و مجسمه ريخت
ی ا«:  را ديدند فرياد برآوردند گوسالهی  وقت اسرائيل

 شما را از   آه استی  خداي  همان ، اين اسرائيل یبن
 ». آورد مصر بيرون

 نيز جلو  قربانگاهک ، ي  صحنه  اين  با ديدن هارون5
  خداوند جشنی فردا برا«:   و گفت  ساخت  گوساله آن
 ». گيريم یم
   برخاستند، پيش مردمی  زود، وقت روز بعد، صبح6
ی ها یو قربانی سوختنی ها ی قربان  گوساله آن

، خوردند و   نشسته آنگاه.  نمودند تقديمی سالمت
 .آور زدند شرمی  آارها  به نوشيدند و دست

 برو،   پايين  و به بشتاب«: فرمودی  موس خداوند به7
 فاسد ی، آورد  آنها را از مصر بيرون  تو آه  قوم چون
   مرا فراموش احكامی  زود  همين آنها به8. اند شده
ی ا خود گوسالهی اند و برا  گشته  و منحرف آرده
ی  قربان آنند و برايش ی م  را پرستش ، آن ساخته
ی  خداي  همان ، اين اسرائيل یبنی ا: گويند ی، م آرده
 ». آورد تو را از مصر بيرون   آه است

 چقدر   قوم  اين دانم یم«: فرمودی  موس خداوند به9
   خود را بر ايشان  خشم بگذار آتش10. سرآشند
آنها از تو ی بجا.  آنمک  را هال ، همه ور ساخته شعله
 ». آورد بوجود خواهمی  عظيم قوم

   آرد آه خود خواهشی از خداوند، خدای موسی ول11
  خداوندا چرا بر قوم«:  نكند و گفتک  هالآنها را

 و  مگر با قدرتی؟ ا  شده  خشمگين خود اينگونه
   خود آنها را از مصر بيرون  عظيم معجزات
خدا : مصريها بگويندی خواه یآيا م13ی؟ نياورد
 برد تا آنها را  ، از اينجا بيرون  داده  را فريب ايشان

از تو ؟ ند محو آ زمينی ها بكشد و از رو در آوه
  و از مجازاتی  خود برگرد  از خشم آنم ی م خواهش

   به را آهی  يادآور قول به13. ی خود درگذر قوم
. یا  داده  و يعقوب ، اسحاق  خود ابراهيم خدمتگزاران

   خود قسم  ذات  به ايشانی  برا  يادآور چگونه به
   ستارگان  شما را مثل  فرزندان:ی، فرمود خورده
  ء درباره را آهی  و سرزمين گردانم یشمار م ی ب آسمان
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 در   تا هميشه دهم یشما می ها  نسل  به ام  گفته  سخن آن
 ».آنندی  زندگ آن
.  شد  خود منصرف ، خداوند ازتصميم بنابراين14
 دو  آهی  آمد، در حال  پايين از آوهی  موس آنوقت15

   آن  بر دو طرف  آه  داشت در دستی  سنگ لوح
   فرمان  ده آن(16.  بود  شده  خدا نوشته  فرمان ها ده لوح

 .) بود نوشتهی سنگی ها لوحی را خود خداوند رو
داد و ی صدای بود، وقتی  موس  همراه  آه يوشع17

 بر   آوهء  از دامنه  را آه  قوم فرياد و خروش
ی  صدا از اردوگاه«:  گفتی  موس  شنيد، به خاست یم

 ».رسد ی م  گوش  به جنگ
يا ی  صدا، فرياد پيروز اين«:  گفتی موسی ول18

 ». ساز و آواز استی  صدا ، بلكه  نيست شكست
   به چشمشی شدند، موسک  نزدي  اردوگاه بهی وقت19

   در برابرش  مردم افتاد آهی  طاليء گوساله
  آنچنانی  موس پس. آردند یمی رقصيدند و شاد یم

 آرد و   پرت  آوه  پايين ها را به  لوح  شد آه خشمگين
  را گرفتی  طاليء  گوساله سپس20.  شد تكه ها تكه لوح

 را   آن سپس.  آرد  را ذوب  آن  انداخته و در آتش
   به  آب  پاشيد و از آن آبی  را رو آوبيد و گردش

 . نوشانيد اسرائيل یبن
   تو چه  به  قوم اين«:   گفت  هارون بهی  موس آنگاه21
ی  بزرگ  گناه  چنين  را به  ايشان آه بودند  آردهی بد

 »ی؟ ساخت آلوده
   قوم تو خود اين.  مگير  خشم بر من«:   گفت هارون22

   من آنها به23.  چقدر فاسدند آهی شناس ی م را خوب
   آند، چون ما بساز تا ما را هدايتی برای خداي: گفتند
   ما را از مصر بيرون آهی  بر سر موس  چه دانيم ینم
ی ها  گوشواره  آه  گفتم  هم من24.   است د، آمدهآور
طال ی ها گوشواره.  بياورند  من خود را پيشی طال

 ». شد  ساخته  از آن  گوساله  و اين  ريختم را در آتش
   اينچنين هارونک  با آم  قوم ديد آهی موسی وقت25

آبرو  ی، خود را ب  دشمنان  و پيش  شده افسار گسيخته
ی  ايستاد و با صدا  اردوگاه ءنار دروازهآ26، اند آرده

   من  پيش  خداوند است  طرف هر آه«:  بلند گفت
ی موس27.  شدند دور او جمعی  الو ء طايفه تمام» .بيايد
  اسرائيل یبنی خداوند، خدا«:   گفت  ايشان به

ی  آمر ببنديد و از اينسو شمشير به: فرمايد یم
 و  ر و دوست برويد و براد  تا آنسويش اردوگاه
 آردند و  ها اطاعت یالو28» . خود را بكشيدء همسايه
   اسرائيل  هزار نفر از قوم  روز در حدود سه در آن
 . شدند آشته

   آرديد آه امروز ثابت«:  ها گفت ی الو بهی موس29
  دانستيد آه ی م  خداوند هستيد با اينكه  خدمتء شايسته
   تمام و برادرانتان   پسران  جان  قيمت  شما به اطاعت

   خدا به نكرديد؛ پسی  خدا سرپيچ شود، از فرمان یم
 ». خواهد داد شما برآت

   گناه شما مرتكب«:   گفت  قوم بهی روز بعد موس30
 تا در  روم ی م آوهی  باال  به ، من حال. ايد شدهی بزرگ

شايد خدا از .   آنم شما شفاعتی حضور خداوند برا
 ».د شما درگذر گناهان

 دعا   و چنين حضور خداوند بازگشت  بهی  موس پس31
ی  بزرگ  گناه  مرتكب  قوم خداوند، اينی  ا آه«: آرد
  آنم یتمنا م32. از طال ساختندی خود بتی ، برا شده
 محو   مرا از دفترت  اسم  وگرنه  آنهاراببخش گناه
 ».* آن
 تو را محو  چرا اسم«: فرمودی  موس خداوند به33
  او را ، اسم  است  آرده  گناه  من  به  نسبت هر آه؟  آنم

ی  جاي  را به  باز گرد و قوم حال34.  آرد محو خواهم
 تو   پيشاپيش  منء  و فرشته آنی  راهنماي ام  گفته آه

 را بخاطر  ، قوم  موقع  به منی ول.  خواهد آرد حرآت
 ». آرد  خواهم  مجازات  گناه اين

 بود،   ساخته  هارون آهی بت  خداوند بخاطر پرستش35
 . آرد  نازل اسرائيل یبر بنی هولناآی بال

   را آه  قوم اين« : فرمودی  موس خداوند به
ی سرزمينی بسوی  آورد مصر بيرون از

،  ام  داده  و يعقوب ، اسحاق  ابراهيم  را به  آنء  وعده آه
   را به  آن  آه ام  داده  آنها قول  به ، چون  آن هدايت

 خود را ء  فرشته من3و2.   ببخشم  ايشان فرزندان
ها،  یها، امور ی فرستاد تا آنعان  تو خواهم پيشاپيش

  ها را از آن یها و يبوس یها، حو یها، فرز یحيت
  ، بيرون استی  جار  در آن  شير و عسل  آه سرزمين

                                                 
 .».مرا بجای آنها بکش«يا » .اسم مرا از دفترت محو کن«   *

33



 38   خروج
 

 

 آمد،   شما نخواهم  سفر همراه  در اين اما من.  برانم
 شما را در   است  هستيد و ممكن رآشسی  مردم چون
 ». آنمک  هال  راه بين

 گرفتند و   را شنيدند ماتم  سخنان  اين قومی وقت4
  چون5؛  ، خود را نياراست  با زيورآالت هيچكس

:  بگويد  اسرائيل  قوم  بود به فرمودهی  موس خداوند به
  در ميانی ا اگر لحظه.  هستيد سرآشی شما مردم«

  آهی  تا زمان پس.  آنم یمک  شما را هال، شما باشم
ی  زينت  آالت ، هر نوع ام  نكرده  شما را روشن تكليف

  بنابراين6» . را از خود دور آنيد و جواهرات
 خود را آنار   زيور آالت  پس  از آن اسرائيل یبن

 .گذاشتند
 

   عبادت ء با خدا در خيمه مالقات
  ءخيمه « آه را   مقدسء خيمهی ، موس  پس از آن7

 از   بيرون  بود، هميشه آردهی نامگذار»  عبادت
  آهی آرد و آسان ی برپا م اسرائيل ی بن اردوگاه

 آنجا  نياز آنند، به و خواستند با خداوند راز یم
 .رفتند یم
  ، تمام رفت ی م  عبادت ء خيمه بطرفی  موس هر وقت8

شدند و او را  ی م خود جمعی ها  در خيمه  دم قوم
  ءوارد خيمهی  موس آهی زمان9. آردند یماشا مت

   بر در خيمه  شده  ابر نازل شد، ستون ی م عبادت
  صحبتی  خدا با موس  ضمن اين ايستاد و در یم
ديدند،  ی ابر را م ستونی  وقت  اسرائيل قوم10. آرد یم

 خدا را  افتادهک  خا خود بهی ها در برابر در خيمه
، خداوند   عبادتء  خيمه اخلدر د11. آردند ی م پرستش
ی  خود گفتگو آند، با موس  با دوست آهی مانند آس

 باز   اردوگاه بهی  موس سپس. آرد یرودررو گفتگو م
در )  پسر نون (  او يوشع دستيار جوانی ، ول گشت یم

 .ماند یآنجا م
 

  خود باشد دهد با قوم ی م خدا قول
ی گوي ی م  من تو به«:  آرد  خداوند عرض بهی موس12
ی گوي ینمی ، ول  موعود ببرم  سرزمين  را به  قوم اين
   تو را به:یا گفته. فرستادی  خواه را با منی  آس چه
  پس13. یا  قرار گرفته  من  و مورد لطف شناسم ی م نام

   بايد بروم آهی  راه  مرا به  اينطور است اگر حقيقت
   و به سم بايد بشنا  تا تو را آنطور آه آنی راهنماي
 نيز   مردم اين.  آنمی  زندگ در حضورتی شايستگ

   دريغ  خود را از ايشان  لطف  تو هستند، پس قوم
 ».مدار

   خود همراه من«: فرمودی  موس خداوند در جواب14
» . بخشيد  خواهم  شما توفيق  آمد و به شما خواهم

ی  را فرمود، زيرا موس  اين  جهت خداوند از اين15
 از  ما را نيز نگذار آهی آي یاگر با ما نم«: ود ب گفته

از آجا ی  ما نياي اگر تو همراه16.  اينجا جلوتر رويم
 تو   مورد لطف  من  و قوم  من  خواهد شد آه معلوم

 »؟  داريم  فرق جهانی ها  و با ساير قوم ايم قرار گرفته
تو را ی  دعا  مورد هم در اين«: خداوند فرمود17

 قرار   من  تو مورد لطف ، چون مآن ی م اجابت
 ». شناسم ی م  نام و تو را بهی ا گرفته

 خود را   جالل استدعا دارم«:  آرد عرضی موس18
 ».ی ده  نشان  من به
 خود را از برابر تو   شكوه من«: خداوند فرمود19

 خود را در حضور تو ندا   مقدس  و نام دهم یعبور م
   بخواهم  آه ر هر آس و ب  خداوند هستم من.  آنم یم

 ء  چهره  گذاشت  نخواهم من20.  آنم ی م  و شفقت رحم
  تواند مرا ببيند و زنده ی نم  انسان  چونی،مرا ببين
  ، آنار من  صخره اينی  برخيز و رو حال21. بماند
  گذرد، تو را در شكاف ی م  من جاللی وقت22.  بايست
 تا از  پوشانم یم تو را   و با دستم گذارم ی م صخره  اين

 تا  دارم ی خود را برم  دست سپس23؛  اينجا عبور آنم
 ».ديدی  مرا نخواهء  اما چهرهی، ببين مرا از پشت

 شود ی م  ساخته دوبارهی سنگی لوحها
 )5-1 :10  تثنيه(

 ی سنگ دو لوح«: فرمودی  موس خداوند به
 تا   آن تهيهی  شكست  آه اولی ها  لوح مثل

  فردا صبح2.  آنها بنويسمی  را رو  فرمان  ده دوباره
 در   آوهء  سينا باال بيا و بر قله حاضر شو واز آوه

ی  با تو باال نيايد و آس هيچكس3.   بايست حضور من
   هم  و رمه گله.  نشود  ديده  آوهء  نقطه  در هيچ هم
 ». نچرند آوهک نزدي

34



 خروج 39
 

 

  زود  بود، صبح  خداوند فرموده موسی همانطور آه4
های قبلی تراشيد و   لوح  سنگی مثل  و دو لوح برخاست
 .  سينا باال رفت ، از آوه  گرفته  دست آنها را به

 فرمود و آنار او   خداوند در ابر نزول آنگاه6و5
   مقدس عبور آرد و نامی  از برابر موس سپس. ايستاد

ی ، خدا  خداوند هستم من«: خود را ندا داد و فرمود
ی ؛ خدا  و پراحسان ديرخشمی ، خدا ن و مهربا رحيم
 و خطا و  آنم ی م  نفر رحمت  هزاران به7   آه امين

 را هرگز  گناهی ؛ ول بخشم ی را م  و گناه عصيان
   را از فرزندان  پدران  گناه انتقام.  گذارم یسزا نم یب

 ». گيرم ی م  چهارم آنها تا نسل
ا افتاد و او رک  خا در حضور خداوند بهی موس8

خداوندا، اگر واقعا مورد «:  گفت9،   آرده پرستش
 تو نيز   آه آنم ی، استدعا م ام  تو قرار گرفته لطف
از ی  سرآشند، ول  قوم  اين  آه دانم یم. ی ما باش همراه

 ما بگذر و بار ديگر ما را  سر تقصيرها و گناهان
 ». خود بپذير  خاص  قوم مثل

 
 بندد یهد م ع  دوباره  اسرائيل خدا با قوم

 )17-1 :16و 51 :7  ، تثنيه19-14: 23  خروج(
 و در  بندم یبا تو عهد مک اين«: خداوند فرمود10

ی  آارها آنم ی م عجيبی  آارها قومی نظر تمام
   نشده دنيا ديدهی  جا  در هيچ  نظير آن آهی عجيب
 ء  بوسيله  مرا آه  مهيب  قدرت اسرائيل ی بن تمام.  است
   را آه آنچه11. ، خواهند ديد دهم ی م نشان آنها  تو به

   قبايل من.  آنيد ، اطاعت آنم ی شما امر م امروز به
را ی و يبوسی  حوی، فرزی، حيتی، آنعانی،امور

 باشيد هرگز با  مواظب12.  دارم ی شما برم از سر راه
ی ها  راه نبنديد، مبادا شما را بهی  دوست  پيمان  قبايل آن

ی ها  بايد بتها، مجسمه بلكه13. بكشانند   آننده گمراه
نبايد 14.  آنيد آنها را ويرانی ها آور و قربانگاه شرم
ی  خدا  نماييد، زيرا من  عبادت را جز منی خداي
  غير را تحملی  خدا  و پرستش هستمی غيور
 . آنم ینم
ببنديد؛ ی  دوست  آنجا پيمان هرگز نبايد با ساآنان«15

پرستند و  ی، بتها را م  من پرستشی  آنها بجا چون
 شويد   دوست اگر با ايشان. آنند یمی آنها قربانی برا

  شما دختران16خواهند آشانيد؛ ی پرست  بت شما را به
 و   خود خواهيد گرفت پسرانی  آنها را برا  پرست بت

  زنانی  بتها  از خدا برگشته  شما هم  پسران در نتيجه
 .خود را خواهند پرستيد

 . نسازيد خود هرگز بت یبرا«17
   روز جشن  هفت  مدت  به عيد فطير را هر سال«18

   ابيب  در ماه  گفتم  را همانطور آه  جشن اين. بگيريد
ی  از بندگ  بود آه  ماه  درهمين برگزار آنيد، چون

 . آزاد شديد مصريان
نر گاو و گوسفند و بز شما ی ها زاده  نخست تمام«19
،   نر االغء زاده در برابر نخست20 . دارند  تعلق  من به
 آار را   آنيد و اگر نخواستيد اين  تقديم  من  به برهک ي

   پسران تمامی برای ول.  را بشكنيد  االغ بكنيد گردن
 . دهيد ارشد خود حتمًا بايد عوض

 حاضر   حضور من بهی  خال  نبايد با دست هيچكس«
 .شود

  فتم روز آار آنيد و در روز ه  شش فقط«21
 . درو  و فصل  شخم در فصلی  نماييد، حت استراحت

 و عيد   درو گندم  نخستين ها را در هنگام عيد هفته«22
  محصولی آور  جمع  فصل سايبانها را در پاييز آه

 . نگاهداريد است
   اسرائيل  قوم  و پسران  مردان  بار تمام سهی سال«23

  اسرائيلی  حضور خداوند، خدا  به عبادتی بايد برا
  دستی آييد، آس ی م  بحضور من آهی زمان24. بيايند
 شما دراز نخواهد آرد، زيرا  سرزمينی  بسو طمع
 و  رانم ی م  شما بيرون  را از ميان  بيگانه  قبايل تمام

 . گردانم ی م  شما را وسيع حدود سرزمين
دار   خميرمايه  با نان  قربانی را هرگز همراه خون«25
 تا   عيد پسحء  بره  نكنيد و از گوشت  تقديم  حضور من به

 . چيزی باقی نگذاريد صبح
   خود را به  نوبر محصوالت  بهترين هر سال«26

 .خود بياوريدی  خداوند، خداء خانه
 ». نپزيد  را در شير مادرش بزغاله«
،   را بنويس  قوانين اين«: فرمودی  موس خداوند به27

   با تو و با قوم  قوانين ن اي  عهد خود را بر اساس چون
 ». ام  بسته اسرائيل
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 آيد ی فرود م از آوهی موس
 در حضور  آوهی  روز باال  شبانه چهلی موس28

ی  چيز خورد و نهی  چيز  نه  مدت در آن. خداوند بود
 را   فرمان  خداوند ده  روزها بود آه در آن. آشاميد
دو با ی موسی وقت30و29.  نوشتی  سنگ دو لوحی رو
 بر اثر  اش  سينا فرودآمد، چهره از آوهی  سنگ لوح

  از اينی خود موسی درخشيد؛ ول یگفتگو با خدا م
ی  وقت  اسرائيل  و قوم هارون.   خبر نداشت درخشش

 او  ديدند، ترسيدند بهی  نوران  صورت را با آنی موس
 .شوندک نزدي

  آنوقت.  نزد خود خواند  را به ايشانی موسی ول31
  با ايشانی  نزد او آمدند و موس  قوم  و بزرگان نهارو
ی  او آمدند و موس  پيش  مردم  تمام سپس32.   گفت سخن

   او داده  به آوهی  خداوند در باال را آهی دستورات
   از آنكه پسی موس33.   باز گفت  ايشان بود، به
هر 34.  خود آشيد بر صورتی  شد، نقاب  تمام سخنانش

 تا با خداوند  رفت ی م  عبادت ء خيمه بهی  موس وقت
ی وقت.  داشت ی بر م  را از صورتش گفتگو آند، نقاب

 بود   از خداوند شنيده آمد هر چه ی م  بيرون از خيمه
   او را آه  صورت و مردم35، آرد ی بازگو م قومی برا
   به  را دوباره  او نقاب سپس. ديدند یدرخشيد، م یم

 او بود تا   بر صورت قابآشيد و ن ی خود م صورت
   عبادتء  خيمه گفتگو با خداوند بهی  باز برا آهی وقت

 .شد ی م داخل
 

   روز سبت مقررات
   را دور خود جمع  اسرائيل  قوم تمامی موس

ی  دستورات  است اين«:   گفت  ايشان آرد و به
:  آنيد  اطاعت  تا از آن  است  شما داده  خداوند به آه

 روز   را آه  روز آار آنيد و روز هفتم  شش فقط2
هر .  نماييد  و عبادت  استراحت  خداوند است مقدس
  آن3.  شود  آار آند بايد آشته  در روز هفتم  آه آس

 ». نكنيد  روشن  هم آتشی  حت هايتان روز در خانه
 

   عبادت ءخيمهی هدايا برا
 )9-1 :25  خروج(

  خداوند فرموده«:   گفت  اسرائيل  قوم بهی  موس سپس4
ی هدايا.  بياوريد او هديهی  داريد برا از آنچه5  آه

   اين دهند بايد شامل ی م  هديه  قلب  از صميم آهی آسان
 ی،آبی نخها6؛  ، مفرغ طال، نقره: چيزها باشد

   قوچ پوست7؛  بز ؛ پشم  لطيف و قرمز؛ آتانی ارغوان
؛  اقاقيا  خز؛ چوب  باشد و پوست  شده  سرخ  رنگش آه

ی چراغها؛ مواد خوشبو برای  برا  زيتون روغن8
 و   جزع سنگ9؛ ؛ بخور خوشبو  مسح  روغنء تهيه

 .  بند آاهن و سينه *ايفودی ديگر برای قيمتی سنگها
 

   عبادتگاه  ساختن مقررات
 )43-32: 39  خروج(

   را آه  ماهر، بياييد و آنچه شما ای صنعتگران«10
 و   عبادتء خيمه11: ، بسازيد است  خداوند امر فرموده

 بندها،  ، پشت  خيمه  بست ها، چوب ، تكمه پوششهای آن
،   آن  عهد و چوبهای حامل صندوق12ها؛  ستونها و پايه

؛   االقداس  و قدس  قدس  بين  حايلء ، پرده  رحمت تخت
  ، نان  آن  ظروف  و تمام  آن ميز و چوبهای حامل13

 ديگر   و لوازم چراغها و روغن با  چراغدان14؛  مقدس
  ، روغن  آن  بخور و چوبهای حامل قربانگاه15؛  آن

؛   در ورودی خيمه ء و بخور خوشبو؛ پرده تدهين
 مشبک مفرغی   قربانی سوختنی، منقل قربانگاه16

  ؛ حوض  آن  لوازم  با تمام  و چوبهای حامل قربانگاه
، ستونها و  های دور حياط پرده17؛   آنء مفرغی با پايه

  ميخهای خيمه18؛   در ورودی حياطء های آنها، پرده پايه
   شده لباسهای بافته19؛  آن   و طنابهای  خيمه و حياط

   آاهن  هارون  مقدس  يعنی لباس  در قدس برای خدمت
 ». و لباسهای پسرانش

 
 آنند ی م  تقديم  هديه قوم

اما 21،  از نزد موسی رفتند  اسرائيل  قوم  تمام پس20
   بودند با اشتياق تأثير قرار گرفته  تحت آسانی آه

،   لباسهای مقدس  ساختن بازگشتند و هدايايی برای آماده
، با خود   در آن  خدمت  موردنياز جهت  و وسايل خيمه

 با   و زنان مردان22.  آنند  خداوند تقديم آوردند تا به

                                                 
 .27 ء؛ همچنين آيه7: 25نگاه کنيد به    *
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،  اق سنج  زياد آمدند و جواهراتی از قبيل اشتياق
، انگشتر، گردنبند و اشياء ديگری از طال  گوشواره

برخی نيز نخهای آبی، ارغوانی و 23.  آردند تقديم
 و   قوچء  شده  سرخ  بز؛ پوست ؛ پشم  لطيف قرمز؛ آتان

   به  و مفرغ ای ديگر نقره عده24.  خز آوردند پوست
 اقاقيا برای   چوب بعضی هم.  آردند خداوند تقديم

 . با خود آوردند ه خيم ساختن
 داشتند،  مهارتی  در آار ريسندگ آهی زنان26و25

   و پشم  لطيف و قرمز و آتانی و ارغوانی آبی نخها
 و   جزع ، سنگ  قوم بزرگان27. بز ريسيدند و آوردند

بند   ايفود و سينه تزيينی ديگر برای قيمتی سنگها
ی  برا  و روغن و نيز عطريات28،  آوردند آاهن

  بدين29.  و بخور معطر  مسح و روغنی روشناي
   مشتاق  آه اسرائيل ی بن  و زنان  مردان  تمام ترتيب

 بود  امر فرمودهی  موس  خداوند به آهی بودند در آار
  خود را بهی خاطر هدايای آنند، با خرسندک آم

 . آردند خداوند تقديم
 

  هنرمند صنعتگران
 )11-1 :31  خروج(

  ئيل خداوند، بصل«:   گفت قوم  بهی  موس سپس31و30
   يهودا است ء حور و از قبيلهء  نوه  را آه)یپسر اور(

 و   است  خود پر ساخته  و او را از روح برگزيده
 و   عبادتء  خيمه، تا  بخشيده  و توانايی و مهارت حكمت
   ظروف او در ساختن32.  را بسازد  آن  وسايل تمام

 وی  در آار خراط نهمچني33،   و مفرغ طال و نقره
 او  خدا به34.  استاد استی و هر صنعتی جواهر ساز
استعداد )   دان ءاز قبيلهک پسر اخيسام ( و اهولياب

.   است  را عطا فرموده  ديگران  هنر به  دادن تعليم
ی و طرازی  نساجی، آنها درآار طراح خداوند به35

   لطيف  قرمز و آتانی، ارغوانی،آبی ها پارچه
   صنعتگران ايشان.   است بخشيدهی  خاص تمهار
 .هستندی ماهر

 
 ی با استعدادها  ديگر هم صنعتگران«

 را   و اهولياب ئيل خود بايد بصلی خداداد

  آهی  طرح ، طبق  عبادت ء خيمه  و آراستن در ساختن
 ».آنندک ، آم خداوند داده

  صنعتگرانی  و تمام  و اهولياب ئيل بصل موسی  پس2
   به  و مايل  بخشيده  آنها مهارت  خداوند به هرا آ
آنها 3.  آار شوند  بودند احضارآرد تا مشغول خدمت
ی  برا  هر روز صبح اسرائيل ی بن را آهی  هداياي تمام
  تحويلی آوردند، از موس ی م  عبادتء خيمهی بنا
   مشغول آهی  صنعتگران سرانجام5و4. گرفتند یم

ی  از آار آشيدند و نزد موس  بودند دست  خيمه ساختن
 خداوند دستور  آهی آاری  برا مردم«: رفتند و گفتند

   هديه  است  الزم  از آنچه  بيش  است  را داده آن
 ندا  فرمود تا در اردوگاهی  موس پس6» .اند آورده
   ترتيب بدين.  نياورد هديهی  ديگرآس ، بگويند آه آرده
  چون7 شدند،  داشته باز  هديه  از آوردن اسرائيل یبن

 از حد   بيش  آار خيمه اتمامی موجود، برای هدايا
 .مورد نياز بود

 
   عبادت ء آار خيمه شروع

 )37-1 :26  خروج(
   عبادتء  آار بودند، خيمه  مشغول آهی صنعتگران9و8

 ی،آبی  و نخها  ريز بافت  لطيف  از آتان  پرده را با ده
ها  از پردهک  يهر.  آردند و قرمز درستی ارغوان
  آنها نقش.   داشت  و دو متر عرض  متر طول چهارده
. آردندی  گلدوز ها با دقت پردهی  را رو فرشتگان

 دوختند تا دو   بهم  پنج  را پنج  پرده  ده  آن سپس10
   آردن وصلی برا12و11.  شود  تشكيل  جداگانهء قطعه
  ر قطعه ه ء پرده  آخرينء ، در لبه  بزرگء  دو قطعه اين
 از   تكمه  پنجاه سپس13. ساختندی  آبء  جا تكمه پنجاه

 يكديگر   به  پرده  دو قطعه  اين پيوستنی طالبرا
   بصورت دور خيمهی ها آردند تا پرده  درست
 . درآيد يكپارچه

 ديگر ء  قطعه ، يازده  عبادتگاه  سقف برای پوشش15و14
 متر و  زدهاز آنها پانک  هر ي طول.  بز بافتند از پشم
   را بهم  قطعه پنج16. دو متر بودک  هر ي عرض
   بزرگء قطعهک  ي  بصورت آهی  آردند بطور وصل
در 17.  دوختند  ديگر را نيز بهمء  قطعه شش. درآمد
 جا   پنجاه  بزرگ ء دو قطعه از اينک  هر يء حاشيه
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  بهمی  مفرغء  تكمه و آنها را با پنجاه18  باز آردند تكمه
   وصل  بهم  بزرگء  دو قطعه آردند تا بدينگونه  وصل
از ی  آردند يك  ديگر درست دو پوشش19. شوند
از ی  بود و ديگر  شده  سرخ  رنگش  آه  قوچ پوست
ی  اول پوششی  رو  ترتيب  خز، تا آنها را به پوست
 .بيندازند

  چوبی ها  را از تخته  عبادتء  خيمه  بست چوب20
ی درازا21. قرار گيردی  عموداقاقيا ساختند تا بطور

متر  ی سانت  هفتاد و پنج آنی  متر و پهنا  پنج هر تخته
   را به  آن  آه  داشت  دو زبانه  تخته هر طرف22. بود
ی  برا الزمی ها تخته24و23. آرد ی م جفتی  پهلوي ءتخته

  ء پايه  با چهل  تخته بيست:  تعداد بود  بدين عبادتگاه
 دو   زير هر تخته  آهی، جنوب قسمتی برای ا نقره
  بيست26و25. ها را نگاهدارند  تا زبانه  قرار داشت پايه
 ء  پايه  با چهل خيمهی  شمال سمتی  ديگر براء تخته
  سمتی برا27.   دو پايه هر تختهی برای  يعنی،ا نقره
.  شد  ساخته  تخته  بود، شش  آن  پشت  آه خيمهی غرب

   خيمه پشتی ها گوشهی  ديگر براء  دو تخته سپس28
از باال و ی  غرب  سمتء  تخته شش29.  آردند درست
   متصل گوشهی ها  تخته ها به  حلقهء  بوسيله پايين
   تخته  مجموعًا هشتی، غرب  در سمت پس30. شد یم

،   دو پايه زير هر تختهی  يعنی،ا  نقرهء  پايه با شانزده
 . قرار گرفت

 اقاقيا ساختند تا  وبازچی  بندهاي  پشت سپس32و31
 بند   تير پشت پنج: ها را نگهدارند تختهی بطور افق

   قرارداشتند وپنج  شمال  درسمت آهی هاي تختهی برا
ی  تير برا  و پنج  جنوب سمتی ها تختهی تير برا
 قرار  خيمهی انتهای  غرب  در سمت آهی هاي تخته
را نيز ساختند تابطور ی تير وسط33. داشتند
ها و   تخته سپس34. ها بگذرد  تخته از وسط  یسراسر

از طال ی هاي  طال پوشاندند و حلقه تيرها را با روآش
 .ها ساختند تختهی  تيرها رو  نگهداشتن جهت

  االقداس  و قدس  قدس  بين  را آه  مخصوص ءپرده35
ی  ارغوانی،آبی  و نخها  ريز بافت  لطيف بود از آتان

   را با دقت فرشتگان   آردند و نقش و قرمز درست
   آردن آويزانی برا36. نمودندی  گلدوز آنی رو
 طال و   اقاقيا با روآش  از چوب ، چهار ستون پرده

 ء ستونها چهار پايهی از طال ساختند و برای قالبهاي
   از آتان پردهک  ي سپس37.  آردند درستی ا نقره
 را  ، آن  نموده  تهيه در عبادتگاهی  برا  ريزبافت لطيف
. آردندی و قرمز گلدوزی  ارغوانی،آبی با نخها

  سپس.  قالبدار ساختند  ستون  پنج  پرده اينی برا38
 طال پوشاندند و  ها را با روآش سر ستونها و گيره

 . آردند ستونها درستی برای  مفرغء  پايه پنج
 

  عهد  صندوق ساختن
 )22-10 :25  خروج(

 اقاقيا  وب عهد را از چ ، صندوق ئيل بصل
متر و  سانتی 25متر و ک  ي آنی درازا  آه
متر بود، ی  سانت  هفتاد وپنج  هر آدام آنی پهنا و بلند

  خالصی  را با طال  آن  و درون بيرون2.  ساخت
ی برا3.  آشيد  آنء از طال دور لبهی پوشانيد و نوار

 آرد و آنها را در   از طال آماده  چهار حلقه صندوق
در ی  نمود، يعن  متصل  آن  پايين  قسمتء چهار گوشه
 از   شده  بلند تهيه بعد دو چوب5و4.   دو حلقه هر طرف
   صندوق برداشتنی  طال برا  اقاقيا با روآش درخت
دو ی ها  حلقه  و چوبها را در داخل  ساخت فراهم
 .  گذاشت  صندوق طرف

ی  درازا  را به  رحمت تختی  يعن  صندوق سرپوش6
هفتاد سانتيمتر، از ی  سانتيمتر و پهنا دهمتر و ک ي

 ء  دو مجسمه سپس8و7.  آرد  درست خالصی طال
.   ساخت  رحمت  از طال در دو سر تخت فرشته
 با   آه  ساخت  رحمت تختی روی ها را طور فرشته

 و  همی ها، روبرو  فرشته ءمجسمه9.  شد  يكپارچه آن
  آنی  بر باال  و بالهايشان  تخت  بطرف نگاهشان
 . بود گسترده

 
   مقدس  ميز نان ساختن

 )30-23 :25  خروج(
   اقاقيا به  را از چوب  مقدس ، ميز نان ئيل  بصل آنگاه10

سانتی  75 متر و بلندی  درازای يک متر و پهنای نيم
   را با روآشی از طالی خالص آن11.  متر ساخت

   نصب آن ء  لبهپوشانيد و قابی از طال بر دورتادور
 پهنای چهار  ميز را به ء  دور لبهء حاشيه12 .آرد
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 طال   را با قاب  آرد و دور حاشيه  درست انگشت
 و   از طال برای ميز ساخت چهار حلقه14و13. پوشانيد
  های ميز نصب باالی پايه  ء گوشه چهار ها رابه حلقه
   هنگام  به ها برای چوبهايی بود آه  حلقه اين. آرد

 در آنها قرار  بايست  ميز می ا آردن و جابج برداشتن
 طال   اقاقيا با روآش  چوبها را از درخت اين15. گيرد
ها، جامها و   بشقابها، آاسه همچنين16.  ساخت
 هدايای   برای ريختن هايی از طالی خالص پياله

 . آرد تا آنها را روی ميز بگذارند نوشيدنی درست
 

   چراغدان ساختن
 )40-31 :25  خروج(

  پايه.  آرد  درست خالصی  را نيز از طال چراغدان17
 و   ساخت خالصی  و از طال  را يكپارچه  آنء و بدنه
 و   آاسبرگ  شامل  را نيز آه آنی روی  گلها نقش
   چراغدان ءبر بدنه18.  آرد  بود از طال درست غنچه
   سه هر طرف دری ، يعن  قرار داشت  شاخه شش
ی  بادام  گل ها سه اخهاز شک هر يی رو19.  شاخه
  شكلی  بادام  را با چهار گل خود بدنه21و20.  بود شكل
  ها و باال و پايين  شاخه  گلها بين آهی  آرد طور تزيين

  ها و بدنه  نقشها و شاخه  اين تمام22. آنها قرار گرفتند
 و   آن  چراغ هفت23.  بود خالصی  طال تكهک از ي

.   ساخت خالصی ال را از ط هايش یانبرها و سين
و چهار ی  س  و لوازمش  چراغدان  اين ساختنی برا24

 . آيلو طال بكار رفت
  بخور  قربانگاه ساختن

 )5-1 :30  خروج(
   نيم  ضلع  به  چهار گوش  شكل  بخور را به قربانگاه25

  آن . آرد  اقاقيا درست متر و بلندی يک متر از چوب
   چهار زايده آن ء  گوشه در چهار  آه را طوری ساخت

   و شاخهای آن  قربانگاه روآش26.  بود  شاخ  شكل به
 از طال  قابی دورتادور آن.  بود از طالی خالص

  ، زير قاب  قربانگاه در دو طرف27.  آرد درست
 چوبها   از طال برای قرار گرفتن طاليی، دو حلقه

 چوبها  اين28.  آنند  را حمل  تا با آنها قربانگاه ساخت
 .  طال داشت  بود و روآش  شده  اقاقيا تهيه از درخت

 

  و بخور  مسح  روغنء تهيه
 )38-22 :30  خروج(

 معطر را   و بخور خالص  مقدس  مسح  روغن سپس29
 . آرد تهيه

 
  یسوختنی قربانيهای  برا  قربانگاه ساختن

 )8-1 :27  خروج(

   قربانی سوختنی نيز با چوب قربانگاه
هر .  شد  ساخته  چهارگوش  شكل به اقاقيا

 متر   يک و نيم  متر و بلنديش  دو و نيم  آن ضلع
  اش  در چهار گوشه  آه  را طوری ساخت آن2. بود

 و   قربانگاه تمام.  بود  شاخ  شكل  به چهار زايده
   آه  آن لوازم3.   داشت شاخها روآشی از مفرغ

و ها، چنگكها   سطلها، خاک اندازها، آاسه شامل
يک 5و4.  شد  ساخته آتشدانها بود، همگی از مفرغ

 يک   آنء  در هر گوشه  مشبک مفرغی آه منقل
  را تا  و آن  ساخت  فلزی بود، برای قربانگاه ءحلقه
 در آنجا  ای آه  فرو برد تا روی لبه قربانگاه  ءنيمه

  برای جابجا آردن7و6.  قرار گيرد وجود داشت
   مفرغ  اقاقيا با روآش  چوبهايی از درخت قربانگاه
   در دو طرف هايی آه  و چوبها را درحلقه ساخت
،  قربانگاه.  بود، فرو آرد  شده  نصب قربانگاه
 . بود  شده  ساخته  خالی بود و از تخته درونش
  ی مفرغ  حوض ساختن

 )18 :30  خروج(
های   را از آيينه اش  مفرغی ء مفرغی و پايه حوض8

 . آردند، ساخت  می  خدمت در خيمه در آنار  زنانی آه
 

   عبادتء  خيمه حياط
 )19-9 :27  خروج(
   آرد آه  حياطی درست  برای عبادتگاه ئيل بعد بصل9

.  بود  ريزبافت  لطيف های آتان  از پرده ديوارهايش
  بيست10.  متر بود  پنجاه  جنوب های سمت  پرده طول
  ين و برای ا ها ساخت  مفرغی برای پرده ستون

بندهای  های مفرغی و قالبها و پشت ستونها پايه
 نيز   شمالی حياط برای سمت11.  آرد ای درست نقره
  ای سمت  ديوار پرده طول12.  آار را آرد همين
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 برای   پايه  با ده  ستون ده.  متر بود  و پنج غربی بيست
 ستونها قالبها   و برای هر يک از اين ها ساخت پرده

 ديوار  طول13.  آرد ای درست قرهو پشتبندهای ن
.  متر بود  و پنج  بيست  شرقی هم ای سمت پرده

 متر   و نيم  در ورودی هفت های هر طرف پرده15و14
   و سه  ستون  سه ها هم  پرده  اين داشتن برای نگاه. بود
های ديوار   پرده تمام16.   ساخت  در هر طرف پايه
های  پايه17.  بود افت ريز ب  لطيف  از آتان  خيمه حياط

 سر  بندها و روآش ، و قالبها و پشت ستونها از مفرغ
 با   حياط  ستونهای اطراف تمام.  بود ستونها از نقره

 . شدند  مربوط  هم ای به بندهای نقره پشت
   تهيه  ريزبافت  لطيف  از آتان  در ورودی خيمهء پرده18

. زی شدگرديد و با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدو
های ديوار   مانند پرده  متر و بلنديش  ده  پرده  اين طول
   برای پرده چهار ستون19.  متر بود ، دو و نيم حياط
بندها  ، و قالبها و پشت های ستونها از مفرغ پايه.  ساخت

 . بود  سر ستونها از نقره و روآش
 بكار   آن  و حياط خيمهی  در بنا آهی  ميخهاي تمام20

 . بود ز مفرغ، ا رفت
 

   بكار رفت  در عبادتگاه آهی مقدار فلز
 ء  خيمه  در ساختن  مقدار فلزی آه  صورت  است اين21

 دستور موسی،   به  صورت اين.   بكار رفت عبادت
   آاهن  الويها و زير نظر ايتامار پسر هارونء بوسيله
 ء  حور از قبيلهء  پسر اوری و نوه ئيل بصل(22.  شد تهيه
 بود،   موسی دستور داده  خداوند به  را آه ا، آنچهيهود

 پسر   آار اهولياب دستيار او در اين23.  ساخت
 در آار طراحی،   بود آه  دانء اخيسامک از قبيله

های آبی، ارغوانی، قرمز و  و طرازی پارچه  نساجی
 .)  داشت  مهارت  لطيف آتان

  هديه طال   جمعًا حدود هزار آيلوگرم اسرائيل یبن24
 . شد  عبادتگاه  ساختن  صرف  آن  تمام آردند آه

 هزار و   حدود سه  شده  مصرفء نقره مقدار26و25
 از   مقدار نقره اين.  بود آيلوگرمی چهارصد و س

 در   اساميشان  بود آه  شده  دريافتنفر 603ر550
 باال   به  سال  بيست  و سنشان  شده نوشتهی سرشمار

   هديه  نقره  گرم  افراد حدود شش از اينک هر ي. بود

  عبادت  ء خيمه  بست چوبی ها پايهی برا27.  بودند داده
 هزار و  ، سه  آن  داخلء های ستونهای پرده و پايه

 شد، يعنی برای   مصرف  نقره چهارصد آيلوگرم
   آه نقره  ءمانده باقی28.   سی و چهار آيلوگرم هر پايه

بندها  ای ستونها، پشت بود برای قالبه سی آيلوگرم
 . شد  سر ستونها مصرف و روآش

 و   دوهزار و چهارصد و بيست اسرائيل یبن31و30و29
   مقدار مفرغ اين.  آوردند  هديه  مفرغ  آيلوگرم پنج
  ، قربانگاه خيمهی در ورودی ستونهای ها پايهی برا

،   قربانگاه و ساير لوازمک  مشب  منقلی،مفرغ
 و  دور حياطی ستونهای ها پايهی  برا همچنين

 و  خيمهی ميخهای ، و نيز برا آنی در ورودی ها پايه
 .  بكار رفت دور حياطی ها پرده

 
   آاهنان  لباس ءتهيه

 )4-1 :28  خروج(

 ی،آبی  از نخها آاهنانی  برا سپس
  اين. بافتندی هاي و قرمز لباس یارغوان
  لباس. پوشيدند ی م  در قدس  خدمت لباسها را موقع

   خداوند به آهی  دستور  طبق  هم  آاهن  هارون مقدس
 . شد  بود، تهيه دادهی موس
  ايفود ءتهيه

 )14-5 :28  خروج(
 و نخهای آبی،   ريزبافت  لطيف  از آتان  آاهن*ايفود2

.  شد هايی از طال درست ارغوانی و قرمز و رشته
 زدند تا باريک شد،  های طال را چكش آنها ورقه3

هايی در آوردند   رشته ، بصورت  آنها را بريده سپس
 در   لطيف با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و آتان و

   ايفود بكار بردند و روی ايفود را با دقت تهيه
 .گلدوزی آردند

 شد و با دو  ، تهيه ، جلو و پشت ايفود از دو قسمت5و4
  همانطورآه.  گرديد  وصل ها، بهم شانهی بند رو
 بود، بند آمر ايفود  دستور دادهی  موس هخداوند ب
از ی  خود ايفود بود، يعن  و از جنس  آن  به متصل
ی  و نخها  ريز بافت  لطيف طال و آتانی ها رشته

                                                 
 .7: 25نگاه کنيد به    *
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ی  در قابها  جزع دو سنگ7و6. و قرمزی  ارغوانی،آب
ايفود ی ها شانهی بندهای طال گذاشتند و آنها را رو

ی  با مهارت اسرائيل ی بنء  قبيله دوازدهی نامها. دوختند
  اين.  بود شدهی  حكاآ  سنگ  دو قطعه آنی  رو خاص

   اينء همه.  باشد  ياد قوم شد خدا به ی م سنگها باعث
  داد، انجامی  موس  خداوند به آهی  دستور آارها طبق

 . گرفت
 

 بند  سينه ءتهيه
 )30-15 :28  خروج(
،  ريزبافت   لطيف  ايفود از آتان  بند را مثل سينه8

  طال تهيهی ها و قرمز، و رشتهی  ارغوانی،آبی نخها
 را  آن9. آردندی  گلدوز  را با دقت آنی ، رو نموده

 هر   طول  دوختند آه  چهارگوش ءآيسهک  ي دوال، مثل
ی  قيمت  سنگ چهار رديف10.  بود وجبک  ي ضلعش

 و   سرخ ، عقيق  اول در رديف.  شد  نصب آنی رو
،   دوم در رديف11. بودی  آتش  ياقوت زرد و ياقوت

،   سوم در رديف12.  بود  آبود و الماس زمرد و ياقوت
  و در رديف13   بنفش و ياقوتی  يمان  و عقيق فيروزه
   اين ءهمه.  شد  نصب  و يشم ، زبرجد و جزع چهارم
هر 14. دادندی طال جای را در قابهای قيمتی سنگها

  ء قبيله از دوازده ی يك  سنگها عالمت از اينک ي
ک  ح  سنگ آنی  رو  قبيله  آن  بود و نام اسرائيل یبن
 .شد
  تابيدهی  زنجير طال  از طال و دو رشته دو قاب15-18

 دو ء بند را بوسيله سينهی  باال  آردند و قسمت درست
  دو سر زنجيرها به.  ايفود بستند  زنجير طال به رشته
  شدهی بند جاساز ينهسی ها  در گوشه طال آهی ها حلقه

   شد، و دو سر ديگر زنجيرها را از جلو به بود، بسته
 ء دو حلقه19.  آردند ها وصل شانهی روی طالی قابها
 ء  دو گوشه  آردند و آنها را به ديگرنيز درستی طال
  دو حلقه20.  بستند  زيرينء اليهی بند، رو  سينه پايين
  در قسمت آردند و آنها را   درست ديگر همی طال

.  آردند باالتر از بند آمر نصبی جلو ايفود و آم
 بود،  فرمودهی  موس  خداوند به بعد، همانطور آه21

ی ها  حلقه  به رنگی بند را با نوار آب سينهی ها حلقه

   بستند تا سينه  باالتر از بند آمر قرار داشت ايفود آه
 .بند از ايفود جدا نشود

 
  ديگر آاهنی  لباسها ءتهيه

 )43-31 :28  خروج(
 ء  از پارچه شد، تمام ی م  زير ايفود پوشيده آهی رداي22
 باز آردند و  سر در آنی برای شكاف23.  شد تهيهی آب

با 24.  نشود  بافتند تا پاره  را با دست  شكافء حاشيه
   ريزبافت و قرمز و آتانی  ارغوانی،آبی نخها

و آنها را  آردند   انار درست  شكل بهی هاي منگوله
ی هاي زنگوله26و25.  ردا آويختند  دامنء دور تا دور لبه

   بين ء نيز ساختند و آنها را در فاصله خالصی از طال
ی  موس  خداوند به  آردند، همانطور آه انارها آويزان

   خداوند پوشيده  خدمت  ردا موقع اين.  بود فرموده
 .شد یم

   و پسرانش ون برای هار  لطيف آنها از آتان29و28و27
 آردند و از  های زيبا درست  و آاله ، عمامه پيراهن
آمربند .  ديدند های زير تهيه  لباس  ريزبافت  لطيف آتان

 را با  ، آن  نموده  تهيه  ريزبافت  لطيف را از آتان
نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی آردند، 

  تاج  نيم30.  بود  موسی فرموده  خداوند به همانطور آه
 را   آلمات  ساختند و اين  را از طالی خالص مقدس

» . برای خداوند مقدس«:  آردند  نقش روی آن
 را با يک نوار   تاج  بود، نيم  خداوند گفته همانطورآه31

 . بستند  جلو عمامه  قسمت  به آبی رنگ
 

   عبادتگاه تكميل
 )19-10 :35  خروج(

  طبق   عبادتء يمه خ ها و لوازم  قسمت  تمام سرانجام32
  اسرائيل  بنیء  بود بوسيله  موسی فرموده  خداوند به آنچه
 و   خيمه  شده های ساخته  قسمت  ايشان سپس33.  شد آماده
  ها، چوب تكمه:  موسی آوردند  را پيش  آن  لوازمء همه
 از  پوشش34ها؛  بندها، ستونها، پايه ، پشت  خيمه بست
 ء  خز، پرده  از پوست شش و پو  قوچء شده  سرخ پوست
   عهد و ده صندوق35؛  االقداس  و قدس  قدس  بين حايل
  ، تخت  آن  بود و چوبهای حامل  در آن  خدا آه فرمان
؛   مقدس ، نان  آن  وسايل ميز و تمام36؛  رحمت
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 ء  و همه  با چراغها، روغن  طالی خالص چراغدان37
 و بخور  دهين ت  طاليی، روغن قربانگاه38؛   آن لوازم

 مفرغی با  قربانگاه39؛   در ورودی خيمهء معطر؛ پرده
   و ساير لوازم  مشبک مفرغی و چوبهای حامل منقل
 با ستونها  های دور حياط پرده40؛  اش  و پايه ؛ حوض آن

؛ طنابها و   در ورودی حياطء های آنها، پرده و پايه
   خيمه  در ساختن  ابزارهايی آه ، و تمام ميخهای خيمه

 . رفت بكار می
 در  خدمتی  برا  شده بافتهی ها  لباس آنها همچنين41

   و پسرانش  آاهن  هارون مقدسی ها لباسی  يعن قدس
 .گذراندندی را از نظر موس

 خداوند را   دستورات  تمام اسرائيل ی بن  ترتيب  اين به42
 بود، بكار  دادهی  موس  به  خيمه ساختنی  برا آه

   را مالحظه  شده انجامی  آارها تمامی موس43. بستند
 چيز   همه  داد، چون  را برآت ، قوم آرد و بخاطر آن

 . بود  شده  دستور خداوند ساخته مطابق
 

   آن  و وقف  خيمه برپا آردن
  نخستين در«:  موسی فرمود  خداوند به آنگاه

و 3   را برپا آن  عبادتء ، خيمه  اول روز ماه
 قرار دارد، در   در آن  فرمان  ده  را آه عهد صندوق
   را جلو آن  مخصوصء  بگذار و پرده  خيمه داخل
   بگذار و لوازمش  ميز را در خيمه سپس4.   آن آويزان

 بگذار   را نيز در خيمه چراغدان.   قرار بده را روی آن
 .  آن  را روشن و چراغهايش

روی  بخور روب  طال را برای سوزاندن قربانگاه«5
 را   در ورودی خيمهء پرده.  عهد بگذار صندوق
 در   قربانی سوختنی را مقابل قربانگاه6. بياويز

 و   عبادتء  خيمه  را بين حوض7. ورودی بگذار
ديوار 8.   آن را پر از آب   و آن  قرار بده قربانگاه

 در  ء رابرپا نما و پرده  خيمه  اطراف ای حياط پرده
 .  آن ان را آويز ورودی حياط

 و   لوازم  و تمام  را بردار و خيمه  مسح روغن«9
.  شوند نما تا مقدس * ، تقديس  آرده  را مسح  آن وسايل

                                                 
اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ , تقديس يعنی جدا کردن   *

 .13و11و10همچنين در آيات 

 را   آن و وسايلی سوختنی  قربان  قربانگاه سپس10
 بسيار  ، جايگاه  و قربانگاه  آن ، تقديس  نموده مسح
   را مسح اش  و پايه بعد، حوض11. خواهد شدی مقدس
 .  آن ، تقديس ودهنم
 را آنار در ورودی   و پسرانش  هارون سپس«12

  لباس13.   بده  غسل  بياور و آنها را با آب  عبادتء خيمه
   آرده  و او را مسح  بپوشان  را بر هارون مقدس
  سپس14.  آند  آاهنی مرا خدمت  نما تا در مقام تقديس

  ن ايشا  را به هايشان  را بياور و لباس پسرانش
 تا در   آن  مسح آنها را نيز مانند پدرشان15.  بپوشان
  انتخاب  ء بمنزله  مسح اين.  آنند  آاهنی مرا خدمت مقام

 ». آاهنی  مقام  به  است های ايشان ابدی آنها و نسل
 بود بجا   او فرموده  خداوند به  را آه هر چهی موس16

عد از ، ب  دوم  سال  اول  روز ماه در نخستين17. آورد
.  برپا شد  عبادتء  از مصر، خيمه  آمدن بيرون

:  برپا آرد  ترتيب  اين  را به  عبادتء خيمهی موس18
  چوبی ها  تخته ، سپس  را گذاشت آنی ها  پايه اول
  آنها را نصبی بندها ، پشت ها نهاده  را در پايه بست

  ، همانطور آه آنگاه19. آرد و ستونها را برپا نمود
ی  را رو سقفی  داخل  بود، پوشش رمودهخداوند ف

  آنی را روی خارجی چوبها آشيد و پوششها
 خدا   فرمان  ده را آهی  سنگ بعد، دو لوح20. گسترانيد

 و   عهد گذاشت  بود در صندوق آنها نوشتهی رو
  ها قرار داد و سرپوش  حلقه  را درون حاملی چوبها

.  نهاد آنی بود، رو»   رحمت تخت «  را آه صندوق
 برد و   عبادتء  خيمه  درون  عهد را به  صندوق آنگاه21

   همانگونه  آشيد، درست  را جلو آن  مخصوصء پرده
 . بود  خداوند فرموده آه
 ء خيمهی  شمال ميز را در سمتی  موس سپس22

  و همانطور آه23،   گذاشت  پرده ، بيرون عبادت
 ميز دری  رو را  مقدس  بود، نان  او فرموده خداوند به

 ميز   را مقابل چراغدان24. حضور خداوند قرار داد
 دستور  و مطابق25   گذاشت خيمهی  جنوب در سمت

 را در حضور خداوند  چراغدانی خداوند چراغها
  ، بيرون  طال را در خيمه قربانگاه26.  آرد روشن
 بخور   دستور خداوند بر آن و مطابق27   گذاشت پرده

 .معطر سوزاند
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   را آويزان  عبادت ء در ورودی خيمهء موسی پرده28
 در   قربانی سوختنی را مقابل قربانگاه29. آرد

 قربانی سوختنی و   و روی آن  گذاشت ورودی خيمه
 خداوند   همانطور آه  آرد، درست  آردی تقديم هديه

 . بود فرموده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داد و  قرار   و قربانگاه  عبادتء  خيمه  را بين حوض30
   و پسرانش  هارونی،موس32و31.  آرد  را پر از آب آن

   بروند و يا به  خيمه خواستند داخل ی م هر وقت
 دستور خداوند در  شوند، مطابقک  نزدي قربانگاه
 .شستند یخود را می  و پا  دست حوض

 را برپا   و قربانگاه دور خيمهی ا ديوار پردهی موس33
   اين به.  آرد  را آويزان اطحيی  در ورودء  پرده نموده
 . رسانيد  پايان  آار را بهء  او همه ترتيب

 
   عبادت ءخيمهی ابر رو

 )23-15 :9اعداد (
 را پوشانيد و حضور   عبادتء خيمهی  ابر آنگاه35و34

ی  موس آهی  بطور  را پر ساخت  خداوند آن پرجالل
  ابر ، هر وقت  پس از آن36.  شود  وارد خيمه نتوانست
   آوچ  اسرائيل  قوم خاست ی برم خيمهی از رو

. دادند ی م  سفر ادامه  به آنی  راهنماي آردند و به یم
  بود، قومی  باق خيمهی  ابر رو آهی اما تا وقت37

در روز، ابر 38. ماندند یخود می  در جا همچنان

 در  ، آتش  و در شب  قرار داشت  عبادت ءخيمهی رو
  به.  را ببينند توانستند آن ی م مشد و قو یابر پديدار م

   سفرهايشان  را در تمام اسرائيل ی، ابر، بن  طريق اين
 .آرد ی م هدايت



 

الويان
 

نامند،  ینيز م»  آاهنانی  راهنما آتاب« را   آتاب اينی برخ.   است عتيق عهد   آتاب  سومين  الويان آتاب
  ء قبيله از نام»  الويان «ء آلمه.   است  آمده  آتاب شد در اين ی اجرا م  آاهنان  توسط آهی  مذهب زيرا مراسم

 سفر   هنگام بهی  را موس  الويان آتاب.  بودند  قبيله  از اين  اسرائيل  آاهنانء همه.   است  شده گرفتهی الو
 .  است  نوشته اسرائيل یبنی بيابان
  ءبقيه.  است   شده  ديگر نوشته  و مردم  آاهنان گناهانی برای  قربان ء شيوه  در خصوص  آتاب  اول  فصل هفت

  و رفتار درست»  سبت« روز   داشتن ، و نيزمقدس کو ناپاک پاک  خورا  به  از قواعد مربوط  آتاب فصول
  آهی  مراسم  فصل در اين.  برخوردار استی  خاص  از اهميت  شانزدهم فصل. گويد ی م  سخن و نادرست

 خداوند   الويان در آتاب.   است  شده شود، نوشته ی اجرا م  اعظم  آاهن توسط»  آفاره «  روز معروفء درباره
 بود و  شما خواهمی  و خدا  رفت  خواهم  راه شما در ميان«.  باشد  آنان  همراه دهد آه ی م  خود وعده  قوم به

 ». خواهيد بود  من شما قوم
 خود   رفتاری از قوم  و چه  است  دهد خدا چگونه  تا نشان  آار رفته  بارها به  آتاب در اين»  مقدس « ءآلمه

 . او باشد ی قوم او بايد جزئی از زندگ  و مراسم  احكام  حفظ فرمايد آه  می  آنان خداوند به. انتظار دارد

  یسوختنی قربان
و    گفت  با موسی سخن  عبادت ءخداوند از خيمه

   قوم  زير را به  دستورات  او فرمود آه به
 : بدهد اسرائيل

او ی آند، قربان یمی خداوند قربانی برای آسی وقت
ی اگر بخواهد برا3. بايد گاو، گوسفند و يا بز باشد

يد نر  گاو با آند، آنی گاو قربانک يی سوختنی قربان
  عبادت ء خيمهی  در ورود گاو را دم.  باشد عيب یو ب

  شخصی آه4.  خداوند قرار گيرد بياورد تا مورد قبول
   را روی سر حيوان آورد، بايد دستش  را می آن

  ، گناهان  شده  قربانی پذيرفته  آن  ترتيب  اين به. بگذارد
   حيوان  شخص بعد خود آن5. آند  می  را آفاره شخص

   آه  هارون ا در حضور خداوند سر ببرد و پسرانر
   قربانگاه  را بياورند و بر چهار طرف  آن آاهنند، خون

  سپس6. ، بپاشند  است عبادت  ءخيمه  جلو در ورودی آه
 آند،  قطعه  را قطعه  گاو را بكند و آن  پوست  شخص آن

   روشن  بگذارند، آتش  روی قربانگاه  هيزم و آاهنان7
 قرار   را روی هيزم  آن ها و سر و پيه و قطعه8 آنند
های گاو   و پاچه  و روده  بايد دل  شخص  آن آنگاه9. دهند

   را روی قربانگاه  همه  بشويد و آاهنان را با آب

   تقديم  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين. بسوزانند
 .شود، مورد پسند خداوند خواهد بود یم

 نيز بايد نر   قربانی بياورند، آناگر گوسفند يا بز برای10
آورد بايد در   را می  آن شخصی آه11.  باشد عيب و بی
 را ببرد   درحضور خداوند سرش  شمالی قربانگاه سمت

   را بر چهار طرف  هارونند، خونش  پسران  آه و آاهنان
   قربانی شده  حيوان  شخص ، آن سپس12.  بپاشند قربانگاه
  ها را با سر و پيه  قطعه  اين و آاهنان آند   قطعه را قطعه

 و   بايد دل  شخص آن13.  بگذارند  قربانگاه  روی هيزم آن
  سپس.  بشويد های گوسفند يا بز را با آب  و پاچه روده
  اين.  بسوزانند  قربانگاه  آنها را روی آتشء  همه آاهنان

شود، موردپسند   می  تقديم  بر آتش قربانی سوختنی آه
 .ند خواهد بودخداو

  پرندهی سوختنی قربانی خواهد برا یمی اگر آس14
 آبوتر  يا جوجهی  بايد قمر  پرنده آند، آنی قربان
   را بگيرد و جلو قربانگاه ، پرنده آاهن17و16و15. باشد
ی  بر پهلو  خونش آهی  را بكند بطور سرش ببرد،

  * شكمش  داخل  و محتويات دان چينه.  بريزد قربانگاه
   قربانگاه  شرق ا درآورد و آنها را در طرفر

                                                 
 .»شيپرها« يا »ات داخل شکمشيمحتو« )16: 1 (  *
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 2   الويان
 

 

. شود بيندازد ی م  ريخته  خاآستر قربانگاه آهی درجاي
 آند   پاره  را از وسط ، آن  را گرفته پرندهی  بالها سپس
 را   آن  آاهن آنگاه.  شود  دو تكه  پرنده  اينكه بدون
ی سوختنی  قربان اين.  بسوزاند  قربانگاه هيزمی رو
شود، موردپسند خداوند خواهد  ی م  تقديم آتش بر  آه
 .بود

 
  ی آردء هديه

  آردی آورد، ء آسی برای خداوند هديه هرگاه
او بايد .  باشد  او بايد از آرد مرغوبء هديه

.  بگذارد  بريزد و آندر بر آن  روی آن  زيتون روغن
   است  هديه  تمامء  نمونه  را آه  از آن  يک مشت سپس2
   آه  هديه اين.  را بسوزاند  بدهد تا آن  از آاهنان يكی به

. شود، موردپسند خداوند خواهد بود  می  تقديم بر آتش
 شود تا برای   داده  و پسرانش  هارون  آرد به ءبقيه3

   داده  آاهنان  به قسمتی آه.  آنند  استفاده خوراک از آن
  ای گرفته ، زيرا از هديه  است شود بسيار مقدس می
 .  است  شده  خداوند تقديم  به  آه شده

خداوند ی  در تنور برا  شده  پخته نانی  آس هرگاه4
 و از آرد   خميرمايه  بايد بدون  نان  آورد، آن هديه

از .  باشد  شده  تهيه  زيتون  با روغن  مخلوط مرغوب
   شده  ماليده آنی  رو  روغن  آه  خمير مايه  بدون نان

اگر 5.  آرد  استفاده  هديه  بعنوان توان یباشد نيز م
 نيز   نان  آورد، آن  هديه ساجی  رو  شده  پخته نانی آس

 با   و مخلوط  خميرمايه  بدون بايد از آرد مرغوب
 آند و  تكه  را تكه او بايد آن6.  باشد  زيتون روغن
ی  آردء  هديه نوعک  نيز ي اين.  بريزد  روغن رويش
 بايد   هم  شود، آن  پخته در تابه شما ء اگر هديه7.  است

 . باشد  زيتون  و روغن از آرد مرغوب
   بياوريد تا به را نزد آاهنی آردی  هدايا اين8

 بايد  آاهنان9.  آند  خداوند تقديم  ببرد و به قربانگاه
.  بسوزانند  نمونه  را بعنوان از هديهی  مقدار آم فقط
، مورد پسند شود ی م  تقديم  بر آتش  آه  هديه اين

  اين.  دارد  تعلق  آاهنان  به  هديهء بقيه10.  خداوند است
،   است شود بسيار مقدس ی م  داده  آاهنان  به  آه قسمت

   شده  خداوند تقديم  به  آه  شده گرفتهی ا هديه زيرا از
 . است

شود  ی م  خداوند تقديم  به آهی  آردي  هديهء تهيهی برا11
 خمير   نكنيد، زيرا بكار بردن ده استفا از خميرمايه

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی  در هداياي  يا عسل مايه
   نوبر محصول  تقديم هنگام12.  شود، جايز نيست یم

  دار و عسل  خميرمايه توانيد از نان ی خداوند م خود به
   قربانگاه  را نبايد بر آتش  هديه اينی  آنيد، ول استفاده

 .بسوزانيد
يادآور ک  نم بزنيد، چونک  هدايا بايد نم  تمام به13

 . عهد خداست
   خداوند هديه  خود به  از نوبر محصول هرگاه14
، بكوبيد و  ها جدا آرده ها را از خوشه دهيد دانه یم

 بريزيد و   بر آن  زيتون  روغن سپس15.  آنيد برشته
  ءهديهی  نيز نوع  بگذاريد، زيرا اين آنی آندر رو

   آوبيده ءاز غلهی  قسمت  آاهنان آنگاه16.  استی آرد
   نمونه  آندر بعنوان  را با تمام  با روغن  و مخلوط شده

 . آنند  خداوند تقديم  بسوزانند و به بر آتش
 

  یسالمتی قربان
  بهی سالمتی بخواهد قربانی  آس هرگاه
 آار از  اينی تواند برا ی آند، م تقديم خداوند
 خداوند   به آهی حيوان.  نمايد  استفاده ادهگاو نر يا م

  آهی شخص2.  باشد عيب ی و ب شود بايد سالم ی م تقديم
سر ی  خود را رو آند، بايد دست ی م  را تقديم حيوان

.  را ببرد  سرش  عبادتء  در خيمه  بگذارد و دم آن
   قربانگاه  را بر چهار طرف  آن  خون  هارون پسران

ی روی ها و چرب ، قلوه  شكم  داخل يهو پ5و4و3بپاشند، 
ی سوختنی  قربان جگر را همراهی روی آنها، وسفيد

   آه  هديه اين. خداوند بسوزانندی  برا  قربانگاه بر آتش
 .شود، موردپسند خداوند خواهد بود ی م  تقديم بر آتش

نر يا ( از گوسفند و بز  توان برای قربانی سالمتی می6
اگر 8و7.  آرد  باشد نيز استفاده عيب ی و ب  سالم آه)  ماده

 خداوند   را به  آن قربانی، گوسفند باشد، شخصی آه
 بگذارد و   را روی سر حيوان آند بايد دستش  می تقديم
 را   آن خون  آاهنان.  را ببرد  سرش  عبادتء  در خيمه دم

  ، پيه ، دنبه و پيه11و10و9 بپاشند   قربانگاه بر چهار طرف
ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی  ، قلوه م شك داخل
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، بر   آرده  خداوند تقديم  خوراک به جگر را همچون
 . بسوزانند  قربانگاه آتش

   را به  آن آهی  بز باشد، شخصی،اگر قربان13و12
  سر حيوانی  را رو آند بايد دستش ی م خداوند تقديم
  نانآاه.  را ببرد  سرش  عبادت ء در خيمه بگذارد و دم

و 16و15و14  بپاشند  قربانگاه  را بر چهار طرف  آن خون
ی آنها، و سفيدی روی ها و چرب ، قلوه  شكم  داخل پيه
   خداوند تقديم بهک  خورا جگر را همچونی رو

 بر   آه  هديه اين.  بسوزانند  قربانگاه ، بر آتش آرده
. شود، موردپسند خداوند خواهد بود یم   تقديم آتش
ک  ي هيچ17.  دارد  خداوند تعلق  به  حيوان  آن يه پ تمام

  استی  قانون اين.  بخوريد  يا پيه از شما نبايد خون
 . باشيد ، در هر جا آه هايتان شما و نسلی برای ابد
 

  گناهی قربان
   اسرائيل  قوم به2 فرمود تای  موس خداوند به
شود و ی  گناه  سهوًا مرتكب  هر آه بگويد آه

   اين  خداوند را زير پا گذارد، بايد طبق  قوانينازی يك
 : آند  عمل مقررات

   ترتيب  باشد و بدين  سر زده  اعظم اگر خطا از آاهن3
 خود بايد   باشد، برای گناه  را نيز گناهكار ساخته قوم

.  آند  خداوند تقديم  به عيب  و بی های سالم گوساله
 را  اورد، دستش بي  عبادتء  در خيمه  را دم گوساله4

 بگذارد و همانجا در حضور خداوند  روی سر آن
   گوساله  مقداری از خون  اعظم آاهن5.  را ببرد سرش
 خود را در  انگشت6 ببرد،   عبادتء  خيمه  داخل رابه
 بار   را هفت  فرو برد و در حضور خداوند آن خون

 در حضور  سپس7.  بپاشد االقداس  قدس ءجلو پرده
   را روی شاخهای قربانگاه دری از خونخداوند ق
   را به  خون ءباقيمانده. ، بمالد  است  خيمه  داخل بخور آه

 ء  نزديک در خيمه  قربانی سوختنی آه پای قربانگاه
،   شكم  داخل  پيه  تمام آنگاه8. ، بريزد  است عبادت

ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را  قلوه9
 قربانی سوختنی  ا روی قربانگاهو آنها ر10بردارد، 

   گاو قربانی سالمتی  پيه  همانطور آه بسوزاند، درست
،  ، يعنی پوست  گوسالهء اما باقيمانده12و11. سوزاند را می
   مكان  را به  و سرگين روده و  ، دل ، پاچه ، آله گوشت

   برای ريختن  از اردوگاه  در خارج طاهری ببرد آه
 و در آنجا آنها را روی   است مقرر شده  خاآستر قربانگاه

 . بسوزاند هيزم
شوند و ی  گناه  سهوًا مرتكب  اسرائيل  قوم اگر تمام13
 خداوند را زير پا بگذارند، هر چند  از قوانينی يك
   باشند، مقصر محسوب  داده  انجام  آار را ندانسته اين
بردند، بايد  ی خود پ  گناه آنها بهی وقت14. شوند یم
  گوساله. آنندی  خود قربان  گناهء آفارهی برای ا وسالهگ

   قوم و در آنجا بزرگان15  بياورند  عبادتء  خيمه را به
  سر حيوانی خود را روی در حضور خداوند دستها

   اعظم  آاهن آنگاه16.  آنند  را ذبح بگذارند و آن
   عبادت ء خيمه  داخل  را به  گوساله از خونی مقدار
 فرو برد و در   خود را در خون و انگشت17 بياورد

  ء بار جلو پرده  را هفت حضور خداوند آن
ی بعد در حضور خداوند قدر18.  بپاشد االقداس قدس

 ء  در خيمه  بخور آه قربانگاهی  را بر شاخها از خون
ی  پا  را به  خونء ماندهی ، بمالد و باق  است عبادت
،   است در خيمهک  نزدي آهی سوختنی  قربان قربانگاه
.  شود  سوزانده قربانگاهی  بايد رو  پيه تمام19. بريزد

ی  پيرو گناهی  قربان  روش  بايد از همان  اعظم آاهن20
 خواهد آرد و   خدا آفاره قومی  برا  طريق  اين به. آند
ی  قربانء او گوساله21.  خواهد شد  بخشيده آنانی خطا
 و بسوزاند، همانطور  ببرد  بيرون  را از اردوگاه شده
  اين. سوزاند ی خود را م گناهی  قربانء  گوساله آه

 .  است  اسرائيل  قوم  تمام گناهی قربان
 گناهی شود و   سهوًا مرتكب اگر يكی از رهبران22

 خداوند، خدای خود را زير پا گذارد،  يكی از قوانين
برد،   پی  گناهش وقتی او به23. شود  می مقصر محسوب

 خود  دست24.  آند  تقديم عيب  و بی  يک بز نر سالمبايد
های   قربانی را روی سر بز بگذارد و در جايی آه

 خداوند   آند و به  را ذبح برند آن سوختنی را سر می
 قدری  بعد آاهن25.   اوست ، قربانی گناه اين.  نمايد تقديم

 خود روی   را بگيرد و با انگشت  قربانی گناه از خون
   خونء  قربانی سوختنی بمالد و بقيه ی قربانگاهشاخها
   پيه  بايد مثل  پيه تمام26.  بريزد  پای قربانگاه را به

   اين به.  شود  سوزانده قربانی سالمتی، روی قربانگاه
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 خواهد آرد و او   رهبر آفاره  برای گناه  آاهن ترتيب
 . خواهد شد بخشيده

شود و ی اه گن سهوًا مرتكبی فرد عادک اگر ي27
 خداوند را زير پا گذارد، مقصر  از قوانينی يك

برد، بايد  ی خود پ  گناه او بهی وقت28. شود ی م محسوب
ی  را برا  بياورد تا آن عيب ی و ب  سالم ءبز مادهک ي

  بياورد آهی  مكان بز را به29. آندی  قربان گناهش
  در آنجا دست. برند یرا سر می سوختنی ها یقربان

.  آند  را ذبح  بگذارد و آن سر حيوانی ا روخود ر
ی  را رو از خونی  خود قدر  با انگشت آاهن30

   خون ءبمالد و بقيهی سوختنی  قربان قربانگاهی شاخها
   پيه  بايد مثل  پيه تمام31.  بريزد قربانگاهی  پا را به
   شود و اين  سوزانده قربانگاهی  روی،سالمتی قربان

   آاهن  ترتيب  اين به.  خواهد بودمورد پسند خداوند
   خواهد آرد و او بخشيده  را آفاره  شخص  آن گناه

 .خواهد شد
   بره  گناهشء آفارهی  بخواهد برا  شخص اگر آن32

او 33.  باشد عيب ی و ب ، ماده  بره آند، بايد آنی قربان
 را در   بگذارد و آن سر برهی  خود را رو بايد دست

برند،  یرا سر می سوختنی ها ی قربان آهی مكان
 خود   با انگشت آاهن34.  آند  ذبح گناهی  قربان بعنوان
ی  قربان قربانگاهی  را بر شاخها از خونی قدر

.  بريزد قربانگاهی  پا  را به  خونء بمالد و بقيهی سوختن
  قربانگاهی روی سالمتی  قربانء  بره  پيه  مثل  آن پيه35

 بر  آهی هاي ی را مانند قربان  آن آاهن.  شود سوزانده
   ترتيب  اين به. شود، بسوزاند ی م  خداوند تقديم  به آتش
 خواهد آرد و او   را آفاره  شخص  آن  گناه آاهن

 . خواهد شد بخشيده
 

  گناهی موارد قربان
   داشته اطالعی  جرم از وقوعی  آس هرگاه
  در  يا شنيده  ديده  آه در مورد آنچهی ول باشد

 .  است  ندهد، مجرم  شهادت دادگاه
 آند،   گوشتی را لمس  حرام  حيوان ء آسی الشه هرگاه2

 و   باشد، نجس  آار را آرده  اين حتی اگر ندانسته
 .  است مجرم

اگر ی  آند، حت  را لمس  انسان نجاستی  آس هرگاه3
   شد چه متوجهی  باشد، وقت  آار را آرده  اين ندانسته
 .باشد ی م مجرم،   است آرده

 را   آن  بخورد آه دهد و قسمی  قول نسنجيدهی اگر آس4
،   است دادهی جاي ی ب  قول ببرد آه یبعد پی بجاآورد ول

 .باشد ی م مجرم
   گناهش  بايد به  موارد، شخص در هر يک از اين5

 يا بز   خود يک بره و برای قربانی گناه6 آند  اعتراف
 . آند  آفاره  برايش ا آاهن نزد خداوند بياورد ت ماده

ای   باشد و نتواند بره  تنگدست  مجرم اگر شخص7
 آبوتر برای  تواند دو قمری يا دو جوجه بياورد، می

 آند، يكی برای قربانی   خداوند تقديم  خود به  گناه ءآفاره
ای   پرنده آاهن8.  و ديگری برای قربانی سوختنی گناه

 را  ، بگيرد و سرش  شده ه آورد  برای قربانی گناه را آه
 قدری  سپس9.  جدا نشود  از تنش ببرد، ولی طوری آه

   را به  بپاشد و بقيه  را بر پهلوی قربانگاه  آن از خون
 ء پرنده10.   است ، قربانی گناه اين.  بريزد پای قربانگاه

   دستورالعملی آه  قربانی سوختنی طبق  را بعنوان دوم
   آاهن  ترتيب  اين به. قربانی آند   است  شده قبال داده
   او بخشيده  خواهد آرد و گناه  او آفاره برای گناه
 .خواهد شد

 بتواند دو قمری يا دو   آه اگر او فقيرتر از آنست11
 خود قربانی آند،   گناهء  آبوتر برای آفاره جوجه
 را  ولی نبايد آن.  بياورد تواند يک آيلو آرد مرغوب می

 بگذارد،   آند يا آندر بر آن  مخلوط ون زيت با روغن
   آاهن آرد را پيش12.   است ، قربانی گناه زيرا اين

 بردارد و   نمونه  را بعنوان  مشتی از آن بياورد تا آاهن
 بر  هايی آه  قربانی  مثل  بسوزاند، درست روی قربانگاه

.   اوست ، قربانی گناه اين. شود  می  خداوند تقديم  به آتش
   او در هر يک از اين  برای گناه  آاهن  ترتيب  اين هب13

در .  خواهد شد  خواهد آرد و او بخشيده موارد، آفاره
   آاهن  آرد بهء  آردی، بقيه ء هديه  قربانی نيز مثل اين
 .گيرد  می تعلق

 
  جبرانی قربان

  هرگاه15: دادی  موس  را به  دستورات خداوند اين14
   در نظر خداوند مقدس آه یا  هديه در دادنی آس
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 و   سالم قوچک  سهوًا قصور ورزد، بايد ي است
 . نمايد  خداوند تقديم  به جبرانی قربانی  برا عيب یب

شود بايد  ی اهدا م جبرانی قربانی  برا آهی قوچ
  او بايد عالوه16. شودی  ارزيابی، معيار رسم مطابق

  ا نيز به ر  آن  ارزش پنجمک ، ي  هديه بر باز پرداخت
   قوچ  با آن آاهن.  بدهد  آاهن  را به ، همه  افزوده آن

 خواهد آرد و او   آفاره ، برايش جبرانی قربان
 . خواهد شد بخشيده

  از قوانينی ، يك شدهی  گناه مرتكبی اگر آس18و17
ی  آار  چنين نداند آهی خداوند را زير پا بگذارد، ول

ی قربانی  و برا  است ، باز مجرم  است از او سرزده
   نزد آاهن عيب ی و ب  سالم قوچک  بايد ي جبران
.  باشد  شده  تعيين  قيمت  بايد مطابق  قوچ قيمت. بياورد
   آند تا گناهش او آفارهی برای  قربان  با اين آاهن

ی جرمی  برا  است جبرانی  قربان اين19.  شود بخشيده
 .  است  شده  خداوند مرتكب  به  او نسبت آه
 

: دادی  موس  را به  دستورات خداوند اين
  ، از پس  آرده  گناه  من  به نسبتی آس  هرگاه

ی  خوددار  شده  او گرو گذاشته  پيش آهی  چيز دادن
  آند يا مالی  ورزد، يا دزد  خيانت نمايد يا در امانت

 چيز  ء درباره  نمايد، و يا اينكه  را غصب اش همسايه
   بگويد و قسم  دروغ  است  آرده پيدا آهی ا گمشده

   او ثابت  جرم آهی روز5و4،   او نيست  پيش بخورد آه
   آن  ارزش پنجمک  دهد و ي  را پس  مال شود بايد اصل

او 6.  بپردازد  مال  صاحب ، به  افزوده  آن را نيز به
  عيب ی و ب  سالم قوچک  ي  را آه جبرانی بايد قربان

 خداوند   بياورد و به  عبادت ءمه خي  به  نزد آاهن است
ی  ارزيابی، معيار رسم  بايد مطابق قوچ.  آند تقديم
او در حضور ی برای  قربان  با اين آاهن7. شود

 خواهد   او بخشيده  خواهد آرد و گناه خداوند آفاره
 .شد
 

  یسوختنی  قربان مقررات
ی  در مورد قربان فرمود آهی  موس  خداوند به آنگاه9و8

:  بدهد  و پسرانش  هارون  را به  مقررات اينی نسوخت
 باشد و   بر قربانگاه  شب بايد تمامی سوختنی قربان

   روز بعد، آاهن صبح10.  نشود  خاموش  قربانگاه آتش
خود را بپوشد و خاآستر ی  آتان  زير و لباس لباس
.  بگذارد ، آنار قربانگاه را برداشتهی سوختنی قربان

   آند و خاآستر را بيرون ا عوض ر  لباسش سپس11
 آار  اينی  برا آهی  طاهر  ببرد و در مكان اردوگاه

   هر روز صبح آاهن13و12. ، بريزد  است مقرر شده
 را  روزانهی سوختنی  بنهد و قربان  بر آن  تازه هيزم
  را بر آنی سالمتی  قربان  بگذارد و پيه آنی رو

 بماند و   روشن  بايد هميشه  قربانگاه آتش. بسوزاند
 . نشود خاموش

 
  ی آرد ء هديه مقررات

:  قرار است  از اينی  آردء  هديه  به  مربوط مقررات14
   خداوند جلو قربانگاه بهی  آردء  هديه تقديمی  برا آاهن
   به  آغشته از آرد مرغوبی  مشت سپس15، بايستد
 بردارد و   است  بر آن آهی  را با آندر  زيتون روغن
.  بسوزاند قربانگاهی خداوند روی  برا  نمونه وانبعن
  ءبقيه17و16.  مورد پسند خداوند خواهد بود  هديه اين

ک خورای  برا باشد تا از آن ی م  آاهنان  به آرد، متعلق
   پخته  خميرمايه  آرد بايد بدون اين.  آنند خود استفاده

  استی  مقدس  مكان  آه  عبادتگاه شود و در حياط
   بر آتش را آهی  آردء  از هديه  قسمت اين.  شود هخورد

.   است  داده  آاهنان شود، خداوند به ی م  خداوند تقديم به
 از   قسمت ، اين جبرانی  و قربان گناهی مانند قربان

  پسران18. باشد ی م نيز بسيار مقدسی  آرد ءهديه
   از هديه  قسمت توانند اين ی م  اندر نسل  نسل هارون

   خداوند تقديم  به  بر آتش  آه  هديه اين.  بخورندرا
   خواهد بود و آس  آاهنان  سهم شود، هميشه یم

 . بزند  دست  آن  ندارد به حقی ديگر
: دادی  موس  را به  دستورات  اين خداوند همچنين20و19

ی  برا آهی  در روز  از پسرانش  و هر آدام هارون
آيلو آرد ک يد يشوند با ی م انتصابی  آاهن مقام

حضور    به روزانهی  آرد ء هديهء  اندازه ، به مرغوب
   و نصف  را در صبح  آن خداوند بياورند ونصف
   هديه اين21.  آنند  خداوند تقديم ديگر را در عصر به

   شود سپس  پخته  زيتون  با روغن ساجی بايد رو
   خداوند تقديم بهی  آردء  هديه ، بعنوان  شده تكه تكه
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.  مورد پسند خداوند خواهد بود  هديه اين .گردد
   اعظم پدر خود، آاهنی  بجا آهی هر آاهن23و22
 را   هديه  خود همين شود بايد در روز انتصاب یم

 بايد   هديه اين.  استی ابدی ا  فريضه اين.  آند تقديم
از ی  شود و چيز تمامًا در حضور خداوند سوزانده

 . نشود  خورده آن
 

  گناهی  قربان راتمقر
   در مورد قربانی گناه  موسی فرمود آه خداوند به25و24
 قربانی  اين:  بدهد  و پسرانش  هارون  را به  مقررات اين

 و بايد در حضور خداوند در جايی   است بسيار مقدس
. برند های سوختنی را سر می  قربانی  شود آه ذبح

 را در   آن وشتآند، گ  می  قربانی را تقديم آاهنی آه26
  فقط27. ، بخورد  جای مقدسی است  آه  عبادتگاه حياط

   دارند به ، اجازه اند، يعنی آاهنان  شده  تقديس آسانی آه
   لباس  قربانی به  آن اگر خون.  بزنند  دست  گوشت اين

.  بشويند  خود را در مكانی مقدس  بپاشد بايد لباس ايشان
شود بايد   می  پخته  آن در  گوشت  سفالينی آه ظرف28

   مسی پخته  در يک ظرف اگر گوشت.  شود شكسته
   را آامًال تميز آنند و با آب  ظرف  باشد بايد آن شده

   گوشت توانند از اين  می اوالد ذآور آاهنان29. بشويند
اما در 30.   است  قربانی بسيار مقدس اين. بخورند

   به  در قدس ره برای آفا  قربانی گناه  خون مواردی آه
 قربانی را  شود، گوشت  می  برده  عبادتء  خيمه داخل

 . بايد تمامًا سوزاند نبايد خورد بلكه
 

  جبرانی  قربان مقررات
بسيار ی  قربان  آه جبرانی  قربان مقررات
  حيوان2: باشد یقرار م  ، از اين است یمقدس

را سر ی سوختنی  قربان آهی بايد در مكانی قربان
   قربانگاه  بر چهار طرف  شود و خونش برند، ذبح یم

 و   دنبه  شامل  را آه  آن  پيه  تمام آاهن3.  شود پاشيده
آنها، و ی روی ها و چرب و نيز قلوه4،   شكم  داخل پيه
.  بگذارد قربانگاهی شود رو یجگر می روی سفيد

   بر آتش جبرانی  قربان  آنها را بعنوانء ، او همه سپس5
   آاهنان پسران6. خداوند بسوزاندی  برا گاهقربان
 بايد در   گوشت اين.  بخورند  گوشت توانند از اين یم

   بسيار مقدسی، قربان اين.  شود خوردهی مقدسی جا
 . است

ی  و قربان گناهی  بايد در مورد قربان آهی قانون7
  بهی  قربان گوشت:   است  شود اين  رعايت جبران
. آند ی را اجرا م  آفاره  مراسم آه دارد  تعلقی آاهن

   آاهن  آن نيز بهی سوختنی  قربان  پوست در ضمن(8
   در تنور يا در تابه آهی  آردء هر هديه9.)  دارد تعلق
 خواهد  تعلقی  آاهن شود به ی م  پخته ساج  یيا رو
  تمام10. آند ی م  خداوند تقديم  را به  آن  آه گرفت
 و   زيتون  با روغن  مخلوط ديگر، خواهی آردی هدايا
   تعلق  هارون  پسران بهی ، بطور مساو ک خش خواه
 .دارد

 
  یسالمتی  قربان مقررات

   خداوند تقديم  به آهی سالمتی  قربان مقررات11
 منظور  بهی اگر قربان12:  قرار است  شود از اين یم

  بدونی  نانها  بايد اين  آن باشد، همراهی شكرگزار
   با روغن  آه نانی  شود قرصها  نيز تقديم خميرمايه
   روغن آهک نازی  باشد، نانها  شده  مخلوط زيتون
 و   آرد مرغوب  از مخلوط آهی  باشد، نانهاي شدهی مال

   همراه در ضمن13.  باشد  شده  تهيه  زيتون روغن
  دار نيز تقديم  خميرمايه نانی بايد قرصهای قربان
 ء  هديه  بعنوان قسمتک  بايد ي  نان از هر نوع14. شود

  تعلقی  آاهن  شود تا به  خداوند تقديم  به مخصوص
  قربانگاهی را روی  قربان  حيوان  خون گيرد آه

بايد در ی سالمتی  قربان  حيوان گوشت15. پاشد یم
گردد،  ی م تقديمی  شكرگزار  هديه  بعنوان آهی روز

ی باقروز بعد ی  برا از آنی  شود و چيز خورده
 .نماند

  باشد، گوشتی  يا نذر  داوطلبانهی،اگر قربان16
  آنند، خورده ی م  را تقديم  آن آهی در روزی قربان
بماند ی باقی چيزی  قربان اگر از گوشت. شود
  هر چهی ول18و17.  را روز بعد نيز خورد  آن توان یم

اگر در روز . بماند، بايد سوزاندی  باق تا روز سوم
 شود، خداوند  خوردهی  قربان ز گوشتای  چيز سوم
 نخواهد   حساب  نخواهد آرد و به را قبولی  قربان آن

   آه همی آس.   است  شده  نجس  گوشت آورد زيرا آن
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   به را آهی گوشت19. باشد ی م  را بخورد مجرم آن
 را   بايد آن  نبايد خورد، بلكه  است  خورده نجسی چيز

 .سوزاند
  توانند بخورند آه  آسانی می قط قربانی را ف گوشت

 قربانی   طاهر نباشد و گوشت هر آه20. طاهر هستند
 خدا طرد شود   قوم سالمتی را بخورد بايد از ميان

 چيزی   به هر آس21.   است  قربانی، مقدس زيرا اين
   باشد، خواه  انسان  نجاست  بزند، خواه  دست نجس
   بعد از گوشت ديگر، و  و ياهر چيز نجس  نجس حيوان

 خدا طرد   قوم قربانی سالمتی بخورد، بايد از ميان
 .  است  قربانی، مقدس اين شود زيرا

   را به  دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به23و22
 گاو و گوسفند و بز را  هرگز پيه:  بدهد  اسرائيل قوم

ی  جانور  يا توسط  مرده آهی  حيوان پيه24. نخوريد
ی  برا  از آن  نشود بلكه  باشد هرگز خورده ه شد دريده
را ی  حيوان  پيه هر آس25.  شود ديگر استفادهی آارها
شود بخورد بايد از  ی م  خداوند تقديم  به  بر آتش آه

 . طرد شود  قوم ميان
   خون  و نه  پرنده  خون  نخوريد، نه هرگز خون27و26

 بايد  بخورد، ، در هرجا، خون هرآس.  چهارپا حيوان
 . خدا طرد شود  قوم از ميان

 
  ی از قربان  آاهن سهم

 را   دستورات  اين  موسی فرمود آه خداوند به30و29و28
 بخواهد قربانی سالمتی  هرآس:  بدهد  اسرائيل  قوم به
   قربانی را آه  خود آن  آند بايد با دست  خداوند تقديم به

 را   و سينه  پيه.شود، بياورد  می  خداوند تقديم  به بر آتش
 ء  هديه  قربانی را بعنوانء  آند و سينه  تقديم جلو قربانگاه
   پيه آاهن31.  دهد ، در حضور خداوند تكان مخصوص

   به  قربانی متعلقء  بسوزاند، ولی سينه را بر قربانگاه
 قربانی،   راست ران33و32.  باشد  و پسرانش هارون
   خون  شود آه  داده آاهنی ، به  مخصوصء  هديه بعنوان
 و  زيرا خداوند سينه34آند؛   می  قربانی را تقديم و پيه
 و آنها   گرفته  اسرائيل  قربانی سالمتی را از قوم ران

 و   است  داده  آاهنان  به  مخصوص ء هديه را بعنوان
 از   قسمت اين(35.   خواهد داشت  تعلق  ايشان  به هميشه

شود در روز   می داوند تقديم خ  به  بر آتش هدايايی آه

   خداوند، به  خدمت  به  و پسرانش  هارون انتصاب
 شدند،   مسح  ايشان در روزی آه36.  شد  داده ايشان

   را به  قسمت  اين  اسرائيل  قوم خداوند دستور داد آه
   نسلهای ايشان ، قانونی برای تمام اين.  بدهند ايشان
 .)باشد می

 ی،سوختنی بود درمورد قربان یاينها مقررات38و37
ی ، قربان جبرانی ، قربان گناهی  قربانی، آردء هديه
، در   خداوند در بيابان آهی سالمتی  و قربان تقديس
   بدانند چگونه  اسرائيل داد تا قومی  موس  سينا به آوه
 . آنند  خداوند تقديم خود را بهی ها یقربان

 
   و پسرانش  هارون  تقديس مراسم

 )37-1 :29  وجخر(

   و پسرانش هارون«: فرمودی  موس خداوند به
   و روغن  ايشان مخصوصی ها با لباس را

  سبد نانک  و ي ، دو قوچ گناهی  قربانء ، گوساله تدهين
   قوم  بياور و تمام  عبادتء  در خيمه  دم  خميرمايه بدون

 ».  آن  را در آنجا جمع اسرائيل
   قومء همه.  آرد ند عمل خداو  فرمان طبقی موس4

  بهی موس5.  شدند  جمع  عبادتء  در خيمه  دم اسرائيل
   فرمان  طبق دهم ی م  انجام  اآنون آنچه«:   گفت ايشان

 ». خداوند است
   را فراخواند و ايشان  و پسرانش  موسی، هارون آنگاه6

   آاهنی را به  مخصوص پيراهن7.  داد  غسل را با آب
 ردا  سپس.   بست  آمرش يد و آمربند را به پوشان هارون

 بر او   بند آمر آنء  را بوسيله* ايفود او آرد و را بر تن
 را  ** و ُتميم  و اوريم بند را بر او بست بعد سينه8.  بست
   بود، عمامه  خداوند فرموده و چنانكه9،   گذاشت در آن

ال  از ط  را آه  مقدس  تاج  نهاد و نيم را بر سر هارون
 . آرد  نصب بود جلو عمامه

 ء  را بر خيمه  و آن  را گرفت  مسح  موسی روغن آنگاه10
 بود پاشيد و آنها را   در آن  و هر چيزی آه عبادت
 و   را برداشت  مقداری از روغن سپس11.  نمود تقديس

                                                 
 مخصوصی بود که کاهن روی لباسهای ء  جليقه»ايفود«  *

 .پوشيد خود می
,  خدابردن به خواست اوريم وتميم دو شیء بودند که جهت پی **

 .رفتند  کاهن بکار میء بوسيله
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 و  ، حوض  آن ، لوازم  بر قربانگاه  مرتبه  را هفت آن
بعد قدری از 12.  آرد يز تقديس پاشيد و آنها را ن اش پايه

   ترتيب  اين  و به  ريخت  را بر سر هارون  مسح روغن
 موسی  سپس13.  نمود  آاهنی تقديس او را برای خدمت

 را فراخواند و پيراهنها را   هارون  امر خداوند پسران به
 و   بست  آمرشان  پوشانيد و آمربندها را به  آنان به

 . ذاشت گ ها را بر سرشان آاله
 و   را جلو آورد و هارون گناهی  قربانءبعد گوساله14

.  گذاشتند سر آنی خود را روی  دستها پسرانش
 را   آن از خونی  آرد و قدر  را ذبح گوسالهی موس15

 را   ماليد تا آن  قربانگاه  بر چهار شاخ با انگشت
  قربانگاهی  پا  را به  خونء باقيمانده. سازد طاهر
ی ، برا  آرده  را تقديس  قربانگاه  ترتيب  اين به.  ريخت

ی ، سفيد  شكم  داخل  پيه  تمام سپس16.  نمود  آفاره آن
 و  آنها را گرفتی روی ها و چرب جگر، قلوهی رو
  و همانطور آه17،  سوزانيد قربانگاهی  را رو همه

   گوساله  و سرگين  و پوست  بود، الشه خداوند فرموده
 . سوزانيد ردوگاه از ا را در خارج

 و  را جلو آورد و هارونی سوختنی  قربان بعد قوچ18
.  گذاشتند سر آنی خود را روی  دستها پسرانش

 را بر چهار   آرد و خونش  را ذبح قوچی موس19
 را   قوچء  الشه سپس20.  پاشيد  قربانگاه طرف
   حيوان  و پيه  آرد و آنها را با آله قطعه قطعه

 و   شست ها را با آب  و پاچه و روده  دل21. سوزانيد
   همانطور آه پس.  سوزانيد آنها را نيز بر قربانگاه

 بر   قوچ  آن  بود تمام دستور دادهی  موس خداوند به
 بر  آهی سوختنی  قربان اين.  شد  سوزانده قربانگاه

 . شد، مورد پسند خداوند بود  تقديم آتش
  تقديسی  برا  را آه  دوم قوچی  موس  از آن پس22

ی  دستها  و پسرانش  بود جلو آورد و هارون آاهنان
   را ذبح موسی قوچ23.  گذاشتند خود را روی سر آن

   راست گوش ء  نرمه را بر ، قدری از خونش آرده
   پای راستش  او و شست  راست  دست  و شست هارون
و    راست  گوش ء نرمه را بر بعد قدری از خون24. ماليد
   هارون  پسران  پای راست  و شست  راست ست د شست
 . پاشيد  قربانگاه  را بر چهار طرف  خونء  بقيه. ماليد

، سفيدی روی   شكم  داخل ، پيه ، دنبه  پيه  از آن پس25
 را   قوچ  راست ها و چربی روی آنها و ران جگر، قلوه

 در   آه  خميرمايه  بدون  سبد نان و از داخل26  گرفت
،   خميرمايه  بدون  نان وند بود، يک قرصحضور خدا
 و   نازک برداشت  روغنی و يک نان  نان يک قرص

 ء ، همه سپس27.   گذاشت  راست  و ران آنها را روی پيه
 قرار داد تا   و پسرانش اينها را بر دستهای هارون

   تكان ، آنها را جلو قربانگاه  مخصوصء  هديه بعنوان
   اين  از انجام پس28.  آنند م خداوند تقدي دهند و به
   گرفت  و پسرانش ، موسی آنها را از هارون تشريفات

 قربانی  اين.  سوزانيد و با قربانی سوختنی بر قربانگاه
. مورد پسند خداوند بود  شد،  تقديم  بر آتش  آه تقديس

  ء هديه  را بعنوان  و آن  قربانی را گرفتء موسی سينه29
   آرد، درست  خداوند تقديم ، به  داده  تكان مخصوص

   سهم اين.  بود  او دستور داده  خداوند به همانطور آه
   ذبح  تقديس  برای مراسم خود موسی از قوچی بود آه

 .شد می
از ی  و قدر  مسح از روغنی قدری  موس سپس30

 و   و بر هارون  بود گرفت  بر قربانگاه را آهی خون
 پاشيد  ايشانی ها  و لباس او او و بر پسرانی ها لباس
آنها ی ها  و لباس  و پسرانش  هارون  ترتيب  اين و به

 . آرد را تقديس
:   گفت  و پسرانش  هارون بهی  موس آنوقت31
   را دم ، گوشت  است  خداوند فرموده همانطور آه«

   مراسم  را با نان  بپزيد و در آنجا آن  عبادتء در خيمه
   از گوشت هر چه32. ، بخوريد  در سبد است  آه تقديس
 روز از  هفت33.  شود ماند بايد سوزاندهی  باق و نان

  تقديستانی  نرويد تا روزها  بيرون  عبادت ءدر خيمه
   روز طول  شما هفت  تقديس شود، زيرا مراسمی سپر
 خداوند   فرمان  شد به  امروز انجام آنچه34. آشد یم

.  شود  داده  شما آفاره هگنای  برا  ترتيب  اين بود تا به
   عبادت ء در خيمه  روز دم  شبانه شما بايد هفت35

 دهيد   انجام  است  خداوند فرموده  را آه بمانيد و آنچه
 ».  دستور خداوند است اين.  خواهيد مرد و گر نه

 خداوند   را آه  هر چه  و پسرانش  هارون بنابراين36
 . دادند  بود، انجام امر فرمودهی  موس توسط
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   آاهنان توسطی  قربان تقديم
 را   و پسرانش ، موسی، هارون در روز هشتم

   هارون و به2 آرد   جمع  اسرائيل  قوم بزرگان با
 برای قربانی  عيب  و بی  نر سالمء يک گوساله«:  گفت
 برای قربانی سوختنی  عيب  و بی  سالم  و يک قوچ گناه

  بعد به3.   آن وند تقديم حضور خدا بگير و آنها را به
  نر برای قربانی گناه ءهبزغال  يک  بگوآه  اسرائيل قوم

 و   هر دو يک ساله  آه  ويک بره خود و يک گوساله
  عالوه4.  باشند برای قربانی سوختنی بياورند عيب بی

 برای   بايد يک گاو و يک قوچ  اسرائيل بر اينها قوم
  برای  زيتون روغن با  قربانی سالمتی، و آرد مخلوط

  آنند زيرا امروز خداوند  خداوند تقديم آردی به ء هديه
 ». ظاهر خواهد شد بر ايشان

 بود، جلو  امر فرمودهی  موس  را آه  آنچه  قوم پس5
، در  شدهک  نزدي  جماعت  آوردند و تمام  عبادتء خيمه

 .حضور خداوند ايستادند
 او   دستورات خداوند فرموده«:   گفت  ايشان بهی موس6

 خود را بر شما   دهيد تا حضور پرجالل را انجام
 ».ظاهر آند

 بيا  قربانگاهک نزدي«:   گفت  هارون بهی  موس آنگاه7
 و  گناهی  قربان  است  خداوند فرموده و همانطور آه

  خود آفارهی ، برا  آرده خود را تقديمی سوختنی قربان
آنها ی ، برا  نموده  را تقديم قومی ها ی قربان  و سپس آن

 ». نما آفاره
  ء و گوساله  رفت  نزديک قربانگاه  هارون بنابراين8

   گوساله  خون پسرانش9.  آرد  خود را ذبح قربانی گناه
 فرو   خود را در خون  وی آوردند و او انگشت را پيش

   را به  خونء  ماليد و بقيه برد و بر شاخهای قربانگاه
   خداوند به بعد همانطور آه10.   ريخت پای قربانگاه

ها و سفيدی روی  ، قلوه  بود، پيه موسی دستور داده
   و پوست و گوشت11،   را بر قربانگاه جگر قربانی گناه

 . سوزانيد  از اردوگاه  را بيرون آن
 آرد و   قربانی سوختنی را ذبح  هارون  از آن پس12

 را بر   آن  قربانی را آوردند و هارون  خون پسرانش
های   و قطعه  آله ايشان13.  پاشيد  قربانگاه چهار طرف
 آوردند و او آنها را بر   را نزد هارون ديگر حيوان

 و  ها را شست  و پاچه  و روده دل14.  سوزانيد قربانگاه
 . سوزانيد  قربانی سوختنی بر قربانگاه اينها را نيز بعنوان

او بز .  آرد تقديم را   اسرائيل  قربانی قوم  هارون سپس15
   را مانند قربانی گناه ، آن  نموده  را ذبح  قوم قربانی گناه

،   مقررات  مطابق آنگاه16.  آرد  تقديم  قوم خود برای گناه
 بعد17.  نمود  خداوند تقديم  را به قربانی سوختنی ايشان

 و بر   را گرفت آردی را آورد و مشتی از آن  ءهديه
قربانی  قربانی غير از  اين(.  سوزانيد قربانگاه
 .)شد  می  تقديم  هر روز صبح ای بود آه سوختنی

 قربانی   را بعنوان  گاو و قوچ  هارون  از آن پس18
 قربانی را   خون  هارون پسران.  آرد  ذبح سالمتی قوم

   قربانگاه  را بر چهار طرف نزد او آوردند و او آن
   داخل  پيه  شامل  را آه  گاو و قوچ  پيه سپس19. پاشيد
شد،   می ها و سفيدی روی جگر گاو و قوچ  و قلوه شكم

،   گذاشته های حيوان و آنها را روی سينه20  گرفت
   را روی قربانگاه  پيه  آورد و تمام نزديک قربانگاه

 بود،   موسی دستور داده همانطور آه21. سوزانيد
  ان را بعنو  حيوان ها، و رانهای راست  سينه هارون
 . داد  در حضور خداوند تكان  مخصوص ءهديه

 دستهای خود را  ها، هارون  قربانی  از تقديم پس22
 داد و   را برآت ، ايشان  دراز آرده  اسرائيل  قوم بطرف

  ء خيمه  به موسی و هارون23.  زير آمد  به از قربانگاه
   اسرائيل  آمدند قوم وقتی از آنجا بيرون.  رفتند عبادت

   خداوند بر تمام  حضور پرجالل آنگاه.  دادند برآترا 
 فرود  و از حضور خداوند آتش24 ظاهر شد  جماعت

.  را بلعيد  روی قربانگاه ، قربانی سوختنی و پيه آمده
،   را ديدند، فرياد برآورده  وقتی اين اسرائيل بنی

 . خاک افتادند درحضور خداوند به
 

  و ابيهو  ناداب گناه
  امر ، برخالف  هارون  و ابيهو، پسران ناداب

،   خود نهاده  غير مجاز بر آتشدان خداوند، آتش
.  آردند  حضور خداوند تقديم  بخور گذاشتند و به بر آن

، آنها را سوزاند   آمده  از حضور خداوند بيرون  آتش ناگاه2
 .و آنها در همانجا، در حضور خداوند مردند

  منظور خداوند همين«:  فت گ  هارون بهی  موس آنگاه3
آنند بايد  ی م  مرا خدمت آهی آسان: فرمودی بود وقت

9
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، مرا   قوم  دارند تا تمام  مرا نگاه  قدوسيت حرمت
 . ماند  خاموش  هارون پس» . آنند احترام

،  ئيل ی عز پسران (  و الصافان  ميشائيلی،بعد موس4
ويد بر«:   گفت  ايشان را صدا زد و به)  هارونی عمو

   برداريد و به  عبادتء  خيمه و اجساد را از داخل
 ». ببريد  از اردوگاه خارج

 را   بود ايشان  موسی گفته آنها رفتند و همانطور آه5
 . بردند  بيرون  از اردوگاه در پيراهنهای آهانتشان

 العازار و ايتامار   وپسرانش  هارون بهی  موس آنگاه6
   را ژوليده سرتان یننماييد، موی عزادار«:  گفت

اگر . نزنيدک  خود را چا  لباس نكنيد و گريبان
خواهد آرد و ک آنيد خدا شما را نيز هالی عزادار
.  خواهد شد  افروخته اسرائيل   قوم تمام  او بر خشم
 در   و ابيهو آه نادابی توانند برا ی م اسرائيل یبنی ول

. نمايندی خداوند مردند، عزادارک  هولنا اثر آتش
 نرويد مبادا بميريد،   بيرون  عبادتء شما از در خيمه7

   طبق ايشان» .  خداوند بر شماست  مسح  روغن چون
 . آردند عملی دستور موس

  ء خيمه بهی وقت«:   گفت  هارون  خداوند به آنگاه9و8
   مست  يا مشروبات رويد، هرگز شراب ی م عبادت
  استی  قانون اين.  ديگر ننوشيد مبادا بميريدء آننده
.  ات آيندهی ها  نسل  و تمام تو و پسرانتی برای دايم

 و  ، و نجس  و نامقدس  مقدس  بين شما بايد فرق10
 مرا   دستورات بايد تمام11.  دهيد طاهر را تشخيص

   ايشان ، به ام  داده  اسرائيل  قوم بهی  موس  توسط آه
 ».بياموزيد

،  اش بازمانده و دو پسر   هارون  موسی به سپس12
   آردی را آه ء هديه ءباقيمانده«:  العازار و ايتامار گفت

،   برداريد و از آن  است  شده  خداوند تقديم  به بر آتش
 بخوريد  ، در آنار قربانگاه  پخته  خميرمايه  بدون نان

   خداوند به چنانكه13.   است ، بسيار مقدس  هديه زيرا اين
 را در جای مقدسی بخوريد  ين بايد ا  است  فرموده من

 بر   آه ای است  از هديه  شما و پسرانتان  سهم زيرا اين
 و  شما و پسران14. شود  می  خداوند تقديم  به آتش

 را   مخصوصء  هديه  و ران توانيد سينه  می دخترانتان
  شود، در مكان  می  داده  در حضور خداوند تكان آه

 شما از قربانی   سهم  هدايا آه اين. طاهری بخوريد

   داده  شما و فرزندانتان باشد به  می  اسرائيل سالمتی قوم
 .  است شده

   پيه  تقديم  را هنگام  و سينه  بايد ران اسرائيل یبن«15
 در   مخصوصء  هديه ، بياورند و بعنوان بر آتش

  به   هميشه  و سينه  ران آن.  دهند حضور خداوند تكان
  ، همانطورآه  خواهد داشت  تعلق شما و فرزندانتان
 ».  است خداوند فرموده

برد  یپی ، ول  را گرفت گناهی  بز قربان سراغی موس16
 بر العازار و ايتامار  پس.   است  شده  سوزانده آه

 را در  گناهی چرا قربان«17:  ، گفت  شده خشمگين
   بسيار مقدسی، قربان رديد؟ اين نخو  مقدس مكان

   قوم  تا گناه  است  شما داده  را به باشد و خدا آن یم
  چون18.  نماييد حضور خداوند آفاره  را در اسرائيل
 را در   نشد، بايد حتمًا آن  برده  قدس  داخل  به  آن خون

 شما   به آهی خورديد، بطور ی م  عبادتگاهء محوطه
 ».  بودم دستور داده

   ايشان آهی با وجود«:  گفتی  موس  به هارونی ول19
حضور   خود را بهی سوختنی  و قربان گناهی قربان

   پيش منی براک  هولناء  واقعه  آردند اين خداوند تقديم
، آيا  خورديم ی م گناهی  قربان  اگر از گوشت حال. آمد

 را شنيد،  اينی وقتی موس20» شد؟ یخداوند خشنود م
 . شد قانع

 
   گوشت  و حرام  گوشت  حالل حيوانات

 )21-3 :14  تثنيه(

   اين  فرمود آه و هارونی  موس خداوند به
هر :  بدهند  اسرائيل  قوم  را به دستورات

   باشد و نشخوار آند حالل  سم  شكافته آهی حيوان
 و   شتر، گورآن گوشتی ول7-4.   است گوشت

 هر چند   حيوانات  را نبايد خورد، زيرا اين خرگوش
   نيستند؛ همچنين سم آنند اما شكافته ینشخوار م

را نيز نبايد خورد، زيرا هر چند ک  خو گوشت
   نبايد اين پس8. آند ی اما نشخوار نم  است  سم شكافته
 آنها ء  الشه  به دستی  را بخوريد و يا حت حيوانات

 .  است  آنها حرام بزنيد، زيرا گوشت
 در  آنند چه یمی  زندگ  در آب آهی از حيوانات9

توانيد  یرا می  در دريا آنهاي  باشند و چه رودخانه
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   جانوران تمام10.  باشند  داشته  و فلس  باله بخوريد آه
 آنها را   گوشت نه11؛ شما حرامندی ديگر برای آبز

باز تكرار 12.  بزنيد  آنها دستء  الشه  به بخوريد و نه
 باشد   نداشته  و فلس  باله آه ی، هر جانور آبز آنم یم
 .  است شما حرامی برا
،  عقاب:  اينها را نبايد بخوريد  پرندگان از ميان13-19

،  ، آالغ ، الشخور، آرآس جغد، باز، شاهين
خوار،  ی ماه ، مرغ کل ک لی، درياي ، مرغ شترمرغ

 . قاز، هدهد و خفاش  سقا، قره مرغ
ی بجز آنهاي22و21، د شون  بالدار نبايد خورده حشرات20
اينها را .   آن  گوناگون  و انواع ملخی جهند، يعن ی م آه
شما   ی بالدار برا اما ساير حشرات23.  خورد توان یم

 .حرامند
   دست  گوشت  حرام  حيوانات  اين ء الشه  به هر آس24

  هرآس25.  خواهد بود  شرعًا نجس بزند تا غروب
 را بشويد؛ او تا  اسش آنها را بردارد بايد لبء الشه

 . خواهد بود  شرعًا نجس غروب
   آامًال شكافته  سمش  بزنيد آه  حيوانی دست اگر به26

 خواهيد بود،  نباشد و يا نشخوار نكند، شرعًا نجس
   چهارپا آه هر حيوان27.  هستند  گوشت زيرا حرام
   به هرآس.   است  حرام  رود خوردنش  راه روی پنجه

 خواهد   نجس  بزند تا غروب  حيوانی دست  چنينء الشه
   نجس  را بردارد تا غروب  آن ء الشه هرآس28. بود

   حيوانات اين.  خود را بشويد خواهد بود و بايد لباس
 . هستند برای شما حرام

و ی  خانگ  موشی، صحراي  آور، موش موش30و29
.  شوند حرامند و نبايد خوردهک  مارمول انواع

   بزند تا غروب  دست  جانوران  اينء شه ال  به هرآس31
ی  آنها رو ءاگر الشه32.  خواهد بود شرعًا نجس

باشد ی  يا گون ، چرم ، پارچه  چوب  از جنس آهی ا یش
 را در   خواهد شد؛ بايد آن شرعًا نجسی  ش بيفتد آن

بعد ی  خواهد بود ول  نجس  تا غروب  بگذاريد و آن آب
 ء اگر الشه33.  را بكار برد  آن  دوباره توان ی، م از آن
 بيفتد، هر   سفالين ظرفک  در ي  جانوران از اينی يك

 خواهد بود و بايد   باشد نجس  در ظرف آهی چيز
ی روی  ظرف  چنين اگر آب34.   را شكست ظرف
  نيز شرعًا نجسک  خورا  شود آن ريختهی خوراآ

ی  ظرف  در چنين  آه همی خواهد شد و هر آشاميدن
 . خواهد بود د، نجسباش

ی تنور يا اجاقی  رو  جانوران از اينی  يك ءاگر الشه35
 خواهد شد و بايد   شرعًا نجس  تنور يا اجاق بيفتد، آن

   يا آب  در چشمه اما اگر الشه36.   را شكست آن
 نخواهد شد   انبار نجس  يا آب بيفتد، چشمهی انبار
 خواهد  آورد نجس ی م  را بيرون  الشه آهی آسی ول
   قرار است آهی هاي دانهی  رو اگر الشه38و37. شد

ی  نخواهند شد، ول ها نجس  دانه  شود بيفتد آن آاشته
  ها نجس  بيفتد دانه  آرده خيسی ها دانهی اگر رو

 .خواهند گرديد
  آن ء  الشه بميرد، هرآسی  گوشت  حالل اگر حيوان39

.  خواهد بود  شرعًا نجس  آند تا غروب را لمس
 ء  را بخورد و يا الشه  آن گوشتی  اگر آس همچنين40
 خود را بشويد و او تا   را جابجا آند بايد لباس آن

 . خواهد بود  نجس غروب
ی  آنهاي خزند، چه ی م زمينی  رو آهی جانوران42و41
 و   چهار دست آهی  آنهاي  و پا ندارند و چه  دست آه

  بايد خوردهزياد دارند، حرامند و نی پا و يا پاها
 خداوند،  من44.  نسازيد با آنها خود را نجس43. شوند
   نماييد و مقدس خود را تقديس.  شما هستمی خدا

ی  جانوران  با اين پس.   هستم  مقدس  من باشيد، چون
  من45.  نكنيد خزند خود را نجس ی م زمينی  رو آه

 مصر   شما را از سرزمين  آه هستمی  خداوند همان
   بايد مقدس بنابراين.  شما باشمی  تا خدا  آوردم بيرون

 .  هستم  مقدس باشيد، زيرا من
،  ، پرندگان  را بايد در مورد حيوانات  قوانين اين46

بايد در 47.  آنيد  رعايت و خزندگانی  آبز جانوران
   و حالل  گوشت  و طاهر، حرام  نجس  حيوانات ميان

 . شويد  قائل ، تفاوت گوشت
 

   بعد از زايمان طهارت
   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

ی پسری  زن هرگاه:  بدهد  اسرائيل  قوم را به
 خواهد   روز شرعًا نجس  هفت  تا مدت  زن بزايد، آن

   خود نجسء  ماهانه  عادت  هنگام  به  آه بود، همانگونه
   زن آن4.  شود  بايد ختنه ، پسرش روز هشتم3.  است
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ی  روز صبر آند تا از خونريز و سهی  س ايد مدتب
 چيز   او نبايد به  مدت در اين. خود آامال طاهر گردد

 . شود  بزند و يا وارد عبادتگاه دستی مقدس
 شرعًا   تا دو هفته  زن  زنی دختری بزايد، آن هرگاه5

  ء ماهانه  عادت  هنگام  به  آه  خواهد بود همانگونه نجس
 روز صبر آند   و شش  او بايد شصت.  است خود نجس

 .تا از خونريزی خود آامًال طاهر شود
 پسر باشد   شد، نوزاد، خواه  تمام  طهارت مدتی وقت6

ی  برا سالهک  يء برهک  بايد ي  دختر، مادرش خواه
ی برای  آبوتر يا قمر جوجهک و يی سوختنی قربان
 . آند  تقديم گناهی قربان
   نزد آاهن  عبادتء در خيمه   هدايا را بايد دم اين

،  نمودهی خداوند قربانی  آنها را برا آاهن7. بياورد
  زايمانی  او از خونريز آنوقت.  آند مادر آفارهی برا

 بعد از  زنک  ي  آنچه  است اين. طاهر خواهد شد
 . دهد  بايد انجام زايمان

ک  بتواند ي  باشد آه  فقيرتر از آن  زن اگر آنی ول8
  يا دو جوجهی تواند دو قمر یآند، می ان قرب بره

ی و ديگری سوختنی قربانی برای يك. آبوتر بياورد
ها  ی قربان  اين  بايد با تقديم آاهن.  گناهی قربانی برا

 . طاهر شود  آند تا دوباره  آفاره برايش
 

   جذام  به  مربوط قوانين
  و هارونی  موس  را به  قوانين خداوند اين

 :داد
  ء يا لكه ، جوش  شخصی دمل  بدن  روی پوستاگر2

 يا يكی از   شود، بايد وی را نزد هارون براقی مشاهده
   شخص  دارد آن  احتمال  او بياورند، چون  نسل آاهنان
.  خواهد آرد  را معاينه  لكه آاهن3.  باشد  جذام مبتال به

   باشد و اگر آن  سفيد شده  است  در لكه اگر موهايی آه
 و   است  جذام  مرض تر باشد،پس  عميق  از پوست لكه

 . آند  اعالم  بايد او را شرعًا نجس آاهن
تر از   سفيد باشد اما عميق پوستی  روء اگر لكه4

   سفيد نشده  است  در لكه آهی  نباشد و موهاي پوست
   روز جدا از ديگران  بايد او را تا هفت باشد، آاهن

   او را معاينه  دوباره  آاهن، در روز هفتم5.  دارد نگه
   نيز نشده  باشد و بزرگ  تغيير نكرده  لكه اگر آن. آند

 او را از   روز ديگر هم  بايد هفت  آاهن باشد، آنوقت
 او را   دوباره ، آاهن روز هفتم6.  دارد  جدا نگه مردم
   و لكه  آمتر شده مرضی ها اگر نشانه.  آند معاينه
   او را شرعًا طاهر اعالم هن باشد، آا  نشده بزرگ

  استی آاف.   است بودهی  معمول زخمک  ي آند، چون
.  را بشويد تا شرعًا طاهر شود هايش  لباس  شخص آن

 آرد،   او را طاهر اعالم  آاهن  از آنكه اگر پسی ول7
.  بيايد  نزد آاهن  شود، بايد دوباره  بزرگ  لكه آن

 باشد   شده  بزرگ ر لكه آند، اگ  نگاه  آن  باز به آاهن8
 .  است  جذام  آند، زيرا اين  اعالم  او را نجس آنوقت

 دارد بايد   جذام رود مرض  می  گمان شخصی را آه9
 اگر.  آند  او را معاينه و آاهن10 بياورند  نزد آاهن

 باشد و موهای روی   چرآی سفيدی در پوست آماس
   و آاهن  است ن مزم  جذام اين11 باشد،   نيز سفيد شده آن

ديگر نبايد او را برای .  آند  اعالم بايد او را نجس
 وی قطعی   مرض ، چون  داشت  بيشتر نگه معاينات
   پخش  جذام  مرض  ديد آه ولی اگر آاهن13و12.  است
  ، آنوقت  است  را از سر تا پا پوشانيده  و بدنش شده
   بدنش مام ت  چون  او طاهر است  آند آه  بايد اعالم آاهن

   زخم ولی اگر در جايی از بدنش15و14.   است سفيد شده
   آند چون  اعالم بازی باشد، او را بايد شرعًا نجس

 باز   زخم اما اگر آن17و16.   است  جذامء  باز نشانه زخم
   آن آاهن.  باز گردد  بايد نزد آاهن  شخص سفيد شود آن
 او را  اشد، آنگاه ب  سفيد شده  آند و اگر زخم را معاينه

 . آند طاهر اعالم
   وجود بيايد و پس بهی دملی  آس  بدن اگر در پوست18

ی ، آماس آنی در جای ول19،  بشود خوبی از مدت
   باشد، آن ماندهی  باق  سرخ  به سفيد مايلی ا سفيد يا لكه

اگر 20.  برود  نزد آاهن معاينهی  بايد برا شخص
ی  و موهاي  است  از پوستتر  عميق  لكه  ديد آه آاهن
 بايد او را  ، آنوقت  است  سفيد شده  است  در آن آه

   بيرون  دمل  از آن  جذام  مرض  آند چون  اعالم نجس
ی سفيدی  موها  ببيند آه اگر آاهنی ول21.   است زده

 و   نيست تر از پوست  نيز عميق  و لكه  نيست در لكه
 او را   آاهن آنوقت،   است تر شده  روشن  هم  آن رنگ
   مدت اگر در آن22.  دارد  جدا نگه  روز از مردم هفت
   اعالم  بايد او را شرعًا نجس  شد آاهن  بزرگ لكه
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   بزرگ اگر لكهی ول23.   است  جذام آند، زيرا اين
 بايد او را   و آاهن  است دملی  جا  فقط  لكه نشد، اين

 . نمايد طاهر اعالم
ختگی شود و در جای سوختگی اگر آسی دچار سو24
  آنوقت25 بوجود آيد،   سرخ  به  سفيد يا سفيد مايل لكه

   لكه اگر موهای روی آن.  آند  را معاينه  بايد لكه آاهن
   بدن تر از پوست  و جای سوختگی عميق سفيد شده
 در اثر سوختگی بروز   آه  است  جذام  مرض باشد، اين

ولی اگر 26.  آند  اعالم  بايد او را نجس  و آاهن آرده
   و لكه ، موهای سفيدی نيست  درلكه  ببيند آه آاهن
  آيد و آمرنگ  نظر نمی  به  بدن تر از پوست عميق
   جدا نگه را از مردم  روز او  بايد هفت شود، آاهن می

  اگر لكه.  آند  او را معاينه  دوباره روز هفتم27،  داشته
 آند،   اعالم او را نجس بايد   باشد، آاهن  شده بزرگ

 و   نشده  بزرگ ولی اگر لكه28.   است  جذام زيرا اين
 و   جای سوختگی است  فقط  باشد، اين  شده آمرنگ
، زيرا   او شرعًا طاهر است  نمايد آه  بايد اعالم آاهن
 .  جای سوختگی است  فقط  لكه اين

ای   لكه اش اگر مردی يا زنی روی سر يا چانه30و29
 نظر  اگر به.  آند  بايد او را معاينه  باشد، آاهن هداشت

 و موهای زرد و   است تر از پوست  عميق  لكه آيد آه
   اعالم  بايد او را نجس  پيدا شود، آاهن باريكی در لكه
  آاهن ء ولی اگر معاينه31.   است ، جذام آند، زيرا اين

  ن ضم و در  نيست تر از پوست  عميق  لكه  داد آه نشان
 بايد او را  شود، آنوقت  نمی  ديده  نيز در آن موهای سياه

  و روز هفتم32   داشت  جدا نگاه  روز از مردم هفت
 باشد و   نشده  بزرگ اگر لكه.  آرد  وی را معاينه دوباره

   باشد، و اگر لكه  نشده  نمايان موهای زردی نيز در آن
 بايد  شخص  آنگاه33 نظر نيايد،   به تر از پوست عميق

 روی خود  ولی نه( را بتراشد   زخمش موی اطراف
 جدا  او را از مردم روز ديگر   هفت و آاهن)  را لكه
   بزرگ  شود و اگر لكه  باز معاينه روز هفتم34.  دارد نگه
 او   نظر نيايد، آاهن تر به  عميق  باشد و از پوست نشده

  هايش  لباس او بعد از شستن.  نمايد را شرعًا طاهر اعالم
   بزرگ  لكه ولی اگر بعدًا اين36و35. طاهر خواهد بود

  آنكه  آند و بی  او را معاينه  بايد دوباره  آاهن شود، آنوقت
.  آند  اعالم منتظر بماند تا موهای زرد ببيند، او را نجس

 و موهای   تغييری نكرده  لكه  شود آه ولی اگر معلوم37
 و   او شفا يافته شود، پس  می  ديده سياهی نيز در آن

 . آند  بايد او را شرعًا طاهر اعالم  و آاهن جذامی نيست
   بدنش پوستی روی سفيدی ها لكهی اگر مرد يا زن38

  اگر اين.  آند  بايد او را معاينه آاهن39  باشد داشته
ی  معمولء لكهک  ي  باشند، اين ها سفيد آمرنگ لكه
   آن بنابراين.  است   بروز آرده  در پوست  آه است

 .  طاهر است شخص
   ريخته  سرش اگر موی سر مردی در جلو يا عقب41و40

 در سر  اما چنانچه42،   نيست جذام ء نشانه باشد، اين
باشد،    سرخی وجود داشته  به سفيد مايل ء  لكه او طاس
.   است  زده  بيرون  از آن  باشد آه  جذام  است ممكن

اگر .  آند  بايد او را معاينه هن آا در آنصورت44و43
 باشد، او جذامی   سرخ  به  سفيد مايل روی سر او آماس

 . آند  اعالم  بايد او را شرعًا نجس  و آاهن است
  ، او بايد لباس استی جذامی  شود آس معلومی وقت45

   بماند و قسمت  ژوليده  بپوشد و بگذارد موهايش پاره
 فرياد   حرآت ، درحين ه خود را پوشانيد  صورت پايين
ی  باق  مرض آهی تا زمان46» !ی جذام!یجذام«: بزند

،   از اردوگاه  و بايد بيرون  است باشد، او شرعًا نجس
 .تنها بسر برد

 ء  يا پارچه  لباس  به*  جذام  مرض  رود آه اگر گمان48و47
   يا شی چرمی سرايت  چرم پشمی يا آتانی و يا يک تكه

   ديده  سبز يا قرمز در آن  به لكهای مايلزيرا 49،  آرده
 را   لكه آاهن50.  داد  نشان  آاهن  را به شود، بايد آن می

 دارد   روز نگه  هفت  يا شی را مدت  پارچه ببيند و آن
   شده  پخش اگر لكه.  آند  نگاه  آن  به  دوباره و روز هفتم51

يا    پارچه  و آن  مسری است ، جذام  مرض باشد، اين
 را بسوزاند،   بايد آن و آاهن52باشد،   می شی نجس

   آن آتش  ء بوسيله و بايد  است  مسری در آن  جذام چون
 باشد،   نشده  پخش ولی اگر لكه53.  برد را از بين

 شود و   شسته  شی مظنون  بايد دستور دهد آه آاهن54
  اگر بعد از آن55.  دارند  را نگه  روز ديگر آن هفت
   نشده  هم  تغيير نكرد، هر چند پخش  لكه  رنگ، مدت

                                                 
نجا جذام ترجمه شده درزبان عبری برای ي که در اای  کلمه *

 .رود  نيز بکار می»زنگ گياهی« يا »کپک«
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 روی   لكه  شود، خواه  و بايد سوزانده  است باشد، نجس
   لكه  ببيند آه اما اگر آاهن56.  باشد  زير آن  و خواه آن

دار را   لكه  قسمت ، آنوقت تر شده  آمرنگ بعد از شستن
  ه دوبار ولی اگر لكه57.  يا شی چرمی جدا آند از پارچه

.  را بسوزاند  بايد آن  و آاهن  است ظاهر شود، جذام
 پيدا  ، ديگر اثری از لكه  بعد از شستن اما چنانچه58

 . و بكاربرد  شی را شست  بار ديگر آن توان نشد، می
   در لباس  جذام  مرض  به  مربوط  مقررات  است اين59

   شده  درست  از چرم ای آه پشمی يا آتانی يا هر شی
 .دباش

 
   از جذام طهارت

 ی شخصء  را درباره  دستورات خداوند اين
  ، به  است  او شفا يافته  جذام  مرض آه

 :دادی موس
.  رود  بيرون  او از اردوگاهء معاينهی  بايد برا آاهن3

دستور دهد دو 4   است  شده  برطرف  جذام اگر ديد آه
  و، نخ سر  چوب ، چند تكه  گوشت  حاللء  زندهء پرنده

   تطهير شخص مراسمی  زوفا برا قرمز و چند شاخه
از ی  يك  دستور دهد آه سپس5.  بياورند شفا يافته
  آبی  را رو  آن  آه  سفالين ظرفک  را در ي پرندگان
   سرو، نخ و چوب6  باشند سر ببرند  گرفته روان

ی ا  پرنده  را در خون  زندهء  زوفا و پرندهء قرمز، شاخه
 را   خون  آاهن سپس7.  فرو آند  شده  بريده  سرش آه

،   شفا يافته  از جذام آهی شخصی  رو  مرتبه هفت
   زندهء  آند و پرنده بپاشد و او را شرعًا طاهر اعالم

 . در صحرا رها نمايد را هم
 خود را بشويد و   لباس  شفا يافته آهی  شخص آنگاه8

 شرعًا خود را بتراشد و خود را بشويد تای  مو تمام
،   باز گشته  اردوگاه تواند به ی او م سپس. طاهر شود

   روز بيرون در آنجا زندگی آند؛ ولی بايد تا هفت
 موی خود   تمام  دوباره در روز هفتم9.  بماند اش خيمه
، ابرو و ساير قسمتهای   موی سر، ريش  شامل را آه
   را بشويد و حمام هايش شود، بتراشد و لباس  او می بدن
 . شرعًا طاهر خواهد بود  شخص  آن آنگاه. آند
  عيب ی نر بء ، بايد دو بره روز هشتمی روز بعد، يعن10

 آيلو آرد   با سه عيب ی ب ءسالهک  ي ميشک و ي

ی  آردء  هديه  بعنوان  زيتون  با روغن  مخلوط مرغوب
.  بياورد  نزد آاهن  زيتون  ليتر روغن سومک و ي

  ء در خيمه را دمی  و ء و هديه  شخص  آن  آاهن سپس11
ی  بايد يك آاهن12.  حضور خداوند بياورد  به عبادت
  ، با تكان  گرفته  زيتون نر را با روغنی ها از بره
   به جبرانی  قربان ، بعنوان  آنها در جلو قربانگاه دادن

ی جزو هدايای  قربان اين. ( آند خداوند تقديم
) .گيرد ی م ق تعل  آاهن  به  آه استی مخصوص

ی  قربان آهی  در جاي  عبادت ء در خيمه  آاهن سپس13
 را سر  شوند، بره ی م ذبحی سوختنی  و قربان گناه
 و بايد   است  بسيار مقدس جبرانی  قربان اين. ببرد
.  شود  داده  آاهن بهک خورای  برا گناهی  قربان مثل

 ازی  را بگيرد و مقدار جبرانی  قربان ، خون آاهن14
 طاهر  آهی  شخص  راست  گوش ء را بر نرمه آن
  شستی  او و رو  راست  دست شستی شود و رو یم
 . بمالد راستشی پا

 را   زيتون از روغنی  مقدار ، آاهن  از آن پس15
و 16،  خود بريزد  چپ  دست  را در آف ، آن گرفته
  ، هفت  فرو برده  خود را در آن  راست  دست انگشت

   آاهن سپس17. حضور خداوند بپاشد   به را بار روغن
 ء نرمهی  خود را رو  دست  آف از روغنی مقدار
   راست  دست شستی  و رو  شخص  آن  راست گوش
  بعد روغن18.  او بمالد راستی  پا شستی و رو

   شخص  خود را بر سر آن  دست  در آف باقيمانده
ی ا در حضور خداوند بر  آاهن  ترتيب  اين به. بمالد

 . خواهد آرد او آفاره
 آند و   را تقديم گناهی  بايد قربان ، آاهن  از آن پس19

   از جذام آهی شخصی  را برا  آفاره بار ديگر مراسم
ی  قربان  آاهن سپس.  جا آورد شود به یخود طاهر م

بر ی  آردء  را با هديه و آن20، را سر ببردی سوختن
 آند تا   آفاره شخص  آنی ، برا  نموده  تقديم قربانگاه

 . شود شرعًا طاهر شناخته
ی  قربان  فقير باشد و نتواند دو بره  شخص اگر آن21

  جبرانی  قربان  نر بعنوانء برهک تواند ي یآند، م
   جلو قربانگاه  آفاره مراسمی  برگزار بياورد تا هنگام

   با آن همراه.  گردد  خداوند تقديم  شود و به  داده تكان
   زيتون  با روغن  مخلوط  آرد مرغوبآيلوک ي
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   زيتون  ليتر روغن سومک و يی  آردء  هديه بعنوان
يا دو ی  بايد دو قمر  شخص آن22.  شود نيز تقديم
  گناهی قربانی را برای  آبوتر نيز بياورد و يك جوجه
روز 23.  آند تقديمی سوختنی قربانی را برای و ديگر
 بياورد تا   نزد آاهن بادت عء  در خيمه  آنها را دم هشتم

   او تقديم  طهارت مراسمی در حضور خداوند برا
 با   همراه جبرانی  قربان  را بعنوان  بره آاهن24. شوند
  ، به  داده  تكان  بگيرد و آنها را جلو قربانگاه روغن

ی جزو هدايای  قربان اين. ( آند خداوند تقديم
) .يردگ ی م  تعلق  آاهن  به  آه استی مخصوص

 آند و   ذبح جبرانی  قربان  را بعنوان  بره سپس25
   راست  گوش ءنرمهی  را رو  آن از خونی قدر

   دست شستی شود و رو ی طاهر م آهی شخص
 . او بمالد راستی  پا شستی  و رو راست

   را در آف  زيتون از روغنی  مقدار  آاهن سپس26
ی قدر   راستش و با انگشت27  خود بريزد  چپ دست
بعد 28. حضور خداوند بپاشد   بار به  را هفت از آن
  ءنرمهی  را رو  دستش  آف  زيتون از روغنی قدر
 و   راست  دست  و روی شست  شخص  آن  راست گوش

   باقيمانده روغن29.  وی بمالد  پای راست روی شست
شود   طاهر می  خود را بر سر شخصی آه در دست

 در حضور خداوند برای او  اهن آ  ترتيب  اين به. بمالد
، بايد دو قمری يا دو   از آن پس30.  خواهد آرد آفاره
يكی 31 قربانی آند،   است  آورده  آبوتری را آه جوجه

 و ديگری را برای قربانی  را برای قربانی گناه
   اين به.  شود ی نيز تقديم آردء  هديه آنها همراه. سوختنی
   آفاره  شخص د برای آن در حضور خداون  آاهن ترتيب

 اشخاصی   به  مربوط  مقررات  است اين32. خواهد آرد
، ولی قادر نيستند   شفا يافته  جذام  از مرض آه

   طهارت  مراسم  معموًال برای انجام هايی را آه قربانی
 . بياورند  است الزم

  آهی ا  را در مورد خانه  دستورات خداوند اين34و33
.  داد و هارونی  موس ، به  شده ض عار  بر آن جذام

   به  اسرائيل  قوم بود آهی زمانی  برا  قوانين اين(
 آنها   خداوند قرار بود به  آه  موعود آنعان سرزمين

  اش در خانهی  آس هرگاه35) .شدند یببخشد، وارد م

  به«:  بگويد  آاهن شود، بايد بيايد و به *  جذامء متوجه
» ! وجود دارد  جذام  مرض من  ءرسد در خانه ینظر م

 آند دستور بدهد   رامشاهده  خانه  از اينكه  پيش آاهن36
   مرض  داد آه  شود تا اگر تشخيص  تخليه  خانه آه

،   است  در خانه  در آنجا وجود دارد، هر چه جذام
   شده  وارد خانه  آاهن سپس.  نشود  اعالم شرعًا نجس

 سبز يا   به مايلی ها اگر رگه.  آند  را مشاهده آن37
  تر از سطح  عميق  پيدا آرد آه  در ديوار خانه سرخ

 روز   را تا هفت بايد در خانه38 نظر رسيد،  ديوار به
.  آند  نگاه  آن  به ، دوباره  برگشته روز هفتم39. ببندد

   آاهن آنوقت40،  باشند  شده ها در ديوار پخش اگر رگه
،  ر ديوار را آندهدا  رگه  قسمت دستور بدهد آن

 از شهر  خارجی ناپاآی  را درجا آنی سنگها
   خانه داخلی  دستور بدهد ديوارها سپس41. بيندازند

ی  را نيز در جا شده  تراشيدهک را بتراشند و خا
ی بعد بايد سنگها42.  از شهر بريزند خارجی ناپاآ
 آار   شده  آنده آهی سنگهايی بياورد و بجای ديگر

 . اندود آنند  را دوباره  خانه  تازه ا مالطبگذارند و ب
 بايد  آاهن44 شدند،   نمايان ها دوباره ولی اگر رگه43

  ها پخش  رگه  آند، اگر ديد آه  بيايد و نگاه دوباره
   شرعًا نجس  و خانه  مسری است  جذام اند، بداند آه شده
 آنند   را خراب  دستور دهد خانه  آاهن آنوقت45. باشد می
 از شهر   خارج  را به  سنگها، تيرها و خاک آن تمامو 
   بسته وقتی در خانه46. ، در جای ناپاآی بريزند برده
   شرعًا نجس  شود، تا غروب  آن ، اگر آسی داخل است

 بخوابد يا چيزی   خانه  در آن هر آه47. خواهد بود
 . خود را بشويد بخورد، بايد لباس

   خانهء مشاهدهی  برا ه دوبار  آاهن آهی اما زمان48
  اند، آنگاه  نشده ها ديگر پخش  رگه آيد، ببيند آه یم

 بر   و جذام  شرعًا طاهر است  خانه  آند آه اعالم
، دستور   خانه طهارتی  برا سپس49.   است  شده طرف

 قرمز و چند   سرو، نخ  چوب ، چند تكه دهد دو پرنده
  آبی  را رو از پرندگانی يك50.  زوفا بياورند شاخه
  و چوب52و51  سر ببرد  سفالين ظرفک  در ي روان

 را در   زندهء  قرمز و پرنده  زوفا و نخء سرو و شاخه

                                                 
 .47: 13س يد به زيرنوي   نگاه کن *
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   در آب  و همچنين  است  سربريده آهی ا  پرنده خون
   اين به.  بپاشد  بار بر خانه  فرو آند و هفت روان
  را  زندهء  پرنده سپس53. شود ی طاهر م  خانه طريق
   روش  است اين.  شهر در صحرا رها آند بيرون

 . تطهير خانه
   ممكن  آه  است  جذام  به  مربوط  مقررات اين56و55و54

   بدن پوستی  رو ، در آماس  يا در خانه  در لباس است
   اين طبق57.  شود  ديده  براقء ، و يا در لكه يا در جوش
ی يز چ  وقت  چه  خواهيد داد آه  تشخيص مقررات
 . طاهر  وقت  و چه  است نجس

 
 آند ی م  توليد نجاست آهی ترشحات

   اين  فرمود آه  موسی و هارون خداوند به
  هرگاه:  بدهند  اسرائيل  قوم  را نيز به دستورات

.  است   شود، او شرعًا نجس  مردی مايعی ترشح از بدن
 نكند،   آند و چه  ترشح  بيرون  به  از بدنش ، چه  مايع اين3

   او در آن هر رختخوابی آه4. سازد  می او را نجس
.  خواهد شد  بنشيند نجس  روی آن بخوابد و هر چيزی آه

   بزند، شرعًا تا غروب  او دست  رختخواب  به هرآس5
.  آند  خود را بشويد و غسل  خواهد بود و بايد لباس نجس

ی  آلودگ  مرد هنگام  آن  روی جايی بنشيند آه هر آس6
 خواهد بود   نجس  بود، شرعًا تا غروب  نشسته روی آن

   آن  به هرآس7.  آند  خود را بشويد و غسل و بايد لباس
  به8.  را اجرا آند  دستورات  بزند، بايد همين مرد دست
   شرعًا تا غروب  شخص  بياندازد، آن  دهان  آب هرآس
. آند   خود را بشويد و غسل  خواهد بود و بايد لباس نجس

.  خواهد بود  نجس  زين  بنشيند، آن روی هر زينی آه9
 بردارد   است  مرد بوده  زير اين اگر آسی چيزی را آه10

 خواهد بود و   نجس  بزند، شرعًا تا غروب  دست  آن يا به
 مرد  اگر اين11.  آند  خود را بشويد و غسل بايد لباس

   آسی دست  دستهای خود را بشويد، به  اول آنكه  بی نجس
 آند و   خود را بشويد و غسل  بايد لباس  شخص بزند، آن
   به اگر مرد نجس12.  خواهد بود  شرعًا نجس تا غروب
   بايد شكسته  ظرف  بزند، آن  دست  سفالين يک ظرف

 را   ظرف  بزند آن  ظرفی چوبی دست شود؛ ولی اگر به
 . بايد شست

روز صبر آند    شود، بايد هفت  او قطع ترشحی وقت13
   غسل  روان  را بشويد و در آب هايش و بعد لباس

 بايد دو  روز هشتم14. نمايد تا شرعًا طاهر شود
   به  عبادتء در خيمه  آبوتر دم يا دو جوجهی قمر

.  بدهد  آاهن حضور خداوند بياورد و آنها را به
را ی  و ديگر گناهی قربانی را برای  بايد يك آاهن15
   آاهن  ترتيب  اين به.  آند ذبحی سوختنی قربانی برا
  آهی  ترشح  مرد بسبب آنی حضور خداوند برا در

 .نمايد ی م  آفاره  است داشته
 شود بايد خود را  خارجی منی  از مرد هر وقت16

هر 17.  خواهد بود  نجس آامال بشويد؛ او تا غروب
 باشد بايد   ريخته آنی روی  من آهی  يا چرم پارچه
   نجس  تا غروب  يا چرم  پارچه شود و آن  شسته

  بايد غسلی  و مرد بعد از نزديك زن18. خواهد بود
 . خواهند بود  شرعًا نجس آنند و تا غروب

 شرعًا  اش  ماهانه  روز بعد از عادت  تا هفت زن19
   او دست  به  هر آس  مدت در آن.  خواهد بود نجس

 روی هر و او20 خواهد شد،   نجس بزند، تا غروب
.  خواهد شد  چيز نجس چيزی بخوابد يا بنشيند، آن

   چيزی آه  يا به  زن  آن  رختخواب اگر آسی به23و22و21
 خود را   بزند بايد لباس  باشد دست  نشسته او روی آن

 خواهد   نجس  آند و شرعًا تا غروب بشويد و غسل
 با او نزديكی آند، شرعًا   مدت  در اين مردی آه24. بود

 او   خواهد بود و هر رختخوابی آه  روز نجس تا هفت
 . خواهد بود  بخوابد نجس روی آن

   از حد معمول  بيش  ماهانه عادتی اگر خونريز25
   عادت موقع ی، ب  ماه  باشد يا در طول  داشته جريان
 باال بايد اجرا   دستورات  شود، همان  او شروعء ماهانه
  آهی هر چيزی  او رو ت مد  در آن بنابراين26. گردد

  ء ماهانه  عادتء  دوره  مثل بخوابد يا بنشيند، درست
 او   رختخواب  به هر آس27.  خواهد بود نجسی عاد
 بزند   باشد دست  نشسته آنی  او رو آهی  چيز يا به
   خود را بشويد و غسل  خواهد شد و بايد لباس نجس
  هفت28.  خواهد بود  شرعًا نجس او تا غروب. آند

  ، او ديگر نجس  ماهانه  عادت  شدن روز بعد از تمام
 آبوتر  يا دو جوجهی  بايد دو قمر روز هشتم29.  نيست
را ی  يك و آاهن30  بياورد  آاهن  پيش  در عبادتگاه دم
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ی سوختنی قربانی را برای  و ديگر گناهی قربانی برا
   عادت نجاستی  آند و در حضور خداوند برا ذبح

   قوم  طريق  اين به31.  نمايد  آفاره  زن  آن ماهانه
 طاهر آنيد مبادا بخاطر   را از ناپاآيهايشان اسرائيل
   است  ايشان  در ميان  آه  من  عبادتء  خيمه  آردن آلوده
 .بميرند

 يا   مايع  ترشح  بسبب  برای مردی آه  مقررات اين32
 ء برای دوره و همچنين33 شود   منی نجس  شدن خارج
 با   آه  و در مورد هر شخصی است  زن ء ماهانه عادت
 . وی نزديكی آند  از طهارت  قبل  زن آن
 

  روز آفاره
   سوزاندن  بعلت  دو پسر هارون  از آنكه پس

 غير مجاز در حضور خداوند  بخور بر آتش
   هارون  برادرت به«:  موسی فرمود مردند، خداوند به

   ديگری به ، در وقت غير از موعد مقرر بگو آه
 عهد و   و صندوق  است  پرده  پشت  آه االقداس قدس
 نشود، مبادا   قرار دارند داخل  در آن  رحمت تخت

 حضور   رحمت  در ابر باالی تخت  من بميرد؛ چون
:   قرار است  آنجا از اين  او به  شدن  داخل شرايط3.  دارم

 برای  يک قوچ و   برای قربانی گناه او بايد يک گوساله
 ».قربانی سوختنی بياورد

   از آنكه قبل:  را داد  مقررات  خداوند اين سپس4
،   نموده  شود، بايد غسل  داخل االقداس  قدس  به هارون
  پيراهنی را بپوشد، يعنی  آاهن مخصوصی ها لباس
ی ، آمربند آتان  آتان  زير از جنس  لباسی، آتان مقدس

ی  دو بز نر برا  اسرائيل  قوم آنوقت5. ی آتان و عمامه
ی سوختنی قربانی  برا قوچک  و ي گناهشانی قربان

   رابعنوان  گوساله  بايد اول هارون6. نزد او بياورد
 آند و  حضور خداوند تقديم   به  خودش گناهی قربان
 دو بز نر  سپس7.  نمايد  آفاره اش خود و خانوادهی برا

او 8. داوند بياورد بحضور خ  عبادتء  در خيمه را دم
 رها  را در بيابانی  آند و ديگر بز را ذبحک بايد ي
   قرعه  اول  است  آار الزم اينی برای ول. سازد

خداوند ی  برا  قيد قرعه  به را آهی  بز آنگاه9. بياندازد
و بز ديگر 10  آند  ذبح گناهی  قربان ، بعنوان  شده تعيين

   بيابان  به پس حضور خداوند آورد و س  به را زنده
 . را با خود ببرد  اسرائيل  قوم بفرستد تا گناه

  گناهی  قربان  را بعنوان  گوساله  هارون  از اينكه پس11
پر از ی  دان آتش12،  آرد  ذبح اش خود و خانوادهی برا

 رابا  آن،   بخور برداشته  از قربانگاه مشتعلی زغالها
بياورد   القداسا  قدس خوشبو به ء آوبيده بخور دو مشت

 بريزد تا  و در حضور خداوند، بخور را روی آتش13
 عهد را   روی صندوق  رحمت ابری از بخور، تخت

 مقداری  هارون14.  او نخواهد مرد  ترتيب بدين. بپوشاند
 را يک   خود آن ، با انگشت  را آورده  گوساله از خون
  ه مرتب  هفت ، سپس  رحمت  جلويی تخت  بر قسمت مرتبه
 . بپاشد  روی زمين جلو آن

  گناهی  برود و بز قربان ، او بايد بيرون  از آن پس15
 بياورد  االقداس  قدس  را به  آن  آند و خون  را ذبح قوم

   و جلو آن  رحمت  بر تخت  گوساله و مانند خون
   بسبب  آه االقداس قدسی  برا  ترتيب  اين به16. بپاشد
   عبادت ءخيمهی  و برا  شده لوده آ  اسرائيل  قوم گناهان

  ايشانی  و با آلودگيها  است  واقع  قوم  در ميان آه
  آهی از زمان17.  خواهد آرد ، آفاره  شده احاطه
شود  ی م االقداس  وارد قدس  آردن آفارهی  برا هارون
 نبايد در  آيد هيچكس ی م  از آنجا بيرون آهی تا وقت
   مراسم  از اينكه  پس ارونه.  باشد  عبادتء  خيمه داخل
 بجا   اسرائيل  و قوم اش خود و خانوادهی  را برا آفاره

   قربانگاه بايد در حضور خداوند بطرف18آورد، 
 و   گوساله او بايد خون.  آند  آفاره آنی برود و برا

  و با انگشت19  بمالد قربانگاهی  بز را بر شاخها خون
   اين  بپاشد، و به ه رابر قربانگا  بار خون خود هفت

ک  پا اسرائيل ی بن گناهانی  را از آلودگ  آن ترتيب
 . آند ، تقديس نموده

،  االقداس قدسی  را برا  آفاره  مراسم هارونی وقت20
 را   رسانيد، بز زنده  انجام  به  و قربانگاه  عبادتء خيمه

  سر حيوانی  خود را رو هر دو دست21 بياورد و
 را   اسرائيل  قوم  و تقصيرات  گناهان ، تمام قرار داده
 بز  سپس.  آند و آنها را بر سر بز قرار دهد اعتراف
   است  شده  آار تعيين اينی  برا آهی  مرد دست  را به

.  سازد  در آنجا رهايش  برده  بيابان  را به بدهد تا آن
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   را به اسرائيل ی بن  گناهان  بز تمام  آن  ترتيب بدين22
 .برد ی ندارد م در آنجا سكونتی  آس آه یسرزمين

   عبادتگاه  بار ديگر بايد داخل ، هارون  از آن پس23
   به  رفتن  هنگام را آهی آتانی ها  لباس شده
 بياورد و آنها   بيرون  بود از تن  پوشيده االقداس قدس

ی  مقدس  در مكان آنوقت24.  بگذارد را در عبادتگاه
   را بپوشد و بيرون هايش لباس  ، دو باره  نموده غسل
ی سوختنی خود و قربانی سوختنی ، قربان رفته
خود و ی  برا  وسيله  اين  آند و به  را تقديم اسرائيل یبن
 را  گناهی  قربان او بايد پيه25.  آند  آفاره اسرائيل یبن
 . بسوزاند  بر قربانگاه هم
  اس، بايد لب  است  برده  بيابان  بز را به آهی مرد26

 باز   اردوگاه  آند و بعد به خود را بشويد و غسل
   ذبح گناهی  قربان  بعنوان آهی  و بز گوساله27. گردد

  االقداس  قدس  داخل  آنها را به  خون شدند و هارون
 شوند و   برده  بيرون  آند، بايد از اردوگاه برد تا آفاره

.  شود  آنها سوزانده  و سرگين  و گوشت پوست
  خود را ، لباس  آنها را سوزانده آهی  شخص سپس28

 . باز گردد  اردوگاه  آند و بعد به بشويد و غسل
  درروز دهم:  بايد اجرا آنيد  را هميشه  قوانين اين29
   روز را در روزه  آن  نبايد آار بكنيد، بلكه  هفتم ماه

 و   اسرائيل  قوم ء بوسيله  بايد هم  قانون اين. بگذرانيد
   ساآن  اسرائيل  قوم  در ميان آهی  غريبانء سيله بو هم

   روز، مراسم  درآن چون30،  گردد هستند رعايت
   خواهد شد تاقوم  انجام  گناهان آمرزشی  برا آفاره

ی  روزبرا اين31. درنظر خداوند طاهر باشند
   روز آار آنيد بلكه  و نبايد در اين  است شمامقدس

 بايد   را هميشه  قوانين ينا.  بسر بريد بايد در روزه
   آاهنء  بوسيله آيندهی  در نسلها  مراسم اين32. اجراآنيد
ی آار آاهنی  برا جد خود هارونی  بجا آهی اعظم
  مقدسی ها اوبايد لباس.  خواهد شد ، انجام  شده تقديس
،  ، عبادتگاه االقداس قدسی و برا33، رابپوشدی آتان

شما 34.  آند  آفاره رائيل اس  و قوم ، آاهنان قربانگاه
   آفاره  اسرائيل  قوم گناهانی  برا مرتبهک يی بايد سال

 . استی  هميشگ قانونک شما يی  برا آنيد و اين
داد ی  موس  خداوند به را آهی  دستورات  تمام هارون

 .بجا آورد

 
   حيوانات خون

  و هارونی  زير را برا خداوند دستورات
ی  موس  به  اسرائيل قومی  و تمام پسرانش

را در ی  گاو يا گوسفند يا بز آهی هر اسرائيل4و3: داد
  خداوند ذبحی  برا  عبادت ءديگر غيرازخيمهی جاي

   قوم  و بايد ازميان  است  و مجرم  ريخته آند، خون
   قوم  آه  است  اين  قانون  از اين هدف5. خود طرد شود

 بايد  قوم. نكنندی  ديگر در صحرا قربان اسرائيل
   آاهن  پيش  عبادتء درخيمه خود را دمی ها یقربان

 خداوند  بهی سالمتی  قربان بياورند و آنها را بعنوان
   آنها را بر قربانگاه  خون  آاهن سپس6.  آنند تقديم

 آنها   بپاشد و پيه  است  عبادتء  در خيمه  دم خداوند آه
د  مورد پسند خداون آهی  عطر خوشبوي را همچون

 ديگر نبايد در صحرا   اسرائيل قوم7.  بسوزاند است
   خداوند خيانت آنند وبهی  شرير قربان ارواحی برا

 بايد  آهی  هميشگ استی شما قانونی  برا اين. ورزند
 . شود  بجا آورده  اندر نسل نسل

  ساآن   قوم  در ميان  يک اسرائيلی يا غريبی آه هرگاه9و8
 برای  عبادت ء  خيمه در  در جايی غير از دم است

 . طرد شود  قوم خداوند قربانی آند، بايد از ميان
 غريبی   اسرائيلی باشد، چه  بخورد، چه  خون هرآس10
از او  ، روی خود را  است  شما ساآن  در ميان آه

زيرا 11  آرد،  طرد خواهم  قوم  او را از ميان برگردانده
   را به نخو   و من  اوست  هر موجودی در خون جان

  جانهای خود،ء  آفاره تا برای ام شما داده
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 برای   آه  است خون.  بپاشيد  را بر روی قربانگاه آن
   قوم  به  آه  است  دليل  همين به12. آند  می  آفاره جان

 بخورند و   خون  خودشان  نه  آه آنم  می  حكم اسرائيل
  هرآس13.   است  ساآن  ايشان  در ميان  غريبی آه نه
  آه غريبی   اسرائيلی باشد خواه  شكار برود، خواه به

 گوشتی را   حاللء  يا پرنده  و حيوان  شماست در ميان
 را با  روی آن را بريزد و  شكار آند، بايد خونش

   هر موجودی در خون زيرا جان14خاک بپوشاند، 
   آه  گفتم  اسرائيل  قوم  به  آه  است  دليل  همين به.  اوست

ای   هر موجود زنده  نخورند، زيرا حيات هرگز خون
 بخورد بايد از   خون  هر آس پس.   است  آن در خون

 . طرد شود  اسرائيل  قوم ميان
 يا   مرده  حيوان  گوشت آهی يا غريبی هر اسرائيل15

 خود را بشويد و  را بخورد، بايد لباسی ا  شده دريده
.  شرعًا طاهر خواهد بود او بعد از غروب.  آند غسل

  كند مجرم ن  را نشويد و غسل هايش اگر لباسی ول16
 .خواهد بود

 
   قبيح زنا و اعمال

   قوم  به فرمود آهی  موس  خداوند به سپس
 : بگويد اسرائيل

   مانند بت پس3.  شما هستمی  خداوند، خدا من«
 در  آهی  مصريان مثلی  رفتار نكنيد يعن پرستان

  آهی آرديد و يا مانند آنعانيهاي یمی  زندگ آشورشان
  بايد فقط5و4.   ببرم  سرزمينشان به شما را  خواهم یم

 آنيد و آنها را بجا   اطاعت  من  و قوانين از دستورات
اگر .  شما هستمی  خداوند، خدا  من آوريد، چون

 . خواهيد ماند  آنيد، زنده  مرا اطاعت قوانين
.  خود همبستر شود از شما نبايد با محارمک  ي هيچ«6
  او و  آار به  اينبا مادر خود همبستر نشو، زيرا با7
  از زنانک  ي با هيچ8. یآن یمی احترام ی ب  پدرت به

   پدرت  آار به  با اين  همبستر نشو، چون پدرت
يا با ی  با خواهر تن همچنين9. یآن یمی احترام یب

 دختر   باشد چه  دختر پدرت خود، چهی خواهر ناتن
ر  د  باشد چه  بدنيا آمده  خانه  در همان ، چه مادرت

 .ديگر، همبستر نشوی جا
 همبستر نشو،   يا دختر دخترت با دختر پسرت«10

  با دختر زن11. آنی  آار خود را رسوا می  با اين چون
با 12.   او خواهر ناتنی توست  همبستر نشو، چون پدرت
 نزديک   از بستگان خود همبستر نشو، چون ء عمه
 از  چون خود همبستر نشو، ء با خاله13. باشد  می پدرت
 عموی خود  با زن14.   است  نزديک مادرت بستگان

 .  توستء  عمه  او مثل همبستر نشو، چون
 پسر   زن  خود همبستر نشو، چون با عروس«15

   با اين  همبستر نشو، چون  برادرت با زن16.  توست
 و  زنک با ي17. یآن یمی احترام ی ب  برادرت آار به

   آنها بستگان نشو، چون همبستر  اش دختر او يا نوه
ی مادام18.  استی  قبيح  عمل همديگرند و اينک نزدي
ی  زن  به  نبايد خواهر او را هم  است  زنده  زنت آه

 .یو با او همبستر شوی بگير
.  همبستر نشو اش  ماهانه  عادت  هنگام بهی با زن«19
 همبستر نشو و  استی  همسر مرد ديگر آهی با زن20

 . نساز  او نجس ءخود را بوسيله
   نكن  مولک هديه  بت  خود را به  يک از فرزندان هيچ«21

   آار نام  زيرا با اين  نسوزان  آن و آنها را بر قربانگاه
 . خواهی آرد حرمت خداوند، خدای خود را بی

آند، ی نزديكی نبايد با مرد ديگری  مرد هيچ«22
ی  يا زن مرد هيچ23.   است ، بسيار قبيح  عمل  اين چون

   آار خود را نجس آند و با اينی  نزديك نبايد با حيوان
 .  است ، بسيار قبيح  عمل اين. سازد

   اين  نسازيد، چون  آارها خود را نجس با اين«24
دهند و بخاطر   می ها انجام  پرست  بت  آه اعمالی است

   را از سرزمينی آه  آنان خواهم  می  آه  آارهاست اين
  تمامی آن25.   آنم شويد بيرون  می آن  شما داخل
  به.   است  شده ، نجس  اعمال  نوع  با اين سرزمين
 در   مردمانی را آه خواهم  می  آه  است  دليل همين
   را از آنجا بيرون  و ايشان  آنم ساآنند مجازات آنجا

   من  و دستورات  قوانين شما بايد از تمام26.  اندازم
   را انجام  قبيح  اعمال  يک از اين  آنيد و هيچ اطاعت
   شامل شود و هم  شما می  شامل  هم  قوانين اين. ندهيد

 . شما ساآنند  در ميان غريبانی آه
   مردمانء  بوسيله  قبيح  اعمال آری، تمامی اين«27

   آمده  بعمل  آنجا ببرم  شما را به خواهم  می سرزمينی آه
   اعمال شما اين28.  ست ا  آرده  را نجس  سرزمين و آن
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   اقوامی آه  شما را نيز مثل  ندهيد و گرنه را انجام
   خواهم  بيرون  سرزمين  در آنجا ساآنند از آن اآنون
   قبيح  اعمال  يكی از اين  مرتكب هرآس30و29. راند

 مرا   قوانين پس.  طرد خواهد شد  قوم گردد، از ميان
   را انجام  زشت دات عا  يک از اين  آنيد و هيچ اطاعت
   نكنيد زيرا من  نجس  قبيح  اعمال خود را با اين. ندهيد

 ». خداوند، خدای شما هستم
 

   گوناگون قوانين
   به فرمود آهی  موس  به خداوند همچنين

   باشيد زيرا من مقدس«:  بگويد اسرائيل یبن
 مادر و پدر خود  به3.   هستم شما مقدسی خداوند، خدا

 آنيد،   مرا اطاعت  روز سبت  بگذاريد و قانون ماحترا
 نسازيد و  بت4.  شما هستمی  خداوند، خدا  من چون

شما ی  خداوند، خدا  من  نكنيد، چون بتها را پرستش
 . هستم

   تقديم حضور من بهی سالمتی  قربان آهی وقت«5
   من  مورد قبول  آنيد آه هديهی  را طور آنيد آن یم

   را ذبح  آن آهی  روز را در همان  گوشتش6. باشد
 تا روز   را آه هر چه. آنيد و يا روز بعد بخوريد یم

   است زيرا شرعًا نجس7، ، بسوزانيد ماندهی  باق سوم
  را قبولی  قربان  آن  را بخورد من آنی و اگر آس
 بخوريد   از آن اگر در روز سوم8.  آرد نخواهم

ی احترام یب خداوند   قدوسيت  به مقصريد، چون
 . طرد شويد  قوم ايد و بايد از ميان آرده

 و  آنيد، گوشه ی خود را درو م  محصول آهی وقت«9
ی ها خود را درو نكنيد و خوشهی ها آنار مزرعه

  درمورد حاصل10.  را برنچينيد  جا مانده  به گندم
ها و   آنيد خوشه انگور خود نيز همينطور عمل

.  نكنيد افتد، جمع ی م زمين بر  آه رای انگوری ها دانه
   من  بگذاريد، چون فقرا و غريبانی آنها را برا
 . شما هستمی خداوند، خدا

  را فريبی  نگوييد و آس نكنيد، دروغی دزد«11
   اين  نخوريد و به  دروغ  قسم  من  نام به12. ندهيد
 خداوند،   نكنيد، زيرا من حرمت ی مرا ب  نام طريق

 . خدای شما هستم

 ننماييد  ظلمی  آس  نكنيد و به را غصبی  آس مال«13
 . بپردازيد موقع  خود را به و مزد آارگران

   پای آور سنگ  نكنيد و پيش  آر را نفرين شخص«14
 .  خداوند شما هستم  بترسيد، زيرا من از من. نياندازيد

بيجا نكنيد و ی ، از فقير طرفدار  قضاوت هنگام«15
   هميشه  باشيد، بلكه تهنداشی از ثروتمند ترس

 . باشد  منصفانه قضاوتتان
   باعث  خبر دروغ نكنيد و با پخشی  چين سخن«16

 . شود  محكوم  مرگ بهی نشويد آس
 خود را   اختالف  نگيريد، بلكه  دل  به آينهی از آس«17

. * شويد  گناه  آنيد مبادا بخاطر او مرتكب با او حل
  نفرتی يريد و از و نگ  خود انتقامء از همسايه18

   دوست  خويش  جان  او را چون  باشيد بلكه نداشته
 . شما هستمی  خداوند، خدا بداريد زيرا من

خود ی  اهل حيوانات.  آنيد  اطاعت  من از قوانين«19
   غير همجنسشان با حيواناتی گير  جفت را به

 بذر نكاريد و   خود دو نوعء در مزرعه. وامداريد
 . نپوشيد  شده  بافته  مختلف  از دو جنس را آهی لباس

ی  ديگر  نامزد شخص آهی با آنيزی اگر مرد«20
 آنيز هنوز بازخريد و آزاد   همبستر شود و آن است
 آرد،   بايد تنبيه  بلكه  رانبايد آشت  باشد، ايشان نشده
 دختر را   آن آهی مرد21.   است  آنيز آزاد نبوده چون
را ی  خود قوچ جبرانی  قربان ان، بايد بعنو  داده فريب
. حضور خداوند بياورد   به  عبادتء  در خيمه دم
 مرد نزد خداوند   آن گناهی  برا  قوچ  بايد با اين آاهن22

 . خواهد شد  بخشيده  گناهش  ترتيب  اين  آند و به آفاره
   موعود شديد و انواع  سرزمين  داخل وقتی آه«23

   آن  از محصول  سال تيد، سه در آنجا آاش  ميوه درختان
تمامی 24. آيد  می  حساب  به  شرعًا نجس نخوريد، چون

 آنيد و برای تمجيد   من  را وقف  چهارم  سال محصول
 خداوند،  زيرا من25 آنيد،   هديه  من  به و تشكر از من
 را  توانيد محصول  می  پنجم در سال.  خدای شما هستم

                                                 
گناهکار را توبيخ کنيد و . نه به دل نگيريدياز کسی ک«ا ي   *

نگذاريد گناهش ناديده گرفته شود و گرنه شماهم مثل او 
 ».مجرم خواهيد بود
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 آنيد،   را رعايت  قانون اگر اين. برای خود برداريد
 . شما پرثمر خواهند بود درختان

.  نخوريد  است  در آن  هنوز خون را آهی گوشت«26
ها   پرست  بت مثل27. نكنيدی و جادوگری فالگير
ی ها  خود را نتراشيد و گوشه  شقيقه ءناحيهی موها
ی برای  عزادار هنگام28.  خود را نچينيد ريش

ی  خود را زخم  بدن تانپرس  بت  خود مثل مردگان
 .ننماييدی  خود خالكوب بدنی نكنيد و مانند آنها رو

   او به  را با وادار آردن  دخترتان  ناموس حرمت«29
   شما از شرارت  نبريد مبادا سرزمين از بينی فاحشگ

 .و زنا پر شود
 مرا  داريد و عبادتگاه  را نگاه  روز سبت قوانين«30

 . شما هستمی  خداوند، خدا ن م  نماييد، چون احترام
   متوسل  ارواح  و احضارآنندگان  جادوگران به«31

   نكنيد، زيرا من  آار خود را نجس نشويد و با اين
 . شما هستمی خداوند، خدا

   پيرمردان  بلند شويد، به  سفيدان ريشی جلو پا«32
 خداوند،   بترسيد، زيرا من  بگذاريد و از من احترام
 تو   در سرزمين آهی با غريبان33.  تمشما هسی خدا
 مانند ساير  با ايشان34.  مكنی آنند بدرفتار یمی زندگ
ی ، زيرا نبايد از ياد ببر  رفتار آن سرزمينتی اهال
   و بيگانه  مصر غريب  در سرزمين  تو نيز خودت آه
 . تو هستمی  خداوند، خدا  من.یبود

ی گير در اندازه!  مكنی طرفداری در داور«36و35
   صحيح ، از مقياسها و وسايل  و حجم  و وزن طول

 تو   آه تو هستمی  خداوند، خدا زيرا من.   آن استفاده
 و  از احكام37.   آوردم  مصر بيرون را از سرزمين

  ، زيرا من آنی  و پيرو  اطاعت  بدقت  من فرايض
 ».  هستم يهوه

 
   گناهان مجازات

   را برای قوم ات دستور  اين خداوند همچنين
   اسرائيلی باشد چه ، چه هرآس : داد اسرائيل

 خود را ء ، اگر بچه  است  شما ساآن  در ميان غريبی آه
 بايد او را   اسرائيل  مولک قربانی آند، قوم برای بت

 و او را  خيزم  خود بر ضد او برمی من3. سنگسار آنند
  عمالش سزای ا  به  طرد آرده  اسرائيل  قوم از ميان

 رساند، زيرا فرزند خود را برای مولک  خواهم
 و   نموده  مرا نجس  عبادتگاه  وسيله  و بدين قربانی آرده

  اگر اهالی محل4.   است  ساخته حرمت  مرا بی  مقدس نام
خبرند و  ، بی  مرد آرده  آن  از آاری آه وانمود آنند آه

 بر ضد او و   من آنگاه5نخواهند او را بكشند، 
   و او را با تمامی اشخاص خيزم  برمی اش خانواده

   خيانت  من ، به  از مولک پيروی نموده ديگری آه
   سزای اعمالشان  و به آنم اند طرد می ورزيده

 . رسانم می
   ارواح  و احضارآنندگان  جادوگران بهی اگر آس6

 بر   ورزد من  خيانت  من  به  عمل ، با اين  شده متوسل
 خود طرد   قوم  و او را از ميان خيزم ی مضد او بر

 خود را  پس7.  رسانم ی م اعمالشی  سزا ، به آرده
ی  خداوند، خدا  من  باشيد، چون  نماييد و مقدس تقديس

 و شما را   خداوند هستم  آه  من از فرامين8.  شما هستم
 . آنيد ، اطاعت آنم ی م تقديس

  ، بايد آشته آند  را نفرين  پدر يا مادرش آهی آس9
 . خواهد بود  خودش  بر گردن شود؛ و خونش

زنا آند، مرد و ی  ديگر با همسر شخصی اگر فرد10
 پدر  با زنی اگر مرد11.  شوند  هر دو بايد آشته زن

  آردهی احترام ی پدر خود ب خود همبستر شود به
   شوند؛ و خونشان  بايد آشته  مرد و زن  آن ، پس است
  با عروسی اگر مرد12. باشد ی م ن خودشا  گردن به

 بشوند، زيرا زنا  خود همبستر شود، هر دو بايد آشته
. باشد ی م  خودشان  گردن  به اند؛ و خونشان آرده

  انجامی  قبيح آنند، عملی  نزديك اگر دو مرد با هم13
   گردن  به  شوند؛ و خونشان اند و بايد آشته داده

  و با مادر آنی ا زنبی اگر مرد14. باشد ی م خودشان
   و هر سه  است آردهی  بزرگ آند، گناهی  نزديك زن

 از   ننگء  لكه  شوند تا اين  سوزانده  زنده بايد زنده
 .شودک پا  شما دامن

 مرد و  آند، آنی نزديكی با حيوانی اگر مرد15
ی نزديكی با حيوانی اگر زن16.  شوند  بايد آشته حيوان
   به  شوند؛ و خونشان بايد آشته   و حيوان  زن آند، آن
 .باشد ی م  خودشان گردن

 آند و با او  با خواهر خود ازدواجی اگر مرد17
 دختر   باشد، خواه  دختر پدرش همبستر شود، خواه
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 و هر دو بايد در   است آردهی آور  شرم ، عمل مادرش
   مرد بايد به  طرد شوند و آن  قوم  از ميان مالءعام

ود برسد، زيرا خواهر خود را  خ گناهی سزا
  هنگام اگر مردی با زنی به18.   است  آرده عصمت بی

 همبستر شود، هر دو نفر بايد از  اش  ماهانه عادت
   مربوط  طرد شوند، زيرا مقررات  اسرائيل  قوم ميان
 .اند  نكرده  را رعايت  طهارت به
 خود همبستر شود، هر ء  يا عمه با خالهی اگر مرد19

   خود برسند زيرا بستگان گناهی  سزا آنها بايد بهدو 
خود ی  عمو با زنی اگر مرد20. يكديگرندک نزدي

.   است آردهی احترام یخود بی  عمو همبستر شود، به
اوالد  ی خود خواهند رسيد و ب گناهی  سزا آنها به

ی  زن  برادر خود را به زنی اگر مرد21. خواهند مرد
   به  زيرا نسبت  است آردهی بگيرد، آار قبيح

  هر دو ايشان.   است نمودهی احترام ی ب برادرش
 .اوالد خواهند مرد یب

 آنيد   اطاعت  من  و دستورات قوانينی بايد از تمام22
از 23.   نكنم  بيرون  جديدتان تا شما را از سرزمين

نكنيد ی  پيرو رانم ی شما م  از پيش آهی  مردم رسوم
 شما را از آنها   من را آهی مال اعء  همه  ايشان چون

   است  دليل  همين دهند و به ی م  انجام ام برحذر ساخته
 .  دارم  از آنها نفرت آه
 را   تا آن  شما بدهم  را به  ايشان  سرزمين ام  داده قول24
آنجا .  باشيد آنک ، مال  خود درآورده  تصرف به

.  استی  جار  در آن  شير و عسل  آه استی سرزمين
ی ها  شما را از قوم  آه شما هستمی  خداوند، خدا من

 . ام ديگر جدا آرده
شما ی  آنها برا  گوشت آهی  و حيوانات  پرندگان بين25

با .  بگذاريد  فرق  است  حرام آهی  و آنهاي  است حالل
 آنها  خوردن  آهی  يا حيوانات  پرندگان  گوشت خوردن
.  نكنيد ا آلوده خود ر ام  آرده شما حرامی را برا

   خداوند هستم  آه  باشيد، زيرا من  مقدس منی برا26
  ام  جدا ساخته  و شما را از ساير اقوام باشم ی م مقدس

 . باشيد  من تا از آن
   مرد باشد چه  يا جادوگر، چه  روحء احضارآننده27
   گردن  او به خون. ، بايد حتمًا سنگسار شود زن

 .  است خودش

  ان آاهن تقدس
  از  آه  آاهنان به«: فرمودی  موس خداوند به

   هرگز با دست  هستند بگو آه  هارون نسل
،  نكنند  را نجس  خودشان  مرده  شخص  به زدن

آنها باشد، ک  نزدي  از بستگان  مرده مگر اينكه3و2
  آهی مادر، پدر، پسر، دختر، برادر يا خواهر:  مثل

 در  آاهنان4.   است بوده او   تكفل  و تحت شوهر نكرده
ی  افراد عاد  خود رهبر هستند و نبايد مثل  قوم ميان

 . سازند  را نجس خودشان
 خود را  ريشی ها سر يا گوشهی  نبايد مو آاهنان«5

 بايد  ايشان6.  آنند  خود را مجروح بتراشند و يا بدن
. نكنندی احترام ی ب  من  اسم  باشند و به  مقدس منی برا

آنند،  ی م  تقديم بر آتشی خوراآی  هدايا منی اآنها بر
   آه فاحشهک  نبايد با ي آاهن7.  باشند  بايد مقدس پس

   طالق آهی  و يا با زن  آرده عصمت یخود را ب
.  استی  او مرد مقدس  آند؛ چون ، ازدواج گرفته

ی  هدايا  بشماريد زيرا ايشان  را مقدس آاهنان8
   خداوند هستم  آه آنند، و من ی م  تقديم  من بهی خوراآ

اگر دختر 9.  باشم ی م ، مقدس آنم ی م و شما را تقديس
زند و  ی م  لطمه  پدرش  تقدس  شود به فاحشهی آاهن

 . شود  سوزانده  زنده بايد زنده
 و  ، مسح  مخصوص  با روغن  آه  اعظم آاهن«10

را ی  آاهن مخصوصی ها  و لباس  شده تقديس
سر خود را باز ی موی  عزادار هنگامپوشد، نبايد  یم

او نبايد 12و11. بزندک  خود را چا  لباس آند يا گريبان
  آهی ا  خانه  به  و وارد شدن  از عبادتگاه  شدن با خارج
 پدر يا ء اگر جنازهی ، حت  هست در آنی ا جنازه
 مرا   مقدس  باشد، خود را و عبادتگاه مادرش

   آه  من  مسح روغنک  سازد، زيرا تبر حرمت یب
او بايد با دختر 13.  اوست  بر سر خداوند هستم

 يا   بيوه او نبايد با زن15و14.  آند ازدواجی ا باآره
 با دختر   آند بلكه  ازدواج  يا فاحشه  گرفته طالق
 او   فرزندان  خود، در غيراينصورت از قومی ا باآره

 را  او  خداوند هستم  آه من.  نخواهند بود ديگر مقدس
 ». ام  آرده تقديسی آاهنی برا
   بگو آه  هارون به« : فرمودی  موس خداوند به17و16

ی  عضو  آه  از فرزندانش  هر آدام آيندهی در نسلها
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  را بهی خوراآی  باشد نبايد هدايا  معيوب از بدنش
  در صورتی  نقص آهی آس18.  آند  تقديم حضور من

 يا  دست19،  الخلقه  ، ناقص  باشد و يا آور، شل داشته
   معيوب  باشد، چشم  يا آوتوله گوژپشت20،  پا شكسته
   نقص بسبب21،  باشد  يا خواجه داشتهی  پوست يا مرض

 بر  را آهی خوراآی  ندارد هدايا  اجازه اش یجسم
  با وجود اين22.  آند شود، تقديم ی م  تقديم  من  به آتش

  بهی تقديمی  از هدايا  آه آاهنانک بايد از خورا
  مقدسی  از هدايا  شود هم  او غذا داده  به خداوند است

 ء  پرده او نبايد بهی ول23.  هدايا ترين  از مقدس و هم
  شود چونک  نزدي  قربانگاه  يا به  عبادتگاه مقدس
 مرا   او عبادتگاه  عمل دارد و اينی  بدن نقص

را    آن  خداوند هستم  آه آند، زيرا من ی م حرمت یب
 ». ام  آرده تقديس

 و   و پسرانش  هارون  را به  دستورات اينی موس24
 . داد  اسرائيل قومی تمام

 
 ها و هدايا ی قربان تقدس

  و  هارون به«: فرمودی  موس خداوند به
ی ها و هدايا ی قربان  حرمت  بگو آه پسرانش

 دارند و  آنند، نگه ی م  وقف  من  به  قوم را آهی مقدس
 خداوند   نسازند، زيرا من حرمت ی مرا ب  مقدس نام

   شرعًا نجس آهی شما اگر آاهنی در نسلها.  هستم
   بزند بايد از مقام  دست مقدسی  هدايا  اين  به است
 .بر آنار شودی آاهن

   ترشح  مايع باشد يا از بدنشی  جذام آهی آاهن«4
 ندارد از  ، حق  شرعًا طاهر نشده آهی شود، تا وقت

ی ا  جنازه  به آهی هر آاهن.  بخورد مقدسی ها یربانق
 و يا5،  گردد نجسی  من  بزند يا در اثر خروج دست
 آند،   لمس  است  شرعًا نجس را آهی  يا شخص حيوان

   خواهد بود، و تا هنگام  تا عصر نجس  آاهن آن6
  مقدسی ها یآند نبايد از قربان ی م  غسل  آه غروب
   آرد، او دوباره  غروب فتاب آ آهی وقت7. بخورد
 بخورد،  مقدسک تواند از خورا یشود و م یطاهر م
   نبايد گوشت آاهن9و8.   است  او همين  معاش چون
 را  آنی  وحش  جانوران را آهی  يا حيوان  مرده حيوان
   او را نجس  عمل  اين  باشند بخورد، چون دريده

   دستورات اين از   با دقت  بگو آه  آاهنان به. آند یم
  ، بسبب  شده  شناخته  آنند، مبادا مجرم اطاعت
   خداوند هستم  آه من.  بميرند  قوانين از اينی سرپيچ
 . ام  آرده  را تقديس ايشان

ی ها ی نبايد از قربان  غير از آاهنان هيچكس«10
 از او مزد   آه  يا نوآر آاهن مهمان.  بخورد مقدس

اگر ی ول11. بخوردک  خورا گيرد نيز نبايد از اين یم
تواند از  ی م  غالم بخرد، آنی  خود غالم  با پول آاهن
ی  يا آنيز  غالم فرزندان.  بخورد مقدسی ها یقربان

  توانند از آن ی او بدنيا بيايند مء  در خانه نيز آه
  آهی  با شخص از آاهنانی اگر دختر يك12. بخورند
  مقدسی دايا آند، نبايد از ه  ازدواج  نيست آاهن
 باشد و   گرفته  يا طالق  شده اگر بيوهی ول13؛ بخورد
  آند و بهی  از او نگهدار  باشد آه  نداشته همی فرزند
 از  تواند مانند سابق ی باشد، م  باز گشته  پدرشء خانه
 ء  از خانواده آهی  آس پس.  بخورد پدرشک خورا
 .بخوردک  خورا  ندارد از اين ، حق  نيست آاهنان

 بخورد،  مقدسی ها ی از قربان ندانستهی اگر آس«14
 باز   آاهن  به پنجمک  ي  اضافه  مقدار را به بايد همان
 غير   دهند اشخاص  نبايد اجازه آاهنان16و15. گرداند

   وسيله  اين  را بخورند و به مقدسی ها یمجاز قربان
ی مقدسی  هدايا بهی حرمت ی آار ب اين.  شوند مجرم
 خداوند  من. آنند ی م  تقديم  من  به اسرائيل ی بن ه آ است
 ». ام  آرده  هدايا را تقديس  و اين هستم

   را به  دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به18و17
اگر :  بدهد  اسرائيل قومی  و تمام  و پسرانش هارون

   شما ساآن  در ميان آهی يا غريبی نفر اسرائيلک ي
  تقديمی سوختنی قربانی برای ا  هديه خداوند ، به است

ی  بشرط فقط19،   داوطلبانه باشد خواهی  نذر آند، خواه
گاو يا  ،  حيوان  آن  خداوند خواهد بود آه مورد قبول

  آهی حيوان20.  باشد عيب یگوسفند يا بز، نر و ب
   مورد قبول  شود، چون  باشد نبايد تقديم داشتهی نقص

 خود ء  يا گله از رمهی آسی توق21. باشد یخداوند نم
   خداوند تقديم بهی سالمتی  قربان را بعنوانی حيوان

   حيوان ، آن  داوطلبانه باشد خواهی  نذر آند، خواه یم
 خداوند   مورد قبول  باشد و گر نه عيب ی و ب بايد سالم

 و يا   يا مجروح  آور، شل حيوان22. شود ی نم واقع
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ی  گر  و يا مبتال به  است خم پر از ز  بدنش آهی حيوان
   نوع اين.  شود  خداوند هديه باشد، نبايد به ی م يا آبله
.  نكنيد  خداوند تقديم  به  قربانگاه  را بر آتش هديه

شود  ی خداوند م  تقديم آهی اگر گاو يا گوسفند23
   را بعنوان  باشد، آن داشتهی عضو زايد يا ناقص

   بعنوان نهی  آرد ول بح ذ توان ی م داوطلبانهی قربان
ی  باشد يعن  داشته  نقص اش  بيضه آهی حيوان24. نذر

 خود   باشد هرگز نبايد در سرزمين  يا بريده آوفته
   شامل ، هم  محدوديت اين25. آنيدی خداوند قربانی برا
 شما ساآنند و   در ميان  آه استی غريبانی ها یقربان
ی  معيوب  حيوان  هيچ خود شما، چونی ها ی قربان هم
 .شود ی نم پذيرفتهی قربانی برا
گاو يا گوسفند ی وقت«: فرمودی  موس خداوند به27و26

   مادرش  روز پيش  شود بايد تا هفت زاييدهی يا بز
 را بر   آن توان ی بعد م  به از روز هشتمی بماند ول

گاو يا گوسفند را 28. آردی خداوند قربانی  برا آتش
  آهی وقت30و29. روز سر نبريدک  در ي با نوزادش

   تقديم  خداوند هستم  آه  من بهی شكرگزاری قربان
   آنيد تا مورد قبول  عمل  مقررات آنيد، بايد طبق یم
   حيوان  گوشت  روز تمام در همان.  شويد  واقع من
روز ی  را برا از آنی  را بخوريد و چيز شدهی قربان
 .نگذاريدی بعد باق

   من  آنيد، چون  اوامر مرا اطاعت مشما بايد تما«31
.  نكنيد حرمت ی مرا ب  مقدس نام33و32.  خداوند هستم
، شما را   خداوند هستم  آه  بدانيد زيرا من مرا مقدس

شما ی  تا خدا  دادم  و از مصر نجات  آردم تقديس
 ». باشم

 
   را توسط  اعياد مقدس خداوند مقررات

ی برا«:  و فرمود داد  اسرائيل  قوم بهی موس
   من عبادتی  بايد برا  قوم  اعياد، تمام اينی برگزار
   روز هفته  هفتمين آه  نيز در روز سبت(3.  شوند جمع
در .  شوند  جمع  من عبادتی  بايد برا باشد، قوم یم

 از آار   روز دست  باشند بايد در اين  ساآن هر جا آه
 بايد هر   آه قدس اعياد م اين4) . آنند ، استراحت آشيده
 :قرارند   شوند از اين  گرفته  جشن سال

 

  فطير  و عيد نان عيد پسح
 )25-16 :28اعداد (
   هر سال  ماه  اولين  روز چهاردهم در غروب«5

از روز 6.  بجا آوريد  من  احترام  را به  پسح مراسم
  شود و تا هفت ی، عيد فطير آغاز م  ماه  همان پانزدهم

در 7.  شود  خورده  خميرمايه  بدون  نان طروز بايد فق
 ء  شويد و از همه  جمع عبادتی  عيد برا  اين روز اول
 روز  هفت8.  بكشيد  خود دست معمولی آارها
   نماييد و در روز هفتم  تقديم  من بهی سوختنی هدايا

ی  برا  آشيده  خود دست معمولی نيز از آارها
 . شويد  جمع عبادت

 
  التعيد نوبر محصو

 )31-26: 28اعداد (
  دهم ی شما م  به  من آهی  سرزمين بهی وقت«11و10و9

 خود را درو آرديد، روز   محصول رسيديد و اولين
   بياوريد تا او آن  را نزد آاهن  بافه ، اولين بعد از سبت

   را از شما قبول  آن  دهد و من  تكان را در حضور من
  عيب ی و ب  سالمء الهسک  يء برهک  روز ي همان12.  آنم

ی برا13.  آنيد  تقديم  من بهی سوختنی  قربان بعنوان
 با   مخلوط ، دو آيلو آرد مرغوب آنی  آردء هديه

   آنيد؛ اين  تقديم  من  به ، بر آتش  آورده  زيتون روغن
   بعنوان  هم ليتر شرابک ي.   است  موردپسند من هديه
   من  هدايا را به تا اين14.  نماييد تقديمی  نوشيدنء هديه
   يا برشته  تازه  يا حبوبات ايد، نبايد نان  نكرده تقديم

  تمامی برای  هميشگ استی  قانون اين. بخوريد
 .آنيدی  زندگ آهی شما در هر جايی نسلها

   خود را به ء بافه  اولين آهی  بعد از روز  هفته هفت«15
 روز بعد   آه در روز پنجاهمی يعن16،  آرديد  تقديم من

 ء  تازه از محصولی  ديگرء  هديه  است  سبت از هفتمين
 دوی ا هر خانواده17.  بياوريد حضور من خود به
 با   همراه  از دو آيلو آرد مرغوب  آه  نان قرص

   باشد، بياورد تا در حضور من  شده  پخته خميرمايه
   برداشت از آخرينی ا  هديه  شود و بعنوان  داده تكان
 نانها،   با اين همراه18. * شود  تقديم  من  به حصولم

                                                 
 ».تا نوبر برای خداوند باشد«:   در اصل *

23



 الويان 25
 

 

 و  گوسالهک ، ي عيب ی و ب  سالم ءسالهک  يء  بره هفت
و ی آردی با هدايای سوختنی  قربان  بعنوان دو قوچ
   بر آتش  هدايا آه اين.  آنيد  تقديم  من آنها بهی نوشيدن
 ک ي همچنين19. باشند ی م شوند موردپسند من ی م تقديم

   بعنوان  نر يكسالهء  و دو بره گناهی  قربان بز نر بعنوان
 . آنيد ذبحی سالمتی قربان

   شده  را با نانهای پخته  شده  ذبح ء دو بره ، اين آاهن«20
 ء  هديه  شما بعنوان  محصول  برداشت از آخرين
 هدايا برای  اين.  دهد  تكان  در حضور من مخصوص

.  شوند  داده  آاهنان راک به مقدسند و بايد برای خو من
 از آارهای   مردم  شود آه  روز اعالن در آن21

.  شوند  جمع ، برای عبادت  آشيده  خود دست محصول
 هميشگی برای نسلهای شما در هر   قانونی است اين

 خود را درو   محصوالت وقتی آه(22.  باشيد جا آه
نيد و  درو نك  خود را تمام ءهای مزرعه آنيد، گوشه می

آنها را برای .  نكنيد  را جمع  افتاده های برزمين خوشه
  من.)  شما ساآنند، بگذاريد  در ميان فقرا و غريبانی آه

 . دهم  شما می  را به  دستورات خداوند، خدای شما اين
 

 عيد شيپورها
 )6-1 :29اعداد (

   است  روز استراحت  هر سال  هفتم  ماه روز اول«24و23
 صدای شيپورها، برای   بايد با شنيدن  اسرائيل  قوم ءو همه
   من  به ای بر آتش  روز هديه در آن25.  شوند  جمع عبادت
 . ندهيد  آار ديگری انجام  آنيد و هيچ تقديم

 
  روز آفاره

 )11-7 :29اعداد (
.   است ، روز آفاره  هر سال  هفتم  ماه روز دهم«27و26

شوند و    جمع عبادتی  بايد برا  قوم  روز تمام در آن
.  آنند  تقديم  من  به بر آتشی ا  بگيرند و هديه روزه

  استی  آار نكنيد، زيرا روز  هيچ در روز آفاره28
  شما هستمی  خدا  آه  خود از من گناهانی  بايد برا آه

 روز را   آن آهی هر شخص29.  نماييد  آمرزش طلب
 خود طرد خواهد   قوم  بسر نبرد، از ميان در روزه

 هر   به  روز دست  در آن را آهی  آس من31و30. شد
.  نمود  خواهم ، مجازات بزند، طرد آردهی  آار گونه

شما در هر ی نسلهای برای  هميشگ استی  قانون اين
 تا   هفتم  ماه  روز نهم از غروب32.  باشيد جا آه
 و بايد   است  آفاره  روز بعد، روز مخصوص غروب
 . آنيد  بگيريد و استراحت  روز روزه در آن

 
 بانها عيد سايه

 )40-12 :29اعداد (
بانها آغاز  ، عيد سايه  هفتم  ماه روز پانزدهم«34و33
   جشن  روز در حضور من  هفت شود و بايد تا مدت می

 را  ئيل اسرا  تمامی قوم در روز اول35.  شود گرفته
 خود   آنيد و از آارهای معمول  جمع برای عبادت

  ای بر آتش  روز عيد، هديه در هر هفت36.  بكشيد دست
 را   تمامی قوم  دوباره در روز هشتم.  نماييد  تقديم  من به

   تقديم  من  به ای بر آتش  آنيد و هديه  جمع برای عبادت
  نبايد هيچ و   روز عيد است  روز، آخرين اين. نماييد

 . دهيد آاری انجام
   در آنها بايد تمامی قوم  اعياد مقدسی آه  است اين«(37

های سوختنی، هدايای  ، قربانی  شده  جمع برای عبادت
   به ها را بر آتش آردی، هدايای نوشيدنی و ساير قربانی

 غير از   اعياد مقدس اين38.  آنند  تقديم  من درگاه
   در اين هدايايی آه.  ت اس  سبت روزهای مخصوص

، نذری و  آنيد غير از هدايای روزانه  می اعياد تقديم
 .)آنيد  می  خداوند تقديم  به  آه ای است داوطلبانه

   برداشت  پايان  آه  هفتم  ماه از روز پانزدهم«39
 را در حضور   روزه  عيد هفت ، اين  است محصول

ی  روزها آه باشيد   ياد داشته به.  بگيريد  جشن من
. باشند ی م استراحتی  عيد، روزها  و آخر اين اول

  خوبی ها  خود ميوه ، از درختان در روز اول40
   پربرگ درختانی ها  و شاخه نخلی ها بچينيد و شاخه

  آنيد و  درست بان  با آنها سايه بيد گرفتهی ها و شاخه
شما ی  خداوند، خدا  آه  روز در حضور من هفت
 در   روزه  عيد هفت اينی برگزار41. آنيد ی شاد هستم
 اندر   بايد نسل  آه استی  دايم قانونک ، ي  هفتم ماه
 شما  ء روز همه  هفت  آن در طول42.  گيرد  انجام نسل

   از اين هدف43. بانها بسر بريد اسرائيليها بايد در سايه
   من آهی شما بدانند هنگامی  نسلها  آه  است عيد آن

، آنها رادر   آوردم  را از مصر بيرون ئيلاسرا یبن
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شما ی  خداوند، خدا من.   دادم بانها سكونت زير سايه
 ». هستم

   را به  اعياد مقدس مقرراتی  موس  ترتيب بدين44
 . رسانيد  اسرائيل  قوم اطالع

 
 از چراغهای نگهدار

 )21و20 :27  خروج(

   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به
   برای چراغدان  خالص  زيتون  روغن بگو آه

   روشن  هميشه آنی  بياورند تا چراغها عبادتگاه
 در   را آه خالصی  طال  چراغدان هارون4و3. بماند
، هر   است االقداس  و قدس  قدس  بين  حايلء  پرده بيرون

 را  هايش ، فتيله  پر نموده  تازه  با روغن روز غروب
   نگه  روشن  را در حضور من  آن تميز آند و تا صبح

ی نسلهای برای  هميشگ قانونک  ي اين. دارد
 . شماست

 
   مقدس نان

 بگير و آنها را در   نان  قرص ، دوازده در هر سبت«5-8
   از طالی خالص  تايی روی ميزی آه  شش دو رديف

 نانها  اين. ( قرار دارد بگذار  و در حضور من است
 هر   شوند و برای پختن پخته  بايد با آرد مرغوب

  روی هر رديف.)  شود  يک آيلو آرد مصرف قرص
 بخور  اين.  شود  گذاشته  خالص ، بخور مقدس نان

   تقديم  من  درگاه  به ، بر آتش ای از نان  نمونه بعنوان
   و نسلهای او تعلق  و پسرانش  هارون نانها به9. شود

   برای اين قدسی آه را در جای م  بايد آن دارد و ايشان
   اين  بخورند، چون  است  شده منظور در نظر گرفته

   درگاه  به  بر آتش  آه  هدايايی است ترين  از مقدس هديه
 ».شود  می  تقديم من

  آفر مجازات
   مادرش آهی ، مرد جوان در اردوگاهی روز10

  از مردانی بود با يكی  مصر و پدرشی اسرائيل
  آهی  مرد  نزاع هنگام11.   پرداخت  نزاع بهی اسرائيل
 او را  پس.   خداوند آفر گفت بود بهی  مصر پدرش

از ی  مرد، دختر دبر مادر آن. (آوردندی نزد موس
  او را به12) .  داشت  نام  بود و شلوميت  دان ءقبيله

   شود خواست  معلوم آهی  انداختند تا هنگام زندان
 . او چيستی خداوند برا

   اردوگاه او را بيرون«: فرمودی  موس وند بهخدا14و13
   آفر او را شنيدند، بگو آه آهی  آسان  تمام ببر و به
   قوم بعد تمام. خود را بر سر او بگذارندی دستها

   اسرائيل  قوم به16و15.  او را سنگسار آنند اسرائيل
خود آفر بگويد بايد ی  خدا  به  هر آس بگو آه
 بايد او را   جماعت تمام. يرد را ببيند و بم سزايش

ها  ی اسرائيل  شامل  هم  قانون اين. سنگسار آنند
 .ها  غريبه  شامل شود و هم یم

هر 18.  شود  انسانی را بكشد، بايد آشته هر آه«17
   بكشد، بايد آن  نيست  خودش  مال  حيوانی را آه آس

  هر آه20و19.   در برابر جان  دهد جان را عوض
   خود او نيز همان  آسی وارد آند، بايد به ای به صدمه
شكستگی در برابر شكستگی، .  وارد شود صدمه
،  پس21.   در برابر دندان  و دندان  در برابر چشم چشم

 دهد، اما   را عوض  حيوانی را بكشد، بايد آن هر آس
   هم  قانون اين22.  شود اگر انسانی را بكشد، بايد آشته

   آه من.  هاست  برای اسرائيلی ها و هم برای غريبه
 ». دهم  دستور را می  اين خداوند، خدای شما هستم

  ، همانطور آه  برده  اردوگاه  را بيرون  جوان  آن پس23
 . بود، سنگسار آردند  موسی امر فرموده خداوند به

 
   هفتم سال

  سينا بود،  موسی باالی آوه هنگامی آه
   اسرائيل ای قوم را بر  دستورات خداوند اين

 : او داد به
 رسيديد، هر  دهم ی شما م  به  من آهی  سرزمين بهی وقت
   در حضور من بار بگذاريد زمينک  ي  سال هفت

 خود رای زراعتی  زمينها  سال شش3.  آند استراحت
 نماييد و   را هرس  انگورتان بكاريد، درختان

   سال در طولی ول4،  آنيد  خود را جمع محصوالت
  در آنی  خداوند آنيد و چيز  را وقف  زمين هفتم

نكاريد و ی  بذر  سال  آن  طول در تمام. نكاريد
  نباتاتی حت5.  نكنيد  را هرس  انگورتان درختان

ی خود درو نكنيد و انگورها را برای خودرو را برا
  ، سال زمينی  برا  سال خود نچينيد، زيرا آن

24

25
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   سال  در آن آهی هر محصول7و6.   است استراحت
  شما، آارگرانی برای باشد، يعن ی م همهی برويد برا
   شما ساآن  در ميان آهی  شما، و هر غريب و بردگان

نيز از ی و وحشی  اهل بگذاريد حيوانات.  است
 . بخورند  زمين محصول

 
   يوبيل سال

 روز   آه در روز آفاره9، بارک  ي  سال هر پنجاه8
  تان ، در سراسر سرزمين است   هفتم  از ماه دهم

،   پنجاهم سال10. بلند بنوازيدی شيپورها را با صدا
   ساآنان تمامی برای  و بايد آزاد استی  مقدس سال

ک  مايمل  بايد تمام  سال در آن.  شود  اعالم سرزمين
ی  اصل  صاحبان  به  شده  فروخته  ديگران  به آهی فاميل

   به آهی ود و هر آس ش  داده  پس  ايشان يا وارثان
 . شود  فرستاده اش  نزد خانواده  شده فروختهی بردگ

 بذر   نه  سال در آن.   است  يوبيل ، سال  پنجاهم سال11
   انگورتان  را درو آنيد، و نه  محصوالتتان بكاريد، نه
  شما سالی  برا  يوبيل زيرا سال12،  آنيد را جمع
   محصوالت شما از  سال آنک خورا.  استی مقدس

 ی،آر13. رويند یها م  در مزرعه باشد آهی خودروي
ی اجدادک  مل بايد بهی  هر آس  يوبيل  سال در طول

 از   باشد، دوباره  را فروخته اگر آن. خود باز گردد
 اگر در   علت  همين به16و15و14.  خواهد شد  خودش آن

 شود،   خريد و فروش  زمين  آن  سال  و نه  چهل طول
و يا ک  نزدي  به  را با توجه  زمين ء عادالنه  قيمتبايد

ی اگر سالها.  آرد  تعيين  پنجاهم  سال دور بودن
 بيشتر و   زمين  باشد قيمت  مانده  پنجاهم  سال بهی زياد

، آمتر خواهد بود   باشد قيمت ماندهی آمی اگر سالها
 در  را آهی  محصول  خريدار، قيمت  در واقع چون
 .پردازد ی آورد، م تواند بدست ی م دت م  اين طول

  خود بترسيد و يكديگر را فريبی از خداوند، خدا17
 آنيد   خداوند اطاعت  و قوانين اگر از احكام18. ندهيد
  و زمين19   خواهيد داشت ، امنيت  سرزمين در آن

   خود را خواهد داد و شما سير و آسوده محصول
   در سال پس«: شايد بپرسيد20. خاطر خواهيد بود

ی  محصول  و نه بكاريمی  چيز  داريم  اجازه  نه  آه هفتم
:   است  اين جواب22و21» ؟  بخوريم ، چه  آنيم جمع

دهد  ی م برآتی  را بقدر  ششم  سال خداوند محصول
   هشتم  در سال آهی  محصول  برداشت  تا زمان آه

 . بخوريد بماند و شما از آنی ايد باق آاشته
، و   خداوند است  مال  زمين  باشيد آه اد داشته ي به23
  شما مهمان.  بفروشيد هميشهی  را برا توانيد آن ینم

   زمين  از محصول توانيد فقط یخداوند هستيد و م
  ، بايد قيد شود آه  زمين  فروش هنگام24.  آنيد استفاده

 را  تواند زمين ی بخواهد، م  فروشنده هر وقت
از ی  شد و مقدار تنگدستی اگر آس25. بازخريد نمايد

 خويشاوند   نزديكترين ، آنوقت  خود را فروخت زمين
ی اما اگر آس26.  را بازخريد نمايد تواند زمين یاو م

خود او ی  را بازخريد آند ول  آن  باشد آه را نداشته
،  آورد  دست  به پولی  آاف ء اندازه بهی  از مدت پس

تواند با در نظر  ید م بخواه  آه ، هر وقت آنگاه27
   از زمين  پنجاهم  تا سال آهی  مقدار محصول گرفتن
   را پس  را بپردازد و زمين  آن شود، قيمت ی م حاصل
 را  نتواند آنی  اصل اگر صاحبی ول28. بگيرد

ک  مال  از آن  يوبيل  تا سال بازخريد نمايد، زمين
  ره بايد دوبا  يوبيل در سالی  خواهد بود، ول جديدش

 . برگرداند  صاحبش  را به آن
 بفروشد،   در شهر است  خود را آه ءخانهی اگر مرد29
اگر 30.  را بازخريد نمايد  دارد آن  مهلت سالک تا ي

  هميشهی  برا  بازخريد نكرد آنوقت  سال آنی در ط
   به  يوبيل  خواهد بود و در سال  جديدش  صاحب مال

اما 31. هد شد نخوا  داده  پس اش ی اصل صاحب
 حصار قرار  بدونی  در روستاها را آهی هاي خانه

  در هر زمانی  زراعت  زمين  مثل توان یدارند، م
   بايد آنها را به  يوبيل بازخريد نمود و در سال

 .بازگردانيدی  اصل صاحبان
های الويها، حتی  خانه: اما يک استثناء وجود دارد32

  بازخريد  قابل عاگر در شهر نيز باشند، در هر موق
 اصلی   صاحبان  به  پنجاهم و بايد در سال33خواهند بود 

های ديگر   قبيله  الويها مثل  به  شوند، چون  داده پس
 در شهرهای   فقط شود، بلكه  نمی  زراعتی داده زمين

  الويها اجازه34. شود  می  داده  خانه  ايشان  به خودشان
د را بفروشند، زيرا  شهر خوء های حومه ندارند مزرعه

 .  است اينها ملک دايمی ايشان
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تو فقير شد، ی  اسرائيل  نژادان از همی اگر يك35
   از او دعوت  پس.یآنک  او آم  به  آه  توستء وظيفه
ی  با تو زندگ  مهمان  تو بيايد و مثلء  خانه  تا به آن
خود ی  از خدا  سود نگير، بلكه از او هيچ36. آند

ی برا37. آندی  با تو زندگ  برادرت و بگذار بترس
  سود نگير و بدونی ده ی م  او قرض  به آهی پول

زيرا خداوند، 38،  بفروشک  او خورا  به منفعت
 آورد تا   مصر بيرون ، شما را از سرزمين خدايتان
 .شما باشدی  شما بدهد و خدا  را به  آنعان سرزمين

ر شد و خود تو فقيی  اسرائيل  نژادان از همی اگر يك39
ی،  رفتار آن  برده ، تو نبايد با او مثل  تو فروخت را به

 رفتار   آارگر روزمزد يا مهمان  بايد با او مثل بلكه40
در 41. تو آار آندی  برا  يوبيل  تا سال و او فقطی آن
 تو برود و نزد   از پيش  او بايد با پسرانش  سال آن

 خداوند  دگانشما بن42. خود بازگرددک  و امال فاميل
   آورد، پس هستيد و خداوند شما را از مصر بيرون

   با خشونت با ايشان43.  شويد فروختهی  بردگ نبايد به
 داريد  اما اجازه44.  خود بترسی  و از خدا رفتار نكن

 شما ساآنند   در اطراف آهی از اقوامی بردگان
  توانيد فرزندان ی م و همچنين45 آنيدی خريدار
اگر ی  شما ساآنند بخريد، حت  در ميان را آه یغريبان

   بردگان آنان46.  باشند  شما بدنيا آمده در سرزمين
توانيد  ی م شما خواهند بود و بعد از خودتانی هميشگ
با ی ول.  واگذاريد فرزندانتانی  را برا ايشان

 . رفتار نكنيد  چنين  اسرائيل  از قوم برادرانتان
 ثروتمند   است  شما ساآن ن در ميا آهی اگر غريب47

   آن  فقير گرديد و خود را بهی،اسرائيلک شد و ي
،   او فروخت از افراد خاندانی  يك  يا به غريب

 يا   يا پسر عمويش  يا عمويش از برادرانشی يك49و48
. تواند او را بازخريد نمايد ی م  نزديكش از اقوامی يك

 ند خود راتوا ی آورد، م بدستی  پول اگر خود او هم
   بايد از سال اش او با بازخريدآننده50. بازخريد نمايد

ی آزادی بها.  آند  را حساب  يوبيل  تا سال  شدنش برده
.  باشد  مدت آارگر درهمانک مزد يی او بايد مساو

 باشد،  ماندهی باقی  زياد  مدت  يوبيل اگر تا سال52و51
  ر آمخود بپردازد و اگی آزادی برای  بيشتر او پول
ی ا  غريبه اگر خود را به53. ی آمتر  باشد پول مانده

آارگر روزمزد ک  ي  بايد با او مثل  غريبه بفروشد آن
اگر 54.  رفتار نمايد رفتار آند؛ نبايد با او با خشونت

 بازخريد نشود، بايد   يوبيل  سال  از فرا رسيدن پيش
  چون55،  آزاد گردند ، خود و فرزندانش  سال در آن

   خداوند هستيد و او شما را از سرزمين شما بندگان
 . شماستی او خداوند، خدا.  آورد مصر بيرون

 
   اطاعت پاداش

 )14-1 :28؛ 24-12 :7  تثنيه(

   برای خود درست بت«: خداوند فرمود
، ستونهای سنگی و سنگهای  مجسمه. نكنيد

  خداوند،  نسازيد، زيرا من  برای پرستش  شده تراشيده
 آنيد و   مرا اطاعت  روز سبت قانون2.  خدای شما هستم

 .  خداوند هستم  بداريد، زيرا من  مرا محترم عبادتگاه
   موقع به4،  آنيد اوامر مرا اطاعتی اگر تمام«3

  ، محصول  فرستاد و زمين  خواهم شما بارانی برا
  خرمن5.  خود را خواهند دادء ، ميوه خود را و درختان

   تا هنگام  آن  آوبيدن زياد خواهد بود آه یشما بقدر
ی  و انگور شما بقدر  خواهد داشت  انگور ادامه چيدن
 بذر   آاشتن  تا فصل  آن  چيدن  خواهد بود آه فراوان
 و  خواهيد داشتی آافک خورا.  خواهد آشيد طول

، خواهيد آردی  زندگ  خود در امنيت در سرزمين
   خواهم  و آرامش ح شما صل  سرزمين  به زيرا من6

 خواهيد   خواب  به آسودهی بخشيد و شما با خاطر
 دور  را از سرزمينتانک  خطرنا حيوانات.  رفت
 شما گذر نخواهد   نمود و شمشير از زمين خواهم
 را با   خواهيد آرد و ايشان  را تعقيب دشمنانتان7. آرد

 نفر از شما صد  پنج8.   خواهيد آشت شمشيرهايتان
 هزار نفر   ده  خواهند آرد و صدنفرتان  تعقيبنفر را

شما را 9.  خواهيد داد  را شكست  دشمنانتان تمام! را
 داد و شما را آثير   خود قرار خواهم مورد لطف

.  آرد  وفا خواهم ام  با شما بسته آهی عهد  ، به گردانيده
   در وقت  آه خواهيد داشتی  اضاف محصولی بقدر10
!  آنيد  چه  جديد ندانيد با آن حصول م  آمدن  دست به
 شد و ديگر شما را   خواهم  شما ساآن  در ميان من11

 و   رفت  خواهم  شما راه در ميان12.  آرد طرد نخواهم
.  خواهيد بود  من  بود و شما قوم شما خواهمی خدا
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 شما را از   آه شما هستمی  خداوند، خدا من13
.  نباشيد گر برده تا دي  آوردم  مصر بيرون سرزمين
 و شما را   آردم  شما را پاره اسارتی زنجيرها

 . سربلند نمودم
 

  ی نااطاعت مجازات
 )68-15 :28  تثنيه(

،  نكنيد  ندهيد و مرا اطاعت  گوش  من اگر بهی ول«14
  ام  با شما بسته را آهی  مرا رد آنيد و عهد قوانين15

   آرد و ترس  خواهم  شما را تنبيه  من آنگاه16، بشكنيد
 را آور آند و   چشمهايتان آهی و تبک  مهل و امراض
بذر .  فرستاد  نمايد بر شما خواهم  را تلف عمرتان

  ، زيرا دشمنانتان  خواهيد آاشت خود را بيهوده
 برضد شما  من17.  را خواهند خورد  آن حاصل

   خود پا به  و شما دربرابر دشمنان  خاست برخواهم
 دارند   از شما نفرت آهی آسان.  ذاشتفرار خواهيد گ

 خود ء از سايهی حت.  خواهند آرد بر شما حكومت
 .خواهيد ترسيد

 بار شديدتر   نكنيد، هفت  مرا اطاعت اگر باز هم«18
   خواهم  مجازات ، شما را بخاطر گناهانتان از پيش

  آنيد، درهم ی فخر م  آن  به  شما را آه قدرت19. آرد
 شما   و زمين باران ی شما ب آسمان.  آوبيد خواهم
 هدر خواهيد  خود را بهی نيرو20. خواهد شدک خش

 ء  ميوه  خود و درختانتان  شما حاصل  زمين داد، چون
 . را نخواهند داد خويش

 نكنيد و   مرا اطاعت  اينها باز همء اگر بعد از همه«21
   هفت  بخاطر گناهانتان  ندهيد، آنوقت  گوش  من به

  جانوران22.  آورم ی م  بيشتر بال بر سرتان مرتبه
 را بكشند و   تا فرزندانتان فرستم یرا می وحش

 شما  آنند و از تعداد جمعيتک  شما را هال حيوانات
 .شوندک  رهگذر و مترو  بدون هايتان بكاهند تا راه

   نشويد و برخالف  اصالح اگر با وجود اين«23
   برخالف  هم  من آنوقت24،  رفتار آنيد  من خواست

   گناهانتان  آرد و شما را بسبب  شما رفتار خواهم ميل
اگر عهد 25.  نمود  خواهم  تنبيه  بار بيشتر از پيش هفت

   شما جنگ  و عليه آشم ی م مرا بشكنيد، از شما انتقام
   شهرهايتان  به  دشمن از دستی وقت.  آنم یبر پا م

 فرستاد، و  ا خواهم شم  ميان بگريزيد در آنجا وبا به
 آرد شما ء ذخيره26.  خواهيد شد  دشمنانتان شما مغلوب
  تنور همک يی  حت آهی  برد بطور  خواهم را از بين

  بعد از آنكه.  زياد باشد  خانواده  ده  نان پختنی برا
 خواهيد   گرسنه  خود را خورديد، باز هم  نان سهم
 .بود

 ندهيد و  وش گ  من  اگر باز به  وصف با اين«27
   و بسبب شوم یمک  غضبنا بشدت28،  نكنيد اطاعت
   شما را تنبيه  شديدتر از پيش  مرتبه  هفت گناهانتان

 و  پسرانی  گرسنگ  از شدت آهی بحد29،  آنم یم
  را آهی هاي خانه بت30.  خود را خواهيد خورد دختران
 آرد،   خواهم ايد خراب ها ساخته تپهی در باال
سوزانيد با  ی بر آنها بخور م را آهی هاي قربانگاه

شما را بر ی ها  نمود، جنازه  خواهم يكسانک خا
   و از شما نفرت  انداخت  خواهم جانتان یبی بتها

ی  و مكانها  را ويران شهرهايتان31.   داشت خواهم
 را  هايتان یقربان.  آرد  خواهم  را خراب عبادتتان
از ی  شما را خال  سرزمينی،آر32.   پذيرفت نخواهم
 خواهند   در آنجا ساآن  آرد و دشمنانتان  خواهم سكنه

  ، حيران ام  بر سر شما آورده آهی شد و از بالي
 .خواهند شد

 آرد تا در   خواهم  را بر شما نازل جنگی بال«33
و ی  شما خال سرزمين.  شويد ها پراآنده  قوم ميان

ی  زمينهاي آنگاه35و34.  خواهند شد  خراب شهرهايتان
  آهی  سالهاي  آنند، در تمام گذاشتيد استراحت ی نم آه

بريد،  ی بسر م  در اسارت  دشمن شما در سرزمين
 ی،آر.  خواهند آرد باير خواهند ماند و استراحت

آند و از  ی م  استراحت  زمين  آه  است آنوقت
  زمين. شود یخود برخوردار می آرامی روزها
 بوديد،  ندادهی  آرام  آن  به شما آهی  سالهاي بعوض

 . خواهد آرد استراحت
   به  آه  از شما هم  عده  آن  آه آنم یمی آار«36

  ايد، در آنجا پيوسته  رفته  اسارت  به  دشمن سرزمين
  برگی از صدا.  بسر بريد  و وحشت در ترس

دهد  ی م  حرآت زمينی  را بر رو باد آن  آهی درخت
 در   دشمن  اينكه  گمان به.  شت فرار خواهيد گذا پا به
 خواهيد   و بر زمين ، خواهيد گريخت  شماست تعقيب
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   نكند، پا به شما را تعقيبی  هر چند آسی،آر37. افتاد
 خواهيد  همی  فرار رو  و درحين فرار خواهيد گذاشت

نخواهيد ی رمق. گريزيد ی م از جنگی افتاد، گوي
  در ميان38. يد خود بايست  تا دربرابر دشمنان داشت

ی  از پا  دشمنانتان خواهيد شد و در ميانک قومها هال
  بمانند در سرزمينی  باق آهی آنهاي39. درخواهيد آمد

   از بين  اجدادشان  خود و گناهان  بخاطر گناهان دشمن
 . خواهند رفت

   گناهان  خود و به  گناهان اگر آنها بهی ول«41و40
   شدند آه  ورزيدند و باعث  خيانت  من  به  آه پدرانشان

،   تبعيد آنم  دشمنانشان  سرزمين  آنها را به من
   گناهانشان  گردند و مجازات متواضع  آنند و اعتراف

خود را با ی ها  وعده  دوباره آنگاه42را بپذيرند، 
   آورد و به  ياد خواهم  به  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم

  آهی سرزمين43،  افتاد  آنها خواهم ياد سرزمين
.   است  يافته  و استراحت  نشده ، آشت ماندهک مترو

 و خوار   من  قوانين  بخاطر رد آردن هر چند ايشان
با ی ول44،  خواهند شد  مجازات  من  دستورات شمردن

ک  تر  دشمنانشان  رادر سرزمين  ايشان  من وجود اين
  برد و عهد خود  نخواهم از بينی  آرد و بكل نخواهم

ی  خداوند، خدا  من ، چون  شكست را با آنها نخواهم
   بستم  با اجداد ايشان را آهی  عهد من45.   هستم ايشان
   را پيش  اجداد ايشان  آورد، زيرا من  ياد خواهم به

  ايشانی  تا خدا  آوردم ها ازمصر بيرون  قوم  تمام چشم
 ».  خداوند هستم من.  باشم

 خداوند  هستند آهی  و مقررات ، قوانين اينها احكام46
 . داد  اسرائيل  قوم بهی  موس  سينا توسط در آوه

 
   موقوفات  به  مربوط قوانين

   قوم  موسی به  را توسط  مقررات خداوند اين
   موجب  شخصی به هرگاه:  داد اسرائيل

 معينی  تواند مبلغ  شود، می  خداوند وقف نذری به
  مردی آه3.  آزاد سازد بپردازد و خود را از وقف

   نقره  مثقال  باشد، پنجاه  سال  تاشصت  بيست  بين سنش
 باشد   سال  تا شصت  بيست  بين  سنش زنی آه4. بپردازد

  ، بيست  ساله  تا بيست  پنج پسران5،   نقره سی مثقال
   نقره  مثقال ، ده  ساله  تا بيست  پنج  و دختران  نقره مثقال

   مثقال ، پنج  ساله  تا پنج ی پسر يک ماههبرا6. بپردازند
   مثقال ، سه  ساله  تا پنج  و برای دختر يک ماهه نقره
 باال،   به  سال مرد از شصت7.  شود  پرداخت نقره
   باال، ده  به  سال  از شصت  و زن  نقره  مثقال پانزده
 باشد  ولی اگر آسی فقيرتر از آن8.  بپردازد  نقره مثقال
 شود و  آورده  را بپردازد، نزدآاهن  مبلغ واند اين بت آه

   آن  پرداخت  او قادر به  آند آه  مبلغی را تعيين آاهن
 .باشد

   خداوند است  مورد قبول آهی حيوانی اگر آس10و9
 نذر   نمايد زيرا اين  را تقديم  حيوان نذر آند بايد همان

  نندهنذر آ.  آرد  را عوض  آن توان ی و نم  است مقدس
خداوند نذر ی  برا آهی  چيز ء خود را درباره تصميم
 را با بد يا بد را با   تغيير ندهد و خوب  است آرده
 هر ی،و دومی  آند، اول اگر چنين.  نكند  عوض خوب

ی اگر حيوانی ول12و11.  خداوند خواهند بود دو از آن
   آه نيستی  حيوان  نوع  آن خداوند نذر شدهی  برا آه
 را نزد   آن باشد، صاحبش یمجاز می قربانی برا

   مبلغ  آند و او بايد آن  را تعيين  بياورد تا قيمتش آاهن
  توان ی م  آه استی  ازنوع اگر حيوان13. را بپردازد

  صاحبشی  نمود ول تقديمی  قربان  را بعنوان آن
   عالوه  را بازخريد نمايد، در آنصورت خواهد آن یم

   قيمت پنجمک آند، بايد ي ی م  تعيين ن آاه آهی بر قيمت
 . بپردازد  را نيز اضافه آن
ی  خداوند آند ول  خود را وقفء خانهی اگر آس15و14

   بايد قيمت  را بازخريد نمايد، آاهن بعد بخواهد آن
   اضافه  را به  مبلغ ، اين  آند و نذر آننده  را تعيين خانه

   خودش  از آن ره دوبا  خانه آنوقت.  بپردازد پنجمک ي
 .خواهد بود

 خداوند   خود را وقف از زمينی قسمتی اگر آس16
   در آن آهی  مقدار بذر  تناسب  به  آن آند، ارزش

 صد آيلو  آهی  زمين قطعه.  شود  تعيين  آاشت توان یم
.  دارد  ارزش  نقره  مثقال  شود، پنجاه  پاشيده جو در آن

   خود را وقفء ه مزرع  يوبيل در سالی اگر شخص17
   برابر با قيمت  زمين  قيمت خداوند آند، در آنصورت

اگر بعد ی ول18.  خواهد بود  آن ء ساله  پنجاه محصول
   را به  زمين  قيمت  آاهن  باشد، آنوقت  يوبيل سال از

ی باقی  بعد  يوبيل  سال  به آهی  تعداد سالهاي تناسب
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   شخص  آناگر19.  خواهد آرد ، تعيين  است مانده
ی  را بازخريد نمايد، بايست  مزرعه  بگيرد آن تصميم
   هم پنجمک نمايد ي ی م  تعيين  آاهن آهی  بر قيمت عالوه
 خواهد   خودش  مال  دوباره  بپردازد و مزرعه اضافه
   بازخريد نموده  اينكه  را بدون اگر مزرعهی ول20. شد

خريد  باز بفروشد، ديگر هرگز حقی  ديگر باشد، به
   آن  يوبيل  درسال آهی وقت21.   را نخواهد داشت آن

 خداوند   به  متعلق  موقوفه  آزاد شود، بعنوان زمين
 . شود  داده  آاهنان خواهد بود و بايد به

  ، وقف  است  خريده را آهی ا مزرعهی اگر آس22
ک از ملی  قسمت  مزرعه آنی خداوند آند ول

   را به  آن ايد ارزش ب آاهن23، او نباشدی خانوادگ
  ، تعيين  مانده  يوبيل  تا سال آهی  مقدار سالهاي تناسب

  را  شده  تعيين  بايد همانروز مبلغ آند، و او هم
  در سال24.  دارد  خداوند تعلق  به  مبلغ اين. بپردازد
  از او   آه آنی  اصل  صاحب  به  مزرعه يوبيل

 
  تمام25.  شود  داده ، بازپس شدهی خريدار
 . باشد  شده  تعيين  قيمت ها بايد مطابق یگذار قيمت

،   خداوند است  به متعلقی  نوزاد هر حيوان اولين26
  اولين. خداوند نذر آندی  رابرا تواند آن ینمی  آس پس

 خداوند   به توان ی را م  گوشت  حالل نوزاد حيوان
   را آه  گوشت  حرام اما نوزاد حيوان27.  آرد تقديم

 با  توان یآرد، می خداوند قربانی  برا توان یمن
  آند به ی م  تعيين آنی  برا  آاهن آهی  قيمت پرداخت
  اگر صاحبش. ، بازخريد نمود پنجمک  يء اضافه

   را به تواند آن ی م  را بازخريد آند، آاهن نخواهد آن
 .بفروشدی  ديگر شخص

   چه،* باشد  خداوند شده  تمامًا وقف آهی اما چيز28
 هرگز ی، خانوادگء  مزرعه  و چه  حيوان ، چه انسان

خداوند بسيار ی  برا  يا بازخريد نشود چون فروخته
   محكوم  مرگ  به  در دادگاه آهی آس29.   است مقدس
   خود را بازخريد نمايد، بلكه تواند جان ی باشد نم شده

 . شود بايد حتمًا آشته
،   از ميوه  و چه ه از غل ، چه  زمين محصولک  ي ده30

ی اگر آس31. باشد ی م  و مقدس  خداوند است از آن

ک  را بازخريد نمايد، بايد ي  ياغله  ميوه بخواهد اين
 . آند  اضافه آنی  اصل  قيمت  به پنجم

ی وقت.   خداوند است  از آن  و رمه گلهک  ي ده32
   متعلق  حيوان شوند، هر دهمين ی م  شمرده حيوانات

 را   نبايد حيوانات  گله صاحب33.  ند استخداو  به
خداوند جدا ی  بد برا  حيوانات قرار دهد آهی طور

.  آند  را با بد عوض  خوب حيوانی شوند و نبايد جا
 خداوند   به  متعلق  آند، هر دو حيوان اگر چنين

 بازخريد آنها را  خواهند بود و ديگر هرگز حق
 . نخواهد داشت

   سينا توسط  خداوند در آوه آهی ت دستورا  است اين34
 . داد  اسرائيل  قوم بهی موس

کامًال به, شد هر چيزی که تمامًا وقف خداوند می  *
گرفت و کسی حق استفاده از آن را خداوند تعلق می

 .کردند نداشت و معموًال آن را بطور کلی نابود می



 

اعداد
 

   در بيابان  آه استی حوادثی  حاو  آتاب اين. گويد ی م  سخن اسرائيل ی بن قومی فراز و نشيبها اعداد از  آتاب
   آتاب  اين  نامی، عبر مقدس� در آتاب.   است  گذشته  اسرائيل  موعود بر قوم  مصر و سرزمين  راه بين

 . است»  در بيابان«
شوند  ی م  موعود فرستاده  سرزمين  به پيشاپيشی سرائيل مرد ا  دوازده  چگونه  آه خوانيم ی اعداد م در آتاب
  با اعتماد بر خدا، قوم»  آاليب«و »  يوشع« افراد، تنها دو نفر،   اين از بين. آنندی  آنجا را بررس تا وضع

   مردان دهند آه ی م  گزارش  نفر بقيه اما ده. آنند ی موعود م  سرزمين  فتح  به  را ترغيب اسرائيل یبن
   اين با شنيدن.  دهند  قادر نخواهند بود آنها را شكست اسرائيل ی هستند و بن  سرزمين در آنی پيكر لغو

  به. افتند ی مصر م  به  فكر بازگشت  به  آنان آهی آند، بطور ی م  غلبه  اسرائيل  بر قوم  ترسی، منف گزارش
 ء ه، هم  مدت در اين. دارد ی م  نگه را در بيابان  اسرائيل ی بن  سال  چهل  مدت  خدا بهی،ايمان  آم  اين سبب

   نسل  اين  و ابر به خدا حضور خود را در آتش. آيد یآار می روی  جديد ميرند و نسل ی م  قوم جنگجويان
ی  دستورات  آنان خداوند به.  خواهد بود  با ايشان  همواره بخشد آه ی م  اطمينان  آنان آند و به یجديد آشكار م

 .دهد ی م  اسرائيل  قبايل  موعود، بين سرزمينی  اراض بر تقسيمی مبن
   خدا، باز خداوند از ايشان قومی  با وجود تمرد و نااطاعت  آه شويم ی م  حقيقت  اينء  اعداد متوجه در آتاب
ی زندگی در امور جزئی  و حت  خداوند صبور است دهد آه ی م  نشان  آتاب ، اين در ضمن. آند ی م مراقبت

 .گذارد یسزا نم ی را نيز ب ، اما گناه ما نيز در فكر ماست

   اسرائيل قومی  سرشمار نخستين
، بعد از   دوم  از سال  دوم در روز اوِل ماه

ی  از مصر، زمان  اسرائيل  قوم آمدن  بيرون
 بود، خداوند در   سينا اردو زده  در بيابان  قوم آه

   به تو و هارون«15-2: فرمودی  موس  به  عبادتء خيمه
  ا برحسب ر  اسرائيل ، قوم  هر قبيله رهبرانک آم
   بيست  مردان آنيد و تمامی  سرشمار  و خاندان قبيله
 هستند   جنگيدن  قادر به  و باالتر را آه ساله

 آار  اينی  برا  از هر قبيله آهی رهبران» .بشماريد
 : بودند از  شدند عبارت تعيين

 ؛  رئوبينء ، از قبيله)ئور یپسر شد(اليصور 
 ؛  شمعونء بيله، از ق)یپسر صوريشدا ( ئيل یشلوم

  يهودا؛ء ، از قبيله) پسر عميناداب ( نحشون
  يساآار؛ء ، از قبيله)پسر صوغر ( نتنائيل

 ؛  زبولون ، از قبيله) پسر حيلون ( آب یال
 ؛ ، پسر يوسف  افرايمء ، از قبيله)پسر عميهود ( اليشمع
 پسر ی، منسء ، از قبيله)پسر فدهصور ( ئيل یجمل

 ؛ يوسف

 ؛  بنيامينء ، از قبيله)یجدعونپسر  ( ابيدان
 ؛  دان ء، از قبيله)یپسر عميشدا(اخيعزر 

  اشير؛ ء، از قبيله) پسر عكران ( ئيل یفجع
  جاد؛ء ، از قبيله) پسر دعوئيل ( الياساف
 .ی نفتالء ، از قبيله) پسر عينان ( اخيرع

ی  برا  اسرائيل  قوم  از ميان بودند آهی اينها رهبران16
 . شدند خاب آار انت اين

   همراه و هارونی  روز موس در همان19و18و17
 و باالتر را   ساله  بيست  مردان ، تمام  قبايل رهبران

  احضار نمودند و همانطور آهی نويس اسمی برا
   بود هر مرد برحسب امر فرمودهی  موس خداوند به
  ءنتيجه46-20. شدی نويس  اسم اش  و خانواده خاندان
 : قرار است  از اين یسرشماری نهاي

 نفر، 46ر500، ) پسر ارشد يعقوب ( رئوبين ء از قبيله
 ،نفر 59ر300،   شمعونء هاز قبيل
 ،نفر 45ر650 جاد، ء از قبيله
 ،نفر 74ر600 يهودا، ء از قبيله
 ،نفر 54ر400 يساآار، ء از قبيله
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 2   اعداد
 

 

 ،نفر 57ر400،   زبولونء از قبيله
 ،نفر 40ر500، ) پسر يوسف (  افرايمء از قبيله
 ،نفر 32ر200، ) پسر يوسف(ی  منسء از قبيله
 ،نفر 35ر400،   بنيامينء از قبيله
 ،نفر 62ر700،   دانء از قبيله
 ،نفر 41ر500 اشير، ء از قبيله
 ،نفر 53ر400 ی، نفتالء از قبيله
 .نفر 603ر550،   آل جمع

شد،   الوی نمی  مردان  سرشماری شامل اين49و48و47
 الوی ء  قبيله تمام«:  بود  موسی فرموده ه خداوند ب چون

   را در اين  و ايشان  آن  معاف  نظام را از خدمت
  ها انجام  الویء زيرا وظيفه50؛  سرشماری منظور نكن

 بايد  ايشان.   است ، و جابجايی آن  عبادتء امور خيمه
 جابجايی  هنگام51.  زندگی آنند  عبادتء درجوار خيمه

   آن  آنند و دوباره  را جمع ويها بايد آن ال  عبادتء خيمه
   بزند آشته  دست  آن هرآِس ديگری به. را برپا سازند
 بايد دارای   اسرائيل هر يک از قبايل52. خواهد شد
   خود را داشته  خاص ، َعَلم ای بوده  جداگانه اردوگاه
 زنند   خيمه  عبادت ءها بايد گرداگرد خيمه الوی53. باشند

، مرا   نزديک شده  عبادتء  خيمه ا آسی بهتا مباد
 ».  آنم  را مجازات  اسرائيل  قوم  سازد و من خشمگين

امر ی  موس  خداوند به  را آه  آنچه  اسرائيل  قوم پس54
 . دادند  بود، انجام فرموده

 
   در اردوگاه  قبايل جايگاه

 موسی و   را نيز به  دستورات خداوند اين
 بايد گرداگرد  اسرائيل  بنی يلقبا«: داد  هارون

 اردو بزنند و هر   معينی از آنء  با فاصله  عبادتء خيمه
 ». باشند  خود را داشتهء  ويژه  و نشان يک َعَلم

 : زير بود ترتيب  ها به  قبيله جايگاه3-31
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 74ر600 ) پسر عميناداب( نحشون يهودا
 نفر 54ر400 )پسر صوغر ( نتنائيل يساآار
 نفر 57ر400 ) پسر حيلون ( آب یال  زبولون
 در   يهودا آه  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين
 نفر 186ر400،   قرار داشت اردوگاهی  شرق سمت
  آوچی ا  تازه  مكان  به اسرائيل ی بن هرگاه. بود

   حرآت ، پيشاپيش  ترتيب  به  قبيله  سه آردند، اين یم
 .دادند ی م  را نشان د و راهآردن یم

 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 46ر500 )ئور یپسر شد(اليصور  رئوبين
 نفر 59ر300 )صوريشدای پسر( ئيل شلومی  شمعون

 نفر 45ر650 ) پسر دعوئيل ( الياساف جاد
   آه  رئوبين  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين
 151ر450،   قرار داشت اردوگاهی  جنوب در سمت

  آردند، اين ی م  آوچ اسرائيل ی بن هر وقت.  بودنفر
 .گرفتند یقرار می  بعد  در رديف  ترتيب  به  قبيله سه

   عبادتء ، الويها با خيمه  دو رديف  سر اين پشت
 زير  ، افراد هر قبيله  آوچ هنگام. آردند ی م حرآت
  آردند، به ی م حرآتی  جمع  خود، دسته  خاص علم
 ديگر ء  از قبيله ، هر قبيله  در اردوگاه آهی ترتيب  همان

 .جدا بود
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 40ر500 )پسر عميهود ( اليشمع  افرايم
 نفر 32ر200 )پسر فدهصور ( ئيل جملی  منسی
 نفر 35ر400 )یپسر جدعون ( ابيدان  بنيامين
 در   آه  افرايم  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين

 نفر 108ر100،   قرار داشت اردوگاهی  غرب تسم
 در   ترتيب  به  قبيله  سه ، اين  آردن  آوچ موقع. بود

 .قرار داشتندی  بعد رديف
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 62ر700 )یپسر عميشدا(اخيعزر   دان
 نفر 41ر500 ) پسر عكران ( ئيل یفجع اشير
 نفر 53ر400 ) پسر عينان ( اخيرع  ینفتال
 در   آه  دان  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل اينبنابر
 نفر 157ر600،   قرار داشت اردوگاهی  شمال سمت
   از همه ، پس  ترتيب  به  قبيله  سه ، اين  آوچ هنگام. بود

   سپاهيان  تعداد آل پس33و32. آردند ی م حرآت
ها  یغير از الو( بود نفر 603ر550،  اسرائيل یبن
   اين به34. )نشدندی اوند سرشمار دستور خد  به آه

   خداوند به آهی  دستور  طبق  اسرائيل قوم  ترتيب
 خود ء  و خانواده با خاندانک  بود، هر ي دادهی موس
 .زد ی خود اردو مء  قبيله آرد و زير َعَلم ی م آوچ

   هارون پسران
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 اعداد 3
 

 

 ی سينا با موس  خداوند در آوه آهی زمان
ی  نامها پسر به چهار  هارون2،  آرد صحبت

 . ، ابيهو، العازار و ايتامار داشت)پسر ارشد ( ناداب
 و  انتخابی  آاهن خدمتی  برا هر چهار نفر ايشان3

ی ول4.  آنند  خدمت  عبادتء شدند تا در خيمه * تقديس
 غير مجاز در   از آتش  استفاده  و ابيهو بعلت ناداب

  سينا مردند و چونی حضور خداوند، در صحرا
ماندند تا ی  العازار و ايتامار باق نداشتند، فقطی ندفرز

 .آنندی ياری  آاهن  را در خدمت  هارون پدرشان
 

 شوند ی م  تعيين  آاهنان  به خدمتی  برا الويان
را ی  الوء قبيله«6: فرمودی  موس  خداوند به پس5

 نزد او   هارون  دستياران  را بعنوان  و ايشان فراخوان
ی  او پيرو  بايد از دستورات ايشان9و8و7.  حاضر آن

 ء  خيمه  مقدس  خدمات  اسرائيل  قوم تمامی ، بجا نموده
 ء همهی  نمايندگ  به  دهند، زيرا ايشان  را انجام عبادت

   خدمت اند تا زير نظر هارون  شده  تعيين اسرائيل یبن
   اسباب  و تمام  عبادتء خيمهی  نگهدار مسئوليت. آنند

   هارون فقطی ول10.   است  ايشان ء بر عهده  آن و اثاثيه
   دهند؛ هرآس را انجامی  آاهن  بايد وظايف وپسرانش

   دهد بايد آشته  آار را انجام  بخواهد اين آهی ديگر
 ».شود

ی ها را بجا ی الو من«: فرمودی  موس خداوند به12و11
ها از  یالو.  ام  پذيرفته  اسرائيل  ارشد قوم  پسران تمام
 ارشد   پسران  تمام اينها بعوض13.  هستند  من آن
   پسران آهی از روز. اند  شده  من  وقف اسرائيل یبن

ی ها زاده ، نخست ها را آشتم یارشد مصر
 خود  ، از آن  حيوان  و چه  انسان  را، چه اسرائيل یبن

 خداوند  من.  دارند  تعلق  من  آنها به ، پس ساختم
 ». هستم

 
   الويان تعداد و وظايف

  را خطابی سينا موسی باز خداوند در صحرا15و14
 و   طايفه را برحسبی  الوء قبيله«:  فرمود آرده

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, عنی جداکردني »تقديس«  *

   به ماههک  را از ي پسران.  آنی  سرشمار خاندان
 : را شمرد ايشانی  موس پس24-16» .باال بشمار
  جرشون :  یپسر الو
  ی شمعی،لبن : ) ی طوايفنامها(ی  الو نوادگان

 نفر 7ر500 : ادتعد
 ) پسر الَيل ( َالياساف : رهبر
   عبادتء خيمهی  غرب سمت :  اردو جايگاه

 ء  از خيمه مراقبتی  الوء  دو طايفه  اينء وظيفه25-30
 در ء ، پرده آنی  از پوششها مراقبتی  بود، يعن عبادت
   اطراف آهی ديوار حياطی ها ، پرده خيمهی ورود
 و  حياطی  در ورود ءپرده،   است  و قربانگاه خيمه
 . آنها  به مربوطی  آارها  انجام  طنابها و همچنينء همه

  قهات :  یپسر الو
يصها،  ، َعمرام : ) يفطوای نامها(ی  الو نوادگان
  ئيل ی، عز حبرون
 نفر 8ر600 : تعداد
 ) ئيل یپسر ُعز ( َاليصافان : رهبر
   عبادت ءخيمهی  جنوب سمت :  اردو جايگاه

:  بود از عبارتی  الوء  چهار طايفه  اينء وظيفه31-35
،   مقدس  عهد خداوند، ميز نان  از صندوق مراقبت
  ء در خيمه آهی  مختلف ها، لوازم ، قربانگاه چراغدان
 و   قدس  بين  حايل ء، پرده رفت ی بكار م عبادت
.  آنها  به مربوطی  آارها ، و انجام االقداس قدس

ها بود و  ی الو  رهبران ، رئيس العازار پسر هارون(
 .)آرد ی م  نظارت  قدس بر آار خدمتگزاران

  یمرار :  یپسر الو
  ی موشی،َمحل : ) طوايفی نامها( ی الو نوادگان
 نفر 6ر200 : تعداد
 ) پسر ابيحايل( ئيل یصور : رهبر
   عبادتء خيمهی  شمال سمت :  اردو جايگاه

از   مراقبت:  بود از  عبارت  دو طايفه  اينء وظيفه37و36
های  بندها، ستونها، پايه ، پشت  عبادتء  خيمه  بست چوب

 آارهای   و انجام  برپا سازی آن  لوازم ستونها، و تمام
 از ستونهای   مواظبت  آنها، و همچنين  به مربوط

 .ها و ميخها و طنابها  و پايه گرداگرد حياط
 در  بايست ی م  و پسرانش و هارونی  موس ءخيمه38

   و رو به جلو آنی ، يعن  عبادت ءخيمهی  شرق سمت
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 ء  وظيفه  اسرائيل قومی  بجا ايشان.  برپا شود آفتاب
  هر آس. ( داشتند  را برعهده  عبادتء  از خيمه مراقبت

گرديد  ی م  عبادتء نبود و وارد خيمهی  يا الو  آاهن آه
 .)شدی  م آشته

و ی  موس آهی الو   و مردان  پسرانء  تعداد همه پس39
 را شمردند، از   دستور خداوند ايشان  طبق هارون

 .هزار نفر بود22 باال   به ماههک ي
   پسران حاال تمام«:  موسی فرمود  خداوند به سپس40

   باال بشمار و نام  به  را از يک ماهه اسرائيل ارشد بنی
   پسران ها بعوض الوی41.   آن هر يک از آنها را ثبت

 دارند، و   تعلق  خداوند هستم  آه  من  به اسرائيل نیارشد ب
  های حيوانات زاده  بجای نخست ها هم  الوی حيوانات

 ». هستند  من  از آن  اسرائيل  قوم تمام
   او دستور داده  خداوند به همانطور آهی  موس پس42

  و تعداد آل43  را شمرد اسرائيل ی ارشد بن بود، پسران
 . بودنفر 22ر273 باال   به ماههک ي ارشد از  پسران

   الويها را بعوض حال«45: فرمودی  موس خداوند به44
ی  را بجا  ايشان  و حيوانات  اسرائيل  ارشد قوم پسران

 ی،آر.   بده  من  به اسرائيل ی بن حيواناتی ها نخستزاده
  به46. باشند ی م  من  و الويها از آن  خداوند هستم من

   ارشد اسرائيل  از پسراننفر 273منظور بازخريد 
هر نفر ی برا48و47 ها هستند ی بر تعداد الو  اضافه آه
 ».  بده  و پسرانش  هارون  بگير و به  نقره  مثقال پنج

  را آهی  ارشدپسر 273 بازخريد  مبلغی  موس پس49
  بقيه. ( آرد ها بودند دريافت ی بر تعداد الو اضافه
 بودند،   بازخريد معاف بلغ م  ارشد از پرداخت پسران
   خداوند شده  وقف ايشان  ها بعوضی الو  چون
  مثقال 1ر365   بازخريد معادل مبلغ  آل50) .بودند
   را به  دستور خداوند، آن طبقی موس51.  بود نقره

 .داد   تحويل و پسرانش  هارون
 

  قهات ی بن وظايف
 : فرمود و هارونی  موس  خداوند به سپس

ی  الوء از قبيلهی ا  طايفه  را آه قهات یبن«
ی  س  مردان از تمامی  سرشمار اين3. باشند، بشمار یم

   عبادت ءتوانند در خيمه ی م  آه  ساله  تا پنجاه ساله
   از اين  ايشان  مقدس وظايف4.  آيد  آنند بعمل خدمت

 آند، ابتدا   اردو بخواهد حرآت آهی وقت5:  قرار است
 شوند و   داخل  عبادتء  خيمه  بايد به ش و پسران هارون
   عهد را با آن ، صندوق  آورده  را پايين  حايلء پرده

ک ، ي  بز پوشانيده  را با پوست  پرده سپس6. بپوشانند
  حاملی  بز بكشند و چوبها پوستی روی  آبء پارچه

 .خود قرار دهندی ها  عهد را در حلقه صندوق
   نان آهی ميزی روی  آبء پارچهک  بايد ي بعد ايشان«7

، بشقابها، قاشقها،  شود آشيده ی م  گذارده  بر آن مقدس
   پارچه آنی  را رو  مقدس ها و نان ها، پياله آاسه

  آنی روی  ارغوانء پارچهک  ي سپس8. بگذارند
 بز  را با پوستی  ارغوانء  پارچه ، آنگاه آشيده

ی جاها   ميز را در حلقه حاملی بپوشانند و چوبها
 .دهند

ها و  ، چراغها، انبرها، سينی  بايد چراغدان  از آن پس«9
  تمام10.  آبی بپوشانند ء را با پارچه  زيتون  روغن ظرف
 را روی  ، بسته  بز پيچيده  اشياء را بعدًا در پوست اين

 . قرار دهند  حامل يک چهار چوب
بكشند ی  طالي قربانگاهی روی  آبء پارچهک  ي آنگاه«11
 را در  حاملی ، چوبها  بز پوشانيده  را با پوست نو آ
  ء باقيمانده  وسايلء آليه12.  بگذارند قربانگاهی ها حلقه
 را با  ، آن پيچيدهی  آبء پارچهک  را در ي  عبادتء خيمه
   حامل چهار چوبی  بز بپوشانند و رو پوست
 .بگذارند

 را بايد دور بريزند و خود  خاآستر قربانگاه«13
  تمام14.  ارغوانی بپوشانند ء را با يک پارچه نگاهقربا

 دانها، چنگكها،   آتش  از قبيل  قربانگاه وسايل
 ديگر را بايد روی  ها و ظروف اندازها، آاسه خاک
 بز روی آنها   بگذارند و پوششی از پوست پارچه
  را در جاهای خود قرار  چوبهای حامل آنگاه. بكشند
   آردن ، آار جمع  و پسرانش  هارون وقتی آه15. دهند
  قهات  آردند، بنی  را تمام  آن  وسايلء  و آليه  عبادت ءخيمه
   اردو آوچ  هر جايی آه ، آنها را بردارند و به آمده
   دست  اشياء مقدس  اين  نبايد به ولی ايشان. آند ببرند می

،   قهات  پسران  مقدسء  وظيفه بزنند مبادا بميرند، پس
 .  است  عبادتء ء خيمه اشيا حمل

 برای روشنايی،   روغن ، مسئول العازار پسر هارون«16
   تدهين  و روغن روزانهی  آردء بخور خوشبو، هديه
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 و هر   عبادت ء خيمه  بر تمام ، نظارت درواقع. باشد
 ». او خواهد بودء  عهده  به  است  در آن  آه چه

  مواظب«18:  فرمود  موسی و هارون  خداوند به سپس17
   خود از بين  وظايف  انجام  در حين قهات باشيد بنی

   حمل  هنگام  به  بايد بكنيد تا ايشان آنچه19. نروند
 و  هارون:   است  نميرند، اين  اشياء عبادتگاه ترين مقدس

 هر   را آه ، آنچه  شده  عبادتگاه  داخل  با ايشان پسرانش
در 20.  دهند  نشان ن ايشا  آنند به  بايد حمل يک از آنان

 نبايد هرگز حتی برای يک  ، ايشان غير اينصورت
 آنجا   اشياء مقدس  بشوند، مبادا به  قدس  داخل لحظه
 ». بميرند  آرده نگاه

 
  جرشون ی بن وظايف

ی  س  مردانء همه«: فرمودی  موس خداوند به23و22و21
را  ی الوء  از قبيله  جرشونء  طايفهء  ساله  تا پنجاه ساله
.  آنند، بشمار  خدمت  عبادتء توانند در خيمه ی م آه
 : قرار است   از اين  ايشان وظايف24
 با  ، خود خيمه  عبادتء خيمهی ها  پرده حمل«25

 در ء ، پرده آنی  بز باال  پوست ، پوشش آنی پوششها
 ء  و پرده ديوار حياطی ها  پرده حمل26،  خيمهی ورود

 ء  و خيمه  قربانگاه طراف در ا آهی حياطی در ورود
   لوازم  طنابها و تمام  حمل ء اضافه ، به  است عبادت
.  اشياء هستند  اين  و نقل  حمل  مسئول ايشان. ديگر

ی  را برا  وظايف  او، اين  و پسران هارون27
و ايتامار پسر 28،  خواهند نمود ها تعيين یجرشون
 ». خواهد آرد ها نظارت ی بر آار جرشون هارون

 
  یمرار ی بن وظايف

  پنجاه  تا  سی ساله  مردانء همه«: خداوند فرمود30و29
توانند در   می  الوی را آهء  مراری از قبيلهء  طايفه ءساله
   و نقل  حمل هنگام31.  آنند، بشمار  خدمت  عبادتء خيمه
بندها،  ، پشت  خيمه  بست  بايد چوب ، ايشان  عبادتء خيمه

ها،   با پايه  حياط ستونهای اطراف32ها،  ستونها، پايه
   به  مربوط ميخها، طنابها و هر چيز ديگری را آه

 . آنند  و تعمير آنها باشد، حمل استفاده

.  اوگوشزد نما ، به  را با ذآر اسم  هرآسء وظيفه«
 نظر ايتامار پسر  نيز بايد تحتی  مرار مردان33

 ». آنند  وظيفه  انجام هارون
 

  نالويای سرشمار
  قهات ء  طايفه ديگر،  و رهبران  موسی و هارون پس34

   ساله  تا پنجاه  سی ساله مردان35. را سرشماری آردند
جمعًا 36 آنند   خدمت توانستند در عبادتگاه  می آه

   سرشماری بر اساس اين37. نفر بودند 2ر750
-38. شد   انجام بود،  موسی داده  خداوند به دستوری آه

. نفر بود 2ر630 جمعًا  جرشون ء  طايفه دانتعداد مر41
بودند  نفر 3ر200ی  مرارء  طايفه مردان42-45
   قوم  و رهبران  موسی و هارون  طريق  اين به48و47و46

   را آه  ساله  تا پنجاه های سی ساله  الوی ، تمام اسرائيل
 بودند،   عبادتء  خيمه  و نقل  و حمل  خدمت قادر به
  اين49.  بودنفر 8ر580 آنها  ل آ جمع. شمردند
ی  موس  خداوند به آهی  دستور بر اساسی سرشمار

 .  گرفت  بود، صورت داده
 

 اردوی پاآساز
  بگو  اسرائيل  قوم به«:  گفتی  موس خداوند به

  را آهی  آسانء و همهی  جذام  اشخاص  تمام آه
   با جنازه  در اثر تماس را آهی  دارند و آنان جراحت

 مرد  خواه3.  رانند  بيرون اند، از اردوگاه  شده سنج
 شما   آنند تا اردوگاه  را بيرون ، ايشان  زن باشند خواه

   طبق  اسرائيل قوم4» . نشود  نجس  ساآنم  در آن  من آه
   را بيرون  اشخاص ، اين  آرده دستور خداوند عمل

 .راندند
 

   خسارت جبران
  اسرائيل   قوم فرمود بهامر ی  موس  خداوند به سپس6و5

   به ، هرگاه  زن  مرد باشد چه ، چه  هر آس بگويد آه
، وارد آوردی  آس بهی ، خسارت  آرده خداوند خيانت

   بر جبران ، عالوه  نموده  خود اعتراف  گناه بايد به7
   را نيز به  وارده  خسارت پنجمک ، ي  خسارت آامل

  آهی گر شخصای ول8.  بپردازد  ديده  خسارت شخص
ی  نزديك  و خويش  بميرد و قوم  است  ديده خسارت
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 شود، در   پرداخت  او خسارت  باشد تا به نداشته
   به آفارهی  برا قوچک  با ي  بايد خسارت آنصورت

خداوند ی  برا  اسرائيل قومی وقت10و9.  شود  داده آاهن
   آاهنان آورند بايد آنها را به ی م مخصوصی هدايا
 . دارند خود نگهی  آنها را برا  و آاهنانبدهند

 
 گيرند ی قرار م  شوهران  مورد سوءظن آهی زنان

 بگويد  اسرائيل  قوم فرمود بهی  موس خداوند به11-14
شود و ک  مشكو  زنش  به نسبتی  مرد  هرگاه آه

،   است همبستر شدهی  او با مرد ديگر  برد آه گمان
 باشد،   نداشته ر دستدی  شهود، دليل  نبودن بعلتی ول
   خود را پيش ، زن  حقيقت  شدن روشنی  برا آنوقت15

آيلو آرد جو ک  مرد بايد ي  آن در ضمن.  بياورد آاهن
 يا آندر   را با روغن آنی  با خود بياورد، ول هم

 و   است»ی بدگمان ءهديه «  اين  نكند، چون مخلوط
 .شود ی م  تقديم  گناه تشخيصی برا
و 17،  حضور خداوند بياورد  را به  زن آن،  آاهن16
ی  بريزد و مقدار سفالينی ا  در آوزه  مقدس آبی قدر

  سپس18.  آند  مخلوط  را با آن  عبادتگاه از غبار آف
را در ی  بدگمانء  را باز آند و هديه  سر زنء بافتهی مو

ی  آيا بدگمان  شود آه  بگذارد تا معلوم دستهايش
   آبء  آوزه  در حاليكه آاهن.  ه يا ن  بجاست شوهرش

 از  آنگاه19.  بايستد زن دارد جلو   را در دست  لعنت تلخ
 او   و به  است گناه  بی  بخورد آه  بخواهد قسم  زن آن

 مرد ديگری با تو  اگر غير از شوهرت«: بگويد
 مبرا   لعنت  تلخ  آب  اين ، از اثرات  است همبستر نشده

   خداوند درميان لعنت22و21ای  دهولی اگر زنا آر20. شو
، نازا   شده  متورم  گريبانگير تو شود و شكمت قومت
بعد 23» . شود آری، اينچنين«:  بگويد  زن و آن» .شوی
  لعنتها را در يک طومار بنويسد و آنها را در  اين آاهن
 بدهد تا   زن  را به  تلخ  آب  آن سپس24.  بشويد  تلخ آب

 .بنوشد
 بگيرد و   زن را از دستی  بدگمانء  هديه ن آاه سپس25
  قربانگاهی ، رو  داده  را در حضور خداوند تكان آن

  آتشی  رو  نمونه  را بعنوان از آنی مشت26. بگذارد
 را   بخواهد آب  بسوزاند و بعد، از زن قربانگاه
   باشد آب  آرده  خيانت  شوهرش اگر او به27. بنوشد

گردد  ی، نازا م  شده  متورم شآند و شكم یبر او اثر م
 گيرد ی قرار م  مورد لعنت  اسرائيل  قوم و در ميان

 او   باشد، به  و زنا نكرده بودهک اگر او پای ول28
 . شود تواند حامله یرسد و م ینمی آسيب

   شوهرش آهی درمورد زنی  بدگمان  قانون  است اين29
   گفته ههمانطور آ30.  باشد  شده بدگمانی  و  به نسبت

   خود را به شوهر بايد زنی  مورد شد در چنين
  قضيهی مراسمی  ط حضور خداوند بياورد تا آاهن

   آرده  خيانت  شوهرش  به  آيا زن  سازد آه را روشن
   گناهش  شود، تاوان  مقصر شناخته اگر زن31.  يا نه

 مورد   در اين  خواهد داد، اما شوهرش را پس
   گناهش  مسئول ، زيرا خود زنتقصير خواهد بود یب

 . است
 

  نذر مقررات
 را   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

ی يا مردی  زن آهی وقت:  بدهد  اسرائيل قوم  به
   خدمت ، خود را وقف ، نذر آرده  خاص  طريق به

  آهی مدتی  او در تمام  پس از آن4و3، خداوند نمايد
   مشروبات ، نبايد به  است  خداوند نموده خود را وقف

 انگور،  ، آب  تازه شرابی  و يا حت يا شرابی الكل
 از  آهی او نبايد از چيزهاي.  بزند  لب انگور يا آشمش

   تا پوست  گرفته آيد، از هسته ی م  انگور بدست درخت
 . بخورد آن

 را  سرشی ، او هرگز نبايد مو  مدت آنی در تمام5
 بايد  ، پس  است  خداوند شده ف و وق او مقدس. بتراشد

 . بلند شود سرشی بگذارد مو
باشد و موی   خداوند می  وقف  مدتی آه در طول7و6

ای   مرده  او نبايد به  نذر، بلند است  عالمت  به سرش
 پدر، مادر، برادر يا ء نزديک شود، حتی اگر جنازه

خداوند    وقف  مدت  آن او در تمام8.  باشد خواهرش
   در آنار او بميرد، او نجس اگر آسی ناگهان9. باشد می
 روز موی خود را بتراشد  شود و بايد بعد از هفت می

 بايد دو قمری يا دو  روز هشتم10.  پاک شود تا نجاستش
.  بياورد  عبادتء  در خيمه ، دم  آاهن  آبوتر پيش جوجه

 و   قربانی گناه ها را بعنوان  يكی از پرنده آاهن11
  ، جهت  آرده  قربانی سوختنی تقديم بعنوانديگری را 
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 روز او بايد نذر خود  در همان.  آند  او آفاره نجاست
.  بلند شود  موی سرش ، بگذارد دوباره را تجديد نموده

اند   سپری شده  از نجاستش  پيش  آه روزهای نذرش12
او بايد نذر خود را از نو آغاز .  نيايند  حساب ديگر به
   قربانی جبران  بعنوان  نر يک سالهء ره، يک ب نموده
 .بياورد

 در   خداوند، بايد دم  نذر خود به ء دوره در پايان13
  عيب ی ب ء نر يكساله ءبرهک ي14،   رفته  عبادتء خيمه
  همچنين. خداوند بياوردی برای سوختنی  قربان جهت
ی قربانی  برا عيب ی ب ءسالهک  يء  ماده ءبرهک بايد ي
ی، سالمتی  قربان  بعنوان عيب ی ب قوچک ، ي گناه

 با   مخلوط  از آرد مرغوب  فطير آه سبد نانک ي15
فطير ی  باشد و قرصها  شده  درست  زيتون روغن
   تقديم آنی و نوشيدنی  آردء  با هديه همراهی روغن
ها و هدايا را از او  ی قربان  بايد اين آاهن16. آند

،  گناهی قربان:  نمايد حضور خداوند تقديم  ، به گرفته
ی سالمتی قربانی  برا و قوچ17ی، سوختنی قربان
ی و نوشيدنی  آرد ء فطير و هديه سبد نانک  با ي همراه
 . آن
 موی بلند سر خود را   شده  وقف ، شخص  از آن پس18
 در   را دم  عمل اين.  بتراشد  نذر اوست  عالمت آه

 را در   شده ده، موی تراشي  داده  انجام  عبادتء خيمه
 از  پس19.  بيندازد  زير قربانی سالمتی است آتشی آه
   سر دست ، آاهن  شخص  موی سر آن  شدن تراشيده
   فطير و يک قرص  را با يک نان  قوچ ء شده بريان

.  او بگذارد  را در دست ، همه فطير روغنی گرفته
 ء  هديه  آنها را بگيرد و بعنوانء  همه ، آاهن سپس20
تمامی اينها .  دهد  در حضور خداوند تكان صوصمخ

   داده  در حضور خداوند تكان  آه  قوچ  و ران با سينه
   شخص  آن سپس.   است  آاهن  مقدس  بودند، سهم شده
 از قيد نذر خود   بنوشد، چون  شراب تواند دوباره می

 .  است آزاد شده
آند و  ی نذر م  آه استی  آس  به  مربوط  مقررات اين21

   به نمايد و نيز مربوط ی خداوند م خود را وقف
 نذر خود،  ء دوره  بايد در پايان  آه استی هاي یقربان
ی ديگری ها ی بر اينها، او بايد قربان عالوه.  آند تقديم

   تقديم  است  خود نذر آرده  آردن وقفی  درابتدا را آه
 .نمايد

 
  برآتی دعا

 و   هارون  به رمود آه موسی ف  خداوند به سپس23و22
 :، بگويند  داده  را برآت  اسرائيل  قوم  بگويد آه پسرانش

  دهد خداوند شما را برآت«26و25و24
  فرمايد، و از شما محافظت

  سازد خود را بر شما تابانی خداوند رو
  فرمايد، و بر شما رحمت

  دهد  شما نشان  خود را به خداوند لطف
 ».بخشدی و شما را سالمت

  قومی  برا  طريق  اين  بايد به  و پسرانش هارون27
   را برآت  ايشان  مرا بطلبند و من  برآات اسرائيل
 . داد خواهم

 
   عبادتء خيمه تقديسی برای تقديمی هدايا

   عبادتء خيمهی  برپاساز آهی در روزی موس
   را به آنی ها قسمتی  رسانيد تمام  پايان به را
.  نمود  و تقديس  تدهين  آن  و لوازم  قربانگاه انضمام

   آه  قبايل سرانی ، يعن  اسرائيل  رهبران آنوقت2
خود را ی  بودند، هدايا را دادهی  سرشمار ترتيب
  عرابهک ي (  سر پوشيدهء  عرابه  شش ايشان3. آوردند
آشيدند  ی را دو گاو م  هر عرابه آه) دو رهبری برا

   خداوند تقديم  به  عبادتء ، در برابر خيمه آورده
 .آردند

   را قبول ايشانی هدايا«: فرمودی  موس خداوند به5و4
آنها را .  نما  استفاده آار عبادتگاهی  و از آنها برا آن
 ». آنند  از آنها استفاده آارشانی  تا برا ها بده ی الو به
ها  ی و گاوها را در اختيار الو  عرابهی، موس پس6

   جرشونء  طايفه  چهار گاو به و دو عرابه7.  گذاشت
و چهار 8  آنند آار خود از آنها استفادهی تا برا داد

   تحت آهی  مرارء  طايفه  گاو نيز به  و هشت عرابه
ی  بودند، داد تا برا ايتامار پسر هارونی رهبر

 گاو يا  قهات ی بن به9.  آنند  از آنها استفاده آارشان
 بار خود   سهم  ايشان قرار بود  نشد، چون  داده عرابه

 . آنند  حمل دوشی ، رو  عبادتء  خيمه را از اسباب
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ی  شد هداياي  تدهين  قربانگاه آهی  در روز رهبران10
 آردند و آنها را جلو   تقديم آنک تبری نيزبرا

هر «: فرمودی  موس خداوند به11.  گذاشتند قربانگاه
ک  تبر  خود را جهت ء، هديه از رهبرانی روز يك

 ». آند  تقديم ربانگاهق
 زير  ترتيب  خود را بهی ، هدايا  رهبران پس12-83

 : نمودند تقديم
  رهبر اسم  از قبيله روز
   پسر عميناداب نحشون يهودا  اول
  پسر صوغر نتنائيل يساآار  دوم
   پسر حيلون الياب  زبولون  سوم
 ئور یاليصور پسر شد  رئوبين  رمچها
  ی پسر صوريشدا لئي یشلوم  شمعون  پنجم
   پسر دعوئيل الياساف جاد  ششم
  پسر عميهود اليشمع  افرايم  هفتم
  پسر فدهصور ئيل یجمل یمنس  هشتم
  ی پسر جدعون ابيدان  بنيامين  نهم
  یاخيعزر پسر عميشدا  دان  دهم
   پسر عكران ئيل یفجع اشير  هميازد
   پسر عينان اخيرع  ینفتال  دهمدواز
   آامًال مشابه  آه از رهبرانک هر يی متقديی هدايا

  بهی ا نقرهی سينک ي:  بودند از يكديگر بود عبارت
   وزن بهی ا  نقرهء آاسهک  با ي آيلوگرم 1ر5  وزن
 با   مخلوط  هر دو پر از آرد مرغوب  آه گرم 800
  بهی  طالي ظرفک بود؛ يی  آرد ءهديهی  برا روغن
گاو نر ک ؛ ي پر از بخور خوشبو گرم 110  وزن
ی قربانی  برا  نر يكسالهء برهک  و ي قوچک ، ي جوان
؛ دو گاو نر،  گناهی قربانی بز نر براک  يی؛سوختن
ی  برا  نر يكسالهء  بره  بز نر و پنج ، پنج  قوچ پنج
 .یسالمتی قربان

   شد آن  تدهين  قربانگاه آهی ، در روز بنابراين84-88
   آورده  اسرائيل قبايل   سران آهی  هدايايء را بوسيله
:  بودند از  هدايا عبارت اين. آردندک بودند تبر
 1ر5ی  تقريب  وزن  به هر آدامی ا نقرهی  سين دوازده
   وزن  به  هرآدامی،ا  نقره ء آاسه ؛ دوازده آيلوگرم
حدود ی  اهدايء  نقره  تمام  وزن پس ( گرم 800ی تقريب

 هر ی،ي طال  ظرف ؛ دوازده) بود آيلوگرم 27ر6

 آنها حدود   آل  وزن  آه گرم 110ی  تقريب  وزن بهک ي
،   قوچ  گاو نر، دوازده  بود؛ دوازده آيلوگرم 1ر32

)  آنها همراهی آردی با هدايا (  بز نر يكساله دوازده
ی قربانی  بز نر برا  دوازدهی،سوختنی قربانی برا
،   قوچ شصت،   و چهار گاو نر جوان ؛ بيست گناه

ی قربانی  برا  نر يكسالهء  بره ز نر و شصت ب شصت
 .یسالمت

 شد تا با خدا   عبادت ءوارد خيمهی  موس آهی وقت89
  صندوقی  رو  آه  رحمت تختی گفتگو آند، از باال
،   فرشتهء  دو مجسمه از ميانی  يعن عهد قرار داشت

 . شنيد گفت ی م  با او سخن خدارا آهی صدا
 

  چراغها طرز قرار دادن
 بگو   هارون به«2: فرمودی  موس خداوند به

ی  م  روشن چراغها را در چراغدانی وقت  آه
  ، جلو چراغدان  چراغ  نور هفت باشد آهی آند طور

 ».بتابد
 از  چراغدان4.  آار را آرد  همين  هارون پس3

   از طال ساخته  تمام هايش  تا شاخه  گرفته  پايه تزيينات
ی  طرح  همان  دقيقًا طبق  چراغدان اين.  بود شده

 . بود  داده نشانی  موس  خداوند به  بود آه  شده ساخته
 

 ها ی الو وقف
ها را  ی الو اآنون«: فرمودی  موس  خداوند به سپس6و5

.  و آنها را تطهير نما  جدا آن  اسرائيل  قومء از بقيه
   بر آنها شروع  طهارت  آب  را با پاشيدن  عمل اين7

 خود را  بدنی  مو  تمام  بگو آه  آنان  به ، سپس نموده
   بخواه از ايشان8.  را بشويند ، لباسها و تنشان تراشيده

 از آرد   راآه آنی  آردء  و هديه گاو جوانک  ي آه
  گاو جوانک  با ي  شده  تهيه  با روغن  مخلوط مرغوب
بعد در حضور 9.  بياورند گناهی قربانی ديگر برا

.  بياور  عبادتء  آنار در خيمه ا بهها ر ی، الو مردم
ی خود را روی  دستها  اسرائيل در آنجا رهبران10

   قوم تمامی  را بجا  آنان و هارون11، سر آنها بگذارند
 خداوند نمايد  ، وقف  مخصوصء  هديه بعنوان  اسرائيل
 . آنند ، خداوند را خدمت قومی تمامی ها بجا یتا الو
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 اعداد 9
 

 

خود را بر سر ی  دستهاها ی الو  رهبران سپس«12
 آنند تا  حضور خداوند تقديم  ، آنها را به گاوها گذارده

ی قربانی برای  و ديگر گناهی قربانی برای يك
  آنوقت13.  شود ها آفاره ی الو  بجهتی،سوختن
   خداوند تقديم  به  مخصوصء  هديه ها بايد بعنوان یالو
  ه گماشت  خدمت  به  و پسرانش  هارون  توسط شده
   قوم ء بقيه ها را از ميان ی، الو  طريق  اين به14. شوند

.  خواهند بود  من  از آن  و ايشان  جدا آن اسرائيل
 تطهير و   ترتيب  اين ها را به ی الو  از آنكه پس15

   عبادتء  خود را در خيمه  خدمت  ايشانی، نمود وقف
 .آغاز خواهند آرد

   تعلق  من  به سرائيل ا  قوم  تمام ها از ميان یالو«16
 ارشد   پسرانء همهی  آنها را بجا دارند و من

  زادگان  نخست زيرا همه17؛  ام  آرده  قبول اسرائيل یبن
   من ، به  حيوان  و چه  انسان ، چه  اسرائيل  قوم در ميان
 مصريها را  زادگان  نخست آهی  شب همان.  دارند تعلق
   منی،آر18.   دادم  خود اختصاص  اينها را به آشتم
  اسرائيل ی ارشد بن  پسران تمامی ها را بجا یالو

   و پسرانش  هارون ها را به ی الو و من19  ام پذيرفته
 بر  را آهی  مقدس ها بايد وظايف یالو.  آنم ی م هديه
   انجام  عبادت ءباشد، در خيمه ی م  اسرائيل  قوم ءهعهد
  ايشانی نمايند و برا   را تقديم قومی ها ی، قربان داده
ک  نزدي  قدس  به اسرائيل یبنی  آنند تا وقت آفاره

 ».بر سر آنها نيايدی شوند بالي یم
   با پيروی دقيق  اسرائيل  و قوم  موسی و هارون پس20

ها   بود، الوی  موسی داده  خداوند به از دستوراتی آه
،  الويها خود را طاهر ساخته21.  نمودند را وقف

 ء  هديه  را بعنوان  آنان  را شستند و هارون يشانها لباس
 منظور  بعد به.  نمود  خداوند تقديم  به مخصوص

 را   آفاره  مراسم ها برای ايشان  الوی تطهير نمودن
   دستوراتی آه  طبق  چيز درست همه22. بجا آورد
   اين  گرديد و به  بود، انجام  موسی داده خداوند به

،   و پسرانش  هارون  دستياران نوانها بع  الوی ترتيب
 . شدند  عبادت ء در خيمه  خدمتء آماده

بايد  ها یالو«24: فرمودی  موس  به خداوند همچنين23
يا ی  سالگ  و پنج  بيست  را از سن  در عبادتگاه خدمت

  بازنشستهی  سالگ  پنجاه و در سن25  آنند باالتر شروع

 ء د در خيمهتوانن یمی  از بازنشستگ پس26. شوند
ی  يار  وظايفشان  خود را در انجام ، برادران عبادت
  به.  نخواهند داشتی  مسئوليت خود، مستقيمی دهند، ول

 ».  آن  محول  ايشان ها را به ی الو  وظايف  ترتيب اين
 

   پسح دومين
   قوم  آمدن  از بيرون  پس  دوم  سال  اول در ماه
و ی  موس آه ی مصر وقت  از سرزمين اسرائيل

  سينا بودند، خداوند بهی  در صحرا  اسرائيل قوم
 : گفتی موس

 روز   در غروب  بايد هر ساله  اسرائيل قوم«3و2
در .  را بجا آورند  عيد پسح  مراسم  ماه  همين چهاردهم

 در   من آهی  دستورات  بايد از تمام  مراسم اينی اجرا
 ».آنندی  پيرو ام  مورد داده اين

 بود،   خداوند دستور داده همانطور آهی  موس پس5و4
.  را بجا آورند  عيد پسح  مراسم  آرد آه اعالم

،   دستور، عصر روز چهاردهم  اين  طبق اسرائيل یبن
ی ول7و6.  را آغاز آردند سينا مراسمی در صحرا

   روز نتوانستند در مراسم  در آن از مردانی ا عده
   نجس  با جنازه تماس آنند، زيرا در اثر   شرآت پسح
  ، مشكل  آمده و هارونی  نزد موس ايشان.  بودند شده

: گفتندی  موس  گذاشتند و به  در ميان خود را با آنان
   عيد به ها در اين ی ساير اسرائيل چرا ما نبايد مثل«

 ».  آنيم تقديمی خداوند قربان
 از   باره صبر آنيد تا در اين«:  داد جوابی موس8

   خداوند از اين جواب9» .  آنم  تكليف  آسبخداوند
 :قرار بود

   در حال ، چه اسرائيل یاز افراد بنی اگر فرد«10
   عيد پسح هنگام  بعد، بهی ها  در نسل حاضر و چه

 در سفر   شود، يا اينكه  نجس  با جنازه  تماس بسبب
تواند  ی عيد حضور يابد، باز م ، نتواند در مراسم بوده

،  ماهک بعد از يی ول11،  بگيرد را جشن  عيد پسح
  ؛ در آن  دوم  از ماه  روز چهاردهم غروبی يعن

   فطير و سبزيجات  را با نان  پسحء تواند بره ی م هنگام
 روز بعد   را تا صبح از آنی نبايد چيز12. بخورد  تلخ
او .  را بشكند از آنی بگذارد و نبايد استخوانی باق
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 را اجرا   عيد پسح  به مربوط   دستورات بايد آليه
 .نمايد

 در سفر  آهی  يا آس  نبوده  نجس آهی فردی ول«13
 در   عيد پسح  مراسم  از انجام نباشد و با وجود اين

  از تقديمی  خوددار موعد مقرر سر باز زند بايد بعلت
   قوم  مقرر، از ميان  خداوند در وقت بهی قربان

 خواهد   خويش  گناه او مسئول.  شود  رانده اسرائيل
 و   است  شما ساآن در ميانی ا اگر بيگانه14. بود
خداوند بجا ی  را برا  عيد پسح خواهد مراسم یم

  اين. نمايدی  پيرو  دستورات اينی آورد، بايد از تمام
 ».  است همهی  برا قانون

 
  ابر آتشين

 )38-34 :40  خروج(
ی ، ابر برپا شد  عبادتء  خيمه آهی  روز در آن15

   ابر به ، آن  شب  را پوشانيد و هنگام ، خيمه ظاهر شده
ی  باق  صورت همان   به  درآمد و تا صبح  آتش شكل
  پوشانيد و در شب ی را م  خيمه  ابر هميشه اين16. ماند
   ابر حرآت آهی وقت17. آمد ی در م  آتش  شكل به
  ابر آردند و هر وقت ی م  آوچ  اسرائيل آرد، قوم یم
آردند و در آنجا اردو  ی م ايستاد، آنها نيز توقف یم
 دستور خداوند   به ، ايشان  ترتيب  اين به18. زدند یم

ی  را راهنماي  ايشان آهی ، در هرجاي  نموده آوچ
   ابر ساآن آهی آردند و تا زمان ی م آرد، توقف یم

ی  زياد اگر ابر مدت19. ماندند ی م  مكان بود در همان
،   آرده  از دستور خداوند اطاعت د، آنها همايستا یم
  اگر ابر فقطی ول20. آردند ی م  توقف  اندازه  همان به

 دستور   طبق  هم  ايشان ايستاد، آنگاه یمی چند روز
  ابر آتشينی گاه21. ماندند ی چند روز م خداوند فقط

آرد؛  ی م  روز بعد حرآت ايستاد و صبح ی م  شب فقط
آرد،  ی م  حرآت آهی  روز، وقت چه و   شب  چهی،ول
اگر ابر 22. افتادند ی م  راه  آن  نيز بدنبال  اسرائيل قوم

   عبادتء خيمهی  باال سالک ، يا ي ماهک دو روز، ي
   توقف  اندازه  بهمان  هم اسرائيل یايستاد، بن یم
  آمد قوم ی در م  حرآت  به آهی بمجردی آردند، ول یم
   بود آه  ترتيب  اين به23، آردند ی م  آوچ هم
آردند و اردو  ی م خداوند آوچ   فرمان  به اسرائيل یبن

امر ی  موس  خداوند به  را آه آنها هر آنچه. زدند یم
 .آوردند یآرد، بجا م یم
 

  یا نقرهی شيپورها
دو شيپور از «: فرمودی  موس خداوند به

   آردن جمعی  و آنها را برا  آن درست  نقره
.  اردو بكارببر  دادن آوچی  و نيزبرا سرائيل ا قوم

   بدانند آه  شوند، قوم  هر دو شيپور نواخته هر وقت3
اگر ی ول4.  شود  جمع  عبادتء خيمهی  در ورود بايد دم

   قبايل  سران  فقط  شود، آنگاه شيپور نواختهک ي
 . تو بيايند  پيش اسرائيل

 شوند  خته نوا مختلفی شيپورها بايد با صداها«7و6و5
 را از   شدن  جمع  بتواند عالمت  اسرائيل تا قوم
  شيپور آوچی وقت.  دهد  تشخيص  آردن  آوچ عالمت
 ء خيمهی  شرق  در سمت آهی هاي  شود، قبيله نواخته
  بار دوم.  آنند  حرآت اند بايد اول  چادر زده عبادت

   راه  جنوب سمتی ها  شود، قبيله  شيپور نواخته آه
ک  ي اين.  مجازند شيپور بنوازند  آاهنان فقط8. دبيفتن
 را بجا   آن اندرنسل  بايد نسل  آه استی  دايم حكم
 .آورند

 آند   شما حمله  به  موعود، دشمن در سرزمينی وقت«9
 شويد،   از خود با آنها وارد جنگ و شما در دفاع

 و  رسم ی داد شما م  به  شيپورها، من  با نواختن آنوقت
در 10.  دهم ی م  نجات  دشمنانتان ا از چنگشما ر
ی  شيپورها را بنوازيد، يعن شاد خود نيز اينی روزها

   آه  هر ماه عيدها و اولی  برگزار در موقع
  تقديمی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها یقربان
 خداوند،  من.  آورد  ياد خواهم  شما را به آنيد و من یم

 ». شما هستمی خدا
 سينای  از صحرا  اسرائيل م قو حرآت

  ، بعد از بيرون  دوم  از سال  دوم  ماه در روز بيستم11
  ءخيمهی  از مصر، ابر از باال اسرائيل ی بن آمدن

 از   اسرائيل ، قوم پس12.  نمود  حرآت عبادت
 افتادند تا   راه  ابر به ، بدنبال  آرده سينا آوچی صحرا
.  باز ايستاد رآت از ح فارانی  ابر در صحرا اينكه

 خداوند را در مورد  دستوراتی  موس  از آنكه پس13
 . بود  سفر ايشان  نخستين  آرد اين  دريافت  قوم آوچ

10
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ی  رهبر  خود به  بخش  يهودا زير پرچمء قبيله14
   حرآت  اسرائيل  قوم ، پيشاپيش  پسر عميناداب نحشون

ی ر رهب  يساآار بهء ، قبيله  سر آن پشت15. آرد یم
  و بعد از آن16  بود پسر صوغر در حرآت  نتنائيل
 .  پسر حيلون اليابی  رهبر  به  زبولونء قبيله

 ی، الوء از قبيلهی مرار ی و بن جرشون ی بن مردان17
 گذاشتند و   بود بر دوش  شده  جمع  را آه  عبادتء خيمه
 سر آنها،  پشت18.  افتادند  راه  به  زبولونء  قبيله بدنبال

ی  رهبر  خود به  بخش  زير پرچم  رئوبينء يلهقب
  در صف19. آرد ی م اليصور پسر شديئور حرآت

 پسر  ئيل یشلومی  رهبر  به  شمعونء بعد، قبيله
ی  رهبر  جاد بهء ، قبيله  از آن و پس20ی صوريشدا
 .  قرار داشت  پسر دعوئيل الياساف

 را  س قد  و لوازم  اسباب  آه قهات ی آنها بن بدنبال21
 ء خيمهی برپا ساز. ( بودند آردند در حرآت ی م حمل

   از رسيدن پيشی بايست ی جديد م  در جايگاه عبادت
 ء  قبيلهی، بعد در صف22) . باشد  يافته  پايان قهات یبن

ی  رهبر  خود به  بخش  زير پرچم  بود آه افرايم
  بهی  منسء قبيله23. آرد ی م  پسر عميهود حرآت اليشمع
   به  بنيامينء و قبيله24  پسر فدهصور ئيل یجملی ررهب
 . سر آنها بودند پشتی  پسر جدعون ابيدانی رهبر

   خود حرآت  زير پرچم  دان  بخش ، قبايل آخر از همه25
 رهبری اخيعزر پسر   به  دانء قبيله. آردند می

 پسر  ئيل  رهبری فجعی  اشير بهء قبيله26عميشدای، 
   پسر عينان  رهبری اخيرع  نفتالی بهء و قبيله27،  عكران

   حرآت  بود ترتيب اين28.  بودند  در حرآت  ترتيب به
 .  آردن  آوچ  در هنگام های اسرائيل قبيله

   پسر رعوئيل  حوباب  برادر زنش بهی موسی روز29
 خداوند   آه هستيمی  سرزمين ما عازم«:  گفتی مديان
در .  ما بيا  همراه  تو هم.  است  ما داده  را به  آنء وعده
ی ها  آرد، زيرا خداوند وعده خواهيمی  تو نيك حق
 ».  است  داده  اسرائيل  قوم بهی عال

   بايد به ، من نه«:  داد  جواب برادر زنشی ول30
 ».  برگردم  خود و نزد خويشانم سرزمين

  ، چون  ما بمان پيش«:  ، گفت اصرار نمودهی موس31
ی خوبی و راهنمای شناس ی م را خوب   بيابان تو اين
   در تمامی،اگر با ما بياي32. بودی ما خواهی برا

ی خواهک دهد شري ی ما م  خداوند به آه  یبرآات
 ».بود

   سفر ادامه  روز به  سه  سينا، مدت آوهک  از تر پس33
   اسرائيل  قبايل  عهد پيشاپيش  صندوق دادند در حاليكه

.  آند  آنها انتخاب توقفی برای  بود تا مكان در حرآت
آردند و سفر ک  را تر  اردوگاه  روز بود آه هنگام34

  هرگاه35.  ابر آغاز نمودند حرآتی خود را درپ
ندا سر ی آمد موس ی در م  حرآت  عهد به صندوق

 :داد یم
 خداوندی برخيز ا«

  شوند  پراآنده تا دشمنانت
 ». بگريزند  از حضورت و خصمانت

شد، موسی   می  عهد متوقف  صندوق و هرگاه36
 : گفت می
  ی هزار اسرائيل خداوند نزد هزارانی ا«

 ».بازگرد
 

  خداوند از جانبی آتش
   به خود لبی  بخاطر سختيها  اسرائيل قوم

 آنها را  خداوند شكايت.  گشودند شكايت
 خداوند از   آتش پس.  شد  افروخته شنيد و غضبش

.  آرد  قوم  نابود آردن ه ب  اردو شروعء گوشهک ي
خواستند ک آمی ، ازموس  فرياد سر داده ايشان2

.  شد  متوقف  دعا آرد، آتش آنانی برای  موس وچون
) » سوختن«ی يعن(»  تبعيره« آنجا را   پس از آن3

   ايشان  خداوند در ميان  در آنجا آتش ناميدند، چون
 . بود  شده مشتعل
  هفتاد رهبر انتخاب

 بودند در   آمده  ايشان  از مصر همراه ی آهغريبان5و4
آردند   مصر اظهار دلتنگی می آرزوی چيزهای خوب

افزود   می  اسرائيل  خود بر نارضايتی قوم و اين
   آمی گوشت ای آاش«: گفتند  می آنان  ناله بطوری آه

های لذيذی در مصر   ماهی چه!  خورديم می
 و سير و   تره چه!  خيار و خربزهايی چه!  خورديم می

  ، چون  است ولی حاال قوتی برای ما نمانده6! پيازی
 »! َمّن  جز اين  نداريم چيزی برای خوردن
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   به  سفيد مايل  رنگ  گشنيز و به  تخمء  اندازه َمّن، به(7
   جمع  را از روی زمين  آن اسرائيل بنی8. زرد بود

،  آوردند، سپس  آرد درمی آوبيدند و بصورت ، می آرده
   طعم  مثل  آن طعم. پختند  می  آرد، قرصهای نان از آن

   زمين  شامگاهی به َمّن با شبنم9. نانهای روغنی بود
 .) نشست می

 در  را آهی هاي  خانواده تمامی صدای موس11و10
. آردند شنيد ی م  گريه خود ايستادهی ها  خيمه اطراف

   آه خداوند  شد و به  امر بسيار ناراحت او از اين
چرا مرا «:  آرد  بود، عرض  برافروخته خشمش
 از   آه ام  آرده  چه  مگر منی؟ا  تنگنا گذاشته دراين
   من  را بردوش  قوم ، بار اين شدهی  ناراض من

 آنها   هستند؟ آيا من منی ها آيا اينها بچه12ی؟ ا گذاشته
 در  آنها را مانند دايهی گوي ی م  من  به  آه ام را زاييده

  اينی برا13؟   موعود ببرم  سرزمين ، به  گرفته غوشآ
  ؟ زيرا نزد من  آنم  تهيه  گوشت  چگونه  جمعيت همه
   به من14!   بده  ما گوشت به: گويند ی، م  آرده گريه
.   آنم  را تحمل  قوم بار اينی  سنگين توانم ینمی تنهاي
با ی خواه یاگر م15!   بسيار سنگين استی  بار اين
  و از اينی  مرا بكش آنم ی م  درخواستی، آن  چنين من

 »!ی ده فرسا نجات  طاقت وضع
هفتاد نفر از «: فرمودی  موس  خداوند به پس16

آنها .   بخوان حضور من   را به  اسرائيل  قوم رهبران
.  بياور تا در آنجا با تو بايستند  عبادتء  خيمه را به

 و   گفت  خواهم خن، در آنجا با تو س  آرده  نزول من17
 نيز  ، بر ايشان  بر تو قرار دارد گرفته آهی از روح
 شوند و تو   قوم  بار اين  نهاد تا با تو متحمل خواهم

 .یتنها نباش
 خود را طاهر سازند،   بگو آه اسرائيل ی بن به«18

   ايشان به.  تا بخورند دهم ی آنها م  به  فردا گوشت چون
   آه  است شما را شنيدهی ها  خداوند ناله بگو آه

.  داشتيم ی م خوردنی  برا  گوشت آاشی ا: ايد گفته
  نه20و19!  ما بهتر بود  وضع در مصر بوديمی وقت
   روز، بيست  روز، ده روز، دو روز، پنجک يی برا

 خواهيد خورد   گوشت  تمام ماهک يی  برا روز، بلكه
ويد،  بيزار ش  درآيد و از آن  از دماغتان آهی بحد

، از   رد نموده  شماست  در ميان را آهی زيرا خداي
 ». آرديد  مصر گريه فراق

 ء  پياده تنها تعداد مردان«:  آرد عرضی موسی ول21
  یده ی م  تو قول  و آنوقت  ششصد هزار نفر است قوم
اگر ما 22ی؟  بده  قوم  اين  به  گوشت  تمام ماهک  ي آه
   آفاف  باز هم  سر ببريمخود رای ها ها و رمه  گله تمام

   بگيريم  دريا را هم  ماهيان و اگر تمام! نخواهد داد
 »!  سير آنيم توانيم ی را نم  قوم اين

؟  ام  شده  ناتوان آيا من«: فرمودی  موس خداوند به23
 ».  يا نه  است  راست  من  قول ديد آهی خواهی بزود

  نان، سخ نمودهک  را تر  عبادتء خيمهی  موس پس24
 رسانيد و هفتاد نفر از   قوم  گوش خداوند را به

 را در  ، ايشان  آرده  را جمع اسرائيل ی بن رهبران
خداوند در ابر 25.   برپا داشت  عبادتء  خيمه اطراف
 بر  آهی  آرد و از روح صحبتی ، با موس  شده نازل
   هفتاد رهبر قوم ، بر آن  گرفته قرار داشتی موس
ی  برا  قرار گرفت  بر ايشان  روح آهی وقت. نهاد
 . آردند نبوتی مدت

داد، در   نامهای الداد و می  هفتاد نفر به دو نفر از آن26
 بر   بودند، ولی روح  نرفته  خيمه  و به  مانده اردوگاه
 بودند   جايی آه  و در همان  نيز قرار گرفت ايشان
ی  را برا  واقعه ، اين جوانی دويده27.  آردند نبوت

 يكی از   آه  پسر نون و يوشع28 آرد  موسی تعريف
:  ، گفت  نموده  موسی بود اعتراض  منتخب دستياران

 »!، جلو آار آنها را بگير ای سرور من«
   حسادت منی آيا تو بجا«:  داد جوابی موسی ول29
بودند و ی  خداوند نب قومی  تمام آاشی  ای؟آن یم

بعد 30» !نهاد یا م آنهء  خود را بر همه خداوند روح
 .  بازگشت  اردوگاه  به  اسرائيل با رهبرانی موس

 فرستد ی م خداوند بلدرچين
.  آورد  از دريا بلدرچين وزانيد آهی خداوند باد31

   به  را از هر طرف  اردوگاه بلدرچينها اطراف
متر از ک  ي قريبی  چند آيلومتر در ارتفاع مسافت
 روز و   آن  تمام اسرائيل یبن32.  پر ساختند  زمين سطح
   وزن حداقل.  گرفتند ، بلدرچين  و روز بعد از آن شب

 سيصد   بود قريب  آرده  جمع  هر آس آهی پرندگان
ها، آنها را   بلدرچين آردنک  منظور خش به.  بود من
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   اينكه بمحضی ول33.  آردند  پهن  اردوگاه در اطراف
 خداوند بر   نمودند، خشم  گوشت  خوردن  به شروع
،   آرده  نازل سختی  شد و بالي  افروخته  اسرائيل قوم
 را   مكان  آن پس34.  برد  را از بين از آنانی  زيادء عده

) »  و ولع  حرص قبرستان«  یيعن(»   هتاوه قبروت«
   آردند آه را دفنی  در آنجا اشخاص ناميدند، چون

 . بودند  شده  مصر حريص  و سرزمين گوشتی برا
،   آرده  آوچ  حضيروت  از آنجا به  اسرائيل قوم35
 .در آنجا ماندندی مدت

 
   مريم تنبيه

  را بعلتی  موس  و هارون مريمی روز
.  آردند بود، سرزنشی  او حبش زن  اينكه

  سخنی  موسء  بوسيله آيا خداوند فقط«: آنها گفتند2
   نگفته  ما نيز سخن ء؟ مگر او بوسيله  است گفته
ی و فورًا موس4و3  آنها را شنيد خداوند سخنان» ؟ است

   فراخوانده  عبادتء  خيمه  را به  و مريم و هارون
   ايشان پس» . اينجا بياييد  نفر شما به هر سه«: فرمود

  ترين متواضعی موس. (در حضور خداوند ايستادند
 .) بود زمينی مرد رو

، درآنار در   شده  ابر نازل تون خداوند در س آنگاه5
 جلو   و مريم هارون«:  ايستاد و فرمود عبادتگاه
:  فرمود  ايشان خداوند به6.  جلو رفتند و ايشان» بيايند

   صحبت  رويا و خوابء بوسيلهی نبک  با ي من«
   به  است  خدمتگزار من آهی با موسی ول8و7،  آنم یم

 مرا با  او قوم  ، چون گويم ی نم  سخن  طريق اين
رودررو و آشكارا ی  با و من. آند ی م خدمتی وفادار
. بيند یمرا می  با رمز، و او تجل ، نه آنم ی م صحبت

 » آنيد؟  آرديد او را سرزنش چطور جرأت
 شد و خداوند از   افروخته  خداوند بر ايشان  خشم پس9

 ء خيمهی  ابر از رو  اينكه بمحض10.   رفت نزد ايشان
.  سفيد شد  جذام  از مرض  مريم ، بدن  برخاست عبادت
: فرياد برآوردی نزد موس11،  را ديد  اين هارونی وقت
  ، زيرا اين  نكن  تنبيه  گناه ، ما را بخاطر اين آقايمی ا«

  ء بچه  مثل نگذار مريم12.   است بودهی  ما از نادان گناه
،   است  پوسيده  بدنش  تولد، نصف  موقع آهی ا مرده
 ».شود

خدا، ی ا«:  ، گفت نزد خداوند دعا آردهی  موس پس13
 ».ی او را شفا ده آنم ی م  تو التماس به
   دهان  آب اگر پدرش«: فرمودی  موس خداوند به14

   روز خجل  بود آيا تا هفت  او انداخته بصورت
   به  از اردوگاه  روز خارج  بايد هفت شد؟ حاال هم ینم

  تواند دوباره ی م عد از آنبسر برد و بی تنهاي
 ».بازگردد

 شد و   اخراج  روز از اردوگاه  هفت  مدت  مريم پس15
،   صبر نموده  اردوگاه  وی به  تا بازگشت  اسرائيل قوم
   از حضيروت سپس16.  آردند  آوچ  دوباره  از آن پس

 . اردو زدند ، در صحرای فاران  نموده حرآت
 

   آنعان سرزمينی بررس
 )33-19 :1  يهتثن(

  بهی افراد«: فرمودی  موس خداوند به
   قوم را به   آن خواهم ی م  آه  آنعان سرزمين

از هر . آنندی  را بررس  تا آن  بفرست  بدهم اسرائيل
 ». رهبر بفرستک  ي قبيله

  فارانی  در صحرا اسرائيل ی بن  موقع در آن(3-15
  ند عمل دستور خداو طبقی موس.)  بودند اردو زده

   آنعان  سرزمين  رهبر را به  دوازده ، اين آرده
 .فرستاد
 ؛  رئوبين ء پسر زآور، از قبيله شموع
 ؛  شمعونء  از قبيلهی، پسر حور شافاط
  يهودا؛ء ، از قبيله  پسر َيُفَنه آاليب
  يساآار؛ء ، از قبيله  پسر يوسف يجال
 ؛  افرايمء ، از قبيله  پسر نون هوشع
 ؛  بنيامينء افو، از قبيلهپسر ری فلط
 ؛  زبولونء  از قبيلهی، پسر سود ئيل یجد
 ی؛ منسء ، از قبيلهی پسر سوسی جد
 ؛  دانء  از قبيلهی، پسر جمل ئيل یعم

  اشير؛ء ، از قبيله ستور پسر ميكائيل
 ی؛ نفتالء  از قبيلهی،پسر وفسی نحب

 . جادء  از قبيلهی، پسر ماآ جاوئيل
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   را به  هوشع اسمی  موس د آه بو  موقع در همين16
 .تغيير داد  *يوشع

از «:  نمود  اعزام  دستورات  را با اين موسی ايشان17
،   گذشته  برويد و از صحرای ِنِگب  شمال  سمت اينجا به

 و ببينيد18 آوهستانی برسانيد،   سرزمين خود را به
   و مردمی آه  قرار است  موعود از چه  سرزمين وضع

؟  اند قوی هستند يا ضعيف اآنند، چگونهدر آنجا س
؟   يا نه  حاصلخيز است زمينشان19؟  بسيارند يا آم
حصارند؟  اند، حصار دارند يا بی  چگونه شهرهايشان

 زياد   يا باير؟ در آنجا درخت  بارور است زمينشان20
 ندهيد و مقداری از   خود راه  به ؟ هراس  يا آم است

  آن(» . با خود بياوريد  نمونه  آنجا را بعنوان محصوالت
 .) نوبر انگور بود  فصل موقع

 تا   صين  را از بيابان  زمين ، وضع  رفته  ايشان پس21
در 22. آردندی  بررس  حمات گذرگاهک  نزدي رحوب

  نگبی  از صحرا ، اول شمالی مسير خود بسو
،   اخيمان در آنجا قبايل.  رسيدند  حبرون ، به گذشته
.  بودند ديدند  عناق  از نسل را آهی ماو تلی شيشا

   مصر، بنا شده**  از صوعن  قبل  سال  هفت حبرون(
 ء ه در  به  امروزه رسيدند آهی  جاي  به سپس23) .بود

 انگور  خوشهک  و در آنجا ي  است  معروف اشكول
ی  انگور بقدرء  خوشه اين. چيدند و با خود آوردند

 را   دو نفر آن آويختهی  چوب  را به  آن  بود آه بزرگ
ی انار و انجير نيز برای مقدار! آردند ی م حمل
  ء خوشه  آن  بسبب  دره آن24.  با خود آوردند نمونه
) » خوشه«ی يعن (  بود اشكول  شده  چيده آهی انگور
 . شد ناميده

 خود   از مأموريت  روز ايشان  از چهل پس25
   قوم تمام و   هارونی، موس  به آنان26. بازگشتند
 بودند،  فارانی  در صحرا  واقع  در قادش  آه اسرائيل

   آه را همی هاي ، ميوه  داده  آنجا گزارش از وضعيت
 . دادند  آنها نشان  بودند به با خود آورده

  آهی  سرزمين به«:  قرار بود  از اين  ايشان گزارش27
ی ، سرزمين  رسيديمی، فرستاد آنی  بررس ما را جهت

                                                 
 ».خداوند نجات است«عنی ي  »يوشع«و ,  »نجات«عنی ي  »هوشع«    *

 .بنا شده بود. م.ق1700صوعن در سال  **

.  استی  جار  در آن  شير و عسل  حاصلخيز آه است
اما 28.  ايم  با خود آورده  آه استی هاي  ميوه  هم اين

  هستند و شهرهايشانی قوی  آنجا خيل ساآنان
   گذشته از اين.   است حصاردار و بسيار بزرگ

ها در  یعماليق29.   در آنجا ديديم را همی عناقی غولها
ها در  یها و امور یسها و يبو ی، حيت نگبی صحرا
  مديترانهی  دريا  و آنعانيها در ساحلی، آوهستان نقاط

 ». دارند  سكونت  رود اردنء و آناره
  ی در حضور موس  را آه اسرائيل ی، بن آاليب30

بياييد فورًا «:   گفت  نموده  بودند خاطر جمع ايستاده
  توانيم ی م ، چون  آنيم  و آنجا را تصرف  ببريم هجوم

 ».  نماييم  را فتح نآ
   اقوام  اينء ما از عهده«:  گفتند  آاليب اما همراهان31

» . از ما قويترند ، چون آييم ینيرومند بر نم
   بود آه از آنی و حاآی  آنها منف ، گزارش بنابراين32
آنها . در خواهد آوردی  آنها را از پا  سرزمين آن

ما در آنجا 33.  هستند هيكلی آنجا قوی اهال«: گفتند
 پيكر   غول  مردمان  از نسل  آه ها را ديديم یعناق
   ما در برابرشان داشتند آهی  قد بلند چنان. اند قديم

 ».  بوديم  ملخ همچون
 

  خداوند  عليه شورش
  با  شب  تمام  اسرائيل  خبر، قوم  اين با شنيدن

 موسی و  آنها از دست2. صدای بلند گريستند
   در مصر مرده آاش«: ، گفتند  آرده  شكايت هارون
  زيرا مردن3،  شديم  می  تلف  بيابان ، يا در همين بوديم

   داريم  در پيش  سرزمينی آه  به  آه  است بهتر از اين
 و  آند و زنان در آنجا خداوند ما را هالک می!  برويم
» .  مصر باز گرديم بياييد به. شوند  اسير می هايمان بچه

   آنيم بياييد يک رهبر انتخاب«: يكديگر گفتند   به پس4
 ». مصر بازگرداند تا ما را به

ک  خا  به  اسرائيل  در برابر قوم و هارونی موس5
 جزو   آه  پسر َيُفّنه  و آاليب  پسر نون يوشع6. افتادند
   رفته  آنعان سرزمينی  بررس  به بودند آهی آسان

   قوم ء همه و به7 زدندک  خود را چاء بودند، جامه
  آرديمی  بررس آهی سرزمين«: ، گفتند  آرده خطاب

اگر خداوند از ما 8.  استی  بسيار خوب سرزمين
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   سرزمين  اين  به ، ما را بسالمت استی راض
.  ما خواهد داد  را به حاصلخيز خواهد رساند و آن

   سرزمين  آن  نكنيد و از مردم  بضد خداوند قيام پس9
   آب ما مثلی  آنها برا  دادن كست ش نترسيد، چون

ی  پشتيبان آنانی ، ول خداوند با ماست.   است خوردن
 »!از آنها نترسيد. ندارند

   پيشنهاد، ايشان  اين  قبول  بعوض  اسرائيل ولی قوم11و10
   حضور پرجالل  ناگاه  آردند آه  مرگ را تهديد به

گرديد و    نمايان  قوم  بر تمام  عبادتء خداوند در خيمه
   مرا اهانت  قوم  آی اين تا به«:  موسی فرمود خداوند به

 آنها   در ميان  معجزاتی آه  اينء آنند؟ آيا بعد از همه می
 را با   ايشان من12آورند؟   نمی  ايمان  من  باز به ام آرده

 و از تو قومی بزرگتر و  آنم باليی هالک می
 ». آورم نيرومندتر بوجود می

مصريها ی اما وقت«:  آرد  خداوند عرض بهی موس13
دانند  ی م ؟ آنها خوب  خواهند گفت  را بشنوند چه اين
 .ی داد نجات  خود را قومی  عظيم  قدرت  تو با چه آه
   سرزمين ساآنانی  را برا  موضوع اين ها یمصر14

   دارند آه آنعانيها اطالع.  خواهند آرد  تعريف آنعان
  آهی و خود را در ابری هستخداوند، با ما ی تو، ا
 ابر و  و با ستونی آن ی ظاهر م سر ماستی باال
 اگر  حال15. ینماي ی م  و روز ما را هدايت ، شب آتش
 تو را   شهرت آهی  مردمی، خود را بكش  قوم تمام
خداوند ناچار شد آنها را در 16:  اند خواهند گفت شنيده
ی  سرزمين را به   قوم  اين  نتوانست  بكشد، چون بيابان
 . بود برساند  داده  آنها وعده  به آه
   را با بخشيدن  عظيمت  قدرت آنم ی م التماس«18و17

 ما   خود را به  عظيم ، محبت  ساخته  ما نمايان گناهان
 هر چند   نگير و ما را ببخش  بر ما خشم.ی ده نشان
و بخاطر ی گذار ی سزا نم  را بدون  گناه آهی ا گفته
   و چهارم  سوم  را تا نسل ، فرزندان  پدران گناه

  آنم یخداوندا، از تو استدعا م19. یآن ی م مجازات
ی  خود ببخش  عظيم  را بخاطر محبت  قوم  اين گناهان

 سر   مصر را پشت  سرزمين آهی  از روز همچنانكه
 ».یا  آنها را مورد عفو خود قرار داده گذاشتيم

 استدعا   آنها را چنانكه من«:  خداوند فرمود پس21و20
 حضور   و به  خودم  حيات بهی ول.  بخشم یمی ا آرده

  آنم ی سوگند ياد م  است  را پر آرده  زمين  آه پرجاللم
 مرا   و معجزات  جالل آهی  از آنان هيچكدام23و22  آه

   نمودن اند و بارها از توآل  ديده در مصر و در بيابان
   بديدن موفقی اند حت  سرباز زده  آردن و اطاعت
.  نخواهند شد ام  داده  وعده  اجدادشان  به آهی سرزمين
 موعود را نخواهد   آند سرزمين  مرا اهانت هر آه

ی  ديگر  شخصيت  آاليب گزار من خدمتی ول24. ديد
.   است  آرده  مرا اطاعت  قلب  از صميم دارد و پيوسته

  بود فته ر آنی بررسی  برا آهی  سرزمين او را به
   آه حال25.  خواهد شد آنک  او مال  برد و نسل خواهم
ی ها یها و آنعان یعماليق  حد از  تا اين  اسرائيل قوم

   فردا از سمت  بهتر است ترسند پس یها م  دره ساآن
 ». آنيد  مراجعت  بيابان  به سرخی دريا

  اين«27:   گفت  موسی و هارون  خداوند به سپس26
   شكايت  آی از من و شرور تا به بدآار  قوم
؟   دهم  غرغر آنها گوش  آی بايد به آنند؟ تا به می

   خود قسم  حيات  خداوند به  بگو آه  ايشان به28
  ترسيديد به  می  از آن  را آه  آنچه خورد آه می

 خواهيد   بيابان  شما در اينء همه29.  بياورد سرتان
 باال   به  سال  بيست حتی يک نفر از شما آه. مرد

وارد 30،   است  آرده  شكايت  من دارد و از دست
   پسر َيُفّنه  آاليب فقط.  موعود نخواهد شد سرزمين
 . آنجا را دارند  ورود بهء  اجازه  پسر نون و يوشع

   سرزمين  آن  اسير ساآنان  فرزندانتان شما گفتيد آه«31
   آن  به  آنها را بسالمت ، من شوند؛ ولی برعكس می

 مالک سرزمينی خواهند شد   و ايشان برم  می سرزمين
  های شما در اين اما الشه32.  را رد آرديد  شما آن آه

ايمانی شما   بخاطر بی فرزندانتان33.  خواهد افتاد بيابان
   خواهند بود تا آخرين  سرگردان  بيابان  در اين  سال چهل

 . بميرد نفر شما در بيابان
 روز   چهل  افراد شما مدت  آههمانطور«35و34

  آردند، شما نيز مدتی  موعود را بررس سرزمين
ک يی  خواهيد بود، يعن  سرگردان  در بيابان  سال چهل
   گناهان  چوب  ترتيب  اين هر روز، و بهی  برا سال

 با   مخالفت خود را خواهيد خورد و خواهيد فهميد آه
   بضد من  آه شرور قومی شما ا. داردی  سزاي  چه من
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   آه من.  خواهيد مرد  بيابان ايد در اين  شده جمع
 ». ام  را گفته  اين خداوند هستم

   آنعان سرزمينی بررسی  برا آهی افراد38و37و36
 آنها   مردم  در دل  و وحشت  بودند با ايجاد ترس رفته
 خداوند   خداوند برانگيختند، پس  عليه  طغيان را به
 افراد   اين از بين. آردک  آنها را هال، فرستادهی بالي
 . ماندند  زنده  و آاليب  يوشع فقط

   قوم  گوش  خداوند را به سخنانی موسی وقت39
روز بعد، 40. گريستندی  تلخ  رسانيد، آنها به اسرائيل
 موعود   سرزمينء ، روانه  زود آنها برخاسته صبح
،  ايم  آرده  گناه  آه دانيم یما م«: گفتند یآنها م. شدند
 خداوند   آه برويمی سرزمينی  بسو ايم آماده حاالی ول
 ».  است  داده  ما وعده به
   از فرمان  آارتان اما شما با اين«:  موسی گفت41

آنيد،   سرپيچی می  بيابان  به خداوند در مورد بازگشت
نرويد، زيرا 42.  نخواهيد شد  موفق  بدانيد آه پس

 خداوند با   خواهند داد، چون ت شما را شكس دشمنانتان
ها روبرو  ها و آنعانی شما با عماليقی43.  شما نيست

خداوند با شما نخواهد .  خواهيد شد  آشته ، در جنگ شده
 ».ايد بود، زيرا شما از پيروی او برگشته

   موسی توجهی نكردند و با اينكه  سخنان ولی آنها به44
   حرآت ه عهد خداوند و موسی از اردوگا صندوق
 موعود   سرزمينء  روانه  بودند، آنها خودسرانه نكرده
  های ساآن ها و آنعانی  عماليقی آنگاه45. شدند

،   آرده  حمله  اسرائيل  قوم  آمدند و به ، پايين آوهستان
 . نمودند  دادند و تا حرما تعقيب  را شكست آنان

  ی قربان قوانين
   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

 آنها  آهی  بدهد تا وقت  اسرائيل  قوم را به
:  آنند شوند آنها را رعايت ی موعود م وارد سرزمين

   يا هر نوعی،سوختنی  بخواهند قربان هرگاه5و4و3
شود و مورد  ی م  تقديم  بر آتش آهی ديگری قربان

آنها بايد ی  آنند، قربان ، تقديم پسند خداوند است
ها،  یاز قربانک هر ي.  باشد  يا قوچگوسفند، بز، گاو

  نذر، خواهی  قربان باشد خواهی سوختنی  قربان خواه
از ی  يكء هويژی  قربان  باشد، خواه داوطلبانهی قربان

  همراهی  آردء  بايد با هديه اعياد، در هر صورت

ک  ي  آن شود، بايد همراه یمی قربانی ا اگر بره. باشد
  ليتر روغنک  با ي ط مخلو  آرد مرغوب آيلوگرم
   بعنوان ليتر شرابک و نيز يی  آردء  هديه بعنوان
 . شود تقديمی  نوشيدن ءههدي

 دو   آن  باشد، بايد همراه قوچک يی اگر قربان6
 ليتر  و نيمک  با ي  مخلوط  آرد مرغوب آيلوگرم
 ليتر  و نيمک و نيز ي7ی  آرد ء هديه ، بعنوان روغن
  قربانی اين.  شود وشيدنی تقديم ن ء هديه  بعنوان شراب

 . مورد پسند خداوند است
ی  آردء  هديه  است گاو جوانک يی اگر قربان9و8

  مخلوط   آرد مرغوب  آيلوگرم  سه  بايد شامل  آن همراه
، دو ليتر  آنی  نوشيدن ءو هديه10  با دو ليتر روغن

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی  قربان اين.  باشد شراب
 .باشد یشود، موردپسند او م یم

 چيزهايی   چه اينها دستوراتی هستند در مورد اينكه12و11
 يا  ، بره های گاو، قوچ  هر يک از قربانی بايد همراه

خواهند   می  آسانی آه تمام14و13.  شوند  تقديم بزغاله
   تقديم ، بر آتش  موردپسند خداوند است ای آه قربانی

   در ميان  غريبانی آه اشند و خواه اسرائيلی ب آنند، خواه
.  آنند  را رعايت  دستورات  ساآنند، بايد اين اسرائيل بنی

 اسرائيلی و  ، چه  است  يكسان  برای همه  قانون چون16و15
 خود باقی   قوت  به  اندر نسل  نسل  قانون اين.   غريب چه

برای .  در نظر خداوند برابرند خواهد بود، زيرا همه
 . وجود دارد ک قانون ي همه

 بگو   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به18و17
   بدهم  ايشان  به خواهم ی م آهی  سرزمين بهی وقت

 بخورند بايد   زمين  از محصول هر وقت19برسند، 
 خداوند   به  مخصوص ء هديه  را بعنوان از آنی قسمت
   نان  قرص ينپزند بايد اول ی م نانی وقت20.  نمايند تقديم
  آيد بعنوان ی م  بدست  حصاد ساليانه  از اولين را آه
  اين21.  نمايند  خداوند تقديم ، به  مخصوصء هديه
ی  شما و حتمًا بايست خرمنگاه  از  ساليانه استی ا هديه
 . شود  بجا آورده  اندر نسل نسل

، در   شما ندانستهء آيندهی اگر شما يا نسلها«23و22
ی طی  موس ء خداوند بوسيله آهی  دستورات ن اي انجام
   به آهی وقت24، آنيدی  آوتاه  است  شما داده  به ساليان
ی  برا گاو جوانک برديد، بايد ي ی خود پ اشتباه
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مورد پسند ی  قربان اين.  نماييد هديهی سوختنی قربان
 وی  آرد ء با هديه  معمول  و بايد طبق خداوند است

  گناهی قربانی بز نر براک يز يو نی  نوشيدنء هديه
   آفاره  اسرائيل  قوم تمامی  برا آاهن25.  گردد تقديم

   خواهند شد، زيرا ندانسته  بخشيده نمايد و ايشان
   خود، به  عمل اينی اند و برا  شده  اشتباه مرتكب

  گناهی و نيز قربانی سوختنی حضور خداوند قربان
 در  آهی  و غريبان سرائيلا ی بن تمام26. اند  نموده تقديم
  شوند، زيرا اين ی م  ساآنند، آمرزيده  ايشان ميان
 .باشد ی م  جماعت  تمام  متوجه اشتباه

 شود، در  نفر مرتكبک  ي  را فقط  اشتباه اگر اين«27
   را بعنوان سالهک  يء بز مادهک  بايد ي آنصورت

د  در حضور خداون و آاهن28  نمايد  تقديم گناهی قربان
  اين29.  خواهد شد  آند و او بخشيده  آفاره برايش
 شما ساآنند نيز   درميان آهی  غريبان  حال  شامل قانون

 .شود یم
شود، ی  اشتباه  چنين  مرتكب  دانسته آهی آسی ول«30

 خداوند،   به ، نسبت  غريب باشد، خواهی  اسرائيل خواه
   فرمانزيرا او31،  شود  و بايد آشته  است  آرده گناه

  آردهی  او سرپيچ  و از حكم خداوند را خوار شمرده
 ». خود خواهد بود  گناه  عقوبت او مسئول.  است

 
   را شكست  روز سبت  قانون آهی مرد

از ی  بودند، يك  در بيابان  اسرائيل  قوم روز آهک ي32
،   در روز سبت هيزمی آور  جمع  هنگام آنها به

و ی  موس ، پيش گرفته او را  پس33. غافلگير شد
   اورا به ايشان34.  بردند  و ساير رهبران هارون
 مورد   در اين  نبود آه  انداختند، زيرا روشن زندان
 . بايد آرد چه
   بايد آشته  شخص اين«: فرمودی  موس خداوند به35

   از اردوگاه  او را در خارج  اسرائيل  قوم تمام. شود
 ».سنگسار آنند تا بميرد

  ، همانطور آه  برده  بيرون  او را از اردوگاه سپ36
 .را آشتندی  بود و خداوند امر فرموده

 
 ها منگوله

 بگو   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به38و37
  درستی هاي خود منگولهی  لباسها ءحاشيهی  برا آه
   رعايت نسل اندر   بايد نسل  آه استی  حكم اين. آنند
 خود   لباسء  حاشيه  آبی به ها را با نخ منگوله. شود
   هر وقت  آه  آنست  قانون  از اين هدف39.  نمايند وصل
، از   ياد آورده  خداوند را به ها را ببينيد، احكام منگوله

   روگردان  از من  در اينصورت  آنيد آه آنها اطاعت
 خود را بجا نخواهيد  دلی ها نخواهيد شد و خواسته

  خواهد آرد آهی  شما يادآور  به  قانون اين40. آورد
 خداوند،  زيرا من41،  باشيد خود مقدسی خدای برا
.   آوردم  شما را از مصر بيرون  آه شما هستمی خدا
 ». شما هستمی  خداوند، خدا  منی،آر
 

   و ابيرام ، داتان  قورح شورش
  از  قهات ء پسر يصهار نوه يک روز قورح

 و   الياب  پسران  و ابيرام داتان الوی، با  ءقبيله
   بودند با هم  رئوبينء  از قبيله  هر سه  آه  پسر فالت اون

 و  دويست.  آنند  موسی شورش  عليه  آردند آه توطئه
   مردم  توسط  آه  اسرائيل  معروف  نفر از سران پنجاه

 . داشتند  شرآت  توطئه  بودند در اين  شده انتخاب
شما از حد «:  گفتند  رفته و هارون ی نزد موس ايشان3

 از ما بهتر  شما از هيچكدام! آنيد یخود تجاوز م
ی  مقدسند و خداوند با همگ  اسرائيل  قومء همه. نيستيد
   قوم داريد خود را در رأسی  حق  چه باشد؛ پس یما م

 »خداوند قرار دهيد؟
.  خاک افتاد  را شنيد به  ايشان موسی وقتی سخنان4
فردا «:   با او بودند گفت  و آنانی آه  قورح ه ب سپس5

 او   آسی به  خواهد داد چه  شما نشان  خداوند به صبح
   آسی را بعنوان  و خداوند چه  است  دارد و مقدس تعلق
  ، تو و تمام ای قورح7و6.   است  آرده  خود انتخاب آاهن

،  دانها گرفته ، آتش  با تو هستند فردا صبح آسانی آه
 در آنها بگذاريد و در حضور خداوند بخور در  آتش

 آسی را   ديد خداوند چه  خواهيم آنوقت. آنها بريزيد
   شما هستيد آه  الوی، اين ای پسران.   است  آرده انتخاب

 »!آنيد از حد خود تجاوز می
ی ا«:   با او بودند گفت آهی  و آنان  قورح بهی موس9و8

ی  امر آوچك شما اين نظر  آيا به.  دهيد الويها گوش
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   قوم  تمام  شما را از ميان اسرائيلی  خدا  آه است
 خداوند آار   مقدس ء تا در خيمه  است  برگزيده اسرائيل
 در   قوم  به خدمتی باشيد و براک  او نزدي آنيد و به

 خداوند   را آه  وظيفه آيا اين10؟ حضور آنها بايستيد
   اآنون دانيد آه یاچيز م ن  است  شما الويها داده  به فقط

   آار در واقع با اين11؟  هستيد همی  آاهن  مقام خواهان
   آرده  چه مگر هارون. ايد  آرده برضد خداوند قيام

 »آنيد؟ ی م  از او شكايت  آه است
   الياب  پسران  و ابيرام  داتان بدنبالی بعد موس12

مگر «:  گفتند و در جواب13 آنها نيامدندی فرستاد، ول
   تو ما را از سرزمين  آه استی  امر آوچك اين

   بيابان تا در اينی  آورد حاصلخيز مصر بيرون
بر ی  دار  خيال و حاال همی  ببر  از بين  و علف آب یب
   ما را به ، هنوز آه  گذشته از اين14ی؟  آن حكومت ما

ی  بود  داده  وعده آهی  حاصلخيز سرزمين
   چه.یا  ما نداده بهی  تاآستان و و مزرعهی ا نرسانيده

  خواهيم ی ما نمی؟ ده فريبی خواه یرا می آس
 ». بياييم

:   خداوند گفت ، به شدهک بسيار خشمنای  موس پس15
  همی االغی  حت من!   نكن  را قبول ايشانی ها یقربان«

از آنها ی  يك بهی  و زيان ام  نگرفته از ايشان
 ». ام نرسانيده

 فردا  يارانتی تو و تمام«:   گفت ح قور بهی موس16
 نيز اينجا   حضور خداوند بياييد، هارون  به صبح

  دانها را با خودتان  نكنيد آتش فراموش17. خواهد بود
،  دان آتشک  ي هرآس. ، بخور بر آنها بگذاريد آورده
   با خودتان دان  آتش  و پنجاه جمعًا دويستی يعن

 خود در اينجا حاضر  ندا  با آتش  هم هارون. بياوريد
 ».خواهد شد

خود ی دانها آتشی همگ.  آار را آردند آنها همين18
 آردند و بخور بر آنها گذاشتند و با  ، روشن را آورده

   عبادتء خيمهی  آنار در ورود و هارونی موس
 را   اسرائيل  تمامی قوم ، قورح  بين در اين19. ايستادند
 بود و همگی آنها  ه تحريک آرد  موسی و هارون عليه

  حضور پرجالل.  بودند  شده  جمع  عبادت نزد در خيمه
  خداوند به20.  شد  نمايان  اسرائيل  قوم خداوند بر تمام

 دور   قوم از آنار اين«21:  فرمود موسی و هارون
 ». شويد تا فورًا آنها را هالک آنم

  ، عرض نهادهک  خا  رو به و هارونی موسی ول22
 ی، افراد بشر هست تمامی  خدا آهی خدايی ا«: آردند

  قومی  تمام  به نفر، نسبتک  ي آيا بخاطر گناه
 »ی؟شو ی م خشمگين

  اسرائيل  بنی  به پس«:  موسی فرمود خداوند به24و23
   و ابيرام  و داتان های قورح  از آنار خيمه بگو آه

 ».دور شوند
ا  او ر  اسرائيل  رهبران در حاليكهی  موس پس25

   و ابيرام داتانی ها خيمهی آردند بسو یمی همراه
  از اطراف«:   گفت  اسرائيل  قوم او به26.  شتافت
  آهی  چيز  بدآار دور شويد و به  مردان اينی ها خيمه
   ايشان گناهانک  نزنيد مبادا شري  دست  آنهاست مال
 ».شويدک  هال ، با ايشان شده

 و  قورحی ها خيمه   از اطراف  اسرائيل  قوم پس27
 و   با زنان  و ابيرام داتان.  دور شدند  و ابيرام داتان
  ، دم  آمده  بيرون هايشان  خود از خيمه  و اطفال پسران

 .در ايستادند
 خداوند مرا   آه  خواهيد دانست حال«:  گفتی موس28

 و   بدهم  آارها را انجام اينی  تا تمام  است فرستاده
   مردان اگر اين29.  ام نكردهی  آار  خودمء  اراده  به اينكه
بميرند، ی  يا بيمار يا در اثر تصادفی  طبيع  مرگ به
اما اگر خداوند 30.   است  خداوند مرا نفرستاده پس

 را با هر   باز شود و ايشان ، زمين نمودهی ا معجزه
 بدانيد   بگور شوند، آنوقت  دارند ببلعد و زنده  آه چه
 ».اند  آرده  خداوند اهانت  به  مردان  اين آه
   زمين  شد، ناگهان تمامی  موس  سخنان  اينكه بمحض31

و آنها 32  گشود  دهان  و ابيرام  و داتان قورحی زيرپا
 بودند،   با آنها ايستاده آهی ها و همدستان را با خانواده

   اين  به پس33. ، فرو برد  با دار و ندارشان همراه
 بگور   زنده  آمد و ايشان  بهم  ايشان بر ، زمين ترتيب

آنها ک  نزدي آهی هاي یاسرائيل34.  رفتند شدند و از بين
   فرار گذاشتند، چون  بودند از فرياد آنها پا به ايستاده

.  خود فرو برد  آام  به  را هم ، ايشان ترسيدند زمين
   خداوند فرود آمد و آن از جانبی  آتش سپس35
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آردند،  ی م  بخور تقديم را آهی فر ن  و پنجاه دويست
 .سوزانيد

 العازار پسر  به«: فرمودی  موس خداوند به38و37و36
   آتش  دانها را از داخل  آتش  آن  بگو آه  آاهن هارون
  ، مقدس  خداوند شده  آنها وقف  آورد، چون بيرون

را ی  مردان اينی  دانها او بايد خاآستر آتش. باشند یم
بعد .  آردند دور بريزد  خود گناه جان   قيمت  به آه
ی برای ا  ورقه ، از آن  آوبيده دانها را درهم آتش

دانها   آتش  آند، زيرا اين  درست  قربانگاه پوشش
،   اسرائيل قومی  برا  قربانگاه  پوشش اين. مقدسند
 ».خواهد بودی انگيز  عبرتء خاطره

ا ری مفرغی  دانها  آتش ، آن  العازار آاهن پس39
ی برای فلزی ا  ورقه  آوبيد و از آن ، در هم گرفته
   اسرائيل قومی تا برا40،   ساخت  قربانگاه پوشش
،   هارون ، غير از نسل  هيچكس باشد آهی عبرت
 نكند در حضور خداوند بخور بسوزاند، مبادا  جرأت
 و   بر سر قورح  آيد آه بر سرشی بالي  همان

   خداوند به  دستورات  ترتيب بدين.  آمد طرفدارانش
 .گرديدی  عملی،موس

   عليه  دوباره اسرائيل ی روز، بن همانی اما فردا41
:  گشودند و گفتند  شكايت  به  زبان و هارونی موس

 »!ايد  خداوند را آشته شما قوم«
   را گرفته و هارونی آنها دور موسی وقتی ول42

ضور  را پوشاند و ح  عبادت  ابر، خيمه بودند ناگهان
  و هارونی موس44و43.  شد  خداوند نمايان پرجالل

   ايستادند و خداوند به  عبادتء آمدند و آنار در خيمه
 دور شويد تا فورًا   قوم از آنار اين«45: فرمودی موس

 در حضور  و هارونی موسی ول» . آنها را نابود آنم
 .افتادندک  خا خداوند به

،   خود را برداشته دان آتش«:   گفت  هارون موسی به46
   بگذار و بخور بر آن  در آن  از روی قربانگاه آتش

   آن  آفاره  ببر و برای ايشان  قوم  ميان بريز و فورًا به
 خداوند بر   شود، زيرا غضب  آمرزيده تا گناهانشان

 ».  است  شده  و بال شروع  افروخته ايشان
  يان م  آرد و به عملی  دستور موس  مطابق هارون47
 بخور بر   بود، پس  شده ، زيرا بال شروع  شتافت قوم
   زندگان او بين48.  نمود  آفاره ايشانی  نهاد و برا آتش

،  با اينحال49.  شد  ايستاد و بال متوقف و مردگان
   هالآت  به  با قورح  روز پيش آهی  بر آنان عالوه
   هزار و هفتصد نفر ديگر هم  بودند چهارده رسيده
   عبادتء  در خيمه بهی  نزد موس هارون50. دندمر

 . شد  بال رفع  ترتيب  و بدين بازگشت
 

 آورد ی م  شكوفه هارونی عصا
   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به
ک ، ي  قبايلشان از رهبرانک  هر ي بگو آه

از آنها را ک  هر ي  تو بياورند و تو اسم عصا پيش
ی عصای  بايد رو  هارون نام.   بنويس عصايشی رو
   عصاها را در اتاق اين4.  شود نوشتهی  الو ءقبيله
   با شما مالقات آهی ، همانجاي  عبادتء خيمهی درون
   اين ءبوسيله5.  عهد بگذار ، جلو صندوق آنم یم

 آرد،  خواهمی  معرف ام  برگزيده را آهی عصاها مرد
   اين انجام خواهد آورد، و سر او شكوفهی  عصا چون
   پايان  است  شما بوجود آمده  عليه  آه شكايت  و همهمه

 ». خواهد يافت
   داد و رهبران  اسرائيل  قوم  دستور را به اينی موس6

ک ، هر ي  هارون ، از جمله  اسرائيلء  قبيله دوازده
  آنها را در اتاقی و7. آوردندی نزد موسی عصاي
.  وند گذاشت در حضور خدا  عبادتء خيمهی درون

  هارونی  و ديد عصا  آنجا رفت بهی روز بعد، موس8
   و بادام  آرده  و گل بود شكفتهی  الوء  قبيله  معرف آه
 !  است داده

  اسرائيل ی بن  آورد تا به عصاها را بيرونی موس9
، عصاها را ديدند، هر   همه  از اينكه پس.  دهد نشان

  سپس10. فتند گر خود را پسی ، عصا از رهبرانک ي
 را در  هارونی  عصا فرمود آهی  موس خداوند به

   قوم  اين بهی  عهد بگذارد تا هشدار آنار صندوق
   خود پايان  شكايت  بدانند اگر به  باشد آه سرآش

همانطور ی  موس پس11.   خواهند رفت ندهند، از بين
 . آرد  او دستور داد عمل  خداوند به آه
   شكايت  به  زبان  از پيش  بيش لاسرائي یبنی ول13و12

!  ما نيستی برای ديگر اميد«: گشودند و گفتند
ميرد؛  یشود مک  نزدي  عبادتء  خيمه  به آهی هرآس
 »! شد خواهيمک  ما هالء  همه بنابراين
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 20   اعداد
 

 

 
   و الويان  آاهنان وظايف

 تو و«:  فرمود  هارون  خداوند به آنگاه
  ر هر نوع در براب ات  و خانواده پسرانت

برای هر .  هستيد  مسئول  مقدس  مكان  اين حرمتی به بی
 شود،   آاهنی ديده  در خدمت  ناشايستی آه  عمل نوع

 ء  تو، يعنی قبيله بستگان3و2. شما بايد جوابگو باشيد
 تو خواهند بود و تو را درآارهای  الوی، دستياران

  جام آمک خواهند آرد، ولی ان  عبادتء  خيمه  به مربوط
 تو ء  عهده  به  فقط  عبادتء  خيمه  در داخل  مقدس وظايف

   باشند به الويها بايد مواظب. باشد  می و پسرانت
 نزنند و   دست  يک از اشياء مقدس  و هيچ قربانگاه
.  آرد  را هالک خواهم  ايشان  تو را و هم  هم گرنه

   خدمت  الوی نباشد نبايد در اينء  از قبيله آسی آه4
   انجام  آه  باش  خاطر داشته به5.  تو را ياری دهد مقدس
  ءعهده   به  فقط  و قربانگاه  عبادتگاه  مقدس وظايف
   پيروی آنيد خشم  دستورات اگر از اين.   است آاهنان

ها را   الوی من6.  نخواهد شد خداوند ديگر بر شما نازل
  اب انتخ اسرائيل  بنی  تو هستند از ميان  بستگان آه

   به  هديه اند همچون  شده  من  وقف  را آه ايشان.  ام آرده
   خود را انجام ، وظايف  عبادتء  تا در خيمه دهم شما می
 هستيد، بايد شخصًا   آاهن  آه ولی تو و پسرانت7. دهند
   را انجام االقداس  و قدس  قربانگاه  مقدس  خدمات تمام

   آن  آه ست آاهنی عطای خاصی ا  خدمت دهيد، چون
   بخواهد اين هر فرد ديگری آه.  ام  شما داده را تنها به

 ». خواهد شد  دهد آشته آار را انجام
 

   و الويان آاهنانی هدايا
شما «:  داد  هارون  را به  دستورات خداوند اين8

   اسرائيل  قوم  هدايايی هستيد آه  دريافت ، مسئول آاهنان
   من  به دايای مخصوصی آه ه تمام. آورند  می برای من

   خواهد بود و اين  تو و پسرانت شود از آن  می تقديم
 هدايای بسيار مقدسی  از بين9.   دايمی است يک قانون

   هدايا مال شود، اين  نمی  سوخته  بر قربانگاه آه
های   و قربانی های گناه هدايای آردی، قربانی:  شماست
ی بسيار مقدسی آنها را افراد مذآر بايد درجا10.  جبران
   قوم  ديگری آه  هدايای مخصوص تمام11. بخورند

   من  به  آنها در برابر قربانگاه  دادن  با تكان اسرائيل
.   شماست  و دختران  شما و پسران آنند، از آن  می تقديم
 هدايا بخورند، مگر  توانند از اين  می تان  خانه  اهلء همه
 . باشد رعًا نجس ش  آسی در آنوقت اينكه

   تقديم  من  به اسرائيل  بنی نوبر محصوالتی آه«12
   روغن  قسمت ، يعنی بهترين  شماست آنند، از آن می

.  ديگر  محصول و هر نوع13،  ، غله ، شراب زيتون
  توانند از اينها بخورند، مگر اينكه  می تان اهالی خانه
   آه  چه هر پس16و15و14.  باشند  شرعًا نجس در آنوقت

   پسران  شامل ، و اين  شماست  خداوند شود، از آن وقف
   ايشان های حيوانات زاده  و نخست  اسرائيل ارشد قوم
 حيواناتی را  ءزاده ولی هرگز نبايد نخست. شود نيز می

 و نيز  ام  آرده  آنها را حرام  گوشت  خوردن  من آه
   اولين صاحب  هر آسی آه.  آنيد  ارشد را قبول پسران

 شما   به  نقره  مثقال ، پنج پسر شود بايد برای آن
   يک ماهه  را وقتی پسرش  مبلغ او بايد اين. بپردازد

 .شد، بياورد
  توان  گاو و گوسفند و بز را نمی ءزاده ولی نخست«17

. آنها بايد برای خداوند قربانی شوند. بازخريد نمود
 را  شان و پيه پاشيد   آنها را بايد بر قربانگاه خون

شود،   می  خداوند تقديم  به  بر آتش  آه  هديه اين. سوزانيد
 مانند   حيوانات  اين گوشت18.  موردپسند خداوند است

  ، مال مخصوص ء  هديه  راست  و ران  سينه گوشت
 هدايای مخصوصی   تمامی اين آری، من19.  شماست
 شما   بهآورند تا ابد  می  برای من  اسرائيل  قوم را آه
  هايتان اينها برای خوراک شما و خانواده.  ام بخشيده

 خداوند و شما و   دايمی بين  عهدی است باشد و اين می
 . شماء آينده های نسل

در ی و دارايک  مل  نبايد هيچ شما آاهنان«20
  و ثروتک  مل  باشيد، چون  داشته  اسرائيل سرزمين
 .  هستم شما، من

  آنند، من ی م  تقديم اسرائيل ی بن آهرا ی هاي ک ي ده«21
   آنها در خيمه  خدمت  در مقابلی، الوء  قبيله به

 . ام ، داده عبادت
   هيچ  و الويان ، غير از آاهنان  پس از اين«22

   عبادت ء ندارد وارد خيمه حقی ديگری اسرائيل
  فقط23.  شود و بميرد  شناخته بشود، مبادا مجرم
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 اعداد 21
 

 

 دهند و اگر   را انجام  عبادتء خيمهی الويها بايد آارها
در . آنند، مقصر خواهند بودی  آوتاه  لحاظ از اين
الويها در . خواهد بودی  دايم قانونک  ي  شما اين ميان

ی ها کي  ده چون24؛ باشندک  مل  نبايد صاحب اسرائيل
   من  به  مخصوصء  هديه  بصورت  آه  اسرائيل قوم
   ميراث اين. ها خواهد بود یو ال شود، از آن ی م تقديم
   اسرائيل در سرزمينی  ملك  و ايشان  است ايشان

 ». نخواهند داشت
ها  ی الو فرمود بهی  موس  خداوند به همچنين26و25

  اسرائيل ی از بن را آهی هاي  عشريه دهمک ي«: بگويد
 خداوند   به  مخصوصء  هديه آنيد بصورت ی م دريافت
   را بعنوان  مخصوصء  هديه د، اينخداون27.  آنيد تقديم
 شما، منظور   و شراب  غله  نوبر محصوالت ءهديه

   بعنوان ها آه  عشريه دهمک  ي اين29و28. خواهد نمود
   قسمت شود بايد از بهترين ی م  خداوند تقديم سهم

ی وقت30.  بدهيد  آاهن  هارون  را به آن. ها باشد عشريه
توانيد  ی هدايا را مء ديد، بقيه آر  را تقديم  قسمت بهترين

   از تقديم  پس  مردم  آه خود برداريد، همانگونهی برا
. دارند ی م خود نگهی  را برا  محصولء هدايا، بقيه

ی  را در هر جاي توانيد آن ی، م هايتان شما و خانواده31
  استی  مزد خدمت خواهيد بخوريد، زيرا اين ی م آه
ها  یشما الو32. دهيد ی م م انجا  عبادتء  در خيمه آه

 هدايا مقصر نخواهيد بود مگر   اين  خوردن بسبب
   به  آن  قسمت  از بهترين دهمک  ي  از دادن اينكه

   آاهنان  را به  قسمت اگر اين. ، ابا نماييد آاهنان
   اسرائيل  قوم مقدسی  هدايا  به ندهيد، نسبت

 ».  است شما مرگی ايد و سزا آردهی حرمت یب
 
   طهارت آب

  آه3و2  فرمود و هارونی  موس خداوند به
ک ي:  بدهند  اسرائيل  قوم  را به  قوانين اين
   گذاشته  برگردنش  هرگز يوغ  آه عيب ی ب گاو سرخ

 بدهيد تا   العازار آاهن  را به  باشد بياوريد و آن نشده
نفر در ک  ببرد و ي  بيرون  را از اردوگاه آنی و

  از خونی العازار آم4.  را ببرد  آنحضور او سر
 جلو   را بطرف  بار آن  هفت  با انگشت گاو را گرفته

 گاو با ء بعد در حضور او الشه5.  بپاشد  عبادتء خيمه

.  شود  سوزانده  آن  و سرگين  و خون  و گوشت پوست
 قرمز  زوفا و نخی ها  سرو و شاخه العازار چوب6

.  بيندازد  مشتعلء  توده ين ا  داخل ، آنها را به گرفته
 آند و  ، غسل  را شسته هايش  بايد لباس  از آن پس7

تا عصر، شرعًا ی  بازگردد، ول  اردوگاه  به سپس
 بايد   گاو را سوزانده آهی آس8.  خواهد بود نجس
او نيز تا عصر .  آند ، غسل  را شسته هايش لباس
باشد  ن  شرعًا نجس نفر آهک بعد ي9.  خواهد بود نجس

 در   از اردوگاه  آند و خارج خاآستر گاو را جمع
 ء تهيهی  برا  از آن  اسرائيل بگذارد تا قومک پای محل
.  آنند ، استفاده  است  گناه  رفع  جهت  آه  طهارت آب
آند بايد  ی م  خاآستر گاو را جمع آهی  آس همچنين10

 خواهد  او نيز تا عصر نجس.  را بشويد هايش لباس
 و   اسرائيل قومی برای  هميشگ استی  قانون ينا. بود
 .  است  ساآن  ايشان  در ميان آهی غريب

   روز نجس  پيدا آند تا هفت ای تماس  با جنازه هرآس11
   را با آن  خودش  و هفتم او بايد روز سوم12. خواهد بود

ولی اگر در .  پاک خواهد شد ، طاهر سازد، آنوقت آب
.  خواهد بود  آار را نكند، نجس  اين  و هفتم روز سوم

 را با   پيدا آند، ولی خودش ای تماس  با جنازه آسی آه13
   باقی خواهد ماند، زيرا آب  طاهرنسازد، نجس  آب آن

 شخصی  چنين.   است  نشده  روی او پاشيده  به طهارت
   شود، زيرا عبادتگاه  رانده  اسرائيل  قوم بايد از ميان

 .  است ده آر خداوند را نجس
 بايد   مقررات ميرد، اين ای می وقتی شخصی در خيمه14

 شود،   وارد آن  و هر آه  خيمه  آن ساآنان:  گردد رعايت
   ظروِف بدون تمام15.  خواهند بود  روز نجس تا هفت
هر 16.  خواهد بود  نيز نجس  خيمه  در آن  واقع سرپوش
  ته آش  درجنگ  شخصی آه  در صحرا با نعش آسی آه

 پيدا آند،  باشد تماس  ديگری مرده  هر طريق  و يا به شده
 روز   يا قبری بزند، تا هفت  استخوان  به و يا حتی دست

 . خواهد بود نجس
 طاهر شود، بايد خاآستر   نجس  شخص برای اينكه17

 در   است ، قربانی شده  گناه  برای رفع  را آه گاو سرخ
بعد، 18.  بريزد  روان ، آب  روی آن ظرفی ريخته
،  های زوفا را گرفته  نباشد شاخه  نجس شخصی آه

 و   را روی خيمه ، آب  فرو ببرد و با آن  آب در آن

19



 22   اعداد
 

 

 و روی هر   است  در خيمه  ظروفی آه روی تمام
  ، نعش  انسان  استخوان  و يا به  بوده  در خيمه آسی آه

 بايستی   طهارت آب19. ، بپاشد  زده يا قبری دست
.  شود  پاشيده  نجس  روی شخص  و هفتم وز سومدرر

 را بشويد  هايش  بايد لباس  نجس  شخص در روز هفتم
   روز از نجاست او عصر همان.  آند  غسل و با آب

 .پاک خواهد بود
خود را طاهر نسازد، ی  شود، ول  نجس آهی اما آس20

او ی  رو  به  طهارت خواهد ماند؛ زيرا آبی  باق نجس
   قوم بايد از ميانی  شخص چنين.   است نشده  پاشيده

   خداوند را نجس  شود، زيرا عبادتگاه  رانده اسرائيل
   آب آهی آس.  استی  دايم  قانون اين21.   است آرده

خود را ی ها پاشد بايد بعد، لباس ی را م طهارت
   نجس  بزند تا غروب  دست  آب  آن  به هر آه. بشويد

   به  نجس  شخص  دست آهی ا یو هر ش22، خواهد بود
 آند تا عصر  را لمسی  ش  آن  بخورد و نيز هر آه آن

 . خواهد بود نجس
 

 شود یمی  جار  آب از صخره
   بيابان  به  سال  اول  در ماه  اسرائيل قوم

  مريم.  اردو زدند رسيدند و در قادش  صين
  در آن2. سپردندک  خا  آرد و او را به در آنجا فوت

و ی  بر موس  دوباره  اسرائيل  قوم  نبود، پس  آب كانم
: ، گفتند  گشوده  اعتراض  به و زبان3  شوريدند هارون

 در حضور خداوند   با برادرانمان  ما هم آاشی ا«
 آورديد تا ما با   بيابان  اين چرا ما را به4!  مرديم یم

  چرا ما را از مصر به5؟   در اينجا بميريم هايمان گله
   نه  هست  غله  نه  در آن آورديد آهک  خش  زمين ينا

 پيدا   هم آبی در اينجا حت!  انار  مو و نه انجير، نه
 »!  بنوشيم شود آه ینم

 دور شدند و در آنار در   از مردم و هارونی موس6
  نهادند و حضور پر جاللک  خا ، رو به  عبادتء خيمه

 . شد  نمايان خداوند بر ايشان
   در جلو صندوق عصا را آه«8:  موسی فرمود بهخداوند 7

   را جمع  اسرائيل  قوم  تو و هارون سپس.  بردار عهد است
 بگوييد   صخره  اين  به  ايشان آنيد و در برابر چشمان

   قوم  به  از صخره آنگاه.  خود را جاری سازد  آب آه
 ». خواهيد داد  آب  حيواناتشان  و تمام اسرائيل

او عصا .  آرد  شد عمل  او گفته  به ی چنانكه، موس پس9
 آمک   به سپس10،   عهد برداشت را از جلو صندوق

  ، به  آرده  جمع  صخره  را در نزديكی آن  قوم هارون
  آيا ما بايد از اين!  بشنويد ای آشوبگران«:   گفت ايشان
 »؟  بياوريم  بيرون  برای شما آب صخره

   صخره ، دوبار به  آردهعصا را بلندی  موس آنگاه11
 از   و حيواناتشان  اسرائيل ، قوم  نموده  فوران زد و آب

 . نوشيدند آن
 شما  چون«:  فرمود و هارونی  موس اما خداوند به12

  و در نظر قوم * نپذيرفتيد دستور مرا با اعتماد آامل
 نداشتيد، شما آنها   مرا نگه  قدوسيت  حرمت اسرائيل
ی  رهبر ام  داده  وعده  ايشان  به آهی  سرزمين را به

 ».نخواهيد آرد
   شد، چون ناميده) » منازعه«يعنی (»  َمريبه «  مكان اين13

در  آردند و   با خداوند منازعه  اسرائيل  قوم در آنجا بود آه
 .  است  قدوس  آرد آه  خداوند ثابت همانجا بود آه

 دهد ی عبور نمء  اجازه  اسرائيل  به ادوم
   بود، قاصدانی نزد پادشاه  موسی در قادش زمانی آه14

   برادر تو اسرائيل ما از نسل«:   فرستاد و گفت ادوم
  آه15دانی  انگيز ما را می  غم  و تو سرگذشت* هستيم

 در آنجا  ، سالهای سال  مصر رفته چطور اجداد ما به
   درگاه  به اما وقتی آه16.  مصريها شدندء ماندند و برده

  ، او دعای ما را مستجاب اوند فرياد برآورديمخد
   ما را از مصر بيرون ای فرستاده فرمود و فرشته

 تو   و در مرز سرزمين  هستيم حاال ما در قادش. آورد
 دهی از   ما اجازه  به آنيم  می خواهش17.  ايم اردو زده

 و باغهای   مزارع از ميان.   تو عبور آنيم  مملكت داخل
های شما   آرد و حتی از چاه  عبور نخواهيمانگور شما

 و از   رفت  خواهيم  از شاهراه  نوشيد، بلكه  نخواهيم آب

                                                 
د که يخداوند به موسی دستور داده بود که به صخره بگو  *

نکه صخره را بزند؛ ولی يآب خود را جاری سازد نه ا
 .دو بار صخره را زد, ای گفتنموسی بج

سو بودند و قوم اسرائيل از نسل برادر ي ادوم از نسل عقوم   *
 .ر داده شدييعقوب که  نامش به اسرائيل تغيعنی يسو يع

20



 اعداد 23
 

 

   بيرون  شد تا از خاک آشورتان  نخواهيم  خارج آن
 ». رويم

اگر بخواهيد وارد !  نشويد داخل«:   گفت  ادوم ولی پادشاه18
 ». آمد  شما خواهمء   مقابله  شويد با لشكر به  من سرزمين

،  پادشاهی ا«:  گفتند در جوابی  اسرائيل فرستادگان19
   شما را بدون آبی  و حت گذريم ی م  از شاهراه ما فقط
  خواهيم ی م ما فقط.  نوشيد ، نخواهيم  آن  قيمت پرداخت

 ».  و بس از اينجا عبور آنيم
.  نشوند  داخل  اخطار نمود آه  ادوم پادشاهی ول20

   بسيج  اسرائيل  و نيرومند عليه عظيمی  سپاه سپس
   آشورشان  عبور از داخلء  ادوميها اجازه چون21. آرد
 بازگشتند  اسرائيل ی بن  ندادند، پس  اسرائيل  قوم را به

 .ديگر رفتندی و از راه
 

   هارون مرگ
 هور در سرحد   آوه  به قادشک  از تر آنها پس23و22

 موسی و  جا بهخداوند در آن.  رسيدند  ادوم سرزمين
   است  فرا رسيده  هارون  مرگ زمان«24:  فرمود هارون

  او به.   اجداد خود خواهد پيوست و او بزودی به
 نخواهد شد،   داخل ام  داده  اسرائيل  قوم  به سرزمينی آه

   از دستور من مريبه ء  هر دو شما نزد چشمه چون
   و پسرش  ای موسی، هارون حال25. سرپيچی آرديد

.  هور بياور  باالی آوه ، آنها را به العازار را برداشته
 درآور و   هارون های آاهنی را از تن در آنجا، لباس26
 در همانجا خواهد  هارون.   العازار بپوشان  پسرش به

 ».  اجداد خود خواهد پيوست مرد و به
   او دستور داده  خداوند به همانطور آهی  موس پس27

   به  اسرائيل قومی  تمام  در حاليكه آرد و بود عمل
 هور   از آوه  با هم  بودند، هرسه  دوخته  چشم ايشان

ی  رسيدند، موس آوهی  باال  به آهی وقت28. باال رفتند
   پسرش  درآورد و به  هارون را از تنی  آاهن لباس

.   درگذشت آوهی  در آنجا رو هارون. العازار پوشانيد
   قوم آهی هنگام29. بازگشتندو العازار ی  موس سپس

روز ی  س  شدند، مدت  آگاه  هارون  از مرگ اسرائيل
 .نمودندی او عزاداری برا
 

  عراد انهدام

   در نگب واقع( عراد   آنعانی سرزمين پادشاه
   اتاريم وقتی شنيد اسرائيليها از راه)  آنعان

  ل اسرائي  قوم ، به  نموده  خود را بسيج آيند، سپاه می
.   اسيری گرفت  را به ای از ايشان  آرد و عده حمله

 اگر خداوند   خداوند نذر آردند آه  به  اسرائيل  قوم پس2
   عراد و مردمش  را ياری دهد تا بر پادشاه ايشان

 را بكلی   مرزوبوم پيروز شوند، تمامی شهرهای آن
ها را   آنعانی  را شنيده خداوند دعای ايشان3. نابود آنند

 را   و شهرهای ايشان ها آنان  داد، و اسرائيلی كستش
»  حرمه «  ناحيه ، آن  پس از آن. بكلی نابود آردند

 . شد ناميده) »نابودی« يعنی(
 

  یمار مفرغ
  هور رهسپار شدند تا از  از آوه  اسرائيل  قوم سپس4

   ادوم شد سرزمين ی م  ختم سرخی  دريا  به آهی راه
ی  سفر طوالن  در اين  اسرائيل وماما ق. را دور بزنند

   آرده اعتراضی  خدا و موس و به5  آمدند  ستوه به
   آورديد تا در اين چرا ما را از مصر بيرون«: گفتند
  خوردنی برا ی چيز ؟ در اينجا نه  بميريم بيابان
   اين ما از خوردن!  نوشيدنی برای  چيز  و نه هست
 »! ايم  شده  خسته مزه یَمنِّ ب
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 24   اعداد
 

 

 فرستاد و   ايشان  ميان  خداوند مارهای سمی به پس6
 .، هالک آردند  را گزيده  زيادی از ايشانء مارها عده

، فرياد  آمدهی  موس  پيش  اسرائيل  قوم آنوقت7
 بضد خداوند و  ، چون ايم  آرده ما گناه«: برآوردند

 تا   آن از خداوند درخواست.  ايم  گفته بضد تو سخن
 دعا  قومی برای موس» . از ما دور آند مارها را اين
 .آرد

ی  يك شبيهی مار مفرغک ي«: فرمودی  و خداوند به8
. تير بياويزک  را بر سر ي  مارها بساز و آن از اين
   آند زنده  نگاه  آن  باشد اگر به  مار او را گزيده هر آه

 »!خواهد ماند
 را بر   آرد و آن درستی مار مفرغک يی  موس پس9

   آن بهی ا  مار گزيده  اينكه بمحض.  آويختی رسر تي
 ! يافت یآرد شفا م ی م نگاه

 
   موآب  سرزمين بطرف

 آردند و در آنجا اردو   آوچ  اوبوت  به  اسرائيل قوم10
 و   در بيابان  آه عباريمی  عي  از آنجا به سپس11. زدند

از آنجا 12.  بود، رفتند  موآب از شرقی  آمء در فاصله
  بعد بطرف13. ، اردو زدند  آرده زارد آوچی اد و به

  ها نقل یاموری مرزهاک  نزدي  رود ارنون شمال
ها  ی موآب بينی  مرز ، خط رود ارنون. ( آردند مكان

  به» خداوندی جنگها « در آتاب14.  هاست یو امور
 و شهر   رود ارنونء  دره  آه  شده  امر اشاره اين

 .)وآبيها قرار دارند اموريها و م بين15  واهيب
  آوچ) » چاه«ی يعن(» بئر «  به  اسرائيل  قوم سپس16

ی  موس  خداوند به  آه استی  جاي  همان اين. آردند
   خواهم  آب  ايشان  به  و من  آن  را جمع قوم«: فرمود
 : سرود را خواندند  اين  اسرائيل  قوم آنگاه18و17» .داد
 !ی آ ، بجوش چاهی ا«

 ! بسراييد  چاه  اين در وصف
   رهبران آهی  چاه  است اين
  را آندند، آن
   با عصاهايشان  اسرائيل  بزرگانی،بل
 »! را آندند آن
،  ، از متانه  سر گذارده  را پشت  بيابان  اسرائيل قوم

 در  آهی ا  دره و به20  گذشتند  و باموت ئيل ینحل19

  سگاه پي  و آوه  بيابان  به  قرار دارد و مشرف موآب
 . رفتند است

 
   و عوج  سيحون شكست

 )11 :3 تا؛ 26 :2  تثنيه(
،  نزد سيحونی  سفيران  اسرائيل  قوم  وقت در اين21

   درخواست فرستادگان22.  اموريها فرستادند پادشاه
 شما عبور   دهيد از سرزمين اجازه«:  گفتند آرده
  آهی ان و تا زم  برويم  از شاهراه دهيم ی م ما قول.  آنيم

  رويم ی م  در آن آهی  از راه ايم  نگذشته از مرزتان
شما وارد ی ها و تاآستانها  مزرعه به.   نشويم خارج

 ». نوشيد  شما را نيز نخواهيم  شد و آب نخواهيم
  ، او سپاه در عوض.  نكرد  موافقت  پادشاه ولی سيحون23

رد و  آ  بسيج  اسرائيل  قوم  در مقابل خود را در بيابان
  در اين24.  شد  وارد جنگ  با ايشان  ياهصء در ناحيه
   دادند و سرزمينشان  آنها را شكست اسرائيل ، بنی جنگ

   و تا مرز سرزمين  تا رود يبوق را از رود ارنون
 آردند، اما نتوانستند جلوتر بروند،   تصرف عمون بنی

 . بود  مستحكم عمون زيرا مرز بنی
ی  شهرها  تمام  اسرائيل ، قوم  ترتيب  اين به26و25

   سيحون  پايتخت  را آه  شهر حشبون اموريها منجمله
.  شدند  آردند و در آنها ساآن  بود تصرف پادشاه

   تمام  موآب  سابق  با پادشاه  قبًال در جنگ سيحون(
.)  بود  درآورده  تصرف  به  او را تا ارنون سرزمين

 :اند  گفته  چنين  پادشاه شعرا در مورد سيحون27-30
  بياييد  حشبون به«
   پادشاه  سيحون  پايتخت به

 زيرا
   شده  افروخته از حشبونی آتش

   است و بلعيده
  شهر عار موآب

 . را رود ارنونی و بلنديها
 ! بر موآبی وا

 !پرستيد ی را م  آموش آهی قومی نابود شديد، ا
  را  و دخترانت او پسران
   فرستاده  اسارت  اموريها به ، پادشاه  سيحون بدست
 . است



  اعداد 25
 

 

  ايم آردهک اما ما آنها را هال
 ،  تا ديبون از حشبون
 ». ميدبا استک  نزدي  آه و تا نوفح

   اموريها ساآن  در سرزمين  اسرائيل  قوم زمانی آه32و31
   يعزيز فرستاد تا وضعء  ناحيه بودند، موسی افرادی به
   آن  به  اسرائيل ، قوم  از آن پس. آنجا را بررسی آنند

 گرفتند   را با روستاهای اطرافش  بردند و آن  حمله ناحيه
 . راندند و اموريها را بيرون

   به را آهی  بازگشتند و راه اسرائيل ی بن سپس33
،   گرفتند؛ اما عوج شد در پيش یمی  منته باشان
   خود به  با آنها، با سپاه جنگی ، برا  باشان پادشاه
،  نترس«: فرمودی  موس خداوند به34. آمد یادرع

ی  بالي همان.  ام  آرده  تو تسليم  را بدست زيرا دشمن
،   بسر سيحون  در حشبون آيد آه ی م  پادشاه بسر عوج

، عوِج   اسرائيل  قوم پس35» . اموريها آمد پادشاه
  سرزمينشی  و اهال  با پسرانش  را همراه پادشاه

  قوم.  نماند  زنده از آنها همی  يك آهی آشتند، بطور
 . نمود  را تصرف  سرزمين  آن اسرائيل

 
 فرستد ی م  بلعام بدنبالی  سفيران باالق

 ، در  آرده  آوچ  موآب  دشت  به  اسرائيل قوم
، روبروی اريحا   شرقی رود اردن سمت

  پادشاه) پسر صفور (  باالق وقتی آه3و2. اردو زدند
 و   چقدر زياد است اسرائيل د بنی تعدا  فهميد آه موآب

   وحشت  به اند، خود و ملتش  آرده ها چه با اموری
،   فرستاده  پيام  مديان ها برای سران موآبی4. افتادند
   علف  گاوی آه  آثير، ما را مثل  جمعيت اين«: گفتند
 »!خورد خواهد بلعيد می
  عام نزد بل  پيام با اينی سفيران6و5   پادشاه  باالق پس

خود فتور، ی  اجداد  در سرزمين آه) پسر بعور(
: آرد فرستاد یمی  زندگ  در آنار رود فرات واقع

  ؛ مردمش  است  آمده  از مصر بيرون بزرگ  یقوم«
. آيند ی م  من سرزمينی اند و بسو  شده  جا پخش همه

   نفرين منی  را برا  قوم و اينی  بياي آنم ی م درخواست
   بتوانم  وسيله  اين شايد به. ا قويترند زيرا از می،آن

.   آنم  خود بيرون ، از سرزمين  داده  را شكست آنان
 خواهد  برآتی  ده  را تو برآت  هر آه دانم یزيرا م

 قرار خواهد   زير لعنتی، آن  را نفرين  و هر آه يافت
 ». گرفت

 با  ايشان.  بودند  و مديان  موآب  از سران سفيران7
 . او دادند  را به  باالق  رفتند و پيام  نزد بلعام نقد پول

   آنچه  را اينجا بمانيد و فردا صبح شب«:   گفت بلعام8
 آنها  پس» .  گفت  شما خواهم  بگويد، به  من خداوند به

 . را در آنجا بسر بردند شب
  اين«: ، از او پرسيد  آمده ، خدا نزد بلعام  شب آن9

 » آيستند؟ مردان
   موآب ، پادشاه  باالق  از پيش ايشان«:  داد  جواب بلعام10
شماری از مصر   بی  گروه گويد آه  می باالق11. اند آمده
 فورًا   است  خواسته اند و از من  مرز آشور او رسيده به

، بتواند آنها   يافته  تا شايد قدرت  آنم  و آنها را نفرين بروم
 ». آند  بيرون را از سرزمينش

   قوم تو نبايد اين. با آنها نرو«: فرمودی  و خدا به12
 ». ام  داده  را برآت  ايشان  من  چونی، آن را نفرين

:   گفت  باالق  فرستادگان  به  روز بعد، بلعام صبح13
   اجازه  من خداوند به.  خود بازگرديد  سرزمين به«
 ».  دهم  آار را انجام دهد اين ینم
 از   بلعام گفتند آهی  و  به ه بازگشت  باالق فرستادگان14

   بار ديگر گروه اما باالق15. ورزد ی م  امتناع آمدن
 نزد   پيغام آنها با اين17و16. فرستادی بزرگتر و مهمتر

  آند آه ی م  تو التماس  به  پادشاه باالق«:  آمدند بلعام
 تو دهد و  بهی  خوب  پاداش  آه  است  داده  او قول.یبياي

   قوم  بيا و اين فقط.  دهد  انجام برايتی ه بخوا هر چه
 ».  آن را نفرين

  اگر او آاخی پر از طال و نقره«:  داد  جواب ولی بلعام18
 دستور   خالف  آاری را آه توانم  بدهد، نمی  من  به هم

  ، امشب بهرحال19.   دهم  باشد، انجام خداوند، خدای من
 قبًال  زی غير از آنچه آيا خداوند چي اينجا بمانيد تا ببينم

 ».  يا نه  خواهد گفت  است فرموده
   مردان برخيز و با اين«:  فرمود  بلعام  خدا به  شب آن20

 ». بگو گويم  تو می  به  من  را آه  آنچه برو، ولی فقط
   و االغش بلعام

، با   آرده  خود را پاالن  و االغ  برخاست  صبح بلعام21
  اما خدا از رفتن23و22.  نمود  حرآت  باالق فرستادگان
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 26   اعداد
 

 

 فرستاد   سر راهش بهی ا و فرشته *شدک  خشمنا بلعام
،   سوار بر االغ  بلعام در حاليكه.  را بر او ببندد تا راه
   بلعام  االغ ، ناگهان رفت ی م  پيش  به  دو نوآرش همراه
، و   گرفته بدستی  شمشير  خداوند را ديد آهء فرشته
   رم جادهی  از رو  االغ پس.   است  ايستاده سر راه
   او را زد و به بلعامی ، ول رفتی ا  مزرعه ، به آرده
  آهی  خداوند در جاي ءبعد فرشته24.  باز گرداند جاده
دور ی ا  ديواره شد و دو طرفش ی م  تنگ جاده

  ديد فرشتهی  وقت االغ25. ، ايستاد  قرار داشت تاآستان
، پای   ديوار چسبانيده  را به شخود،   است آنجا ايستاده

.  را زد  االغ  او دوباره پس.  ديوار فشرد  را به بلعام
 و در جايی بسيار  تر رفت  آمی پايين  فرشته آنگاه26

  توانست  نمی  وجه  هيچ  به  االغ  ايستاد، بطوريكه تنگ
.  خوابيد  جاده  در وسط  االغ پس27.  بگذرد از آنارش

 . را زد  و باز با چوبدستی خود االغ عصبانی شد بلعام
:   گفت  آورد و االغ  حرف  را به  خداوند االغ آنوقت28
 » بار زدی؟ ؟ چرا مرا سه ام  آرده  چه مگر من«
ای ! ای  آرده  مرا مسخره برای اينكه«:   گفت بلعام29

 »! آشتم  جا می  و تو را همين  شمشيری داشتم آاش
   هرگز چنين  عمرم در تمامآيا قبًال «:   گفت االغ30

 »؟  بودم آاری آرده
 ». نه«:   گفت بلعام

 را باز آرد و او   بلعام  خداوند چشمان آنوقت31
 و   گرفته  شمشيری بدست  خداوند را ديد آه ءفرشته
 . خاک افتاد  او به  پيش پس.   است  ايستاده سر راه

   من خود را زدی؟  االغ  دفعه چرا سه«:   گفت فرشته32
روی   سفر تو از  اين ، چون  تو شوم  رفتن  تا مانع ام آمده

 بار مرا ديد و خود را از   سه  االغ اين33.  تمرد است
 تو را  آرد تا بحال  آار را نمی اگر اين.  آنار آشيد من

 ». گذاشتم  می ، و او را زنده  بودم آشته
   گناه من«:  ، گفت  آرده  اعتراف  بلعام آنوقت34

   ايستاده  من  تو سر راه  آه  نشدم  متوجه من.  ام آرده

                                                 
بلعام باعث شد . 32 ء د به آيهينگاه کن,  بلعام بد بودء   انگيزه *

: 25د به اعداد نينگاه ک, قوم اسرائيل به گناه کشيده شوند
 .16: 31 و 31

   بهی، نيست  موافق  من  اگر تو با رفتن  حال.یبود
 ». گردم ی باز م ام خانه

   افراد برو، ولی فقط با اين«:   او گفت  به فرشته35
 با   بلعام پس» .، بگو گويم  تو می  به  من  را آه آنچه

   پادشاه باالق36.  داد  خود ادامه  راه  به  باالق سفيران
   خود بيرون ، از پايتخت  است  در راه وقتی شنيد بلعام

   به  در مرز آشورش  واقع ، تا رود ارنون آمده
 .  او رفت استقبال

 تو را  بار اولی چرا وقت«:  پرسيد  از بلعام باالق37
  توانم ینمی  آيا فكر آردی؟، نيامد احضار آردم

 ».  تو بدهم بهی  خوب پاداش
   ندارم قدرتی ، ول ام  آمده االن«:  داد  جواب بلعام38

   خدا بر زبانم  را آه  آنچه  فقط من.  بگويمی چيز
   قريه  به  پادشاه  همراه بلعام39» .  گفت بگذارد خواهم

 گاو و گوسفند   پادشاه در آنجا باالق40.   رفت حصوت
  آهی  و سفيران بلعام   آنها به آرد و از گوشتی قربان

 را   بلعام  روز بعد، باالق صبح41.  بود، داد فرستاده
  از قومی  برد تا از آنجا قسمت  بعل  بموت آوهی  باال به

 . را ببيند اسرائيل
 

  بلعامی  وح اولين
  در اينجا هفت«:   گفت  پادشاه  به بلعام

   قوچ  گاو و هفت  بساز و هفت قربانگاه
 ». حاضر آنی نقربای برا

 بر هر   نمود و ايشان  عمل  دستور بلعام  به باالق2
 .آردندی  قربان قوچک گاو و يک ، ي قربانگاه

در اينجا در آنار «:   گفت  پادشاه  به بعد بلعام4و3
   و ببينم  بروم  تا من خود بايستی سوختنی ها یقربان

  او به  هر چه.  آيد يا نه ی م  من  مالقات آيا خداوند به
ی  باال  به  بلعام پس» .  گفت  تو خواهم  بگويد به من
  بلعام.  نمود  و در آنجا خدا او را مالقات رفتی ا تپه
 و   حاضر نموده  قربانگاه  هفت من«:   خدا گفت به
» . ام آردهی  قربان قوچک گاو و يک  ي آدام هری رو

ی پيام   پادشاه باالقی  برا  بلعام  خداوند توسط آنگاه5
 .فرستاد

 در   موآب  بزرگانء  با همه  آه  نزد پادشاه  به  بلعام پس6
   بود بازگشت خود ايستادهی سوختنی ها یآنار قربان
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 : را داد  پيام و اين7-10
 ،  ارام  مرا از سرزمين  موآب ، پادشاه باالق«

 .آوردی شرقی ها از آوه
 .  آن  نفرين  من را برای  اسرائيل بيا و قوم:   گفت  من او به
   نكرده  خدا نفرين  را آه  آنچه  آنم  نفرين چگونهی ول

 ؟ است
 ؟  است  نكرده  خدا لعنت  قومی را آه  آنم  لعنت چگونه
 ، بينم ی را م ها ايشان صخرهی از باال
 . آنم ی م  را مشاهده ها آنان تپهی از باال
 خود آنند و یمی زندگی  تنهاي  به هستند آهی  قوم آنان

 .دانند یرا از ديگر قومها جدا م
  غبارند،  مثل ايشان

 ! حساب یشمار و ب یب
  داشتم ی را م  سعادت  اين آاشی ا

 . بميرمی اسرائيلک  ي  همچون آه
 ،  من  عاقبت آاشی ا

 »! آنها باشد  عاقبت مثل
  بود آهی  آار  چه اين«:   گفت  بلعام  به  پادشاه باالق11

 ی، آن  را نفرين  دشمنانم  آه و گفتم ت  به  منی؟آرد
 »!ی داد  را برآت تو ايشانی ول
 ديگری غير   سخن توانم آيا می«:  داد  جواب اما بلعام12

 »؟  آورم گويد بر زبان  می  من  خداوند به  آه از آنچه
 

  بلعامی  وح دومين
ی  جا  بيا تا تو را به پس«:   او گفت  به بعد باالق13

 را   اسرائيل از قومی  قسمت  از آنجا فقط. ببرمی ديگر
 ».  آن  را نفرين  عده  آن حداقل. ديدی خواه

   صوفيمء  مزرعه  را به ، بلعام  پادشاه  باالق بنابراين14
   برد و در آنجا هفت  است  پيسگاه آوهی  رو آه

ک گاو و يک  ي هر قربانگاهی  و رو  ساخت قربانگاه
 .آردی  قربان قوچ

ی تو در آنار قربان«:   گفت  پادشاه  به لعام ب پس15
» .  خداوند بروم  مالقات  به  تا من خود بايستی سوختن

 او   را آه  نمود و آنچه  را مالقات خداوند بلعام16
   به  بلعام پس17.   او گفت  بگويد به  باالق  به بايست یم

ی ها ی در آنار قربان  موآب  با بزرگان  آه نزد پادشاه
 .  بود، بازگشت خود ايستادهی ختنسو

 »؟  است  فرموده خداوند چه«:  پرسيد پادشاه
 : بود  چنين  بلعام جواب18-24
 !، برخيز و بشنو باالق«
 !  فرا ده  گوش  من پسر صفور، بهی ا

  بگويد،  دروغ  آه  نيست خدا انسان
 . تغيير فكر دهد  آه  نيست  انسان او مثل

   نكرده  عمل  بدان  آه  است ادهدی ا  وعده آيا تاآنون
 باشد؟
 ،  دهم  را برآت  ايشان  آه  است  شده  دستور داده  من به

   آن توانم ی نم  و من  است  داده  را برآت زيرا خدا آنان
 . را تغيير دهم

 ،  است  نديده در اسرائيلی او گناه
 . نخواهد شد  خدا مشاهده در قومی  بدبخت پس

 ،  است  با آنان شانايی خداوند، خدا
 .  آنهاست  او پادشاه آنند آه ی م  اعالن و ايشان

 ،  است  آورده  را از مصر بيرون خدا اسرائيل
 .نيرومندندی  گاو وحش ، مثل و ايشان

  آرد،  را نفرين  اسرائيل توان ینم
 .  آارگر نيست  قوم بر اينی  افسون و هيچ
 :  خواهند گفت  اسرائيلء درباره
 !  است آردهی  آارهاي آنها چهی د خدا براببيني
 خيزند ی شير برم ، چون  قوم اين

 شكار خود را نخورندی و تا وقت
 ».خوابند ی را ننوشند، نم  آشتگان و خون

 ی،آن ی نم اگر آنها را نفرين«:   گفت  بلعام  به پادشاه25
 ».  نده  هم  برآتشان حداقل

   هر چه و نگفتم ت مگر به«:  داد  جواب اما بلعام26
 »؟  گفت  را خواهم  بگذارد آن خداوند بر زبانم

 
  بلعامی  وح سومين

 جای ديگری  تو را به«:   گفت  بلعام ، به بعد پادشاه27
 فرمايد از   تو اجازه  آيد و به ، شايد خدا راخوش برم می

 ». آنی  را نفرين اسرائيل آنجا بنی
   فغور آه  آوه ء قله  را به  بلعام  پادشاه  باالق پس28

   پادشاه  به  دوباره بلعام29.  بود، برد  بيابان  به مشرف
   گاو و هفت  بسازد و هفت  قربانگاه  هفت  آه گفت
   بلعام  چنانكه پادشاه30. حاضر آندی قربانی  برا قوچ
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گاو و ک ، ي  نمود و بر هر قربانگاه  بود عمل گفته
 .آردی  قربان قوچک ي

  
  آه   است  قصد خداوند اين  ديد آه بلعام  چون
   دفعات  مثل  دهد، پس  را برآت  اسرائيل قوم

  او سرش.  پيامی بگيرد  غيب  سعی نكرد از عالم پيش
   را ديد آه و اردوی اسرائيل2 برگرداند   دشت را بطرف

 خدا   روح آنگاه.  بودند  شده  پخش  در دشت  قبيله  به قبيله
 پيشگويی   چنين  ايشانء و درباره9-3،  رفتبر او قرار گ

 :آرد
  پسر بعور، بلعامی  وح  است اين«
  باز شد،  چشمانش آهی  مرد آنی وح
  خدا را شنيد،  سخنان آهی  آس آنی وح

  داد  نشان قادر مطلقی  خدا را آهی و روياي
  نمود، مشاهده
  باز شد، افتاد و چشمانشک  خا  به آنكه
 ! اسرائيل یبنی ها ه زيبايند خيم چه

  سبز و خرمی ها  دره آنها را مثل
 ، آنار رودخانهی  باغها و چون
 ، بينم ی م  خود گسترده در مقابل

  باشد،  خود خداوند نشانده  عود آه  درختان مثل
 .  سرو آنار آب و مانند درختان

  لبريز خواهد بود،  از آب ايشانی دلوها
 .خواهد شدی بيار آ  فراوان  با آب و بذرهايشان

 بزرگتر خواهد بود»  اجاج« از   ايشان پادشاه
 . بسيار سرافراز خواهد گرديد و آشورشان
  آورد،  را از مصر بيرون خدا اسرائيل

 نيرومندند،ی  گاو وحش  مثل ايشان
 .بلعند ی آنند، م  مخالفت  با ايشان را آهی هاي و قوم

 دآنن یشكنند و خرد م ی را م استخوانهايشان
 .دوزند ی م  زمين  پيكر آنها را به و با تيرهايشان

 خوابد، ی شير م  چون اسرائيل
  دارد او را بيدار آند؟ جرأتی  آس چه
  دهد  تو را برآت  باد بر هر آه ، برآت اسرائيلی ا

 ». آند  تو را لعنت آهی  باد بر آس و لعنت
   دستهايش او در حاليكه.  شد  خشمگين  بشدت باالق10
   تو را به من«:  فرياد آشيد آوبيد سر بلعام ی م ا بهمر

در ی  ولی، آن  را نفرين  تا دشمنانم اينجا آوردم
! از اينجا برو11. ی داد  را برآت  بار آنان ، سه عوض

   تو پاداش  به  داشتم  تصميم من!  ات  خانه برگرد به
 ».  بازداشت خداوند تو را از آنی ، ول دهمی خوب

   آه تو نگفتمی ها  فرستاده مگر به«:  داد  جواب بلعام12
 ی، بده  من  به  هم  پر از طال و نقره آاخک اگر ي13
  ، آنچه نمودهی  خداوند سرپيچ  از فرمان توانم ینم

   خداوند بفرمايد همان  هر چه من.   بگويم خود بخواهم
ی ، ول گردم ی خود باز م  قوم ، پيش حال14.  گويم یرا م
   در آينده  آه  تو بگويم  بگذار به  از رفتنم پيش
 ». خواهند آورد  تو چه  بر سر قوم اسرائيل یبن
 

  بلعامی  وح چهارمين
 :آردی  پيشگوي  چنين  بلعام آنگاه15-19
  پسر بعور، بلعامی  وح  است اين«
  باز شد،  چشمانش آهی  مرد آنی وح
  خدا را شنيد،  سخنان آهی  آس آنی وح

  آرد  را آسب  بصيرت متعالی داو از خ
  داد،  نشان قادر مطلقی  خدا را آهی و روياي
  نمود، مشاهده
  باز شد افتاد و چشمانشک  خا  به آنكه

  حاال،  ديد، اما نه او را خواهم
 . ک از نزدي  نمود، اما نه  خواهم او را مشاهده
  ظهور خواهد آرد، در اسرائيلی فرمانرواي
 . خواهد نمود  طلوع هستارک  ي او مثل
  را خواهد زد  موآب  قوم اسرائيل

  خواهد نمود،  را سرآوب و آشوبگران
  خواهد آرد،  و سعير را تصرف ادوم

 . پيروز خواهد شد و بر دشمنانش
  ظهور خواهد نمود از اسرائيلی فرمانرواي

 ». شهرها را نابود خواهد آرد و بازماندگان
  بلعامی  وح آخرين

   و چنين  دوخت ها چشم ی عماليق  بطرف بلعام،  سپس20
 :آردی پيشگوي

  سرآمد قومها بود، عماليق«
 ».  است  هالآت سرنوشتشی ول
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ی  پيشگوي  و چنين ها نظر انداخت ی قين بعد به22و21
 :آرد

 ،  است  شما مستحكم  مسكنی،آر«
  قرار دارد؛  بر صخره تان آشيانه

 ها نابود خواهيد شد یقينی ای ول
  آشور  نيرومند پادشاه و سپاه

 ». خواهد برد  اسارت شما را به
 : داد خود خاتمهی  پيشگوي  به  سخنان او با اين24و23
  زندهی  آس  دهد چه  آار را انجام خدا اينی وقت«

 خواهد ماند؟
  خواهند آمد  قبرس ها از سواحل یآشت

  خواهند آرد، و آشور و عابر را ذليل
 ».  خواهند رفت و خود نيز از بين

 .های خود رفتند  خانه  هر يک به  و باالق  بلعام آنگاه25
 
  اسرائيل یبنی پرست بت

   اردو زده  در شطيم اسرائيل ی بن آهی هنگام
 زنا   موآب  قوم  با دختران بودند، مردانشان

آردند تا در  ی م ، آنها را دعوت  دختران اين2. آردند
  مردان.  آنند  شرآت بتهايشانی  قربان مراسم
خوردند و بتها را  یها را م ی قربان گوشتی اسرائيل
  اسرائيلی  تمام  آه نگذشتی چند3. آردند ی م پرستش

ی  بود رو موآبی  خدا  فغور آه  بعل  پرستش به
   بر قوم  خداوند بشدت ، خشم  جهت از اين. آوردند

 . شد خود افروخته
 سراِن ء همه«:  داد ان فرم چنينی  موس  خداوند به پس4

  و در روز روشن.   آن  را اعدام قبايِل اسرائيل
   شديد من  دار آويز تا خشم  آنها را به درحضور من

 ». دور شود  قوم از اين
ی  آسان  دستور داد تا تمام  قضات بهی ، موس بنابراين5

 . آنند  بودند، اعدام  آرده  فغور را پرستش  بعل را آه
ی  جاي را بهی  گستاخی، اسرائيل  مردانازی يكی ول6

  آهی  آسان و تمامی  موس  چشمان  در مقابل رساند آه
دختر ک آردند، ي ی م  گريه  عبادتء جلو در خيمه

پسر  (  فينحاس آهی وقت7.  آورد  اردوگاه را بهی مديان
 را ديد از جا  اين)   آاهن  هارون ءالعازار و نوه

   مرد به  سر آن و پشت8  برداشتی ا ، نيزه برخاسته

او .  بود، وارد شد  برده  آن  دختر را به آهی ا خيمه
   ترتيب  اين به.  هر دو آنها فرو برد  را در بدن نيزه

 و چهار هزار نفر از   بيست در حاليكه9،  شد بال رفع
 . بودند  رسيده  هالآت  بال به  در اثر آن  اسرائيل قوم

پسر العازار  ( فينحاس«: مود موسی فر خداوند به11و10
او با .  مرا دور گردانيد غضب)   آاهن  هارونء و نوه
   قوم  هم  من  آرد، بنابراين  مرا حفظ  الهی حرمت غيرت
 او   آه ، بخاطر آنچه حال13و12.   را نابود نكردم اسرائيل
 خدای خود   جهت  و برای غيرتی آه  است  داده انجام

   آفاره  اسرائيل  برای قوم  عمل با اين   اينكه دارد و بسبب
   او برای هميشه  او و نسل  آه دهم  می ، قول  است نموده
 ». باشند آاهن

  نامی  شد، زمر آشتهی  دختر مديان  با آن آهی مرد14
   شمعونء  قبيله از سرانی ؛ او پسر سالو، يك داشت
؛ او دختر   داشت نامی  دختر نيز ُآزب آن15. بود

 . بود  مديان از بزرگانی  يكصور،
مديانيها را «: فرمودی  موس بعد خداوند به17و16
   و نيرنگهايشان  با حيله  ايشان چون18، آنيدک هال

   بعل  پرستش آنند، آنها شما را به یشما را نابود م
  ء واقعه نمايند، چنانكه ی م آشانند و گمراه یفغور م
 ».آند ی م  را ثابت اينی  آزب مرگ

 
  ی سرشمار دومين

 ی موس  شد، خداوند به  بال رفع  از آنكه پس
: فرمود)   آاهن پسر هارون(و العازار 

  باال  به  سال  را از بيست  اسرائيل مردانی تمام«2
   و طايفه  شود از هر قبيله آنيد تا معلومی سرشمار
 ». بروند  جنگ توانند به یچند نفر م

  را بهی  سرشمار زار فرمانو العای  موس بنابراين4و3
 در   اسرائيل قومی تمام. ( آردند  ابالغ  قبايل رهبران
اريحا اردو ی  روبرو  آنار رود اردن  موآب دشت
   زير به  نتايجی، سرشمار  از انجام پس.)  بودند زده
 : آمد دست

 .نفر 43ر730:   رئوبينء قبيله5-11
زير ی ها طايفه.)  بود  پسر ارشد يعقوب رئوبين(

   رئوبين  پسران  اسم  بودند و به  قبيله جزو اين
 : بودند شدهی نامگذار

25
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 30   اعداد
 

 

 ؛ ک حنو  جدشان  نام  حنوآيها، بهء طايفه
  فلو؛  جدشان  نام  فلوئيها، بهء طايفه

   فلو بود شامل  يكی از پسران  آه  اليآب خاندان(
  رام و ابي داتان.  بود  و داتان ، ابيرام های نموئيل خانواده
 موسی و   عليه  با قورح  دو رهبری بودند آه همان
   خداوند اهانت  به  نمودند و در حقيقت  توطئه هارون
   گشود و آنها را بلعيد و آتش  دهان ولی زمين. آردند

.  نفر را سوزانيد  و پنجاه ، دويست  خداوند آمده از جانب
  سراناما پ.   اسرائيل  قومء  بقيه  اخطاری بود به اين

 .) نشدند  آشته قورح
 ؛  حصرون  جدشان  نام  حصرونيها، بهء طايفه
 .ی آرم  جدشان  نام  آرميها، بهء طايفه

 .نفر 22ر200:   شمعونء قبيله14و13و12
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 : بودند شدهی  نامگذار شمعون
 ؛ ل نموئي  جدشان  نام نموئيليها، به
 ؛  يامين  جدشان  نام يامينيها، به
 ؛  ياآين  جدشان  نام ياآينيها، به
 ؛  زارح  جدشان  نام زارحيها، به
 .  شائول  جدشان  نام شائوليها، به

 .نفر 40ر500:  جادء قبيله15-18
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله های زير جزو اين طايفه

 :جاد نامگذاری شدند
 ؛  صفون  جدشان ام ن ها، به یصفون
 ی؛ حج  جدشان  نام ها، به یحج
 ی؛ شون  جدشان  نام ها، به یشون
 ی؛ ازن  جدشان  نام ها، به یُازن
 ی؛ عير  جدشان  نام ها، به یعير
  ارود؛  جدشان  نام ها، به یارود
 .  ارئيل  جدشان  نام ها، به یارئيل

 .نفر 76ر500:  يهوداء قبيله19-22
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله و اينزير جزی ها طايفه

 در   آه عير و اونانی شدند، ولی يهودا نامگذار
 : مردند جزو آنها نبودند  آنعان سرزمين
 ؛  شيله  جدشان  نام شيليها، به

 ؛  فارص  جدشان  نام فارصيها، به
 .  زارح  جدشان  نام زارحيها، به

 : بودند  فارصء زير جزو طايفهی خاندانها
 ؛  حصرون  جدشان  نام ها، به یصرونح

 .  حامول  جدشان  نام حاموليها، به
 .نفر 64ر300:  يساآار ءقبيله25و24و23

   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی يساآار نامگذار

 ؛  تولع  جدشان  نام تولعيها، به
 ؛  فوه  جدشان  نام فونيها، به

 ؛  ياشوب  جدشان نام  ياشوبيها، به
 .  شمرون  جدشان  نام شمرونيها، به

 .نفر 60ر500:   زبولونء قبيله27و26
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 :شدندی  نامگذار زبولون
  ساَرد؛  جدشان  نام ها، به یساَرد
 ؛  ايلون  جدشان  نام ها، به یايلون
 . ئيل ی يحل  جدشان  نام ها، به یئيل یيحل

 و   افرايم ء در قبيلهنفر 32ر500:   يوسف ءقبيله28-37
 .ی منسء  در قبيلهنفر 52ر700

   جدشان  نام  به  ماخيريها بودند آهء  منسی طايفهء در قبيله
ها نيز از ماخير   جلعادیء طايفه. شدند  می ماخيرناميده
 .شدند  می  جلعاد ناميده  جدشان  اسم بودند و به

 :زير از جلعاد بودندی ها طايفه
  ِايَعَزر؛  جدشان  نام ها، به یِايَعَزر
 ؛  حالق  جدشان  نام ها، به یحالق
 ؛ ئيل ی اسر  جدشان  نام ها، به یئيل یاسر
 ؛  شكيم  جدشان  نام ها، به یشكيم

 ؛  شميداع  جدشان  نام ها، به یشميداع
 . حافر  جدشان  نام ها، به یحافر

   دختر داشت ، اما پنج د پسر حافر پسری نداشتِصُلفحا(
 .)  و ترصه ، ملكه ، ُحجله ، نوعه  نامهای محله به

   شده  ثبت  افرايمء  قبيله  زير اسم  آهنفر 32ر500تعداد 
   پسران  اسم  به زير بودند آهی ها  طايفه بودند، شامل

 :شدند ی م  ناميده افرايم
 ؛ تالح شو  جدشان  نام شوتالحيها، به

   نام  به  شوتالحيها، عيرانيها بودند آه از طوايفی يك(
 .)شدند ی م  ناميده  عيران جدشان

  باآر؛  جدشان  نام باآريها، به



  اعداد 31
 

 

 .  تاَحن  جدشان  نام تاَحنيها، به
 .نفر 45ر600:   بنيامين ءقبيله38-41

   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی نامگذار  بنيامين
 ؛  بالع  جدشان  نام ها، به یبالع

 : بودند زير از بالعی ها طايفه(
  ارد؛  جدشان  نام ارديها، به
 .)  َنعمان  جدشان  نام َنعمانيها، به
 ؛  اشبيل  جدشان  نام اشبيليها، به

 ؛  احيرام  جدشان  نام احيراميها، به
 ؛  شفوفام  جدشان  نام شفوفاميها، به

 .  حوفام  جدشان  نام يها، بهحوفام
 .نفر 64ر400:   دان ءقبيله43و42

   جدشان  نام ها بودند آه ی شوحامء  طايفه  قبيله در اين
 . بود  شده  بر آنها گذارده  پسر دان شوحام

 .نفر 53ر400:  اشير ءقبيله44-47
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 :شدندی اشير نامگذار
 ؛  يمنه  جدشان  نام يمنيها، به
 ی؛ يشو  جدشان  نام يشويها، به
 ؛  بريعه  جدشان  نام بريعيها، به

 : بودند زير از بريعهی ها طايفه
  حابر؛  جدشان  نام حابريها، به

 . ئيل ی ملك  جدشان  نام ئيليها، به یملك
 .  سارح  نام  به نيز داشتی اشير دختر

 .نفر 45ر400 :یفتال نء قبيله50و49و48
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی نامگذاری نفتال

 ؛ ئيل  ياحص  جدشان  نام ئيليها، به ياحص
 ی؛ جون  جدشان  نام جونيها، به
  يصر؛  جدشان  نام يصريها، به
 .  شليم  جدشان  نام شليميها، به

 نفر 601ر730  رائيل اس  قوم  مردان  تعداد آل پس51
 .بود

   سرزمين اين«:  موسی فرمود  خداوند به سپس54و53و52
  به.   آن  آنها تقسيم  جمعيت  نسبت  به  قبايل را بين
های آوچكتر   قبيله  بيشتر و به های بزرگتر زمين قبيله

 بزرگتر   قبايل نمايندگان56و55.  شود  آمتر داده زمين
 آوچكتر برای  يلبرای زمينهای بزرگتر و قبا

 ». بكشند زمينهای آوچكتر قرعه
 : قرارند شدند از اينی  سرشمار ها آه ی الو قبايل57

 ؛  جرشون  جدشان  نام جرشونيها، به
 ؛  قهات  جدشان  نام قهاتيها، به
 .ی مرار  جدشان  نام مراريها، به

 :بودندی الو ء ها نيز جزو قبيله  طايفه اين59و58
 .، محليها، موشيها و قورحيهالبنيها، حبرونيها

   نام  دختری به  الوی در مصر بود صاحب زمانی آه
،  ، پسر قهات  همسری عمرام  بعد به يوآابد شد آه

 و موسی و   پدر و مادر هارون يوآابد و عمرام. درآمد
 و ابيهو و العازار و ايتامار  ناداب60.  بودند مريم

 غير  ابيهو وقتی آتش و  ناداب61.  بودند  هارون فرزندان
 . آردند مردند  حضور خداوند تقديم مجاز به

  ماههک از يی  الوء  قبيله  و مردان  پسران تعداد آل62
تعداد ی ول.  بودنفر 23ر000ی  باال در سرشمار به
 منظور   اسرائيل قومی  سرشمار  آل ها در جمع یالو
   ايشان بهی  زمين  اسرائيل شد، زيرا از سرزمين ینم

 . گرفت ی نم تعلق
و ی  موس  توسط آهی  سرشمار  ارقام  است اين63

 و در   آنار رود اردن  موآب ، در دشت العازار آاهن
 ی،سرشمار   اين در تمام65و64.  آمد  اريحا بدست مقابل
ی قبلی  در سرشمار  آه نفر وجود نداشتک يی حت
   به  آاهن و هارونی  موس سينا توسطی  در صحرا آه
  آهی  آسان  باشد، زيرا تمام  شده  بود شمرده  آمده ملع

 بودند،   مرده  بودند در بيابان  شده  شمرده در آنوقت
  آهی تنها افراد.  بود  خداوند گفته  همانطور آه درست
   پسر نون  و يوشع  پسر يفنه  بودند آاليب  مانده زنده
 .بودند

  صلفحاد دختران
 ، محلهی  نامها ه صلفحاد ب دخترانی روز
 ء  در خيمه  به  و ترصه ، ملكه ، حجله نوعه

و ی  موس  را به خودشانی  آمدند تا تقاضا عبادت
 در  آهی  و ساير آسان  قبايل  و رهبران العازار آاهن

ی يك(ی  منسء  از قبيله  زنان اين.  آنند آنجا بودند تقديم
صلفحاد پسر حافر بود، . بودند)   يوسف از پسران
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 32   اعداد
 

 

حافر پسر جلعاد، جلعاد پسر ماخير و ماخير پسر 
 .یمنس

او .  مرد پدر ما در بيابان«:  صلفحاد گفتند دختران4و3
 آردند و   بضد خداوند قيام  نبود آه  قورح از پيروان

ی مرد و پسری  طبيع  مرگ او به. شدندک هال
ی  پسر  اينكه  بدليل  پدرمان چرا بايد اسم.  نداشت
 ما   محو گردد؟ بايد به اش  قبيله ز ميان ا  است نداشته

 ». شود دادهی  ملك  پدرمان  برادران  مثل هم
 . را بحضور خداوند آورد ايشانی دعوی  موس پس5
  دختران«: فرمودی  موس خداوند در جواب7و6

ک  امال در ميان. گويند ی م صلفحاد راست
ر  اگ را آهی  ملك همان.  بدهک  آنها مل ، به عموهايشان

  به8.   بده  ايشان بهی داد ی او م  بود به  زنده پدرشان
ی بميرد و پسری  مرد  هرگاه  بگو آه اسرائيل یبن

و اگر 9، رسد ی م  دخترانش او بهک  باشد، مل نداشته
   برادرانش  به او متعلقک  باشد مل نداشتهی دختر

   باشد آنوقت نداشتهی اگر برادر10. خواهد بود
  و اگر عمو نداشته11، او خواهد شد   وارث عمويش

   فاميلش  نزديكترين او بهک  مل باشد، در آنصورت
 آنند،   را رعايت  قانون  بايد اين اسرائيل یبن. رسد یم

 ». ام  تو امر آرده  به  من همانطور آه
 

 شود ی م تعيينی موسی  جانشين  به يوشع
 )8-1 :31  تثنيه(

 برو   عباريم  آوه به «: موسی فرمود روزی خداوند به12
.   ببين ام  داده  اسرائيل  قوم  به و از آنجا سرزمينی را آه

 خواهی   هارون  را ديدی مانند برادرت  آن  از اينكه پس13
  زيرا در بيابان14،   اجداد خود خواهی پيوست مرد و به

وقتی .  سرپيچی آرديد  هر دو شما از دستور من صين
 آردند، در حضور آنها   قيام د من بض  اسرائيل  قوم آه

 در آنار   واقعه اين(» . نداشتيد  مرا نگه  قدوسيت حرمت
   افتاده  اتفاق  صين  در بيابان  واقع  در قادش مريبه  ءچشمه
 .)بود
خداوند، ی ا«16:  آرد  خداوند عرض بهی موس15
   بميرم  از آنكه افراد بشر، پيشی تمامی روحهای خدا

  تعيينی  رهبر جديد  اسرائيل قومی  برا نمآ ی م التماس
   آند و از آنان  راهدايت  ايشان آهی مرد17ی، فرماي

  شبان ی ب  گوسفندان  خداوند مثل  نمايد تا قوم مراقبت
 ».نباشند

   خود را بر يوشع برو و دست«:  داد خداوند جواب18
 او  سپس19. ، بگذار  در اوست  من  روح  آه پسر نون
  قومی  تمام  چشم  ببر و پيش  العازار آاهنرا نزد
  اختيارات20.  نما  تعيين قومی  رهبر  او را به اسرائيل

   او را اطاعت  اسرائيل  قوم  تا تمام  او بده خود را به
   بايد پيش  از من دستور گرفتنی او برا21. آنند

 با العازار * اوريم ء  بوسيله من.  برود العازار آاهن
 و   يوشع  مرا به  و العازار دستورات  گفت اهم خو سخن
   آنان  من  طريق  اين به.  خواهد آرد  ابالغ  اسرائيل قوم

 ». نمود  خواهم را هدايت
 بود   خداوند امر آرده  همانطور آهی، موس پس22

  سپس.  برد  العازار آاهن  را پيش  نمود و يوشع عمل
 را بر سر  ايشدسته23،   اسرائيل  قومء در حضور همه

 رهبر  را بعنوانی  خداوند و  فرمان  و طبق او گذاشت
 . نمود  تعيين قوم

 
  روزانهی و هدايای قربان

 )46-38 :29  خروج(

  داد تا بهی  موس  را به  دستورات خداوند اين
  آهی هاي یقربان:  نمايد  ابالغ  اسرائيل قوم

  منک آنند خورا ی م  تقديم  من  به  بر آتش اسرائيل  قوم
   اين  آه بدهی  ترتيب پس.   و از آنها خوشنودم است
   هديه  دستور من  طبق  آورده  موقع ها را به یقربان
آنيد بايد  ی م  تقديم  من  به  بر آتش آهی قربان3. نمايند
هر روز دو تا .  باشد عيب ی و ب نر يكسالهی ها از بره

ک ي4.  آنند تقديمی سوختنی  قربان از آنها را بعنوان
با آنها 5. عصری شود و ديگری  بايد قربان  صبح بره
   زيتون ليتر روغنک  با ي  آه آيلو آرد مرغوبک ي

.  شود  تقديمی، آردء  هديه  باشد، بعنوان  شده مخلوط
   سينا تعيين  در آوه آهی سوختنی  قربان  است اين6

ر ، د  عطر خوشبو بر آتش گرديد تا هر روز بعنوان
  ، هديه  با آن همراه7.  شود حضور خداوند تقديم

ليتر ک  ي  شامل  گردد آه نيز بايد تقديمی نوشيدن

                                                 
 .30: 28  نگاه کنيد به خروج  *
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 در حضور  در قدسی  و بايست  بوده  با هر بره شراب
   را عصر با همان  بره دومين8.  شود خداوند ريخته

 بر  آهی  قربان اين.  آنند تقديمی و نوشيدنی  آرد هديه
 .شود، موردپسند خداوند خواهد بود یم   تقديم آتش

 
  روز سبتی و هدايای قربان

  روزانهی سوختنی  بر قربان  عالوه در روز سبت10و9
 نيز  عيِب يكساله ی بء ، دو بره آنی  نوشيدن و هديه
   شامل آهی  آرد ءبايد هديهی  قربان با اين. شودی قربان

ی وشيدن نء ، و هديه  است  باروغن دو آيلو آرد مخلوط
 . شود  تقديم آن
 

  ماهانهی و هدايای قربان
ی سوختنی ، بايد قربان  هر ماه  در روز اول همچنين11

 دو گاو   شامل  شود آه  خداوند تقديم نيز بهی ديگر
  ء همه  آه  است  نر يكسالهء  بره  و هفت قوچک ، ي جوان

  هر گاو سهی برا12.  باشند عيب ی و ب آنها بايد سالم
ی  برای، آرد  هديه  بعنوان  با روغن  آرد مخلوطآيلو
.  شود آيلو تقديمک  ي هر برهی و برا13،  دو آيلو قوچ
شود،  ی م  تقديم  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين

با هر گاو دو ليتر 14. موردپسند خداوند خواهد بود
  ليتر ونيمک  ي  با قوچی، نوشيدن ء هديه  بعنوان شراب
  است اين. شود ليترتقديمک  ي ، وبا هربره شراب
   تقديم  سال  بايد در طول  آه ماهانهی سوختنی قربان
 .شود

ی بز نر براک  ي  هر ماه  در روز اول همچنين15
از غير ی  قربان اين.  آنيد  خداوند تقديم  به گناهی قربان

 .  است نوشيدنی آن ء  هديه و قربانی سوختنی روزانه
  ِپَسحی و هدايا یقربان

 )14-5: 23  الويان(
   پسح ، مراسم  هر سال  ماه در روز چهاردهِم اولين16

  از روز پانزدهم17.  خداوند بجا آوريد  احترام را به
در ی برپا گردد، ولی  مقدس  جشن هفتهک  ي  مدت به
)   خميرمايه  بدون نان( فطير   نان  فقط  جشن اين

 ء ، همه  مقدس  جشن  اين لدر روز او18.  شود خورده
. نكنيدی  آار ديگر  بپردازيد و هيچ  عبادت شما به

 ء  بره  و هفت قوچک ، ي  روز دو گاو جوان در اين19

   باشند بعنوان عيب ی و ب  سالم  همه  آه نر يكساله
.  آنيد  خداوند تقديم  به  بر آتشی،سوختنی قربان

   بعنوان  روغن با  آيلو آرد مخلوط باهر گاو سه21و20
آيلو ک  ي  دو آيلو، و با هر بره  با قوچی، آردء هديه
   گناهانتانء آفارهی  برا بز نر همک ي22.  آنيد هديه
   آه استی سوختنی اينها غير از قربان23. آنيدی قربان

 عيد،  ءهفتهک  ي در آن24. شود ی م  تقديم هر روز صبح
 نوشيدنی ء ه و هدي روزانهی سوختنی  بر قربان عالوه

  اين.  آنيد  را نيز تقديم  ِپَسح  قربانی مخصوص ، اين آن
شود، موردپسند خداوند   می  تقديم  بر آتش قربانی آه

 نيز   مقدس  جشن  اين در روز هفتم25.  خواهد شد واقع
 آار ديگری   باشيد و هيچ  مشغول  عبادت  شمابه ءهمه
 .نكنيد

 
  نوبر محصوالتی و هدايای قربان

 )22-15 :23  الويان(
 ء  غله  نوبر محصول  اولين آه *در روز عيد نوبرها26

،   شده  شما جمعء آنيد، همه ی م  خداوند تقديم خود را به
. نكنيدی  آار ديگر  شويد و هيچ  مشغول  عبادت به
 نر ء  بره  و هفت قوچک ، ي  روز دو گاو جوان در آن27

.  آنيد  خداوند تقديم بهی سوختنی  قربان  بعنوان يكساله
.  خواهد شد واقع موردپسند خداوند ی، قربان اين

   بعنوان  با روغن  آيلو آرد مخلوط با هر گاو سه29و28
 يک آيلو   دو آيلو، و با هر بره آردی، با قوچ  ءهديه
 يک بز نر  گناهانتان ء آفارهی  برا همچنين30.  آنيد هديه

 با هدايای  ا همراهها ر  قربانی اين31 .قربانی آنيد
اينها غير از قربانی سوختنی .  آنيد نوشيدنی آنها تقديم

. شود  می  تقديم  با هدايای آردی آن  آه  است روزانه
  عيب  و بی آنيد سالم  قربانی می  نماييد حيواناتی آه دقت
 .باشند

 
 عيد شيپورهای و هدايای قربان

 )25-23: 23  الويان(

   هر سال  هفتم  ماه ولعيد شيپورها، روز ا
 شما ء  روز بايد همه در آن. برگزار شود

                                                 
 .گفتند ها يا پنطيکاست نيز می   عيد نوبرها را عيد هفته *
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   آار ديگری انجام  شويد و هيچ  جمع برای عبادت
 و  ، يک قوچ  روز يک گاو جوان در آن2. ندهيد
 باشند  عيب  و بی  همگی سالم  آه  نر يكسالهء  بره هفت

 قربانی،   آنيد اين  قربانی سوختنی تقديم بعنوان
 آيلو  با گاو سه4و3.  خواهد شد ند خداوند واقعموردپس

 دو   آردی، با قوچ  هديه  بعنوان  با روغن آرد مخلوط
  يک بز نر هم5.  شود آيلو هديه يک  آيلو، و با هر بره

اينها غير از 6.  قربانی آنيد  گناهانتانء برای آفاره
 و نيز غير   آردی آن ء با هديه قربانی سوختنی ماهانه

 آردی و ء  با هديه انی سوختنی روزانهاز قرب
   تقديم  مربوط  مقررات  طبق  آه  است نوشيدنی آن

شوند،   می  تقديم  بر آتش ها آه  قربانی اين. گردند می
 . خواهند شد موردپسند خداوند واقع

 
  روز آفارهی و هدايای قربان

 )32-26 :23  الويان(
   جمع عبادت برای  ، دوباره  هفتم  ماه در روز دهم7

 آار ديگری   بگيريد و هيچ  روز، روزه در آن. شويد
 نر  ء بره  و هفت ، يک قوچ يک گاو جوان8.  ندهيد انجام
 قربانی  بعنوان باشند  عيب  و بی  همگی سالم  آه يكساله

 قربانی، موردپسند خداوند  اين.  آنيد سوختنی تقديم
 با  مخلوط  آيلو آرد با گاو سه10و9.  خواهد شد واقع

 دو آيلو، و با هر   آردی، با قوچ  هديه  بعنوان روغن
 بر قربانی روز  عالوه11.  شود  يک آيلو تقديم بره

 با هدايای   آه ، و نيز قربانی سوختنی روزانه آفاره
  شوند، يک بز نرهم  می  تقديم آردی و نوشيدنی آن

 . قربانی آنيد  گناهء  آفارهبرای
 د سايبانهاعيی و هدايای قربان

 )44-33: 23  الويان(
  عبادتی  برا ، دوباره  هفتم  ماه در روز پانزدهم12

  انجامی  آار ديگر  روز هيچ  شويد و در آن جمع
 در حضور   روزه عيد هفتک  آغاز ي اين. ندهيد

،   گاو جوان  عيد، سيزده در روز اول13.  خداوند است
 و  سالمی  همگ  آه  نر يكساله ء بره  و چهارده دو قوچ

  اين.  آنيد تقديمی سوختنی  قربان  باشند بعنوان عيب یب
شود، موردپسند خداوند  ی م  تقديم  بر آتش آهی قربان
 با   آيلو آرد مخلوط با هر گاو سه14.  خواهد شد واقع

و با 15  دو آيلو  با هر قوچی، آردء  هديه  بعنوان روغن
ی  بر قربان عالوه16. شود ی م آيلو تقديمک  ي هر بره
ک ، ي آنی و نوشيدنی آردی  و هدايا روزانهی سوختن

 .شودی ، قربان  گناه ءآفارهی  برا بز نر هم
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، دوازده در روز دوم17

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه19و18. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، يازده در روز سوم20

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء  بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه22و21. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، ده در روز چهارم23

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه25و24. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
   و چهارده ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، نه درروز پنجم26
ی  باشند قربان عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء بره
 نيز  مربوطهی و هدايای  آنها قربان همراه28و27. آنيد

 . نماييد  تقديم مانند روز اول
  و ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، هشت در روز ششم29

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه31و30. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم ز مانند روز اول ني مربوطه
  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، هفت در روز هفتم32

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء  بره وچهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه34و33. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
   جمع عبادتی ا را بر  اسرائيل ، قوم در روز هشتم35

.  ندهيد انجامی  آار ديگر  روز هيچ آنيد و در آن
   آه  نر يكسالهء  بره  و هفت قوچک ، ي گاو جوانک ي36

ی سوختنی  قربان  باشند بعنوان عيب ی و ب سالمی همگ
شود، ی  م  تقديم  بر آتش آهی  قربان اين.  آنيد تقديم

 آنها  ههمرا38و37.  خواهد شد موردپسند خداوند واقع
   تقديم  نيز مانند روز اول مربوطهی و هدايای قربان
 .نماييد
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 ء  هديهی،سوختنی  قربان  به  مربوط  بود قوانين اين39
 شما بايد  آهی سالمتی و قربانی  نوشيدن  هديهی،آرد

  اين.  نماييد  خداوند تقديم  به مخصوصی در روزها
ی ها یو قربانی نذری ها یها غير از قربان یقربان

 .  است داوطلبانه
   ابالغ  اسرائيل  قوم  را به  دستورات  اين تمامی موس40

 .نمود
 

  نذر  به  مربوط قوانين
   آرد و اين  را جمع  قبايل رهبرانی موس

:  داد  ايشان  خداوند به  را از جانب دستورات
نمايد، ی خداوند نذر آند يا تعهدی برای  آس هرگاه
   را آه  بايد آنچه ود را بشكند بلكه خ  ندارد قول حق
 . بجا آورد  است  داده قول

 زندگی   پدرشء  هنوز در خانه  دختری آه هرگاه3
بايد 5و4آند، برای خداوند نذر آند ياتعهدی نمايد،  می

 وقتی   ادا نمايد مگر اينكه  است  داده  را قول هر چه
،  ت صور در اين.  آند  را بشنود او را منع  آن پدرش

شود و خداوند او را   می خود باطل نذر دختر خودبه
   آن  به  است  نداده  او اجازه  به  پدرش بخشد، چون می
 از نذر يا   در روزی آه ولی اگر پدرش.  آند عمل

   آند، دختر ملزم شود، سكوت  می  آگاه تعهد دخترش
 .باشد  می  خويش ادای قول  به
   و يا با قول آردهی  نذر  از ازدواج قبلی اگر زن6

 از  و شوهرش7،  باشد خود را متعهد آردهی ا نسنجيده
 شنيد  آهی  روز  او با خبر شود و در همان قول
. خواهد ماندی  خود باق  قوت نگويد، نذر او بهی چيز

 نكند،   نذر يا تعهد او را قبول اگر شوهرشی ول8
  نسازد و خداوند آ ی م  شوهر نذر او را باطل مخالفت

 .بخشد ی را م زن
 باشد، نذر   شده  داده  طالق آهی يا زنی ا  بيوه اگر زن9

 . را ادا نمايد آند، بايد آنی يا تعهد
   شوهرشء  باشد و در خانه  آرده ازدواجی اگر زن10

   امر با اطالع  از اين و شوهرش11، آندی نذر يا تعهد
 خود   قوت نگويد، نذر يا تعهد او بهی شود و چيز

ی  روز  در آن اگر شوهرشی ول12. خواهد بودی باق
 را   ندهد نذر يا تعهدش  او اجازه شود به ی با خبر م آه

شود و  ی م  باطل  زن  جا آورد، نذر يا تعهد آن به
 او   به  شوهرش خداوند او را خواهد بخشيد، چون

 شوهر او  پس13.  آند  عمل  آن  به  است  نداده اجازه
ی ول14.  نمايد يا تعهد او را تأييد يا باطل دارد نذر  حق

شود  ی م نگويد، معلومی  شنيد چيز آهی اگر در روز
روز ک  از ي اگر بيش15.   است  آرده  موافقت با آن

 سازد، شوهر  ، بعد نذر او را باطل صبر نموده
 .  است  زنش  گناه مسئول

داد، در ی  موس  خداوند به  آه استی اينها دستورات16
 پدر ء  در خانه آهی نذر يا تعهد دختری رد ادامو

 . شوهر دارد آهی آند يا زن یمی زندگ
 

  از مديانيها انتقام
  از مديانيها بدليل«: فرمودی  موس داوند به

آشاندند ی پرست  بت  را به  اسرائيل  قوم ينكه
 اجداد  مرد و بهی ، تو خواه  از آن پس.  بگير انتقام

 ». پيوستی خود خواه
ای از شما بايد  عده«:   گفت  اسرائيل  قوم  موسی به پس3

.  خداوند را از مديانيها بگيريد  شويد تا انتقام مسلح
  اين» . بفرستيد  هزار نفر برای جنگ از هر قبيله6و5و4

 هزار اسرائيلی،   هزاران  شد و از ميان آار انجام
.  فرستاد  جنگ  به  هزار مرد مسلح موسی دوازده

  همراه  نيز  عهد خداوند و شيپورهای جنگ دوقصن
   فرستاده  جنگ  ميدان  به  پسر العازار آاهن فينحاس

  پنج8.  شدند  آشته  در جنگ  مديان تمامی مردان7. شد
، صور، حور و   نامهای َاوی، راقم  به  مديان پادشاه
 پسر بعور نيز  بلعام.  بودند شدگان  آشته  در ميان رابع
 .د ش آشته

  ها را به  و بچه  زنان  تمام  اسرائيل  سپاه آنوقت11و10و9
   را غارت ها و اموالشان ها و رمه ، گله گرفتهی اسير
ی ها  شهرها، روستاها و قلعهء  همه سپس. آردند
را ی  جنگ  و غنايم آنها اسيران12.  زدند  را آتش مديان
   اسرائيل  قومء  و بقيه و العازار آاهنی  موس پيش

ی ، روبرو  آنار رود اردن  موآب  در دشت آوردند آه
  و العازار آاهنی موس13.  بودند شهر اريحا اردو زده

،  رفتند  اسرائيل  سپاه  استقبال  به  قوم  رهبران ءو همه
و از 15  شد  خشمگين  سپاه بر فرماندهانی موسی ول14
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اينها 16؟ ايد  گذارده چرا زنها را زنده«: آنها پرسيد
 آردند   را گوش  بلعام  نصيحت هستند آهی  آسان مانه

آشاندند و ی پرست  بت  را در فغور به  اسرائيل و قوم
 و  پسرانی  تمام پس17.  ما را دچار بال آردند قوم
 را  باآرهی  دخترها فقط18.  شوهردار را بكشيد زنان
 از شما  ، هر آدام حال19.  نگهداريد خود زندهی برا
  ، مدت  آرده را لمسی ا  يا آشته آشتهرا ی  آس آه

ی بعد در روزها.  بماند  بيرون  روز از اردوگاه هفت
.  را طاهر سازيد ، خود و اسيرانتان  و هفتم سوم

خود ی ها  لباسء  همه  باشيد آه  ياد داشته  به همچنين20
   ساخته  بز و چوب ، پشم  از چرم  را آه و هر چه

 ».، طاهر سازيد شده
   رفته  جنگ  به آهی  مردان  به  العازار آاهن گاهآن21

   چنين دادهی  موس  خداوند به آهی قانون«:  بودند گفت
 و   سربی،، رو ، آهن ، مفرغ طال، نقره23و22:  است

سوزد، بايد از  ی نم  در آتش را آهی يا هر چيز ديگر
.  را طاهر سازيد ، آن  طهارت  بگذرانيد و با آب آتش
  سوزد، بايد فقط ی م  در آتش آهی يزهر چی ول

ی ها  بايد لباس روز هفتم24.  طاهر گردد  آبء بوسيله
   اردوگاه  به  از آن ، طاهر شويد و پس خود را شسته

 ».بازگرديد
 

   غنايم تقسيم
 و  تو و العازار آاهن«26: فرمودی  موس خداوند به25

   چهی،نگ ج  غنايم  بايد از تمام  اسرائيل  قبايل رهبران
ی  بردار ايد، صورت  آورده آهی  حيوانات  و چه انسان
   آن نصف.  آنيد  تقسيم  دو قسمت بعد آنها را به27. آنيد
  اند و نصف  رفته  جنگ  به بدهيد آهی  سپاهيان را به

،   اسيرانء از همه28.   اسرائيل  قومء  بقيه ديگر را به
   تعلق اهيان سپ  به آهی گاوها، االغها و گوسفندهاي

  اين29.   خداوند است در پانصد سهمک گيرد، ي یم
 ء  هديه  را بعنوان  بدهيد تا آن  العازار آاهن  را به سهم

 از  همچنين30.  نمايد  خداوند تقديم  به مخصوص
   به آهی ، گاوها، االغها و گوسفندهاي اسيرانی تمام
يريد و  بگ در پنجاهک  ي  است  شده  داده  اسرائيل قوم
 هستند   عبادتء  خيمه  مسئول آهی هاي ی الو  را به آن

 ».بدهيد

 خداوند دستور  و العازار همانطور آهی  موس پس31
غير از  (  غنايمء همه35-32.  آردند  بود عمل داده

   سربازان آهی ديگری ، لباسها و چيزها جواهرات
،   باآرهدختر 32ر000)  بودند خود نگهداشتهی برا

  االغ 61ر000 و گاو 72ر000، گوسفند 675ر000
 .بود

 شد، از   داده  سپاهيان  به ، آه  غنيمت  آل نصف36-40
 :قرار بود  اين

 ،) شد  خداوند داده  بهدختر 32 (دختر 16ر000
   به  از آن رأس 675( گوسفند  رأس 337ر500

 ،) شد خداوند داده
  اده خداوند د  به  از آن رأس 72( گاو  رأس 36ر000
 ،)شد

   خداوند داده  به  از آن رأس 61 (  االغ رأس 30ر500
 ).شد
 بود،  امر آردهی  موس  خداوند به همانطور آه41

 . شد  داده  العازار آاهن  خداوند به سهمی تمام
 برابر و   سپاهيان  با سهم  اسرائيل  قوم ء بقيه سهم42-46

 :قرار بود  از اين
 ،دختر 16ر000
  گوسفند، رأس 337ر500
  گاو، رأس 36ر000
 .  االغ رأس 30ر500

 از اينها  در پنجاهک يی  اوامر خداوند، موس طبق47
 .ها داد ی الو را به

ما «: گفتند ، آمدهی  موس  پيش  سپاه بعد فرماندهان49و48
.  ايم  بودند شمرده  رفته  جنگ  به را آهی  افراد تمام
 از  بنابراين50.   است  نشده نفر از ما آشتهک يی حت

بندها، انگشترها،  طال، بازوبندها، دستی زيورها
  ايم  گرفته  غنيمت  به آهی بندهاي ها و گردن گوشواره

 تا خداوند  ايم خداوند آوردهی برای  شكرگزارء هديه
 ». آند ما را حفظی جانها

   فرماندهان  را آه  هديه و العازار اينی موس52و51
 حدود   آن  آل وزن.  آردند  بودند قبول  آورده سپاه

 خود را   غنايم سربازان(53.  بود  آيلوگرم دويست
و العازار ی موس54) . بودند  نگهداشته خودشانی برا
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 در آنجا   هديه  بردند تا آن  عبادتء  خيمه  را به  هديه آن
 . در حضور خداوند باشد  اسرائيل يادآور قوم

 
   رود اردن شرقی ها قبيله

 )22-12: 3  تثنيه(

 يعزير و   سرزمين  به  اسرائيل قومی وقت
   و جاد آه رئوبينی ها رسيدند، قبيله جلعاد

 آنجا   شدند آه  بودند، متوجه بزرگی ها  گله صاحب
.  استی  بسيار مناسب ، محل گلهی نگهداری برا

   و ساير رهبران و العازار آاهنی  نزد موس بنابراين2
   قوم  را به  سرزمين خداوند اين«4و3 :، گفتند  آمده قبايل

،  عطاروتی شهرهای ، يعن  است  داده اسرائيل
، نبو، و  ، شبام ، العاله ، حشبون ، يعزير، ِنمَره ديبون
  ما بسيار مناسبی ها گلهی  برا  سرزمين اين.  بعون
رود ی  ما در آنسو سهمی  بجا تقاضا داريم5.  است
 ».ا بدهيد م  زمينها را به ، اين اردن

   آه  است  اين آيا منظورتان«:  پرسيد از ايشانی موس6
 رود   آنطرف  به شما همينجا بنشينيد و برادرانتان

 را از   قومءخواهيد بقيه یآيا م7؟ ، بجنگند  رفته اردن
  آهی  سرزمين  و ورود به  رود اردن  آنطرف  به رفتن

   همان ينا8؟  دلسرد آنيد  است  داده  ايشان خداوند به
   برنيع از قادش.  شما آردند  پدران  آه استی آار

ی  موعود را بررس  تا سرزمين  را فرستادم ايشان
   سرزمين  رسيدند و آن  اشكولء  دره بهی اما وقت9، آنند

   سرزمين  به  را از رفتن را ديدند، بازگشتند و قوم
   خشم  علت  همين به11و10. موعود دلسرد نمودند

ی  آسان  از تمام  خورد آه  شد و قسم ند افروختهخداو
   سال اند و بيشتر از بيست آمده   از مصر بيرون آه

،   ابراهيم  به آهی  سرزمين  بديدن موفقی دارند، آس
 آنها با   بود نشود، چون  داده  وعده  و يعقوب اسحاق
  از اين12.  بودند نكردهی  از خداوند پيرو  دل تمام
پسر  (  و يوشع)ی قنز پسر يفنه ( ا آاليب، تنه گروه
،  نمودهی  از خداوند پيرو  دل  با تمام بودند آه)  نون
   آردند تا وارد سرزمين  را تشويق  اسرائيل قوم

 .موعود بشوند
 نمود   سرگردان  ما را در بيابان  سال خداوند چهل«13

   خداوند گناه  به  نسبت  آه  نسل آنی  تمام تا اينكه

ی  گناهكار، جا حاال شما نسل14.  بودند مردند زيدهور
   خداوند را بيش خواهيد غضب یايد و م آنها را گرفته

اگر 15.  فرود آوريد  اسرائيل  بر سر قوم از پيش
   شويد، او باز قوم اينطور از خداوند روگردان

 شما  خواهد آرد و آنوقتک  تر  را در بيابان اسرائيل
 ». خواهيد بود  قوم  اين  تمام  هالآت مسئول

ی  و برا خود آغلی ها گلهی ما برا«:  گفتند ايشان16
  خودمانی ول17،  سازيم ی شهرها م هايمان  و بچه زن

   آنطرف  به  ساير افراد اسرائيل ، پيشاپيش  شده مسلح
  خودشانک  مل  را به ، تا ايشان رويم ی م رود اردن
 در اينجا   است م از هر چيز الز اما قبل.  برسانيم
  خود بسازيمی ها خانوادهی حصاردار برای شهرها

تا 18.  باشند در امانی  بوم  ساآنانء  حمله تا در مقابل
  خود را نگيرند، ما بهک  مل  اسرائيل  قوم تمام
 رود  ما در آنطرف19.  گرديم ی باز نم هايمان خانه
در   دهيم ی م  ترجيح ، بلكه خواهيم ی نم  زمين اردن

   داشته  زمين  رود اردن در شرقی ، يعن اينطرف
 ». باشيم

 دهيد   گفتيد انجام  را آه اگر آنچه«:   موسی گفت پس20
 آنيد،   آماده و خود را در حضور خداوند برای جنگ

 را   خداوند دشمنانش  خود را تا وقتی آه و سپاهيان21
،  اهآنگ22 نگهداريد،   براند، در آنسوی رود اردن بيرون

 خداوند   تصرف  موعود به  سرزمين يعنی بعد از اينكه
 خود  ء وظيفه توانيد برگرديد، چون  می درآمد، شما هم

. ايد  داده  انجام  اسرائيل  قومء  خداوند و بقيه  به را نسبت
 خداوند  ، از طرف  رود اردن  زمينهای شرق آنگاه

   آه  آنچه ولی اگر مطابق23. ملک شما خواهد بود
ايد و   آرده  خداوند گناه  به  نكنيد، نسبت ايد عمل گفته

.  خواهيد شد  مجازات گناه   بخاطر اين  باشيد آه مطمئن
های خود شهرها و   برويد و برای خانواده اآنون24

  ايد انجام  گفته  بسازيد و هر آنچه  آغل هايتان برای گله
 ».دهيد

   از دستوراتما«:  دادند  جواب  جاد و رئوبين قوم25
ها و   و گله ها و زنان بچه26.  آنيم یمی تو پيرو

ی ول27. جلعاد خواهند ماندی ما در شهرهای ها رمه
 تا  رويم ی م  رود اردن  آنطرف ، به  شده خود ما مسلح
 ». خداوند بجنگيمی برای ا  تو گفته همانطور آه
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   قبايل  و رهبران  العازار، يوشع  موسی به پس28
اگر «29:  ، گفت  نموده  خود را اعالم  رضايت لاسرائي

 شدند و با   مسلح های جاد و رئوبين  قبيله تمامی مردان
 آمدند تا برای خداوند   رود اردن  آنطرف شما به

   را تصرف  سرزمين  آن  بعد از اينكه بجنگند، آنگاه
ولی 30.  بدهيد  ايشان  جلعاد را به آرديد، بايد سرزمين

 شما در  ء بقيه  در بين با شما نيامدند، آنوقتاگر آنها 
 ». شود  داده  ايشان  به  زمين  آنعان سرزمين

  همانطور آه«:  مجددًا گفتند جاد و رئوبينی ها قبيله31
  ما مسلح32.  آنيم ی م  عمل  است خداوند امر فرموده

ی ، ول رويم ی م  آنعان  خداوند به  فرمان ، به شده
  رود اردنی  سو اينی  ما، از زمينها  سهم خواهيم یم

 ».باشد
ها و  ی امور ، پادشاه  سيحون مملكتی  موس پس33

 ء و همهی اراضی تمامی ، يعن  باشان  پادشاه عوج
 و  جاد و رئوبينی ها قبيلهی آنها را برای شهرها
 . آرد تعيين)  پسر يوسف(ی  َمَنسء  قبيله نصف

: رها را ساختند شه  جاد اينء  قبيله مردم36و35و34
،   شوفان ، عروعير، عطروت ، عطاروت ديبون

   اينء همه.   هاران ، بيت  ِنمَره ، بيت يعزير، ُيجَبهه
  گوسفندانی  برا آغلی شهرها، حصاردار و دارا

 شهرها را   نيز اين  رئوبينء  قبيله مردم38و37. بودند
 و   معون ، نبو، بعل ، قريتايم ، اليعاله حشبون: ساختند
را ی  شهرهاي از اينی  بعض اسرائيليها بعد نام. ( سبمه
 بودند، تغيير   و آنها را از نو ساخته  تسخير نموده آه

 .)دادند
  ، اين  جلعاد رفته بهی  منس ء ماخير از قبيلهء طايفه39

  ها را آه ی خود درآوردند و امور  تصرف شهر را به
 ی، موس پس40.  راندند  بودند، بيرون در آنجا ساآن
   ماخير داد و آنها در آنجا ساآنء  طايفه جلعاد را به

  ءديگر از قبيلهی ا  طايفه  يائير آه مردان41. شدند
  جلعاد را اشغالی روستاهای بودند، برخی منس
  در اين42.  يائير ناميدند  خود را حووتء ، ناحيه آرده
ی ا و روستاه  شهر قنات  به  نوبح  نام بهی ، مرد زمان

 نمود و  ، آنجا را اشغال آردهی  لشكرآش  آن اطراف
 .آردی  نامگذار  خود نوبح  نام  را به  منطقه آن
 

   سفر از مصر تا موآب مراحل
ی  از روز  اسرائيل  قومء  سفرنامه  است اين
 از مصر  و هارونی موسی  رهبر به  آه

   دستور خداوند مراحل طبقی موس2.  آمدند بيرون
 از  آنها در روز پانزدهم4و3.  بود نها را نوشتهسفر آ
 از شهر  روز بعد از ِپَسحک يی ، يعن  اول ماه

ها  ی مصر در حاليكه.  شدند  مصر خارج رعمسيس
 آنها   قبل  خداوند شب  ارشد خود را آه پسرانی همگ

ی  با سربلند  اسرائيل آردند، قوم ی م  بود دفن را آشته
 خداوند   داد آه  امر نشان اين.  آمدند از مصر بيرون

 .  مصر قويتر است خدايانی از تمام
 در   اسرائيل ، قوم  از رعمسيس  از حرآت پس6و5

 ء  در حاشيه  آه  ايتام  اردو زدند و از آنجا به سوآوت
  بعلک  نزدي  الحيروت  فم بعد به7.  رفتند  است بيابان
  سپس8. ند اردو زد  مجدل  آوهء ، در دامنه  رفته صفون

   گذشتند و به سرخی  دريا ، از ميان  آرده از آنجا آوچ
   پيش  ايتام  در بيابان  روز هم سه.  رسيدند  ايتام بيابان

 . رسيدند و در آنجا اردو زدند  ماره رفتند تا به
   در آنجا دوازده  آمدند آه  ايليم ، به  آرده  آوچ از ماره9

در آنجا ی  بود، و مدت خرما  و هفتاد درخت  آبء چشمه
 .ماندند

، اردو   نموده  آوچ سرخی  آنار دريا  به از ايليم10
 . رفتند سينی  صحرا  به  از آن پس11؛ زدند

 در   آه و رفيديم14،  الوش13،   ُدفقه  به  ترتيب  به سپس12
 .شد، رفتند ی نم يافتی  نوشيدن آنجا آب

   قبروت  به صحرای سينا و از آنجا  به از رفيديم15-37
   آوچ  حصيروت  به  هتاوه  از قبروت  و سپس هتاوه

 : زير رفتند  نقاط  به  ترتيب آردند و بعد به
 ،  رتمه  به از حصيروت

 ،  فارص  رمون  به از رتمه
 ،  لبنه  به  فارص از رمون
 ،  رسه  به از لبنه
 ،  قهيالته  به از رسه

  شافر،  آوه  به از قهيالته
 ،  حراده فر به شا از آوه

 ،  مقهيلوت  به از حراده
 ،  تاحت  به از مقهيلوت
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 ،  تارح  به از تاحت
 ،  متقه  به از تارح
 ،  حشمونه  به از متقه

 ،  مسيروت  به از حشمونه
 ، يعقانی  بن  به از مسيروت

  حورالجدجاد،  به يعقانی از بن
 ،  يطبات از حورالجدجاد به

 ،  عبرونه  به از يطبات
  جابر،  عصيون  به  عبرونهاز

 ،)  صين در بيابان (  قادش  جابر به از عصيون
 ).  ادوم در مرز سرزمين( هور   آوه  به از قادش

   به  آاهن  هور بودند، هارون  آوهء در دامنهی وقت39و38
  در سنی و.   هور رفت آوهی  باال دستور خداوند به

؛   چهلم ال س  پنجم  از ماه  در روز اولسالگی، 123
 از مصر، در آنجا  اسرائيل ی بن  آمدن بعد از بيرون

 .  يافت وفات
 عراد  سرزمينی  آنعان  پادشاه  بود آه  هنگام در اين40
  اسرائيل   قوم  آه  يافت ، اطالع)  آنعان  در نگب واقع(
 از   پسها اسرائيلی41. شوند  نزديک می  آشورش به

 آردند و   آوچ  صلمونه  هور به با او از آوهی درگير
 از  پس43.  رفتند  فونون بعد به42. در آنجا اردو زدند

  عباريم ی عي و از آنجا به44  آردند  آوچ  اوبوت  به آن
   به سپس45. ، در آنجا اردو زدند  رفته در مرز موآب

   دبالتايم  علمون  جاد به و از ديبون46  جاد رفتند ديبون
 نبو  آوهک ، نزدي  عباريم ن آوهستا و از آنجا به47

 در   رفتند آه  موآب  دشت  به سرانجام48.  آردند آوچ
  در دشت49.  شهر اريحا بود  در مقابل آنار رود اردن

ی  در جاها  شطيم  تا آبل  يشيموت ، از بيت موآب
 . اردو زدند ، آنار رود اردن مختلف

  ، در مقابل  آنها در آنار رود اردن آهی زمان51و50
  فرمود آهی  موس  بودند، خداوند به اريحا اردو زده

 عبور   از رود اردن آهی وقت«:  بگويد  اسرائيل  قوم به
ی بايد تمام52،  رسيديد  آنعان  سرزمين آرديد و به

 بتها و ء  آنيد و همه  آنجا را بيرون ساآنان
  واقعی ها  ببريد و عبادتگاه  را ازبين هايشان مجسمه
   را پرستش هايشان  در آنجا بت ها را آه هآوی در باال

 شما   را به  آنعان  سرزمين من53.  آنيد آنند خراب یم

.  شويد  ساآن  آنيد و در آن  را تصرف آن.  ام داده
   شما داده  به هايتان  قبيله  جمعيت  تناسب  به زمين54

   بين  قيد قرعه  به بزرگتر زمينی ها قطعه. خواهد شد
ی ها  قبيله آوچكتر بينی ها بزرگتر و قطعه یها قبيله

 آنجا  ساآنانی اگر تمامی ول55.  شود آوچكتر تقسيم
   چشمهايتان  خار به  مثل  نكنيد، باقيماندگان را بيرون

 آزار   سرزمين  و شما را در آن فرو خواهند رفت
 نكنيد   را بيرون  اگر آنانی،آر56. خواهند رساند

   آرد همانطور آه خواهمک  شما را هال  من آنوقت
 ».آنيدک  شما آنها را هال قصد داشتم

 
  موعود سرزمينی مرزها

   اسرائيل  قوم  به  موسی فرمود آه خداوند به
   آن  من  آه  آنعان  سرزمين وقتی به«: بگويد

 اينها خواهد   وارد شديد، مرزهايتان دهم  شما می را به
 در مرز   واقع  صين ، بيابان  جنوبی آن قسمت3: بود
 آغاز  مرز جنوبی از دريای مرده.  خواهد بود ادوم
   بيابان  عقربها بطرفء  از گردنه  جنوب بسمت4،  شده
 مرز جنوبی،  ء نقطه دورترين. يابد  امتداد می صين
 َحَصر ادار و   از آنجا بسمت  خواهد بود آه  برنيع قادش

 در  از عصمون مرز  اين5.   خواهد يافت  ادامه عصمون
 منتهی   دريای مديترانه ، به  رفته  نهر مصر پيش جهت
 .گردد می

 خواهد  مديترانهی  دريا شما، ساحلی مرز غرب«6
 .بود

   شروع مديترانهی شما از دريای مرز شمال«9و8و7
رود و از  ی م  هور پيش  تا آوه مشرقی ، بسو شده

   و زفرون، از صدد  يافته  ادامه  حمات آنجا تا گذرگاه
 .رسد ی م  حصر عينان ، به گذشته

 تا   جنوب  بطرف از حصر عينانی حد شرق«11و10
،  عينی  شرق  در سمت  واقع  و از آنجا تا ربله شفام
 ء  دايره نيمک  ي از آنجا بصورت. يابد ی م ادامه
   آشيده  غرب  و بعد بسمت  جنوب  بطرف ، اول بزرگ

،  برسد جليلی  درياء قطه ن ترينی  جنوب شود تا به یم
ی  منته مردهی  دريا  به  در امتداد رود اردن سپس12
 ».شود یم

34



 40   اعداد
 

 

ی  سرزمين  است اين«:   گفت اسرائيل ی بن بهی موس13
  به.  آنيد  تقسيم  خودتان  بين  قيد قرعه  بايد به آه

   تقسيم  و نيم  قبيله  ُنه  را بايد بين دستور خداوند آن
 و جاد و  رئوبينی ها قبيلهی برازيرا 15و14آنيد، 
 و در  رود اردنی  شرق  در سمتی، منسء  قبيله نصف
 ».  است  شده  تعيين  اريحا زمين مقابل

 آنها را  آهی مردان«: فرمودی  موس خداوند به16-28
   قبايل  را بين  زمين  تا آار تقسيم ام  آرده تعيين

  ، يوشع  آاهنالعازار:  دهند اينها هستند  انجام اسرائيل
  اينی اسام» . رهبر از هر قبيلهک  و ي پسر نون
 :باشد ی زير م  بشرح رهبران
 رهبر  قبيله
  ، پسر يفنه آاليب يهودا
 ، پسر عميهود شموئيل  نشمعو
  اليداد، پسر آسلون  نبنيامي
  ی پسر ُيجلی،ِبُق  دان
 ، پسر ايفود ئيل یحن  یمنس

  ، پسر شفطان قموئيل  افرايم
  ک، پسر فرنا اليصافان  نولوزب

  ، پسر عزان ئيل یفلط ريساآا
  یاخيهود، پسر شلوم اشير
 .، پسر عميهود ئيل فده  ینفتال

 آرد تا   خداوند انتخاب  آه استی آسانی اينها اسام29
 . آنند  نظارت  اسرائيل  قبايل  بين  زمين بر آار تقسيم

 
  الويانی شهرها

 ، آنار  موآب دشت در   اسرائيل آهی زمان
   اريحا اردو زده  و در مقابل رود اردن
   اسرائيل  قوم به«2: فرمودی  موس بودند، خداوند به

  یها با چراگاهی خود، شهرهايک  از مل  آه دستور بده
  سكونتی شهرها برا3. ها بدهند ی الو  به اطرافشان
ی  آنها برا اطرافی ها  و چراگاه  است خودشان

.   ايشان سفند و گاو و ساير حيواناتگوی ها گله
 هر شهر، از ديوار شهر تا  اطرافی ها چراگاه4

.  باشد  امتداد داشته  هر طرف  پانصد متر به فاصله
  آيد آه ی بوجود م  شكل مربعی ا  محوطه  ترتيب بدين5

   هزار متر خواهد بود و شهر در وسط  آن هر ضلع
 .  قرار خواهد گرفت آن

   به اطرافشانی ها  شهر با چراگاه هشت و  چهل«7و6
   شهر، شش  و هشت  چهل از اين.  شود ها داده یالو

تصادفًا ی  باشد تا اگر آس  پناهگاه شهر بعنوان
   آنجا فرار آند و در امان  شود بتواند به  قتل مرتكب
دارند، ی بيشتری  شهرها بزرگتر آهی ها قبيله8. باشد

ی ها  بدهند و قبيلهها ی الو بهی بيشتری شهرها
 ».آمتری آوچكتر شهرها

 
  پناهگاهی شهرها

 )9-1 :20   يوشع؛13-1 :19  تثنيه(
 بگو،   اسرائيل  قوم به«:  موسی فرمود خداوند به10و9

شهرهای 11رسند،   موعود می  سرزمين  به هنگامی آه
 تصادفًا شخصی را   آه  آنند تا هرآس  تعيين پناهگاه
 شهرها مكانی  اين12.  آنجا فرار آند به باشد بتواند  آشته

   جويی بستگان  در برابر انتقام  قاتل خواهند بود آه
   تا زمانی آه  خواهد بود، زيرا قاتل  در آنها ايمن مقتول
 نگردد، نبايد   ثابت  در يک دادرسی عادالنه جرمش
،   شهر پناهگاه  شش  شهر از اين سه14و13.  شود آشته

 شهر ديگر در   باشد و سه  آنعان بايد در سرزمين
   برای قوم  فقط  شهرها نه اين15.   شرقی رود اردن سمت

   نيز پناهگاه  و مسافران  برای غريبان ، بلكه اسرائيل
 .خواهند بود

 يا   آهن تكهک  از ي با استفادهی اگر آس«18و17و16
 و بايد   است را بكشد، قاتلی ، شخص  يا چوب سنگ
 را ببيند  قاتلی  وقت  مقتول خونی مدع19.  شود آشته

 با  آينهی از روی اگر شخص20.  او را بكشد خودش
را ی  او، و  دادن يا با هلی  آس بطرفی  چيز پرتاب
  او  او بزند آه بهی مشتی دشمنی يا از رو21، بكشد

.  شود  بايد آشته  و قاتل  است  قاتل  شخص بميرد، آن
 او را   را ببيند خودش قاتلی  وقت  مقتول خونی مدع
 .بكشد

ی باشد، مثًال شخصی  تصادف اگر قتلی ول«23و22
  را هلی  آند يا آس را بطور غيرعمد پرتابی چيز

  را بدونی  سنگ  او شود و يا قطعه  مرگ دهد و باعث
 آند و او  اصابتی  آس  به  سنگ  آند و آن قصد پرتاب
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ی با وی ، دشمن  آننده  پرتاب را بكشد در حاليكه
 آيا   بايد در مورد اينكه در اينجا قوم24،   است نداشته
   را بايد بدست  قاتل ، و اينكه  يا نه بودهی  تصادف قتل
.  آنند ، قضاوت  بسپارند يا نه  مقتول خونی مدع

،  بودهی  تصادف  قتل  برسند آه  نتيجه  اين اگر به25
رهانند بی  مدع  را از دست  متهم  اسرائيل  قوم آنوقت
.  شود ، ساآن  در شهر پناهگاه  بدهند آه  او اجازه و به

 . شهر بماند ، در آن  اعظم  آاهن  مرگ او بايد تا هنگام
و مدعی 27 را ترک آند،  ، شهِر پناهگاه اگر متهم«26

، او را   از شهر پيدا آرده ، وی را خارج  مقتول خون
  آن  چون28شود،   نمی  محسوب  او قتل بكشد، عمل

 در شهر   اعظم  آاهن  مرگ بايستی تا هنگام  می شخص
 خود باز  ء ملک و خانه  به ماند و بعد از آن  می پناهگاه

 اندر   نسل  اسرائيل اينها برای تمامی قوم29.  گشت می
 .باشند  قوانينی دايمی می نسل

 چند   شهادت  موجب را بكشد، بهی  شخص هر آس«30
.  شود شود و بايد آشته ی م  شناخته شاهد، قاتل

.  شود نفر نبايد آشتهک  ي  شهادت  صرفًا به هيچكس
 شود و   شد بايد آشته  شناخته قاتلی  آس هر وقت31

از 32.  نشود او پذيرفتهی رهايی برای خونبهاي
ی  دارد پول  سكونت  در شهر پناهگاه آهی ا پناهنده
   آاهن گ از مر  شود قبل  داده  او اجازه  به اينكهی برا

.  نشود  بازگردد گرفته  خويشء و خانهک  مل  به اعظم
   شما آلوده  آنيد سرزمين  را مراعات  قوانين اگر اين33

. شود ی م زمينی  آلودگ  موجب نخواهد شد، زيرا قتل
   پذيرفته  قاتل  بجز آشتن قتلی برای ا  آفاره هيچ
شد  خواهيد   ساآن  در آن را آهی سرزمين34. شود ینم

 در آنجا   خداوند هستم  آه  نسازيد، زيرا من نجس
 ». باشم ی م ساآن

  
  َصُلفحاد  دختران ارث

 جلعاد پسر ماخير،( جلعاد   طوايف سران
  پسر يوسفی و منسی ماخير پسر منس

   اسرائيل و رهبرانی نزد موسی با درخواست) بود
  هخداوند ب«: ، گفتند آردهی يادآوری  موس آمدند و به

   قوم  بين  قيد قرعه  را به  زمين تو دستور داد آه
   َصُلفحاد را به  برادرمان و ارثی  آن  تقسيم اسرائيل

 ء  قبيله اگر آنها با مردانی ول3. ی بده دخترانش
   آن  به  با خودشان  هم  آنند، زمينشان ازدواجی ديگر
   زمين  از آل  و بدينطريق  خواهد يافت  انتقال قبيله
   يوبيل و در سال4  خواهد گرديد  ما آاستهء قبيله

 ». نخواهد شد بازگردانده
 را از   دستورات  اين در حضور مردمی  موس آنگاه5

 ء  قبيله  مردان شكايت«:  داد  ايشان  خداوند به جانب
   دخترانء  خداوند درباره آنچه6،   بجاست يوسف

  ا مردانبگذاريد ب:   است  اين صلفحاد امر فرموده
   اين  آنكه  بشرط فقطی  آنند، ول  خود ازدواج دلخواه
   هيچ  طريق  اين به7.  باشند  خودشانء  از قبيله مردان
ی  ديگر ء قبيله  به  يوسفء قبيلهی از زمينهای قسمت
ی  بايست  هر قبيله  نخواهد شد، زيرا ميراث منتقل

  هميشهی  شد برا  تقسيم  در اول همانطور آه
  قبايلی  در تمام آهی دختران8. بماندی نطور باقهما

 ء  قبيله با مردانی  هستند بايست  زمين  وارث اسرائيل
، جدا   قبيله  از آن  ايشان  آنند تا زمين  ازدواج خودشان
 ء  قبيله بهی ا از قبيلهی  ميراث  هيچ  طريق  اين به9. نشود

 ». نخواهد شد ديگر منتقل
ی  موس  خداوند به نطور آه صلفحاد هما دختران10

ی ، يعن  دختران اين12و11.  آردند  بود عمل دستور داده
ی  با پسر عموها  و نوعه ، ِملكه ، ُحجله ، ِترصه محله

از ی مردان  آنها با  ترتيب بدين.  آردند خود ازدواج
 پسر (ی  منسء قبيلهی  خود يعن ءقبيله
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 ء  در قبيله  آنان  آردند و ميراث دواجاز)  يوسف
 .ماندی  باق خودشان

 موسی   خداوند توسط  و اوامری آه  احكام  است اين13
   موآب  آنها در دشت  داد، هنگامی آه  اسرائيل  قوم به

 . بودند  اريحا اردو زده  و در مقابل آنار رود اردن
 



 

تثنيه
 

   قوم شود آه ی از آنجا آغاز م  آتاب  در اين  شده نوشتهی رويدادها.   است  آتابمقدس  آتاب  پنجمين  تثنيه آتاب
ی  موعود در آنسو سرزمين. اند  رسيده  آنار رود اردن ، به بياباندر ی  سرگردان  سال  از چهل ، پس اسرائيل

 .رود قرار دارد
  ابالغی  هستند دستورات  آنعان  ورود بهء  آماده آهی  اسرائيل  هزاران گشايد و به ی م  سخن  به زبانی موس
 ديگر   و دستورات ن فرما  مفاد ده آند، سپس یرا ذآر می  سرگردان  سال  چهل  دليل نخستی موس. آند یم
 و »یثان «ء از ريشه»  تثنيه«. (آند یمی  يادآور  اسرائيل  قوم  بود، به فرستادهی  و  خداوند توسط را آهی اله
  ذآر شدهی قبلی  در آتابها آهی  و فرمانهاي  دستورات  آه  است مقصود اين.   است مجدد و دوبارهی  معن به

 .)گيرد یشود و مورد تأآيد قرار م یبازگو می موس   توسط  آتاب بود، مجددًا در اين
آند؛ و در   بازگو می  اسرائيل  خداوند را برای قوم ، موسی دستورات  تثنيه آتاب 16الی  12در فصلهای 

دهد و از   را مورد بررسی قرار می  مردم  بين  روابط  به  مربوط ، او قوانين26الی  21فصلهای 
 . نمايند  آامل از خداوند اطاعتخواهد تا   می اسرائيل بنی

 موعود   را بسوی سرزمين  اسرائيل آند تا قوم  می ، موسی جانشينی برای خود تعيين  آخر آتاب در بخش
  موسی در سن. آند  می  را مشاهده  آنعان رود و از آنجا سرزمين  نبو باال می  آوه  به وی سپس. رهبری آند

 ».ديد  خوبی می  به نيرومند بود و چشمش «  همچنان ندد در حاليكهب  بر می  از جهان سالگی چشم 120

   قوم  به خطابی موسی ، سخنران  آتاب در اين
   عربه  آنها در بيابان آهی ، زمان اسرائيل

   رود اردن در شرق)  موآبی  در صحرا واقع(
   عبارت  ناحيه اينی شهرها.   است  شده بودند، ثبت
 و  ، حضيروت ، البان ، توفل ، فاران سوف: بودند از

 از   برنيع  تا قادش  حوريب  آوهء فاصله. ( ذهبی د
ی  سخنران اين) .*  روز است  سعير يازده  آوه طريق

   بعد از خروج  چهلم  سال  يازدهم  ماه در روز اول
،   زمان در آن.  از مصر ايراد شد اسرائيل یبن

   حكومت  در حشبون ها آه ی امور ، پادشاه سيحون
   سرزمين ، پادشاه  بود و عوج  خورده آرد شكست یم
ی آرد، در َاَدرع ی م  حكومت  در عشتاروت  آه اشانب

  بشرحی  سخنران در اينی موس.  بود  شده مغلوب
 :پردازد ی خداوند م  و دستورات قوانين

  حوريبک  تر دستور به

                                                 
  فاصله کوتاه را در مدت چهل سالولی بنی اسرائيل اين   *

قادش برنيع در مرز جنوبی سرزمين موعود . طی کردند
 .قرار داشت

  به   خداوند، خدايمان  بوديم  حوريب ما در آوهی وقت6
. ايد  آافی در اينجا مانده  اندازه به«: ما فرمود

ی اموريها، نواحی  آوهستان  برويد و سرزمين ناآنو7
 و  ِنِگبی ، دشتها و آوهستانها، صحرا  اردنء دره
ی  نواحء همهی  يعن  و لبنان  آنعان سرزمينی تمام

.  نماييد  را اشغال  تا رود فرات  مديترانه سواحل
 را  ، آن  شده داخل.  دهم ی شما م  را به آنی تمام8

   به  من  آه استی  سرزمين  اين  آنيد، چون تصرف
ی  و تمام  و يعقوب  و اسحاق  شما ابراهيم نياآان
 ». ام  داده  وعده  ايشانء آيندهی ها نسل

 
 آند ی م  تعيين قضاتی موس

 )27-13 :18  خروج(
  بار منی شما برا«:   گفتم  مردم  روزها به در آن9

را  بار  اينی  تنهاي  به توانم ی نم هستيد و منی سنگين
   ستارگان  خداوند شما را مثل چون10،   بكشم  دوش به

، شما را  نياآانتانی خداوند، خدا11.   است زياد آرده
 شما را  اش  وعده  دهد و طبق هزار برابر افزايش

ی  تنهاي  به توانم ی م  چگونه منی ول12.  دهد برآت
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؟   نمايم  و فصل  را حل دعواها و گرفتاريهايتانی تمام
 و   چند مرد دانا و مجرب  از هر قبيله ابراينبن13

شما ی  رهبر  آنها را به  آنيد و من  انتخاب فهميده
   امر موافقت  با اين ايشان14» . آرد  خواهم منصوب
   انتخاب  آنها از هر قبيله را آهی  افراد و من15 آردند
ی ها  گروه  تا مسئوليت  گماردم  بودند برايشان آرده

   حل ، به  گرفته را بعهدهی  نفر  و ده پنجاههزار، صد، 
 در   آه  آنها دستور دادم به16.  بپردازند آنانی دعواها
  نسبتی  آنند، حت  را آامًال رعايت ، عدالت  حال همه
ی  داور هنگام«:   آنها گوشزد آردم به17. ها  غريبه به

 و   بزرگ  به  نسبت نكنيد، بلكهی جانبداری از آس
 نترسيد،  از مردم.  نماييد  قضاوت انيكسک آوچ
هر . آنيد یمی  خداوند داور  شما از طرف چون
   نزد من  است  مشكل  برايتان  آن  حل آهی ا مسئله

   وقت در همان18» .  دهم  را فيصله  آن بياوريد تا من
   انجام بايست ی م  قوم  آه را همی  ديگر دستورات
 .  دادم  ايشان دهند، به

 
   آنعان سرزمينی بررس

 )33-1 :13اعداد (
   آوه  دستور خداوند، خدايمان  طبق آنگاه21و20و19

 و ترسناک   بزرگ ، از بيابان  را ترک گفته حوريب
ها   آوهستانهای اموری  ميان  به  و سرانجام گذشتيم
:   گفتم  قوم  به  و من  رسيديم  برنيع  قادش بعد به.  رسيديم

.   است  ما داده  را به  سرزمين اين  خداوند، خدايمان«
   را تصرف  آن  ما امر فرموده  به برويد و همچنانكه

 ». ندهيد  راه  دلتان  به نترسيد و هراس. آنيد
 آنجا  بهی بياييد افراد«:  دادند آنها جوابی ول22

ی آنند و گزارشی  را بررس  سرزمين  تا آن بفرستيم
ی  راه  از چه ما بدانيم ما بدهند تا  آنجا بهی از شهرها

 ».  آنيم  آنجا رخنه  به توانيم یم
از هر ی  نفر، يعن  و دوازده  پيشنهاد را پسنديدم اين23

  آنها از ميان25و24.   آردم نفر، انتخابک  ي قبيله
، آنجا را   رسيده اشكولی  واد ، به آوهستانها گذشته

  آنی ها از ميوهی هاي آردند و با نمونهی بررس
  آهی سرزمين«: ، گفتند  نموده  مراجعت مينسرز

   سرزمين  است  ما داده  به خداوند، خدايمان

 آنجا   از ورود به قومی ول26» . استی حاصلخيز
.  آردند  دستور خداوند قيام ، عليه نمودهی خوددار

: ، گفتند  آرده  غرغر و شكايت هايشان آنها در خيمه27
   ما را از مصر به  آه البد خداوند از ما بيزار است«

آار 28.   شويم ها آشته ی امور دست   تا به اينجا آورده
   سرزمين  آن  ما آه  آجا خواهد آشيد؟ برادران ما به

. اند  ما را ترسانده اند با خبرهايشان آردهی را بررس
ی  بلند قد و قو  سرزمين  آن  مردم گويند آه یآنها م
ک  فل  سر به  هستند و ديوار شهرهايشان هيكل

 نيز در آنجا  عناق یاز بنی آنها غولهاي. آشد یم
 ».اند ديده

   دلتان  به نترسيد و هراس«:   گفتم  ايشان  به منی ول29
 و  شماستی شما هادی خداوند، خدا31و30.  ندهيد راه
 قبًال در   خواهد آرد، همانطور آه شما جنگی برا

. شما آردی  آار را برا  اين  بيابان مصر و در اين
   آرده  از شما مراقبت  راه  طول  در تمام ايد آه ديده
   مواظبت اش پدر از بچهک  ي  همانطور آه است
،  خداوند اعتماد نكردند  به همه  با اينی ول32» .آند یم

   آنها را هدايت  راه هر چند خداوند در طول33
ی آرد تا مكان ی م  آنها حرآت نمود و پيشاپيش یم
 پيدا آند، و شبها با   اردويشان برپا آردنی برا
از ابر آنها را ی  و روزها با ستون از آتشی ستون

 .نمود یمی راهنماي
 

 آند ی م  را تنبيه  اسرائيل خداوند قوم
 )45-20 :14اعداد (

 را شنيد و بسيار  هايشان  خداوند شكوهی،آر35و34
نفر از ک يی حت«:  ، گفت  خورده شد و قسمک غضبنا

   نخواهد ماند تا سرزمين  شرير زنده  نسل اينی امتم
 ببيند   بودم  داده  وعده  پدرانشان  به را آهی حاصلخيز

ی  او بررس را آهی  زمين من.   پسر َيُفنه مگر آاليب36
   داد، زيرا از من  خواهم  نسلش  او و به  به  است آرده

 ». نمود  آامل اطاعت
  شد و بهک يز خشمنا ن خداوند بخاطر آنها بر من37
ی  نخواه  موعود داخل  سرزمين تو به«:  فرمود من
 را  قوم)  پسر نون (  يوشع تو، دستيارتی بجا38. شد
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  بعهدهی  تا برا  آن او را تشويق.  خواهد آرد هدايت
 ». شود آمادهی  رهبر گرفتن

  من«:  ما فرمودء  همه  به  خداوند خطاب سپس39
گفتيد  ی م آهی  اطفال همان   موعود را به سرزمين
   ملكيت  خواهند برد، به  اسارت ، آنها را به دشمنان
  آهی  برگرديد و از راه اما شما اآنون40.  داد خواهم
 ». برويد  بيابان رود به ی م سرخی دريای بسو

:  گفتند  من ، به  نموده  اعتراف  اسرائيل  قوم آنگاه41
  رويم ی م  سرزمين  آن هبک ؛ اما اين ايم  آرده ما گناه«

   ما امر فرموده  به  خداوند، خدايمان و همانطور آه
  پس» . جنگيد  خواهيم  آن تصاحبی  برا است
   آردند آه  آمر بستند و گمان  را به هايشان اسلحه
 . خواهد بود  آسان  ناحيه آنی  بر تمام غلبه

  ن اي  بگو آه  ايشان به«:   گفت  من خداوند بهی ول42
 و   رفت  نخواهم  با ايشان آار را نكنند، زيرا من

 ». خواهند آرد  آنها را مغلوب دشمنانشان
آنها مغرور .  ندادند ، ولی گوش  گفتم  ايشان  به من43
   نكردند و برای جنگيدن  خداوند را اطاعت ، فرمان شده
 در آنجا  ولی اموريهايی آه44.  برآمدند  آوهستان به

 زنبور  ، مثل  آمده  با آنها بيرون برای مقابله بودند  ساآن
 آنها را   آردند و از سعير تا حرمه  را دنبال ايشان
، در حضور   بازگشته  اسرائيل  قوم آنگاه45. آشتند

 آنها  سپس46.  نداد خداوند گريستند، ولی خداوند گوش
 . ماندند  مديدی در قادش مدت

 
  در بيابانی آوارگی سالها

 و از   دستور خداوند بازگشتيم  طبق آنگاه
  رود به ی م سرخی دريای  بسو آه یراه

   آوهء  ناحيه در اطرافی زيادی سالها.   رفتيم بيابان
 : خداوند فرمود سرانجام.   بوديم سعير سرگردان

   سرگردان  آوهستان در اينی  آافء  اندازه به«3
   بگو آه  قوم به4.  برويد  شمال  بسمت حال. ايد بوده
   به  آه خواهند گذشتی  از مرز سرزمين ايشان

  ها از نسل یادوم. ( دارد ها تعلق ی ادوم برادرانشان
آنها از .) آنند یمی عيسو هستند و در سعير زندگ

   نجنگيد، چون شما با ايشانی ول5، شما خواهند ترسيد
ک  مل سعير را بعنوانی  آوهستان  سرزمين تمام  من

   از زمين وجبک يی  و حت ام  داده يشان ا بهی دايم
 و  آبی  ازا در آنجا به6.  داد  شما نخواهم  را به ايشان
خداوند، 7.  بپردازيد آنيد، پول ی م  مصرف آهی غذاي

   بزرگ  بيابان  در اين آهی  سال  چهل  در تمام خدايتان
 از شما   قدم  به  و قدم ايد با شما بوده  بوده سرگردان
 شما   به  آارهايتان او در تمام.   است  نموده مراقبت
ی  چيز  به  محتاج  و شما هيچوقت  داده برآت
 ».ايد نبوده

 در آنجا   برادرانمان  ما از آنار سعير آه بنابراين8
   جنوب  بسمت ای را آه  و جاده آردند گذشتيم زندگی می

  ، رو به  نموده رود قطع  جابر می  و عصيون  ِايَلت به
 .  آرديم  آوچ  موآب  بيابان  بطرف شمال

  با موآبيها آه«:  هشدار داد  ما چنين  خداوند به آنگاه9
   باشيد و با ايشان نداشتهی  هستند آار  لوط از نسل

  ام  داده  ايشان  شهر عار را به من.  نشويد وارد جنگ
   شما نخواهم  به  ايشان را از سرزمينی  زمين و هيچ
 ».داد
  بودند قبًال در آنی  بسيار بزرگء  قبيله ها آه یيما(10

بلند قد ی عناقی  غولها  داشتند و مثل  سكونت ناحيه
  خواندهی ها غالبًا رفائ یها و عناق یايم11. بودند

. خوانند یمی  را ايم موآبيها ايشانی شوند، ول یم
   حوريها در سعير سكونت در روزگار پيشين12

 عيسو آنها را  اعقابی  يعنها یادومی داشتند، ول
   را گرفتند، همانطور آه ، جايشان  رانده بيرون
   خداوند سرزمينشان  را آه  آنعان مردمی  جا اسرائيل
 .) بود، گرفتند  بخشيده  اسرائيل را به

 برخيزيد و از رود زاَرد  اآنون«: خداوند فرمود13
 ما ،  پيش  سال سی و هشت14.   آرديم ما چنين» .بگذريد
   خداوند فرموده همانطور آه.   بوديم  را ترک گفته قادش

.  رفتند  ما از بين  جنگجويان  تمام  مدت بود، در اين
 آنها را از ء  همه خداوند برضد آنها بود و سرانجام15
 مردند   جنگجويان  تمام  از اينكه پس16.  برد بين

ر امروز بايد از شهر عا«18:  فرمود  من خداوند به17
   سرزمين وقتی به19.  بگذريد  است  در مرز موآب آه

 هستند نزديک شديد با آنها   لوط  از نسل عمونيها آه
 نشويد، زيرا   وارد جنگ  باشيد و با ايشان آاری نداشته
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  ، به ام  بخشيده  ايشان  به  زمينی را از سرزمينی آه هيچ
 ». داد شما نخواهم

   رفائيها آه  سكونت محلی  نيز زمان  ناحيه آن(20
آنها 21. خوانند، بود یمی  را َزمُزم عمونيها ايشان

ی  عناقيها قد بلند بودند و مثلی  بسيار بزرگ ءقبيله
ها  ی ورود عمون  را هنگام خداوند ايشانی داشتند، ول

   در آنجا سكونت ايشانی ها بجا ی برد و عمون از بين
 عيسو در  اب اعق  نحو به  همين خداوند به22. آردند
   قبل ها را آه ی بود و آنها حور آردهک  سعير آم آوه

 و تا   برده  داشتند از بين  در آنجا سكونت از ايشان
   مشابه وضع23. اند  شده  ساآن ايشانی امروز بجا
  ء قبيله  آفتور به  مردم  افتاد آه اتفاقی ديگر، زمان
ی ا دهپراآنی ها  در دهكده  تا حدود غزه ِعويها آه
آردند و ک ، آنها را هال  نموده  داشتند حمله سكونت

 .) شدند  ساآن ايشانی بجا
  ، به  گذشته از رود ارنون«:  خداوند فرمود آنگاه24

.  شويد  داخل  حشبون  پادشاهی، سيحوِن امور سرزمين
با او بجنگيد .  ام  شما داده  را به  او را و سرزمينش من

از 25.  خود درآوريد رف تص  او را به و سرزمين
   سراسر جهان  مردم  شما را بر دل امروز ترس

   وحشت شنوند و به ی شما را مء آنها آوازه.  گذارم یم
 ».افتند یم
 

   پادشاه  سيحون شكست
 )30-21 :21اعداد (

   سفيرانی با پيشنهاد صلح  از صحرای قديموت سپس26
  يشنهاد ما اينپ27.   فرستادم  حشبون ، پادشاه نزد سيحون

از .   شما عبور آنيم  دهيد از سرزمين اجازه«: بود
   مزارع  شد و بطرف  نخواهيم  اصلی خارجء جاده

 عبور برای هر  هنگام28.   رفت  نخواهيم  آن اطراف
  ، پول  بنوشيم  آبی آه  و هر جرعه  بخوريم  نانی آه لقمه

 عبور از ء ، اجازه خواهيم  می تنها چيزی آه.  داد خواهيم
 ء  سعير اجازه های ساآن ادومی29.   شماست سرزمين

   آه ها هم موآبی.  ما دادند  خود را به عبور از سرزمين
  ما از راه.  آار را آردند  همين  در عار است پايتختشان

   است  ما داده  به  خداوند، خدايمان  سرزمينی آه  به اردن
 ». رويم می

 نكرد، زيرا خداوند،  وافقت م  پادشاه سيحونی ول30
   دست  گردانيد تا او را به شما او را سختدلی خدا

 .  است  شده  االن  نابود آند، همچنانكه اسرائيل
   تدريج  به اآنون«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه31

 از  پس.  دهم ی شما م  را به  پادشاه  سيحون سرزمين
 شما   از آن زمين سر  آرديد، اين  آنجا را تصرف اينكه

 ».خواهد بود
 داد و   جنگ  ما اعالن  به  پادشاه  سيحون آنگاه32

ولی خداوند، 34و33.  آرد  بسيج  را در ياهص نيروهايش
   نمود و ما او را با تمام  ما تسليم  او را به خدايمان
   را به  و تمامی شهرهايش  آشتيم  و افرادش پسران
   و اطفال  و زنان مردان ء ، همه  خود درآورده تصرف

، موجود  هايشان  غير از گله به35.   برديم را از بين
 با غنايمی  ها را هم  گله اين.   نگذاشتيم ديگری را زنده

 با خود   بوديم  آورده  چنگ  از تسخير شهرها به آه
   است  ارنونء  دره ء در آناره ما از عروعير آه36.  برديم

.   خود درآورديم  تصرف  را به شهرهاء تا جلعاد، همه
 نبود،   مقاومت  دربرابر ما قادر به حتی يک شهر هم

.  بود  ما داده  تمامی آنها را به زيرا خداوند، خدايمان
 و   رود يبوق  و به عمون  بنی  سرزمين ولی ما به37

   خداوند، خدايمان شهرهای آوهستانی يعنی جاهايی آه
 . شديم بود، نزديک ن  فرموده قدغن

 
   پادشاه  عوج شكست

 )35-31 :21اعداد (

 .  روی آورديم  باشان  سرزمين  جانب  به سپس
،   نموده  لشكر خود را بسيج  باشان ، پادشاه عوج
 فرمود   من ولی خداوند به.  آرد  ما حمله در َاَدرعی به

   سرزمين تمام«:   گفت  من خداوند به.   از او نترسم آه
   همان با ايشان.  در اختيار شما هستند ش و مردم عوج

  ها در حشبون  اموری ، پادشاه  با سيحون آنيد آه
 و   پادشاه  خداوند، خدای ما عوج بنابراين3» .آرديد
 آنها را ء  نمود و ما همه  ما تسليم  را به  مردمش ءهمه
 ء  يعنی سراسر ناحيه  شهرش تمامی شصت4.  آشتيم

  اين5.   خود درآورديم  تصرف  را به  باشان ارجوب
 بنددار  های پشت شهرها با ديوارهای بلند و دروازه

 شهرها، تعداد زيادی   بر اين عالوه. شد  می محافظت
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.  ما درآمدند  تصرف  به حصار نيز بودند آه آبادی بی
   واقع  پادشاه  قلمرو سيحون  را مثل  باشان ما سرزمين6

   را چه  اهالی آن  و تمام يم، آامًال نابود آرد در حشبون
ها  ولی گله7؛   برديم ، از بين  آودک  و چه  زن مرد، چه
 . داشتيم  جنگی را برای خود نگه و غنايم

 در  واقعی  امور  دو پادشاه  سرزمين  ما بر تمام پس8
  از درهی  اراض بر آليهی ، يعن  رود اردن شرق
  يدونيها آوهص(9.   شديم ، مسلط  حرمون  تا آوه ارنون
 را سنير   و اموريها آن  را سريون حرمون

 و   جلگه  در آن واقعی  شهرهاء ما آليه10) .خوانند یم
  سلخهی  را تا شهرها  جلعاد و باشان سرزمينی تمام

 .  آرديم تصرفی و ادرع
 ء  بازمانده  آخرين  باشان ، پادشاه  عوج  نماند آه ناگفته11

 در   آهنی او آه تختخواب.  پيكر بود های غول رفائی
شود  ، يكی از شهرهای عمونيها نگهداری می شهر َرَبت

 . دارد  و دو متر عرض حدود چهار متر طول
 

   رود اردن شرقی ها قبيله
 )42-1 :32اعداد (

   را به  تسخير شده  سرزمين ، من  موقع در آن12
  هب.  دادمی  َمَنس ء قبيله ، جاد و نصف رئوبينی ها قبيله
   عروعير را آه  شمال ء و جاد ناحيه رئوبينی ها قبيله

   آوهستان  نصف ء اضافه  به  است در آنار رود ارنون
  ء قبيله  نصف و به13،   دادم جلعاد را با شهرهايش

   سرزمين  جلعاد و تمام  سرزمينء باقيماندهی منس
 بود واگذار   پادشاه عوجی  قلمرو قبل  را آه باشان
 رفائيها   را سرزمين  درباشان  ارجوبء منطقه (. آردم
ی تمامی  منسء  يائير از قبيلهء طايفه14.) نامند ینيز م
ها و  یجشوری را تا مرزها)  باشان (  ارجوبء منطقه

   خودشان  اسم  را به  سرزمين معكيها گرفتند و آن
 مشهور   امروز هم ، آنجا را همچنانكه آردهی گذار نام

) »يائيری دهستانها«ی يعن( يائير   َحوُوت است
.   ماخير دادمء  طايفه بعد جلعاد را به15. ناميدند

 از رود  را آهی ا  و جاد منطقه رئوبينی ها قبيله16
  شروع)  سرحد عمونيها بود آه( در جلعاد  يبوق
،  يافت ی امتداد م  رود ارنونء  جلگه شد و تا وسط یم

 از   بود آه اردن رود  ايشانی مرز غرب17. گرفتند

   ادامه  پيسگاه  و آوه مردهی  تا دريا  جليل ءدرياچه
 . يافت یم

  ء قبيله  و جاد و نصف رئوبينی ها  قبيله  به  من آنگاه18
  سرزمين   خداوند آن  اگر چه  آه آردمی يادآوری منس
 در آنجا   سكونت  حق  با اينحال  است  داده  ايشان را به

 در   مسلحشان  مردان آهی  تا زمان را نخواهند داشت
  رود اردنی  آنسو ها، آنها را به  قبيله  بقيه پيشاپيش

،   داده  وعده  ايشان  خدا به آهی  سرزمين بهی يعن
 .برسانند

توانند   می  و فرزندانتان ولی زنان«:   گفتم  ايشان به19
   است  شما داده  خداوند به  شهرهايی آه اينجا در اين

 زياد   تعدادشان دانم  می آه ( هايتان ، از گله  آرده سكونت
 خود آمک   برادران شما به20.  آنند مواظبت)  است

وقتی آنها .  آنها نيز پيروزی بدهد آنيد تا خداوند به
 رود   در آنطرف  خداوند، خدايتان سرزمينی را آه

 شما   آردند، آنگاه  تصرف  است  داده  ايشان  به اردن
 ». خود بازگرديد  سرزمين يد بهتوان می

  آهی  ديد تو با چشمانت«:   گفتم  يوشع بعد به21
او .  نمود  عمل  چگونه  دو پادشاه  با آن خداوند، خدايت

 آار را   نيز همين  رود اردن آنطرفک ممالی با تمام
 خداوند،   آنجا نترسيد، چون از مردم22. خواهد آرد

 ».دشما خواهد جنگيی  برا خدايتان
 

   سرزمين  ورود بهء اجازهی  موس خدا به
 دهدی موعود را نم

ی ا«:   نمودم  درخواست  از خداوند چنين آنگاه25و24و23
 رود  از اينی  فرماي  اجازه آنم ی م خداوند، التماس

   سرزمين ، به  موعود بشوم ، وارد سرزمين گذشته
 و  آنی ها  آوه  با رشته  رود اردن حاصلخيز آنطرف

ی و قدرتی  بزرگ  نتيجه آرزومندم.   لبنان  سرزمين به
  در تمامی  خداي آدام.  ببينمی ا  داده  ما نشان  به را آه
ما ی  تو برا  را آه  آنچه  قادر است  و زمين آسمان
 »بكند؟ی ا آرده

 غضبناک بود   شما بر من  گناهان ولی خداوند بسبب26
  ديگر از اين«: وداو فرم.  عبور ندادء  اجازه  من و به

   پيسگاه  باالی آوه به27.  نياور  سخنی بر زبان موضوع
 هر سو نظر اندازی و  توانی به از آنجا می. برو
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   موعود را از دور ببينی؛ ولی از رود اردن سرزمين
 جانشينی خود بگمار   را به يوشع28. عبور نخواهی آرد

  را برای فتح  ، زيرا او قوم  آن  و تشويق و او را تقويت
   آنطرف  خواهی ديد، به  آوهء  تو از قله سرزمينی آه

 ». خواهد آرد  هدايت رودخانه
 .  فغور مانديم بيتک  نزديء  ما در دره بنابراين29
 

 آند ی م  اطاعت  به  را ترغيب قومی موس
  شما ياد  به  قوانينی آه ، به  ای اسرائيل اآنون
  خواهيد زنده اگر می آنيد و   گوش  بدقت دهم می

 شما   به  خداوند، خدای پدرانتان  سرزمينی آه ، به مانده
   آنيد از اين  را تصاحب  شويد و آن  داخل  است داده

 اينها   ديگری به قوانين2.  نماييد  اطاعت دستورات
 را   دستورات  اين  فقط  نكنيد، بلكه نيفزاييد و چيزی آم
   خداوند، خدايتان  از جانب ن قواني اجرا آنيد؛ زيرا اين

  ء فغور همه  خداوند در بعل  چگونه ديديد آه3. باشد می
ولی 4 برد،   را پرستيدند از بين  بعل  بت آسانی را آه
   وفادار بوديد تا به  خداوند، خدايتان  به همگی شما آه
 .ايد  مانده امروز زنده

،   است داده   من  به  خداوند، خدايم را آهی  قوانين تمام5
 موعود وارد   سرزمين بهی  وقت پس.  ام  شما ياد داده به
   اطاعت  قوانين  را تسخير نموديد از اين ، آن شده
   داشتن  را اجرا آنيد به  دستورات اگر اين6. آنيد

  آهی زمان.  مشهور خواهيد شد  و بصيرت حكمت
 :  را بشنوند خواهند گفت  قوانين مجاور، اينی ها قوم

ی  و بصيرت  حكمت  از چه  بزرگ  قوم اين«
   آه  هر قدر همی، قوم هيچ7» ! برخوردار است

 آنها   در بين ندارد آهی  ما خداي  باشد، مثل بزرگ
.  دهد جوابی  او را بخوانند، فور ، هر وقت بوده

   احكام  باشد، چنين  بزرگ  آه  هر قدر همی، ملت هيچ8
،   شما ياد دادم مروز به ا آهی ا  عادالنه و قوانين

 .ندارد
   آنيد مبادا در طول  باشيد و دقت ولی مواظب9

  ايد فراموش  ديده  با چشمانتان  را آه  آنچه تان زندگی
   تعليم  و نوادگانتان  فرزندان  چيزها را به  اينء همه. آنيد
   حوريب  در آوه  روزی را آه  ياد آوريد آن به10. دهيد

  مردم«:   گفت  من  بوديد و او به د ايستادهدر برابر خداون

   خواهم  تعليم  ايشان  به  و من  بخوان  حضور من را به
   آنند و دستورات  مرا احترام داد تا ياد بگيرند هميشه

   آوهء شما در دامنه11» . بياموزند  فرزندانشان مرا به
   آوه  و تاريكی شديد اطراف ابرهای سياه.  بوديد ايستاده

  آسمان   به  از آن های آتش  بود و شعله را فرا گرفته
 با شما   آتش  خداوند از ميان آنگاه12. آشيد  می زبانه
شنيديد، ولی او را   را می شما آالمش.   گفت سخن
 آنيد   شما بايد اطاعت او قوانينی را آه13. ديديد نمی

  وح فرمود و آنها را بر دو ل را اعالم»   فرمان ده«يعنی 
   من  خدا به  بود آه  وقت آری، در همان14.  سنگی نوشت

   به  بايد بعد از رسيدن دستور داد قوانينی را آه
 .  شما ياد دهم  موعود اجرا آنيد به سرزمين

 
  یپرست از بتی نه
 خداوند از   وقتی آه  حوريب  روز در آوه شما در آن15

ورتی از او  و ص ، شكل گفت  می  با شما سخن  آتش ميان
ای از   مجسمه مبادا با ساختن16 باشيد   مواظب پس. نديديد

 هر   بتی به  سازيد، يعنی با ساختن خدا خود را آلوده
   صورت  به و چه17،   مرد يا زن  صورت  به ، چه شكل
   وقتی به همچنين19.  يا ماهی خزنده18،   يا پرنده حيوان
   را آه  و ستارگان هآنيد و خورشيد و ما  می  نگاه آسمان

بينيد،   می  است  آفريده های روی زمين  قوم خدا برای تمام
  خداوند شما را از مصر، از آن20.  نكنيد آنها را پرستش

 او   او و ميراث  خاص آورد تا قوم  ، بيرون  آتشء آوره
  ولی بخاطر شما نسبت21.  امروز هستيد باشيد، چنانكه

   به  من  فرمود آه  تأآيد اعالم به خشمناک گرديد و   من به
   به  حاصلخيزی آه  سرزمين  يعنی به آنسوی رود اردن

 اينجا در  من22.   رفت  نخواهم  است  داده  ميراث شما به
   مرد، ولی شما از رودخانه  خواهم اينسوی رودخانه

   حاصلخيز را تصرف  زمين عبور خواهيد آرد و آن
  اشيد مبادا عهدی را آههوشيار ب23. خواهيد نمود

   به اگر دست!  بشكنيد  است  با شما بسته خداوند، خدايتان
  شكنيد، چون  عهد را می  بتی بزنيد آن  هرگونه ساختن

او 24.   است  آرده  بكلی منع آار را  اين خداوند، خدايتان
 .  و خدايی غيور است آتشی سوزنده

، در   بوده  موعود ساآن حتی اگر سالها در سرزمين25
 باشيد، ولی با   شده  و نوادگان  فرزندان آنجا صاحب
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 خداوند را   با گناهانتان  آرده  خود را آلوده  بت ساختن
  آورم  را شاهد می  و آسمان زمين26غضبناک سازيد، 

 را   آن  از رود اردن  با گذشتن  سرزمينی آه  در آن آه
 در  تانعمر.  خواهيد آرد، نابود خواهيد شد تصاحب

.  خواهد بود و بكلی نابود خواهيد شد آنجا آوتاه
 خواهد آرد و  ها پراآنده  قوم خداوند شما را در ميان27

  در آنجا، بتهايی را آه28.  خواهد شد  بسيار آم تعدادتان
 خواهيد آرد،  اند پرستش  شده  ساخته  و سنگ از چوب
  بويند و نه  می شنوند، نه  می بينند، نه  می  نه بتهايی آه

 .خورند می
 خداوند،   طلبيدن  به  شروع اگر شما دوبارهی ول29

   با تمام  آه او را خواهيد يافتی  آنيد، زمان خدايتان
ی در سختی وقت30.  باشيد  او را طلبيده  و جانتان دل

   دهد، آنگاه شما رخی  برا  حوادث  اين باشيد و تمام
   را آه ، آنچه آوردهی و ر  خداوند، خدايتان  به سرانجام
خداوند، 31.  خواهيد آرد  شما بگويد اطاعت او به

،  نكردهک  او شما را تر ، پس  است  رحيم خدايتان
   شما بسته  با پدران را آهی نابود نخواهد نمود و عهد

 . نخواهد آرد  فراموش است
ی  را رو  خدا انسان آهی ، از وقت تاريخی در تمام32

 ديگر ء  تا گوشه  آسمانء گوشهک از ي آفريد،  زمين
   اين  به توانيد چيزی شبيه جستجو آنيد و ببينيد آيا می

   آتش  از ميان قومی صدای خداوند را آه33  پيدا آنيد آه
   مانده  و زنده  شما شنيده  مثل  است  گفته با آنها سخن

 چيزی را پيدا  توانيد هرگز چنين در آجا می34! باشد
 ء  بوسيله بالهای ترسناک و خداوند با فرستادن  آنيد آه
، قومی را از   و وحشت  و جنگ  عظيم معجزات

 ء  همه  باشد؟ ولی خداوند، خدايتان بردگی رها ساخته
   برای شما انجام  چشمانتان  آارها را در مصر پيش اين
   فقط  آارها را آرد تا شما بدانيد آه خداوند اين35. داد

او 36. ی ديگر مانند او وجود ندارد و آس او خداست
   داد آه داد اجازه  می  شما تعليم  به  از آسمان هنگامی آه

   شما ستون  آه  را بشنويد؛ او گذاشت شما صدايش
  آالمشی شما حت.  ببينيد زمين  را روی  آتشش بزرگ

 . شنيديد  آتش را از ميان
مود  ن  و اراده  داشت  شما را دوست  او پدران چون37
 شما را از   شخص  دهد، پس  را برآت  فرزندانشان آه

.  آورد  خود بيرون از قدرتی  عظيم مصر با نمايش
 قويتر و بزرگتر از شما  ديگر را آهی ها او قوم38

  آهی  را بطور شان  نمود و سرزمين بودند پراآنده
 امروز  پس39.  شما بخشيد آنيد، به ی م امروز مشاهده

ی  خدا  خداوند، هم  نكنيد آه  و فراموشخاطر آريد  به
غير از ی  خداي  و هيچ  است زمينی  خدا آسمانها و هم

   امروز به را آهی شما بايد قوانين40! او وجود ندارد
   آنيد تا خود و فرزندانتان  اطاعت دهم یشما م
 خداوند،  آهی  ابد در سرزمين ، تا به  بوده آامياب
 .آنيدی د زندگبخش ی شما م  به خدايتان

 
   رود اردن  در شرق پناهگاهی شهرها

   تعيين  رود اردن  شهر در شرق سهی  موس آنگاه41
ی را بكشد برای تصادفًا شخصی تا اگر آس42 آرد

   شهرها عبارت اين43.  ببرد  آنجا پناه فرار از خطر به
ی  برا  بيابان مسطحی  در اراض باصر واقع: بودند از

 جاد، و ء قبيلهی  در جلعاد برا ، راموت  رئوبينء قبيله
 .ی منسء قبيلهی  برا  در باشان جوالن

 
   اسرائيل  قوم  خدا به  قوانين ابالغ

 و در   شده  از مصر خارج  اسرائيل قومی وقت46و45و44
   فغور اردو زده  در آنار شهر بيت  رود اردن شرق

  همان  اين. ( آنها داد  خدا را به قوانينی بودند، موس
   سلطنت ها در زمان ی قبًال امور بود آهی سرزمين
 بود در آنجا   حشبون  پايتختش  آه  پادشاه سيحون
را ی  و اسرائيل یو بنی  داشتند و موس سكونت

 او و بر  آنها بر سرزمين47.  نابود آردند بامردمش
   هر دو از پادشاهان  آه  باشان ، پادشاه  عوج سرزمين
  اين48.  يافتند  بودند غلبه رود اردن  شرقی اموريها
   تا آوه  از عروعير در آنار رود ارنون سرزمين
و 49  يافت ی باشد، امتداد م  حرمون  همان  آه سريون
   به  از جنوب  آه  رود اردن  شرقء  منطقه  تمام شامل
ی  منته  پيسگاه  آوهء  دامنه  به  و از شرق مردهی دريا
 .)شد، بود یم
  مان فر ده

 )17-1 :20  خروج(
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 : ، گفت  داده  ادامه  سخنانش بهی موس
 خداوند  آهی  قوانين  به ، اآنون  اسرائيل قومی ا

آنها را ياد بگيريد و .  آنيد  گوش  است  شما داده به
 . دهيد  انجام بدقت

با شما ی  عهد  حوريب  در آوه خداوند، خدايمان2
   با شما آه  بلكه ان با پدرانت  عهد را نه اين3.  بست

   آتش  از ميان  آوه او در آن4.   هستيد بست امروز زنده
ی ا  واسطه  بعنوان من5.   گفت رودررو با شما سخن

   آتش ، زيرا شما از آن  شما و خداوند ايستادم بين
  او با من.  او نرفتيد  پيش آوهی ترسيديد و باال یم

  آنچه.   سپردم شما  را به  قوانينش  و من  گفت سخن
 :  است فرمود اين

 تو را  آهی  خداي ، همان تو هستمی  خداوند، خدا من«6
 .مصر آزاد آردی  و بندگ از اسارت

 . نباشد  ديگر غير از من تو را خدايان«7
ی  يا ماه  يا پرنده  حيوان  شكل بهی  بت هيچگونه«8

 و  دربرابر آنها زانو نزن9.   نكن خود درستی برا
تو ی  خداوند، خدا  آه ، زيرا من  نكن ا پرستشآنها ر

   از من را آهی  و آسان هستمی غيوری ، خدا باشم یم
   حال  شامل  مجازات اين.  آنم ی م  دارند مجازات نفرت

اما 10. شود ی نيز م  و چهارم  سوم  آنها تا نسل فرزندان
 مرا   بدارند و دستورات  مرا دوست آهی بر آسان

 . آنم ی م  رحمت  تا هزار پشتآنند،ی پيرو
   سوء استفاده تو هستمی  خداوند، خدا  آه  من از نام«11
يا ی  بياور بر زبانی احترام ی مرا با ب اگر نام.  نكن
 . آنم ی م  تو را مجازاتی، بخور  دروغ  قسم  آن به
   را مقدس  و آن  باش  ياد داشته  را به روز َسَبت«12

 تو   را به  اين ، خدای تو هستم خداوند  آه من. بدار
ولی در 14،   روز آار آن  شش در هفته13.  آنم امر می

   آاری نكن  هيچ است»  خداوند سبت «  آه روز هفتم
  ، نه  غالمت ، نه  دخترت ، نه  پسرت ، نه  خودت نه

 و  غالم.   حتی چهارپايانت  و نه  مهمانانت ، نه آنيزت
 ياد آور  به15.  آنند ستراحت ا  خودت  بايد مثل آنيزت

 خداوند،   آه  بودی و من  مصر غالم  در سرزمين آه
 خود تو را از   عظيم  و قوت  با قدرت خدای تو هستم
 تو امر   به  آه  است  دليل  اين به.   آوردم آنجا بيرون

 . داری  را نگه  سبت آنم می

   فرمان ، زيرا اين  آن پدر و مادر خود را احترام«16
ی  در سرزمينی، آن اگر چنين.  توستی خداوند، خدا

ی  تو خواهد بخشيد، عمر  به  خداوند، خدايت آه
 . داشتی  خواه و پربرآتی طوالن

 .  نكن قتل«17
 . زنا نكن«18
 . نكنی دزد«19
 . نگو دروغ«20
.   باش  نداشته  ديگران  و ناموس  مال  به  طمع چشم«21
 و  ، زمين ز، گاو و االغ و آني  غالم  فكر تصاحب به

 ».  نباش ات  همسايه اموال
 

   مردم ترس
 )21-18 :20  خروج(

.  شما داد  سينا به  خداوند در آوه آهی  بود قوانين اين22
 و ابر   آتش بلند از ميانی  را با صدا  قوانين او اين
  ، قانون  قوانين  فرمود و غير از اين  اعالم غليظ
   و به نوشتی  سنگ دو لوحی  روآنها را. ندادی ديگر
  بلند از درونی  صدا  آن آهی وقتی ول23.  داد من

 را   سر آوه  مهيب  رسيد و آتش  گوشتان بهی تاريك
و 24  آمدند  نزد من هايتان  قبيله  رهبرانء ديديد آليه

 را   و عظمتش  جالل امروز خداوند، خدايمان«: گفتند
   را از درون صدايشی ت، ما ح  است  داده  ما نشان به

 خدا با   است  ممكن  آه دانيم ی م اآنون.   شنيديم آتش
مطمئنًا اگر ی ول25.  آند و او نميرد  صحبت انسان
   آتش اين.  مرد  بگويد خواهيم  با ما سخن دوباره
ی  آس چه27و26. ، ما را خواهد سوزانيد کهولنا

  آتش   از درون  را آه خداوند زندهی تواند صدا یم
   تو برو و به  بماند؟ پس گويد، بشنود و زنده ی م سخن
، بعد   آن گويد گوش ی خداوند م آهی سخنانی تمام
،   و ما آنها را پذيرفته ما بازگو آنی ، آنها را برا آمده

 ». آرد  خواهيم اطاعت
:   گفت  من  و به  را پذيرفت خداوند درخواستتان28
.  پذيرم ی و م  تو گفتند شنيدم  به  اسرائيل  قوم  آه آنچه«
   باشند و از من داشتهی  دل  چنين  هميشه آاشی ا29

  در آنصورت.  اوامر مرا بجا آورند بترسند و تمام
   در تمام فرزندانشانی  و زندگ خودشانی زندگ
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 برو  اآنون30.   خواهد گذشت ها با خير و برآت نسل
  سپس31. گردند باز هايشان  خيمه  به  آنها بگو آه و به

  اوامرمی  تمام  و من  بايست ، اينجا درآنار من برگشته
ی  ده  تعليم  قوم تو بايد آنها را به.  داد  تو خواهم را به

  دهم ی م  ايشان  به آهی  مرا در سرزمين تا قوانين
 ». آنند اطاعت

 را   اوامر خداوند، خدايتان تمامی  بايست پس33و32
 بجا آوريد و   او را بدقت ت آنيد و دستورا اطاعت
 آنيد  اگر چنين.  دهيد خواهد انجام ی او م  را آه آنچه

ی آوريد زندگ ی در م  تصرف  به آهی در سرزمين
 . خواهيد داشتی و پربرآتی طوالن

 
   بزرگ فرمان

  اينی  تمام  فرمود آه  من  به خداوند، خدايتان
ی مين تا در سرز  دهم  شما تعليم  را به قوانين

و 2، شويد، آنها را بجا آوريد ی م وارد آنی  بزود آه
 خداوند،   و نوادگانتان  شما و پسران  ترتيب بدين

   طول  در تمام  احكامشء  از آليه  را با اطاعت خدايتان
.  باشيد داشتهی  آنيد تا عمر طوالن خود احترامی زندگ

   بدقت از فرامينک  هر ي  به اسرائيلی  ا بنابراين3
 آنيد تا   باشيد آنها را اطاعت  آنيد و مواظب گوش
 را   دستورات اگر اين.  باشيد داشتهی پربرآتی زندگ

 شير و   در آن آهی  حاصلخيز بجا آوريد در سرزمين
  پدرانتانی  خداوند، خدا  همچنانكه استی  جار عسل
 .خواهيد شدی  بزرگ  فرمود، قوم  شما وعده به
 وجود  تنها خدايی آه:  آنيد ش گو اسرائيل ای بنی4

 و  شما بايد او را با تمامی دل5.  دارد، خداوند ماست
   قوانينی آه اين6.  بداريد  و توانايی خود دوست جان

آنها 7.  باشد  در فكرتان  بايد دايم دهم  شما می امروز به
 آنها ء  درباره  خود بياموزيد و هميشه  فرزندان را به

،   در بيرون  باشيد خواه در خانه   آنيد خواه صحبت
آنها را 8.   صبح  اول  باشد خواه  خواب  هنگام خواه

آنها را بر سر 9 و پيشانی خود ببنديد؛  روی انگشت
 . بنويسيد هايتان  خود و بر دروازه در منازل

   شما را به  خداوند، خدايتان آهی وقت12و11و10
   و يعقوب حاق و اس  ابراهيم  پدرانتان  به آهی سرزمين
 و  بزرگی  شهرها بهی  برساند يعن  است  داده وعده

پر از ی هاي ايد و خانه  شما بنا نكرده آهی زيباي
ايد،   نكرده  شما آنها را تهيه  آه خوبی چيزها
  ايد، تاآستانها و درختان  شما نكنده آهی هاي چاه

 خورديد و  آهی  وقت ايد، آنگاه  شما نكاشته آهی زيتون
 شما را از   باشيد خداوند را آه ر شديد مواظبسي

.  نكنيد  آورد فراموش مصر بيرونی  بندگ سرزمين
 آنيد و   بترسيد، او را عبادت خدايتان از خداوند،13
 . بخوريد  او قسم  نام به
زيرا 15 نكنيد؛   را پرستش همسايهی ها  قوم خدايان14

آند  یمی  شما زندگ  در ميان  آه خداوند، خدايتان
 او بر شما   خشم  است  و ممكن استی غيوری خدا

او 16.  نابود آند زمينی ، شما را از رو  شده افروخته
 آار را  اين» مسا« در   نياوريد چنانكه  خشم را به
 .آرديد

.  آنيد  اطاعت دهد بدقت ی دستور م را آهی هر آار17
  تان دهيد تا زندگي پسندد انجام ی خداوند م  را آه آنچه18

 خداوند  آهی  حاصلخيز  سرزمين  شود و به پربرآت
   را تصرف ، وارد شويد و آن  داده  وعده  پدرانتان به

  خداوند بيرونک  آم  را به  دشمنان و تمام19 آنيد
 .  است  داده  شما وعده  خداوند به رانيد، همانطور آه

 از شما   پسرانتان آهی ، زمان آيندهی در سالها20
   خداوند، خدايمان آهی  قوانين منظور از اين«: بپرسند

ما «:  بگوييد  ايشان به21» ؟  چيست  است  ما داده به
   و خداوند با قدرت  مصر بوديم  فرعون بردگان
ی وحشتناآی  و بالها  بزرگ و با معجزات22  عظيمش

 آرد ما   نازل  افرادش  و تمام  بر مصر و فرعون آه
 آارها   اينء ما همه.  آورد رون مصر بي را از سرزمين
 مصر  او ما را از زمين23.   خود ديديم را با چشمان

   پدرانمان  به  را آه  سرزمين  آورد تا بتواند اين بيرون
   ما امر فرموده او به24.  ما بدهد  بود به  داده وعده
 او  ، به  آرده  را اطاعت  قوانين اينی  تمام  آه است

   او ما را برآت  آنيم اگر چنين.   بگذاريم احترام
   تا امروز آرده دارد، چنانكه ی م  نگه دهد و زنده یم

 با   است  را خداوند فرموده اگر هر چه25.  است
، او از ما خشنود خواهد   دهيم  انجام  آامل اطاعت

 ».شد
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  خدا  خاص قوم
 )16-11 :34  خروج(

  آهی  سرزمين  خداوند شما را به آهی هنگام
   هفت  هستيد، ببرد، اين  تصرفش شرف در

از شما بزرگتر و قويترند نابود ی  همگ  را آه قوم
حيتيها، جرجاشيها، اموريها، :  خواهد ساخت

  آهی زمان2. حويها و يبوسيها آنعانيها، فرزيها،
 آند و شما آنها   شما تسليم  آنها را به خداوند، خدايتان

با آنها .  آنها را بكشيدء  نماييد، بايد همه را مغلوب
 را   ايشان  نكنيد، بلكه  آنها رحم نبنديد و بهی ا معاهده

 نكنيد و نگذاريد  با آنها ازدواج3. نابود سازيدی بكل
.  آنند  ازدواج  ايشان  و دختران  با پسران فرزندانتان

   به  با آنها جوانانتان  ازدواجء  در نتيجه چون4
 خواهد شد   سبب  شد و همين خواهند آشيدهی پرست بت
 شود و شما را   شما افروخته  به  خداوند نسبت  خشم آه
 .نابود سازدی بكل

  را آهی  را بشكنيد، ستونهاي آافرانی ها قربانگاه5
  آور را تكه شرمی ها پرستند خرد آنيد و مجسمه یم

   شما قوم چون6؛  را بسوزانيد ، بتهايشان  نموده تكه
   اختصاص  خداوند، خدايتان  به هستيد آهی مقدس
 شما را  زمينی  رو  مردم  تمام او از بين. ايد يافته

شما 7.  او باشيد  تا برگزيدگان  است  آرده انتخاب
 او شما را   بوديد، پس زمينی  رو  قوم آوچكترين

ها بوديد  بزرگتر از ساير قومی  قوم  اينكه بسبب
 شما را   آه  دليل ين ا  به بلكه8،  نكرد برنگزيد و محبت

 با   عهد خود را آه خواست ی و م  داشت دوست
 او   آه  است  دليل بهمين.  بود بجا آورد  بسته پدرانتان

ی  و بزرگ  عجيب  و معجزات  قدرت شما را با چنين
 .در مصر رهانيدی از بردگ
  از خدا  اطاعت برآات

 )14-1 :28  تثنيه(
 وجود دارد خداوند،  آهی  تنها خداي  بدانيد آه پس9

 تا   آه استی امينی  خدا  و او همان  است خدايتان
   پيوسته  داشته خود را نگاهی ها  وعده  نسل هزاران
 را  دارند و دستوراتش ی م  او را دوست را آهی آسان

  را آهی آنانی ول10. نمايد ی م آنند محبت ی م اطاعت
. آند یبود م و نا  مجازات درنگ ی دارند ب از او نفرت

 شما   امروز به را آهی  فرمانهاي  اين ، تمام بنابراين11
 . اجرا آنيد دهم یم

  ، آنها را اطاعت  آرده  فرمانها توجه  اين اگر به12
ی  از رو را آهی  عهد نماييد، خداوند، خدايتان

 شما برقرار نمود ادا خواهد   با پدران  خويش رحمت
   و برآت د داشت خواه او شما را دوست13. آرد

 بوجود خواهد  بزرگی خواهد داد و از شما قوم
 را   و حيواناتتان ، زمين او شما را بارور نموده. آورد
، انگور،  از گندمی  زياد  خواهد داد تا محصول برآت
   اين تمام.  باشيد گاو و گوسفند داشتهی ها  و گله زيتون
 فرمود،  ده وع  پدرانتان  به آهی  را در سرزمين برآات

ی ها قومی بيشتر از تمام14.  شما خواهد بخشيد به
 از شما و   و هيچكدام  خواهيد يافت  برآت زمينی رو
  خداوند تمام15.  نازا نخواهد بود هايتان گلهی حت

 نخواهد داد  ، اجازه  را از شما دور نموده امراضتان
ايد دچار   در مصر ديده آهی  از بيماريهاي  هيچكدام به

 خواهد   دشمنانتان  مرضها را به  اينء او همه. شويد
 .داد
 شما   بدست  خداوند، خدايتان هايی را آه تمامی قوم16

 نكنيد و   رحم  ايشان به. سازد نابود آنيد گرفتار می
   در دام  ننماييد، و گرنه  را پرستش  ايشان خدايان

 فكر   خودتان شايد پيش17. مهلكی گرفتار خواهيد شد
 از ما  هايی آه  قوم  بر اين توانيم  می چگونه«: نيدآ

  ولی از آنها باک نداشته18» ؟ قويترند پيروز شويم
 و   با فرعون  را خداوند، خدايتان  آنچه آافيست! باشيد

آيا 19.  خاطر آوريد  مصر آرد به سراسر سرزمين
 خداوند بر سر آنها آورد و  بالهای وحشتناآی را آه

   بزرگ  را ديديد و نيز معجزات  خود آن شما با چشمان
 شما را از   وسيله  بدان  خداوند را آه  و قدرت و قوت
   خاطر داريد؟ پس  آورد به  مصر بيرون سرزمين
 مردمی   را عليه  قدرت  همين  خداوند، خدايتان بدانيد آه

  از اين20.  آار خواهد برد ترسيد به  از آنها می آه
 و درشتی   زنبورهای سرخ خدايتان، خداوند،  گذشته

 خود   را نيز آه  از دشمنانتان  عده خواهد فرستاد تا آن
 .اند، نابود سازد  آرده را پنهان

  ها نترسيد، زيرا خداوند، خدايتان  قوم  از آن بنابراين21
او 22.   و مهيب  بزرگ او خدايی است.   شماست در ميان
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   آار را بسرعت اين. د خواهد ران  آنها را بيرون بتدريج
 وحشی   آند حيوانات  نخواهد داد، زيرا اگر چنين انجام

، برای شما ايجاد خطر خواهند   يافته بزودی افزايش
 خواهد داد و شما   انجام  آار را بتدريج او اين23. آرد
 خواهيد  ، آنها را از بين  نموده ها حمله  قوم  آن  به هم
 شما خواهد سپرد و  را بدست آنها  او پادشاهان24. برد

محو خواهيد   روزگارء  را از صفحه  ايشان شما نام
 در برابر شما را نخواهد   يارای مقاومت هيچكس. آرد
 . داشت

   اين آهی ا  طال و نقره  را بسوزانيد و به هايشان بت25
 را برنداريد   نكنيد و آن اند طمع  شده  ساخته بتها از آن
 از  اهيد شد، زيرا خداوند، خدايتان گرفتار خو و گرنه

   خود نبريد، چونء  خانه را بهی بت26.  بتها متنفر است
.  بر شما نيز خواهد بود  است  بر آن آهی  لعنت همان

   لعنت  باشيد، چون  داشته  و آراهت از بتها نفرت
 .اند شده

 
  نكنيد خداوند را فراموش
شما    امروز به را آهی  فرامين اگر تمام

 خواهيد   تنها زنده  آنيد نه اطاعت  دهم یم
   و به  خواهد يافت  نيز افزايش  تعدادتان ماند، بلكه
،   نموده  وعده  پدرانتان  خداوند به آهی سرزمين

  به2.  خواهيد آرد  را تصرف  و آن خواهيد رفت
   چهل  خداوند شما را در بيابان خاطر آوريد چگونه

،  قرار دادهی رد و شما را در تنگ آ  هدايت  تمام سال
 و آيا   شما چيست العمل  آرد تا ببيند عكس آزمايش

 او شما را ی،آر3.  آنيد يا نه ی م واقعًا از او اطاعت
 شما   و بعد به  داشت نگهی و گرسنگی در سخت

   شما و پدرانتان آهی را داد تا بخوريد، غذاي» َمّن«
 شما   آرد تا به و چنينا.  بوديد اطالع ی ب قبًال از آن
   به ، بلكه نيستک  خورا  به فقطی  زندگ بفهماند آه
   سال  چهل  اين در تمام4.  خداوند  از آالم اطاعت
  بنابراين5.  نزد  تاول  نشد و پاهايتان  آهنه هايتان لباس

آند،  ی م  پدر پسر خود را تنبيه بايد بفهميد چنانكه
 .  است وده نم خداوند نيز شما را تأديب

از او .  آنيد  را اطاعت  خداوند، خدايتان دستورات6
  خداوند، خدايتان7. بترسيدی نماييد و از وی پيرو

ی برد، سرزمين یمی  حاصلخيز  سرزمين شما را به
ها   نهرها و رودها و چشمه هايش ها و آوه  در دره آه
 و جو، انگور و   گندم آنجا سرزمين8.  استی جار

  استی سرزمين9.   است ، و عسل ر و زيتونانجير، انا
 در   و مس  است ، فراوان  ريگ  مثل  آهن  در آن آه
   آه استی سرزمين. شود ی م  وفور يافت  به هايش تپه

ی  چيز  به  و شما محتاج  است  فراوان در آنک خورا
 .نخواهيد بود

خداوند،  درآنجا خواهيد خورد و سير خواهيد شد و10
 شما   به آهی  حاصلخيز ا بخاطر سرزمين ر خدايتان

 . شكر خواهيد آرد  است داده
 خداوند، ی، فراوان  در هنگام  باشيد آه اما مواظب11

 امروز   نكنيد و از اوامر او آه  را فراموش خدايتان
  آهی زيرا وقت13و12. ننماييدی  سرپيچ دهم ی شما م به

ی ها  خود خانه سكونتی  سير شود و برا شكمتان
 شوند و   فراوان هايتان ها و رمه بسازيد و گلهی خوب

   است  وقت همان14،  زياد گردد  و اموالتان طال و نقره
 باشيد مغرور نشويد و خداوند،   بايد مواظب آه

  در مصر بيرونی  شما را از بردگ  را آه خدايتان
  را آهی  باشيد خداي مواظب15.  نكنيد آورد فراموش
   زمين ، در آن و بزرگک  ترسنا بانشما را در بيا

و ی سمی  پر از مارها  آه  و علف آب یو بک خش
  او از دل.  نكنيد  آرد فراموش عقربها بود، هدايت

  او با َمّن شما را در بيابان16!  داد  شما آب  به صخره
 بودند،  اطالع ی ب  از آن  پدرانتان آهی سير آرد، غذاي

 آرد تا در  قرار داد و آزمايشی و او شما را در تنگ
 آرد تا شما  او چنين17.  دهد  شما برآت آخر به
  خودتانی  و تواناي  با قدرت  تصور نكنيد آه هيچگاه

   باشيد آه  خاطر داشته  به هميشه18. ثروتمند شديد
   رابه ثروتمند شدنی  تواناي  آه  است خداوند، خدايتان

  را آهی ا آند تا وعده ی آار را م او اين. دهد یشما م
 . داد، بجا آورد  پدرانتان به
 آنيد و   را فراموش اگر خداوند، خدايتانی ول20و19

 آنيد حتما  ، آنها را پرستش  ديگر رفته  خدايان بدنبال
 خداوند   همانطور آه نابود خواهيد شد، درست

آنند نابود  ی م  با شما مقابله ديگر را آهی ملتها

8



 12   تثنيه
 

 

 نكنيد   اطاعت ز خداوند، خدايتاناگر ا. سازد یم
 . خواهد بود  شما نيز چنين سرنوشت

 
   اسرائيل قومی نافرمان
امروز بايد از !  آنيد  گوش  اسرائيل قومی ا

ی  آنسو  بگذريد تا سرزمين اردن رود
 در آنجا  آهی قومهاي.  آنيد  را تصرف رودخانه

آنند بزرگتر و قويتر از شما هستند و  یمی زندگ
  هستند آهی آنها غولهاي. حصاردار دارندی هرهايش
ی ول3. آندی  ايستادگ تواند دربرابر ايشان ینمی آس

  سوزانندهی  آتش  مثل خدايتان  خداوند، بدانيد آه
ک  خواهد بود و آنها را هال  شما در حرآت پيشاپيش

 شما   است  خداوند فرموده همانطور آه. خواهد آرد
  شان ، آنها را از سرزمين دهبر آنها پيروز شی بزود
 . خواهيد راند بيرون

 آرد،   آار را برايتان  خداوند اين  از اينكه پس4
 خداوند، ما را  هستيمی  خوب  ما مردم چون«: نگوييد

زيرا » .  آنيم  را تصاحب  تا آن  آورده  سرزمين  اين به
   آه  است  سرزمين  اين  اقوام  شرارت  دليل خداوند به

   وجه  هيچ خداوند به5. راند ی م  را از آنجا بيرونآنها
   و درستكار هستيد اين خوبی  شما قوم  اينكه بسبب

   اين  شرارت  بسبب دهد، بلكه ی شما نم  را به سرزمين
 و   ابراهيم  پدرانتان  به آهی هاي وعدهی  و برا اقوام

باز 6. آند ی آار را م  اين  است  داده  و يعقوب اسحاق
   اين  دليل  اين  به خداوند، خدايتان:  آنم ی تكرار م مه

   مردم دهد آه ی شما نم  حاصلخيز را به سرزمين
 . هستيد سرآشی شما مردم. هستيدی خوب

   از مصر بيرون آهی  از روز  نكنيد آه فراموش7
   به  را در بيابان  خداوند، خدايتان  مدام آمديد تا بحال

.  آرديد  او قيام  عليه  مدت  اين م آورديد و در تما خشم
  آهی ساختيد بحدک  غضبنا  حوريب او را در آوه8

 تا   بودم  رفته  آوه  به من9.  شما را نابود آند خواست
ی  بود يعن  با شما بسته  خداوند، خدايتان را آهی عهد
  شدهک آنها حی  رو  قوانين آهی سنگی ها  لوح همان

   و در تمام  روز در آنجا بودم  شبانه چهل.  بود، بگيرم
   هم  آب جرعهک يی  و حت  غذا نزدم  به  لب  مدت اين

 روز، خداوند   شبانه  چهل  آن در پايان11و10.  ننوشيدم

 عهد خود را بر آنها   قوانين را آهی  سنگ  دو لوح آن
 او  بود آهی  قوانين  همان اين.  داد  من  بود، به نوشته
 بودند از   شده  جمع آوهی  در پا  مردم آهی هنگام
 امر فرمود   من او به12.  بود  فرموده  اعالم  آتش درون
 آنها   من آهی ، زيرا قوم  بروم  پايين  فورًا از آوه آه

 فاسد   بودم  آورده ، از مصر بيرون آردهی را راهنماي
،   شده گردانی  خداوند رو زود از احكامی  و خيل شده
 .دند بو ساختهی بت
   قوم مرا واگذار تا اين«:   گفت  من خداوند به14و13

  محو  را از زير آسمان  و نامشان  را نابود آنم سرآش
  آهی ، قوم از تو بوجود آورمی  ديگر ، قوم ساخته

 ». باشد تر از ايشان یبزرگتر و قو
   خداوند را در دست  قوانين  دو لوح  در حاليكه من15

 بود،   را فرا گرفته ، آن های آتش  شعله  آه  از آوه داشتم
 شكلی افتاد   گوساله  بت  به در آنجا چشمم16.   آمدم پايين
 خداوند،   زود از فرمان چه.  بوديد  شما ساخته آه

!  ورزيديد  او گناه  به ، نسبت  سرپيچی آرده خدايتان
   ودر برابر چشمانتان  انداختم  زمين ها را به  لوح من17

 روز   شبانه  چهل  مدت  به آنگاه18.  ا خرد آردمآنها ر
 نانی  نه.   نهادم ديگر، در حضور خداوند روبر زمين

  ؛ زيرا شما برضد خدا گناه  آبی نوشيدم  و نه خوردم
 از  ترسيدم می19.  بوديد  آورده  خشم ، او را به آرده
ولی يک بار ديگر . ، شما را نابود آند  خشم شدت

 نيز در  هارون20.  آرد  مرا اجابت خداوند خواهش
،   خداوند بر او غضبناک شده خطر بزرگی بود چون

 و خداوند   دعا آردم  او را بكشد، ولی من خواست می
 شما از طال   را آه  گوساله  آن من21. او را بخشيد

  ، در آتش  شما بود برداشته  بوديد و مظهر گناه ساخته
   غباری نرم  و بصورت  را آوبيدم ، بعد آن انداختم
 جاری بود   آوه  از دل  نهری آه  داخل ، به درآورده
 . ريختم

   نيز خشم  هتاوه  و مسا و قبروت شما در تبعيره22
  آهی  وقت  برنيع در قادش23. خداوند را برافروختيد

   شما داده  به آهی  سرزمين  به  شما گفت خداوند به
نموديد زيرا باور  ن  شويد از او اطاعت  داخل است

 از ی،آر24. خواهد آردک  شما آم  او به نكرديد آه
 خداوند  ، عليه  شما را شناختم آهی  روز اولين
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 شما را   خداوند خواست پس25. ايد آردهی ياغيگر
   روز در برابر او به  شبانه  چهل منی آند، ولک هال
خداوند، ی ا«:  ، گفتم  آرده و التماس26  افتادمک خا
 با   تو هستند آه آنها ميراث.   خود را نابود نكن مقو

.  يافتند  از مصر نجات  عظيمت قدرت
   را به  و يعقوب  و اسحاق  ابراهيم خدمتگزارانت27

   چشم  قوم  اين  و گناه  و عصيان يادآور و از لجاجت
مصريها ی  ببر زيرا اگر آنها را از بين28.  آنی پوش

  قادر نبود آنها را به خداوند   آه خواهند گفت
آنها .  بود برساند  داده  وعده  ايشان  به آهی سرزمين

   را نابود آرد، چون  خداوند ايشان  آه خواهند گفت
 برد تا آنها را   بيابان  بيزار بود و آنها را به ازايشان
 تو هستند   تو و ميراث خداوند، آنها قومی ا29. بكشد
خود از ی  توانا و دست   عظيم  آنها را با قدرت آه

 ».ی آورد مصر بيرون
 
 شود ی م  بار ديگر نوشته  فرمان ده

 )10-1 :34  خروج(

  لوح دو«:  فرمود  من  خداوند به  هنگام در آن
 و  های قبلی بتراش سنگی ديگر مانند لوح

ها   چوبی برای نگهداری آنها بساز و لوح يک صندوق
   روی آن من2. بياور   آوه  به  خود نزد من را همراه

های اولی بود و   روی لوح  فرامينی را آه لوحها همان
 آنها را  آنگاه.   نوشت  خواهم تو آنها را شكستی، دوباره

 ». بگذار در صندوق
، دو   اقاقيا ساخته  از چوب صندوقک  ي  من بنابراين3

ها را   و لوح  تراشيدم اولی مانند لوحهای  سنگ لوح
 را   فرمان  ده خدا دوباره4.   باال رفتم آوه، از  برداشته

  آنها همان. ( داد  من  و آنها را به آنها نوشتی رو
   آوه شما در پايينی همگی  وقت بودند آهی فرامين
   شما داده  به آوهی  رو  آتش  بوديد، از درون  شده جمع
 .)بود

ا ه  خداوند لوح  فرمان  و طبق  آمدم  پايين  از آوه آنگاه5
ها تا   لوح آن.   گذاشتم  بودم  ساخته آهی را در صندوق

 . در آنجا قرار دارند امروز هم
   موسيره  به يعقان  بنی  از بئيروت  اسرائيل  قوم سپس6

 گرديد   و مدفون  درگذشت در آنجا هارون.  آردند آوچ

.   آاهنی پرداخت  خدمت  العازار بجای او به و پسرش
 نهرهای   آه  ُيطبات  و از آنجا به ه ُجدجود  به آنگاه7

 خداوند  در آنجا بود آه8. ، سفر آردند فراوانی داشت
   فرمان  ده  در آن  صندوقی آه  الوی را برای حملء قبيله

 نمود تا در حضور او   انتخاب خداوند قرار داشت
 دهند،   او برآت  نام  آنند و به بايستند و او را خدمت

  به(9. دهند  می  آار را انجام  اين  هم تا امروز بطوريكه
 ديگر   قبايل  الوی مثل ء برای قبيله  آه  است  دليل همين

،   است  نشده  موعود در نظر گرفته سهمی در سرزمين
   فرمود او خود ميراث  ايشان خداوند به  زيرا همچنانكه

 .)  است ايشان
   شبانه  بار چهل دومينی  برا  گفتم  قبًال هم چنانكه10

 و   ماندم آوهی روز در حضور خداوند در باال
 فرمود و از  مرا اجابتی ها خداوند بار ديگر التماس

   من او به11.  نظر نمود  شما صرف نابود آردن
   به آهی  سرزمين  را به اسرائيل یبرخيز و بن«: فرمود

   آنجا داخل  تا به  آن  هدايت ام  داده  وعده پدرانشان
 ». آنند  را تصاحب ن، آ شده

 
   اسرائيل انتظار خدا از قوم

  ، خداوند از شما چه  اسرائيل قومی  ا اآنون13و12
 آنيد و   گوش  او بدقت  سخنان  به خواهد، جز اينكه یم
   امروز به را آهی  خود، فرامين خير و آسايشی برا

، با   داشته  آنيد و او را دوست دهد اطاعت یشما م
 . آنيد  او را پرستش  جان و دلی تمام

با 15؛  شماستی  خداوند، خدا  از آن  و آسمان زمين14
ی  عالقمند بود و بحد  پدرانتان ، او آنقدر به وجود اين

   فرزندان  شما را آه  آه داشت ی م  را دوست ايشان
ی  ديگر  نمود تا باالتر از هر ملت آنها هستيد انتخاب
  بنابراين16.   است امروز آشكار باشيد، همچنانكه

  ، مطيع  دل برداريد و با تمامی  از سرآش دست
 .خداوند شويد

   االرباب  و رب ، خدای خدايان خداوند، خدايتان17
  ، خدای مهيبی آه  و تواناست او خدايی بزرگ.  است

  به18. گيرد  نمی آند و رشوه  جانبداری نمی از هيچكس
   را دوست غريبان19 .رسد  می  و يتيمان  زنان داد بيوه

 بايد  شما هم. (دهد  می  آنها غذا و لباس دارد و به می
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 در   هم  بداريد، زيرا خودتان  را دوست غريبان
بايد از خداوند، 20.)  بوديد  مصر غريب سرزمين
 آنيد و از او جدا   بترسيد و او را پرستش خدايتان

فخر شما و او 21.  او سوگند ياد آنيد  نام  به نشويد و فقط
 عظيمی برای شما   معجزات ، خدايی آه خدای شماست

 اجداد  وقتی آه22. ايد  داد و خود شاهد آنها بوده انجام
   هفتاد نفر بودند، ولی اآنون  مصر رفتند فقط شما به

   آسمان  ستارگان ء اندازه  شما را به خداوند، خدايتان
 !  است  داده افزايش

 
  آنيد د و اطاعت بداري خداوند را دوست

  اوامرش  بداريد و  را دوست خداوند، خدايتان
 با  من!  آنيد گوش2.  آنيد  اطاعت را هميشه

 خداوند را   تنبيهء  مزه  آه گويم  نمی  شما سخن فرزندان
  ايشان3. اند  را نديده  مهيبش  و بزرگی و قدرت نچشيده

   او در مصر عليه آنجا نبودند تا معجزاتی را آه
آنها 4.  داد ببينند  انجام  و تمامی سرزمينش فرعون
 و   خداوند با لشكر مصر و با اسبان اند آه نديده
 در   آسانی را آه  آرد و چگونه  چه های ايشان عرابه
، هالک   نموده  غرق  شما بودند در دريای سرخ تعقيب
   شما در بيابان  سالهايی آه اند در طول آنها نديده5. آرد
   خداوند بارها از شما مراقبت  بوديد، چگونه ردانسرگ
آنها آنجا نبودند 6.  اينجا برساند  تا شما را به  است آرده

  ، از نسل  الياب ، پسران  و ابيرام  داتان وقتی آه
،   باز آرده  دهان  شدند و زمين  گناه ، مرتكب رئوبين

  و خيمه   آنها را با خانواده  اسرائيل  تمامی قوم جلو چشم
 . بلعيد و اموالشان

 را   عظيم  معجزات  اين شما با چشمانتانی ول7
 شما   امروز به را آهی  فرمانهاي  اين پس8. ايد ديده
   را داشته آنی  آنيد تا تواناي  اطاعت  با دقت دهم یم

شويد  ی م وارد آنی  بزود را آهی  سرزمين باشيد آه
 . آنيد تصرف

  آهی  آنيد در سرزمين اعت اوامر اط اگر از اين9
   ايشان  فرزندان  شما آه  و به  پدرانتان خداوند به

خواهيد ی و خوبی  داد، عمر طوالن هستيد وعده
ی  جار  در آن  شير و عسل آهی ، در سرزمين داشت
شويد  ی م وارد آنی  بزود آهی  سرزمين چون10.  است

از    مصر آه  سرزمين آنيد مثل ی م  را تصاحب و آن
. نداردی  آبيار بهی  و احتياج ايد نيست آنجا آمده

.   است پر آبی ها ها و دره  آوه سرزمين11
   خود از آن  خداوند، خدايتان  آه استی سرزمين12

 بر  سالی  در تمام  او دايم آند و چشمان ی م مراقبت
 .  است  شده  دوخته آن
 شما   امروز به  من  او را آه  فرامين اگر شما تمام13
   آنيد و اگر خداوند، خدايتان  اطاعت  با دقت دهم یم

 باشيد و او را   داشته  دوست  و جان دلی را با تمام
   موقع  را به  باران  او باز هم آنوقت14  آنيد پرستش

   زيتون  و روغن  تازه ، شراب خواهد فرستاد تا غله
ی برا سرسبز   شما مراتع او به15.  باشيد  داشته فراوان
ی آافی  خواهد داد و خود نيز غذا هايتان  گله چريدن

 . بخوريد و سير شويد  آه خواهيد داشت
 از خداوند برنگردد   دلهايتان هوشيار باشيد آهی ول16

 آنيد   اگر چنين چون17،  ديگر را بپرستيد تا خدايان
، آسمانها را   شده  شما افروخته  به  خداوند نسبت خشم

 نخواهد باريد و شما  ديگر باران و  خواهد بست
  در سرزمينی ، و بزود نخواهيد داشتی محصول

 نابود   است  شما داده  خداوند به آهی حاصلخيز
   و جان  فرمانها را در دل ، اين بنابراين18. خواهيد شد
  خود و همچنينی  دستها آنها را به. دهيدی خود جا

 باشيد  اطر داشته خ  به  ببنديد تا هميشه تان ی پيشان به
   فرزندان آنها را به19.  آنيد  بايد آنها را اطاعت آه

 آنيد،   آنها صحبتء  درباره خود بياموزيد و هميشه
   هنگام ، خواه  در بيرون  باشيد خواه  در خانه خواه
آنها را بر سر در 20.   صبح  اول  باشد خواه خواب
 تا  آنگاه21.  بنويسيد هايتان  خود و بر دروازه منازل
 در   شما و فرزندانتان استی  باق  و آسمان زمين

ی  داد زندگ  وعده  پدرانتان  خداوند به آهی سرزمين
 .خواهيد آرد

  دهم ی شما م  به را آهی  دستورات ء همه اگر با دقت22
 بداريد و   را دوست ، خداوند، خدايتان  آرده اطاعت
، از او جدا نشويد   داده خواهد انجام ی او م  را آه آنچه

   با شما مقاومت را آهی هاي  قومء  خداوند همه آنوقت23
 از شما بزرگتر و قويتر باشند،  آنند، هر قدر هم یم

 را تسخير   خواهد آرد و شما زمينهايشان بيرون
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   شما تعلق  بگذاريد به  قدم هر جا آه24. خواهيد نمود
 تا   در جنوب ب ِنِگ  از بيابان مرزهايتان.  خواهد داشت

ی  تا دريا  در مشرق ، و از رود فرات  در شمال لبنان
ی  يارا هيچكس25.  خواهد بود  در مغرب مديترانه
 خداوند،  ، چون  با شما را نخواهد داشت مقاومت
 برويد   هر جا آه  است  داده  قول  همانطور آه خدايتان
 با آنها روبرو  آهی  مردم  شما را در دل ترس

 . يد، خواهد گذاشتشو یم
   برآت  تا بين دهم ی م  انتخاب  شما حق  امروز به من26

 خداوند،  اگر فرامين27.  آنيد را انتخابی  يك و لعنت
آنيد    اطاعت دهم ی شما م  امروز به  را آه خدايتان
،  آردهی و اگر از آنها سرپيچ28   خواهيد يافت برآت
  د، مورد لعنت آني ديگر را پرستشی ها  قوم خدايان

 شما   خداوند، خدايتان آهی وقت29.  قرار خواهيد گرفت
   را تصرف  بايد آن آند آه یمی را وارد سرزمين

  ، لعنت  عيبال  و از آوه  برآت  َجِرزيم آنيد، از آوه
هستند ی هاي  آوه  و عيبال َجِرزيم(30.  خواهد شد اعالم

ی يهاي آنعان در سرزمينی ، يعن  رود اردن در غرب
ی  زندگ جلجالک نزديی بيابانی  در آنجا در اراض آه
) . در آنجا قرار دارد  هم  موره آنند، بلوطستان یم

، در   عبور آرده از رود اردنی شما بزود31
 خواهيد  دهد ساآن ی شما م  خداوند به آهی سرزمين

را ی  قوانينء  در آنجا بايد همه  نكنيد آه فراموش32. شد
 . آنيد  اطاعت دهم ی شما م  امروز به آه
 

   عبادت  جهت معينی مكان
  خداوند، رسيد آه یمی  سرزمين بهی وقت
، بايد   است  شما داده  را به  آن پدرانتانی خدا

ی  زندگ  سرزمين  در آن آهی  اوامر را تا وقت اين
 . نماييد آنيد، اطاعت یم
ها  آوه ی در باال بينيد، چه یمی ا  بتخانه در هر جا آه2

 را نابود  ، بايد آن  در زير درختان ها، و چه و تپه
ی  را بشكنيد، ستونهاي پرستان بتی ها قربانگاه3. آنيد
  آورشان شرمی ها پرستند خرد آنيد، مجسمه ی م را آه

 آنيد و   قطعه آنها را قطعهی را بسوزانيد و بتها
 . ياد آنها بيندازد  شما را به نگذاريد آهی باقی چيز

   در هر جا برای خداوند، خدايتان پرستان مانند بت5و4
   در ميان  خودش  در محلی آه قربانی نكنيد، بلكه

   خود انتخاب  عبادتگاه  بعنوان های اسرائيل قبيله
های سوختنی و  قربانی6.  نماييد آند، او را عبادت می

،  ، هدايای مخصوص تان ها، عشر دارايی ساير قربانی
های  زاده ، و نخست ، هدايای داوطلبانههدايای نذری

در آنجا شما و 7.  آنجا بياوريد  را به هايتان ها و رمه گله
 خواهيد   در حضور خداوند، خدايتان هايتان خانواده

 خواهيد برد، زيرا او   خود لذت خورد و از دسترنج
 .  است  داده شما را برآت

   به ايتان در آنجا خداوند، خد  سرزمينی آه وقتی به9و8
  ديگر نبايد مثل بخشد رسيديد،  می  و آرامش شما صلح

زمانی 10.  آنيد  خواستيد او را عبادت امروز هر جا آه
 آنيد   اقامت  سرزمين  بگذريد و در آن  از رود اردن آه

   ببخشد و شما را از دست  شما آرامش و خداوند به
های  انی قرب  بايد تمام آنگاه11 آند،   حفظ دشمنانتان

  ام  شما امر آرده  به سوختنی و ساير هدايای خود را آه
 خواهد آرد   خود انتخاب  او در محلی آه  عبادتگاه به

 و  ، غالمان  و دختران در آنجا با پسران12. بياوريد
.  خود، در حضور خداوند شادی خواهيد آرد آنيزان

   را به های شهرتان  الوی  باشيد آه  خاطر داشته به
 زمينی از   ايشان  آنيد، چون  و شادی خود دعوت جشن

 .خود ندارند
  آهی خود را نبايد در هر جايی سوختنی ها یقربان13

توانيد  یمی  در جاي آنها را فقط14. آنيدی رسيديد قربان
او در .  باشد  آرده  خداوند انتخاب آنيد آهی قربان
   است  يافته ها اختصاص از قبيلهی  يك  به آهی زمين
   آه تنها آنجاست.  خواهد آرد را انتخابی محل
.  آنيد خود را تقديمی ها و هدايا یتوانيد قربان یم

خوريد  ی را م  گوشتشان را آهی حيواناتی ول15
 و   غزال توانيد در هر جا سر ببريد همانطور آه یم

   هر قدر ميل  گوشت از اين. بريد یآهو را سر م
.  شما بدهد، بخوريد داوند به خ  آه داريد و هر وقت

 را  توانند آن ی باشند نيز م  شرعًا نجس آهی آسان
   است  آن  نبايد بخوريد خون آهی تنها چيز16. بخورند

 . بريزيد  بر زمين  آب  را مثل  بايد آن آه
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   بخوريد، نه  از هدايا را نبايد در خانه هيچكدامی ول17
   و نه تان تون زي  و روغن  تازه  و شراب عشر غله
ی  برا آهی  چيز  و نه هايتان ها و رمه  گلهء زاده نخست

   و نه داوطلبانهی  هدايا ايد و نه خداوند نذر آرده
   قربانگاه  اينها را بايد بهء همه18.  مخصوصتانی هدايا

 در  آهی  خود و الويهاي  فرزندان بياوريد و همراه
د، شهر شما هستند، در آنجا در حضور خداون

 شما خواهد  او به. ها را بخوريد ی خوراآ  آن خدايتان
در هر .  شود  در آجا بايد ساخته  قربانگاه  اين  آه گفت
ی  شاد آنيد در حضور خداوند، خدايتان ی م آهی آار
   باشيد الويها را فراموش ضمنًا مواظب(19. آنيد
 .)نكنيد

د  خوء  وعده  طبق  خداوند، خدايتان هنگامی آه20-23
  از شما دور  دهد اگر قربانگاه  را توسعه مرزهايتان
 خداوند   را آه هايتان ها و رمه توانيد گله  می باشد آنگاه

   و در هر جا آه بخشد، در هر وقت  شما می به
 و   غزال خواستيد سر ببريد و بخوريد، همانطور آه

حتی اشخاصی . خوريد بريد و می  را سر می آهويتان
اما . توانند آنها را بخورند  هستند می جس شرعًا ن آه

   حيات  بدان  آه  را با خونش  باشيد گوشت مواظب
 بر   آب  را مثل  خون بلكه25و24بخشد، نخوريد،  می

 آنيد، خداوند از شما راضی  اگر چنين.  بريزيد زمين
 خير خواهد   به خواهد شد و زندگی شما و فرزندانتان

آنيد، و   می  خداوند وقف به   را آه آنچه27و26. بود
های سوختنی خود  ايد و قربانی  نذر آرده هدايايی را آه

   بر قربانگاه اينها را بايد فقط.  ببريد  قربانگاه را به
 را بايد روی  خون.  قربانی آنيد خداوند، خدايتان

 . را بخوريد  آن ، گوشت  ريخته قربانگاه
،  آنم  امر می شما  به  را آه  باشيد آنچه مواظب28

   در نظر خداوند، خدايتان اگر آنچه.  آنيد اطاعت
 چيز برای شما و   دهيد، همه  انجام  است پسنديده

وقتی 29.  خير خواهد بود  ابد به  تا به فرزندانتان
 خواهيد  زندگی  درآن های سرزمينی راآه خداوند، قوم

   از ايشان  خدايانشان در پرستيدن30آرد نابود آند، 
 مهلكی گرفتار خواهيد   در دام پيروی نكنيد وگرنه

 را   خدايانشان  قومها چگونه  اين  نكنيد آه سؤال. شد
هرگز 31.  آنيد  آنها پرستش  مثل پرستند و بعد رفته می

  اين.  بكنيد  خداوند، خدايتان  اهانتی به نبايد چنين
   خداوند از آنها نفرت ها آارهای ناپسندی را آه قوم
آنها حتی . آورند  بجا می د، برای خدايانشاندار

. سوزانند  می  را برای خدايانشان  و دخترانشان پسران
.  آنيد  اطاعت دهم  شما می  به  اوامری را آه تمام32

 . نكنيد  از آنها آم  آنها نيافزاييد و چيزی هم چيزی به
 
  یپرست از بتی نه

 ء  شما پيشگو يا تعبيرآننده اگر در ميان
ی  را پيشگوي  آينده وجود دارد آه  خواب

 در   از آب  نيز درست هايش یو پيشگوي2آند  یم
ی ها  قوم بياييد تا خدايان«: گويد یمی آيند، ول یم

   نكنيد؛ چون  او گوش  حرف به3» . ديگر را بپرستيم
  آند تا معلوم ی م  شما را امتحان  ترتيب خداوند بدين

   دوست  و جانتان دلی ا تمامحقيقتًا او راب شود آيا
نماييد، ی  پيرو  از خداوند، خدايتان فقط4.  داريد يا نه

 را بجا آوريد، او را   آنيد و اوامرش از او اطاعت
 پيشگو يا تعببر  آن5.  آنيد و از او جدا مشويد پرستش
 سازد،  آند شما را گمراه یمی  سع  را آه  خوابء آننده

شما را بر ضد خداوند،    قصد داشته بكشيد، چون
 آورد،  در مصر بيرونی  شما را از بردگ  آه خدايتان
ک  خود پا  را از ميان  او شرارت با آشتن. برانگيزد

 .خواهيد آرد
   دوست ترين ی خويشاوند يا صميم اگر نزديكترين7و6

 در  برادر، پسر، دختر و يا همسرتانی شما، حت
   بيگانه  خدايان  اين و  بيا برويم  شما نجوا آند آه گوش

.  ندهيد  او گوش نشويد و بهی راض8؛  را بپرستيم
.  نكنيد  را برمال سازيد و بر او رحم پيشنهاد ناپسندش

  باشد آهی  دست  بايد اولين  خودتان دست. او را بكشيد9
  قومی تمامی آند و بعد دستها یاو را سنگسار م

 قصد   چوناو را سنگسار آنيد تا بميرد،10.  اسرائيل
 شما را از   آه  شما را از خداوند، خدايتان  است داشته

.  آورد دور آند بيرونی  بردگ سرزمينی مصر يعن
   آگاه اش  از آردار شرورانه اسرائيل ی بن  تمام آنگاه11
 خواهند   قوم در ميانی  شرارت  چنين ، از ارتكاب شده

 .ترسيد
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  ای اسرائيل بشنويد در يكی از شهره هرگاه14و13و12
   با پيشنهاد پرستيدن  گروهی اوباش گويند آه می

اند،   آرده  خود را گمراه  همشهريان  بيگانه خدايان
   شايعه  را بررسی آنيد و ببينيد آيا آن  حقايق اول

   دارد و چنين اگر ديديد حقيقت.   دارد يا نه حقيقت
 شما در يكی از شهرهايی   زشتی واقعًا در ميان عمل
بايد 15،   افتاده  اتفاق  است  شما داده  خداوند به آه
 را آامًال نابود آنيد و   ساآنانشء  شهر و آليه درنگ بی
   بايد تمام سپس16.  ببريد  را نيز از بين هايشان گله

 از  پس. ، بسوزانيد  شهر انباشته  را در ميدان غنايم
 قربانی سوختنی برای   شهررا بعنوان ، تمام آن
   شهر برای هميشه آن.  بكشيد  آتش  به اوند، خدايتانخد

.  آباد گردد  بماند و نبايد هرگز دوباره بايد ويرانه
  آنگاه.  نداريد  را نگاه  حرام  غنايم ای از اين ذره17

گردد و شما را مورد   خود بر می خداوند از غضب
   به ، همچنانكه  قرار داده  خويش  و مرحمت لطف

 فرمود، تعداد شما را زياد خواهد  وعده  پدرانتان
   از او و فرمانهای او آه  فقط بشرطی آه18آرد، 

 در   را آه ، آنچه  نموده  اطاعت دهم  شما می امروز به
 . بجا آوريد  است نظر خداوند پسنديده

 
  پرستان  بت  روش بهی از عزاداری نه

   هنگام  خداوند هستيد، پس شما قوم
   خود، مثل ی مردگانعزاداری برا

  ، خود را زخمی نكنيد و موی جلو سرتان پرستان بت
   تعلق  خداوند، خدايتان شما منحصرًا به2. را نتراشيد

  های روی زمين  قوم داريد و او شما را از ميان
 . او باشيد  خاص  تا قوم  است برگزيده
   گوشت  و حرام  حالل حيوانات

 )47-1 :11  الويان(
   اعالم  راحرام  آن  من را آهی  حيوان  هيچ شتگو5و4و3

  توانيد گوشت ی م آهی حيوانات.  نبايد بخوريد ام آرده
 : قرارند آنها را بخوريد از اين

 . بز آوهی  و انواع ، گوزن گاو، گوسفند، بز، آهو، غزال
آند  ی دارد و نشخوار م  شكافته  سم را آهی هر حيوان6
 دو  اينی اگر حيوان  پس7. توانيد بخوريد یم

.  را بخوريد  باشد، نبايد آن  را نداشته خصوصيت

.  را نبايد بخوريد  و گورآن  شتر، خرگوش بنابراين
 . ندارند شكافتهی سمهای آنند، ول یاينها نشخوار م

   شكافته  سم  با اينكه را نبايد بخوريد، چونک خو8
ی نات حيوا  چنينء  الشه بهی حت. آند یدارد نشخوار نم

 . بزنيد نبايد دست
ی  آنهاي آنند فقط یمی  زندگ  در آب آهی از حيوانات9

  تمام10. توانيد بخوريد ی دارند م  و فلس  باله را آه
 .شما حرامندی ديگر برای  آبز جانوران

  توانيد بخوريد بجز اين ی را م  پرندگان همه11-18
 : را پرندگان
،  ، آالغ رآس، الشخور، آ ، جغد، باز، شاهين عقاب

  ماهيخوار، ، مرغ کلک  لی، درياي ، مرغ شترمرغ
 .  قاز، هدهد و خفاش  سقا، قره مرغ

، *از آنهای  بالدار، بجزتعداد معدود حشرات20و19
 . شوند نبايد خورده

  آن.  نخوريد  است  طبيعی مرده  مرگ  به حيوانی را آه21
ورد و يا  شما باشد بدهيد تا بخ  درميان  غريبی آه را به
 را نخوريد،   آن  بفروشيد؛ ولی خودتان  بيگانگان  را به آن

 . هستيد  مقدس  نزد خداوند، خدايتان چون
 . نپزيد  را در شير مادرش بزغاله

 
   عشريه قانون

 را  دهمک  بايد ي  هر ساله محصوالتتانی از تمام22
ی  را بياوريد تا در محل  عشريه اين23. آنار بگذاريد

   خود انتخاب  عبادتگاه  بعنوان اوند، خدايتان خد آه
   شامل اين.  بخوريد خواهد آرد در حضورش

 و   زيتون ، روغن  تازه ، شراب غلهی ها عشريه
منظور از . باشد ی م  هايتان ها و رمه  گلهء  زاده نخست
 خداوند را در   بياموزيد هميشه  آه  است  آار اين اين
 خداوند  آهی اگر مكان24 . آنيد خود احترامی زندگ

دور باشد ی آند بقدر ی م  خود انتخاب  عبادتگاه بعنوان
   آنجا حمل خود را بهی ها نتوانيد عشريهی  براحت آه
 و   محصوالت ءتوانيد عشريه ی م آنگاه25، آنيد
 خداوند   عبادتگاه  رابه  را بفروشيد و پولش هايتان رمه
   هر چه  پول د با آن آنجا رسيدي  به آهی وقت26. ببريد

                                                 
 .23-20: 11  نگاه کنيد به الويان  *
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   يا مشروبات خواستيد بخريد گاو، گوسفند، شراب
   جشن ديگر تا در آنجا در حضور خداوند، خدايتان

در 27. بپردازيدی  شاد  خود بهء ، با خانواده گرفته
   نكنيد، چون  را فراموش شهرتانی ها ی الو ضمن

 . نيستند و محصولک  مل  شما صاحب آنها مثل
   محصوالت  تمامء  بايد عشريه  سال هر سهدر آخر 28

ها  ی الو  را به تا آن29  آنيد خود رادر شهر خود جمع
،   غريبان ندارند، و همچنينی  شما ملك  در ميان آه
 بدهيد تا بخورند و   شهرتان  داخل  و يتيمان  زنان بيوه

 شما را در   خداوند، خدايتان آنگاه. سير شوند
 .واهد داد خ  برآت آارهايتان

 
  قرضها  بخشيدن سال

 ی قرضها ، بايد تمام  سال  هرهفت در پايان
 از  هر آه2.  خود را ببخشيد بدهكاران

 را   طلب  باشد بايد آن داشتهی خود طلبی برادر يهود
 باشد،   طلبش  گرفتن او نبايد در صدد پس. لغو نمايد

ی ول3.   است  را لغو نموده  طلب زيرا خود خداوند اين
. شود ینمی  غيريهود  بدهكاران  حال  شامل  قانون اين

 را   خداوند، خدايتان  دستورات ، تمام اگر بدقت5و4
  دهم ی شما م  امروز به را آهی  آنيد و اوامر اطاعت

دهد  ی شما م  خداوند به آهی اجرا نماييد در سرزمين
در ی  فقير ، بطوريكه خواهيد يافتی  زياد برآت
   است  داده  وعده او چنانكه6.  نخواهد بود ميانتان
ی زيادی ها  قوم  به آهی  خواهد داد، بطور برآتتان

  بهی هرگز احتياجی  خواهيد داد، ول  قرض پول
ی بسياری ها بر قوم.   نخواهيد داشت  گرفتن قرض

   بر شما حكومت آنانی  خواهيد آرد، ول حكومت
 .نخواهند نمود

دهد وارد  ی شما م  خداوند به آهی  سرزمين بهی وقت7
  باشند نسبتی  فقير  شما اشخاص شديد، اگر در بين

  و هر قدر احتياج8،  باز باشيد  و دل  دست  آنان به
 خود   فكر پليد را به اين9.  بدهيد  قرض  ايشان دارند به

رسد و  یفرا می  بزود قرضی  الغا  سال  ندهيد آه راه
آنيد؛ زيرا اگر از ی ددار خو  قرض  از دادن در نتيجه

   پيش آنيد و مرد محتاجی  خوددار  قرض دادن
   محسوب شما گناهی  برا  عمل  آند اين خداوند ناله

   به  قلب  نياز دارد، از صميم بايد آنچه10. خواهد شد
 امر، شما را در هر   بخاطر اين او بدهيد و خداوند هم

 فقير  ميشه شما ه در ميان11.  خواهد داد برآتی آار
ی  اجرا  آه  است  دليل  همين  به وجود خواهد داشت

   به شما بايد با سخاوت.  استی  ضرور  فرمان اين
 . بدهيد آنها قرض

 
  رفتار با غالمان

 )11-1 :21  خروج(
   مرد باشد چه بخريد، چهی عبرانی  غالم هرگاه12
 او   هفتم ، در سال  خدمت  سال  از شش ، بايد پس زن
،  نكنيد روانهی  خال او را دست13.  آزاد نماييدرا
ی  برآت  مطابق  و شراب  و غله از گلهی ا  هديه بلكه14
ی  و  به  است  شما بخشيده  به خداوند، خدايتان  آه

 مصر   در سرزمين  خاطر بياوريد آه به15. بدهيد
  به.  داد  شما را نجات  بوديد و خداوند، خدايتان َبرده
 شما   را به  فرمان  امروز اين  آه  است  دليل همين

 . دهم یم
شما نخواهد برود و بگويد ی  عبران اگر غالمی ول16

 ء  درخانه  دارد و از بودن  را دوست تان شما و خانواده
 با   در برده  دم  او را به آنوقت17، برد ی م شما لذت

  ، هميشه  پس  آنيد تا از آن  را سوراخ گوششی درفش
.  خود بكنيد  آار را با آنيزان همين. شما باشد  غالم

  آنيد نبايد ناراحت یرا آزاد می ا  برده آهی اما وقت18
شما آمتر از ی  برا  سال ششی  او در ط شويد، چون

   برداشته خرجی آارگر عادک  دستمزد ي نصف
 او را آزاد  اينكهی  برا خداوند، خدايتان.  است
 . خواهد داد برآتی ايد شما را در هر آار ساخته

 
 گاو و گوسفندی ها زاده نخست

 را  هايتان ها و رمه نرگلهی ها زاده نخستی بايد تمام19
ی ها زاده از نخست.  آنيد خداوند وقفی برا
   خود استفاده  در مزارع  آار آردن  جهت هايتان رمه

 را  گوسفندتانی ها گلهی ها زاده  نخست نكنيد و پشم
   هر ساله تان ، شما و خانواده آنی بجا20. نكنيدی قيچ

   را درحضور خداوند، خدايتان  حيوانات  اين گوشت
ی ول21.  خواهد آرد بخوريد  او تعيين آهی در محل
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 يا   باشد، مثًال چالق  معيوب زاده  نخست اگر حيوان
 را   باشد، نبايد آن داشتهی  ديگر ، يا عيب آور بوده

 از  درعوض22. آنيدی  قربان خداوند، خدايتانی برا
   استفاده  خود در منزلء خانوادهک خورای  برا آن
اگر شرعًا ی  را بخورد، حت تواند آن ی م هر آس. آنيد
 يا آهو را   غزال  همانطور آه  باشد، درست نجس

 را   آن  را نخوريد، بلكه  آن خونی ول23؛ خورد یم
 . بريزيد  بر زمين  آب مثل

 
  عيد پسح

 )20-1 :12  خروج(

 ،  ابيب  در ماه  باشيد آه  ياد داشته  به هميشه
 خداوند،   احترام  را به  عيد پسح مراسم

  او شما را  بود آه  ماه  در اين  بجا آوريد، چون خدايتان
برای عيد 2.  آورد  مصر بيرون ، از سرزمين شبانه
   يا يک گاو در محلی آه ، شما بايد يک بره پسح

گزيند،   خود برمی  عبادتگاه  بعنوان انخداوند، خدايت
   قربانی را با نان گوشت3. برای او قربانی آنيد

   خميرمايه  بدون  روز نان هفت. دار نخوريد خميرمايه
، يادگار سختيهای شما در مصر و   نان اين. بخوريد

   از مصر خارج  با عجله  آه نيز يادگار روزی است
   خاطر داشته عمر خود به   روز را در تمام اين. شديد
 ء  در خانه  روز اثری از خميرمايه  هفت مدت4. باشيد

 روز بعد   تا صبح  قربانی پسح شما نباشد و از گوشت
 .چيزی باقی نماند

 خداوند،  آهی  بايد در مكان  را فقط ِپَسحی قربان6و5
 نماييد و  آند، ذبح ی م  تعيين  عبادتگاه  بعنوان خدايتان

 شما   او به آهی از سرزمينی ديگری  در جا نه
 سرببريد،   غروب  را هنگام پسحی قربان. دهد یم

.  بود  شديد، غروب  از مصر خارج آهی زيرا هنگام
را در همانجا بپزيد و بخوريد و ی  قربان گوشت7

   شش تمام8.  بشويد هايتان خانهی  روز بعد، راه صبح
،  وز هفتمدر ر.  فطير بخوريد  نان روز بعد را هم

 شوند  خود جمعی  خداوند، خدا عبادتی  برا  قوم تمام
 .نكنندی  آار ديگر و هيچ

 
 ها عيد هفته

 )21-15 :23   الويان؛22 :34  خروج(
عيد ديگری در 10 درو،   فصل  از شروع  پس  هفته هفت9

ها   عيد هفته  آه  خواهيد داشت حضور خداوند، خدايتان
  ای مطابق  داوطلبانه ءعيد هديه  در اين. شود  می خوانده

.  نزد خداوند بياوريد  است  شما داده  خداوند به برآتی آه
   و آنيزان ، غالمان  و دختران  عيد با پسران در اين11

   نكنيد آه فراموش. خود در حضور خداوند شادی آنيد
   را هم  شهرتان  و يتيمان زنان ، بيوه ها، غريبان الوی
 خداوند  ، در مكانی آه  جشن در مراسم آنيد تا  دعوت
  اين12.  آنند آند، شرآت  می  خود تعيين  عبادتگاه بعنوان

 در مصر  دستور را حتمًا بجا آوريد، زيرا خود شما هم
 .ايد  بوده برده

 
 عيد سايبانها

 )43-33 :23  الويان(
   هفت  مدت  بايد به  آه  ديگر، عيد سايبانهاست جشن13

 خود   خرمن  از اينكه  درو، پس  فصل روز در پايان
.  را گرفتيد، برگزار آنيد  انگورتان را آوبيديد و آب

 و  ، غالمان  و دختران  پسران  اتفاق  عيد به دراين14
 الويها،   نكنيد آه فراموش. نماييدی  خود شاد آنيزان
   شهر خود را نيز دعوت  زنان  و بيوه ، يتيمان غريبان
 .آنيد

 خواهد آرد   خداوند تعيين آهی يد را در محل ع اين15
 عيد  در اين. او برگزار آنيدی  روز برا  هفت  مدت به
 شما را   و دسترنج آنيد، زيرا خداوند محصولی شاد

 .  است  داده برآت
 در حضور   بار در سال بايد سهی  اسرائيل مردان16

 خواهد   خداوند تعيين آهی  در محل خداوند، خدايشان
، عيد  عيد پسح:  عيد حاضر شوند  سه د بخاطر اينآر
 اعياد،   از اين در هر آدام. ها و عيد سايبانها هفته
 از  آهی تا جاي17. خداوند بياوريدی برای هداياي
 از خداوند  آهی  برآت  نسبت آيد به ی برم دستتان
 . بدهيد ايد هديه يافته

 
  قضات

  ی آه خود در شهرهاي برای هر يک از قبايل18
 و رهبرانی  دهد قضات  شما می  به خداوند، خدايتان

16
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.  داوری آنند  را عادالنه  مردم  آنيد تا ايشان تعيين
 را   داوری از آسی طرفداری نكنيد، عدالت هنگام19

 حتی   رشوه  نگيريد، چون زير پا نگذاريد و رشوه
   را به آند و راستگويان  را آور می  عادالن چشمان

   را هميشه  و انصاف عدل20. دارد  وا میدروغگويی
  ، سرزمينی را آه  مانده بجا آوريد تا بتوانيد زنده

 . نماييد بخشد تصرف  شما می  به خداوند، خدايتان
 
  یپرست بت

 را در آنار  پرستان آور بت شرمی ها هرگز مجسمه21
آنها ی و ستونها22  نسازيد  خداوند، خدايتان قربانگاه

 .  بتها بيزار است  خداوند از اين يد، چونرا برپا نكن
 

،   و معيوب هرگز گاو يا گوسفند مريض
خداوند . نكنيدی  قربان خداوند، خدايتان یبرا

 .  آار متنفر است از اين
ی از شهرهای در يكی اگر بشنويد مرد يا زن3و2

 يا خورشيد  ، بت  نموده  از عهد خدا تخلف سرزمينتان
 آنها را اآيدًا   پرستش  من  را آه  و ستارگان و ماه
 آنيد   تحقيق  خوب اول4، آند ی م  عبادت ام  آرده قدغن

   بوقوع در اسرائيلی  گناه  شد چنين  معلوم و بعد آه
 شهر   بيرون  را به  مرد يا زن  آن آنگاه5،   است پيوسته

هرگز ی ول6.  آنيد تا بميرد ببريد و سنگسارش
 نرسانيد؛   قتل  به گواهک  ي  شهادت را بنا بهی شخص
،  اول7.  باشند  شاهد وجود داشته  بايد دو يا سه حداقل
.   مردم  تمام  آنند و سپس  بايد سنگها را پرتاب شاهدان

خواهيد ک  خودپا  راازميان  شرارت ،اين  طريق  اين به
 . ساخت

 
  دادگاه

   قضاوت  بيفتد آه  شما اتفاق در ميانی ا اگر واقعه8
   باشد، چه  قتل  باشد چه شما سختی  برا  آن  به جعرا

   بايد آن  دعوا، در اينصورت ، و چه  و جرح ضرب
آند  ی م  تعيين  خداوند، خدايتان آهی  محل  را به مرافعه

   ببريد تا ايشان وقتی و قاضی  الو  نسل نزد آاهنان9
 آنها بگويند  هر چه11و10.  آنند  مورد قضاوت در اين
   باشيد آه مواظب.  و چرا اجرا گردد  چون  بدونبايد

اگر 12. نكنيدی  سرپيچ  ايشان  و دستورات از حكم
 خداوند   خادم  آه يا آاهنی  قاض  حكم  از قبول محكوم
.   است  او مرگ آند مجازاتی ، خوددار است

ک پای  گناهكاران  را بايد از وجود چنين اسرائيل
،   با خبر شده  مجازات  از اين  مردمء  همه آنگاه13. نمود

  دادگاهی  نخواهند آرد با رأ خواهند ترسيد و جرأت
 . آنند مخالفت

 
  پادشاه

 شما   را به  خداوند آن آهی  در سرزمين هرگاه14
  ما هم «  فكر بيفتيد آه  اين ، به  شده خواهد داد، ساآن

ک  ما هستند ي  اطراف آهی ديگری ها  قوم بايد مثل
ی  پادشاه را بهی بايد مرد15، »  باشيم  داشته پادشاه

 او بايد. آند ی م  انتخاب  خداوند، خدايتان برگزينيد آه
   فكر جمع او نبايد به16. ی خارج باشد و نهی اسرائيل
 مصر بفرستد تا از   را به  باشد و افرادش  اسب آردن

   شما گفته  خداوند به  بياورند، چون  اسب آنجا برايش
او 17» . مصر بازنگرديد هرگز بار ديگر به «: است

 از  خود بگيرد مبادا دلشی برای  زياد نبايد زنان
  خود ثروتی  نبايد برا خداوند دور شود؛ همچنين

 .بيندوزد
از ی ا ، بايد نسخه نشستی  پادشاه او بر تختی وقت18

ی نگهداری  الو  آاهنانء  بوسيله  خدا را آه قوانين
 را   قوانين  رونوشت او بايد اين19. د آن شود، تهيه یم

 را   آن عمرشی  روزها نزد خود نگهدارد و در تمام
   را احترام  آند تا ياد بگيرد خداوند، خدايش مطالعه

  اين20.  نمايد  او را اطاعت  و قوانين آند و دستورات
 برتر   خواهد شد خود را از ديگران آار او باعث
.  نورزد امر خداوند انحرافاز اوک  ي نداند و از هيچ

 از  خواهد بود و پسی  او طوالن  سلطنت  ترتيب بدين
   سلطنت بر اسرائيلی زيادی ها ، نسل او نيز پسرانش
 .خواهند آرد

 
   و الويان  آاهنان سهم

 ی نبايد در الوء  و ساير افراد قبيله آاهنان
 شما  بنابراين.  باشند داشتهی  ملك اسرائيل

 خداوند،   قربانگاه ها و هدايا به ی قربان آوردنبايد با 

17
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 نبايد   و الويان آاهنان2.  آنيد  را تأمين ايشانی زندگ
   خداوند وعده  باشند، زيرا همانطور آه داشتهی ملك
  ، دو بناگوش شانه3.   است  ايشان ، خود او ميراث داده

ی قربانی  برا را آهی  هر گاو و گوسفندء و شكمبه
 بر اينها، نوبر  عالوه4.  بدهيد  آاهنان د بهآوري یم

  ، روغن  تازه ، شراب نوبر غالتی  خود يعن محصول
   ايشان  خود را نيز به  گوسفندان  پشم  و همچنين زيتون
  را از بينی  الو ء قبيله زيرا خداوند، خدايتان5؛ بدهيد
  اندرنسل  تا نسل  است  آرده ها انتخاب  قبيله تمام

 . آنند را خدمتخداوند 
  از سرزمينی ا  در هر گوشهی،هر فرد الو7و6

   هر وقت  را دارد آه  حق  باشد اين  آه اسرائيل
 خود   عبادتگاه  خداوند بعنوان آهی  مكان بخواهد به

   آند، درست  خداوند خدمت  نام ، به آند آمده ی م تعيين
  در  بطور مداوم خود آهی  الو مانند ديگر برادران

   به آهی ها و هداياي یاز قربان8. آنند ی م نجا خدمتآ
 گيرد،  تعلقی  او نيز بايد سهم شود به ی م  داده الويان
 . نباشد  باشد و چه  محتاج چه
 

  پرستان انگيز بت  نفرت  و رسوم آداب
   باشيد آه  موعود شديد، مواظب وارد سرزمينی وقت9

 در آنجا  آهی هاي انگيز قوم  نفرت  و رسوم از آداب
ی ها  آنها بچه مثل11و10. نكنيدی آنند پيرو یمی زندگ

ک  ي هيچ. نكنيدی  قربان  قربانگاه آتشی خود را رو
و ی بپردازد يا غيبگويی  جادوگر از شما نبايد به

 را احضار   مردگان آند و يا ارواحی و فالگيری رمال
   چنين  به  دست آهی  آسان خداوند از تمام12. نمايد
   همين بخاطر انجام.  زنند متنفر است یارها مآ

  آن ها را ريشه  قوم  اين  خداوند، خدايتان  آه آارهاست
ک  پا شما بايد در حضور خداوند، خدايتان13. آند یم
 . باشيد عيب یو ب
 

  ظهور پيامبرء وعده
آنيد  ی م  را تصرف  شما سرزمينشان آهی هاي قوم14
خداوند، ی دهند، ول ی م گوش   و فالگيران  غيبگويان به

او از 15.  آنيد دهد چنين ی نم  شما اجازه  به خدايتان
شما خواهد ی  برا مانند منی  پيامبر  اسرائيل  قوم ميان

   دهيد و از او اطاعت  او گوش فرستاد و شما بايد به
 .آنيد

 بوديد از   شده  جمع  حوريب  آوهء  در دامنه روزی آه16
 او را بار ديگر   صدای مهيب هخداوند خواستيد آ

 نبينيد،   هولناک را در باالی آوه  آتش نشنويد و آن
:  فرمود  من  خداوند به پس17. ترسيديد بميريد  می چون

 آنها پيامبری   از ميان من18.   آنها بجاست درخواست«
   گفت  او خواهم به.  فرستاد  خواهم مانند تو برای ايشان

.  خواهد بود  نزد مردم سخنگوی من بگويد و او   چه آه
   از جانب  آه  پيامش  ندهد و به  او گوش  به فردی آه19
هر 20.  آرد  خواهم  نكند، او را مجازات  توجه  است من

   من  از جانب  ادعا آند پيامش  دروغ  به پيامبری آه
   ادعا آند پيامش ، خواهد مرد و هر پيامبری آه است

 ». شود  بايد آشته يگر است د  خدايان از جانب
 يا   خداوند است از جانبی  پيام  هستيد آه اگر دودل21
 او  آهی اگر چيز:   است  اين  فهميدنش راه22،  نه
   خداوند نبوده  او از جانب  نيفتد، پيام گويد اتفاق یم

، از او  ؛ پس  است  خودشء  و پرداخته  ساخته بلكه
 .نترسيد

 
  پناهگاهی شهرها

 )9-1 :20   يوشع؛28-9 :35داد اع(

 رای هاي  قوم  خداوند، خدايتان آهی هنگام
19  را بگيريد، نابود آند  بايد سرزمينشان آه
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  آنگاه3و2 شويد،   ساآن هايشان و شما در شهرها و خانه
 آنيد تا اگر آسی   تعيين  پناهگاه  شهر بعنوان بايد سه

،   آنجا فرار آرده تصادفًا شخصی را بكشد، بتواند به
 آنيد   تقسيم  منطقه  سه  را به آشورتان.  باشد در امان

   سه  شهر در يكی از آن  سه  از اين  هر آدام بطوری آه
 شهرها   اين  به هايی را آه جاده.  گردد  واقع منطقه
 . داريد  نگه روند خوب می

ی  يك تواند به ی شود م  قتل تصادفًا مرتكبی اگر آس4
مثًال 5.  گيرد ، در آنجا پناه  شهرها فرار آرده از اين

   به  هيزم بريدنی  خود برا ءبا همسايهی اگر مرد
  ، باعث  جدا شده اش سته برود و سر تبر از د جنگل
  از اينی  يك تواند به ی مرد م  گردد، آن اش  همسايه قتل

ی  مدع  ترتيب بدين7و6.  باشد ، درامان شهرها گريخته
 شهرها بايد  اين. تواند او را بكشد ی نم  مقتول خون

  داشتهی  دسترس  آن  بتوانند به  باشند تا همه پراآنده
   قاتل  است  ممكنی،نعصبای  مدع باشند و گر نه

 . را بكشد گناه یب
   است  شما داده  پدران  به ای آه  وعده اگر خداوند طبق8

 سرزمينی   را وسيعتر آند و تمام مرزهای سرزمينتان
   چنين البته(9 شما ببخشد  ، به  است  داده  وعده را آه

   فرمانهايی آهء  از آليه  اينكه آاری بستگی دارد به
   خداوند، خدايتان  نموده  اطاعت دهم  شما می امروز به
در )  برداريد  او گام  بداريد و دائمًا در راه را دوست
.  باشيد  ديگر نيز داشته  شهر پناهگاه  بايد سه اينصورت

 شما   خداوند به  آنيد تا در سرزمينی آه  عمل چنين10
   آسی به  نشوند و خون  آشته گناه  بی دهد اشخاص می

 . شما نباشد گردن
 باشد و   داشته  خود نفرتء از همسايهی اگر آسی ول11

ی از شهرهای  يك  به او را بكشد و سپسی با قصد قبل
 شهر بايد   سفيدان  ريش آنگاه12،  فرار نمايد پناهگاه
ی  مدع ، او را بازگردانند و تحويل  او فرستاده دنبال
!  نكنيد رحم او  به13.  بدهند تا او را بكشد  مقتول خون

 ء آنيد تا در همهک  پا گناه ی ب  را از خون اسرائيل
 . باشيد  آامياب آارهايتان

 
  همسايهک ملی مرزها

 خداوند،  شديد آهی  وارد سرزمين آهی هنگام14

ک ملی  باشيد مرزها دهد، مواظب ی شما م  به خدايتان
د  خو  نفع  به  است  شده  تعيين  از قديم  را آه تان همسايه

 .تغيير ندهيد
 

   در دادگاه شهادت
  نفر محكومک  ي  شهادت را بر اساسی هرگز آس15

.  باشند  شاهد بايد وجود داشته  دو يا سه حداقل. نكنيد
   بدهد و ادعا آند آه  دروغ شهادتی اگر آس16

هر 17،   است ديدهی  جرم  ارتكاب را هنگامی شخص
   موقع  در آن هآی  و قضات  نزد آاهنان دو نفر بايد به

.  شوند  خدمتند، آورده در حضور خداوند مشغول
اگر .  آنند  تحقيق  امر را بدقت  بايد اين قضات18

 بايد  مجازاتش19، گويد ی م  شاهد دروغ  شد آه معلوم
   آن آرد مرد ديگر به ی او فكر م  باشد آه همان
   را از ميان  شرارت  طريق  اين به. شد ی م محكوم
   اين آهی ، آسان بعد از آن20. خواهيد آردک اخود پ

 شهود   در جايگاه  گفتن خبر را بشنوند از دروغ
.  آنيد  شاهد دروغگو نبايد رحم به21. خواهند ترسيد

 در  جان:  باشد  موارد بايد چنين  شما در اينگونه حكم
 دربرابر  ، دندان  دربرابر چشم ، چشم برابر جان

 . و پا دربرابر پا ر دست در براب ، دست دندان
 

   جنگ قوانين
رويد و در برابر  ی م  جنگ  به آهی زمان
نيرومندتر ازخود با اسبها و ی لشكر خود

.  نكنيد بينيد، وحشت یزياد می جنگی ها عرابه
  شما را آهی  خداي ، همان  با شماست خداوند، خدايتان
 ی، آاهن  جنگ  از شروع قبل2.  آورد از مصر بيرون

ی ا«3:  بايستد و بگويد در برابر لشكر اسرائيل
   به امروز آه!  آنيد  گوش  من بهی  اسرائيل مردان
 خود را از   نترسيد و جرأت رويد از دشمن ی م جنگ
.   شماست  همراه  خداوند، خدايتان چون4؛  ندهيد دست

 شما  جنگد و به ی م شما با دشمنانتانی او برا
 ».بخشد یمی پيروز

،   آرده  را خطاب  بايد سربازان  سپاه  سرداران اهآنگ5
 تازگی   به  آه آيا در اينجا آسی هست«:  بگويند چنين
 باشد؟   نكرده  استفاده ، ولی هنوز از آن ای ساخته خانه
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   ممكن  برگردد، چون  خانه  به  آسی هست اگر چنين
   ديگری از آن  شود و شخص  آشته  جنگ  در اين است
 تازگی تاآستانی   به  آه آيا آسی هست6.  آند هاستفاد
 باشد؟   نخورده ای از آن ، ولی هنوز ميوه  آرده غرس

   ممكن  بازگردد، چون  خانه  به  آسی هست اگر چنين
  ء ديگری ميوه  شود و شخص  آشته  جنگ  در اين است
 تازگی دختری را نامزد  آيا آسی به7.  را بخورد آن

 خود ء  خانه  به  آسی هست چنين؟ اگر   است آرده
   است  ممكن  آند، چون  ازدواج بازگردد و با نامزدش

   ديگری نامزد او را به  بميرد و شخص  جنگ در اين
آيا در اينجا «:  بگويند  سرداران سپس8» .زنی بگيرد
   به  آسی هست ترسد؟ اگر چنين  می  آه آسی هست

» . نكند ا تضعيف ر  ديگران ء بازگردد تا روحيه خانه
   تعيين ، فرماندهانی برای سپاه  سرداران  از نطق پس9

 .شوند
  شويد تا با آن یمک نزديی  شهر  به آهی هنگام10

 دهيد خود را   آنجا فرصت  مردم  به بجنگيد، نخست
ی  رو شهر را بهی ها اگر آنها دروازه11.  آنند تسليم

نجا را  آ شما باز آردند، وارد شهر بشويد و مردم
  اگر تسليمی ول12؛  خود بگيريد  خدمت ، به اسير آرده

 خداوند،  آهی هنگام13.  آنيد نشدند، شهر را محاصره
 را از   مرداِن آنء  شما داد، همه  شهر را به  آن خدايتان

ها، گاوها و گوسفندها،  زنها و بچهی ول14؛  ببريد بين
خود  یتوانيد برا ی در شهر باشد م  را آه و هر چه

   بدست  از دشمن را آهی  غنايم تمام. داريد نگه
   شما داده خداوند آنها را به.   شماست آوريد مال یم

  دست دوری  شهرها  شامل  فقط  دستورات اين15.  است
 موعود   در خود سرزمين آهی  شهرهاي باشد و نه یم

 .هستند
 موعود،  سرزمينی  مرزها داخلی در شهرها16

را ی ا هر موجود زنده.  بگذاريد بايد زنده را ن هيچكس
حيتيها، اموريها، آنعانيها، فرزيها، 17.  ببريد از بين

  استی  حكم اين. نابود آنيدی حويها و يبوسيها را بكل
  منظور از اين18.   است  داده  خداوند، خدايتان آه

، شما   سرزمين  اين  نگذارد مردم  آه  است  آن فرمان
   و رسوم و آدابی پرست  بت ، در دام  داده را فريب

   خود گرفتار سازند و شما را وادارند گناه قبيح
 . شويد  مرتكب  خداوند، خدايتان  به نسبتی بزرگ

  محاصرهی  طوالن مدتی را برای  شهر آهی زمان19
 آنها ء از ميوه.  نبريد  را از بين  ميوه آنيد، درختان یم

،  درختان.  نكنيد  را قطع درختانی بخوريد، ول
توانيد  ی ديگر را م اما درختان20!  شما نيستند دشمنان
 . آنيد  شهر استفادهء محاصرهی  آنيد و از آنها برا قطع

 
   نيست  معلوم  قاتلش آهی قتلی  برا  آمرزش طلب

ی  جسد مقتول  موعود، هرگاه در سرزمين
 در صحرا پيدا شود،   نيست  معلوم قاتلش  آه

 ء فاصلهی گير  با اندازه  و قضات  سفيدان  ريش اهآنگ3و2
   شهر را تعيين ، نزديكترين اطرافی جسد تا شهرها

 تا  را آهی ا  شهر، بايد گوساله  آن  سفيدان ريش. آنند
   را به و آن4  بگيرند  نشده  بسته  يوغ  بر آن بحال
  زمينشی باشد، ولی  جار  آب  در آن ببرند آهی ا دره

 باشد، و در آنجا   نشده  و آشت  نخورده مهرگز شخ
ک  نيز نزدي  آاهنان آنگاه5.  را بشكنند  گوساله گردن

   را انتخاب شما ايشانی بيايند، زيرا خداوند، خدا
   نام  آنند و به  تا در حضور او خدمت  است آرده

ها و مجازاتها   دهند و در مرافعه خداوند برآت
 شهر،   آن سفيدان   ريش سپس6.  بگيرند تصميم
: و بگويند7  بشويند  گوساله آنی خود را روی دستها

   آن  ما هم  و چشمان  را نريخته  خون ما اينی دستها«
   را آه  خود، اسرائيل خداوند، قومی ا8.   است را نديده
  گناه یبی  مرد  قتل  و آنها را به ببخشی ا  داده نجات
  به9» .را بر ما نگير مرد   اين  خون گناه.   نكن متهم
   خداوند، شما اين دستورات ازی  با پيرو  طريق اين
 .  خود دور خواهيد ساخت  را از بين گناه

 
  با دختر اسير ازدواج

  رويد و خداوند، خدايتان ی م  جنگ  به آهی زمان10
آند و شما آنها  ی م  شما تسليم  شما را بدست دشمنان
   در ميان چنانچه11، يدآور ی خود در م  اسارت را به
 او بشويد،  را ببينيد و عاشقی ، دختر زيباي اسيران

 خود ء  خانه او را به12. بگيريدی  زن توانيد او را به یم
 آند،   را آوتاه سرشی بياوريد و بگذاريد موها
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 اسير   هنگام  را آه و لباسهايش13  را بگيرد ناخنهايش
 در   تمام ماهک  ي سپس.  آند  بود عوض  پوشيده شدن
بعد از .  بنشيند پدر و مادرشی  شما در عزاء خانه
بعد اگر از 14. اختيار آنيدی  زن توانيد او را به ی، م آن

   برده نبوديد، نبايد او را بفروشيد يا مثلی او راض
،  ايد؛ پس گرفتهی  زن بااو رفتار آنيد، زيرا او را به

 .خواهد برود یبگذاريد هر جا م
 

  یزادگ ست نخ حق
 باشد، و از هر دو  دو همسر داشتهی اگر مرد15

 فرزند همسر   پسر شود و پسر بزرگترش صاحب
  بهی  بيشتر  ندارد ارث حق16،  نباشد اش مورد عالقه

  او را دوستی  و آهی پسر زنی  يعن پسر آوچكترش
   آه  پسر بزرگترش  به او بايد دو سهم17. دارد بدهد
 او  بهی زادگ  نخست  و حق  بوده رتش قدء  نشانه نخستين

پسر همسر مورد ی  و رسد بدهد، ولو اينكه یم
 . نباشد اش عالقه

 
  پسر سرآش

 با   باشد آه داشتهی  و سرآش پسر لجوجی اگر مرد18
،  نكند  اطاعت ، از ايشان  مكرر والدين وجود تنبيهات

   او را نزد ريش  بايد پدر و مادرش در اينصورت19
 و   پسر ما لجوج اين«: و بگويند20  شهر ببرند سفيدان
  آند و به ی نم  ما را گوش ، حرف  است سرآش
ی  اهال آنگاه21» .پردازد یمی و ميگساری ولخرج

،   طريق  اين به. شهر او را سنگسار آنند تا بميرد
 ء  خود دور خواهيد آرد و همه  را از ميان شرارت
 .، خواهند ترسيد  شنيده را  واقعه  اين  اسرائيل جوانان

 
   گوناگون قوانين

  آنی  جزا  باشد آه شدهی  جرم مرتكبی اگر مرد22
ی  درخت ، جسد او را به  از اعدام  و پس  است مرگ

  درختی  رو  شب جسد او نبايد در طول23، بياويزند
  آهی  آنيد، زيرا آس  روز او را دفن بايد همان. بماند

 او   بدن پس.   خداست د ملعون باش  شده بر دار آويخته
 شما   به  خداوند، خدايتان آهی  آنيد تاسرزمين را دفن
 . نشود  آلوده  است داده

 
  را سرگردانی اگر گاو يا گوسفند آس

  ايد، بلكه  را نديده  آن وانمود نكنيد آه ديديد،
  اگر صاحبش2.  برگردانيد  نزد صاحبش  را به آن

شناسيد،  یآند و يا او را نم ینمی شما زندگک نزدي
 خود ببريد و در آنجا نگهداريد تا ء  مزرعه  را به آن

   را به  آن آنگاه.  بيايد  آن  بدنبال  صاحبش آهی زمان
 يا هر  ، لباس  االغ  شامل  قانون اين3.  بدهيد صاحبش
 .شود یآنيد نيز م ی پيدا م آهی چيز ديگر

را ی گاو يا االغآند  یمی  سع را ديديد آهی اگر آس4
 بلند آند،  پاهايشی  رو  است  زير بار خوابيده آه

 . بشتابيد  آمكش  به  را برنگردانيد، بلكه رويتان
   زنانه  بپوشد و مرد نبايد لباس  مردانه  نبايد لباس زن5
   آار در نظر خداوند، خدايتان اين.  آند  تن به

 . انگيز است نفرت
 ببينيد و يا   افتاده زمينی  رورای ا  پرنده ءاگر آشيانه6

ها   با جوجه  پرنده ببينيد آهی درختی را روی ا آشيانه
، مادر و   است  نشسته  آن  در داخل يا تخمهايش

مادر را رها آنيد 7؛  برنداريد  را با هم هايش جوجه
 آنيد  اگر چنين.  را برداريد هايش  جوجه برود و فقط

 .واهد بودخی  و طوالن  پربرآت تان یزندگ
ی سازيد، بايد ديوار آوتاه یمی ا  تازهء خانهی وقت8

   اشخاص  بكشيد تا از افتادن  بام دورتادور پشت
 .نشويدی  آس  مرگ ، مسئول آردهی جلوگير

اگر آاشتيد، . نكاريدی  خود بذر ديگر در تاآستان9
   انگورها تلف  و هم  شده  بذر آاشته  محصول هم

 .خواهد شد
 . نكنيد اند شخم  شده  يراق  بهم آهی  االغبا گاو و10
   بافته  و آتان ، مثًال پشم  نخ  از دو نوع را آهی لباس11
 . نپوشيد  است شده

 . بدوزيد خود بايد منگولهی  رداء در چهارگوشه12
   ازدواج  به  مربوط قوانين

 از   آند و پس ازدواجی با دختری اگر مرد14و13
 از   قبل  آند آه را متهمی  با او، و همبستر شدن

 و   است داشتهی  جنس روابطی  با مرد ديگر ازدواج
» . نبود  باآره  آردم با او ازدواجی وقت«: بگويد
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 او را  بكارتک  پدر و مادر دختر بايد مدر آنوقت15
 . شهر بياورند سفيدان نزد ريش

 مرد   اين  را به  دخترم من«:  آنها بگويد  بايد به پدرش16
خواهد   مرد او را نمی  تا همسر او باشد، ولی اين مداد
   هنگام  دخترم آند آه ، ادعا می  زده  او تهمت و به18و17

آند   می  مدرک ثابت اما اين.   است  نبوده  باآره ازدواج
 را جلو   بايد پارچه سپس» .  است  بوده  او باآره آه

مرد را    بايد آن سفيدان ريش.  آنند  پهن  سفيدان ريش
  ای معادل جريمه19   پرداخت  به  بزنند و محكوم شالق

 ء ، يک باآره  دروغ  به  بكنند، چون  نقره صد مثقال
 پدر   بايد به  جريمه اين.   است  ساخته اسرائيلی را متهم
، همسر وی باقی خواهد   زن آن.  شود دختر پرداخت

اگر ولی 20.  بدهد ماند و مرد هرگز نبايد او را طالق
   ازدواج  هنگام  زن  وآن  داشته  مرد حقيقت اتهامات
  ء درخانه ، دختر را به  سفيدان ريش21،   است  نبوده باآره
 شهر او را سنگسار آنند تا   ببرند و مردان پدرش

   داده  قبيحی انجام  عمل  او در اسرائيل بميرد، چون
د، آر  زندگی می  پدرشء ه در خان  و در زمانی آه است

 شما پاک   شرارتی بايد از ميان چنين.   است زنا آرده
 .گردد

ی  شوهردار  زنا با زن  ارتكاب در حالی اگر مرد22
.  شوند  بايد آشته  زن  آن  مرد و هم  آن  شود، هم ديده
. خواهد شدک  پا  از اسرائيل ، شرارت  ترتيب  اين به
ی رها ديوا  درداخل است  نامزد شده آه یاگردختر24و23

   دختر و هم اغوا گردد، بايد همی  مرد شهر توسط
، سنگسار آنند   برده  شهر بيرونء مرد را از دروازه

ک  وآم  فرياد نزده دختر را بخاطر اينكه. تا بميرند
 نامزد مرد   اينكه  و مرد را بجهت  است نخواسته
بايد ی  شرارت چنين.   است  آرده حرمت یرا بی ديگر

ی  عمل اگر چنينی ول27و26و25. شودک پا شما  از ميان
 شود،   بيافتد تنها مرد بايد آشته از شهر اتفاق  خارج
   باشد مرتكب  مرگ  مستحق آهی  دختر گناه چون
ی بر شخصی  آس  آه  است  آن ، مثل اين.   است نشده
 و   او را بكشد، زيرا دختر فرياد زده ور شده حمله
   نرفته  آمكش بهی آس،   از شهر بوده  در خارج چون
ی  دختر بهی اگر مرد29و28.  دهد  تا او را نجات است
   عمل  تجاوز آند و در حين  است  نامزد نشده آه

   نقره  مثقال  پدر دختر پنجاه غافلگير شود، بايد به
تواند  ی آند و هرگز نم  دختر ازدواج بپردازد و با آن

 . بدهد او را طالق
   آند، زيرا آن  پدر خود ازدواج  نبايد با زن هيچكس30
 . دارد تعلقی  پدر و  به زن

 
   از جماعت اخراج

   و يا آلت  شده  له هايش  بيضه مردی آه
   باشد، نبايد داخل  شده  بريده اش تناسلی

 او   و فرزندان  حرامزاده شخص2.  خداوند شود جماعت
 . خداوند شوند  نبايد وارد جماعت  نسل تا ده

   وارد جماعت هيچكسی يا موآبی  عمون قوماز 3
   دستور بدان اين4.   دهم بعد از نسلی خداوند نشود حت

 قومها   آمديد اين از مصر بيرونی  وقت  آه  است سبب
،  بلعامی  نكردند و حت  از شما استقبال  و آب با نان

 اجير آردند  النهرين  فتور را از بين پسر بعور، اهل
 نكرد   گوش  بلعام خداوند بهی ول5.  آند تا شما را لعنت
 را   لعنت  آن  داشت  شما را دوست  چون و در عوض

   زنده آهی  هرگز تا زمان پس6.  نمود  تبديل  برآت به
 آنيد و با  ها صلح یهاو موآب یهستيد نبايد با عمون

ها را  یادومی ول7. برقرار نماييدی  دوست ءآنها رابطه
مصريها .  شما هستند را برادران نشماريد، زي دشمن

   ايشان در ميانی  نشماريد، زيرا زمان را نيز دشمن
 ادوميها و مصريها   سوم نسل8. آرديد یمی زندگ
 . شوند  خداوند داخل  جماعت توانند به یم
 

  در اردوگاهی ناپاآ
 هستند   در اردوگاه آهی ، مردان  جنگ در زمان10و9

 بخاطر  آهی آس. آنندی ردوی  ناپاآ بايد از هر نوع
  شود بايد از اردوگاه ی م ، شرعًا نجس  شبانه انزال
 خود  سپس.  بماند  بيرون و تا غروب11  گردد خارج
مستراحها بايد 12.  بازگردد  غروب ، هنگام شسته را

 ابزار   بايد در بين هرآس13.  باشند  اردوگاه بيرون
اشد و بعد از  ب  داشته  زمين آندنی برای ا خود وسيله

حفر آند و ی  گودال ، با آن حاجتی هر بار قضا
  باشد، چونک  بايد پا اردوگاه14.  را بپوشاند مدفوعش

  زند تا شما را محافظت ی م  شما قدم خداوند در ميان
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اگر او .  شما سازد  را مغلوب فرمايد و دشمنانتان
خود را از شما ی  رو  است ببيند، ممكنی چيز ناپسند

 .داندبرگر
 

   گوناگون قوانين
 فرار آند نبايد او را  ای از نزد اربابش اگر برده15

  بگذاريد در هر شهری آه16.  برگردد مجبور آنيد آه
 . نكنيد  شما زندگی آند و بر او ظلم  در ميان  است مايل

 شود و از  نبايد فاحشهی آسی  اسرائيل از دختران17
  هيچگونه18. شود  نبايد لواطی آسی  اسرائيل پسران
   تهيه لواطک  يا ي فاحشهک  از درآمد ي را آهی ا هديه
 هر دو در   خداوند نياوريد، چونء  خانه  باشد به شده

 .انگيز هستند نظر خداوند نفرت
، غذا يا هر چيز  خود پولی  برادر اسرائيل بهی وقت19

ک از ي20.  نگيريد دهيد، ازاو بهره ی م قرضی ديگر
ک  از ي نهی  بگيريد، ول وانيد بهرهت ی م غريبه
 آنيد خداوند،   را رعايت  قانون  اگر اين.یاسرائيل
   موعود شويد به  وارد سرزمين آهی  زمان خدايتان

 . خواهد داد شما برآت
آنيد نبايد در  یخداوند نذر می  برا آهی هنگام21
ی خواهد نذرها ی خداوند م  تأخير آنيد، چون آنی وفا

   محسوب  نذر، گناه ادا نكردن.  ادا آنيد قعخود را بمو
آنيد، ی  خوددار اگر از نذر آردنی ول(22. شود یم

 نذر آرديد بايد  بعد از اينكه23) .ايد  نداده انجامی گناه
  ايد ادا آنيد، زيرا با ميل  گفته  را آه  آنيد هر چه دقت

 .ايد  نذر آرده  خداوند، خدايتان خود به
 بخواهيد  ، هر قدر آه  ديگران آستاناز انگورهای تا24
 با   ريخته توانيد بخوريد، اما نبايد انگور در ظرف می

 ء  آشتزار همسايه همينطور وقتی داخل25. خود ببريد
ها را   خود خوشه توانيد با دست شويد، می خود می

 . نداريد  زدن  داس بچينيد و بخوريد، ولی حق
 

 عللی  نی، به با ز  از ازدواج اگر مردی پس
،  ای نوشته او راضی نباشد، و طالقنامه از

   دوباره  زن و آن2 دهد و او را رها سازد   دستش به
و شوهر دومی نيز از او راضی نباشد و 3 آند  ازدواج

   شوهر اولش آنگاه4 دهد يا بميرد،  او را طالق

   نجس  زن  آند، زيرا آن  با او ازدواج تواند دوباره نمی
   و اين  ازدواجی متنفر است خداوند از چنين.  است  شده
 شما   به  خداوند، خدايتان شود زمينی آه  می  باعث عمل
 . شود  آلوده  گناه  به  است داده

   نبايد به  است  آرده  ازدواج  تازه را آهی مرد5
  بخصوصی احضار نمود و يا مسئوليتهای سرباز
 در  سالک  ي  مدت  آرد، بلكه محولی  و بهی ديگر
 . باشد  خوش  خود آزاد بماند و با زنشء خانه

  ، چون  است  قانون  خالف  آسياب  سنگ گرو گرفتن6
اگر آسی يكی 7. باشد  می  صاحبش  امرار معاشء وسيله

   برده  اسرائيلی خود را بدزدد و با او مثل از برادران
  ته دزد بايد آش  آدم رفتار آند و يا او را بفروشد، اين

 . شما پاک گردد  از ميان شود تا شرارت
   مبتال شود، بايد بدقت  جذام  مرض  آسی به هرگاه8

 دهد؛ او بايد از  گويند انجام  او می  به  آاهنان  را آه آنچه
  به9.  پيروی آند ام  داده  آاهنان  به  من دستوراتی آه

 از   خداوند، هنگامی آه  را آه خاطر بياوريد آنچه
 . * آرد آمديد با مريم  می بيرونمصر 

ی دهيد نبايد برا ی م قرضی چيزی  آس اگر به10
   خانه بيرون11.  وارد شويد اش  خانه  گرو به گرفتن

.  بياورد  را برايتان  آن  خانه بايستيد تا صاحب
   در آن  را آه ، ردايش  مرد، فقير بوده اگر آن13و12
 نبايد تا روز بعد،  شما بدهد  گرو به خوابد بعنوان یم

 را   آن  آفتاب  غروب  هنگام  داريد بلكه  خود نگه پيش
 او  آنگاه.  بخوابد  در آن  او بازگردانيد تا بتواند شب به
  خير خواهد آرد و خداوند، خدايتانی شما دعای برا

 .خواهد بودی از شما راض
  آارگر روزمزد فقير و محتاجک  ي هرگز به15و14
 در  آهی  غريب باشد و چهی  اسرائيل ه نكنيد، چ ظلم

 از   را هر روز قبل مزدش. آند یمی شهر شما زندگ
 او فقير   آنيد، چون پرداختی  و  به  آفتاب غروب
  اگر چنين.   مزد است  آن  به  اميدش  و چشم است
 آند   شما ناله  نزد خداوند از دست  است ممكن نكنيد،
 .شود   محسوب شما گناهی  برا و اين

                                                 
 .15-10: 12  نگاه کنيد به اعداد  *
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 شوند، و   آشته  پسرانشان  گناهان  نبايد بسبب پدران16
 بايد  هر آس.   پدرانشان  گناهان  بسبب  پسران نه

 . شود  آشته  خودش  گناه بسبب
 رفتار آنيد و هرگز   عدالت  به  و يتيمان با غريبان17

ايد   او داده  به آهی  قرض را در مقابلی زن  بيوه لباس
 در   باشيد آه  ياد داشته  به يشههم18. گرو نگيريد
   شما را نجات  بوديد و خداوند، خدايتان مصر برده

 شما   دستور را به  اين  من  آه  است  دليل  همين به. داد
 . دهم یم

 آرديد   فراموش  محصول  درو آردن اگر هنگام19
  برداشتنی  بياوريد، برا ها را از مزرعه از بافهی يك
،  غريبانی  را برا آن. باز نگرديد   مزرعه  به آن

   بگذاريد تا خداوند، خدايتان  زنان  و بيوه يتيمان
   محصول آهی وقت20.  دهد  شما را برآت دسترنج
ی ها را برا تكانيد شاخه ی م  خود را از درخت زيتون
،  غريبانی  را برا  باقيمانده  ندهيد، بلكه  تكان بار دوم
درمورد انگور 21. ذاريد بگ  زنان  و بيوه يتيمان

ی  تاآ  سراغ دوباره.  آنيد  عمل  نيز چنين تاآستانتان
 از   را آه  آنچه ايد نرويد، بلكه  را چيده  انگورهايش آه

.  بگذاريد نيازمندانی  برا  است ماندهی انگورها باق
  به.  بوديد  مصر برده  در سرزمين  باشد آه يادتان22

 شما   دستور را به ين ا  من  آه  است  سبب همين
 . دهم یم
 

  درگيرد و آنها بهی  دو نفر نزاع  بين هرگاه
   را محكوم  بايد مجرم  بروند، دادگاه دادگاه

   مستحق اگر مجرم.  آند  را تبرئه گناه ینمايد و ب
   او دستور دهد آه بهی  باشد بايد قاض  خوردن شالق

   تا چهل  داده  انجام آهی  جرم  نسبت دراز بكشد و به
   ضربه  از چهل نبايد بيشی  بخورد؛ ول  شالق ضربه
 . در نظر شما خوار گردد  بزنيد مبادا برادرتان شالق

 .آند نبنديد  خرد می  خرمن  گاو را هنگامی آه دهان4
ی  باشند و يك جا ساآنک  در ي  دو برادر با هم هرگاه5

 بايد با ن اش بميرد، بيوهی  پسر  داشتن ازآنها بدون
 برادر   آند، بلكه  ازدواج  از خانواده خارجی فرد

 برادر  بگيرد و حقی  زن  بايد او را به شوهرش
   از اين آهی  پسر نخستين6. را بجا آوردی شوهر

   شده  پسر برادر فوت  بدنيا بيايد بايد بعنوان ازدواج
   فراموش از اسرائيلی  متوف  آن  گردد تا اسم محسوب
   ازدواج  اين بهی راضی اگر برادر متوفی لو7، نشود

 شهر برود   سفيدان  بايد نزد ريش  زن  آن نباشد، آنگاه
   را نسبت اش  وظيفه برادر شوهرم«:  آنها بگويد و به
 در   برادرش گذارد نام یدهد و نم ی نم  انجام  من به

   شهر آن  سفيدان  ريش سپس8» .بماندی  باق اسرائيل
اگر او باز .  آنند ، با او صحبت ر آردهمرد را احضا

 بايد در حضور   بيوه زن9،  نشد  ازدواج بهی راض
 او را از  ، آفش  مرد رفته  آن  بطرف  سفيدان ريش
 بياندازد و   بر صورتش  دهان  درآورد و آب پايش
   را روشن  برادرش ء خانه  اجاق آهی بر مرد«: بگويد
  ، خاندان  پس و از آن10 ». شود دارد اينچنين ی نم نگه
  معروف»   آنده  آفش خاندان «  به  مرد در اسرائيل آن

 .خواهد شد
از آنها ی  آنند و همسر يك  نزاع اگر دو مرد با هم11
 مرد  ، عورت  نموده  مداخله  شوهرش بهک آمی برا

   ترحم  را بايد بدون  زن  آن دست12، ديگر را بگيرد
 . آرد قطع

ی  خود بايد از ترازوها  معامالتء يهدر آل15و14و13
 آنيد تا در   استفاده درستی ها  و اندازه دقيق

ی دهد زندگ ی شما م  به  خداوند، خدايتان آهی سرزمين
   در معامالت آهی  آسان تمام16.  باشيد داشتهی طوالن
 .باشند ی خداوند م آنند مورد نفرت یمی بردار آاله

   هنگام  عماليق دم مر را آهی هرگز نبايد آار17
.  آنيد  از مصر با شما آردند فراموش  آمدن بيرون

 از خدا با   ترس  بدون  ايشان  باشيد آه  ياد داشته به18
ی  و خستگ  در اثر ضعف را آهی ، آسان شما جنگيده

  بنابراين19.  رسانيدند  هالآت  بودند به  مانده عقب
وعود شما  م  در سرزمين  خداوند، خدايتان آهی وقت

  بخشيد، بايد نامی  خالص دشمنانتانی را از شر تمام
هرگز .  محو و نابود آنيد زمينی  را از رو عماليق

 . نكنيد  را فراموش اين
 

   و عشريه نوبر محصوالت
  ، آن  موعود شده  وارد سرزمين  از اينكه پس

 گزيديد،   سكونت  آرديد و در آن را تصرف
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 مكانی   خود را به  برداشتی زمين بايد نوبر محصول3و2
گزيند بياوريد و   خود بر می  عبادتگاه  خداوند بعنوان آه
 آاهنی  ، به  را در سبد گذارده آن.  آنيد  خداوند تقديم به
  آنم  اقرار می من«:  بدهيد و بگوييد  است  سر خدمت آه
 ما   پدران  به  سرزمينی آه  مرا به  خداوند، خدايم آه

 سبد را از   آاهن سپس4» .  است نمود، آورده  وعده
   خداوند، خدايتان  را جلو قربانگاه ، آن  شما گرفته دست
 اقرار  بعد شما در حضور خداوند، خدايتان5. بگذارد
 اراميهای سرگردانی بودند  اجداد من«: ، بگوييد آرده
 بود، ولی   آنها آم ءهر چند عده.  بردند  مصر پناه  به آه

ها با ما  مصری6.  بزرگی شدند ر قومدر مص
ما نزد 7.  خود ساختندء بدرفتاری آردند و ما را برده

 و خداوند   فرياد برآورديم خداوند، خدای پدرانمان
 را   و مشكالتمان  و مشقت ، زحمت صدای مارا شنيده

.  آورد  خود از مصر بيرون  عظيم و ما را باقدرت8ديد 
،   داده  انجام ی بزرگ معجزات او در حضور مصريان

   سرزمين و ما را به9   انداخت  وحشت آنها را به
.  آورد  جاری است  شير و عسل  در آن حاصلخيزی آه

ای از نوبر   نمونه ، من  آن  ای خداوند، نگاه اآنون10
ای   عطا آرده  من  به  زمينی را آه  محصوالت اولين
ور خداوند،  را در حض  نمونه سپس» . ام  آورده برايت

 برويد  آنگاه11.  آنيد ، او را پرستش خدای خود گذارده
   شما عطا آرده  خدا به هايی آه  نعمت  تمام و بسبب
 و   خود و با الويانء  او را شكر آنيد و با خانواده است

آنند، شادی   شما زندگی می  در ميان غريبانی آه
 .نماييد

  ريه عش  مخصوص بار، سالک  ي  سال هر سه12
 خود  محصولی ها  عشريه  بايد تمام  سال در آن.  است
   شهرتان زنان  و بيوه ، يتيمان ، غريبان  الويان را به

 در حضور  سپس13. بدهيد تا بخورند و سير شوند
  خداوند، همانگونهی ا«:  آنيد  اعالم خداوند، خدايتان

،   الويان  را به هايم  عشريه تمامی  امر فرمود آه
 از   و از هيچكدام ام  داده  زنان  و بيوه ، يتيمان بانغري

.  ام  نكرده  آنها را فراموش ننمودهی  تو سرپيچ قوانين
 عزادار  آهی  و وقت  بودم نجس  شرعًا آهی زمان15و14

 را  از آنی  و چيز ام  نزده  عشريه  به ، دست بودم
 و  ام  آرده از تو اطاعت.  ام  نكرده  هديه مردگانی برا

  خداوند، از آسمانی ا.  ام  تو را بجا آورده  احكام تمام
 خود  ، قوم  نظر انداخته  توست  مقدس  جايگاه آه

 حاصلخيز را   سرزمين اين.   بده  را برآت اسرائيل
 عطا   برآتی،ا  ما داده  به ات  وعده  طبق نيز آه
 ».فرما

 
  خدا  خاص قوم

   تمام فرمايد آه ی امر م امروز خداوند، خدايتان16
 و  دلی  شما با تمام  آنيد؛ پس  او را اطاعت قوانين
 او  ايد آه امروز اقرار آرده17.  آنها را بجا آوريد جان
،  نمودهی ايد از او پيرو  داده  و قول شماستی خدا

  خداوند امروز طبق18.  را بجا آوريد احكامش
 او   خاص  شما قوم  آه  است  فرموده  اعالم اش وعده

اگر 19.  آنيد  او را اطاعت قوانينی هستيد و بايد تمام
ی  قومهاء  را بجا آوريد او شما را از همه احكامش

،   خواهد داد عزت ، اجازه ديگر بزرگتر ساخته
 و   عزت  اين آسبی  بيابيد؛ اما برا  و شهرت احترام
 .او باشيدی برای  مقدس  بايد قوم احترام

 
   عيبال يادبود بر آوهی بنا

  ، اين  اسرائيل  سفيدان و ريشی  موس آنگاه
 دادند و از آنها   قوم  را نيز به دستورات

 :خواستند تا آنها را بجا آورند
   عبور آرديد و به  از رود اردن وقتی آه«4و3و2

   شير و عسل  سرزمينی آه  موعود يعنی به سرزمين
  آف رسيديد، سنگهای بزرگی از   جاری است در آن

 بنای   آوريد و آنها را بصورت  بيرون رودخانه
 بر روی   عيبال  بر آوه  رودخانه يادبودی در آنطرف
 بپوشانيد و  روی سنگها را با گچ. يكديگر قرار دهيد

در آنجا يک 6و5.  بنويسيد  خداوند را بر آن  قوانين سپس
 ابزار آهنی بر آنها   آه  با سنگهای نتراشيده قربانگاه
 بسازيد و   باشد برای خداوند، خدايتان دهنخور
   تقديم  بر آن های سوختنی برای خداوند، خدايتان قربانی
   ذبح های سالمتی را نيز بر روی آن قربانی7. آنيد
 ، بخوريد و در همانجا در حضور خداوند، آرده

 خوانا   را با خط  قوانين  اينء آليه8.  شادی آنيد خدايتان
 ». بنويسيدروی بنای يادبود
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   به خطابی  الو آاهنانی  همراه بهی  موس آنگاه9
امروز تو !  بشنو اسرائيلی ا«:   گفت اسرائيل ی بن تمام
 بايد از  بنابراين10. یا  شده  خداوند، خدايت قوم

   او را آه و قوانينی نمايی خود پيروی خداوند، خدا
 ».ی آن  اطاعت دهمی  تو م امروز به

 
 لعنتها

   اسرائيل  قوم  دستور را به اينی  روز موس اندرهم11
 :داد
 ی،، الو  شمعون ، قبايل  از عبور از رود اردن پس12

  آوهی  بايد بر رو  و بنيامين يهودا، يساآار، يوسف
  و قبايل13  آنند  را اعالم  بايستند و برآات َجِرزيم
بايد بر ی  و نفتال ، دان ، جاد، اشير، زبولون رئوبين
  آنگاه14.  آنند  بايستند و لعنتها را اعالم عيبال  آوه
  بلند بهی اند با صدا  آنها ايستاده  در بين ها آه یالو
 : بگويند اسرائيل ی بن تمام

 يا فلز  ، چوب از سنگی  بت آهی  خدا بر آس لعنت«15
 آند، زيرا خداوند از   را پرستش  آن بسازد و مخفيانه

 ». متنفر استی پرست بت
 ». آمين«:  بگويند قومی امو تم

   پدر و مادرش  به  نسبت آهی  خدا بر آس لعنت«16
 ».آندی احترام یب

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 و   خودش  زمين  مرز بين آهی  خدا بر آس لعنت«17

 ». را تغيير دهد اش همسايه
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

،  نا را از راه نابي  شخص آهی  خدا بر آس لعنت«18
 ». آند منحرف
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 و  ، يتيمان  غريبان  به  نسبت آهی  خدا بر آس لعنت«19
 ».نمايدی عدالت ی ب  زنان بيوه

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 همبستر شود،   پدرش  با زن آهی  خدا بر آس لعنت«20

 ». دارد  تعلق  پدرش  به  زن  آن چون
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

ی  جنسء رابطهی  با حيوان آهی  خدا بر آس لعنت«21
 ».برقرار آند

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
و ی  تن  با خواهر خود، چه آهی  خدا بر آس لعنت«22
 ». همبستر شودی، ناتن چه

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 خود همبستر   با مادر زن آهی  خدا بر آس لعنت«23

 ».شود
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 ». شود  قتل  مرتكب  مخفيانه آهی  خدا بر آس لعنت«24
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 بگيرد تا فرد   رشوه آهی  خدا بر آس لعنت«25
 ». برساند  قتل را بهی گناه یب

 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام
 خدا را   و دستورات  قوانين آهی  خدا بر آس لعنت«26

 ». نكند اطاعت
 ». آمين«:  بگويند قومی و تمام

 
  برآات

 )24-12 :7   تثنيه؛13-3 :26  الويان(

   را آه  خداوند، خدايتان  فرامين اگر تمام
 آنيد،   اطاعت  بدقت دهم ی شما م امروز به

و 6-2   دنيا خواهد ساخت  قوم خداوند شما را قويترين
 : شما خواهد گردانيد  را نصيب برآات  اين

  فرزندان.  خواهد داد  را برآت تان شهر و مزرعه
 شما   بسيار بهء  و رمه  و گله  فراوان زياد، محصوالت

.  خواهد داد  را برآت  و نانتان خواهد بخشيد، و ميوه
 . خواهد داد  برآت  آارهايتانء خداوند شما را در همه

 خواهد   شما شكست ا در مقابل ر خداوند، دشمنانتان7
 خواهند آمد،   شما بيرون سو عليهک آنها از ي. داد
.  خواهند شد  سو پراآنده  هفت در برابر شما بهی ول

 خواهد داد و   شما را برآت  دسترنج خداوند حاصل8
او شما را .   پر خواهد ساخت  را از غله انبارهايتان
 . خواهد داد دهد برآت ی شما م  به آهی در سرزمين

در   آنيد و خود را اطاعتی اگر اوامر خداوند، خدا9
   است  داده  وعده  برداريد، او نيز چنانكه  او گام راه

ی  تمام آنگاه10.   خود خواهد ساخت  مقدس شما را قوم
 خداوند   خاص  شما قوم  خواهند ديد آه  جهان مردم

 .هستيد و از شما خواهند ترسيد

28
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   به فراوانی ها  موعود نعمت زمينخداوند در سر11
ی ها  بسيار، گله فرزندانی شما خواهد بخشيد يعن

 را  آسمانی ها او روزنه12.   فراوان زياد و محصول
 خواهد فرستاد و شما را   موقع  را به ، باران گشوده
ی ها  قوم به.  خواهد داد  برآت  آارهايتان ءدر همه

   قرض ناناز آی  خواهيد داد، ول قرضی زياد
،   فراداده  گوش  فقط چنانچه13.  نخواهيد گرفت

 شما   امروز به  را آه  خداوند، خدايتان دستورات
   آنيد، او شما را برتر از ديگران  اطاعت دهم یم

  آهی  از قوانين  باشيد آه  مواظب پس14.  خواهد ساخت
نكنيد و هرگز ی  سرپيچ  وجه  هيچ  به ام  شما داده به

 .ننماييدی  و پيرو  ديگر را عبادت نخدايا
 

  ی نااطاعت عواقب
 )46-14 :26  الويان(

ی  ندهيد و قوانين  گوش  خداوند، خدايتان اگر به15-19
   تمام  نكنيد آنوقت  اطاعت دهم ی شما م  امروز به را آه
 :ها بر سر شما خواهد آمد  لعنت اين

   او ميوه. خواهد آرد  را لعنت تان خداوند شهر و مزرعه
 و   شما، فرزندان  خواهد آرد و به  را لعنت و نانتان

خداوند، شما را .  خواهد داد  آمء  و رمه  و گله محصوالت
 . خواهد آرد  بكنيد لعنت در هر آاری آه

آنيد، خداوند ک ، خدا را تر  ورزيده اگر شرارت20
 و   مصيبت  شما را به  آارهايتانء نيز در همه

از ی دچار خواهد آرد تا بكلی ام و ناآ اضطراب
 شما خواهد  در بينی آنقدر بيمار21.  برويد ميان

   را تصرف آنی  بزود آهی زمينی فرستاد تا از رو
او شما را گرفتار 22. آنيد محو و نابود شويد یم

 خواهد آرد و   و التهاب و تبک مهلی بيماريها
   خواهد فرستاد تا محصولتان و باد سوزانی خشكسال
   بالها آنقدر شما را دنبال اينی تمام.  ببرند را از بين

 نخواهد   از آسمان باران23. خواهند آرد تا نابود شويد
خواهد ک ، خش  آهن  چون باريد و زميِن زير پايتان

  و شنک  خا خداوند طوفان ،  باران عوض24. بود
 .خواهد آردک خواهد فرستاد و شما را هال

 خواهد   شكست  دشمنانتان  مقابلخداوند، شما را در25
در ی  خواهيد آمد، ول  آنها بيرون سو عليهک از ي. داد

 ء  خواهيد شد و همه  سو پراآنده  هفت  به برابر ايشان
شما ک  اسفنا  وضع  با ديدن زمينی روی ها قوم

  پرندگانک  خورا اجسادتان26.  خواهند گرديد هراسان
  نخواهد بود آه یخواهد شد و آسی  وحش و حيوانات

 بر  را آهی  دمل خداوند همان27. آنها را براند
شما ی او بدنها.  آورد بر شما خواهد فرستاد مصريان
 مبتال خواهد آرد تا خود را  گوناگونی  زخمها را به

 ی،خداوند، ديوانگ28.  باشيد نداشتهی بخارانيد و عالج
در 29. خواهد آردی بر شما مستولی و پريشانی آور

ی  سخت بهی  در تاريك آهی  نابيناي  مثل آفتابی روشناي
 خواهيد   راه آند، آورآورانه ی خود را پيدا م راه
 مورد  دايم.  نخواهيد بود موفقی  آار در هيچ.  رفت
 خواهد   چپاول ، اموالتان  شده  واقع  ديگران ظلم

 . نخواهد رسيد  دادتان  به هيچكس. گرديد
 خواهد آرد و   ازدواج امزدتانبا نی  ديگر شخص30

خواهد ی زندگی  ديگر آنيد آس ی بنا م آهی ا در خانه
  ايد ديگران  آرده  غرس را آهی  تاآستان ءميوه. آرد

   را دربرابر چشمانتان و گاوهايتان31 خواهند خورد
 آنها   از گوشت تكهک يی حتی سر خواهند بريد، ول
  شما بهی  رو ش را پي االغهايتان. را نخواهيد خورد

   داده  دشمنانتان  به گوسفندانتان.  خواهند برد غارت
.  داد شما برسد  به نخواهد بود آهی خواهند شد و آس

   به  را دربرابر چشمانتان  و دخترانتان پسران32
 آنها   ديدن  در اشتياق خواهند برد و دلهايتانی بردگ
د  برنخواه از دستتانی آاری  خواهد شد، ول خون
ايد   نشنيده  را هم اسمشی  حت  آه بيگانهی قوم33. آمد

ايد، خواهند   آاشته  با هزار زحمت را آهی محصوالت
  با ديدن34.  خواهيد بود  و ستم  زير ظلم هميشه. خورد
.  خواهيد شد  خود ديوانه  ناگوار اطراف وضع

ناپذير  التيامی  دملها خداوند، شما را از سر تا پا به35
 .خواهد آردمبتال 

گزينيد نزد  ی بر م را آهی خداوند، شما و پادشاه36
 شناختيد تبعيد ی م  اجدادتان  شما و نه  نه آهی قوم

را ی و سنگی  چوب در آنجا خدايان. خواهد آرد
  خداوند، شما را در ميان37.  خواهيد نمود پرستش

   با ديدن  و مردم  خواهد ساخت قومها پراآنده
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 قومها   خواهند شد و شما در ميان  هراسان وضعتان
 .نما خواهيد بود رسوا و انگشت

، ولی اندک خواهيد درويد،  بسيار خواهيد آاشت38
.  را خواهند خورد  ملخها محصوالتتان چون

 خواهيد نمود،  ، از آنها مراقبت  آرده تاآستانها غرس39
 آنها  ولی از انگور آنها نخواهيد خورد و از شراب

 خواهد   را از بين ، درختان يد، زيرا آرمنخواهيد نوش
 خواهند روييد، ولی   زيتون  جا درختان در همه40. برد

  شان  ميوه  نخواهيد آورد، چون از آنها روغنی بدست
   و دختران پسران41.   خواهد ريخت  از رسيدن قبل

 شما خواهند ربود  ، اما آنها را از دست خواهيد داشت
ملخها، درختها و 42.  برد خواهند  اسارت و به

  غريبانی آه43.  شما را نابود خواهند آرد محصوالت
آنند روزبروز ثروتمندتر   شما زندگی می در ميان

 شما  آنها به44. خواهند شد و شما روزبروز فقيرتر
   ارباب ايشان.  آنها  شما به  خواهند داد، نه قرض

 .خواهند شد و شما نوآر
 خواهد آمد تا نابود  ر سرتان لعنتها ب اينی تمام45

   اطاعت شويد، زيرا نخواستيد از خداوند، خدايتان
 باليا   اينء همه46. نماييدی  پيرو آنيد و از دستوراتش

ی  عبرت شود، درس ی م  دامنگير شما و فرزندانتان آه
 ی، فراوان  در زمان چون47.  خواهد بود ديگرانی برا

  پس48،  نكرديد خدمتی و خوشی خداوند را با شاد
 خواهد آرد تا در   را بر شما مسلط او دشمنانتان

 آنها را ی،و بيچارگی  برهنگی،و تشنگی گرسنگ
 شما خواهد بود   برگردن آهنينی يوغ. نماييدی بندگ
 . نابود شويد آهی تا وقت

 خواهد   سراغتان را از دور دستها بهی خداوند قوم49
   مثل ايشان. فهميد ی را نم  زبانشان آهی فرستاد، قوم

خو،   درنده  قوم اين50.  بر شما فرود خواهند آمد عقاب
.   جوانانتان  به  خواهند آرد و نه  شما رحم  پيران  به نه
 را خواهند خورد و شما از   و محصولتان آنها گله51

ی شما باقی برای ا  غله نه. خواهيد مردی گرسنگ
 ی،زيتون   روغن و نهی ا  تازه  شراب خواهد ماند، نه

 را   شهرهايتان تمام52. یا  بره و نهی ا  گوساله نه
 و بلند آنها  محكمی  خواهند آرد و ديوارها محاصره

 فكر  آهی  ديوارهاي ، همان را فروخواهند ريخت

  در آن53.  خواهند آرد آرديد از شما حفاظت یم
 و   پسران گوشتی ، حت  محاصره سختی روزها

 و  ترين نجيب54.  خواهيد خورد م را ه دخترانتان
   محبوب  برادر خود و زن بهی  مرد، حت دلسوزترين

   هستند ترحم  هنوز زنده  آه هايش  و بچه خويش
  آهی گوشت ازی ا  قطعه و از دادن55، نخواهد آرد

   آنها امتناع  به  فرزندانش گوشتی خورد يعن یم
ی  شهر چيز ء بخاطر محاصره خواهد آرد، چون

  ترين  و لطيف ظريفترين57و56.  ندارد خوردنی راب
   زمين  را به پايشک نوی آرد حت ی نم  رغبت  آه زن

  خورد به ی م بگذارد، حاضر نخواهد بود از آنچه
 نوزاد و  جفت.  بدهد  محبوبش شوهر و فرزندان

ی  مخف ، از ايشان  بدنيا آورده  تازه را آهی آودآ
. آنها را بخوردی تنهاي   به  تا خودش خواهد ساخت

در ی و پريشانی  گرسنگ  خواهد بود وحشت چنين
 . آنند ، شما را محاصره  دشمنان آهی زمان

   آتاب  در اين  قوانينی آهء  آليه اگر از اطاعت59و58
   نام  به  گذاشتن  سرپيچی آنيد و از احترام  شده نوشته

  نگاه ورزيد، آ  امتناع  خداوند، خدايتان مجيد و مهيب
   و امراض  بالهای سخت خداوند بر شما و فرزندانتان

  خداوند، شما را به60.  خواهد فرستاد  عالج غيرقابل
ترسيديد دچار   در مصر از آنها می  امراضی آه تمام

  خداوند هر گونه61. خواهد آرد و عالجی نخواهد بود
   وجود دارد، حتی آنهايی را آه بيماری و باليی را آه

 شما   سراغ  به  نشده  اسمی از آنها برده  آتاب يندر ا
 ء  اندازه  قبًال به اگر چه62. خواهد فرستاد تا نابود شويد

شمار بوديد، تعداد آمی از شما  ، بی  آسمان ستارگان
   اطاعت باقی خواهند ماند، زيرا از خداوند، خدايتان

 .نكرديد
 شما  دن و افزو  آردن  خداوند از احسان همانطور آه63

 از نابود   نيز در آنوقت ، همانگونه  است شادی آرده
   خواهد شد و شما از سرزمينی آه  شما خوشحال آردن

خداوند، 64.   خواهيد گشت  آن آنيد ريشه  می تصرف
 تا  عالم ء  تمامی ملتها از يک گوشه شما را در ميان

  در آنجا خدايان.   خواهد ساخت  ديگر پراآندهءگوشه
  ، پرستش  پدرانتان شناختيد و نه  خود می  نه  را آهديگر

   ساخته  و سنگ  از چوب خواهيد آرد، خدايانی آه
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 را نخواهيد   قومها روی آرامش  آن در ميان65. اند شده
 و چشمانی   شما دلهايی لرزان  خداوند به ديد، بلكه
  زندگی شما دائم66.  خواهد داد  و افكاری پريشان گريان
 سپری   با ترس  و روزتان ر خواهد بود، شبدر خط

   روشنايی صبح خواهد شد و اميدی برای ديدن
 و  بينيد، ترس  می  آه بخاطر آنچه67.  نخواهيد داشت

  صبحگاهان.   وجود شما را فرا خواهد گرفت وحشت
:  و شامگاهان» !شد  می  شب ای آاش«:  خواهيد گفت

ما را با آشتی خداوند، ش68» !شد  می  صبح ای آاش«
   آه  بودم  مصر خواهد فرستاد هر چند قبًال گفته به

در آنجا حاضر . هرگز ديگر مصر را نخواهيد ديد
   بردگی دشمنانتان خواهيد شد حتی خود را به

 . بفروشيد، اما خريداری نخواهيد داشت
 

   موآب  در دشت عهد خداوند با اسرائيل
 ند در خداو  عهدی آه  شرايط  است اين

   اسرائيل  موسی با قوم  توسط  موآب سرزمين
   قبًال در آوه  عهد غير از عهدی بود آه اين.  بست

 را  اسرائيل  بنی موسی تمام3و2.  بود  شده  بسته حوريب
 :  گفت  ايشان  زير را به احضار آرد و سخنان

 خداوند بر سر   خود بالهايی را آه شما با چشمان
   آورد، ديديد و شاهد معجزات ش و درباريان فرعون
ولی تا امروز 4.  خداوند در سراسر مصر بوديد عظيم

 ببينند و   بفهمند و چشمانی آه خداوند دلهايی آه
  خداوند چهل5.   است  شما نداده  بشنوند به گوشهايی آه

   نه  مدت در اين.  آرد  هدايت  شما را در بيابان سال
هر 6.   گشت  پاره  آفشهايتان  شد و نه  آهنه هايتان لباس

   و شرابی برای نوشيدن چند نانی برای خوردن
 شما  رساند تا به نداشتيد، اما خداوند روزی شما را می

 .  او خدای شماست بفهماند آه
   سرزمين پادشاه (  سيحون  اينجا رسيديم  به آهی زمان7

  به با ما)   باشان  سرزمين پادشاه ( و عوج)  حشبون
و 8   داديم  را شكست ما ايشانی  برخاستند، ول جنگ

، جاد و  رئوبينی ها  قبيله  و به  را گرفتيم سرزمينشان
 . داديمی  منسء  قبيله نصف

   آنيد تا در تمام  عهد را اطاعت  اين شرايط9
،  رهبرانی شما يعنی همگ10.  باشيد  موفق آارهايتان

 و  ودآان با آ همراه11   قوم ، مردان  سفيدان ريش
آنند  یمی  شما زندگ  در بين آهی  و غريبان همسرانتان

  آب  شكنند و برايتان ی م  هيزم آهی آسانی يعن
  آورند امروز در حضور خداوند، خدايتان یم

 خداوند،  آهی  عهد ايد تا به اينجا ايستاده12. ايد ايستاده
امروز 13. بندد وارد شويد ی امروز با شما م خدايتان
 خود تأييد آند و   قوم خواهد شما را بعنوان ید مخداون
،   پدرانتان  شما و به  به شما باشد، همانطور آهی خدا

   پيمان اين15و14.  داد  وعده  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
  ايد بسته  ايستاده  امروز در حضورش تنها با شما آه

  بسته نيز   اسرائيل ءآيندهی ها  نسل  با تمام شود بلكه ینم
 .شود یم

 مصر   در سرزمين  چگونه آوريد آه ی ياد م يقينًا به16
 از آنجا چطور از   از خروج  و پس آرديم یمی زندگ
   آن قبيحی شما بتها17.  ديگر گذشتيمی ها  قوم ميان

 و   و نقره  و سنگ  از چوب سرزمينها را ديديد آه
د يا  شما مر امروز در ميان18.  بودند  شده طال ساخته

   از خداوند، خدايمان نباشد آهی ا  يا قبيله ، خاندان زن
   را بپرستد و با اين  خدايان برگردد و بخواهد اين

 . آند  را مسموم  قوم آار، بتدريج
   اين  از شنيدن  پس  شما نباشد آه آسی در ميان19

  هشدارها، آنها را سرسری بگيرد و فكر آند اگر به
ای نخواهد   دهد صدمه خود ادامه ء های گستاخانه راه
 آار او همگی شما را نابود خواهد آرد؛  اين. ديد
  گذرد بلكه  او نمی  خداوند از سر تقصيرات چون20

ور خواهد شد   شعله  شخص  برضد آن  و غيرتش خشم
 بر سر   شده  نوشته  آتاب  در اين هايی آه  لعنت و تمام

   را از روی زمين او او فرود خواهد آمد و خداوند اسم
های  خداوند او را از تمامی قبيله21. محو خواهد آرد

 در  هايی را آه  لعنت ء جدا خواهد نمود و آليه اسرائيل
.  خواهد آرد ، بر سر او نازل  ذآر شده  آتاب اين

  از  و غريبانی آه  شما و نسلهای آينده  فرزندان آنگاه22
ر آنند،  شما عبو  از سرزمين آشورهای دور دست

   نازل  سرزمين  خداوند بر اين بالها و بيماريهايی را آه
   تمام آنها خواهند ديد آه23.  خواهند ديد  است آرده
   نه  در آن  آه  خشک و سوزان زاری است ، شوره زمين

  سرزمينتان. رويد  چيزی می شود و نه  می چيزی آاشته
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 خواهد   و صبوئيم  و ادمه  و عموره  سدوم  مثل درست
.  آرد  خود آنها را ويران  خداوند در خشم بود آه

   سرزمين چرا خداوند با اين«: قومها خواهند پرسيد24
   بوده  او چه امان  بی  خشم  اين ؟ دليل  است  آرده چنين
  چون«:  خواهد شد  گفته  ايشان در جواب25» ؟ است
 از   خروج  هنگام  عهدی را آه  سرزمين  اين مردم

 بود،   بسته  با ايشان صر خداوند، خدای پدرانشانم
 آنها   خدايانی پرداختند آه  پرستش  به ايشان26. شكستند

   آنها را منع شناختند و خداوند، پرستش را قبًال نمی
   سرزمين  اين  خداوند عليه  خشم پس27.  بود آرده

   آتاب  در اين های او آه  لعنتء  شد و آليه افروخته
  خداوند با خشم28.   فرو ريخت ، بر سرشان  شده نوشته

   ريشه  را از سرزمينشان  شديد خود، ايشان و غضب
 تا   ديگری راند آه  سرزمين  و آنها را به  ساخت آن

 ».آنند امروز در آنجا زندگی می
   بر ما آشف  خداوند، خدايمان  آه هستی اسرار29

بر ما و  خود را  ، اما او قوانين  است نفرموده
 .  آنيم  تا آنها را اطاعت  است  آشكار نموده فرزندانمان

   برآت  دريافت شرط
   برآتها و لعنتها اتفاق  اين  تمام هنگامی آه

  ای آه  قومهای بيگانه بيافتد و شما در ميان
 مرا   سخنان  است  آنجا رانده  شما را به خداوند، خدايتان

   بازگشت وند، خدايتانو بسوی خدا2 ياد بياوريد  به
   فرامينی را آه  با تمامی دل نماييد و شما و فرزندانتان

 خداوند،  آنگاه3 آنيد،   اطاعت  شما دادم امروز به
او بر شما .  خواهد داد  نجات  شما را از اسارت خدايتان
   قومهايی آه  تمام  خواهد آرد و شما را از بين ترحم

.  خواهد نمود  جمع  است ده آر شما را در آنها پراآنده
   باشيد او شما را جمع  دنيا هم  نقاط اگر در دورترين4

گرداند تا  می  باز  نياآانتان  سرزمين و به5آند  می
 از  ، بيش  داده  شما برآت او به.  شويد  مالک آن دوباره
او دلهای شما و 6.  شما را خواهد افزود پيش

 را   خداوند، خدايتان را پاک خواهد آرد تا فرزندانتان
   سرزمين  بداريد و در آن  دوست  و جان با تمامی دل

 . بمانيد زنده
ی  فرامين ء نماييد و همه خداوند بازگشتی اگر بسو8و7

 آنيد   اطاعت دهم ی شما م  امروز به  من را آه

 ء  لعنتها را متوجه  اينء  نيز همه خداوند، خدايتان
رسانند خواهد  ی شما آزار م  به آهی  و آسان دشمنانتان

   آارهايتان  شما را در تمام خداوند، خدايتان9. آرد
 و   بسيار و گله  شما فرزندان  خواهد داد و به برآت

 خداوند بار   عطا خواهد آرد، چون  فراوان محصول
   از پدران خواهد شد، همچنانكهی ديگر از شما راض

   آتاب  اين در را آهی  فرامين پس10. بودی شما راض
   و جان دلی  آنيد و با تمام ، اطاعت  شده  نوشته قانون
 از  اطاعت11.  نماييد  بازگشت خداوند، خدايتانی بسو
.   شما نيست و دسترسی  از تواناي ، خارج  فرامين اين

نتواند ی  آس  آه  نيست  در آسمان  قوانين  اين چون13و12
 آنيد  نويد و اطاعت بياورد تا آنها را بش آنها را پايين
ی  آس چه«:  بگوييد  آه  نيست درياها همی و در ماورا

ما بياورد تا آنها ی ، آنها را برا  آنجا رفته تواند به یم
 شما   به  قوانين اين14» ؟  آنيم  و اطاعت را بشنويم

 هستند تا  آنها در دلها و بر لبهايتان. بسيار نزديكند
 . آنيد بتوانيد آنها را اطاعت

را در ی و خوبی  بدی، و زندگ  امروز مرگ من15
  من16. را برگزينيدی  تا يك ام برابر شما قرار داده

 را   خداوند، خدايتان  آه ام  شما دستور داده امروز به
 او را   برداريد و قوانين  او گام  در راه  داشته دوست
 بشويد و  بزرگی ، قوم  مانده  داريد تا زنده نگاه

   تصرف آهی  شما در سرزمين  به خدايتانخداوند، 
 ندهيد و  اگر گوشی ول17.  بدهد خواهيد آرد، برآت

 ديگر برويد و آنها را   خدايان  نكنيد و بدنبال اطاعت
   شما اعالم  امروز به  همين در اينصورت18، بپرستيد

  آهی  يقينًا نابود خواهيد شد و در سرزمين  آه آنم یم
 . نخواهيد داشتی طوالنی رآنيد، عم ی م تصرف

 امروز زندگی و   آه گيرم  را شاهد می  و آسمان زمين19
.  ام داده  را در برابر شما قرار  و لعنت ، برآت مرگ

   زنده  آنيد تا شما و فرزندانتان زندگی را انتخاب
، از او   داشته  را دوست خداوند، خدايتان20. بمانيد

  زيرا او زندگی شماست او بچسبيد،   آنيد و به اطاعت
   پدرانتان  به  در سرزمينی آه  شما و فرزندانتان و به

، عمری   است  داده  وعده  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
 .طوالنی عطا خواهد فرمود
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 شود یمی  موس  جانشين يوشع
   قوم  خود به  سخنانء در ادامهی موس

 صد و   اآنون من«:   گفت چنين  اسرائيل
ی  شما را رهبر  و ديگر قادر نيستم  دارم  سال بيست
 عبور   از رود اردن  است  گفته  من خداوند به.  آنم

خواهد ی خود خداوند شما را رهبر3.  آرد نخواهم
آنند نابود  یمی  در آنجا زندگ را آهی هاي نمود و قوم

 خود   تصرف  را به  ايشان خواهد آرد و شما سرزمين
 رهبر   خداوند، يوشع  فرمان طبق. درخواهيد آورد
 و   سيحون خداوند همانطور آه4. شما خواهد بود

،  ساختهک را هالی  امور ، پادشاهان عوج
 در  را نيز آهی هاي  نمود، قوم  را ويران سرزمينشان

. آنند نابود خواهد آرد یمی  زندگ  سرزمين اين
 خواهد آرد و   شما تسليم  دست  را به خداوند، ايشان5
.  با آنها رفتار آنيد ام  داده آهی  دستور ما بايد طبقش
خداوند، .  نترسيد از ايشان. و دلير باشيدی قو6

او شما را تنها نخواهد .  با شما خواهد بود خدايتان
 ».نخواهد آردک  و تر گذاشت

، در حضور   را احضار آرده  موسی يوشع آنگاه7
،  دلير باشقوی و «:   او گفت  به  اسرائيل تمامی قوم

   خداوند به  سرزمينی آه  را به  قوم زيرا تو اين
 رهبری خواهی آرد تا آنجا   است  داده  وعده اجدادشان

، زيرا خداوند با تو   نباش ترسان8.  آنند را تصرف
او تو را .  خواهد آرد  تو حرآت خواهد بود و پيشاپيش
 ». و ترک نخواهد آرد تنها نخواهد گذاشت

 
  خداوند انين قو قرائت

   آاهنان  را به  و آن  خدا را نوشت  موسی قوانين آنگاه9
آردند و نيز   می  عهد خداوند را حمل  صندوق الوی آه

   ايشان او به11و10.  سپرد  اسرائيل  سفيدان  ريش به
يعنی  ،  سال  هر هفت  را در پايان  قوانين اين«: فرمود

 عيد  هنگامشود،   می  قرضها بخشيده در سالی آه
 در حضور خداوند در   اسرائيل  قوم  تمام ها آه خيمه

شوند،   می آند جمع  می  تعيين  او برای عبادت مكانی آه
ها و  ، بچه ، زنان  مردان تمام12. برای آنها بخوانيد

 آنيد  آنند جمع  شما زندگی می  در ميان غريبانی را آه
 خداوند،  د آه خداوند را بشنوند و ياد بگيرن تا قوانين

.  آنند  را اطاعت  نمايند و دستوراتش  را احترام خدايتان
 آشنايی   قوانين  با اين  آه هايتان  آنيد تا بچه چنين13

   در سرزمين ندارند آنها را بشنوند و بياموزند آه
  اند، خداوند را احترام  زنده موعود تا هنگامی آه

 ».نمايند
 

  ی موس  خداوند به  دستورات آخرين
   عمرت پايان«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه14

 ء  خيمه  و با خود به  را بخوان يوشع.   است شدهک نزدي
  پس» .  او بدهم  را به  الزم  بياور تا دستورات عبادت
 . وارد شدند  عبادت ء خيمه  به و يوشعی موس

، خداوند در ابر ظاهر شد و ابر،   عبادتء در خيمه15
ی  موس  خداوند به سپس16.  ايستاد در خيمهی باال
ی  خواه  ملحق  پدرانت مرد و بهی تو خواه«:  گفت
   من  موعود به  در سرزمين  قوم بعد از تو، اين. شد

 خواهند   بيگانه  خدايان  پرستش ، به  آرده خيانت
   با ايشان را آهی ، عهد  و مرا از ياد برده پرداخت

   بر ايشان  من  خشم آنگاه17 .  خواهند شكست ام بسته
 را   آرد و رويم خواهمک  را تر ، ايشان ور شده شعله

سختيها و .  گرداند تا نابود شوند  برخواهم از ايشان
  آهی  خواهد شد بطور  نازل بسيار بر ايشانی بالها

  من18.   ما نيست خدا ديگر در ميان:  خواهند گفت
 بر  را از ايشان   رويم شان یپرست  بت  گناه بسبب

 . گردانم یم
  دهم ی تو م  به  سرود را آه  اين  آلمات اآنون«19

 آنها  بهی  تا هشدار  ياد بده  اسرائيل  مردم  و به بنويس
   به آهی  سرزمين  را به  ايشان آهی زمان20. باشد

ی  سرزمين بهی ، يعن  آوردم  بودم  داده  وعده پدرانشان
   از اينكه  و پس  استی،جار   در آن  شير و عسل آه

 ديگر   خدايان  پرستش  شدند و به سير و فربه
  و به21 ، عهد مرا شكستند پرداختند و مرا رد نموده

،   هنگام بسيار دچار شدند، در آنی سختيها و بالها
 ياد آنها خواهد   را به هايشان محنت   سرود دليل اين
   به  سينه ديگر،  نسل بهی  سرود از نسل اين. آورد
 از  قبلی  حاال، حت  از همين من.  خواهد شد  نقل سينه
 را   موعود شوند، افكار ايشان  وارد سرزمين اينكه
 ». دانم یم
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 و   سرود را نوشت  روز، موسی آلمات  در همان پس22
   يوشع  خداوند به سپس23.  ياد داد  اسرائيل  قوم  را به آن

   اسرائيل ا تو بايد مردم، زير قوی و دلير باش«: فرمود
   هدايت ام  داده  وعده  ايشان  به  من  سرزمينی آه را به

 ». بود  با تو خواهم آنی، و من
   آتاب  در اين را آهی  قوانينء آليهی  موس آهی وقت24

 عهد   صندوق آهی  الويان به25،   نوشت  است  شده ثبت
   قانون ب آتا اين«26: آردند فرمود ی م خداوند را حمل

، درآنار   اسرائيل  قوم بهی جدی  هشدار را بعنوان
  چون27.  قرار دهيد  عهد خداوند، خدايتان صندوق

اگر . و سرآشندی  چقدر ياغ  قوم  اين  آه دانم یم
 خداوند   به  نسبت  هستم  ايشان  در ميان امروز آه
   چه  من ، بعد از مرگ اند، پس شدهی  ياغ اينچنين

   سفيدان  و ريش  رهبران ء آليه اآنون28. ردخواهند آ
   ايشان  را به  سخنان  را احضار آنيد تا اين هايتان قبيله
.   شاهد بگيرم  را بر ايشان  و آسمان  و زمين بگويم

  آلودهی ، خود را بكل  من  از مرگ  پس  آه دانم یم29
ی  سرپيچ ام  شما داده  به آهی ، از دستورات آرده

گير   گريبان ، مصيبت آيندهی در روزها. ردخواهيد آ
پسندد  ی خداوند نم  را آه شما خواهد شد، زيرا آنچه

ک  خواهيد داد و او را بسيار غضبنا  را انجام همان
 ».خواهيد آرد

 
  یسرود موس

   جماعت تمامی  سرود را برا اينی  موس سپس30
 : خواند اسرائيل

 
 ،  بگير تا بگويم  گوش آسمانی ا

 ! مرا بشنو  سخنان زمينی و ا
  خواهد باريد  باران  مثل  من تعليم2

 .  خواهد نشست  بر زمين و مانند شبنم
 ،  تازهء  بر سبزه بارانی ها  قطره  مثل  من آالم

 .  فرو خواهد ريخت  بر گياهان  باران نم و مانند نم
  آرد،  خواهم  خداوند را ستايش نام3

 . خواهند نمود صفرا وی  و  او عظمت و قوم
 و   آامل  و اعمالش استی ا  صخره خداوند همچون4

 ، عادل

  و دادگر، امينی  خدا اوست
 .  مبرا و با انصاف از گناه

 اند،  او گشته  ننگ ، باعث  او فاسد شده قوم5
هستند ی  قوم  او نيستند، بلكه آنها ديگر فرزندان

 .رو و متمرد آج
 !  و نادان  احمق قومی ا6
 ی؟آن یمی خود قدردانی  از خدا ا اينچنينآي

 ؟  تو نيست آيا او پدر و خالق
  تو را بوجود آورد؟ آيا او نبود آه

  ياد آر،  را به گذشتهی روزها7
  تو بگويند،  تابه  خود بپرس از پدران
 . دهند  تو جواب  تا به  آن  سوال  سفيدان از ريش

  آرد  قومها تقسيم  را بين ، زمين متعالی خدا8
  نمود، آنهارا تعيينی و مرزها

 .او باشدک  را برگزيد تا مل  اسرائيل قومی ول9
 ،  يافت و سوزانک  خش  را در بيابان او اسرائيل10

  آرد،  و از او مراقبت او را دربر گرفت
  نمود،  خود از او محافظت چشمک و مانند مردم

 در  پرواز  را به هايش  جوجه آهی  مانند عقاب درست11
 آورد، یم

گشايد تا آنها را بگيرد و با خود  یخود را می و بالها
 .ببرد

 نمودی  رهبر  خود را خودش او قوم12
 .نبودی با وی ديگری  خدا و هيچ

 حاصلخيز بخشيدی  آنها آوهستانها خداوند به13
 . آنها سير شوند تا از محصول

 ،  صخره  از ميان  عسل  ايشان او به
 . خارا داد  سنگ  از ميان و روغن

  بخشيد  آنان  رابه  و گوسفندان  گاوان بهترين14
 . آورند  بدست  فراوانء  تا از آنها شير و آره
 ، فربهی ها قوچها و بزها و بره

 آنها   شرابها را به  گندمها و مرغوبترين عاليترين
 .عطا فرمود

 گشتند،ی ، ياغ  سير شده اسرائيل یاما بن15
 ،  شده چاق و تنومند و  فربه
 نمودند،ک  بود تر  آنها را آفريده را آهی خداي

 .سپردندی  فراموش خود را به»  نجاِتء  صخره«و 
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  خود، قبيحی پرست آنها با بت16
 . خداوند را برانگيختند  و غيرت خشم

  آردند تقديمی  خدا نبودند قربان  بتها آه به17
   نشناخته هرگز آنها را  پدرانشان آهی  جديد  خدايان به

 بودند،
 . بودند  نكرده  آنها را پرستش اسرائيل ی بن آهی خدايان

  بود شان»  صخره « را آهی آنها خداي18
  بود،  را بوجود آورده و ايشان
 . آردند فراموش

   چه  و دخترانش  پسران خداوند ديد آهی وقت19
 آنند، یم

 .  بيزار گشت  از آنان  شده خشمگين
   تا هر چه آنم یمک ا را ترآنه«: او فرمود20
  بيايد، خواهد برسرشان یم

 .و خيانتكار هستندی ياغی زيرا آنها قوم
 ،  و باطل  بيگانه  خدايان آنها با پرستش21

  مرا برانگيختند،  و غيرت خشم
   و باطل بيگانهی  قومها  نمودن  نيز با محبت من

 . آورم ی م  و غيرت  خشم آنها را به
 را   و محصولش ، زمين  شده روخته اف  من خشم22

 خواهد سوزانيد،
   آتش ها رابه ، بنياد آوه  فرو رفته  زمين و تا اعماق
 .خواهد آشيد

  آورد  خواهم باليا بر سر ايشان«23
   خواهم  پرتاب ايشانی خود را بسوی  تيرها و تمام
 .آرد

   آشنده  و مرض  سوزان و تبی آنها را با گرسنگ24
 . آورد خواهمدر ی از پا

   انداخت  آنها خواهم  جان را بهی  وحش حيوانات
 . را بگزند  فرستاد تا ايشان را خواهمی سمی و مارها

 ، آشتار خواهد آرد ، شمشيِر دشمنان در بيرون25
 . حكمفرما خواهد بود ها وحشت  خانه و در درون

، نابود خواهند   و پيران ، آودآان  و دختران پسران
 .شد
 ، آنمک هالی  آنها را بكل خواستم یم26

  ياد آنها نيز از خاطرها محو گردد، آهی بطور
 : بگويند  شايد دشمنان  آه فكر آردمی ول27

 ». خداوند  قدرت  آنها را نابود آرد نه  ما بود آه قدرت
 . فهم ی و ب  نادان استی  قوم اسرائيل28
   چرا شكست فهميد آه ی و م  شعور داشت آاشی ا29
 .  است وردهخ
 نفر،ک  از ي چرا هزار نفرشان30

  خوردند؟  از دو نفر شكست  هزار نفرشان و ده
  بود، آردهک  را تر ، ايشان ايشان»  ءصخره«زيرا 

 . بود  نموده  تسليم  دشمن  دست  را به خداوند ايشان
  دانند آه ی نيز م دشمنانشانی حت31
 . ت نيس اسرائيل»  ءصخره« مانند  شان» صخره«
  فاسدند،  و عموره  سدوم  مانند مردم  اسرائيل دشمنان32
 بار  بهی  و سم  انگور تلخ باشند آه یمی  درختان مثل
 آورند، یم

   شده  از زهر مار گرفته مانند شرابی هستند آه33
 .باشد

 ، اند از نظر خداوند مخفی نيست  آرده  دشمنان آنچه34
 .د آرد خواه  آنها را مجازات  موقع او به

 .  خداوند است  و جزا از آن انتقام35
 آنها خواهند افتاد،ی بزود

 . استک  نزدي  ايشان زيرا روز هالآت
  خواهد رسيد  داد قومش خداوند به36

  خواهد فرمود،  شفقت و بر بندگانش
   رفته  از بين  ايشان  قوت ببيند آهی وقت

 .  است نماندهی  و آزاد رمق بردهی و برا
 :  خواهد گفت  قومش داوند بهخ38و37
  شما، آجا هستند خدايان«
 برديد ی م  آنها پناه  به  آه»ی هاي صخره«

 خورانديد ی م  آنان ها را به ی قربان و پيه
 آرديد؟ ی م  آنها تقديم  به نوشيدنی  برا و شراب

 آنندک  شما آم بگذاريد آنها برخيزند و به
 . باشند شما پناهگاهی و برا

   خدا هستم  تنها من يد آهبدان«39
 .  نيست غير از منی ديگری و خدا

 ، سازم ی م  و زنده ميرانم یم
 ، بخشم ی و شفا م آنم ی م مجروح
 . برهاند  من تواند از دست ینمی و آس

 ،  هستم  تا ابد زنده  آه من40
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  آنم ی م ، اعالم  برافراشته  آسمان  خود را به دست
 ، تيز آرده خود را   شمشير براق آه

 . نمود خواهمی  داور بر دشمنانم
   گرفت  خواهم از آنها انتقام41

 . آرد  خواهم  دارند مجازات  نفرت  از من و آسانی را آه
  خواهند شد،  دشمنان  خون  غرق تيرهايم42

  را خواهد دريد  و اسيران  شدگان  آشته  گوشت شمشيرم
 ،  خواهد گشت  آنها آغشته  خون و به
 ». خواهند شد  از خون  آنها پوشيده رهبرانی اسره

 آنيد،ی  خداوند شاد ها با قوم قومی ا43
 .  را خواهد گرفت  بندگانش  خون زيرا او انتقام
   خواهد گرفت  خود انتقام او از دشمنان

 .  پاک خواهد ساخت  خود را از گناه  و سرزمين و قوم
  ی موس  دستورات آخرين

 سرود را برای   اين  آلمات  و يوشع موسی وقتی آه45و44
  به«:   گفت  قوم موسی به46 خواندند،   اسرائيل قوم

   فرزندان  آنيد و به  توجه  شما گفتم  امروز به سخنانی آه
   خدا اطاعت  قوانين  از تمام خود دستور دهيد تا بدقت

   نيستند، بلكه ارزش  آلماتی بی  قوانين زيرا اين47آنند؛ 
در سرزمينی   آنيد تا از آنها اطاعت. ما هستند ش حيات
 خواهيد آرد عمر   تصرف  رود اردن  در آنطرف آه

 ». باشيد طوالنی داشته
   آوهستان به«49:   موسی گفت  روز خداوند به همان48

در .  اريحا برو  مقابل  موآب  در سرزمين  واقع عباريم
   به  را آه  آنعان  سرزمين  نبو برآی و تمام آنجا بر آوه

 خواهی   آوه  تو در آن سپس50.  ، ببين دهم  می  اسرائيل قوم
   همانطور آه  اجداد خود خواهی پيوست مرد و به
 اجداد   و به  هور درگذشت  نيز در آوه  هارون برادرت

،   اسرائيل زيرا هر دو شما دربرابر قوم51،  خود پيوست
  ، حرمت  صين ابان در بي  واقع قادش ء  مريبه ء چشمهآنار

   قوم  به سرزمينی را آه52.  نداشتيد  مرا نگه قدوسيت
، در برابر خود، خواهی ديد ولی هرگز  دهم  می اسرائيل
 ». نخواهی شد وارد آن

 
 دهد ی م  را برآت  اسرائيل قبايلی موس

   مرد خدا، قبلی، موس آهی  برآت  است اين
 : داد  اسرائيل  قوم  به مرگش از

  سينا آمد، خداوند از آوه2
  آرد  سعير طلوع او از آوه
 . درخشيد  فاران و از آوه

  او بودند  همراه ها هزار فرشته ده
 . او  راست  در دست مشتعلی و آتش

 دارد ی م  خود را دوست او قوم3
 آند، ی م و از آنها حمايت

 نشينند یاو می  نزد پاها ايشان
 .دگردن یمند م  بهره و از سخنانش

 ،  آوردم  اسرائيل قومی  برا  من آهی قوانين4
 .  است  ايشان ميراث

  شدند،  جمع  اسرائيل  و رهبران قبايلی وقت5
 .خود برگزيدندی  پادشاه خداوند را به

 :  گفت  چنين  رئوبينء  قبيلهء دربارهی موس6
  باشد و نميرد  زنده رئوبين«

 ». نشوند  آم اش و افراد قبيله
 :  يهودا گفتء  قبيله ءو درباره7
 !يهودا را بشنوی خداوند، صدای ا«

 ،  متحد گردان او را با قومش
  دهی  يار  دشمنان او را در مقابل

 ». آند تا بتواند از خود دفاع
 : گفتی  الوء  قبيلهء درباره8
 خود را *  و تميم خداوند، اوريمی ا«
 .ی خود سپرد  امين  خادمان به

  یا آزمود را در مس تو ايشان
 .ی نمود  امتحان  مريبهء و درآنار چشمه

 از پدر و مادر، برادر و فرزند   تو را بيش ايشان9
  داشتند، خود، دوست

 عهد تو وفادار   به  آردند و نسبت  تو اطاعت از آالم
 .ماندند

 آموزند ی م اسرائيل ی بن  تو را به آنها قوانين10
 .آنند  می  تو تقديم ه تو، بخور و قربانی ب و بر قربانگاه

   بده را برآتی  الوء خداوند، قبيلهی ا11
 . بفرما  را قبول  ايشان و خدمت

                                                 
, خدابردن به خواست  و شیء بودند که جهت پی  اوريم وُتميم د *

 .30: 28نگاه کنيد به خروج . رفتند  کاهن بکار میء بوسيله
33
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 ». تا ديگر برنخيزند  را بشكن آمر دشمنانشان
 :  گفت  چنين  بنيامينء  قبيله ءدربارهی موس12
   خداوند است او محبوب«

 آند، ی م  او زيست و در پناه
 نمايد ی م حاطهروز او را ای خداوند تمام
 ».آند ی م او را حفظی و از هر بالي

 :  گفت  چنين  يوسفء  قبيلهء درباره13
  دهد،  را برآت خداوند سرزمينشان«

 . زير زمينی  و با آبها با باران
 پر بار باشدی  در هر فصل سرزمينشان14

 .گرددی روياند غن ی م  آفتاب آهی و از محصوالت
  شوند  ميوه از درخت پر  شان یقديمی ها آوه15

 . حاصلخيز گردند شان یجاودانی ها و تپه
  باشد  وفور نعمت در زمينشان16

  خداوند برخوردار گردند،  از رضايت و ايشان
 .  ظاهر گشت  مشتعلء  دربوته آهی  خداوند
  باد،  بر يوسف  برآات اينی  تمام
 . بود  خود شاهزاده  برادران  ميان آهی بر آس

 ،  است  مانند گاو جوان ر قوت د يوسف17
ها   قوم  تمام خويشی با شاخهای  گاو وحش و همچون

 .زند یرا م
ی ها  هزاره و ده  **یمنسی ها  بر هزاره  برآات اين

 ».باد  **افرايم
 :  گفت  و يساآار چنين  زبولون  قبايل ءموسی درباره18
  باشد، همراهی تو با شادی  سفرها زبولونی ا«

 .  باش خود شادمانی ها ساآار در خيمهيی و تو ا
   خود دعوت  آوه ها را به  و يساآار قوم زبولون19

 خواهند آرد
 . خواهند نمود  تقديم راستينی ها یو در آنجا قربان

  خواهد شد  ايشان  دريا از آن ثروت
 ». آنها خواهد گرديد  نصيب  در شن های نهفته و گنجينه

 :  جاد گفت ء قبيله ءدرباره20
 .آنند یمک  جاد آم  به باد آهی  بر آسان برآت«

 .ی و قو  درنده استی او مانند شير
 خود برگزيد،ی  را برا  سرزمين  قسمت بهترين21

                                                 
 .منسی و افرايم فرزندان يوسف بودند  **

 . او دادند  بود به  حاآم  سهم را آهی قسمت
  آرد  را هدايت او مردم
 ». اجرا نمود  و داوری خدا را در مورد اسرائيل و حكم

 :  گفت  چنين  دانء  قبيله ءدربارهی موس22
 ».جهد ی م  از باشان  آه استی  شير  مانند بچه دان«
 : گفتی  نفتالء  قبيلهء درباره23
 ،  خداوند لبريز است ها و برآات از رحمتی نفتال«

   وسعت  جليل  او، تا درياچه سرزمينی مرز جنوب
 ». خواهد يافت

 :  گفت  اشير چنينء  قبيله ءدرباره24
 .  است  يافته  ديگر برآت  از قبايل بيشاشير «

  باشد  محبوب  برادرانش در ميان
 .گرددی  غن  زيتون  از محصول و سرزمينش

  محصور شود، آهنينی ها  با دروازه شهرهايش25
 ». نگردد  آاسته  از قدرتش  است زندهی و تا وقت

 . تو نيستی مانند خدای ، خداي اسرائيلی ا26
 شود  سوار می  بر ابرهای آسمان ل و جال او با شكوه

 .تو بيايدک  آم تا به
   توست پناهگاهی ازلی خدا27

 . خواهند آرد او تو را محافظتی  ابد و بازوان
  تو خواهد راند  را از مقابل او دشمنانت

 .یآنک  آنها را هال  آه  تو خواهد گفت و به
 . خواهد شد  ساآن  در امنيت  اسرائيل پس28

 و   پر از غله خواهد آرد آهی زندگی يناو در سرزم
   است شراب

 .بارد ی م  بر زمين  شبنم  آن و از آسمان
 ، اسرائيلی  تو، ا خوشابحال29

 ،  تو نيست مثلی  قوم زيرا هيچ
 . باشد  داده  را نجات  خداوند، آن آهی قوم

 ، خداوند سپر و شمشير توست
 .شدبخ یمی  تو پيروز آند و به یمک او تو را آم
  زانو درخواهند آمد  تو به  در مقابل دشمنانت

 .نمودی  خواه  را پايمال و تو ايشان
 

  ی موس مرگ
 ء  قله  به موآبی از دشتهای  موس آنگاه

34   اريحاست  در مقابل  نبو، آه  در آوه پيسگاه
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   او نشان  موعود را به سرزمينی  و خداوند تمام رفت
    زمين امتم2،  از جلعاد تا دان: داد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   زمينی، و منس  افرايم قبايلی  زمينهای، نفتالء قبيله
 و  نگبی صحرا3،  مديترانهی  يهودا تا درياء قبيله
 .تا صوغر)  شهر نخلستان( اريحا  ء درهء  ناحيه تمام

  آهی  سرزمين  است اين«: فرمودی  موس خداوند به4
   به  آه  دادم عده و  و يعقوب  و اسحاق  ابراهيم  به من

 را   آن  دادم  تو اجازه  به اآنون.   بدهم فرزندانشان
 ». گذاشتی  را در آنجا نخواه پايتی  ولی،ببين

  خداوند گفته   موسی، خدمتگزار خداوند، چنانكه بنابراين5
خداوند او را در 6.   درگذشت  موآب بود در سرزمين

 نمود،   دفن  موآب فغور در سرزمين ای نزديک بيت دره
 .داند  او را نمی  دفن  مكان  امروز هيچكس ولی تا به

، با   داشت  سال  صد و بيست  مرگ هنگامی موس7
ی  خوب  به  هنوز نيرومند بود و چشمانش وجود اين

  موآبی روز در دشتهای  س  اسرائيل قوم8. ديد یم
 .آردندی او عزاداری برا

 بود، زيرا   حكمت پر از روح)  پسر نون ( يوشع9
  بنابراين.  بود خود را بر او نهادهی دستهای موس
ی آردند و دستورات ی م از او اطاعت   اسرائيل مردم
 .نمودند یمی  بود پيرو دادهی  موس  خداوند به را آه

   آه  است نبودهی مانند موسی  پيامبر در اسرائيل10
ی موس11.  باشد  آرده خداوند با او رودررو صحبت

در حضور ی  عظيم  خداوند، معجزات مان فر به
.  داد  او انجام  قوم  و تمام  مصر، درباريانش فرعون

   و معجزات  قدرت  است  نتوانسته  تا بحال هيچكس12

   اسرائيل در حضور قومی  موس را آهی انگيز شگفت
 . داد، ظاهر سازد نشان

 



 

يوشع
 

   را به لشكر اسرائيلی ، فرمانده  در بيابان  اسرائيل  قوم ء ساله  چهل  در دوران بود آهی  دستيار موس يوشع
ی موعود رهبر   سرزمين  را به شود تا قوم ی م  اسرائيل  رهبر قوم  يوشعی، موس  از مرگ پس.   داشت عهده
 .آند

   سرزمين  و تقسيم  آنعان  با ساآنان اسرائيل یبنی  جنگها  به  است ، مربوط  آمده  يوشع  در آتاب آهی مطالب
 .  اسرائيل  قبايل موعود بين

   فتح  به يوشع. گويد ی م  سخن اسرائيل ی بن  موعود، بدست ، سرزمين  آنعان  از فتح  آتاب  اول  فصل دوازده
   آنها مأموريت آند و به ی م  تقسيم  اسرائيل  قبايل  را بين  آنعان او سرزمين. پردازد ی م آنعانی اشهره

 خود را  سهمی ا اند، هر قبيله  موعود مانده  هنوز در سرزمين آهی  آنعانيهاي  راندن دهد تا با بيرون یم
 . نمايد تصاحب
   بيست در فصل.   موعود است  در سرزمين  اقامت  به مربوط   مسائل  حلء  و دو درباره  تا بيست  سيزده فصل
 گوشزد   آنان خواند و به ی را فرا م  قوم ، بزرگان  از فوتش ، قبل  يوشع  آه خوانيم ی و چهار م  و بيست و سه

  يق را تشو  آنان يوشع.  نكنند  فراموش  است  آرده  اسرائيل قومی  خداوند برا را آهی  آارهاي آند آه یم
   اسرائيل  قوم او به.  دهند گويد انجام ی را خداوند م  آنند و تنها آنچه را پرستشی واقعی آند تا خدا یم
 از  ام  و خانواده  من  را بدانيد آه اين«: آند ی م  اعالم سپس» . خود را بگيريد امروز تصميم«: گويد یم

 ». نمود خواهيمی خداوند پيرو
  قوم. گيرد ی از او مورد تأآيد قرار م  اطاعت  به از خداوند و تصميمی يرو پ  موضوع  يوشع در آتاب
 ايد؟ گرفتهی  تصميم شما چه. آنندی  گرفتند از خداوند پيرو  تصميم اسرائيل

   آنعان دستور تصرف
  خدمتگزار خود، موسی،  ازمرگ خداوند، پس

: فرمود)  پسر نون (  دستيار او يوشع به
 تو  ، پس  است  موسی، درگذشته خدمتگزار من«2

   و به  بگذران  را از رود اردن اسرائيل برخيز و بنی
  همانطور آه3.  ، برسان دهم  می  ايشان  به سرزمينی آه

   بگذاريد، آنجا را به  قدم ، هر جا آه فتم موسی گ به
 شما از  حدود سرزمين4.  آورد  شما درخواهم تصرف

، و   در شمال های لبنان  تا آوه  در جنوب صحرای ِنِگب
   و سرزمين  تا رود فرات  در غرب از دريای مديترانه

 با موسی  همانطور آه5. ، خواهد بود ها در شرق حيتی
 آسی   عمرت  بود تا در تمام واهم با تو نيز خ بودم

تو را هرگز ترک .  آند نتواند دربرابر تو مقاومت
،   باش  قوی و شجاع پس6.  گذارم  و تنها نمی آنم نمی
 را رهبری خواهی آرد تا سرزمينی   قوم  تو اين چون
.  نمايند  تصاحب ام  داده  وعده  ايشان  پدران  به را آه

   خدمتگزارم  از قوانينی آه و  باش  قوی و شجاع فقط7
 نما، زيرا اگر از آنها   اطاعت  است  تو داده موسی به

.  خواهی شد  آنی، هر جا روی موفق  اطاعت بدقت
 را   و روز آن  از تو دور نشود؛ شب  تورات  آتاب اين8

   تمام  تا متوجه  تفكر آن های آن  و در گفته بخوان
  آنگاه.  آنی نها عمل آ ، بتوانی به  شده  آن دستورات

  آری، قوی و شجاع9.  خواهی شد پيروز و آامياب
 ياد   و به  را از خود دور آن  و واهمه  و ترس باش
 خداوند، خدای تو   آه  هر جا بروی من  آه  باش داشته
 ». بود ، با تو خواهم هستم

   دستور داد تا به  اسرائيل  بزرگان  به  يوشع آنگاه11و10
 خود را  ءتوشه«:  آنها بگويند  بروند و به  قوم ميان
   روز از رود اردن  از سه  آنيد، زيرا پس آماده

   ما داده  خداوند به را آهی  تا سرزمين  گذشت خواهيم
 »!  شويم  ساآن  و در آن  آنيم تصرف  است
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 خدمتگزار ی، موس را آهی  قول  يوشع سپس13و12
ی  َمَنسء  قبيله  نصف، جاد و  رئوبين  قبايل خداوند، به

شما ی خداوند، خدا«: آردی  آنها يادآور  بود به داده
 شما   به  است  رود اردن  در شرق  را آه  سرزمين اين
 و   زنان پس14.  شويد  ساآن  تا در آن  است داده

 خود را در اينجا بگذاريد و خود   و حيوانات فرزندان
 رود   آنطرف ه ب  قبايلء  بقيه  شويد و پيشاپيش مسلح
را ی تا سرزمين15 دهيدی  را يار  برويد و ايشان اردن
   تصاحب  است  داده  ايشان شما بهی  خداوند، خدا آه

   اين توانيد به ی م آنوقت.  شوند  ساآن آنند و در آن
   خدمتگزار خداوند، در سمتی، موس آهی ا ناحيه
 باز   است  آرده شما تعيينی  برا رود اردنی شرق

   يوشع آنها در جواب16» . شويد  ساآن گرديد و در آن
 داد و هر جا   خواهيم انجامی  ما گفت  به آنچه«: گفتند
  چنانكه18و17؛   رفت  خواهيمی، ما را بفرست آه

   خواهيم ، تو را نيز اطاعت بوديمی فرمانبردار موس
ی  با موس تو با تو باشد، چنانكهی خداوند، خدا. نمود
آند و از تو ی  تو سرپيچ از فرمانی آساگر . بود

  و شجاعی  قو پس.  خواهد شد  ننمايد، آشته اطاعت
 »! باش

 
 فرستد ی اريحا م بهی  جاسوسان يوشع

  رود  آنطرف  به  از شطيم ، دو جاسوس يوشع
 و   سرزمين  آن  فرستاد تا وضعيت اردن
   آن وقتی آنها به.  شهر اريحا را بررسی آنند بخصوص

 رفتند تا   راحاب  نام ای به فاحشه  ء خانه هر رسيدند، بهش
 اريحا خبر   پادشاه  به  شب همان2.  را در آنجا بگذرانند شب

 .اند  اسرائيلی وارد شهر شده  چند جاسوس رسيد آه
:  فرستاد  نزد راحاب  پيغام را با اينی  افراد پادشاه3
،   بده ما تحويل  اند به  تو آمدهء  خانه  به را آهی مردان«

 ». هستند زيرا آنها جاسوس
آنها «:   بود، گفت  آرده  دو مرد را پنهان  آن  آه اما راحاب4

  هنگامی آه5.  آسانی بودند  چه  آمدند، ولی نفهميدم  من پيش
ها از شهر   دروازه  شدن  از بسته هوا تاريک شد، پيش

 آنها  لاگر بدنبا.  آجا رفتند دانم  نمی  شدند و من خارج
 ».برسيد   ايشان توانيد به بشتابيد می

  ، ايشان  برده  بام  پشت  دو مرد را به  قبًال آن ولی راحاب6

   در آنجا گذاشته  آه های آتان ای از ساقه را زير توده
 مأموراِن پادشاِه اريحا در  پس7.  بود بود، مخفی آرده

  به. تند رف  پيش  رود اردنء  دو نفر تا آرانه جستجوی آن
های شهر   شدند، دروازه  آنها از شهر خارج مجرد اينكه
 دو   آن  از آنكه ، پيش شب8.  بستند  سر ايشان را از پشت

  و به9   رفت بام  پشت  به  نزد ايشان مرد بخوابند، راحاب
 ما را   خداوند، سرزمين  آه  شک ندارم من«:  آنها گفت

.  ترسيم ها می ا اسرائيلی ما از شمء همه.  شما خواهد داد به
. لرزد  می شنود از ترس  را می  اسرائيل  نام هرآس

 از مصر،   خروج  موقع  چگونه  آه ايم  شنيده چون10
 خشكی برای شما پديد   راه  دريای سرخ خداوند از ميان
،   و عوج  سيحون  به  آه خبر داريم!  بگذريد آورد تا از آن

   بودند، چه  اردن  شرق طرف در  ها آه  اموری پادشاهان
.  را نابود ساختيد  آنها و مردمانشان آرديد و چگونه

 وجود ما را فرا  ، ترس  خبرها را شنيديم وقتی اين11
؛ زيرا خدای   داديم  خود را از دست  و جرأت گرفت

 و مانند او خدايی   است  و زمين شما، خدای آسمان
   خدايتان  نام  به ه آ خواهم  از شما می حال13و12.  نيست

 وقتی   بدهيد آه  من ای به  بخوريد و نشانه  قسم برای من
   به  نموديد، در ازای آمكی آه شهر اريحا را تصرف

 و   پدر و مادر و خواهران ، مرا همراه شما آردم
 ».  نشويم  آنيد تا آشته های آنها حفظ  و خانواده برادرانم

ی ر در مورد ما با آساگ«:  دادند  دو مرد جواب آن14
ی  وقت  آه خوريم ی م  خود قسم  جان  بهی، نگوي سخن

   آه بدهيمی  ما داد، ترتيب  را به  سرزمين خداوند اين
 ».نرسدی  آسيب  تو و بستگانت به
 او  ، پس  بر حصار شهر قرار داشت  راحابء خانه15
   پايين  اطاقشء  از پنجره  دو مرد را با طناب آن

 فرار آنيد و   آوه به«:   گفت  ايشان  به سپس16. فرستاد
   به آهی  شويد تا مأموران  روز در آنجا پنهان سه

  توانيد به ی م آنوقت. اند باز گردند شما رفتهی جستجو
 ». دهيد  خود ادامه راه

  به وقتی ما«:  او گفتند  به  از رفتن  دو نفر پيش آن18و17
 و  و مادر و برادران، تو پدر   آرديم  شهر حمله اين

   آن خود جمع ء  خانههای آنها را در  و خانواده خواهران
 آار  اگر اين.  ببند  پنجره  همين  قرمز را به  طناب و اين

   شما برسد، ما در برابر قسمی آه را نكنی و آسيبی به
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  اگر آسی از خانه19.  بود  نخواهيم  مسئول ايم خورده
   و ما مسئول  است  خودش گردن   به  برود، خونش بيرون
   در اين  آسانی آه خوريم  می ما قسم.  بود  نخواهيم مرگش
 آسيبی   آوچكترين  ايشان  نشوند و به  بمانند آشته خانه
 ی، بگوي سخنی  ما با آسء  دربارهاما اگر تو20. نرسد
 ».شود ی م  باطل  قسم اين

  سپس» . مپذير ی گفتيد م  را آه آنچه«:   گفت راحاب21
   پنجره  قرمز را به  آرد و طناب  را روانه ايشان
 روز در آنجا   رفتند و سه  آوه  دو به آن22.  بست
ها را جستجو آردند و   راهء  همه آنندگان تعقيب. ماندند
.  شهر بازگشتند  را نيافتند، ناچار به  ايشان چون

   اردن، از رود  زير آمده  به  دو نفر از آوه  آن آنگاه23
   برايشان  بازگشتند و آنچه عبور نمودند و نزد يوشع

 . دادند  او گزارش  بود به  افتاده اتفاق
   خداوند تمام  آه  داريم اطمينان«:  گفتند  يوشع آنها به24
 آنجا  ، زيرا مردم  است  ما بخشيده  را به  سرزمين آن

 »!اند  خود را باختهء  ما روحيه از ترس
 

   از رود اردن سرائيلا یعبور بن
   يوشع  همراه  اسرائيل  روز بعد، قوم سحرگاه
، تا آنار   نموده  آوچ  آردند و از شطيم حرآت

   از رود اردن  از آنكه  رفتند و قبل  پيش رود اردن
 .در آنجا اردو زدندی عبور آنند، چند روز

 اردو رفتند   ميان  به  قوم  روز، رهبران بعد از سه4و3و2
  وقتی ديديد آه«:  دستور را صادر نمودند  اينو

   را بر دوش  عهد خداوند خدايتان ، صندوق آاهنان
.  آنيد  آنها حرآت  بدنبال برند، شما هم اند و می گرفته
 از   خواهند نمود، زيرا تابحال ، شما را هدايت آاهنان
اما بايد در حدود يک آيلومتر . ايد  عبور نكرده  راه اين

  آنند فاصله  می  عهد را حمل  صندوق  آه شاناز اي
 »! باشيد نزديكتر نرويد مواظب. بگيريد

امروز خود را «:   گفت  اسرائيل  قوم  به  هم يوشع5
 ء هما معجزی  فردا خداوند برا آنيد، چون  *تقديس
 ». خواهد داد انجامی بزرگ

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, تقديس يعنی جدا کردن   *

   دستور داد آه  آاهنان  به  روز بعد، يوشع صبح6
   اسرائيل  قوم هد را بردارند و پيشاپيش ع صندوق
 . آردند آنها نيز چنين.  آنند حرآت

از امروز تو را در نظر «:  فرمود  يوشع خداوند به7
   نمود تا بدانند آه  بسيار سرافراز خواهم  اسرائيل قوم
   آاهنانی آه به8.   با موسی بودم  چنانكه  با تو هستم من

   رود اردن د بگو وقتی بهآنن  می  عهد را حمل صندوق
 ». آنند  توقف رسيدند در آنار آن

  بياييد آنچه«:   گفت  ايشان  آرد و به  را جمع  قوم يوشع9
امروز خواهيد 10.  بشنويد  است  خداوند فرموده را آه
   و او قبايل  شماست  درميان  خدای زنده  آه دانست

 آنعانی، حيتی، ِحوی، َفِرزی، جرجاشی، اموری و
 را تسخير خواهيد   بزودی آن يبوسی را از سرزمينی آه

   عهد خداوند تمام صندوق11.  خواهد راند آرد، بيرون
!  راهنمايی خواهد آرد  آنسوی رود اردن دنيا، شما را به

   عهد را حمل  صندوق  پاهای آاهنانی آه وقتی آف13و12
شود   می  قطع  آب  برسد، جريان  رود اردن  آب آنند به می

،  حال. گردد  می  انباشته  در يكجا بر روی هم و آب
   يک نفر را برای انجام  نفر، يعنی از هر قبيله دوازده
   انتخاب  در نظر دارم آهی  مخصوص ءوظيفه
 ».**آنيد

رود ی ، بسو آردهک  را تر  اردوگاه  اسرائيل قوم14
 عهد را  ، صندوق  آاهنان  شدند در حاليكه  روانه اردن

رود   آب15. آردند ی م  آنها حرآت ، پيشاپيش رداشتهب
.  بود  درو بود، باال آمده  فصل  آه  هنگام  در اين اردن

 عهد را   صندوق  پاهای آاهنانی آه  اينكه ولی بمحض
   جريان ناگهان16 رسيد،   رودخانه  آب آردند به  می حمل
 نزديک  آه»  آدم« در شهر   در باالی رودخانه آب
 گرديد   انباشته ، روی هم  شده  متوقف است»  تانصر«

 دريای نمک   بود به  نقطه تر از آن  پايين و آبی آه
   توانستند از آنجا آه  اسرائيل  قوم ، بطوری آه ريخت

   صندوق آاهنانی آه17. روبروی اريحا بود عبور آنند
،  خشک   راه آردند در وسط  می عهد خداوند را حمل

   آنطرف  به  قومء  همه  ايستادند تا اينكه نه رودخا ميان
 ! رسيدند رودخانه

                                                 
 . آمده است7-2: 4 در نفر دوازده اين وظايف  **
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  يادبود  سنگ دوازده
  از  بسالمت  اسرائيل  افراد قوم تمامی وقت

:  فرمود  يوشع  گذشتند، خداوند به رودخانه
   قبيله  از دوازده  نفر آه  دوازده  آن  به اآنون«3و2

 از   سنگ ده بروند و دواز اند بگو آه  شده انتخاب
اند،   آنجا ايستاده  آاهنان آهی ، جاي  رودخانه وسط
ی  مكان  همان  سنگها را با خود به  بياورند و آن بيرون

 يادبود، آنها  زنند تا بعنوان ی اردو م  امشب ببرند آه
 ». قرار دهند همی را رو

  و به5  نفر را احضار آرد  دوازده  آن  يوشع پس4
 با   آاهنان آهی ، جاي  رودخانه ميان  به«:   گفت ايشان

از شما ک اند، برويد و هر ي  عهد ايستاده صندوق
ی  خود بگذاريد و بياوريد، يعن  بر دوش سنگک ي

ما آنها 6.   اسرائيل ء قبيله  تعداد دوازده  به  سنگ دوازده
  در آيندهی  تا وقت گذاريم ی يادبود در اينجا م را بعنوان
   ايشان به7؟   سنگها چيست اين: د بپرسن فرزندانتان
 رود   آب  جريان  آه استی  يادگار روز  اين بگوييد آه

پديد آمد تا ی  خشك ، راه  آن  شد و در ميان  قطع اردن
 سنگها  اين!  عبور آند  عهد خداوند از آن صندوق

 ء  معجزه  از اين جاودانهی  يادگار  اسرائيل قومی برا
 ». خواهند بود بزرگ

 نمودند و   عمل  دستور يوشع  نفر مطابق  دوازده نآ8
   آوردند، درست  رودخانه  از وسط  سنگ دوازده

ی  بود، يعن  فرموده  يوشع  خداوند به  آه همانگونه
 در  آهی  محل سنگها را به.  سنگک  ي هر قبيلهی برا

. بنا آردندی  بودند بردند و يادبود  نموده آنجا توقف
   ايستاده  آاهنان آهی ، جاي رودخانه   در وسط يوشع9

  همی  يادگار رو  ديگر بعنوان  سنگ بودند نيز دوازده
 .  امروز باقيست  تا به  آه گذاشت

   رودخانه  عهد آنقدر در وسط  با صندوق آاهنان10
   يوشع  خداوند به  را آه  آنچه  اسرائيل ماندند تا قوم

   آه  همانگونه ت رساندند، درس  انجام  بود به فرموده
 با   اسرائيل  قوم پس.  بود  آرده  توصيه  يوشع بهی موس
   به  از آنكه و پس11،  گذشتند  از رود اردن شتاب
 عهد   با صندوق  هم  رسيدند، آاهنان رودخانهی آنسو

  قبايلی  جنگ مردان13و12.  آمدند  بيرون از رودخانه
 هزار نفر  هل چ آهی  منسء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين

 خود   از فوت پيشی  موس  شدند و چنانكه بودند مسلح
، در   عبور آرده  قومء  بقيه  بود، پيشاپيش  گفته  ايشان به

 . رفتند  اريحا پيش دشتی حضور خداوند، بسو
   قوم  را در نظر تمام  روز، خداوند يوشع در آن14

در  را  ، يوشع  اسرائيل قوم.  سرافراز نمود اسرائيل
 .آردند ی م احترامی  مانند موس  عمرش  مدت تمام

   صندوق آهی  آاهنان  امر خداوند به  به يوشع17و16و15
  از بستر رود بيرون«:  آردند گفت ی م عهد را حمل

   آمدند، آب  بيرون  آاهنان  اينكه بمحض18» .بياييد
 بر   افتاد و مانند قبل  جريان  به  دوباره رودخانه
 در روز   معجزه اين19. شدی  نيز جار يشها آناره
   اسرائيل  مردم  روز، تمام آن.  افتاد  اتفاق  اول  ماه دهم

ی  شرق ، در سمت  گذشتند و در جلجال از رود اردن
را ی  سنگ در آنجا دوازده20. شهر اريحا اردو زدند

 يادبود   بودند، بعنوان  آورده  رودخانه  از وسط آه
 . گذاشتند همی رو
  قومی  سنگها را برا  آن  مفهوم بار ديگر يوشع21

:  بپرسند  اگر فرزندانتان در آينده«:  آرد  بيان اسرائيل
 آنها  به22؟  چيستی  سنگها در اينجا برا  توده اين

  قومی  سنگها يادآور عبور معجزآسا  اين بگوييد آه
  ايشانی برا23» !  است  رود اردن  از ميان اسرائيل
   را قطع  آب  خداوند جريان  چگونه دهيد آه  توضيح

پديد آورد تا ی  خشك ، راه  رودخانه آرد و از وسط
   آه استی ا  معجزه  شبيه اين!  شما عبور آنيدء همه

  سرخی دريای  داد، وقت  انجام  قبل  سال خداوند چهل
عبور ی برای  خشك ، راه  آن  و از وسط را شكافت

 را   معجزه خداوند اين24.  پديد آورد اسرائيلی بن
 او   قدرت  بدانند آه  جهان  مردمء  داد تا همه انجام
   او را اطاعت  شما نيز هميشه  و همچنين  است عظيم
 .آنيد

 
   در جلجال ختنه

، اموريها و در   غربی رود اردن در سمت
   آنعانيها سكونت  دريای مديترانه ساحل امتداد

 خداوند بخاطر   وقتی شنيدند آه آنها پادشاهان. داشتند
   پديد آورده  رود اردن  خشكی از ميان  راه اسرائيل بنی
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 با   مقابله  ترسيدند و جرأت  عبور آنند، سخت تا از آن
 . دادند  را از دست اسرائيل

   تمام  دستور داد آه  يوشع  خداوند به  موقع در اين3و2
   ايشان داوند بهخ.  شوند  ختنه  اسرائيل  و مردان پسران

   چخماق  از سنگ  عمل  اين  برای انجام فرمود آه
 شدند   ختنه  اسرائيليها در آن محلی آه.  آنند استفاده

   تمام  بود آه  آار اين  اين دليل5و4.  شد ناميده»   ختنهء تپه«
   بيرون  بودند و موقع  رسيده  جنگيدن  سن  به مردانی آه

   مرده  بودند، همگی در بيابان ه شد  از مصر ختنه آمدن
 از مصر متولد   از خروج  پس  آنها آه بودند و پسران

   سال  چهل  اسرائيل قوم6.  بودند  نشده  بودند، ختنه شده
   مردانی آه  تمام  بودند تا اينكه  سرگردان در بيابان

   رسيده  جنگيدن  سن  از مصر به  آمدن  بيرون هنگام
 نكردند، او   خداوند را اطاعت نها چونآ. بودند، مردند

   نگذارد وارد سرزمينی شوند آه  خورد آه  قسم هم
 شير و   بود زمينی آه  داده  اجدادشان  را به  آنء وعده
   پسرانی را آه  يوشع پس7.   جاری است  در آن عسل
 خود را   جای پدران بايست  بودند و می  شده بزرگ

 . آرد بگيرند، ختنه
خود ی ها در خيمهی ، همگ  ختنه  عمل  از انجام پس8
 خداوند  سپس9.  پرداختند تا بهبود يابند  استراحت به
 را از   نشدن  ختنه امروز ننگ«:  فرمود  يوشع به
  ها ختنه ی اسرائيل آهی  جاي آن» . شما برداشتمی رو

   شد و تا به ناميده) » برداشتن«ی يعن ( شدند، جلجال
 . استی  باق  نام ن هما امروز به

   در دشت  واقع  در جلجال  اسرائيل  قوم آهی هنگام10
  ، عيد ِپَسح  ماه  چهاردهم  بودند، شب اريحا اردو زده

   محصوالت  خوردن روز بعد به11.  گرفتند را جشن
   بودند پرداختند و از گندم  شده  وارد آن آهی سرزمين
   به آهی  آسمان  نان،  از آن پس12.  فطير پختند آنجا نان

   گرديد و ديگر هرگز ديده  بود قطع معروف» َمّن«
، از  کخورای  برا  از آن  پس  اسرائيل قوم! نشد

 .آردند ی م  استفاده  آنعان  سرزمين محصوالت
 

   دست  و مرد شمشير به يوشع
 بود،   شهر اريحا نزديک شده  به  آه روزی يوشع13

 بسوی  يوشع.  افتاد  دست  مردی شمشير به  به چشمش

 »؟  هستی يا دشمن دوست«:  و پرسيد او رفت
 لشكر خداوند ء  فرمانده من«:   گفت  يوشع  مرد به آن14

،   آرده  نهاد و سجده بر زمينی  رو يوشع» . هستم
 ». بفرما ات  بنده بهی داری هر امر«:  گفت

 را در آور، زيرا  آفشهايت«:   گفت  يوشع او به15
   اطاعت يوشع» .  است مقدسی ا  ايستاده آه یجاي
 .آرد

 
  اريحا سقوط

 اسرائيليها   شهر اريحا از ترس مردم
 بودند و   بسته شهر را محكم یها دروازه

 . شود وارد يا خارجی دادند آس ی نم اجازه
 شهر اريحا را با  من«:  فرمود  يوشع خداوند به2

 لشكر  تمام4و3.  آنم ی م  تو تسليم  به  و سربازانش پادشاه
بار شهر را ک يی  روز، و روز شما بايد تا شش

 عهد، در   صندوق  پيشاپيش  آاهن هفت. دور بزنند
شيپور ک از آنها يک  آنند و هر ي جلو شما حرآت

.  خود بگيرند ، در دست  شده  درست  قوچ  از شاخ آه
نوازند  ی شيپور م  آاهنان  در حاليكه در روز هفتم

.  بار شهر را دور بزنيد بار، هفتک يی جاشما ب
ممتد و بلند شيپورها را بشنويد، ی صدای  وقت آنگاه5

بلند فرياد بزنيد تا حصار شهر ی  با صدا  با هم همه
   شهر هجوم  داخل  از هر سو به آنوقت. فرو ريزد

 ».ببريد
:   گفت  ايشان  را احضار نمود و به  آاهنان يوشع6
 نفر از شما شيپور  داريد و هفت عهد را بر صندوق«

   به سپس7» . آنيد  حرآت  بگيريد و جلو آن در دست
 شهر،   دور زدن  آنند به  دستور داد تا شروع افرادش

   حرآت  آاهنان ، پيشاپيش  مسلح  مردان در حاليكه
 .آردند یم
   پيشاپيش  مسلح ، مردان  يوشع  فرمان  طبق پس9و8

  سپس.  آردند واختند حرآتن ی شيپور م آهی آاهنان
  آردند بدنبال ی م  عهد را حمل  صندوق آهی آاهنان
 ء  سر آنها نيز بقيه پشت.  درآمدند  حرآت آنها به
 شيپورها   مدت  اين در تمام.  شدند  روانه سربازان
   گفته  افرادش  به اما يوشع10. شد ی م  نواخته همچنان
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 او  آهی رند تا وقت نزنند و فرياد برنياو  حرف بود آه
 .دستور دهد

 دور شهر  بار بهک  عهد را ي  روز صندوق آن11
 باز   اردوگاه  به استراحتی  برا  از آن گرداندند و پس
روز 14و13و12.  را در آنجا بسر بردند گشتند و شب
   همان بار ديگر شهر را بهک  زود ي بعد، صبح

  راحت باز گشتند و است  دور زدند و دوباره ترتيب
 نيز  روز هفتم15.  روز تكرار شد  آار شش اين. آردند
 بار  بار، هفتک يی بجای  زود برخاستند ول صبح

  آاهنانی  وقت در دور هفتم16. شهر را دور زدند
   به ممتد و بلند نواختند يوشعی شيپورها را با صدا

بلند فرياد برآوريد، ی با صدا«:  دستور داد افرادش
  اين17!   است  آرده  ما تسليم ر را بهزيرا خداوند شه
   آن باشد، پس ی م  حرام  است  در آن  آه شهر با هر چه

ی  را با آسان  فاحشه  راحاب نابود آنيد و فقطی را بكل
 نگهداريد، زيرا او از   او هستند زندهء  در خانه آه

ی  چيز  باشيد آه مواظب18.  نمود  ما حمايت جاسوسان
اگر .   است  چيز حرام  همه نبريد، چون   غنيمت را به
   مصيبت  را به  اسرائيل خود برداريد قومی برای چيز

 و  اما طال و نقره19. دچار خواهيد آردی و نابود
 خداوند خواهد بود و بايد  از آنی و آهنی  مس ظروف

 ». شود  او آوردهء  خزانه به
بلند شيپور را ی صدای  وقت  اسرائيل  قوم پس20
.  بلندتر فرياد برآوردند هر چهی دند، با صداشني

ها فرو  ی حصار شهر اريحا دربرابر اسرائيل ناگهان
   داخل  از هر سو به  اسرائيل  قوم بنابراين!  ريخت

  هر چه21.  آردند  را تصرف  بردند و آن شهر هجوم
 و مرد، پير و   بردند زن  در شهر بود از بين آه

 شمشير   را از دم ، همه الغ، گاو و گوسفند و ا جوان
 .گذراندند

 قبًال برای   دو مردی آه  آن  به  يوشع  هنگام در اين22
   قول به«:   بودند، گفت  شده  اريحا فرستاده جاسوسی به

 برويد و او را با   فاحشه  آن ء خانه خود وفا آنيد و به
 ». دهيد  هستند، نجات اش  در خانه آسانی آه

 را با پدر و مادر و  ، راحاب ته دو نفر رف آن23
   را بيرون  آوردند و ايشان  و ساير بستگانش برادران
 و   راحاب بعد از نجات24.  جا دادند  اسرائيل اردوگاه

ی  مس  و ظروف ها طال و نقره ی او، اسرائيلء خانواده
 نمودند و   خداوند جمع ء خانهء خزانهی را برای و آهن
   راحاب ، يوشع  ترتيب بدين25. د آشيدن  آتش را به شهر

   نگاه  بودند زنده اش  در خانه  را آه و بستگانش
ی  زندگ  اسرائيل  امروز با قوم آنها تا به.  داشت

   به  يوشع  را آه  دو جاسوس  آن آنند، زيرا راحاب یم
 . داد  خود پناهء  بود، در خانه اريحا فرستاده

 خداوند بر  لعنت «: ، گفت  اخطار نموده بعد يوشع26
  او به. شهر اريحا آندی  بازساز  به  اقدام آهی آس

 را خواهد نهاد و  آنی ها  پايه  پسر ارشدش  جان قيمت
 را برپا  آنی ها  دروازه  پسر آوچكش  جان  قيمت به

 »!خواهد نمود
 جا پيچيد، زيرا خداوند با   در همه  يوشع شهرت27
 .بودی و
 

   عخان گناه
  گر چه.  شدند  گناه  مرتكب اسرائيل یاما بن

را از ی  چيز  بود آه خداوند دستور فرموده
 دستور  آنها از اينی  نبرند، ول  غنيمت شهر به
و ی  زبدء  نوهی،پسر آرم ( عخان. آردندی سرپيچ
   شده  حرام آهی از اموال)  يهوداء  از قبيله  زارحء نواده

  داوند بخاطر اين و خ  گرفت  غنيمت خود بهی بود برا
 .شدک  غضبنا  اسرائيل  قوم  بر تمام عمل

 چند نفر از   از تسخير شهر اريحا، يوشع پسی بزود2
 و  ئيل  بيت  در شرق آهی  شهر عا  خود را به مردان
 آنجا   بود فرستاد تا وضع  شده  واقع آون بيتک نزدي

:  نمودند گفتند آنها مراجعتی وقت3. آنندی را بررس
   دو يا سه استی  آاف  و فقط استی آوچكشهر «

   را تصرف  ما بروند و آن هزار نفر از سربازان
   لشكر اسرائيلء  همه ندارد آهی  لزوم بنابراين. آنند
 ». آند  آنجا حمله به
تسخير شهر ی  هزار سرباز برا  حدود سه  يوشع پس4
ی  عا مردان5.  خوردند فرستاد، اما آنها شكستی عا

ها را  ی، اسرائيل اطرافی  شهر تا بلنديهاء زهاز دروا
 را در   نفر از آنان و ششی ، حدود س  نموده تعقيب
 دچار   واقعه  از اين لشكر اسرائيل. آشتندی سراشيب
   يوشع پس6.  باختی  خود را بكلء  شد و روحيه وحشت
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خود ی ها جامهی  ناراحت  از شدت  اسرائيل و بزرگان
  غروب بر سر خود ريختند و تاک  آردند، خا را پاره

 .افتادندک  خا  عهد خداوند به در برابر صندوق
  خداوند، چرا ما را بهی  ا آه«:  دعا آرد  چنين يوشع7

 اموريها   اين  دست تا بهی  آورد رود اردنی  سو اين
   همان  آه  بوديم شدهی  راض آاشی ؟ ا  شويم آشته
   قوم آهک خداوند، اينی ، ا آه8.   بمانيم  رودخانه طرف

؟   آنم  چه  من  است  خورده  شكست  از دشمن اسرائيل
  مجاور از اينی ها ها و ساير قوم ی اگر آنعان چون9

 ما ء ، همه  نموده  با خبر شوند، ما را محاصره واقعه
   تو لطمه  نام  عظمت  به  عمل آيا اين. آنند یرا نابود م

 »زند؟ ینم
چرا ! بلند شو«:  فرمود يوشع  خداوند در پاسخ10

   من  از فرمان  اسرائيل قوم11ای؟   خاک افتاده  به اينچنين
 از   مخفيانه ايشان. اند  شده  گناه  و مرتكب سرپيچی آرده
، آنها  اند، ولی انكار نموده  شهر برداشته چيزهای حرام
   عمل اين12. اند  ساخته  خود پنهانء  اثاثيه را در ميان

  به.  شوند ها مغلوب  اسرائيلی  آه  است ده ش موجب
  توانند در مقابل  تو نمی  سربازان  آه  است  علت همين

اگر . اند  شده  ايستادگی آنند، زيرا گرفتار لعنت دشمنان
 ديگر با شما   نبريد، من  را از بين  حرام  غنيمت آن

 . بود نخواهم
 را بجا   قوم  گناه آردنک  پا  برخيز و مراسم حال«13

 شوند، زيرا  فردا آمادهی  برا  آنها بگو آه آور و به
ی ا:  گويم ی م  هستم اسرائيلی  خداوند، خدا  آه من

 را از   و تا آن  شماست  در ميان  حرام ، مال اسرائيل
   در برابر دشمنانتان خود دور نكنيد، نخواهيد توانست

   نزد من  فردا صبح  بگو آه  قبايلء  همه به14. بايستيد
   شخص  آن  آه  آنم  معلوم حاضر شوند تا من

  ، تمام  از آن پس.   است  قبيله  آدام  به خطاآار، متعلق
   آن  آه  آنم  جلو بيايند تا مشخص  قبيله آنی خاندانها
  سپس.   است  خاندان  آدام  خطاآار، در ميان شخص
   دهم  حاضر شوند تا نشان  خاندان آنی ها  خانواده تمام
بعد .   است  خانواده  مقصر، عضو آدام  شخص  آن آه
  آنگاه15.  بيايند  پيش  خانواده مقصر آنی  اعضا تمام

  اش ، با خانواده  است  را دزديده  حرام  مال آهی شخص

 و نابود شود، زيرا عهد   دارد سوخته  آه و هر چه
 ».  است  را رسوا نموده  و اسرائيل مرا شكسته

  اسرائيل  یها ، قبيله  زود برخاسته  صبح وشع ي پس16
يهودا  ء  قبيله و را در حضور خداوند حاضر ساخت

يهودا  ء قبيله  خاندانهای  تمام آنگاه17.  شد مقصر شناخته
بعد .  شد  داده  مقصر تشخيص  زارح جلو آمدند و خاندان

 زبدی  ء جلو آمدند و خانواده  خاندان های آن خانواده
 زبدی جلو آمدند و ء  خانواده مردان18.  شد ختهمقصر شنا

 . شد  زبدی مقصر شناختهء  نوه عخان
 در حضور خداوند،  فرزندم«:   گفت  عخان  به يوشع19
   خود اعتراف  گناه  را بگو و به  حقيقت اسرائيلی خدا
ی را از ما مخفی و چيزی ا  آرده  بگو چه  من به.  آن
 ». نكن

 خداوند،   به من«:   گفت شع يو  در جواب عخان20
.  ام  شده  گناه  و مرتكب ام  آرده  خيانت اسرائيلی خدا

 ی،بابلی زيبای رداک  ي  به ، چشمم  غنايم در ميان21
   پنجاه  وزنش  طال آه شمشک  و ي  نقره  مثقال دويست
   آنها را برداشتم طمعی  از رو  بود، افتاد و من مثقال

  اول.   آردم پنهانک نها را زير خا آ ام  خيمه و در ميان
 ». ردا را ، بعد طال و سپس گذاشتمک  را زير خا نقره

   فرستاد و آنها بشتاب  غنايم  چند نفر را بدنبال يوشع22
 بود، ردا و طال   گفته  عخان  رفتند و چنانكه  خيمه به

 قرار   زيرين  در قسمت  را پيدا آردند و نقره و نقره
   قوم  و تمام  را نزد يوشع  شده ء دزديدهاشيا23.  داشت

   آوردند و در حضور خداوند بر زمين اسرائيل
 را   اسرائيليها، عخانء  و همه  يوشع آنگاه24. گذاشتند
   دزديده آهی  طالي  و شمش ، او را با ردا و نقره گرفته

 و گاوها و گوسفندها و   و دخترانش بود، با پسران
   دره  به  داشت  آه  و هر چه اش  و خيمه االغهايش

 .عخور بردند
بر ی  بالي چرا چنين«:   گفت  عخان  به در آنجا يوشع25

 خداوند، تو را دچار بال   اآنونی؟سر ما آورد
 آنها را سنگسار  اسرائيل ی بن  تمام آنگاه» .آند یم

  ءجنازهی و رو26  را سوزاندند نمودند و بعد بدنهايشان
  آن.  برپا آردند از سنگی  بزرگء ده، تو  عخانء سوخته
   امروز به  تا به  مكان  و آن  هنوز باقيست  سنگء توده
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 خداوند   خشم  ترتيب بدين.   است معروف»  بالء دره«
 . فرو نشست

 
  یشهر عای تسخير و خراب

 را   و واهمه ترس«:  فرمود  يوشع خداوند به
 را   سربازان برخيز و تمام!  خود دور آن از

   پادشاه من.  شو روانهی  عا  خود بردار و به همراه
 و شهر و  مردم.  آنم ی م  تو تسليم  دست آنجا را به

 همانطور  با ايشان2.  تو خواهند شد از آنی  عا زمين
 آنجا رفتار   اريحا و مردم  با پادشاه  آه رفتار آن

 شهر را   و غنايم  بار چهارپايان  اما اين.ینمود
ی  برا در ضمن.  آنيد  خود قسمت انيد ميانتو یم

   گاه آمينک  شهر، ي  آن  در پشت  دشمن  به حمله
 ».بساز

. شدندی  عا  به  حملهء  لشكر او آماده  و تمام  يوشع پس3
   از افراد دلير خود را انتخاب هزار تنی  س يوشع

   آنها اين او به4. بفرستدی  عا  به آرد تا آنها را شبانه
ی  بنشينيد، ول  شهر در آمين در پشت«: ر را داددستو

.  باشيد  آماده حملهی از شهر زياد دور نشويد و برا
ک  شهر نزدي  به  و افرادم من:   است  ما چنينء نقشه5

 ما  ء مقابله  به  پيشء  شهر مانند دفعه مردان.  شد خواهيم
ی نشين  ما عقب  هنگام در اين.  برخواهند خاست

   درحال  پيشء  مانند دفعه  اينكه  گمان آنها به6.  آنيم یم
   و بدين  ما خواهند پرداخت  تعقيب  به فرار هستيم

بعد، شما از 7.  از شهر دور خواهند شد ترتيب
 آنيد،   شهر حمله  داخل  بياييد و به  بيرون گاه آمين

.   است  آرده  شما تسليم  دست  را به زيرا خداوند آن
  اين. ، شهر را بسوزانيد  است د فرموده خداون چنانكه8
 ». دستور استک ي
   بين گاه ، در آمين  شده  روانه  شب  آنها همان پس9

 ء  و بقيه اما يوشع.  شدند پنهانی  عا  و غرب ئيل بيت
 . ماندند لشكر در اردوگاه

 خود را   سربازان  زود يوشع روز بعد، صبح10
 در  سرائيل ا نمود و خود با بزرگانی آراي صف

آنها 13و12و11.  آرد حرآتی عای  لشكر بسو پيشاپيش
 آنها و   بين آهی ا شهر در آنار درهی  شمال در سمت

هزار نفر   پنج يوشع.  آردند  توقف شهر قرار داشت

 در  آهی هزار نفری  س  فرستاد تا به ديگر را هم
،   نفراتء خود او با بقيه.  شوند  بودند ملحق  گاه آمين
 . ماند  دره  در همان  شب آن
،   در آنسوی دره  لشكر اسرائيل  عای با ديدن پادشاه14

،  فت   اردن  دشت  با آنها به با لشكر خود برای مقابله
 شهر   زيادی از اسرائيليها در پشتء  عده  از اينكه غافل

 برای   و لشكر اسرائيل يوشع15. اند  نشسته در آمين
اند، در   خورده  شكست  از دشمن  وانمود آنند آه اينكه
 عای دستور   مردان  تمام به16.  فرار گذاشتند  پا به بيابان
   يوشع آنها برای تعقيب.  آنها بپردازند  تعقيب  شد به داده

  ئيل  در عای و بيت بطوريكه17 شدند،  از شهر خارج
 روی  ها نيز به  باقی نماند و دروازه يک سرباز هم
 ! بوداسرائيليها باز

 خود را بسوی ء نيزه«:  فرمود  يوشع  خداوند به آنگاه18
   چنين يوشع» . ام  تو داده  را به ، زيرا آن عای دراز آن

 منتظر بودند وقتی   گاه  در آمين سربازانی آه19. آرد
   بود ديدند، از آمينگاه  داده  يوشع  را آه  عالمت اين

   آتش  را به آن بردند و   شهر هجوم ، به  آمده بيرون
   سر نگاه  پشت  عای وقتی به سربازان21و20. آشيدند

 را فرا   شهرشان آردند و ديدند دود غليظی آسمان
   قدرت  شد آه  سست  چنان  و پايشان  دست  است گرفته

   و همراهانش يوشع.  گرديد  از آنها سلب  هم فرار آردن
  زانی آه دود را برفراز شهر ديدند فهميدند سربا چون

  اند، پس ور شده  شهر حمله  بودند به گاه در آمين
 خود   آنندگان  آشتار تعقيب  باز گشتند و به  هم خودشان
 .پرداختند

   در داخل آهی  اسرائيل  ديگر، سربازان از طرف22
   اين به.  آردند  حمله  دشمن ، به  آمده شهر بودند بيرون

   سپاه  دام ه ب از دو طرفی  عا  سربازان ترتيب
  آهی تنها آس23.  شدند  آشته  افتادند و همه اسرائيل
،   اسير آرده  او را هم بود آهی  عا  ماند پادشاه زنده

 . آوردند نزد يوشع
 را در   افراد دشمن  از اينكه  پس لشكر اسرائيل24

ی  اهالء وارد شدند تا بقيهی  عا  شهر آشتند، به خارج
 روز،  در آن25. ير بگذرانند شمش شهر را نيز از دم

 هزار   بر دوازده  بالغ  تعدادشان  شهر آه  جمعيت تمام
   خود را آهء  نيزه زيرا يوشع26، شدندک نفر بود، هال
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   نگاه  حالت  همان  بود، به دراز نمودهی عای بسو
.  شدند  شهر آشته  آن  مردمء  همه آهی  تا موقع داشت

   قوم ماندند آهی  شهر باق  و چهارپايان  اموال فقط27
خداوند ( . گرفتند  غنيمت خودبهی  آنهارا برا اسرائيل

ی  را برا توانند غنايم ی آنها م بودآه  فرموده  يوشع به
،  را سوزانيدهی  شهر عا يوشع28) .نگهدارند خود

   همان  امروز به  تا به در آورد آهی ا  خرابه بصورت
 .  باقيست حال

   غروب هنگام.   دار آويخت  عای را به ، پادشاه يوشع29
  ، جلو دروازه  آورده  جسد او را پايين  دستور يوشع به

 روی جسد او   از سنگ ای بزرگ شهر انداختند و توده
 .  امروز نيز باقيست  تا به انباشتند آه

 
   عيبال  بر آوه  تورات  قوانين قرائت

  اسرائيلی خداوند، خدای  برا  يوشع سپس30
 ی، موس چنانكه31.  بنا آرد  عيبال بر آوهی قربانگاه

 دستور   اسرائيل  قوم  به خدمتگزار خداوند، در تورات
ی  از سنگها  قربانگاه  اين ساختنی  بود، برا داده

ی ها ی، قربان  آاهنان سپس * . آردند  استفاده نتراشيده
   يوشع آنگاه32.  آردند  خداوند تقديم  به بر آنی سالمت

را ی  موس  فرمان ، ده  اسرائيل در حضور جماعت
 .  نوشت قربانگاهی سنگهای رو
،  ، رهبران  با بزرگان  اسرائيل  قوم ، تمام  از آن پس33

 بودند،   ايشان  در ميان  و حتی افراد غريبی آه قضات
   آوه ء در دامنه يک دسته.  شدند  تقسيم  دو دسته به

در .   عيبال  آوهء يگر در دامنه دء ايستادند و دسته َجِرزيم
 عهد   صندوق ، در حاليكه ، آاهنان  دو دسته  اين وسط

   را برآت  اسرائيل  داشتند، ايستادند تا قوم را بر دوش
 موسی قبًال   دستوری آه  مطابق  رسوم  اين ءهمه. (دهند
   نوشته  قوانين  تمام  يوشع آنگاه34.)  شد  بود، انجام داده
ها بود،  ها و لعنت  برآت  شامل  را آه تورات در  شده

   دستورات ، تمام خالصه35.  خواند  اسرائيل برای مردم
،   مردان  در حضور تمام  و آاست  آم موسی بدون

 با آنها   و غريبانی آه  اسرائيل ، اطفال ، جوانان زنان
 . شد بودند، خوانده

                                                 
 .8-2: 27نگاه کنيد به تثنيه    *

 
 ها ی جبعونء حيله

   از فتوحات ی همسايه سرزمينها وقتی پادشاهان
 و   جان  با خبر شدند، بخاطر حفظ اسرائيل بنی

  اسرائيل  و بنی  متحد گشتند تا با يوشع  خود با هم مال
 حيتی، اموری، آنعانی،   قبايل اينها پادشاهان. بجنگند

   در نواحی سمت فرزی، حوی و يبوسی بودند آه
های  آوه تا   دريای مديترانه  و سواحل غربی رود اردن

 .آردند ، زندگی می  در شمال لبنان
 بر  يوشعی خبر پيروزی  وقت  جبعون اما مردم5و4و3

   جان نجاتی را شنيدند، برای اريحا و عای شهرها
آنها .  شدند  متوسل  حيله  به  جنگ خود، عوض

   و پينه آهنهی  و آفشها ژندهی را با لباسهای گروه
  نانی  و مقدار رسمندی با پاالنهای ، االغهاي زده
 و   آهنه  آه شرابک و چند مشک  خش زدهک آپ

   گروه اينی وقت6.  فرستادند دار بودند نزد يوشع وصله
 و   رسيدند، نزد يوشع  در جلجال  اسرائيل  اردوگاه به

  ما از سرزمين«: ، گفتند رفتهی  اسرائيل ساير مردان
   با ما پيمان  تا از شما بخواهيم ايم  اينجا آمده بهی دور
 ». ببنديد صلح

 شما   آه ما چطور بدانيم«: ها گفتند یاما اسرائيل7
   اگر در اين  نيستيد؟ چون  سرزمين  اين ساآن

   صلح  با شما پيمان توانيم ی باشيد نم  ساآن سرزمين
 ». ببنديم

 ».  تو هستيم ما بندگان«:  گفتند  يوشع آنها به8
هستيد و ی  آسان ما چهش«:  از آنها پرسيد يوشعی ول

 »ايد؟ از آجا آمده
 اينجا   دور به  از يک سرزمين ما بندگانت«: گفتند9

   ما رسيده  گوش  به  خداوند، خدايتان ؛ زيرا شهرت ايم آمده
 آارهای بزرگی در مصر   او چه  آه ايم  و شنيده است
 در   اموری آه  باليی بر سر دو پادشاه و چه10آرد 
 و   حشبون ، پادشاه  بودند يعنی سيحون ن ارد  شرق طرف
آرد،   می  حكومت  در عشتاروت  آه  باشان ، پادشاه عوج
   ما از ما خواستند آه  و مردم  بزرگان پس11. آورد
 حضور شما   و به ای برای سفر طوالنی بگيريم توشه
 و از شما   شما هستيم  ما بندگان  آه  و بگوييم بياييم
 سفر  وقتی عازم12.  ببنديد  صلح  پيمان با ما خواهيم می
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 بودند، اما حاال   از تنور درآمده  نانها تازه  اين شديم
  اين13! اند  و آپک زده بينيد خشک شده  می چنانكه

   در آغاز سفر، نو بودند، اما حاال آهنه مشكهای شراب
 طوالنی  لباسها و آفشهای ما بسبب! اند  و ترآيده شده
 ».اند  شده ندرس، م  راه بودن

 آنها، ء  توشه  با ديدن  اسرائيل  و بزرگان يوشع15و14
  با خداوند  آنكه  را باور آردند و بدون حرفهايشان
   و قول  بست  صلح  با آنها پيمان  نمايند، يوشع مشورت
 نيز   اسرائيل  نبرد و بزرگان  را از بين  ايشان داد آه
 .شكنند را ن  پيمان  اين  خوردند آه قسم

   معلوم  بود آه  نگذشته  موضوع  روز از اين هنوز سه16
   سرزمين  در آن  مسافر از همسايگانشان  گروه شد اين

  اسرائيل بنی17! آنند  نزديكی زندگی می هستند و در همان
   شهرهای ايشان  روز بعد به در مسير پيشروی خود، سه

   و قريه بئيروت،  ، آفيره  شهرها جبعون  اين نام. (رسيدند
   اسرائيل  بزرگان اما بخاطر سوگندی آه18.)  بود يعاريم

 بودند نتوانستند   ياد آرده  خداوند، خدای اسرائيل  نام به
 . ببرند آنها را از بين
اما آنها 19 آردند،   اعتراض  قوم  بزرگان اسرائيليها به
   خداوند، خدای اسرائيل  نام ما به«:  گفتند در جواب

 بايد  پس20.  ای نزنيم  آنها صدمه  به  آه ايم وگند خوردهس
 بمانند؛   زنده  آه ، بگذاريم  سوگند خود وفا نموده به

  ، خشم  بشكنيم ايم  بسته  با آنان  اگر پيمانی را آه چون
   اضافه سپس21» . خواهد شد خداوند بر ما افروخته

  ا هيزم بمانند و برای م  زنده بگذاريد ايشان«: آردند
 ». بياورند بشكنند و آب

چرا ما «:  ، گفت  جبعونيها را احضار آرده يوشع22
 بسيار دور   از سرزمين ، گفتيد آه  داده را فريب

  پس23؟ ما هستيدک  نزديء  همسايه  آنكه ايد و حال آمده
   بايد هميشه  خواهيد بود و بعد از اين شما زير لعنت

   بشكنيد و آب ما هيزمی دا خء خانهی  برا  غالم بعنوان
 ». آنيد مورد نياز را تهيه

 خداوند، خدای شما   آه  بوديم  شنيده چون«: آنها گفتند24
   اين  بود تمام  خدمتگزار خود موسی دستور داده به

   را نابود آند، پس  نمايد و ساآنانش  را تصرف سرزمين
ا  آار ر  خود اين  جان  و بخاطر نجات بسيار ترسيديم

  ، هر طور آه ولی حاال در اختيار شما هستيم25.  آرديم
 ».دانيد با ما رفتار آنيد  می صالح

،  نداد آنها را بكشند  اجازه  اسرائيل  مردم  به يوشع26
ی  برا  آب  و آشيدن  هيزم شكستنی  را برا و ايشان27

  ايشان.  نمود  خداوند تعيين  و قربانگاه  اسرائيل مردم
ی  خداوند برا آهی  آار خود در جاي هتا امروز ب

 .دهند ی م  ادامه  است  آرده  تعيين عبادت
 

 ايستد ی باز م  از حرآت آفتاب
  ، شنيد آه  اورشليم ، پادشاه َصَدقی ادون
  ويرانی  و بكل را گرفتهی  شهر عا يوشع

 قبًال   آه ، همانگونه  است  را آشته  و پادشاهش آرده
   برده  را از بين  و پادشاهش آرده  اريحا را ويران

   با اسرائيل  جبعون  ساآنان  شنيد آه او همچنين. بود
  او و مردم2. اند  و با آنها متحد شده  آرده صلح

 خبرها بسيار ترسيدند، زيرا   اين  با شنيدن اورشليم
 بود  ، بزرگ نشين پادشاهی  مانند ديگر شهرها جبعون

  شجاعی  جنگجويان انشو مردمی بزرگتر از عای حت
 افتاد و   فكر چاره  به صدقی  رو ادون از اين3. بودند
   پادشاه ، فرآم  حبرون  پادشاه را نزد هوهامی قاصدان
   عجلون  و دبير پادشاه  الخيش  پادشاه ، يافيع يرموت

آنيد ک بياييد مرا آم«4:  را داد  پيغام فرستاد و اين
 و   با يوشع يرا ساآنانش، ز  آنيم  حمله  جبعون تا به
 ».اند  بسته  صلح  پيمان  اسرائيل قوم

 متحد شدند و لشكر  با همی  امور  پادشاه  پنج  اين پس5
 . نمودند  بسيج  با جبعون جنگی خود را برا

 نزد   جلجال بهی  قاصدان  با شتاب  جبعون بزرگان6
بشتابيد و «: ، گفتند  آرده  فرستادند و التماس يوشع
  نجاتی آنيد و از نابودک  خود را آم تگزارانخدم

 ساآنند   در آوهستان آهی  امور  پادشاهان دهيد؛ تمام
 ».اند  آرده خود را بضد ما بسيجی لشكرها

 از   شجاعش  و جنگاوران  سربازان  با تمام يوشع7
 .  شتافت  جبعون مردمک  آم  به جلجال

  ، زيرا من  نترس از ايشان«:  فرمود  يوشع خداوند به8
  از ايشانی  و آس ام  آرده  تو تسليم  دست آنها را به

 ».  در برابر تو را نخواهد داشت مقاومتی يارا
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 پيمود و   را شبانه  و جبعون  جلجال  بين  راه يوشع9
 را  خداوند دشمن10.  را غافلگير آرد دشمنی لشكرها

از آنها ی  زياد ها عده ی نمود و اسرائيل دچار وحشت
  حورون  بيت ء را تا گردنه  آشتند و بقيه را در جبعون

   آشتار خود ادامه  به  و مقيده ، تا عزيقه  نموده تعقيب
 رسيد،  حورون بيتی  سرازير  به دشمنی وقت11. دادند

 بارانيد   درشت  بر سر آنها تگرگ خداوند از آسمان
 را از آنهای  زيادء  و عده  داشت  ادامه  عزيقه  تا به آه

  شدند  آشته  تگرگ ء بوسيله آهی تعداد افراد.  آشت
ک ها هال ی با شمشير اسرائيل بود آهی بيشتر از آنان

 !شدند
   را تعقيب دشمنی  اسرائيل  سربازان در حاليكه12
 نزد   بودند، يوشع آردند و آنها را عاجز ساخته یم

ی ا«:   گفت اسرائيل یخدا دعا آرد و در حضور بن
   َاَيلونء  برفراز دره ماهی ، و ا جبعونی ر باال ب آفتاب

 ». باز بايستيد از حرآت
  اسرائيل ی باز ايستادند تا بن  از حرآت  و ماه آفتاب13

 ياشر نيز   در آتاب  واقعه اين.  را نابود آردند دشمن
   روز در وسط ، تمام  آفتاب پس.   است  شده نوشته
  آهی  روز ظير چنينن14!  باز ايستاد  از حرآت آسمان

   متوقف انسانک يی  را بخاطر دعا  و ماه خدا آفتاب
در .  نخواهد شد  و ديده  نشده  باشد هرگز ديده ساخته
  اسرائيل یبنی  برا  خداوند بود آه ، اين واقع
 .جنگيد یم

 خود   اردوگاه  به  سربازانش  با تمام  يوشع  از آن پس15
 . بازگشتند در جلجال

 
  ی امور پادشاهان  شكست

   مقيده  به  پادشاه  پنج ، آن  جنگ اما در خالل16
  يوشع17.  آردند غار پنهانک گريختند و خود را در ي

: دستور داد18،  آنها باخبر شد از مخفيگاهی وقت
 مسدود آنيد و چند  بزرگی  غار را با سنگها ءدهانه«

؛ د آنها شون  خروج  در آنجا بگذاريد تا مانع نگهبان
  بدنبال.  بر نداريد  دست  دشمن شما از تعقيبی ول19

 آنيد و نگذاريد   آنها حمله  سر به آنها برويد، از پشت
ی خداوند، خدا. خود باز گردندی  شهرها  به دوباره

 ».  است  آرده  شما تسليم  دست شما آنها را به

 دادند   آشتار ادامه  آنقدر به  و لشكر اسرائيل يوشع20
ی  آم  عده  نابود شدند، و فقط  لشكر دشمن راد پنجتا اف

   بدر بردند و توانستند خود را به  سالم  جان از آنان
 لشكر   تمام سپس21. حصاردار خود برسانندی شهرها
.  بازگشتند  خود در مقيده  اردوگاه  به  بسالمت اسرائيل
   اسرائيل  قوم  نكرد عليه  جرأت ، هيچكس  پس از آن
 . بياورد بر زبانی نسخی حت
 غار آنار  ءسنگها را از دهانه«:   گفت بعد يوشع22

  آنها پس23» . بياوريد  را بيرون  پادشاه  پنج بزنيد و آن
 و  ، الخيش ، يرموت ، حبرون  اورشليم پادشاهان
   مردان  تمام يوشع24.  آوردند  را بيرون عجلون
 او  مراه ه آهی  سرداران  را فراخواند و به اسرائيل

   پنج  آن خود را برگردنی بودند دستور داد پاها
   به سپس25.  آردند  بگذارند، و آنها چنين پادشاه
 خود را  نترسيد و جرأتی از آس«:   خود گفت مردان

 باشيد، زيرا  و شجاعی  قو  ندهيد، بلكه از دست
 نحو رفتار خواهد   شما بدين  دشمنان خداوند با تمام

 »!آرد
 را   پادشاه  پنج  با شمشير خود آن ، يوشع  از آن پس26

  جان یبی پيكرها.   دار آويخت  و آنها را بر پنج آشت
 . بردار ماندند آنها تا غروب

   دستور يوشع ، مطابق  آفتاب بعد از غروب27
، در   آورده دار پايينی آنها را از باالی ها جنازه
. ، انداختند بودند  شده  پنهان آهی  غار  همان درون
   غار گذاشتند آه  آنء  بر دهانه بزرگی  سنگها سپس

 .  باقيست تا امروز همچنان
 

 ها یاموری جنوبی  شهرها تصرف
 را  ، آن  آرده  حمله  شهر مقيده  به  روز يوشع در همان28

   بطوری آه  اهالی آنجا را آشت  و تمام  و پادشاه گرفت
.  بدر ببرند  سالم تند جان آنجا نتوانس  از ساآنان هيچكدام

و 30 آردند،   حمله  لبنه  به  و افرادش ، يوشع بعد از آن29
   تسليم  ايشان  دست  به خداوند آنجا را نيز با پادشاهش

 را مانند اهالی شهر اريحا   آن  ساآنان نمود، و آنها تمام
 . شمشير گذراندند از دم

در روز 32.  بردند  حمله  شهر الخيش ، به بعد از آن31
.  نمود  تسليم  ايشان  شهر را بدست ، خداوند آن دوم
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 شمشير   از دم لبنهی  اهال شهر را مثلی  اهال آنها تمام
 .گذراندند

 آردند،   حمله  الخيش ها به ی اسرائيل آهی هنگام33
   جازر با لشكر خود سر رسيد تا به  پادشاه هورام
، او و  وشعاما ي. نمايدک  آم  شهر الخيش مردمان

  از آنها را زندهی  داد و آس  را شكست  افرادش تمام
 . نگذاشت

   شهر عجلون  روز به  در همان  و افرادش يوشع35و34
ی  آنجا را مانند اهال  ساآنان  بردند و تمام نيز حمله
شهر    به بعد از عجلون37و36. نمودندک  هال الخيش
ی باديها آ  را با تمام  آردند و آن  حمله حبرون
 را آشتند،   ساآنانش ء و همه  گرفتند و پادشاه اطرافش
  سپس39و38. نماندی  باق  زنده نفر همک  ي آهی بطور

   را با تمام  شهر دبير بازگشتند و آن از آنجا به
   مردمشء  و همه  گرفتند و پادشاه اطرافشی ها دهكده

 . نمودند  عام  قتل لبنهی را مانند اهال
   را به  سرزمين  آن  تمام ، يوشع  ترتيب  اين به40

 در  را آهی  و پادشاهان  درآورد و قبايل تصرف
ی  زندگ ها، دشتها و نگب آوهستانها، آوهپايه

 خداوند   چنانكه  اسرائيل قوم.  برد آردند از بين یم
ک  را هال  سرزمين  آن  ساآنان  بود، تمام دستور داده

 تا   و از جوشن غزه تا  برنيع از قادش41. نمودند
ها  ی پيروز  اينء همه42.  آردند  عام  را قتل  همه جبعون
ی  شد، زيرا خداوند، خدا انجامی لشكرآشک در ي

  ، يوشع  از آن پس43. جنگيد ی م قومشی ، برا اسرائيل
   در جلجال  خويش  اردوگاه  افراد خود به با تمام
 . بازگشت

 
  ی شمال  پادشاهان شكست

   وقايع  حاصور، از اين ، پادشاه يابين یوقت
   اين بهی ، فورًا پيغامهاي يافتی آگاه

   جوار او حكومت همی  برشهرها  آه پادشاهان
 :آردند، فرستاد یم

 ،  مادون  پادشاه يوباب
 ،  شمرون پادشاه
 ،  اخشاف پادشاه
 ی،شمالی  آوهستانها  پادشاهان تمام

 ،  جليلء  درياچه وب در جن  واقع  اردن  دره پادشاه
  بودند،  در دشتها ساآن آهی پادشاهان
 ، ُدر، در غربی  بلنديها پادشاهان
  بودند،  آنعان  و غرب  در شرق آهی پادشاهان
ی و يبوسی  فرزی، حيتی،اموری  قومها پادشاهان

  در آوهستانها بودند، آه
   آوه ءدامنهی  در شهرها آهی  حو  قوم پادشاهان
 . بودند  ساآن  مصفه مين در ز حرمون

   شكستن درهمی  برا پادشاهان ،تمام  ترتيب بدين5و4
خود را ی  متحد شدند و لشكرها اسرائيليها با همی قوا

  اردو زدند، مرومی ها ، نزد چشمه  آرده بسيج
 دشتها  هايشان شمار آنها با اسبها و عرابه ی ب سپاهيان

 .را پرساختند
  ، چون از آنها نترس«: مود فر  يوشع اما خداوند به6

شما !  خواهند شد  آنها آشته  تمام  وقت فردا در همين
  هايشان  آنيد و عرابه  را قطع  پای اسبهايشان بايد رگ
   و افراد او خود را به يوشع7» . بزنيد را آتش
 ناگهانی، ء  رساندند و در يک حمله های مروم چشمه

   سپاه  آن ند تمامخداو8.  را غافلگير آردند لشكر دشمن
 نمود و آنها افراد   اسرائيليها تسليم  را بدست عظيم
  ء دره  و شرق  و مسرفوتمايم  بزرگ  را تا صيدون دشمن
 حتی يک   جنگ در اين. ، آشتند  نموده  تعقيب مصفه

 و افراد  يوشع9!  بدر نبرد  سالم  جان نفر از افراد دشمن
 پای   بود، رگ  فرموده  ايشان  خداوند به او همانطور آه
های آنها را   عرابه  آردند و تمام  را قطع اسبهای دشمن

 . زدند آتش
، شهر حاصور را نيز   بازگشت  در راه يوشع10

حاصور . (  را آشت  آن تسخير نمود و پادشاه
ی  آسان  تمام يوشع11) .بودی  نواح  شهر آن مهمترين
   آتش  به و شهر را  شهر بودند آشت  در آن را آه
 .آشيد

   مغلوب پادشاهانی  ساير شهرها  به  يوشع سپس12
 او   خدمتگزار خداوند، بهی، موس  برد و چنانكه حمله
از (13.  نمود  عام  آنجا را قتل  ساآنان  بود، تمام گفته

   بودند، يوشع ها بنا شده تپهی  بر باال آهی شهرهاي
ی  باق لم را سا  شهر حاصور را سوزانيد و بقيه فقط

   و ثروت  حيوانات  تمام  اسرائيل قوم14.)  گذاشت
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  ء بردند، و همه  غنيمت  را به  شده ويرانی شهرها
 .آنجا را آشتندی اهال

 او   خداوند به را آهی  موس  دستورات  تمام يوشع15
 . داد  انجام  و آاست  آم  بود بدون داده

 ء نی همه آرد يع  را تصرف  سرزمين  تمام  يوشع پس16
   سرزمين ، تمام نواحی آوهستانی صحرای نگب

های  ، و دشتها و آوه  اردن ، دشتها، دره جوشن
 از   اسرائيل  سرزمين ، وسعت  ترتيب  اين به17.  اسرائيل

 جاد در  ، تا بعل  نزديک سعير در جنوب  حالق آوه
. رسيد  می  در شمال  حرمون  آوه ء در دامنه وادی لبنان

  قوم18.   ممالک را آشت  اين  پادشاهان مام ت يوشع
   سرزمين  جنگيدند تا توانستند اين  سال  چندين اسرائيل
تنها 19 . نمايند  بود تصرف  داده  آنها وعده  خدا به را آه

 بود  ، جبعون  بست  صلح  پيمان  با اسرائيل شهری آه
   شهرها در جنگء بقيه.  بودند  حوی ساآن  قوم  در آن آه
 را بر  خداوند دشمنان20.  درآمدند  اسرائيل  تصرف به
   باشند، با قوم  خواستار صلح  تا بجای اينكه  داشت آن

   آشته  ترحم  آنها بدونء ، همه در نتيجه.  بجنگند اسرائيل
 موسی امر   خداوند به  بود آه  همان  درست شدند و اين

 . بود فرموده
 در  يها را آه عناق ، يوشع  مدت اينی در ط21

  ، يهودا و اسرائيل ، دبير، عناب حبرونی آوهستانها
 را   شهرهايشان  برد و تمام آردند از بين یمی زندگ
   در سرزمين آهی هاي ی عناقء همه22.  آرد ويران
 در  آمی از آنها ء عده  رفتند و فقط  بودند از بين اسرائيل
 .ماندندی  و اشدود باق ، جت غزه

   خداوند به  را، چنانكه  سرزمين  آن  تمام  يوشع پس23
   قبايل  را بين  آرد و آن  بود، تصرف فرمودهی موس

.  بخشيد  ملكيت  به  ايشان  نمود و به  تقسيم اسرائيل
  ، صلح  از سالها جنگ  پس  سرزمين  در آن سرانجام
 . حكمفرما شد و آرامش
  بودند  خورده شكستی  از موس آهی پادشاهان

   در سمت آهی پادشاهانی  نامها  است اين
آنها ی  بودند و شهرها رود اردنی شرق

آنها از ی شهرها: ( شد  تصرف اسرائيل ی بنء بوسيله
ی  نواح  تمام  شامل ، آه  حرمون  تا آوه  ارنونء دره
 .) شد، امتداد داشت ی م  اردنء درهی شرق

ی گ زند  در حشبون  آه  اموريان ، پادشاه سيحون2
 و   ارنونء آرد و قلمرو او از عروعير در آنار دره می

 مرز   آه  يبوق ء تا دره  ارنون  دره از وسط
   شامل  سرزمين اين.  يافت ی امتداد م عمونيهاست

   اردنء  بر دره او همچنين3. بودی  جلعاد آنون نصف
   در شرق واقع ( يشيموت  تا بيت  جليل ء از درياچه آه
،   امتداد داشت  پيسگاه  آوهء و تا دامنه)  مردهی دريا

 .آرد ی م حكومت
 رفائی بود و   قوم  از بازماندگان ، آه  باشان  پادشاه عوج4

او بر 5. آرد  و ادرعی زندگی می در عشتاروت
 در   حرمون  از آوه نمود آه  می سرزمينی حكومت

  ، و از سمت  در مشرق  باشان  و تمام  تا سلخه شمال
ها و  ها و معكی  جشوری  تا مرزهای سرزمين مغرب

 شمالی جلعاد را  ء نيمه ای آه  تا منطقه  جنوب از سمت
رسيد،   می  حشبون  سرحد سرزمين  و به گرفت دربر می

 آسانی بودند  ، همان  سرزمين  اين ساآنان6.  امتداد داشت
 بردند و موسی  ، آنها را از بين اسرائيل  موسی و بنی آه

 ء  قبيله  و جاد و نصف  رئوبينء  قبيله  را به يشانزمينها
 .منسی داد

 
  خوردند  شكست  از يوشع آهی پادشاهان

   حكومت  غربی رود اردن  در سمت پادشاهانی نيز آه7
.  شدند ها آشته  و اسرائيلی  يوشع آردند بوسيله می

   تا آوه  جاد در وادی لبنان  از بعل زمينهای آنها را آه
   قبايل  بين  سعير بود، يوشع نزديک آوه  حالق
 آوهستانها،   شامل  ناحيه اين8.  آرد  تقسيم اسرائيل بنی

 و  ها، صحرای يهوديه ، آوهپايه  اردن دشتها، دره
 حيتی، اموری،   آنجا اقوام ساآنان.  بود صحرای نگب

-9. آنعانی، فرزی، حوی و يبوسی بودند

   را آه  مناطق ی اين شهرها ، پادشاهان اسرائيل بنی24
  اين.  دادند رسيد شكست  سی و يک نفر می  به تعدادشان

نزديک (اريحا، عای :  بودند از شهرها عبارت
،  ، الخيش ، يرموت ، حبرون ، اورشليم) ئيل بيت

،  ، عراد، لبنه ، جازر، دبير، جادر، حرمه عجلون
،  ون، لشار ، حافر، عفيق ، تفوح ئيل ، بيت ، مقيده عدوالم
،  ، تعناک ، اخشاف  مرئون ، حاصور، شمرون مادون
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در بلنديهای (، در ) در آرمل ( ، يقنعام مجدو، قادش
 . ، و ترصه) در جلجال ( ، قوئيم)در
 

  تسخير نشدهی سرزمينها
  رسيد، خداوند بهی  پير  سن  به يوشعی وقت

  در حاليكهی ا تو پير شده«: او فرمود
   بايد تصرف  آه  است ماندهی باقی زيادی سرزمينها

 و  ماندهی  باق آهی  سرزمينهاي اينها هستند آن7-2. شوند
  آه(ها  ی فلسطين  سرزمين تمام: بايد تسخير شوند

،  اشقلون، اشدود،   غزه  نشين  شهر پادشاه  پنج شامل
 و ها  جشوری ، سرزمين)باشد  می  و عقرون جت
 قومها جزو  ن اي  سرزمين تمام ( ها در جنوب یعو

   رود شيحور در شرق شوند و بين ی م  محسوب آنعان
  ء، بقيه) قرار دارند  در شمال عقرون مصر و سرحد

ها و  ی صيدونء  شهر معاره  بين  آه  آنعان سرزمين
   در مرز اموريها قرار دارد، سرزمين شهر افيق
   جاد در جنوب  از بعل  آه  در شرق  لبنان جبليها، تمام

  يابد، تمام ی امتداد م  حمات  تا گذرگاه  حرمون آوه
   و مسرفوتمايم  لبنان  بين آهی آوهستانی سرزمينها

   ساآنان من.   صيدونيهاست  به قرار دارد و متعلق
   اسرائيل قومی  رو  سرزمينها را از پيش  اين تمام

  آنها را چنانكهی  راند، اما تو زمينها  خواهم بيرون
  ء قبيله  و نصف  اسرائيلء  قبيله  نه ، بين ام دستور داده

 ». باشد ايشانک  تا مل  آن  تقسيم  قرعه  حكم بهی منس
 

   اردن شرقی  زمينها تقسيم
 و جاد،   رئوبين ء منسی و دو قبيلهء  ديگر قبيله نصف8

   تحويل  شرقی رود اردن  خود را در سمت قبًال قسمت
   را برای آنها تعيين  ناحيه  بودند، زيرا موسی اين گرفته
   وادی ارنونء  در آناره از عروعير آه9.  بود نموده
   و تمام  وادی است  اين  در وسط  تا شهری آه است
 شهرهای  ءمه ه همچنين10،   ميدبا تا ديبون بيابان
 تا سرحد   از حشبون  اموری آه  قوم ، پادشاه سيحون
و نيز 12و11. آرد، ملک آنها بود  می  حكومت عمون

   آوه ها، تمام ها و معكی  جشوری جلعاد، سرزمين
 جزو   تمام  آه  تا شهر سلخه  باشان  و تمام حرمون

 در  عوج. (  داشت  آنها تعلق  بود به قلمرو عوج

  آرد و از بازماندگان  می  وادرعی حكومت عشتاروت
   داد و بيرون  موسی آنها را شكست رفائيها بود آه

 جشور و معكی را از  اما اسرائيليها مردم13.) راند
 آنها تا امروز در   نكردند، بطوريكه  بيرون زمينهايشان

 . ساآنند  ايشان ميان
زيرا  بود،  ندادهی  زمين هيچی  الوء  قبيله بهی موس14

   به  بر آتش آهی هاي ی، قربان زمينی قرار بود بجا
 . شود  آنها داده شد به ی م خداوند تقديم

 
   رئوبينء  قبيله زمين

  ءقبيلهی  خاندانها  را به از سرزمينی بخشی موس15
 آنها از عروعير در  حدود زمين16.  بود  داده رئوبين
ی اد و  آن  در وسط آهی  و شهر ارنونی آنار واد

  سرزمين17.  مجاور ميدبا بود  دشت ، تا آنطرف است
شد،  ی م  دشت آنی  شهرها  و تمام  حشبون آنها شامل

،  يهصه18،   معون بعل ، بيت بعل ، باموت ديبونی يعن
 شحر در  ، سارت ، سبمه قريتايم19،  ، ميفاعت قديموت
 و  يشيموت فغور، بيت بيت20،  درهی  باال آوهستان

 .  پيسگاه وه آ دامنه
 بودند و نيز   در دشت آهی  شهرهاي همچنين21

   در حشبون آهی  امور ، پادشاه سيحونی شهرها
.  درآمدند  رئوبينء  قبيله  ملكيت آرد به ی م حكومت
   را آه  مديان  و بزرگان  پادشاه  سيحونی،موس

  ، صور، حور و رابع  راقمی،َاِو:  بودند از عبارت
 سيحوِن   افراد در سرزمين اين.  بود  داده شكست
  بلعام22. آردند و با او متحد بودند یمی  زندگ پادشاه

  بود آهی  آسان جادوگر، پسر بعور، نيز از جمله
رود 23.  بودند  شده  آشته  اسرائيليها در جنگ بوسيله
اينها شهرها و .  بود  رئوبينء قبيلهی ، مرز غرب اردن
   ملكيت  به  رئوبينء قبيلهی ها خاندان  به بودند آهی دهات
 . شدند داده
  جادء  قبيله زمين

ی  را برا از سرزمينی  قسمت همچنينی موس24
   قسمت اين.  بود  نموده  جاد تعيينء قبيلهی خاندانها
جلعاد و ی  شهرها يعزير، تمام25:  بود از عبارت
  ربهک ها تا عروعير نزدي ی عمون  سرزمين نصف

، و از   و بطونيم  مصفه ا رامت ت و از حشبون26
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 و  هارام بيتی شهرها27؛  تا سرحد دبير محنايم
 بودند   اردن ء در دره ، آه ، صافون ، سوآوت نمره بيت

رود .   حشبون ، پادشاه سيحونک  مل  بقيه و همچنين
 در   جليلء  جاد بود و تا درياچهء قبيلهی  مرز غرب اردن
  بودند آهی شهرها و دهاتاينها 28.   امتداد داشت شمال
 . شدند  داده  ملكيت  جاد بهء قبيلهی  خاندانها به
 

  ی منسء  قبيله زميِن نصف
ی خاندانهای  را برا از سرزمينی قسمتی موس29

 از   ايشان زمين30.  بود  نموده تعيينی  منسء  قبيله نصف
  مملكت (  باشان  بود و شامل  شمال  بطرف محنايم
 در  واقع(يائير ی  شهرها و تمام)  دشاه پا  عوج سابق
 جلعاد  نصف31. شد ی شهر بودند، م  شصت آه)  باشان

  و عشتاروتی  يعن  عوج  نشين پادشاهی و شهرها
ی  ماخير پسر منس  خاندان  نصف  به در باشانی ادرع
 . شد داده

،   رود اردن شرقی  زمينها تقسيمی  بود چگونگ اين32
 اريحا در   او در شرق آهی  هنگامی، موس بوسيله
  ء قبيله بهی  سهم هيچی اما موس33.  بود  موآب دشت
ی  بود، بجا  گفته  ايشان  به نداد، زيرا چنانكهی الو

 . بود  ايشان  ميراث اسرائيلی ، خداوند، خدا زمين
 

   قرعه  حكم  به  آنعان تقسيم
   قبيله  نه ، بين  آنعانء  شده تصرفی زمينها

 خداوند   شد، چون  تقسيم  قرعه  حكم  به نيم و
   قرعه  حكم  زمينها به  بود آه دستور دادهی  موس به

  قبايلی  و رؤسا ، يوشع العازار آاهن.  شوند تقسيم
ی موس4و3.  دادند را انجامی آش  قرعه  اين اسرائيل یبن

   دو قبيله  را به رود اردنی  شرق سمتی قبًال زمينها
   به  دو قبيله  شامل  يوسفء قبيله. (بود   داده و نيم
  نيز گرچهی  الوء قبيله.  بود و افرايمی منسی نامها

ی شهرهايی  بود، ول  محروم از زمينی بطور آل
   حيوانات چرانيدنی برای هاي  و چراگاه سكونتی برا
  ، مطابق  زمين  تقسيم پس5) . شد  داده  ايشان به

   بود، انجام دادهی  موس  خداوند به آهی دستورات
 . گرفت

 

   آاليب زمين
 نزد   جلجال  يهودا بهء  قبيله ای از مردان روزی عده6

 َقِنزی  ، پسر َيُفنه  آاليب يكی از آنها آه.  آمدند يوشع
 خاطر داری وقتی در  آيا به«:  پرسيد بود، از يوشع

 موسی   و تو به  منء ، خداوند درباره  بوديم  برنيع قادش
موسی ما .   بودم  ساله  چهل  من  زمان در آن7؟  گفت  چه

   فرستاد تا وضع  آنعان  سرزمين  به  برنيع را از قادش
   به  داشت  حقيقت  را آه  آنچه من.  آنجا را بررسی آنيم

   آمده  با من  ديگر آه اما برادران8،   دادم او گزارش
   ولی چون. ترسانيدند  آنعان  به  را از رفتن بودند، قوم

  موسی به9،  آردم  خداوند، خدای خود را پيروی می من
   تا ابد از آن ام  گذاشته  در آن  قدم  داد زمينی آه  قول من
  بينی، از آن  می  چنانكه حال10.  باشد  و فرزندانم من

 و   چهل  آه  تاآنون  بوديم  سرگردان  در بيابان  آه هنگام
  داشته نگاه  داوند مرا زندهگذرد خ  می  از آن  سال پنج
گذرد   می  از عمرم  سال  هشتاد و پنج با اينكه.  است

 موسی ما را برای بررسی  هنوز مانند زمانی آه11
  توانم  و می  و قوی هستم  فرستاد، سالم  آنعان سرزمين
  پس12!   بجنگم  و با دشمنان  سفر آنم  گذشته باز مثل
   داده  من  را به اش ند وعده خداو  آوهستانی را آه اآنون
آوری وقتی   خاطر می  شک به بدون.   بده  من ، به است

، عناقيهای   بوديم  رفته  آنعان  به برای بررسی اوضاع
آردند و شهرهای   زندگی می  آوهستان  آسا در آن غول
 ياری خداوند،   و حصاردار بود؛ اما به  بزرگ ايشان
   راند، همانطور آه  خواهم  آنها را از آنجا بيرون من

 ».  است خداوند فرموده
 او   را به  داد و حبرون  را برآت  آاليب يوشع14و13

ی  خداوند، خدا  دل  از صميم بخشيد، زيرا آاليب
 تا امروز نيز  حبرون.  بود آردهی  را پيرو اسرائيل
 ء ، قريه  حبرون  از آن پيش(15. باشد ی م  آاليب از آن
 دالور   بزرگترين  نام اربع. شد ی م ه ناميد اربع
 .)ها بود یعناق

 . برقرار بود  صلح  آنعان ، در سرزمين  زمان در اين
 

  يهودا ء قبيله زمين
   به  قرعه  حكم  به آهی  زمين  است اين

 : شد  يهودا دادهء قبيلهی خاندانها

14
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  بيابانی  جنوب اليهی  منته  به  در جنوب  زمين اين
. شد ی مرز م  هم رسيد و در آنجا با ادوم ی م صين

   شروع مردهی  دريا از جنوبی  مرز جنوب اين4و3و2
ی ، بسو گذشته»  عقربهاء گردنه « شد و از جنوب یم

   جنوب از آنجا به.  رفت ی م  پيش  صين بيابان
،   گذشته  از حصرون رسيد و سپس ی م برنيع قادش
  گشت ی برم َقرَقع   و بطرف رفت ی ادار باال م بطرف
ی  مصر را ط رسيد، بعد دره ی م  عصمون و به
 .شد ی م  ختم مديترانهی  دريا ، به آرده

شد  ی م  شروع مردهی  دريا  از جنوب آنی مرز شرق5
   در آن  رود اردن آهی جايی  دريا يعن و تا شمال

 . يافت یريزد، امتداد م یم
  حجله تتا بي6 شد و ی م شروعی از آنجا مرز شمال

  سنگ« تا  اردنی  واد  شمال  و بطرف يافت یامتداد م
در 7.  رفت ی م پيش)  بود  پسر رئوبين بوَهن(»  بوَهن

. رسيد ی دبير م ، به  عخور گذشتهء  دره آنجا از ميان
   ادوميمء  گردنه  مقابل جلجالی ، بسو  شمال بسمت بعد

از آنجا .  گشت ی عخور برمء درهی  جنوب در طرف
   عين  و به رفت ی م  پيش  شمس عينی ها  چشمه بطرف
 در امتداد   آه  هنومء  از دره سپس8. رسيد ی م روجل
قرار )  اورشليمی يعن(ی شهر يبوسی  جنوبء دامنه

 در  آهی ا تپهی  باال  و از آنجا به رفت یدارد، باال م
 ء درهی شمالی  و در انتها  هنومء درهی  غرب سمت
ی ها  چشمه از آنجا به9.  رفت ی م  پيش،  است رفائيم
   عفرون آوهک نزديی  شهرها ، به  شده  آشيده نفتوح

.  يافت یامتداد م)   يعاريم قريه ( رسيد و تا بعله یم
 سعير   آوه  به  مغرب  بطرف  از بعله سپس10
  آه (  يعاريم آوهی  شمال ء و در امتداد دامنه گشت یبرم

  شمس  بيت  و بطرف رفت ی م پيش)  باشد آسالون
 ء  دامنه بعد به11.  گذشت ی م ، از تمنه سرازير شده

شد و  ی م  آشيده رسيد و تا شكرون ی م عقرونی شمال
   به رسيد و سرانجام ی م ئيل  يبن  به  گذشته  بعله از آوه
 .شد ی م  ختم مديترانهی دريا

 . بود مديترانهی  دريا  ساحلی،مرز غرب12
ی  مرزها زندگ  اين  يهودا در داخلء يلهقبی خاندانها

 .آردند یم
 

  شد  داده  آاليب  خاندان  به آهی زمين
 )15-11: 1  داوران(

  از زمينی  قسمت  دستور داد آه  يوشع خداوند به13
   اين برحسب. ببخشد)  پسر يفنه (  آاليب يهودا را به
 او   بود به  حبرون  ديگر آن  نام  آه  اربعء دستور، قريه

،  آاليب14) . بود  پدر عناق  نام اربع. ( شد داده
   از نسل را آهی  و َتَلما  اخيمانی،شيشای ها طايفه
   با مردم سپس15.  راند  بودند از آنجا بيرون عناق

 .جنگيد) شد ی م  سفر ناميده  قبًال قريه آه(شهر دبير 
   برود و قريه هر آه«:   افراد خود گفت  به آاليب16
ی  زن  او به  را به  عكسه  نمايد، دخترم ر را تصرفسف

 ء برادرزاده) پسر قناز ( ئيل ُعتن17» . داد خواهم
   را به  عكسه  نمود و آاليب ، شهر را تصرف آاليب
 ء  خانه  را به عكسهی  وقت ئيل عتن18. دادی  زن او به
   قطعه  نمود تا از پدرش برد، او را ترغيب یخود م
   شد تا در اين  پياده  از االغش عكسه. دبخواهی زمين
 از او  آاليب.  آند  صحبت  آاليب  با پدرش باره

 ء هديهک ي«:   گفت عكسه19» ی؟خواه یم  چه«: پرسيد
   من  به آهی  زمين  آن چون!   بده  من  به ديگر هم

   آه  زمين قطعهک ي.  استی آب ی ب  زمينی،ا داده
ی ها  چشمه  آاليب پس» .  بده  من  باشد به  در آن چشمه

 . او بخشيد  را به باال و پايين
 

 يهودای شهرها
   شامل  گرفت  يهودا تعلقء  قبيله  به آهی سرزمين20

 .زير بودی شهرها
   در دشت ادومی  در امتداد مرزها آهی شهرهاي21

 : بودند از  بودند و عبارت  شده  واقع نگب
،  ، عدعده  ديمونه، قينه22، عيدر، ياجور،  ئيل قبص

،  ، بعلوت ، طالم زيف24،  ، حاصور، يتنان قادش23
، )يا حاصور (  حصرون ، قريوت حاصور َحَدته25
،  ، حشمون َحَصر جده27،  ، موالده ، شماع َامام26
،  بعاله29،  ، بزيوتيه ، بئرشبع حصر شوعال28،  فالط بيت
،   مدمنه، صقلغ31،  ، حرمه التولد، آسيل30،  ، عاصم عييم
 و  ، جمعًا بيست  و رمون ، عين ، سلخيم لباوت32،  سنسنه

 .  شهر با روستاهای اطراف نه
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   بودند و عبارت  شده  در دشتها واقع آهی شهرهاي33
 :بودند از
،  ، تفوح جنيم ، عين زانوح34،  ، اشنه ، َصرعه اشتاول
،  شعرايم36،  ، عزيقه ، سوآوه ، عدالم يرموت35،  عينام
 شهر با  ، جمعًا چهارده  و جديرتايم ، جديره ديتايمع

 . اطرافی روستاها
،  ، مصفه دلعان38،  جاد ، مجدل ، حداشاه صنان37

،  ، لحمان آبون40،  ، عجلون ، ُبصقه الخيش39،  ئيل ُيقت
 جمعًا   و مقيده ، نعمه داجون ، بيت جديروت41،  آتليش
 . اطرافی  شهر با روستاها شانزده

،  قعيله44،  ، نصيب ، اشنه يفتاح43،  ، عاتر، عاشان هلبن42
 .  شهر با روستاهای اطراف  جمعًا نه  و مريشه اآزيب

   عقرون  شهرها و روستاهای ناحيه  تمام همچنين45
 تا   از عقرون مرز آن46. يهودا بود ء جزو ملک قبيله
   اشدود واقع  اطراف  بود و شهرهايی آه دريای مديترانه

   يهودا به  بودند با روستاهای مجاور جزو زمين شده
  با و نيز خود شهر اشدود و غزه47. آمدند شمار می

 شهرهای آنار دريای   آنها و تمام آباديهای اطراف
 . مصر جزو ملک يهودا بودندء  تا دره مديترانه

قرار داشتند و ی آوهستانی  در نواح آهی شهرهاي48
 : بودند از عبارت

، )يا دبير (  سنه ، قريه دنه49،  ر، سوآوهشامير، يتي
،   و جيلوه ، حولون جوشن51،  ، عانيم ، اشتموه عناب50

 . اطرافی  شهر با روستاها جمعًا يازده
،  ، افيقه تفوح ، بيت يانوم53،  ، اشعان ، دومه اراب52
  و صيعور، جمعًا نه)  حبرون (  اربع ، قريه ُحمطه54

 . اطرافی شهر با روستاها
،  ، ُيقدعام يزرعيل56،  ، يوطه ، زيف ، آرمل معون55

 شهر با   جمعًا ده  و ِتمنه ، جبعه قاين57،  زانوح
 . اطرافی روستاها

  عنوت ، بيت معارات59، صور، جدور ، بيت حلحول58
 . ی اطراف شهر با روستاها ، جمعًا شش و التقون

ر با  جمعًا دو شه و َربه)   يعاريم قريه (  بعل قريه60
 . اطرافی روستاها

   بودند و عبارت  شده  واقع  در بيابان آهی شهرهاي61
 :بودند از

  و عينک ، شهر نم نبشان62،  ، سكاآه ، مدين عربه بيت
 . اطرافی  شهر با روستاها  جمعًا ششی،ُجد
 در  ها را آه ی يهودا نتوانستند يبوسء  قبيله اما مردم63

 آنها در  پس.  آنند ونآردند بير یمی  زندگ اورشليم
   در آنجا هستند و با مردم  ماندند و هنوز هم اورشليم
 .آنند یمی  يهودا زندگء قبيله

 
  ی و منس  افرايم قبايلی زمينها

   به  قرعه  حكم  به آهی زمينی مرز جنوب
،   گرفت  تعلق)ی و منس افرايم ( يوسف یبن

ی ، يعن تاريحاسک  نزدي  آه  رود اردن  قسمت از آن
شد و از صحرا  ی م اريحا شروعی ها  چشمه از شرق
  سپس. رسيد ی م ئيل بيتی  آوهستانء  ناحيه ، به گذشته

 در سرحد   لوز و عطاروت  بطرف ئيل از بيت
   مغرب  و بعد بسمت يافت ی ارآيها امتداد م سرزمين

   پايين حورون  يفليطيها تا آنار بيت  سرحد سرزمين به
  مديترانهی  دريا  به ، انتهايش  شده  آشيدهو تا جازر

 .رسيد یم
 

  افرايم
   داده  افرايمء قبيلهی  خاندانها  به آهی  زمين  است اين6و5
   ادار شروع  از عطاروت  زمين اينی مرز شرق: شد
 و  يافت ی باال امتداد م حورون شد و از آنجا تا بيت یم
ی  از دريای،مرز شمال. رسيد ی م مديترانهی  دريا به

شد و  ی م  آشيده  مشرق ، بسمت  شده  شروع مديترانه
   و يانوحه  شيلوه  تعنت  و به گذشت ی م از مكميته

،   شده  آشيده  جنوب  بسمت از يانوحه7. رسيد یم
 اريحا  ، به  آمده  پايين  و نعره  عطاروت بطرف

 از  سپس8. شد یمی  منته  رود اردن رسيد و به یم
   قانه ء دره  به ، از تفوح  شده  آشيده  غرب فآنجا بطر

   است اين. شد ی م  ختم مديترانهی  دريا رسيد و به یم
   داده  ملكيت  به  افرايم قبيلهی  خاندانها  به آهی زمين
 در  آهی از شهرهايی ، بعض  بر اين عالوه9. شد

ی بود با روستاهای  منسء  قبيله نصفک سرحد خا
آنها ی ول10.  شد  داده  افرايمء ه قبيل  به اطراف
   بودند بيرون  در جازر ساآن را آهی آنعانيهاي

16
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   افرايمء  قبيله نكردند و آنعانيها تا امروز در ميان
 .آنند یمی  زندگ  برده بصورت

 
  یمنس

 رود   در غرب آهی از زمينهايی قسمت
  پسر بزرگ(ی  منسء  قبيله بود به  اردن

  پسر بزرگ( ماخير   خاندان  به. شد داده)  يوسف
در  (  جلعاد و باشان قبًال زمين) و پدر جلعادی منس
 بود، زيرا آنها   شده داده)  رود اردنی  شرق سمت

ی  غربء آرانهی  زمينها پس2.  بودند شجاعی جنگجويان
ی خاندانهای يعنی  منس  قبيلهء  بقيه  به رود اردن
   داده فر و شميداع، حا ، شكيم ، اسرئيل کابيعزر، هال

 .شد
َصُلفحاد پسر حافر، حافر پسر جلعاد، جلعاد پسر 3

صلفحاد پسری . ماخير و ماخير پسر منسی بود
،  محله:  نامهای  به  دختر داشت او تنها پنج.  نداشت
 دختر نزد   پنج اين4.   و ترصه ، ملكه ، ُحجله نوعه

:  گفتند،  آمده  اسرائيل  و بزرگان ، يوشع العازار آاهن
   هر آدام توانيم  می  ما هم  موسی فرمود آه خداوند به«
 ».  باشيم  داشته  سهم  يک مرد از زمينء  اندازه به
   بود، اين  موسی امر فرموده  خداوند به  چنانكه پس6و5

. شدند   زمين ، صاحب شان  قبيله  دختر مانند مردان پنج
   جلعاد و باشان ين بر زم  منسی عالوهء  قبيله  ترتيب بدين
 ديگر از   سهم  ده  بود، صاحب  رود اردن  در شرق آه

 . شدند  رود اردن زمينهای غرب
 در   آه از سرحد اشير تا مكميتهی  منسء مرز قبيله7

  ؛ و از آنجا بطرف يافت ی، امتداد م  است  شكيم شرق
   تفوح عينی  اهال آهی ا  ناحيه ، به  شده  آشيده جنوب
   تفوح سرزمين(8. رسيد یآردند م یمی  زندگ در آن
 در مرز   آه بود، اما خود شهر تفوحی  منس  به متعلق

   تعلق  افرايمء  قبيله  به قرار داشتی  منس سرزمين
 نهر  بطرفی  منسء  سرحد قبيله سپس9) . گرفت یم

. رسيد ی م مديترانهی  دريا شد و به ی م  آشيده قانه
  واقعی منسک  در خا ر قانه نه چند شهر در جنوب(

) . بودند  افرايم  به  متعلق  در واقع  بودند آه شده
ی  برا مديترانهی  تا دريا  نهر قانه  جنوب زمين10

ی  تا دريا  نهر قانه  شمال  شد و زمين  تعيين افرايم

  از شمالی مرز منس.  شد دادهی  منسء  قبيله  به مديترانه
   سرزمين  به  شرق  اشير و از سمت  سرزمين به

 .يساآار محدود بود
  يساآار و اشير واقعک  در خا زير آهی شهرها11
،  ، يبلعام شان بيت:  شدند دادهی  منسء  قبيله  بودند به شده

ی  آوهستان  محله  سه آه(، َمِجدو  ک ُدر، تعنا ُدر، عين
ی  منس ءاما قبيله12.  آنها اطرافی ، و روستاها) داشت

 شهرها و روستاها   در اين را آهی عانيهاي آن نتوانست
   سرزمين  آنها در آن  آند، پس  بودند بيرون ساآن
 نيرومند  اسرائيل ی بن آهی هنگامی حت13. ماندندی باق

   را به  ايشان  نكردند بلكه شدند، باز آنها را بيرون
 .خود گرفتندی بردگ

:  گفتند او ، به  آمده  نزد يوشع  يوسفء  دو قبيله سپس14
 و ی،ا  ما داده  به سهمک  ي  فقط  زمين چرا از اين«

 ما را   و جمعيت  داده  خدا ما را برآت  آنكه حال
   پاسخ يوشع15» ؟  است  ديگر گردانيده زيادتر از قبايل

ی  آوهستان  و زمين  شما زياد است اگر جمعيت«: داد
ی توانيد جنگلها ی، م نيستی شما آافی  برا افرايم
خود ی  َفِرزيها و رفائيها را نيز بگيريد و برا يعوس

 ». آنيد صاف
   در دشتها ساآنند، چه آهی آنعانيهاي«: آنها گفتند16

، و   آن اطرافی  و روستاها شان  در بيت آهی آنهاي
  یها  هستند، عرابه  يزرعيلء  در دره آهی  آنهاي چه

  يوشع17» . آييم ی آنها بر نمء  دارند، و ما از عهده آهنين
. هستيدی  و شما قو  شما زياد است جمعيت«:  گفت
.   خواهد گرفت  شما تعلق  به سهمک  از ي  بيش پس

  اين.  شما خواهد بود نيز از آنی  جنگل آوهستان18
.  نماييد  را تصرف  آنيد و سراسر آن  را صاف جنگل
ها را از آنجا  یتوانيد آنعان ی شما م  آه  دارم  يقين من
 دارند و  آهنينی ها  آنها عرابه  آنيد، گر چه ونبير
 ».باشند یمی قو
 

  زمينهاء  بقيه تقسيم
  شدند و  جمع  در شيلوه  اسرائيل  قوم تمام
هر چند آنها .  را برپا آردند  عبادت ءخيمه

  هنوز هفتی  بودند، ول  شده  مسلط  سرزمين بر تمام
 .شتندندای  ملك  بودند آه ماندهی  باق قبيله

17
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خواهيد  یمی تا آ«:   آنها گفت  به  يوشع پس3
  را آهی رويد و زمينهاي یآنيد؟ چرا نمی انگار سهل

  ، تصرف  است  شما داده  به اجدادتانی خداوند، خدا
 آنها  من.  آنيد  مرد انتخاب  سه از هر قبيله4؟ آنيد ینم

  آنند و از وضعی  زمينها را بررس  تا آن فرستم یرا م
 شما   زمينها را بين  دهند تا بتوانم  گزارش  من  بهآنها
   تقسيم  قسمت  هفت  را به آنها بايد زمين6و5.   آنم تقسيم

 در   بياورند تا من منی  را برا  آن آنند و گزارش
   حكم  را به  قبيله  هفت  سهم حضور خداوند، خدايمان

 .  نمايم  تعيين قرعه
   ترتيب  قبًال به  آه ف يوس ء يهودا و قبيلهء قبيله«

اند در همانجا   را گرفته  و شمال جنوبی زمينها
ندارند، ی  سهم  از زمين همی  الوء قبيله7. مانند یم

   ايشان  خداوند سهم  هستند و خدمت زيرا آنها آاهن
  همی  منسء  قبيله  و جاد و نصف  رئوبين قبايل.  است
   آه  اردنرودی  شرق  خود را درسمت  قبًال سهم آه

 ».اند  بود، گرفته  نموده  تعيين ايشانی برای موس
آنند و ی  افراد رفتند تا زمينها را بررس  آن پس8

 در   بياورند تا او در شيلوه يوشعی  را برا  آن گزارش
   قرعه  حكم  را به  قبيله  هفت حضور خداوند سهم

  آهی  دستور  مطابق  يوشع فرستادگان9.  آند تعيين
   قسمت  هفت زمينها را به.  آردند  بودند عمل تهياف

.  را نوشتند هر قسمتی  شهرها  نمودند و نام تقسيم
  يوشع10.  بازگشتند  نزد يوشع  شيلوه اردوگاه   به سپس

   آن  و زمينها را بين  انداخت در حضور خداوند قرعه
 . آرد  تقسيم  قبيله هفت

 
   بنيامين ء قبيله زمين

ی  خاندانها زمين.  درآمد  بنيامين  نام  به رعه ق اولين11
 قرار   يهودا و يوسفء دو قبيلهی  زمينها ، بين  قبيله اين

   شروع  از رود اردن مرز آنها در شمال12.  داشت
 از  سپس.  رفت ی اريحا باال م  شمال ، بطرف شده
 در  آون بيتی  صحرا ، به  گذشته  آوهستان وسط
   همان آه( لوز   جنوب د بطرفبع13. رسيد ی م غرب
   ادار آه  عطاروت ، بطرف  شده آشيده)   است ئيل بيت

   واقع  پايين حورون  بيت جنوبی  آوهستانء در منطقه
 .شد ی سرازير م است

  حورون  بيت  جنوب از آوهستانی مرز غرب14
 ء قريه همان (  بعل  قريه ، به  شده  آشيده  جنوب بطرف
 .رسيد ی م يهوداستی از شهرهای ك ي آه)  يعاريم

   شروع  در غرب  بعلء مرز جنوبی از انتهای قريه15
از آنجا 16،   شده  آشيده های نفتوح  چشمه شد و بطرف می
 ء  دره  در شمال واقع (  هنومء  دره  مقابل  آوهی آهء  دامنه به

   هنومء ، از دره سپس.  يافت ، امتداد می است)  رفائيم
آرد و   می  يبوسيها را قطع  سرزمين و جنوب  گذشت می
   مرزی از عين  خط اين17. رسيد  می  روجل  عين به

   و بعد به رفت  می  شمس  عين  به  شمال  بطرف روجل
 قرار دارد،   ادوميم  گذرگاه  در مقابل  آه جليلوت

   پسر رئوبين بوهن (  بوهن  سنگ  بطرف سپس. رسيد می
 ء  دره  مقابل  زمينی آه از شمال18،  سرازير شده) بود
 سرازير   اردنء  دره  به سپس.  گذشت  می  است اردن
شد   می  آشيده حجله  بيت  شمال و از آنجا بسمت19شد  می
 در انتهای جنوبی   آه  شمالی دريای مرده  خليج و به

.  بود مرز جنوبی اين. شد ، منتهی می  است رود اردن
   را تشكيل  بنيامين  زمين، مرز شرقی رود اردن20
  ء برای خاندانهای قبيله  آه  زمينی است اين. داد می

 . گرديد  تعيين بنيامين
   تعلق  بنيامينء قبيلهی  خاندانها  به آهی شهرهاي21

 : قرارند ، از اين داشت
،  عربه بيت22،   قصيص ، ِعيَمق ُحجله اريحا، بيت

 َآَفرعمونی،24،  ، ُعفَرت ، فاره َعويم23،  ئيل ، بيت صمارايم
 .  شهر با روستاهای اطراف ، جمعًا دوازده ُعفنی و جابع

،  ، موصه ، آفيره مصفه26،  ، بئيروت ، رامه جبعون25
ی ، يبوس ، آلف صيله28،  ، تراله ، يرفئيل راقم27
 شهر  ، جمعًا چهارده  يعاريمء  و قريه ، جبعه) اورشليم(

 . اطرافی با روستاها
 . شد  داده  بنيامينء قبيلهی  خاندانها  به آهی د ملك بو اين

 
   شمعون  قبيله زمين

  زمين.  درآمد  شمعون  نام  به  قرعه دومين
 مرزهای  ، در داخل  قبيله خاندانهای اين

: شد  شهرها می  اين  و شامل  يهودا قرار داشت زمين
،  ، عاصم ، بالح َحَصرشوعال3،  ، موالده ، شبع بئرشبع

،  مرآبوت ، بيت صقلغ5،  ، حرمه التولد، بتول4
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  ، جمعًا سيزده  و شاروحن لباعوت بيت6،  حصرسوسه
 . شهر با روستاهای اطراف

، جمعًا چهار شهر با  ، عاتر و عاشان ، رمون عين7
   اين  روستاهای اطراف و تمام8  روستاهای اطراف

 ).شد  می  گفته  هم  نگب ء رامه آه( بئير  شهرها تا بعلت
   داده  شمعونء قبيلهی  خاندانها  به آهی  بود زمين اين
 ء قبيلهی  قبًال برا بود آهی  از سهم  زمين اين9. شد

ی  يهودا برا  سهم  زمين  بود، چون  گرديده يهودا تعيين
 . زياد بود ايشان

 
   زبولونء  قبيله زمين

  مرز زمين.  درآمد  زبولون  نام  به  قرعه سومين10
و 11 شد ی م  از ساريد شروع  قبيله اينی خاندانها
  ء دره ، به  شده  آشيده  و دباشه  تا مرعله  مغرب بطرف
 ساريد نيز   شرق از طرف12. رسيد ی م  ُيقَنعام شرق

   و يافيع  تابور و از آنجا تا دابره تا حدود آسلوت
  ، به  امتداد يافته  شرق باز بطرف13. شد ی م آشيده
 از  شد، سپس ی م  آشيده  قاصين فر و عت حا جت

در ی  مرز  خط اين14. رسيد ی م  نيعه ، به  گذشته رمون
  ئيل  يفتحء  دره  و به گشت ی برم  حناتون ، بطرف شمال
،  ، شمرون ، نهالل قطهی شهرها16و15 .شد یمی منته
.  بودند  زبولونء قبيلهک  نيز جزو مل لحم  و بيت يداله

   به اطرافشانی  شهر با روستاها جمعًا دوازده
 .  گرفت  تعلق  زبولونء قبيلهی خاندانها

 
  يساآارء  قبيله زمين

ی شهرها.  يساآار درآمد  نام  به  قرعه چهارمين18و17
،  يزرعيل:  بودند از  عبارت  قبيله اينی خاندانها
،  ، اناحره ئون ی، ش حفارايم19،  ، شونم آسلوت

  حده ، عين  جنيم ، عين رمه21،  ، آبص ، قشيون ربيت20
 يساآار از ء قبيلهی  مرز خط23و22.  فصيص و بيت
 و  گذشت ی م شمس  و بيت تابور، شحصيمهی شهرها

 شهر با  جمعًا شانزده. شد یمی  منته  رود اردن به
 يساآار ء قبيلهی  خاندانها  به اطرافشانی روستاها

 .  گرفت تعلق
 

  اشيرء  قبيله زمين

ی شهرها.  اشير درآمد  نام  به  قرعه جمينپن25و24
 ی،، حل حلقه:  بودند از  عبارت  قبيله اينی خاندانها
  ، خط آل ، عمعاد و مش کالمل26،  ، اآشاف باَطن
 و شيحور   آرمل ، بطرف  اشير در غربء قبيلهی مرز
   بطرف  مشرق و از آنجا بسمت27 شد ی م  آشيده لبنه
  ئيل  يفتحء  و دره  زبولون هپيچيد و ب ی م داجون بيت
 و  عامق بيتی  بسو  شمال از آنجا بطرف. رسيد یم
.  گذشت ی م  آابول  از شرق  امتداد يافته ئيل ینع
   و صيدون ، قانه ، حمون ، رحوب  از حبرون سپس28

  بطرفی  مرز  خط  اين سپس29.  گذشت ی م بزرگ
د رسي ی شهر حصاردار صور م پيچيد و به ی م رامه

   به  اآزيب  در ناحيه  پيچيده  شهر حوصه و باز بطرف
 و  ، عفيق عمه31و30. شد یمی  منته مديترانهی دريا

 و دو  جمعًا بيست. اشير بودندک  نيز جزو مل رحوب
 ء قبيلهی  خاندانها  به اطرافشانی شهر با روستاها

 .  گرفت اشير تعلق
 

  ی نفتالء  قبيله زمين
   مرزی زمين خط.  نفتالی درآمد  نام ه ب  قرعه ششمين33و32

شد و از بلوطی  می   شروع  از حالف  قبيله خاندانهای اين
 و  ، در امتداد ادامی، ناقب  گذشته  است  در صعنيم آه
 منتهی   رود اردن رسيد و از آنجا به  می  لقوم  به ئيل يبن
 تابور   ازنوت  بسمت  مرزی در غرب  خط اين34. شد می
  زمين.  رفت  می  پيش  حقوق يد و از آنجا بطرفپيچ می

 و با رود  ، با اشير در غرب  در جنوب نفتالی با زبولون
شهرهای حصارداری 35. شد  مرز می  هم  در شرق اردن
:  قرارند  بودند از اين  شده  نفتالی واقع  در زمين آه

،  ، رامه ادامه36،  ، آنارت َرَقت،   صير، َحَمت، صديم
،  َيرون39و38حاصور،  ، ادرعی، عين قادش37، حاصور
  جمعًا نوزده.  شمس  و بيت عنات بيت،  ، حوريم ئيل مجدل

 نفتالی ء  خاندانهای قبيله  به  اطرافشانشهر با روستاهای
 .  گرفت تعلق

 
   دان ء قبيله زمين

ی شهرها.  درآمد  دان  نام  به  قرعه هفتمين41و40
،  صرعه:  بودند از رت عبا  قبيله اينی خاندانها
،  الون43،  ، يتله ، َاَيلون َشَعلبين42،  ، عيرشمس ئول اشت
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يهود، 45،  ، بعله ، ِجَبتون َالَتقيت44،  ، عقرون تمنه
   و همچنين ، رقون يرقون مياه46،   رمون ، جت برق یبن

   دانء قبيلهی  برا آهی زمينی ول(47.  يافا  مقابل زمين
   به  دانء  قبيله پس. نبودی  آاف شانايی  شد، برا تعيين

 نمودند   را تصرف ، آن  برده  حمله  در شمال شهر َلَشم
   در آنجا ساآن سپس.  آردند  عام آنجا را قتلی و اهال

.)  شهر نهادند  را بر آن ، دان  جد خويش شدند و نام
ی  خاندانها  به اطرافشانی  شهرها و روستاها اين48

 .  گرفت ق تعل  دانء قبيله
 
  يوشعک مل
   تقسيم  اسرائيل  قبايل  زمينها ميان  از اينكه پس50و49

   اسرائيل  گرديد، قوم  تعيين شد و حدود هر آدام
پيشنهاد آردند ی  ملك  يوشع  دستور خداوند، به مطابق

   واقع  افرايم  آوهستان  در ميان  را آه  سارح و او تمنه
 بنا آرد و   را دوباره آنخود برگزيد و ی  بود برا شده

 . شد  ساآن در آن
   قبايل  بين  زمين و تقسيمی آش ، قرعه  ترتيب  اين به51

  انجام   عبادتء  خيمهء ، جلو دروازه  در شيلوه اسرائيل
 در حضور خداوند برگزار  آهی آش  قرعه در اين. شد

 حاضر   قبايل  و سران ، يوشع گرديد، العازار آاهن
 .آردند ی م ارتبودند و نظ

 
  پناهگاهی شهرها

 )31-1 :19   تثنيه؛32-6 :35اعداد (

   مردم به«2:  فرمود  يوشع خداوند به
   را آه پناهگاهی  شهرها بگو آه  اسرائيل
   شما داده بهی  موس  را توسط  آن قبًال دستورات

 غير عمد   قتل تا اگر آسی مرتكب3 آنند،  تعيين، * بودم
 در   مقتول  بستگان  ببرد و از انتقام ا پناه آنج شود به
 شهرها برسد بايد   يكی از اين  به وقتی قاتل4.  باشد امان
   برود و قضيه  است  قضاوت  محل شهر آه  ء دروازه به

  آنها نيز بايد او را به.  دهد  شهر شرح را برای بزرگان
 او   به ، مكانی برای زندگی آردن  شهر برده داخل
   مقتول اگر يكی از بستگان5.  بماند  ايشان د تا پيشبدهن

                                                 
 .6 و اول تواريخ فصل 35رجوع کنيد به اعداد فصل    *

   نمايند، چون  را تسليم  بيايد، نبايد قاتل  قاتل برای آشتن
 از  ، نه  است  شده  قتل  عمل او بطور تصادفی مرتكب

 در  اش  محاآمه او بايد تا زمان6.   و غرض روی آينه
  ان در زم ای آه  آهنه  رئيس ، و تا وفات حضور مردم

اما .  شهر بماند ، در آن  است  بر مصدر آار بوده واقعه
خود  ء  خانه شهر و تواند به  و می آزاد است،  بعد از آن
 ».بازگردد

:  يافتند  اختصاص پناهگاهی  شهرها برا  اين پس7
   در آوهستان  شكيمی، نفتال  در آوهستان  جليل قادش
در ) شد ی م ناميده نيز   حبرون آه (  اربع ء و قريه افرايم

رود ی  شرق  در سمت همچنين8.  يهودا آوهستان
  پناهگاهی  شهرها برا  اريحا، اين ، در شرق اردن

 ء قبيلهک باصر در صحرا از مل:  يافتند اختصاص
 جاد و  ءقبيلهک  در جلعاد از مل ، راموت رئوبين
 .ی منسء قبيلهک  از مل  در باشان جوالن

  ها بود و هم یاسرائيلی  برا ، هم پناهگاهی شهرها9
آردند،  یمی  زندگ  ايشان  در ميان آهی غريبانی برا

از آنها ی  يك  شود، به  قتل تصادفًا مرتكبی تا اگر آس
  ، به  در حضور مردم اش  از محاآمه فرار آند تا قبل

 . نشود ، آشته  مقتول خونی  مدع دست
 

  ی الوء قبيلهی شهرها
 )8-1 :35اعداد (

   آمدند و به  شيلوه بهی  الوء  قبيله زرگانب
   قبايل  رهبرانء  و بقيه ، يوشع العازار آاهن

ی برای  شهرهاي فرمود آهی  موس خداوند به«: گفتند
   ما داده ء قبيله ها به گلهی برای هاي  و چراگاه سكونت
ک  خداوند از مل  فرمان  طبق اسرائيل ی بن پس3» .شود

 ء  قبيله  به اطرافشانی ها اگاهبا چری خود شهرهاي
 .دادندی الو

  بودند آهی  الوء  از قبيله  گروه  نخستين  قهات خاندان4
 از  ها آه ی از قهات  دسته  آن به.  درآمد  نامشان  به قرعه
ی  شهر از شهرها  بودند، سيزده  و آاهن  هارون نسل
 ء  بقيه به5.  شد  داده  و بنيامين  يهودا، شمعون قبايل

 و  ، دان افرايمی  شهر از شهرها ، ده  قهات خاندان
،   جرشون  خاندان به6.  شد دادهی  منسء  قبيله نصف
ی  يساآار، اشير، نفتال قبايلی  شهر از شهرها سيزده
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  ، داده  قرار داشت  در باشان آهی  منسء  قبيله و نصف
ی  شهر از شهرها  دوازدهی، مرار  خاندان به7. شد

   طريق  اين به8.  شد  داده ، جاد و زبولون وبين رئ قبايل
   پذيرفت  بود، انجام فرمودهی  موس  خداوند به  آه آنچه

   قرعه  حكم بهی  الو ءقبيلهی ها برا و شهرها و چراگاه
 . گرديد تعيين

  قبايلک  از مل آهی شهرهايی  اسام  است اين10و9
   قهاتء ه از طايف  آه  هارون  نسل  به يهودا و شمعون

   نخستين  قهاتء طايفه( شد   بودند، داده)یپسر الو(
شهر 11: ) درآمد  نامشان  به  قرعه بودند آهی گروه
   پدر عناق اربع( باشد   اربعء  قريه  همان  آه حبرون

   به اطرافشی ها  يهودا با چراگاه در آوهستان) بود
  اطرافی  و روستاها مزارع(12.   گرفت  تعلق ايشان
  عالوه13.)  بود  شده  داده  پسر يفنه  آاليب ، قبًال به آن

   بود، اين پناهگاهی  از شهرها  آه بر شهر حبرون
:  شد  بودند داده  آاهن  آه  هارون  نسل شهرها نيز به

  ، يوطه عين16، ، دبير حولون15،  يتير، اشتموع14،  لبنه
 از  فاطرای ها  شهر با چراگاه جمعًا نه،  شمس و بيت
،   بنيامين ءقبيلهک از مل18و17.   يهودا و شمعونء قبيله
:  شد  داده اطرافی ها چراگاه  چهار شهر با اين

   جمعًا سيزده پس19.   و علمون ، عناتوت ، جبع جبعون
   آاهن  آه  هارون  نسل ، به اطرافی ها شهر با چراگاه

 .  گرفت بودند تعلق
، چهار شهر و  م افرايء  قبيله از طرف22و21و20

   داده  قهات  خاندانء  بقيه  آنها به اطرافی ها چراگاه
از ی يك ( شكيم:  بودند از  شهرها عبارت اين. شد

، ) بود  واقع  افرايم  در آوهستان  آه پناهگاهی شهرها
 . حورون  و بيت جازر، قبصايم

های   چهار شهر با چراگاه  دانء  قبيله از طرف24و23
 شهرها  اين.  شد  بخشيده  ايشان به آنها  اطراف
 .  و جترمون ، َاَيلون التقی، ِجَبتون:  بودند از عبارت

 و   رمون ، جت کتعنی  شهرهای، منسء  قبيله نصف25
   اين به26.  بخشيد  ايشان  آنها را به اطرافی ها چراگاه
   آنها به اطرافی ها  شهر با چراگاه ، جمعًا ده ترتيب
 . شد  داده  قهات ندان خاء باقيمانده

ی ها ديگر از گروهی  يك  نيز آه  جرشون  خاندان به27
   نصف از طرف:  شد  شهرها داده بود اينی  الو قبيله

ی از شهرهای يك (  در باشان  جوالنی، منسء قبيله
ی ها ، جمعًا دو شهر با چراگاه و َبَعشتره)  پناهگاه
،  قشيونی ا يساآار؛ شهرهء  قبيله از طرف28.  اطراف
، جمعًا چهار شهر با   جنيم  و عين يرموت29،  دابره

ی  اشير؛ شهرهاء از قبيله30.  اطرافی ها چراگاه
جمعًا چهار ،   و رحوب حلقات31،  ، عبدون آل مش

 ی؛ نفتالء از قبيله32.  اطرافی ها شهر با چراگاه
، ) پناهگاهی از شهرهای يك (  در جليل قادشی شهرها
ی ها  شهر با چراگاه جمعًا سه،   قرتان ُدر و حموت
 . اطراف

 آنها  اطرافی ها  شهر با چراگاه  جمعًا سيزده پس33
 . شد  داده  جرشون  خاندان به
  را تشكيلی  مرار  خاندان آهی  الو  قبيله ء بقيه به34
؛   زبولون ءاز قبيله:  شد  شهرها داده دادند، اين یم

جمعًا چهار ،   و نحالل نهدم35،  ، َقرته ُيقنعامی شهرها
؛   رئوبينء از قبيله36.  اطرافی ها شهر با چراگاه

، جمعًا   و ميفعت قديموت37،  باصر، يهصهی شهرها
 جاد؛ ء از قبيله38.  اطرافی ها چهار شهر با چراگاه

ی از شهرهای يك( در جلعاد  راموتی شهرها
 جمعًا چهار،  و يعزير حشبون39،  ، محنايم) پناهگاه

 . اطرافی ها هر با چراگاهش
   خاندان  به  قرعه  حكم  شهر به  دوازده رفته رويهم40

  دادند، داده ی م را تشكيلی  الو  قبيلهء  بقيه آهی مرار
 .شد
   به  متعلق آهی  از سرزمين  ترتيب بدين42و41
ی ها  شهر با چراگاه  و هشت  بود چهل اسرائيل یبن

 . شد داده ی الوء  قبيله  آنها به اطراف
 آند ی موعود را تسخير م  سرزمين اسرائيل یبن
   اجداد قوم  به  سرزمينی را آه  خداوند، تمام پس43

   بخشيد و ايشان اسرائيل  بنی  بود به  فرموده  وعده اسرائيل
خداوند 44.  شدند  ساآن ، در آن  نموده  را تصرف آن

   اسرائيل زمين بود در سر  داده  اجداد آنها وعده  به چنانكه
 با آنها   برقرار نمود و آسی را يارای مقاومت صلح
 خود را   را ياری نمود تا دشمنان خداوند ايشان. نبود

   قوم  به های نيكويی آه  وعده  تمام او به45. نابود آنند
 . بود وفا آرد  داده اسرائيل
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   رود اردن  شرق  قبايل بازگشت
 ، جاد و  رئوبين قبايلی  جنگ  مردان يوشع
  و به2 حضور طلبيد  منسی را به ء  قبيله نصف

 موسی خدمتگزار خداوند  هر چه«:  فرمود  چنين ايشان
  ايد، و تمام  داده  بود، انجام  شما امر فرموده به

  هر چند جنگ3. ايد  آرده  مرا نيز اطاعت دستورات
 خود   برادران  مدت  آشيد، ولی شما در اين خيلی طول

   خداوند، خدايتان  مأموريتی را آه ا ترک نكرديد بلكهر
 خداوند، خدای  اآنون4.  داديد  بود، انجام  شما داده به

 پيروزی و   برادرانتان خود، به ء  وعده شما مطابق
های خود در آنسوی   خانه  به پس.   است  بخشيده آرامش

   خدمتگزار خود موسی به  خداوند توسط  آه رود اردن
   را آه  آنچه بدقت5. ، برگرديد  است  داده  ملكيت ا بهشم

خداوند، :  دهيد ، انجام  است  شما دستور داده موسی به
 برداريد،   او گام  بداريد، در راه خدای خود را دوست

   و جان  او بچسبيد و با دل  آنيد، به  را اطاعت احكامش
 ». نماييد او را خدمت

   را به ، ايشان  داده  آنها را برآت  يوشع پس6
  موسی قبًال در شرق(8و7.   ساخت  روانه هايشان خانه

 بود، و   داده  منسی زمينء  قبيله  نصف  به رود اردن
،   قبيله  ديگر آن  نصف  به  رود اردن  در غرب  هم يوشع

   مردان درحاليكه.)  بخشيد  ديگر، زمين  قبايل در ميان
 را   ايشان دند، يوشعهای خود بو  خانه جنگی عازم

های   و رمه  بسيار، گله با ثروت«:  ، گفت  داده برآت
  ، و پوشاک فراوان  و آهن ، مس شمار، طال و نقره بی
   را با بستگان  غنايم های خود باز گرديد و اين  خانه به

 ». نماييد خود تقسيم
 ء  قبيله ، جاد، و نصف  رئوبين قبايلی  جنگ  مردان پس9

   آنعان  در سرزمين  را در شيلوه اسرائيل یبن ی،منس
 بنا   خود در جلعاد آه سرزمينی نمودند و بسوک تر
   آرده  را تصرف  آنی، موس  دستور خداوند به به

 . شدند بودند، روانه
 

   آنار رود اردن قربانگاه
ی  منس  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايلی وقت12و11و10
 رسيدند،   در آنعان ود اردن در آنار ر  جليلوت به

در آنار رود ی  و چشمگير  بسيار بزرگ قربانگاه

   اسرائيل  قبايلء  بقيه آهی اما هنگام.  بنا آردند اردن
 آنها   جنگ  شدند تا به  جمع  را شنيدند، در شيلوه اين

  فينحاسی  رهبر را بهی ا ، عده اولی ول13. بروند
 جلعاد   سرزمين ه ب  نزد ايشان پسر العازار آاهن

 نفر   رفتند ده  فينحاس  همراه آهی افراد14. فرستادند
را ی خاندانی  سرپرست  از آنها مقام  هر آدام بودند آه
 خود ء  قبيله از طرفی  نمايندگ  داشتند و به بر عهده

،   رئوبين  نزد قبايل  به  گروه اينی وقت15.  بودند آمده
،  جلعاد رسيدند زميندر سری  منس ء قبيله جاد و نصف

چرا «:  خداوند گفتند  قوم  تمام از طرفی  نمايندگ به16
   قربانگاه  اين ايد و با ساختن خداوند برگشتهی از پيرو

  اسرائيلی ، برضد خدا  شده از او روگردان
 * فغور  بعل  بت  پرستش آيا عقوبت18و17ايد؟  برخاسته

ی  بال چهايد   آرده  بود؟ مگر فراموش ما آمی برا
   شد، بطوريكه  خداوند عارض بر قومی وحشتناآ
دانيد  ی؟ مگر نم ايم  آامًال آزاد نشده  از آن هنوز هم

آنيد فردا او ی اگر امروز از دستور خداوند سرپيچ
 خواهد شد؟   خشمگين  اسرائيل قوم ء هبار ديگر بر هم

،   نيست  خداوند مناسب  شما برای عبادت اگر زمين19
 در  عبادت ء  خيمه  خداوند آه  سرزمين  به ستبهتر ا
 با ما زندگی آنيد، و با   سرزمين  بياييد و در اين آنجاست
   بر قربانگاهی آه  ديگر عالوه  يک قربانگاه ساختن

، برضد خداوند   است  شده برای خداوند، خدای ما ساخته
ی  وقت ايد آه  آرده آيا فراموش20. و برضد ما برنخيزيد

 او   فقط ، نه  را برداشت  حرام  مال  پسر زارح عخان
 » شدند؟  با او مجازات  اسرائيل  قوم  تمام بلكه

  بهی  منسء  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايل21
ی خداوند، خدا«22:  دادند  پاسخ  چنين  قبايل نمايندگان
   چه  قربانگاه اينی  قصد ما از بنا داند آه ی م خدايان
  اگر ما با اين.  شما نيز بدانيد خواهيم ی و م  است بوده

 او   و به ايم  شده خداوند روگردانی آار از پيرو
اگر از 23.  نگذاريد ، شما ما را زنده ايم  ورزيده خيانت

ی  تا رو ايم  را ساخته  قربانگاه  و اين خداوند برگشته
ی سالمتی و قربانی  آرد  هديهی،سوختنی  قربان آن

ما 24.  آند  ما را مجازات ، خداوند خودش م آني تقديم

                                                 
 .9-1: 25نگاه کنيد به اعداد    *
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  ، چون ايم  داده  انجام احتياطی  آار را از رو اين
 ما   فرزندان  شما به  فرزندان  در آينده ترسيم یم

 را  اسرائيلی  نداريد خداوند، خدا شما حق: بگويند
. در خداوند نداريدی زيرا شما سهم25 آنيد،  پرستش

و .   است  ما و شما قرار داده ين را ب خداوند رود اردن
 ما را از   شما، فرزندان  فرزندان  ترتيب  اين به

   آن  گرفتيم  تصميم پس27و26.  خداوند باز دارند پرستش
ی  قربان تقديمی  برا  نه ، البته  را بنا آنيم قربانگاه
 ما و شما و   تا بين ها، بلكه یو ساير قربانی سوختن

 در   داريم  حق  ما هم اشد آهبی  شاهد فرزندانمان
و ی سوختنی ها ی قربان  خداوند او را با تقديم ءخانه
   شما به ، و اگر فرزندان  نماييم پرستشی سالمت

، در خداوند نداريدی سهم شما:  ما بگويند فرزندان
   را نگاه  قربانگاه اين:  ما بتوانند بگويند فرزندان28

 خداوند   قربانگاه ءهنمونی  ما از رو  پدران آنيد آه
ی ها ی قربان تقديمی ، برا  قربانگاه اين. اند ساخته
   است  اين ء نشانه  بلكه ها نيست یو ساير قربانی سوختن

ما 29 .  و خدا را بپرستيم  بياييم  داريم  حق  ما هم آه
 و با  داريم ی برنم خداوند دستی هرگز از پيرو

 ء  هديهی،سوختنی ن قربا تقديمی برای  قربانگاه ساختن
 او سرپيچی  ها از دستورات آردی و ساير قربانی

   بايد بر آن  تنها قربانگاهی آه دانيم ما می.  آنيم نمی
 خداوند قرار   در عبادتگاه  آه  است قربانی آرد، همان

 ».دارد
   آه اسرائيل ی بن  قبايل  و نمايندگان  آاهن فينحاس30

ی ها  را از قبيله سخنان   اين بودند، چونی  و همراه
.  شدند شنيدند، قانعی  منسء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين

 خداوند   آه امروز فهميديم«:   گفت  ايشان  به فينحاس31
ايد  ، زيرا شما برضد او برنخاسته  ماست در ميان

 ».ايد  داده نجاتی  ما را از نابود ، قوم  برعكس بلكه
 باز   آنعان از جلعاد به،   و نمايندگان  فينحاس پس32

  اسرائيل ی بن  بودند به  شنيده  را آه گشتند و هر آنچه
   مردمء  آنها، همه  گزارش با شنيدن33.  دادند گزارش
 شاد شدند و خدا را شكرنمودند و ديگر  اسرائيل

   و جاد و يا خراب  رئوبين  با قبايل از جنگی سخن
 و   رئوبين قبايل34 . نيامد  ميان  آنها به  سرزمين آردن
  قربانگاه« بودند   بنا آرده را آهی  قربانگاه جاد آن

 ما و   بين  قربانگاه اين«: ناميدند و گفتند» شاهد
ما نيز ی  خداوند، خدا  آه  ما شاهد است برادران
 ». هست

 
   يوشع وصيت

  را از اسرائيل ی و خداوند بن سالها گذشت
   در اين.بخشيدی  راحت  دشمنانش دست

  او تمام2.  بود  شده  پير و سالخورده  يوشع هنگام
 و   و رهبران  بزرگان  را فراخواند و به اسرائيل یبن

 ديگر پير  من«:   گفت  اسرائيل  قوم  و مقامات قضات
 خداوند،   را آه شما آنچه3.  ام  شده و سالخورده

او . ايد  ديده  است  داده  بخاطر شما انجام خدايتان
  را آهی  زمينهاي من5و4.  جنگيد  با دشمنانتان خودش

  را آهی آنهايی ايد و حت  خود درآورده  تصرف به
  تمام.  ام  نموده  شما تقسيم ايد، بين  نكرده هنوز تصرف

  مديترانهی  تا دريا  گرفته ، از رود اردن  سرزمين اين
   داده  خداوند وعده شما خواهد بود؛ زيرا چنانكه  از آن
ی  شما باق  هنوز ميان را آهی هاي ، خود او قبيله است
   خواهد راند تا در آن  بيرون  سرزمين اند از اين مانده
 . شويد ساآن

 در  را آهی  دستورات باشيد و بدقتی اما شما قو«6
   آنيد و تمام  اطاعت  است  شده نوشتهی  موس تورات
.  نشويد  منحرف داريد و از آن  را نگاه  آن جزييات

 شما   هنوز در ميان آهی هاي  باشيد با قوم مواظب7
 آنها را   خدايان نام.  نكنيد اند معاشرت ماندهی باق

 نخوريد، آنها   آنها قسم  نام  نياوريد و به  زبان هرگز به
   به بلكه8.  نكنيد و جلو آنها زانو نزنيد را عبادت

ال  تا حا خود بچسبيد، همانطور آهی خداوند، خدا
 و نيرومند را از  بزرگی ها خداوند، قوم9. ايد آرده
  نتوانستهی  آس  و تاآنون  رانده شما بيرونی  رو پيش
ی  تنهاي از شما بهک هري10.  دربرابر شما بايستد است

 بجنگيد و آنها  هزار سرباز دشمنک قادر هستيد با ي
  شما مطابقی  دهيد، زيرا خداوند، خدا را شكست

  پس11. جنگد یشما می  بجا  است ده دا آهی قول
خود را ی  خداوند، خدا  هميشه  باشيد آه مواظب
 . بداريد دوست
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  ، با افراد اين  شده اگر از خدا روگردانی ول«12
 شويد و از   شما هستند دوست  هنوز درميان قومها آه
 باشيد  مطمئن13،  بدهيد  آنها زن  بگيريد و به آنها زن

 نخواهد   بيرون ها را از سرزمينتان قوم  خدا اين آه
ی ا شما، تازيانهی پايهای برای  آنها دام راند، بلكه

 شما خواهند بود و  در چشمی  شما، و خار پشتی برا
   به  خداوند، خدايتان آهی  نيكوي  در زمين شما عاقبت
 .خواهيد شدک  هال  است شما داده

شما شاهد  ء  و همه  است  فرا رسيده  عمر من پايان«14
   شما وعده  به  خداوند، خدايتان  هر چه هستيد آه
ولی 16و15.   است  شده  يک انجام  بود، يک به فرموده

،   است  شما داده ها به  خداوند نعمت بدانيد همانطور آه
   خواهد آرد اگر از دستورات بر سر شما بال نيز نازل

  ه و سجد  ديگر را پرستش او سرپيچی آنيد و خدايان
 خواهد شد و   او بر شما افروخته  خشم بلی، آتش. نماييد

   است  شمابخشيده  به  نيكويی آه شما رااز روی زمين
 ».بكلی نابود خواهد آرد

 
  تجديد عهد در شكيم

  را  اسرائيل  قبايل  تمام بار ديگر، يوشعک ي
   و مقامات  و قضات  و رهبران با بزرگان

، در   احضار آرد و آنها آمده  در شكيم  اسرائيل قوم
 گشود و   سخن  به  لب يوشع2. حضور خدا ايستادند

در «: فرمايد ی م اسرائيلی  خداوند، خدا  آه گفت
   و ناحور، در سمت ، پدر ابراهيم  جد شما تارح گذشته
ی ول3.  بود پرست  و بت زيست ی م رود فراتی شرق
   فراترودی  را از آنسو ، پسر تارح  ابراهيم من

 و او را در   آوردم  آنعان  سرزمين ، به برداشته
 او را زياد   و نسل  گرداندم  سرزمين سراسر اين

 نيز   اسحاق و به4   او بخشيدم  را به اسحاق.  آردم
 سعير را   آوه اطرافی نواح.   و عيسو را دادم يعقوب

 مصر   به  و فرزندانش يعقوب.   عيسو بخشيدم به
ی  و بال  را فرستادم و هارونی  موسبعد5. رفتند
، اجداد  سرانجام.  ها آوردم یبر سر مصری عظيم

  بهی وقت6.  ها آزاد نمودم ی مصر شما را از اسارت
ها و  ها با عرابه ی رسيدند، مصر سرخی  دريا ساحل

،   هنگام در اين7.  پرداختند  ايشان  تعقيب  به سواران

 آنها و لشكر  ميان  خواستند و منک  آم آنها از من
 دريا را بر سر   آب سپس.  ايجاد نمودمی مصر تاريك

.   آردم  و آنها را در دريا غرق ها ريختم یمصر
 با  ها آوردم ی بر سر مصر  را آه  شما آنچه پدران
ی  سالها  اسرائيل ، قوم بعد از آن.  خود ديدند چشمان
 . گذرانيدند را در بيابانی زياد

  ها در آنطرف ی امور  سرزمين را به شما  سرانجام«8
  منی ها با شما جنگيدند، ول یامور.   آوردم رود اردن

.   شما دادم  را به  و زمينهايشان  را نابود آردم ايشان
 را با شما آغاز   جنگ  موآب ، پادشاه  باالق سپس9

، پسر بعور فرستاد تا شما را   بلعام نمود و بدنبال
  ، بلكه  ننمودم او را اجابتی  دعا اما من10.  آند لعنت

   اين  بدهد و به  تا شما را برآت او را وادار ساختم
 از  سپس11.   دادم  نجات  باالق  شما را از دست ترتيب

 اريحا  جنگجويان.  اريحا آمديد  گذشتيد و به رود اردن
ها،  ی امور  ديگر از قبيل از قبايلی و بسيار

ها  یها، حو یها، جرجاش یها، حيت یها، آنعان یفرز
اما . با شما جنگيدندی  از ديگر پسی ها يك یو يبوس

ی زنبورها12.   شما ساختم  آنها را مغلوبء  همه من
ی  امور  و دو پادشاه  اموريها فرستادم سراغ   به سرخ

  شما اين.  شما راندمی  رو  ا ز پيش را با مردمانشان
ی زمين13! اورديد ني  بدست  و آمان را با نيزهی پيروز
  را آهی  بوديد و شهرهاي  نكشيده  زحمت  در آن را آه

   ساآن  تا در آن  شما بخشيدم  بوديد، به خود بنا نكرده
 خود  آهی زيتونی  تاآستانها و باغهاء شويد و از ميوه

 . بوديد، بخوريد  آنها را نكشيده  آاشتن زحمت
 و  قت نماييد و با صدا  خداوند را احترام پس«14

ی  زمان را آهی بتهاي.  آنيد او را خدمتی راست
   و در مصر پرستش رود فراتی  در آنسو اجدادتان

   خداوند را عبادت نمودند، از خود دور آنيد و فقط یم
آيا .  خود را بگيريد امروز تصميم15. نماييد

  آهی آنيد يا از بتهايی خواهيد از خداوند پيرو یم
پرستيدند، و يا از  ی م ود فراتری اجداد شما در آنسو

ی  ساآنيد؟ ول  در سرزمينشان آهی اموريهايی بتها
   خداوند را عبادت ام  و خانواده  من  را بدانيد آه اين

 ». نمود خواهيم
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وای بر ما اگر «:  او گفتند  در پاسخ  اسرائيل مردم16
زيرا 17؛   آنيم  و بتها را پرستش خداوند را ترک نماييم

 ما را از بردگی مصريها   قوم  خدای ما بود آهخداوند،
انگيزی   شگفت  معجزات  چشمانمان رهانيد و در پيش

   از ميان  و هنگامی آه  راه  طول در تمام.  داد انجام
.  آرد ، او ما را حفظ گذشتيم  می سرزمينهای دشمنان

  ، قوم  سرزمين  اين  ورود ما به  هنگام خداوند بود آه18
 ما  پس.  راند ساير قومها را از اينجا بيروناموری و 

 آرد، زيرا او خدای  نيز از خداوند پيروی خواهيم
 ». ماست

پيروی از خداوند «:   گفت  ايشان  در پاسخ اما يوشع19
 و   و بسيار غيور است ، زيرا او قدوس آار آسانی نيست

 بتها  اگر او را ترک آرده20.   نخواهد گذشت از گناهانتان
 و شما را   بپرستيد، او بر ضد شما بر خواهد خاسترا

   شما احسان  به  خواهد آرد، و با وجود آنكه مجازات
 ». خواهد برد ، شما را از بين  است نموده

  ما قولی ول«:  گفتند  يوشع  در جواب  اسرائيل قوم21
 »! آنيمی  از خداوند پيرو دهيم یم

  قول  يد آه خود شما شاهد هست پس«:   گفت يوشع22
 ».نماييدی ايد از خداوند پيرو داده
 ».  ما خود، شاهد هستيمی،بل«: گفتند

 ی  بايد بتهاي  حال ، پس بسيار خوب«:   گفت يوشع23
 
 

ی دلها  شما هستند از خود دور آنيد و  در ميان را آه
 ».سازيدک  نزدي اسرائيلی  خداوند، خدا خود را به

 از خداوند،   ما فقطی،رآ«:  گفتند  يوشع  به مردم24
 ». آرد خواهيمی  و پيرو خود اطاعتی خدا

 و آنها   بست  پيمان  با ايشان  روز در شكيم  آن يوشع25
او 26.  نمود  آن  و مقررات  قوانين  انجام را متعهد به

  سپس.   خدا نوشت  قانون  را در آتاب  سخنان  اين تمام
ی  بلوط ختدری  را در پا ، آن  گرفته بزرگی سنگ
  آنگاه27.   بود، برپا داشت  عبادتء  در آنار خيمه آه

، شاهد   سنگ اين«:   گفت  اسرائيل  قوم  تمام  به يوشع
  را آهی  سخنان  و تمام  شما با خداوند است پيمان

ی  اگر از پيرو پس.   است  ما فرمود، شنيده خداوند به

اهد  خو  برضد شما شهادت  سنگ خدا برگرديد، همين
 ».داد
  هرآس  نمود تا  را مرخص  مردم ، يوشع بعد از آن28
 .خود برودک  مل به
 

  و العازار  يوشع مرگ
 صد و   خدمتگزار خداوند در سن بعد، يوشعی چند29
 در   سارح و او را در تمنه30  درگذشتی  سالگ ده

ک  مل  آه  جاعش  آوه  شمال  بطرف  افرايم آوهستان
 .ردند آ خود او بود دفن

 و نيز  يوشعی  زندگان  مدت  در تمام  اسرائيل قوم31
 بودند و   مانده  از او زنده  پس  آه  قوم  سفيدان ريش

   اسرائيل انگيز خداوند را درحق  شگفت شخصًا اعمال
 . خداوند وفادار ماندند  به  بودند، نسبت ديده

   خروج  اسرائيليها موقع  را آه يوسفی استخوانها32
   در قطعه  بودند، در شكيم صر با خود آوردهاز م
   نقره  صد تكه  حمور به  از پسران  يعقوب آهی زمين
  پسرانک  در مل  زمين اين. ( آردند  بود دفن خريده
 .)  قرار داشت يوسف

 و او را در   نيز درگذشت العازار، پسر هارون33
 بود، در   واقع  فينحاس پسرشک  در مل  آه جبعه

 . آردند  دفن  افرايم نآوهستا



 

داوران
 

   شائول  از اينكه پيش.   است اسرائيلی  سلطنت  از دوران قبلی  رويدادها سال 350ی  حاو  داوران آتاب
. آردند ی م اداره را  اسرائيلی دار شود، رهبران  را عهده  قوم  اين ، حكومت  اسرائيل  پادشاه  نخستين بعنوان
 .آند ی م  اشاره  رهبران  همين ، به  است  آتاب  اين  عنوان آه»  داوران «ء واژه

   سرزمين  بود تا به  آورده  را از مصر بيرون  آنان خود را آهی  خدا  اسرائيل  قوم  آه خوانيم ی م  آتاب در اين
  ء قبيله  دوازده گاه. پردازند ی بتها م  پرستش همجاور بی ها آنند و مانند قوم ی م موعود برساند، فراموش

 خود   منافع فقطی ا گويا هر قبيله. شوند ی خود، با يكديگر وارد آارزار م  با دشمنان جنگيدنی  بجا اسرائيل
 . را  قوم  تمام  مصالح آند و نه یرا جستجو م
   يورش  بر اسرائيل  بودند آه ماندهی اقبی هاي ها و قبيله  هنوز قوم  آنعان ، در سرزمين  داوران در زمان

 و تاز   مورد تاخت  اسرائيل  قوم آهی زمان.  بودند از فلسطينيها، حيتيها و اموريها  عبارت اينان. بردند یم
فرستاد  ی م آنانک  آم به» داور«ک نمود و خداوند نيز ي یمی  يار ، از خداوند طلب گرفت ی قرار م دشمن
  اما بمجرد فوت. شد ی برقرار م صلحی مدتی  برا سپس.  دهد  را شكست ، دشمن آردهی  را رهبر تا آنان

  دوازدهی  آارها  شرح  آتاب در اين. آورد یمی آلود خود رو  گناه  روش  به  دوباره  اسرائيل داور، قوم
 .  است آمده» داور«

 حد  دارند تا چه ی برم  خداوند دست ز عبادت ا آهی  هنگام  اسرائيل  قوم  آه خوانيم ی م  همچنين  آتاب در اين
 .پردازند ی م  شرارت ديگر بهی ها شوند و مانند قوم ی و ستمكار م ظالم

 از  ، يكی پس  اسرائيل فراز و نشيبهای قوم.  را ديد  آتاب  تمامء  خالصه توان می 19-11 :2  در داوران
شوند   نمی  متوجه  اسرائيل  قوم رسد آه بنظر می.  است   شده  ثبت  آتاب  در اين  دوره  هفت ديگری، بصورت

دادند و   می  انجام خواست  می  دلشان  هر چه  اسرائيل  قوم  آه خوانيم بارها می.  دارد  مجازات  هميشه  گناه آه
 .آردند  بيشتر باز می  را برای مشكالت  آار، راه با اين
، بمجرد  گذارد، اما در ضمن یسزا نم ی را ب خداوند هرگز گناه   آه  است  واقعيت اينی  گويا  داوران آتاب
خداوند دراز ی  بسو  توبه  دستی،و حقيقی  قلب شود و با تأسف یخود می  خطا ءمتوجهی  خاط  شخص اينكه
 .آند یمی پوش  چشم بخشد و از گناهش یآند، خداوند او را م یم

  آنعانيها ء با بقيه اسرائيل ی بن جنگ
 از خداوند  اسرائيل ی، بن  يوشع  از مرگ پس

ی ها از قبيلهک خداوندا، آدامي«: آردند  سؤال
 » آنعانيها برود؟  جنگ  بايد به ما اول

  من.  يهودا برودء قبيله«:  فرمود  ايشان خداوند به2
 ».آورد   آنها درخواهم  تصرف  آنعانيها را به زمين

 خواستند تا   شمعونء  يهودا از قبيلهء  قبيله رهبران3
   ايشان نمايند، و بهی  يار  جنگ  را در اين ايشان
   به آهی آنيد تا آنعانيها را از سرزمينک آم«: گفتند
ک  شما آم ما نيز به.   آنيم  دارد، بيرون  ما تعلقء قبيله

  پس» . نماييد  خود را تصاحب  آرد تا زمين خواهيم

.  شدند  جنگ  يهودا عازمء  قبيله  همراه  شمعونء قبيله
ها و  ی آنعان  دادن  را در شكست خداوند ايشان6و5و4

 از   هزار تن  ده آهی آرد بطورک ها آم یفرز
  بازقی  آنها، ادون پادشاه.  آشتند را در بازق  دشمنان
 اسرائيليها او را  نكشيد آهی طولی  ول گريخت

 .او را بريدندی  و پا دستی ، شستها ودهدستگير نم
   و پای شست  با دست هفتاد پادشاه«:   گفت ادونی بازق7

  اآنون. خوردند  می  منء  نانهای سفره  از خرده بريده
  ادونی بازق» .  است  رسانيده  سزای اعمالم خدا مرا به

 . بردند و او در آنجا مرد  اورشليم را به
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آنجا را ی ، اهال  را گرفته ورشليم يهودا شهر اء قبيله8
بعد از 9.  آشيدند  آتش  نمودند و شهر را به  عام قتل
و ی آوهستانی  در نواح آهی هاي ی، آنها با آنعان آن

 بودند  ساآنی غربی ها  و آوهپايه ِنِگبی صحرا
ی  يهودا بر آنعانيها ء قبيله آنگاه10.  شدند وارد جنگ

  حمله) شد ی م  ناميده  اربعء ه قبًال قري آه (  حبرون ساآن
را ی  و تلما  اخيمانی،شيشای ها بردند و طايفه

 ء  قريه  قبًال به آه( شهر دبير   به سپس11.  دادند شكست
 . بردند هجوم)  بود سفر معروف

 ء  برود و قريه هرآه«:   افراد خود گفت  به آاليب12
ی زن   او به  را به  عكسه  نمايد، دخترم سفر را تصرف

 ». داد خواهم
)  بود آاليبک قناز برادر آوچ(، پسر قناز  ئيل عتن13

   او به  را به  عكسه  نمود و آاليب شهر را تصرف
 خود ء  خانه  را به عكسهی  وقت ئيل عتن14. دادی زن
ی  زمين  قطعه  نمود تا از پدرش برد، او را ترغيب یم

 با   باره  شد تا در اين  پياده  از االغش عكسه. بخواهد
  چه«:  از او پرسيد آاليب.  آند  صحبت  آاليب پدرش

   به  ديگر همء هديهک ي«:   گفت عكسه15» ی؟خواه یم
ی آب ی ب  زمينی،ا  داده  من  به آهی  زمين آن!   بده من
   من  باشد به  در آن  چشمه  آه  زمين قطعهک ي.  است
 او  ا به ر باال و پايينی ها  چشمه  آاليب پس» . بده

 .بخشيد
   در بيابان  خود واقعء  ملک تازه  يهودا بهء  قبيله وقتی آه16

  از نسل( قينی  ء، نزديک عراد، وارد شدند، قبيله نگب
های خود  آنها خانه.  آنها پيوستند نيز به)  موسی پدر زن

،  ترک نموده)   شهر نخلستان  به معروف(را در اريحا 
 ء  قبيله آنگاه17.  شدند  يهودا ساآنء ه قبيل  در ميان  پس از آن

 در شهر  هايی را آه ، آنعانی  شمعونء  قبيله يهودا همراه
 را   دادند و شهرشان شكست آردند  زندگی می َصَفت

) »نابودی«يعنی  (  را حرمه ، آن بكلی نابود آرده
،  ، اشقلون  يهودا شهرهای غزهء  قبيله همچنين18. ناميدند
.  آردند  آنها را فتح اهای اطراف و روست عقرون

 يهودا ياری نمود تا نواحی آوهستانی ء قبيله خداوند به19
 دشتها را   نشدند ساآنان  آنند؛ اما موفق را تصرف

  های آهنين  آنجا دارای عرابه  ساآنان  رانند، چون بيرون
 .بودند

   به  بود شهر حبرون  داده قولی  موس همانطور آه20
   از نسل  شهر را آه اينی  اهال  شد و آاليب  داده آاليب
 . راند  بودند، بيرون  پسر عناق سه
   در اورشليم را آهی هاي ی، يبوس  بنيامينء قبيله21

   آنها تا به  نكردند بنابراين  داشتند بيرون سكونت
 .آنند یمی  زندگ  بنيامينء  قبيله امروز در آنجا در ميان

 بود، و آنها توانستند  يوسف ء خداوند با قبيله23و22
.  آنند تصرف) شد ی م  قبًال لوز ناميده آه( را  ئيل بيت

  آن24.  شهر فرستادند بهی  جاسوسان آنها نخست
آمد گرفتند  ی م  از شهر بيرون را آهی  مرد جاسوسان

 شهر را   نفوذ به  آنها راه  اگر به  او گفتند آه و به
.  خواهد بود  در امان شا  او و خانواده  دهد جان نشان

 وارد  پس.  داد  آنها نشان  شهر را به  نفوذ به او راه25
 مرد و  آنی  نمودند، ول  عام شهر را قتلی ، اهال شده

   سرزمين  مرد به بعد اين26.  را نكشتند اش خانواده
 را لوز  بنا آرد و آنی  و در آنجا شهر ها رفت یحيت

 . استی  باق  نام مان ه  امروز به  تا به ناميد آه
،  شان بيتی  شهرها نتوانستند ساآنانی  منسء قبيله27
  اطرافی روستاهای ، مجدو و اهال ، ُدر، يبلعام کتعن

 در آنجا  ها همچنان ی آنعان پس.  آنند آنها را بيرون
ها نيرومندتر شدند،  یاسرائيلی وقت28. ماندند
ی نها را بكلآی  بكار گرفتند ول  برده ها را مثل یآنعان
 نيز   افرايمء قبيله29.  نكردند  بيرون  سرزمين از آن
 نكردند و آنها هنوز   جازر را بيرون ساآنی آنعانيها

 ء قبيله30. آنند یمی  زندگ  افرايم ء قبيله  در ميان هم
   را بيرون  و نهلول فطرونی  نيز اهال زبولون

ی  باق زبولون  ء قبيله  آنعانيها در ميان  اين نراندند، پس
.  شدند  بكار گرفته  برده ماندند و بصورت

،   عكو، صيدون  اشير، ساآنانء  قبيله همچنين32و31
   را بيرون  و رحوب ، عفيق ، حلبه ، اآزيب احلب
  آن  یها ی آنعان  اشير در ميانء  قبيله بنابراين. نراندند

   ساآنان همی  نفتالء قبيله33. آنند یمی  زندگ سرزمين
   نكردند، بنابراين  را بيرون عنات  و بيت شمس بيت
 زندگی خود  به   قبيله  اين  در ميان  برده  مثل ايشان
  ها به ی امور  توسط  دانء اما قبيله34. دهند  می ادامه

 بيايند   شدند و نتوانستند از آنجا پايين  رانده آوهستان
ها قصد داشتند،  یامور35.  شوند  ساآن و در دشت
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ی  آنند ول  را تصرف  حارس  و آوه ، َشَعُلبيم َاَيلون
.  بردگی گرفتند ، به  ساخته مغلوب آنها را   يوسفء قبيله

  ، به  شده  عقربها شروع ء از گردنهها سرحد اموری36
 . رفت یرسيد و از آنجا نيز فراتر م ی م سالع

 
   خداوند دربوآيمء فرشته

   بوآيم  به  خداوند از جلجالء فرشتهی روز
 شما را از  من«:   گفت  اسرائيل  قوم ، به آمده
   دادم  اجدادتان  را به  آنء  وعده آهی  سرزمين مصر به
  ام  با شما بسته را آهی  هرگز عهد  آه  و گفتم آوردم
  آهی  شما نيز با اقوام آهی ، بشرط  شكست نخواهم

 نشويد و   پيمان  موعود هستند هم در سرزمين
  شما اطاعتی  آنيد؛ ول آنها را خرابی ها انگاهقرب

   سرزمين  قومها را از اين  نيز اين  من پس3. نكرديد
شما فرو ی  پهلو  خار به  و آنها چون آنم ی نم بيرون

 شما را   تله  چون  ايشان  و خدايان خواهند رفت
 ».گرفتار خواهند آرد

  ، قوم رسانيد  پايان  خود را به  سخنان فرشتهی وقت4
 را   مكان آنها آن5. بلند گريستندی  با صدا اسرائيل
، در آنجا  ناميده) »گريند ی م آهی آنان«ی يعن ( بوآيم
 .آردندی خداوند قربانی برا
 

   يوشع مرگ
خود ی  سخنران  از ختم  را پس  اسرائيل  قوم يوشع6

   به را آهی  آرد و آنها رفتند تا زمينهاي مرخص
.  خود درآورند  تصرف ، به گرفت ی م  تعلق ايشان

  ده و  صد  خدمتگزار خداوند، در سن يوشع9و8و7
   حارس  در تمنه  و او را در ملكش درگذشتی سالگ
   به  جاعش  آوه  شمال  بطرف  افرايم  در آوهستان واقع
  يوشعی  زندگان  در طول  اسرائيل قوم. سپردندک خا

   مانده  او زنده از  پس  آه  قوم  سفيدان و نيز ريش
انگيز خداوند را در   شگفت بودند و شخصًا اعمال

 خداوند وفادار   به  بودند، نسبت ديده   اسرائيل حق
 .ماندند

 شوند ی م  از خداوند روگردان اسرائيل یبن
 بعدی   مردند و نسل  نسل  آن  مردم  تمام ولی باالخره10

  برای قوم او   آه  آردند و هر آنچه خداوند را فراموش

   نسبت ايشان11.  ياد نياوردند  بود، به  داده  انجام اسرائيل
 بتها روی   پرستش  ورزيدند و به  خداوند گناه به

   خود را آه آنها خداوند، خدای پدران14و13و12. آوردند
،   بود، ترک نموده  آورده  را از مصر بيرون ايشان

  و سجده   خود را عبادتء های همسايه بتهای طايفه
   اسرائيل  خداوند بر تمام  خشم بنابراين. آردند می

 سپرد تا   دشمنانشان  دست  را به  و ايشان  شده افروخته
 و  ، بتهای بعل  شوند، زيرا او را ترک نموده غارت

 .آردند  می  را عبادت عشتاروت
جنگيدند، خداوند  ی م  با دشمنان  اسرائيل  قوم هرگاه15

 قبًال در  آرد، همانطور آه ی م عمل  برضد اسرائيل
  آهی اما وقت.  بود  خورده  و قسم  مورد هشدار داده اين
خداوند 16بار دچار گرديدند   فالآت  وضع  اين  به قوم

   دشمنانشان  را از دست فرستاد تا ايشانی رهبران
 ننمودند و با   نيز اطاعت از رهبرانی ول17. برهانند
   خداوند خيانت  به  نسبت ديگر،  خدايان پرستش
 آردند و   عمل  اجدادشان آنها برخالف. ورزيدند

، او را  خداوند سرباز زدهی زود از پيروی خيل
 عمر   در طول از رهبرانک هر ي18.  ننمودند اطاعت
   را از دست  اسرائيل خداوند قومک  آم خود، به
  وم قء  ناله  سبب رهانيد، زيرا خداوند به ی م دشمنانشان
 بر آنها  شد، دلش ی بر آنها م آهی  و ستم خود و ظلم

 آنها   بود به  رهبر زنده  آن آهی  و تا زمان سوخت یم
  مرد، قوم ی رهبر م  آن آهی اما وقت19. آرد یمک آم
بدتر از ی گشتند و حت ی خود بر م زشتی  آارها به

  خدايانی آنها باز بسو. آردند ی رفتار م  قبل نسل
زدند و آنها  ی، جلو آنها زانو م آوردهی  رو انپرست بت

از ی  پيرو بهی نمودند و با سرسخت ی م را عبادت
 .دادند ی م  ادامه پرستان  بت  زشت رسوم

 شد و   افروخته اسرائيل ی خداوند بر بن  خشم پس20
   ايشان  با پدران را آهی  پيمان  قوم  اين چون«: فرمود
  نيز من21، اند  نكرده اطاعت  اند و از من  شكسته بستم
   نشده  هنوز مغلوب  يوشع  فوت  هنگام را آهی قبايل

ی  آنها را برا بلكه22.  آرد  نخواهم بودند، بيرون
   آيا آنها چون  تا ببينم گذارم ی خود م  قوم آزمودن
 ».  خواهند آرد يا نه  خود، مرا اطاعت پدران
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   آنعان  را در سرزمين  قبايل  خداوند آن پس23
  شكستی  بكل  يوشع  را توسط او ايشان.  واگذاشت

آنها را ی  نيز فور  يوشع  بود و بعد از مرگ نداده
 . نكرد بيرون

 
 ماندندی  باق  آنعان  در سرزمين آهی قبايل

   آنعان  را در سرزمين قبايلی خداوند برخ
 هنوز   را آه  جديد اسرائيل  تا نسل واگذاشت

.  بودند، بيازمايد ها را نچشيده ی آنعان با  جنگ ءمزه
 جديد   نسل  به خواست ی م  وسيله  اين خداوند به2

ی  بودند، فرصت تجربه ی ب  در جنگيدن  آه اسرائيل
 بودند   عبارت  قبايل اين3.  را بياموزند بدهد تا جنگيدن

ی  شهر خود باق  هنوز در پنج آهی هاي یفلسطين: از
ی هاي یها و حو یها، صيدون یآنعان   بودند، تمام مانده
   تا گذرگاه  حرمون  بعل  از آوه  لبنان  در آوهستان آه

   نسل آزمايشی  برا  قبايل اين4.  بودند  ساآن حمات
 بودند تا  ماندهی  باق  آنعان  در سرزمين جديد اسرائيل

 خداوند  را آهی  دستورات  شود آيا اسرائيل معلوم
 خواهند   بود، اطاعت  داده شان اي بهی  موس ءبوسيله

 . آرد يا نه
 آنعانيها، حيتيها، اموريها،  ها در ميان ی اسرائيل پس5

  مردم6.  شدند فرزيها، حويها و يبوسيها ساآن
   را نابود آنند، با ايشان  قبايل  اين اينكهی  بجا اسرائيل
 آنها  با دخترانی  اسرائيل مردان.  نمودند وصلت
   عقد مردان بهی  اسرائيل و دختران آردند  ازدواج
   به اسرائيل ی بن  طريق  اين  درآمدند و به ايشان
 . شدند آشيدهی پرست بت
 

  ئيل یعتن
  خود را فراموشی  خداوند، خدا  اسرائيل مردم7

 در نظر خداوند  زدند آهی  آارهاي  به ، دست آرده
.  آردند  را عبادت  و اشيره بعلی  بود و بتها زشت

 شد و   افروخته اسرائيل ی خداوند بر بن  خشم آنگاه8
  النهرين  بين ، پادشاه  رشعتايم  آوشان  را تسليم ايشان

اما 9. آردندی  او را بندگ  سال  هشت نمود و آنها مدت
نزد خداوند فرياد برآوردند، ک آمی  برا چون

 را   پسر قناز را فرستاد تا ايشان ئيل یخداوند عتن

  روح10) . بود آاليبک قناز برادر آوچ(.  دهد نجات
 را   و او اسرائيل  قرار گرفت ئيل یخداوند بر عتن

   وارد جنگ  پادشاه  رشعتايم ، با آوشان آردهی رهبر
 را   رشعتايم نمود تا آوشانک  او آم شد و خداوند به

  ئيل ی عتن آهی  سال  چهل مدت11.  دهد شكستی بكل
  ، در سرزمين  داشت  را بعهده اسرائيلی رهبر

 . حكمفرما بود  صلح اسرائيل یبن
 

 ايهود
   بار ديگر به  اسرائيل ، مردم ئيل ی عتن بعد از مرگ12
 خداوند  بنابراين. آلود خود بازگشتند گناهی ها راه

.   ساخت  مسلط  را بر اسرائيل  موآب ، پادشاه عجلون
 ،  متحد شده  نيز با عجلون  و عماليق  عمون قوم13

شهر  «  به  دادند و اريحا را آه  را شكست اسرائيل
از 14.  خود درآوردند  تصرف  بود به معروف» نخلها
   عجلون  به  سال  هجده  بعد، اسرائيليها مدت  به آن

 .پرداختند ی م  جزيه پادشاه
 نزد خداوند فرياد برآوردند،  اسرائيل یبنی اما وقت15

   مرد چپ را آهی بنيامينی خداوند ايهود، پسر جيرا
ها ايهود  یاسرائيل. بود فرستاد تا آنها را برهاندی دست

،   برده  موآب  پايتخت  را به  آردند تا جزيه را انتخاب
ک ، ي  از رفتن ايهود پيش16.  دهد  تحويل  عجلون به

   و آن خود ساختی  متر برا  نيم  طول  به خنجر دو دم
او 19و18و17.  بست خود   راست  بر ران را زير لباسش

  بود تحويلی  مرد بسيار چاق  آه  عجلون  را به جزيه
  اما بيرون.  شد منزلی  افراد خود راه ، همراه داده

، افراد خود   در جلجال سنگی معدنهاک شهر نزدي
   پادشاه نزد عجلونی  تنهاي  نمود و خود به را روانه
  ه محرمان پيغامک  ي من«:   او گفت  و به بازگشت

 آرد   خود را بيرون  مالزمان پادشاه» . تو دارمی برا
   ايهود با عجلون پس20.  او را بشنود ء محرمانه تا پيغام

   عجلون ايهود به.  تنها ماند پادشاهی در قصر ييالق
   از جانب  دارم  من آهی پيغام«:   گفت شدهک نزدي

 را  آن  تا خود برخاستی  از جا عجلون» ! خداست
 خود خنجر را از زير   چپ ايهود با دست21. دبشنو

. فرو برد   پادشاه  را در شكم ، آن  آشيده  بيرون لباسش
 و   او فرو رفت  خنجر در شكمء با دسته تيغه23و22
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 خنجر را   آنكه ايهود بدون.   ريخت  بيرون هايش روده
 و  او بستی  رو  بكشد درها را به  او بيرون از شكم
 .  گريخت انه باالخ از راه

   برگشتند و درها را بسته  پادشاه مالزمانی وقت24
   عجلون  فكر آردند آه ديدند، در انتظار ماندند چون

انتظار آنها ی اما وقت25.   است رفتهی  دستشوي به
،   شده نشد، نگرانی  انجاميد و از او خبر بطول
  آوردند و در را باز آردند و ديدند آهی آليد

 !  است  و مرده  افتاده  زمين به  اربابشان
  ، به  گذشته سنگی  ايهود از معدنها  موقع در اين26

   آوهستان او بهی وقت28و27.  بود  گريخته سعيرت
   صدا درآورد و مردان  رسيد شيپور را به افرايم
:   آنها گفت  آرد و به را دور خود جمعی اسرائيل

ها  ی موآب نانتان بياييد، زيرا خداوند، دشم  من همراه«
   مردان پس» !  است  آرده  شما تسليم  دست را به
 آمدند و   پايين  او از آوهستان بدنبالی اسرائيل

 را گرفتند و  موآبک  نزدي رود اردنی گذرگاهها
ها  ی بر موآب آنگاه29.  از آنها بگذرد نگذاشتند هيچكس

ا  نيرومند آنه  هزار نفر از سربازان ، حدود ده تاخته
 بدر   سالم از آنها جانی يكی را آشتند و نگذاشتند حت

  ها را شكست یها، موآب ی روز اسرائيل آن30. برد
  اسرائيل ی بن  در سرزمين  صلح دادند و تا هشتاد سال

 .برقرار گرديد
 

 شمجر
.  شد  رهبر اسرائيل بعد از ايهود، شمجر پسر عنات31

 ششصد نفر ازی  گاوران بار با چوبک او ي
ها را از  ی اسرائيل  وسيله  و بدين ها را آشت یفلسطين
 . داد  آنها نجات دست

 
  دبوره

  بار ديگر  اسرائيل  ايهود، مردم بعد از مرگ
 خداوند  پس3و2.  ورزيدند  خداوند گناه  به نسبت
 در حاصور  آهی  آنعان ، پادشاه  يابين آنها را مغلوب

سيَسرا بود  اوی وا قء فرمانده. آرد، نمود ی م سلطنت
او نهصد . آرد یمی  زندگ  حقوئيم  در حروشت آه

ها  ی بر اسرائيل  سال  بيست  و مدت  داشت  آهنين ءعرابه

 اسرائيليها نزد خداوند فرياد  سرانجام. آرد ی م ظلم
 .خواستندک برآوردند و از او آم

،   دبوره  نام ای به  نبيه اسرائيل  رهبر بنی  زمان در آن4
   رامه  راه  بين  زير نخلی آه دبوره5.  بود ر لفيدوتهمس

   نخل  قرار دارد و به  افرايم  در آوهستان ئيل و بيت
 برای   اسرائيل  و مردم نشست ، می  است  معروف دبوره

 .آمدند  نزد او می  شكايتهايشان رسيدگی به
 در   در قادش  را آه ، پسر ابينوعم روزی او باراق6

،  آرد، نزد خود احضار آرده الی زندگی می نفت سرزمين
 تو دستور   به خداوند، خدای اسرائيل«:   وی گفت به
 را   نفتالی و زبولون  هزار نفر از قبايل  ده دهد آه می
  من: فرمايد خداوند می7.  تابور ببری  آوه ، به  نموده بسيج

   با تمام  است  پادشاه  قوای يابينء  فرمانده سيسرا را آه
 تا تو  آشانم  می  آنار رود قيشون  به هايش لشكر و عرابه
 ». دهی  را شكست در آنجا ايشان

  روم یمی  بشرط فقط«:   گفت  دبوره  در پاسخ باراق8
  ، من بسيار خوب«:   گفت دبوره9» .ی بياي  تو با من آه
   جنگ  در اين  آه بدانی ول.  آمد  با تو خواهم هم

خواهد شد زيرا خداوند سيسرا  تو ن نصيبی افتخار
   دبوره پس» . خواهد آرد  تسليم زنک  ي  دست را به

 .  رفت  قادش  به  باراق  و همراه برخاست
   قادش را بهی  و نفتال  زبولون  مردان باراقی وقت10

  دبوره.  شدند  هزار نفر نزد او جمع احضار آرد، ده
 . بود  ايشان نيز همراه

   از نسل آهی  قينء ساير افراد قبيله از ی،حابر قين(11
ک ، نزدي بودند جدا شدهی  موس  برادر زن حوباب
   است  مجاور قادش  آه در صعنايمی  بلوط درخت

 .) بود چادر زده
   او در آوه  و سپاه  باراق سيسرا شنيد آهی وقت12

 خود را با نهصد   سپاه تمام13، اند تابور اردو زده
   به  حقوئيم  آرد و از حروشت  بسيج  آهنينء عرابه

 . نمود  حرآت آنار رود قيشون
خداوند  برخيز، زيرا«:   گفت  باراق  به  دبوره آنگاه14

او امروز سيسرا را . آند ی م  تو حرآت پيشاپيش
 .آند ی م  تو تسليم بدست
 از  جنگی  خود براء  هزار نفره  ده  با سپاه  باراق پس
   دشمن او بهی وقت15. ر شد تابور سرازي  آوه ءدامنه
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  سوارانش  و عرابه  برد خداوند سيسرا، سربازان حمله
   خود بيرونء  نمود و سيسرا از عرابه را دچار ترس

 و   او، دشمن  و مردان باراق16.   گريخت ، پياده پريده
 آردند و   تعقيب  حقوئيم آنها را تاحروشتی ها عرابه
از آنها را ی يكی  و حت سيسرا را آشتند  سربازان تمام
، همسر   چادر ياعيل اما سيسرا به17.  نگذاشتند زنده

 حاصور  ، پادشاه  يابين  زيرا ميان گريختی حابر قين
 . برقرار بود  دوستانه ءرابطهی  حابر قينء و قبيله

:  گفتی  و ، به  آمده  سيسرا بيرون  استقبال  به ياعيل18
» !  نترس.ی باش ر امان بيا تا د  چادر من ، به سرورم«
او ی  رو  دراز آشيد و ياعيل  او وارد چادر شده پس
 . انداختی لحاف

   به آبی  آم آنم ی م ، خواهش ام تشنه«:  سيسرا گفت19
 او   او داد و دوباره شير بهی  مقدار ياعيل» .  بده من

 در چادر  دم«:   گفت  ياعيل سيسرا به20. را پوشانيد
   چنين ، بگو آه  مرا گرفت سراغ ی و اگر آس بايست
 ». در اينجا نيستی شخص

   خواب بهی  خستگ  سيسرا از فرط نكشيد آهی طول21
چادر ی از ميخهای  يك  ياعيل آنگاه.  فرو رفتی عميق

   و ميخ سر او رفتی  باال  آهسته برداشتهی را با چكش
 و   دوخت  زمين  را به آوبيد و سرشی  وء را بر شقيقه

 .ابجا مرداو ج
 سيسرا سر رسيد،  پيدا آردنی  برا  باراق آهی وقت22

را ی بيا تا مرد«:   و گفت  شتافت  استقبالش  به ياعيل
  پس» .  دهم  تو نشان بهی او هستی  در جستجو آه

 سيسرا در  ، ديد آه  او وارد چادر شده  بدنبال باراق
  ين، بر زم  فرو رفته اش در شقيقهی  چادر  ميخ حاليكه
 .  است  و مرده افتاده

 را بر   روز خداوند اسرائيل  در آن  طريق  اين به23
   پس از آن24.  آنعانی پيروز گردانيد ، پادشاه يابين

   پادشاه  بر يابين  از پيش ها هر روز بيش اسرائيلی
 . او را نابود آردند  سرانجام  شدند تا اينكه مسلط

   و باراق سرود دبوره
   مناسبت  سرود را به  اين  و باراق دبوره  آنگاه

 :پيروزی خود سراييدند
 ! آنيد خداوند را ستايش2

  رفتند،  جنگ  به  شجاعانه  اسرائيل رهبران

 .نمودندی  از آنها پيرو  با اشتياق و قوم
 ! آنيد  گوش حكامی  و ا پادشاهانی ا3

  سراييد،  خداوند خواهم  در وصف من
 . خواند  سرود خواهم لاسرائيی خدای و برا

  ی آمد از سعير بيرونی خداوند، وقتی ا4
 ی،فرمودک  را تر ادومی و صحرا
  گرديد  متزلزل زمين

 .  را فرو ريخت  بارانش  قطرات و آسمان
   به اسرائيلی  سينا از حضور خدا آوهی  حتی،آر5

 ! درآمد لرزه
 .بودندک ها مترو  شاهراه  شمجر و ياعيل در ايام6

 .آردند  عبور می  و خم های پرپيچ  راه  از آوره فرانمسا
 ، رفت ی م  زوال  رو به اسرائيل7

از ی  مادر  تا همچون  برخاست  دبوره تا اينكه
 . آند  حمايت اسرائيل

 ،  رفت  تازه  خدايان  بدنبال  اسرائيل چون8
 .ما رسيدی ها  دروازه  به جنگ

 ی، هزار مرد اسرائيل  چهل در ميان
 .ی سپر شد و نه ی م يافتی ا  نيزه نه
   است  اسرائيل  رهبران  مشتاق  من قلب9
 . آردند ، خود را وقف  تمام  با اشتياق آه

  آنيد، خداوند را ستايش
 سفيد سواريدی  بر االغها آهی آسانی ا10

 نشينيد، ی م  قيمت گرانی و بر فرشها
 .رويد ی م  راه پيادهی  پا آهی آسانی و ا
 اند  شده ، گرد چاهها جمع سرايندگان! آنيد  گوش11

 .خداوند را بسرايندی تا پيروزيها
 سرايند ی م  آنانی،آر
 ،  را پيروز ساخت  خداوند اسرائيل  چگونه آه

 ! گذشتند دشمنی ها  خداوند از دروازه  قوم و چگونه
 . بيدار شو و سرود بخوان!  دبورهی بيدار شو ا12

 ! باراقی برخيز ا
 ! ببر  اسارت  را به ، برخيز و اسيرانت د ابينوعمای فرزن

  سرازير شدند،  از آوه  امين مردان13
 . نزد او آمدند جنگی  خداوند برا قوم

   و بنيامين  افرايم از قبايلی  جنگ مردان14
 . آمدند و از ماخير و زبولون
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 ،  و باراق  يساآار با دبوره رهبران15
 . بردند  هجوم  دره به

 . مردد بود  رئوبينء يلهاما قب
  آغلها ماند؟  درميان چرا رئوبين16

  دهد؟  گوش شبانانی نی  نوا  به خواست یآيا م
 ! مردد بود  رئوبين ءقبيلهی آر
  ماند؟ رود اردنی چرا جلعاد در آنسو17

  نمود؟  توقف هايش ی نزد آشت چرا دان
 ؟  نشست چرا اشير آنار دريا نزد بنادر خود ساآت

  ی و نفتال  زبولون  قبايلاما18
 . خطر انداختند  نبرد به  خود را در ميدان جان

  ک در تعن  آنعان پادشاهان19
 مجدو جنگيدند،ی ها نزد چشمه
 . نياوردند  چنگ را بهی اما پيروز

 . با سيسرا جنگيدند  از آسمان ستارگان20
 . را با خود برد ، دشمن  قيشون رود خروشان21
 . برو  پيش  به شهامت با   من جانی ا

 ! را بشنويد  دشمن اسبانی پای صدا22
 !شوند یتازند و دور م ی م  چهار نعل ببينيد چگونه

 :گويد ی خداوند م ءفرشته23
  آنيد، ميروز را لعنت

  نماييد، لعنتی  سخت  را به ساآنانش
 خداوند نيامدندک  آم زيرا به

 ».دهندی  يار  با دشمنان تا او را در جنگ
 ی، حابرقين ، زن  بر ياعيل آفرين24

   خيمه زنانی  از تمام  دهد، بيش خداوند او را برآت
 ! نشين

  ملوآانهی  در جام ، اما ياعيل  خواست سيسرا آب25
 !شير دادی  و به
   را برداشت  چادر و چكش  ميخ آنگاه26

   زمين  را به  آوبيد و سرش اش  را بر شقيقه و ميخ
 . دوخت

 . سپرد  افتاد و جان ياعيلی ايهااو نزد پ27
   اطاقشء مادر سيسرا از پنجره28

 : گفت ی بود و م  او دوخته  براه چشم
 آيد؟ ی نم اش چرا عرابه
 »؟ شنوم ی را نم اش عرابهی چرخهای چرا صدا

 : گفتند  صدا شده  با او هم خردمندشی ها نديمه29
 اند  آورده  چنگ  به فراوان  غنيمت30

 . دارند  الزم  وقت  آن يمتقسی و برا
 .شود ی هر سرباز م يا دو دختر نصيبک ي

  خواهد آورد،  ارمغان  به های رنگارنگ سيسرا جامه
 . ما با خود خواهد آورد شالهای قالبدوزی برای گردن

  دشمنانتی خداوند تمامی ا31
 . سيسرا نابود گردند همچون
  دارند  تو را دوست آهی اما آسان

 . بدرخشند  تابان خورشيد مثل
   در سرزمين  آرامش  سال  چهل  مدت ، به بعد از آن

 . برقرار گرديد اسرائيل یبن
 

  جدعون
   خداوند گناه  به  نسبت  اسرائيل بار ديگر قوم

   سال  هفت ورزيدند و خداوند نيز آنها را مدت
  ها چنان یمديان2.  گرفتار نمود  مديان  قوم  دست به

 آوهستانها   آنها به  اسرائيليها از ترس  آه بودند بيرحم
ی وقت4و3. بردند ی م  غارها پناه گريختند و به یم

آاشتند، مديانيها و  یاسرائيليها بذر خود را م
آوردند و  ی م  هجوم  همسايه ها و قبايل یعماليق

   نابود و پايمال  آنها را تا شهر غزه محصوالت
  ايشانی  و االغها ان و گاو آنها گوسفندان. نمودند یم

ی آنها باقی برای ا آردند و آذوقه ی م را غارت
ها و  ها، خيمه  با گله  مهاجم دشمنان5. گذاشتند ینم

. شد آنها را شمرد ی نم  آنقدر زياد بودند آه شترانشان
   مزارع آوردند و تمام ی م  هجوم آنها مانند مور و ملخ

ها  ی مديان از دستها  یاسرائيل7و6. بردند ی م را از بين
   آمدند و نزد خداوند فرياد برآوردند تا به  تنگ به

 .آندک  آم ايشان
آنها   نزد آهی نبک  ي  توسط اسرائيلی خداوند، خدا8

در ی  شما را از بردگ من«:  فرمود فرستاد چنين
ی  آسان ء مصريها و همه و از دست9،  مصر رهانيدم

 را   و دشمنانتان ادم د آردند نجات ی م  شما ظلم  به آه
 شما   را به  ايشان ، سرزمين شما راندهی  رو از پيش
  شما هستمی  خداوند، خدا  من  آه  شما گفتم به10.  دادم

   در اطرافتان ها را آه ی امور و شما نبايد خدايان
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   گوش  من شما بهی ول.  آنيد  دارند عبادت سكونت
 ».نداديد

ی  بلوط ، زير درخت هآمد * خداوند ءفرشتهی روز11
.  بود نشستی  ابيعزر  يوآش ء در مزرعه  در عفره آه

ها  ی مديان  و دور از چشم  مخفيانه  پسر يوآش جدعون
  آه12آوبيد  ی م  گندم  انگور، با دست در چرخشت

مرد ی ا«:  ، گفت  خداوند بر او ظاهر شدهء فرشته
 »! ، خداوند با توست شجاع

، اگر خداوند با  سرورمی ا«:  داد  جواب جدعون13
   آنهمه شود؟ پس ی م  بر ما ظلم ، چرا اينهمه ماست
آردند  ی م ما تعريفی  برا  اجدادمان آهی معجزات
  ؟ مگر خداوند اجداد ما را از مصر بيرون آجاست

   و در چنگ نمودهک  چرا حاال ما را تر نياورد؟ پس
 »؟  است ها رها ساخته یمديان

  با همين«:   گفت نمودهی  و د رو به خداون آنگاه14
  برو و اسرائيليها را از دستی  دار آهی قدرت

 »! فرستم ی تو را م  آه  هستم من.   ده مديانيها نجات
  خداوند، منی ا«:   گفت  در جواب اما جدعون15

   تمام ؟ در بين  دهم  را نجات  اسرائيل توانم یچطور م
 حقيرتر   از همه  من ن خاندای، منسء قبيلهی خاندانها
 ».  هستم  فرزند پدرم  آوچكترين  هم  و من است

 بود   با تو خواهم  من  آه ولی بدان«:   او گفت خداوند به16
 »! خواهی داد  آسانی شكست ها را به و مديانی

گويی   می  سخن  با من اگر تو آه«:  داد  پاسخ جدعون17
 با  ی بود، پس خواه واقعًا خود خداوند هستی و با من

   همينجا بمان آنم  می خواهش18.   آن  را ثابت نشانی اين
 ».  بياورم ای برايت  و هديه  بروم تا من

 ».ی تا تو برگرد مانم ی همينجا م من«:  او گفت
سر بريد و ی ا  و بزغاله  شتافت  خانه  به جدعون19

   آرد، چند نان  آيلوگرم  و با ده  را پخت  آن گوشت
  گذاشتی  را در سبد  گوشت سپس.  آرد  درستفطير
 را نزد   و آن ريختی ا  را در آاسه  گوشت و آب
  ، پيش  بود آورده  نشسته  بلوط  زير درخت  آه فرشته

 .نهادی و

                                                 
 .رود خداوند به هيئت فرشته نزد جدعون می   *

  آنی  را رو  و نان گوشت«:   او گفت  به فرشته20
ی وقت» . بريز آنی  را رو  گوشت  بگذار و آب صخره

 با  فرشته21،  داد را انجامی  و ات دستور  جدعون آه
 نمود، و   را لمس  و نان خود گوشتی عصاک نو

  همان!  را بلعيد  و نان ، گوشت  برآمده  از صخره آتش
 ! ناپديد شد  فرشته وقت

 ء  فرشته  او در حقيقت  فهميد آه جدعونی وقت22
ی  ا آه«:  ، گفت  فرياد زده خداوند بود، از ترس

 »!  تو را روبرو ديدمء شته فر من! خداوند
، تو  نترس!   باش آرام«: فرمودی  و خداوند به23

 »!مردی نخواه
 و   در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت جدعون24
   قربانگاه اين. (ناميد»   است خداوند آرامش« را  آن

،   ابيعزر است  خاندان  به  متعلق  آه هنوز درملک عفره
يكی «:   گفت  جدعون  خداوند به  شب همان25.)  باقيست

   بعل  بت از گاوهای قوی پدر خود را بگير و قربانگاه
 را   ببند و آن  آن  به  هست  پدرت ء در خانه را آه
 آنار   آه  را هم  چوبی اشيره  و بت  آن واژگون
 قربانگاهی برای  بجای آن26.   بشكن  است قربانگاه

   بساز و سنگهای آن  تپه خداوند، خدای خود روی اين
 قربانی   گاو را بعنوان آنگاه.  آار بگذار را بدقت

 را   اشيره  بت  و چوب  آن  خداوند تقديم سوختنی به
 ». بكار ببر  قربانگاه برای آتش

 و   خود را برداشت  نفر از نوآران  ده  جدعون پس27
.  داد  بود، انجام  او دستور داده  خداوند به  را آه آنچه
   شهر، اين  و ساير مردم  پدرش  خاندان ا او از ترسام

ی  روز بعد، وقت صبح28.  داد  انجام آار را در شب
   بعل  بت  بيدار شدند، ديدند قربانگاه  از خواب مردم
  آنها قربانگاه.   نيست از اشيرهی  و اثر  شده خراب
 . بود، ديدند آنی روی  آثار قربان آهی ديگر

اينكار را ی  آس چه«: پرسيدند یگر م از يكدي مردم29
  پسر  آار جدعون  فهميدند آه ؟ باالخره  است آرده
:  گفتند  يوآش  به  با عصبانيت پس30.   است يوآش

  او بايد بخاطر خراب!  بياور پسر خود را بيرون«
 ». شود  آشته  اشيره  بت  و شكستن  بعل  قربانگاه آردن

   بضد او برخاسته آهی  آسان ء همه  به اما يوآش31
  ؟ اين شماستک  آم  محتاج آيا بعل«:  بودند گفت
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   بايد بخاطر توهين شما هستيد آه!   اوست  به توهين
 بگذاريد   واقعًا خداست اگر بعل!  شويد  آشته  بعل به

   است  آرده  را خراب  قربانگاهش آهی  از آس خودش
ی يعن ( بعل، َيُر  جدعون  پس از آن32» . بگيرد انتقام

 شد، زيرا  ناميده) » آند  دفاع  از خودش بگذاريد بعل«
   آند، چون  دفاع  از خودش بگذاريد بعل«:   گفت يوآش

 ».  است  بعل  به  متعلق  شده  خراب آهی قربانگاه
ها و  یها، عماليق ی مديان ، تمام  واقعه بعد از اين33

ها  یا اسرائيل متحد شدند تا ب  با هم  همسايه ساير قبايل
   يزرعيلء ، در دره  گذشته آنها از رود اردن. بجنگند

   خداوند بر جدعون  روح  موقع در اين34. اردو زدند
   خاندان  و مردان  و او شيپور را نواخت قرار گرفت

نزد ی  قاصدان همچنين35.  شدند ابيعزر نزد او جمع
نها فرستاد و آی  و نفتال  اشير، زبولونی، منس قبايل

 . شدند  او ملحق نيز آمدند و به
اگر همانطور «:   گفت  خدا چنين  به  جدعون آنگاه36
   من ء را بوسيله  اسرائيل  واقعًا قومی، فرمود  وعده آه

   ثابت  من  را به  آن  طريق  اين به37، دادی  خواه نجات
اگر .  گذارم ی م  در خرمنگاه پشمی  مقدار من:  آن

ی  باشد ول  نشسته  شبنم پشمی  رو  فقط فردا صبح
   قوم  آه شوم ی م  مطمئن باشد، آنگاهک ، خش زمين

عينًا 38» .دادی  خواه  نجات  منء  را بوسيله اسرائيل
 و   برخاست  او از خواب  زود آه صبح! همينطور شد

   خارج  از آن  آب آاسهک  يء  اندازه  را فشرد به پشم
 !شد
   تو بر من غضب«:  ا گفت خد  به  جدعون آنگاه39

  بار ديگر امتحانک  ي  فقط  بده اجازه.  نشود افروخته
  بماند و زمينک  خش  بگذار پشم  دفعه اين.  آنم

.  آرد خداوند چنين40» ! تر شود  از شبنم  آن اطراف
ک  خش  پوشانيد اما پشم  را شبنم  اطراف  زمين  شب آن
 !بود

 
 دهد ی م ها را شكست ی مديان جدعون

 آرد و   زود حرآت  صبح  با سپاهش جدعون
 و در آنجا اردو   رفت  حرود پيشء چشمه تا

   آوهء آنها در درهی  شمال ها نيز در سمت یمديان. زد
 . بودند  اردو زده موره

!   شما زياد استء عده«:  فرمود  جدعون خداوند به2
مبادا ها بجنگند،  ی افراد با مديان  اينء  همه خواهم ینم
   آه  ما بوديم اين: ، بگويند  مغرور شده  اسرائيل قوم

هر :  افراد خود بگو  به پس3!   داديم  را شكست دشمن
 و   بيست بنابراين» . بازگردد اش  خانه ترسد به ی م آه

 هزار نفر ماندند تا   ده دو هزار نفر برگشتند و فقط
  مهنوزه«:  فرمود  جدعون اما خداوند به4. بجنگند
   تونشان  بياور تا به آنها را نزد چشمه!   زياد است عده
بايد ی  آسان بايد با تو بيايند و چهی  آسان  چه  آه دهم

 ».برگردند
در آنجا .  برد  آنار چشمه  آنها را به  جدعون پس6و5

   خوردنشان  آبء آنها را از نحوه«:   او گفت خداوند به
،   با آِف دست را آه یافراد.   آن  تقسيم  دو گروه به
   سگ  را مثل  خود آوردند و آن  را جلو دهان آب
 خود را  زنند و دهان ی زانو م آهی نوشند از آسان یم

 با  آهی تعداد افراد» .گذارند، جدا ساز ی م در آب
 . نوشيدند سيصد نفر بود  آب دست

   اينء  بوسيله من«:  فرمود  جدعون  خداوند به آنگاه7
 داد و شما را   خواهم ها را شكست ی، مديانسيصد نفر
  هايشان  خانه  را به  بقيه پس.  رهانيد  خواهم از دستشان
 ». بفرست

ی آور آنها را جمعی ها و شيپورها  آوزه جدعون9و8
 فرستاد و تنها سيصد  هايشان  خانه  را به آرد و ايشان
 .  خود نگاهداشت  را پيش نفر برگزيده

   اردو زده  پايينء  مديانيها در دره يكه درحال  هنگام شب
  برخيز و به«:  فرمود  جدعون بودند، خداوند به

 تو   دست  زيرا آنها را به  آن  حمله دشمنی اردو
 با نوآر خود  اولی ترس یاما اگر م10.  ام  آرده تسليم
 . آنها برو  اردوگاه  به  مخفيانه فوره

.   بده گويند گوش ی م  ايشان آهی  سخنان در آنجا به11
   ايشان ، به  يافته جرأتی  آنها را بشنو سخنانی وقت
 را با خود   فوره  جدعون پس» !آردی  خواه حمله

. شد  ک نزدي  دشمن  اردوگاه  به  و مخفيانه برداشت
 مانند   همسايه مديانيها، عماليقيها و ساير قبايل13و12

  ايشانشتره.  بودند  شده جمعی  در واد مور و ملخ
 آنار   به جدعون. شمار بود ی ب  بيابان  ريگ مثل
ی  چادر مرد  آن  در داخل  موقع در اين. خزيدی چادر
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   چنين رفيقشی  بود برا  ديده را آهی ، خواب بيدار شده
   نان قرصک  ي  آه  ديدم در خواب«:  آرد تعريف
ی ا  خيمه  به ما غلطيد و چنانی  اردو  ميان  به جوين
   پهن ، برزمين  آرده  را واژگون  آن رد نمود آهبرخو
   است  تو اين تعبير خواب«:   او گفت رفيق14» .نمود
ی  اسرائيل  پسر يوآش  جدعون  دست  خدا ما را به آه

ی  مديانيها و نيروهاء  همه آند و جدعون ی م تسليم
 ». شمشير خواهد گذراند  را از دم متحدش

 را شنيد خدا را   و تعبيرش  خواب  اين  چون جدعون15
 و فرياد   خود بازگشت  اردوگاه  به سپس. شكر آرد

   دست  را به  مديان زيرا خداوند سپاه! برخيزيد«: زد
 »!آند ی م شما تسليم

 آرد و   تقسيم  دسته  سه  سيصد نفر را به  آن جدعون16
ی  سفال ءآوزهک شيپور و يک از افراد يک  هر ي به
 خود  ءبعد نقشه17. ، داد  قرار داشت ندر آی  مشعل آه

   به  آنار اردو رسيديم بهی وقت«:  داد  شرح را چنين
 شما نيز  آنم ی م  من آهی  آنيد و هر آار  نگاه من
 شيپورها را   و همراهانم  من  اينكه بمحض18. بكنيد

خود را ی  اردو شيپورها  در اطراف ، شما هم بنوازيم
خداوند ی ما برا: د فرياد بزنيدبلنی بنوازيد و با صدا

 »! جنگيم ی م و جدعون
  ، جدعون  نگهبانان ، بعد از تعويض  شب نصف20و19
.  رسيد مديانی  آنار اردو  صد نفر به  همراه به

ها را   آنها شيپورها را نواختند و آوزه ناگهان
   نفر ديگر نيز چنين  دويست  وقت در همين. شكستند
،   گرفته  راست يپورها را بدست ش آهی درحال. آردند

   چپ  را در دست فروزانی نواختند و مشعلها یم
  خداوند و جدعونی ما برا«:  فرياد زدند داشتند همه

خود در ی در جاک  هر ي سپس21» ! جنگيم یم
   افراد دشمن  ايستادند در حاليكه  اردوگاه اطراف

ا شيپورهی صدای زيرا وقت22. گريختند ی م فريادآنان
 را در سراسر اردو   دشمن  خداوند سربازان برخاست

ک  نزدي شطه آنها تا بيت.   انداخت  هم  جان به
  طباتک ، نزدي  محوله تا سرحد آبل  و صريرت
 .گريختند

  سپاهيانی  اشير و منسی، نفتال  سپاهيان آنگاه23
ی  برا جدعون24.  آردند  را تعقيب مديانی فرار

   فرستاد آه  پيغام  افرايم ن سراسر آوهستا ساآنان
 ببندند و نگذارند  باره  را تا بيت رود اردنی ها گذرگاه

   تمام پس. ، فرار آنند  عبور آرده مديانيها از رودخانه
 و  آنها غراب25.  آردند ، چنين  شده  جمع  افرايم مردان
 را بر  را گرفتند و غرابی  دو سردار مديان ذئب

   و ذئب  است  او معروف  نام ه ب  اآنون آهی ا صخره
. شود آشتند ی م  او ناميده  اسم  به آهی را در چرخشت

  غرابی ، سرها  داده ها ادامه ی مديان  تعقيب  به سپس
 . آوردند  نزد جدعون  اردن  آنطرف  را به و ذئب

 
 ها یمديانی  نهاي شكست

   به  نسبت  بشدت  افرايمء  قبيله اما رهبران
   آه چرا اول«: ، گفتند شدهک شمناخ  جدعون

 »ی؟ما را خبر نكردی ها رفت ی مديان  جنگ به
 و  خدا غراب«:   گفت  ايشان  در جواب جدعون3و2

.  نمود  شما تسليم  دست  را به  مديان ، سرداران ذئب
 شما  ؟ عمليات ام  آرده  چه  با آار شما، من در مقايسه

   در آغاز جنگ ما تر از عمليات  مهم در آخر جنگ
 . شدند  آنها آرام پس» .بود

 بودند از   همراهش  و سيصد نفری آه  جدعون آنگاه4
 بودند، ولی هنوز   خيلی خسته با اينكه.  گذشتند رود اردن

   از اهالی سوآوت جدعون5. آردند  می  را تعقيب دشمن
 و   زبح ما بخاطر تعقيب«:   و گفت غذا خواست

 ».  هستيم مديانی بسيار خسته  ، پادشاهان صلمونع
 و  شما هنوز زبح«:  دادند  جواب  سوآوت اما رهبران6

 ».  بدهيم  شما نان  ما به ايد آه  را نگرفته صلمونع
   خداوند آنها را به آهی وقت«:   آنها گفت  به جدعون7

 شما را   بدن  و گوشت گردم ی آند، برم  تسليم  من دست
 ». درم یصحرا می با خارها

   خواست  و از آنها نان  رفت فنوئيلی  نزد اهال سپس8
ی وقت«:   گفت  ايشان  به پس9.  را شنيد  جواب اما همان
   را منهدم  برج ، اين  برگردم  سالمت  جنگ از اين
 ». آرد خواهم

هزار    پانزده  با قريب  و صلمونع  زبح  هنگام در اين10
   سپاه از آن. ردندب ی در قرقور بسر م سرباز باقيمانده

صد و .  بودند  باقيمانده  عده  همين  فقط  دشمنان عظيم
 از   جدعون پس11.  بودند  شده  هزار نفر آشته بيست
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 بر مديانيها   و يجبهاه  نوبح  در شرق  چادرنشينان راه
 فرار آردند، اما   و صلمونع زبح12.  زد شبيخون
 و   را گرفت ن، ايشا  آنها پرداخته  تعقيب  به جدعون
،  بعد از آن13.  تارو مار ساختی  آنها را بكل سپاه
 باز   از جنگ  حارسء  گردنه  از راه جدعونی وقت
 را  سوآوتی از اهالی ، جوان در راه14  گشت یم

   و بزرگان رهبرانی  تا نامها  و از او خواست گرفت
  آنها را آهی  نامها او هم.  را بنويسد شهر سوآوت

 .  نفر بودند، نوشت و هفتهفتاد 
   ايشان ، به  بازگشته  نزد اهالی سوآوت  جدعون پس15

،   زده  طعنه  من  به  آه  و صلمونع  زبح  هم اين«:  گفت
ايد؛ و   را نگرفته  و صلمونع  هنوز زبح شما آه: گفتيد
 ». نداديد  نان  بوديم  و گرسنه  خسته  ما آه به
صحرا ی  با خارها را  سوآوت  رهبران آنگاه16

 شهر  آنی اهالی برای  عبرت  آرد تا درس مجازات
 شهر را   و برج  رفت  فنوئيل  به همچنين17. باشد

 .  آنجا را آشت  مردان ، تمام  آرده خراب
  ، از ايشان  آرده  و صلمونع  زبح  رو به  جدعون آنگاه18

 آسانی   در تابور آشتيد چه مردانی را آه«: پرسيد
 ». بودند  شاهزادگان مانند شما و چون«: گفتند» بودند؟

ی  خدا به.  بودند  من آنها برادران«:   گفت جدعون19
 شما را   هم آشتيد، من ی اگر آنها را نم  قسم زنده
 دستور داد   َيَتر، پسر بزرگش  به آنگاه20» . آشتم ینم
 را نكشيد، زيرا  او شمشيرشی ول.  آنها را بكشد آه

 .ترسيد ی نبود و م شبيی نوجوان
 ما را  خودت«:  گفتند  جدعون  به  و صلمونع زبح21

  مرد آشتهک  ي  دست  به خواهيم ی م ، چون بكش
   گردن  و زيورآالت  او آنها را آشت پس» . شويم

 .  را برداشت شترهايشان
و تو .   ما باش پادشاه«:  گفتند  جدعون ها به یاسرائيل22

شما بر ما فرمانروايی آنيد؛  ء دهآين  و نسلهای پسرانت
 ».ها رهايی بخشيدی  مديانی زيرا تو ما را از دست

 شما   پادشاه  من نه«:  داد  جواب اما جدعون24و23
   فقط من!   شماست خداوند پادشاه.   پسرانم  و نه شوم یم
  را آهی هاي  گوشواره ، تمام  از شما دارم خواهشک ي

   من ايد به  آورده  چنگ  خود به  مغلوب از دشمنان

بودند و ی  اسماعيل  همه  مديان سپاهيان(» .بدهيد
 .) داشتند  گوش طال بهی ها گوشواره

» . آنيم ی م  آنها را تقديم  ميل با آمال«: آنها گفتند25
 از آنها  ، هر آدام  آرده پهنی ا  پارچه آنگاه

  آنی  بود رو  گرفته  غنيمت  به را آهی هاي گوشواره
ی ، آويزها و لباسها  غير از زيورآالت به26.  انداخت
  ، وزن  شتران گردنی و زنجيرهای سلطنت

 از  جدعون27.  بود  آيلوگرم ها حدود بيست گوشواره
 را در شهر خود   و آن ساخت *ايفودک  طالها ي اين
 خدا   به  اسرائيل  مردم  تمام طولی نكشيد آه.   گذاشت عفره
 ايفود برای  اين.  پرداختند  آن  پرستش ، به  آرده خيانت
 . او دامی شد  و خاندان جدعون

  ها شكست یها از اسرائيل ی، مديان  ترتيب  اين به28
در .  خود را باز نيافتند خوردند و ديگر هرگز قدرت

   طول در تمامی  يعن  سال  چهل  مدت  اسرائيل سرزمين
 . برقرار شد  صلح عمر جدعون

 
   جدعون مرگ

 هفتاد  او صاحب30.  خود بازگشت ء  خانه  به جدعون29
 در  وی همچنين31.   زيادی داشت پسر بود، زيرا زنان

 پسری بدنيا آورد و او را   برايش  آه  آنيزی داشت شكيم
 و   پيری درگذشت  در آمال جدعون32.  نهاد ابيملک نام
   در سرزمين  در عفره  يوآش  پدرشء  مقبرهاو را در

 . آردند  ابيعزر دفنء فهطاي
 از خدا  ها دوباره ، اسرائيلی  جدعون  از مرگ پس33

 را   بريت  بعل ، بت  بتها پرداخته  پرستش برگشتند و به
  آنها خداوند، خدای خود را آه34. خدای خود ساختند

 بود   رهانيده  اطرافشان  دشمنان  را از دست ايشان
  ، آه  جدعون انو نيز برای خاند35 آردند،  فراموش
 . نشدند  بود احترامی قايل  آرده  آنها خدمت  به آنهمه

 
  کابيمل

  ديدنی  برا پسرجدعونک ابيملی روز
   ايشان  و به  رفت  شكيم  به مادرش  خاندان

                                                 
ه کاهنان روی لباس خود  مخصوصی بود کء جليقه» ايفود«   *

 .پوشيدند می
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 آيا   بگوييد آه شكيمی  اهال برويد و به«:  گفت
آنند ی  بر آنها پادشاه خواهند هفتاد پسر جدعون یم

   و استخوان  از گوشت  آه خودمی نفر يعنک  ي يا فقط
ی را با اهالک  آنها پيشنهاد ابيمل پس3» ؟  هستم ايشان

 گرفتند از   تصميم  گذاشتند و ايشان شهر در ميان
.  بود  شكيم  اهل آنند، زيرا مادرشی پيروک ابيمل

   به  نقره ، هفتاد مثقال بريت  بعلء آنها از بتخانه4
ی اجرای را برای  او افراد ولگرددادند وک ابيمل

،   آنها را با خود برداشته پس5. مقاصد خود اجير آرد
ی  و در آنجا بر رو  رفت  در عفره  پدرش ء خانه به

  اما يوتام.  هفتاد برادر خود را آشتی سنگ
   آرد و او زنده  خود را پنهان  برادرش آوچكترين

  لو آنار درختم  و بيت شكيمی  اهال  تمام آنگاه6. ماند
  را بهک ، ابيمل  شده  جمع  است  در شكيم آهی بلوط
 . برگزيدند اسرائيلی پادشاه

 و   رفت  جرزيم  آوه  را شنيد، به  اين  يوتام چون7
اگر «:   گفت شكيمی  اهال بلند بهی ، با صدا ايستاده
!  آنيد  گوش  من  خداوند هستيد، به  برآت طالب

ی خود پادشاهی گرفتند برا   تصميم درختانی روز8
   خواستند آه  زيتون  از درخت اول.  آنند انتخاب
:   و گفت  نپذيرفت  زيتون اما درخت9،  آنها شود پادشاه

 بر   سلطنت  دليل  تنها به  من  آه  است آيا درست
   باعث  آه  زيتون  ديگر، از توليد روغن درختان
؟   بكشم تشود، دس یم  * خدا و انسان  واحترام عزت

 انجير رفتند و از او   نزد درخت  درختان سپس10
 انجير  درخت11.  نمايد  سلطنت خواستند تا بر ايشان

   و شيرين  خوبء آيا توليد ميوه:   نكرد و گفت نيز قبول
   بر درختان اينكهی  صرفًا برا نمايمک خود را تر
   انگور گفتند آه  درخت بعد به12؟  آنمی ديگر حكمران
:  داد  انگور نيز جواب درخت13. آندی بر آنها پادشاه

آورد  ی وجد م  را به  خدا و انسان  آه آيا از توليد شيره
 ديگر   بر درختان اينكهی  برا فقط** ،  بردارم دست

                                                 
روغن زيتون برای مسح کاهنان و روشنايی چراغهای     *

رفت و بعدًا نيز برای مسح  خيمه عبادت بکار می
 .پادشاهان بکار برده شد

محصول انگور مصرف مذهبی نيز داشت و بعنوان   **
 .)40: 29خروج (شد  هديه به خدا تقديم می

 خار ء  بوته  به  درختانء  همه سرانجام14؟   آنم سلطنت
.  آند  خواستند تا بر آنها سلطنت آوردند و از آنی رو
   من خواهيد آه یاگر واقعًا م:   گفت خار در جواب15

   پناه  منء ، بياييد و زير سايه آنمی بر شما حكمران
 خواهد   زبانه  از من  آتش در غيراينصورت! بگيريد

 . را خواهد سوزاند  لبنان بزرگی آشيد و سروها
ک  ابيمل  ساختن  فكر آنيد و ببينيد آيا با پادشاه حال«16

 و   جدعون  به ايد و نسبت  داده انجامی رست د عمل
شما ی  برا پدرم17؟ ايد  رفتار نموده  حق  به فرزندانش

 و شما را از   خطر انداخت  خود را به جنگيد و جان
 او  ، شما عليه با وجود اين18.  مديانيها رهانيد دست
 آشتيد  سنگک يی  را رو  آرديد و هفتاد پسرش قيام

خود ی  پادشاه  را به ز پدرمپسر آنيک و ابيمل
.   است  با شما خويش  اينكه  بسبب ايد فقط برگزيده

 و   جدعون  در حق  رفتارتان  داريد آه اگر يقين19
 شما و   باشد آه ، پس  است  بوده  درست پسرانش

  اما اگر بر جدعون20.  باشيد با يكديگر خوشک ابيمل
  بيرونک ملاز ابيی ايد، آتش  آرده  ظلم و فرزندانش
ملو را بسوزاند و از آنها   و بيت شكيمی بيايد و اهال

 ».را بسوزاندک  بيايد و ابيمل بيرونی  آتش هم
 بئير  بهک  ابيمل  برادرش  از ترس  يوتام آنگاه21

 از   پس  سال سه23و22.  شد  و در آنجا ساآن گريخت
  و مردمک  ابيمل  بينء ، خدا رابطه ک ابيمل حكومت
 آار  خدا اين24.  آردند شورش  زد و آنها را بهم  شكيم

   او را در آشتن  آه  شكيم و مردمانک را آرد تا ابيمل
ی  سزا  بودند، به آردهی  يار هفتاد پسر جدعون

 ء را بر قلهی  افراد شكيمی اهال25.  خود برسند اعمال
آنها هر . باشندک  ابيمل ها گذاشتند تا در آمين آوه
اما . آردند ی م ، تاراج گذشت ی مرا از آنجای آس
 . باخبرشد  توطئه از اينک ابيمل

   شكيم  به  پسر عابد با برادرانش  جعل  هنگام در اين26
.  نمود  خود جلب شهر را بهی  آرد و اعتماد اهال آوچ

 برپا   شكيمء  در بتكده  آه  محصول در عيد برداشت27
ک  ابيمل نوشيدند وبهی  زياد  شراب  بود مردم شده

  کابيمل«:   گفت  مردم  به  جعل سپس28. ناسزا گفتند
آند؟ چرا ما بايد خدمتگذار ی  بر ما پادشاه  آه آيست

 جد  ؟ ما بايد به  باشيم  زبول  و دستيارش پسر جدعون
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   شما بودم  پادشاه اگر من29.  خود حامور وفادار بمانيم
 او  به.  آردم ی م خالصک شما را از شر ابيمل

   من  جنگ ، به  آرده  لشكر خود را جمع  آه گفتم یم
 ».بيايد

گويد   می  چه  جعل  شهر، شنيد آه ، حاآم وقتی زبول30
 نزد   ارومه  قاصدانی به پس31.  شد بسيار خشمگين
   پسر عابد و برادرانش جعل«:  ، گفت ابيملک فرستاده

 شهر را برضد  آنند و مردم  زندگی می ، در شكيم آمده
 لشكری با خود   شبانه پس32. نمايند تو تحريک می

،  صبحگاهان33.   آن ، بيا و در صحرا آمين برداشته
 او  وقتی آه.   آن  شهر حمله  شد به  هوا روشن  آه همين

   آيند، آنچه  با تو بيرون  برای جنگ و همراهانش
 ».  بكن خواهی با ايشان

  ، به  شده شكيم   عازم  شبانه اش ابيملک و دارو دسته34
.  آردند  شهر آمين  شدند و در اطراف  تقسيم چهار دسته

، در  آمدهشهر  ء  دروازه  بطرف  را ديدند آه آنها جعل35
 . شدند  خود خارج ، از آمينگاه پس. آنجا ايستاد

،   آن نگاه«:   گفت  زبول  آنها را ديد به جعلی وقت36
 ما  ، بطرف ه سرازير شد از آوهی ا  عده  اينكه مثل
 تو   آه ، اين نه«:   گفت  در جواب زبول» !آيند یم
 ». هاست  آوه ءسايهی بين یم

ی ا عده!   آن نگاه«:   گفت  دوباره جعلی  از مدت پس37
ی گروه!   آن نگاه. آيند ی ما م  بطرف  آوهء از دامنه

 »!آيند ی م  معونيم  بلوط ديگر از راه
   آن حال«:  ، گفت ودهنمی  و  رو به  زبول آنگاه38

 بر ما   آه آيستک  ابيمل گفت ی م  آه  آجاست زبانت
در ی گفت ی ناسزا م را آهی  آنان آند؟ اآنونی پادشاه
 »!  شهر هستند؛ برو و با آنها بجنگ بيرون

ولی 40 ابيملک برد،   جنگ  را به  شكيم  مردان جعل39
  شكيم  زيادی از اهالیء  داد و عده ابيملک او را شكست

 شهر ء  تا نزديک دروازه زخمی شدند و در هر طرف
 و در آنجا   برگشت  ارومه ابيملک به41.  افتادند  زمين به

   بيرون  را از شكيم  و برادرانش ، جعل ماند و زبول
 . شهر بمانند  در آن راند و ديگر نگذاشت

 صحرا   گرفتند به  تصميم  شكيم روز بعد، مردان42
. رسيدک  ابيمل  گوش  به  ايشانء وطئهخبر ت. بروند

 آرد و در   تقسيم  دسته  سه  خود را به او مردان43

 از  شكيمی  اهال آهی وقت.   نشست صحرا در آمين
 از  و همراهانشک شدند، ابيمل ی م شهر خارج

.  آردند  حمله  ايشان  آمدند و به  بيرون آمينگاه
 بردند   هجوم شهر ء دروازه  به و همراهانشک ابيمل44

 در صحرا بودند   آه  شكيم  مردان  ديگر بهء و دو دسته
   تمام جنگ45.  دادند ، آنها را شكست ور شده حمله

شهر را ک  ابيمل  باالخره  تا اينكه  داشت روز ادامه
 و شهر را با  آنجا را آشتی  آرد و اهال تصرف

  از اينی  وقت  شكيم  برج ساآنان46.  آرد يكسانک خا
   پناه بريت  بعل  بت ء قلعه  به  با خبر شدند از ترس واقعه
 .بردند

 باخبر شد، با   موضوع از اينک  ابيمل آهی وقت48و47
ی در آنجا تبر.  آمد  صلمون  آوه خود بهی نيروها
 را بريد و آنها  از درختانی هاي ، شاخه  گرفته بدست

داد  نيز دستور   همراهانش  خود نهاد و به را بر دوش
ی هيزمک  هر ي پس49.  آنند  فورًا چنين  آنها هم آه
  روانهک  ابيمل  نهادند و بدنبال ، بر دوش  آرده تهيه
  همی  رو ديوار قلعهی  پا آنها هيزمها را به. شدند

  آهی  و زنان  مردان ء همه در نتيجه.  زدند ، آتش انباشته
   پناه ه قلع  آن  هزار نفر بود و به  به  قريب تعدادشان

 . سپردند  بودند جان برده
 را   آرد و آن  حمله  شهر تاباص بهک  ابيمل سپس50

 وجود  محكمی ا  شهر قلعه در داخل51. تسخير نمود
آنها .  آنجا گريختند شهر بهی  اهال  تمام  آه داشت
اما 52.  رفتند بام  پشت  بستند و به  را محكم آنی درها

 بزند،   را آتش شد تا آن ی م آمادهک  ابيمل در حاليكه
بر سر ی دست  آسياب سنگک  ي  بام از پشتی زن53

 .  را شكست  سرشء  و آاسه انداختک ابيمل
   او را حملء  اسلحه آهی  جوان فورًا بهک ابيمل54
 و   را بكش شمشيرت«:  ، گفت آرد دستور داده یم

  آشتهی  زن  دست بهک  ابيمل  مبادا بگويند آه مرا بكش
فرو ی  و  شكم  شمشير خود را به  جوان  آن پس» !شد

  ها چون یاسرائيل55.  سپرد  جان برد و او بالفاصله
. خود بازگشتندی ها  خانه  به  است  او مرده ديدند آه

  بسبب  را  شكيم و مردانک  خدا ابيمل  طريق بدين57و56
   نمود و آنها به  مجازات  هفتاد پسر جدعون  آشتن گناه

 . گرفتار شدند  پسر جدعون  يوتام نفرين
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  و يائير تولع

  و پسر فواه(»  تولع«،  ک ابيمل  از مرگ پس
 پا   به اسرائيلی رهايی برا)  دوداء نوه

در شهر شامير ی  يساآار بود، ولء او از قبيله.  خاست
  مدتی و2.   داشت  سكونت  افرايم  در آوهستان واقع
.   داشت  را بعهده رائيلاسی  رهبر  سال  و سه بيست
» يائير«و 3  آردند مرد، او را در شامير دفنی وقت

 و  جلعاد بود و بيستی يائير از اهال. شدی  و جانشين
   آه پسر داشتی او س4.  بود  رهبر اسرائيل دو سال
آنها در . شدند ی سوار م االغی بر سی  جمع دسته

را  هنوز آنها  شهر داشتند آهی  جلعاد س سرزمين
يائير مرد، او را ی وقت5. نامند یم» يائيری شهرها«

 . آردند  دفن در قامون
 

  يفتاح
   بار ديگر از خداوند روگردان  اسرائيل  مردم آنگاه6

،   سوريه  و خدايان  و عشتاروت  بعل  پرستش ، به شده
 پرداختند و خداوند   و فلسطين ، عمون ، موآب صيدون
  پس9و8و7.  نكردند  پرستش، ديگر او را گفتهک را تر
 شد و او فلسطينيها   افروخته  خداوند بر اسرائيل خشم

آنها بر .   ساخت  مسلط و عمونيها را بر اسرائيل
 در  رود اردنی  شرق  در سمت آهی هاي یاسرائيل
  بودند، ظلم) در جلعادی يعن(ها  ی امور سرزمين

  ، به  گذشته  عمونيها از رود اردن همچنين. آردند یم
. بردند ی م  هجوم  و افرايم  يهودا، بنيامين قبايل

.   قرار داشت  و ستم  زير ظلم  سال  هجده  مدت اسرائيل
  خداوند بازگشتی  بسو اسرائيل ی بن سرانجام10

آنها .  بخشد  را نجات  ايشان  آردند آه ، التماس نموده
   تو گناه  به خداوندا نسبت«: ، گفتند  نموده اعتراف
، بتها را  نمودهک  تو را تر ، چونكه ايم ورزيده
 ». ايم  آرده پرستش

 شما را از  مگر من«:  فرمود  ايشان خداوند بهی ول11
 مصريها، اموريها، عمونيها، فلسطينيها،  دست

  ؟ مگر به صيدونيها، عماليقيها، و معونيها نرهانيدم12
 جودبا و13؟   داد شما نرسيدم  سختيها به  تمام هنگام
 ديگر   خدايان  پرستش ، به نمودهک ، شما مرا تر اين

  نخواهمی  ديگر شما را رهاي  من پس. پرداختيد
  خود انتخابی  برا آهی برويد و از خدايان14. بخشيد
 ی، سخت  هنگام بگذاريد در اين! بطلبيدک ايد آم آرده

 »!آنها شما را برهانند
   صالح هر چه.  ماي  آرده ما گناه«:  گفتند اما ايشان15
 يكبار ديگر ما را از  فقطی ، ول با ما بكنی دان یم

 ».  بده  نجات  دشمنانمان دست
، تنها  گفتهک  خود را ترء  بيگانه  خدايان آنگاه16

ی  سختيها  نمودند و خداوند بسبب خداوند را عبادت
   سپاهيان  موقع در آن17.  شد  اندوهگين اسرائيل
   به شدند آه ی م ، آماده و زدهدر جلعاد اردی عمون
 . آنند  حمله ها در مصفه یاسرائيلی اردو

  آيست«: پرسيدند یاز يكديگر می  اسرائيل رهبران18
 بگيرد و با  ما را بعهدهی نيروهای  فرمانده آه

 شود رهبر   داوطلب  آه ها بجنگد؟ هرآس یعمون
 »! جلعاد خواهد شد مردم

 
و  ، ی بسيار شجاعجلعادی، جنگجوي»  يفتاح«

 جلعاد   نامش آه ( پدرش.  بود پسر زنی بدآاره
وقتی .   پسر ديگر داشت  عقدی خود چندين از زن) بود

 شدند، او را از شهر خود   بزرگ  ناتنی يفتاح برادران
 ديگری هستی و از دارايی  تو پسر زن«: ، گفتند رانده

 ».  سهمی نخواهی داشت پدر ما هيچ
 و در   خود گريخت  از نزد برادران  يفتاح پس3

از ی ا  عده نپاييد آهی دير.  شد  ساآن  طوب سرزمين
، او را رهبر خود   شده افراد ولگرد دور او جمع

 .ساختند
  ها با اسرائيليها وارد جنگ یعمونی  از مدت پس4

   نزد يفتاح  طوب  سرزمين  جلعاد به رهبران5. شدند
   ايشان  بيايد و سپاه  آردند آه واهشو از او خ6 رفتند

   به اما يفتاح7. نمايدی ها رهبر ی با عمون را در جنگ
 مرا   داشتيد آه  نفرت شما آنقدر از من«:   گفت ايشان

   در زحمت چرا حاال آه.  رانديد  بيرون  پدرمءاز خانه
 »ايد؟  آمده  من ايد پيش افتاده

اگر .   خود ببريم  همراه تو را ايم ما آمده«: آنها گفتند8
 تو را ی،آنی ها يار ی با عمون تو ما را در جنگ

 ». آنيم یجلعاد می فرمانروا

10

11
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 شما را باور   سخنان توانم یچطور م«:   گفت يفتاح9
 »؟ آنم

   ما شاهد است خداوند در ميان«:  دادند  پاسخ ايشان10
 ». آرد  آار را خواهيم  اين آه
 او را   و مردم  را پذيرفت ريت مأمو  اين  يفتاح پس11

   قومء همه. خود ساختندی  لشكر و فرمانرواء فرمانده
 شدند و در حضور خداوند با   جمع  در مصفه اسرائيل
  نزد پادشاهی  قاصدان  يفتاح آنگاه12.  بستند  پيمان يفتاح
 با اسرائيليها وارد   دليل  چه  فرستاد تا بداند به عمون
:  داد  جواب  عمون پادشاه13.   است  شده جنگ

 آمدند،  ها از مصر بيرون ی اسرائيل آهی هنگام«
 ما   سرزمين آنها تمام.  آردند  ما را تصرف سرزمين

  اآنون.  گرفتند  و اردن  تا رود يبوق را از رود ارنون
  پسی  و خونريز  جنگ  زمينها را بدون شما بايد اين

 ».بدهيد
   عمون  نزد پادشاه  پاسخ  اين را با  قاصدان يفتاح15و14

  زور تصرف   زمينها را به اسرائيليها اين«: فرستاد
   از مصر بيرون  اسرائيل قومی  وقت بلكه16، اند نكرده
   قادش  عبور آردند و به سرخی ، از دريا آمده

  ، اجازه  فرستاده  پيغام  ادوم پادشاهی برا17رسيدند، 
  اما خواهش. ور آنند او عب  از سرزمين خواستند آه
   اجازه  همين  موآب  از پادشاه سپس.  نشد آنها پذيرفته
  ها به ی اسرائيل پس.  نكرد  قبول او هم. را خواستند

،   بيابان  از راه سرانجام18.  ماندند ناچار در قادش
  موآبی  را دور زدند و در مرز شرق  و موآب ادوم
   در آنطرف  باالخره  دادند تا اينكه  خود ادامه  راه به

ی  اردو زدند ول  رود ارنونء  در ناحيه مرز موآب
نزد ی  اسرائيليها قاصدان آنگاه19.  نشدند وارد موآب

   حكومت  در حشبون ها آه ی امور  پادشاه سيحون
 از   خواستند آه ، از او اجازه آرد فرستاده یم

.  مقصد خود بروند بگذرند و بجانبی  و سرزمين
   اسرائيليها اعتماد نكرد، بلكه  به  پادشاه سيحونی ول20

   ايشان  آرد و به  بسيج  خود را در ياهص  سپاه تمام
  اسرائيل ی بن ما بهی اما خداوند، خدا22و21.  برد حمله
   او را شكست  سپاه  و تمام نمود تا سيحونک آم

اموريها ی  زمينهاء  همه اسرائيل ی بن  طريق بدين. دهند

 تا رود  ، و از بيابان  تا رود يبوق  رود ارنونرا از
 . نمودند  تصرف اردن

ی  زمينها اسرائيلی  خداوند، خدا  آه اآنون«23
   است  اسرائيليها داده ، به اموريها را از آنها گرفته

 را  آنچه24؟  داريد آنها را از ما بگيريد  حق شما چه
دار  نگاهخود ی دهد برا ی تو م تو بهی ، خدا  آموش آه

دهد  ی ما م ما بهی  خداوند، خدا  را آه  آنچه و ما هم
تو ی آن یآيا فكر م25.   داشت  خواهيم خود نگاهی برا

 آيا او هرگز ی؟ بهتر هست  موآب ، پادشاه از باالق
 خود از   را بعد از شكست نمود تا زمينهايشی سع

   از سيصد سال تو پسک اين26؟  بگيرد اسرائيليها پس
   اين  اسرائيليها در تمامی؟ا  آشيده  را پيش  قضيه اين
   سرزمين  و در سراسر اين  بوده  در اينجا ساآن مدت

 آنها  اطرافی ها  و عروعير و دهكده از حشبون
ی  زندگ آنار رود ارنونی  تا شهرها گرفته

؟ ايد  نگرفته  آنها را پس  چرا تابحال پس. اند آرده یم
   من  به آهی  تو هست اين.  ام كردهنی  تو گناه  به من27
 داور   اما خداوند آهی، بجنگ با منی ا  آمده آردهی بد

   با آيست  حق  خواهد داد آه  امروز نشان  است مطلق
   پيغام  به  عمون پادشاهی ول28» .  يا عمون اسرائيل
 .ننمودی  توجه يفتاح

  پاه و او س  قرار گرفت  خداوند بر يفتاح  روح آنگاه29
عبور داد و ی جلعاد و منسی خود را از سرزمينها

   عمون  سپاه  جنگ ، به  در جلعاد گذشته  واقع از مصفه
 اگر   بود آه  نزد خداوند نذر آرده يفتاح31و30.  رفت

 دهند  آند تا عمونيها را شكستی اسرائيليها را يار
 از   را آه  بازگردد، هر چه  منزل  به  بسالمت آهی وقت
ی  قربان  آيد بعنوان  او بيرون  استقبال  به اش  خانهدر

 . خواهد آرد  خداوند تقديم بهی سوختن
 شد و خداوند او  ها وارد جنگ ی با عمون  يفتاح پس32

  او آنها را از عروعير تا منيت33. را پيروز گردانيد
 با آشتار   آراميم  شهر بود و تا آبيل  بيست  شامل آه

   قوم  دست  عمونيها به  طريق بدين. د دا  شكست فراوان
 . شدند  سرآوب اسرائيل

 
  دختر يفتاح
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،   بازگشت  خود در مصفهء  خانه  به  يفتاح آهی هنگام34
ی  از شاد  در حاليكه تنها فرزندشی يعنی دختر و

   بيرون  او از خانه  استقبال رقصيد به یزد و م ی م دف
ی ناراحت  از شدت را ديد   دخترش يفتاحی وقت35. آمد

تو مرا !  ، دخترم آه«:  زد و گفتک  خود را چاء جامه
 و  ام  خداوند نذر آرده  به  زيرا منی؛دار آرد غصه
 ».  را ادا نكنم  آن توانم ینم
 خداوند   به  را آه پدر، تو بايد آنچه«:   گفت دخترش36

   زيرا او تو را بر دشمنانتی،بجا آوری ا نذر آرده
 دو   من  به اما اول37.   است يروز گردانيدهها پ یعمون
  آهی ، با دختران  رفته  آوهستان  تا به  بده  مهلت ماه

 هرگز   و بخاطر اينكه  نمايم  هستند گردش  من دوست
:   گفت پدرش38» .  آنم  آرد، گريه  نخواهم ازدواج

 ».، برو بسيار خوب«
   ماتم و ماه و د  رفت  آوهستان  خود به  او با دوستان پس

 نذر   چنانكه  و يفتاح  برگشت  نزد پدرش سپس39.  گرفت
 دختر هرگز   آن  بنابراين* . نمود  بود عمل آرده

 هر  آه40 شد   رسم  در اسرائيل  از آن پس.  نكرد ازدواج
  رفتند و به  می  چهار روز بيرون  مدت  دخترها به ساله

 .گرفتند  می  ماتم ياد دختر يفتاح
 ها ی و افرايم حيفتا

   جمع  خود را در صافون  سپاه  افرايمء قبيله
:  را فرستاد  پيغام  اين يفتاحی آرد و برا

 با  ، تو را در جنگ تا آمدهی چرا از ما نخواست«
 را  ات  تا تو و خانه آييم ی م ؟ اآنون آنيمک عمونيها آم
 »! بسوزانيم

   آه  فرستادم شما پيغامی  برا من«:  داد  پاسخ يفتاح2
 شما ما  بوديمی  در تنگ آهی موقع. نيامديدی بياييد، ول
 خطر   خود را به  جان  من پس3. نكرديدی را يار
 و خداوند مرا امداد   رفتم  جنگ  شما به ، بدون انداخته

  ندارد آهی  دليل حال.   پيروز شوم نمود تا بر دشمن
 ». بجنگيد شما با من

   بودند، مردان  گفته ها آه  افرايمی  سخن  از اين يفتاح4
،  اند خشمناک شده  آرده  و منسی خيانت  افرايم جلعاد به

                                                 
او را قربانی کرده يا فقط مقرر داشته معلوم نيست يفتاح    *

 .که او تا آخر عمر ازدواج نکند

، آنها را   برده  حمله  افرايم  نمود و به  خود را بسيج سپاه
 را  های رود اردن  گذرگاه  جلعاد تمام مردان5.  داد شكست

  هر وقت. گرفتند تا از فرار افرايميها جلوگيری آنند
 عبور   از رود اردن خواست  می  افرايم ی از فراريانيك

بستند و از او   را بر او می  جلعاد راه آند، مردان
اگر »  هستی؟ افرايم ء آيا تو از قبيله«: پرسيدند می
: خواستند بگويد  از او می آنوقت6» ! نه«:  گفت می
   راه و از اين» . سبولت«:  گفت ولی او می» . شبولت«
»  ش«ها،  ، زيرا افرايمی  او افرايمی است ند آهفهميد می

گرفتند و   او را می پس. آردند  می تلفظ»  س«را 
   و دوهزار نفر افرايمی به  چهل  ترتيب  اين به. آشتند می

 . شدند  جلعاد آشته  مردم دست
   را بعهده اسرائيلی  رهبر  سال  شش  مدت يفتاح7

جلعاد ی شهرهااز ی مرد او را در يكی وقت.  داشت
 . آردند دفن

 
   و عبدون ، ايلون ابصان

ی او س10و9. بودی لحم بيت»  ابصان «ی،رهبر بعد8
 عقد   خود را به دخترانی و.  دختر داشتی پسر و س
ی  او بودند و س ء از قبيله  خارج درآورد آهی مردان

او .  گرفتی  زن  به پسرانشی  برا  هم دختر بيگانه
 او را   بود و بعد از مرگش رائيل رهبر اس  سال هفت

 . آردند  دفن لحم در بيت
   سال  ده مدتی زبولون»  ايلون«،   از ابصان پس12و11

مرد او را در ی وقت.   گرفت  را بعهده اسرائيلی رهبر
 .سپردندک  خا  به  در زبولون  واقع ايلون

 فرعتونی رهبر  پسر هيلل»  عبدون« از او،  پس13
 بر   آه  داشت  پسر و سی نوه او چهل14.  شد اسرائيل

 رهبر   سال  هشت  مدت عبدون. شدند  سوار می هفتاد االغ
 در   واقع  در فرعتون  از مرگش پس15.  بود اسرائيل
 . شد  خاک سپرده ها به  عماليقی  در آوهستان افرايم

 
  تولد سامسون
   خداوند گناه  به  بار ديگر نسبت  اسرائيل قوم

   را مدت  خداوند ايشان بنابراين. ندورزيد
ی روز3و2.  فلسطينيها گرفتار نمود  دست  به  سال چهل
 در   آه  دانء  از قبيله  خداوند بر همسر مانوح ءفرشته

12
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، نازا   زن اين. آرد ظاهر شد یمی  زندگ شهر صرعه
هر «:   او گفت  به ، اما فرشته نداشتی بود و فرزند
،   شده حاملهی بزودی  ولی،ا ه نازا بود چند تا بحال

 و   شراب  باش مواظب4. زاييدی خواه  یپسر
. ینخورک  و ناپا و چيز حرامی  ننوش مسكرات

 او   شود، چون  هرگز نبايد تراشيده سر پسرتی مو5
او .  خدا خواهد بود ، از بدو تولد وقف بوده * نذيره
 فلسطينيها   اسرائيليها از دست  رهانيدن  به شروع

 ».واهد آردخ
:   او گفت  و به  رفت  شوهرش  پيش  با شتاب  زن آن6
 مانند   صورتش  ظاهر شد آه  من بهی مرد خداي«

 و   را نپرسيدم  و نشانش  نام من.  بود  خدا مهيبء فرشته
   من  آه اما گفت7.   نگفت  من  خود را به  اسم او هم
   آه  گفت  من  به او همچنين.  شد خواهمی  پسر صاحب

ی  و ناپاآ  و چيز حرام  بنوشم  و مسكرات نبايد شراب
   مادر تا دم ، از شكم  بوده نذيرهک ؛ زيرا آود بخورم
 »! خدا خواهد بود  وقف مرگ

  ای خداوند، خواهش«:  دعا آرد  چنين  مانوح آنگاه8
 نزد ما بفرستی تا او   مرد خدا را دوباره  تو آن آنم می
» .  آنيم بخشی چه  ما می  به رزندی آه ما ياد دهد با ف به
 خدا بار ء  فرمود و فرشته خدا دعای وی را اجابت9

.  بود، ظاهر شد  در صحرا نشسته  او آه ديگر بر زن
 او  پس10.  نزد وی نبود  مانوح  شوهرش  بار هم اين

 ظاهر   من  به  مردی آه آن«:   گفت  شوهرش ، به دويده
 »!  است  آمده  بود، باز هم شده

، از   مرد آمده  نزد آن  همسرش  همراه  بشتاب مانوح11
   من  با زن آهی هستی  مرد آيا تو همان«: او پرسيد
 »ی؟ بود  آرده صحبت
 ».یبل«:   گفت فرشته

   چگونه بعد از تولد بچه«:  از او پرسيد  مانوح پس12
 »؟  آنيم بايد او را بزرگ

 او را   آه ايد از آنچه تو ب زن«:  داد  جواب فرشته14و13
   درخت او نبايد از محصول. ، پرهيز آند  آردم منع

او .  بنوشد  و مسكرات انگور بخورد يا شراب

                                                 
 .8-1: 6در مورد نذيره رجوع شود به اعداد    *

او بايد هر . بخوردک  و ناپا  نبايد چيز حرام همچنين
 ». بجا آورد ام  او امر آرده  به چه
   همين آنم  می خواهش«:   گفت  فرشته  به  مانوح آنگاه15

  فرشته16» .  غذايی بياورم  و برايت  تا بروم مانجا ب
، ولی چيزی  مانم در اينجا منتظر می«:  داد جواب
ای  خواهی چيزی بياوری، هديه اگر می.  خورم نمی

  تقديم  خداوند  قربانی سوختنی به  بعنوان بياور آه
 خداوند ء  او فرشته  آه دانست  هنوز نمی مانوح(» .گردد
 .) است

هر ی وقت«:  ، گفت  او را پرسيده  اسم مانوح  سپس17
   بگوييم  مردم  به خواهيم ی گردد م واقعی ا  گفته آنچه
 »!  است را آردهی  پيشگوي اينی  آس  چه آه
ی  عجيب ، زيرا نام  مرا نپرس نام«:   گفت فرشته18

 »! است
 را  ، آن از آرد گرفتهی ا  و هديه  بزغاله  مانوح پس19
   آرد و فرشته  خداوند تقديم بهی سنگی هقربانگای رو
  آتشی ها شعلهی وقت21و20.  داد انجامی  عجيب عمل

  ء در شعله  آشيد فرشته  زبانه آسمانی  بسو قربانگاه
   با ديدن  و زنش مانوح!  صعود نمود  آسمان  به آتش
 او   فهميد آه  نهادند و مانوح  رو بر زمين  واقعه اين

  بود آهی  بار  آخرين اين.   است وده خداوند ب ءفرشته
 .آنها او را ديدند

 مرد، زيرا  ما خواهيم«:   همسر خود گفت  به مانوح22
اگر خداوند «:   او گفت  به زنشی ول23» ! خدا را ديديم

  ما را قبولی  و قربان  ما را بكشد هديه خواست یم
  داد و اين ی ما نم  را به  عجيبء  وعده آرد، اين ینم

 ».آورد ی نم  را بعمل آار عجيب
  نام»  سامسون«بدنيا آورد و او را ی  پسر  زن آن24

 شد و خداوند او را  او رشد آرد و بزرگ. نهاد
   دان  لشكرگاه  به  سامسون  آه هر وقت25.  داد برآت
،  رفت ی م  قرار داشت  و اشتاعول  صرعه  بين آه

 .آورد ی م  غيرت را بهی  خداوند و روح
 

   سامسون ازدواج
  بود،  رفته  تمنه  به  سامسون روز آهک ي

.  نمود  او را جلب توجهی فلسطينی دختر
   را با پدر و مادرش  جريان  بازگشت  خانه  به چون2
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 دختر را   تا آن  و از آنها خواست  گذاشت در ميان
،   نموده آنها اعتراض3. آنندی  خواستگار برايش
  از اينی و همسری  بروچرا بايد«: گفتند

   تمام  آيا در بينی؟ بگير پرست بتی ها یفلسطين
 تو با او  شود آه یپيدا نمی  ما دختر  و قوم خاندان
 »ی؟ آن ازدواج

   من دختر دلخواه«:   پدر خود گفت  به سامسونی ول
 ».آنيدی  خواستگار منی او را برا.   است همان

   خداوند در اين ست د دانستند آه یپدر و مادر او نم4
  فلسطينيها آهی خواهد برا ی م  وسيله  و بدين آار است
ی آردند، دام ی م  حكومت اسرائيل ی بر بن  زمان در آن

 .بگستراند
آنها ی وقت.   رفت  تمنه  به  با پدر و مادرش سامسون5

ی آردند شير جوان ی عبور م تمنهی از تاآستانها
  در همان6.  آرد له حم  سامسون ، به  پريده بيرون
  و با اينكه   خداوند بر او قرار گرفت  روح لحظه
ک  ي  مثل ، شير را گرفته با خود نداشتی سالح
 پدر و  بهی  چيز  باره اما در اين!  را دريد  آن بزغاله

 رسيد با   تمنه  به سامسونی وقت7.  مادر خود نگفت
 . آرد و او را پسنديد دختر مورد نظر خود صحبت

   تمنه باز بهی عروسی  برا  سامسونی،بعد از مدت8
 شير ء  الشه بهی  شد تا نگاه  خارج او از جاده.  رفت

ی از زنبور و مقداری  انبوه  به چشمش. بياندازد
 را   عسل از آنی مقدار9.  افتاد  الشه  در داخل عسل

 پدر و  بهی وقت.  بخورد  راه  تا در بين با خود برداشت
 آنها داد و   را به  عسل از آنی  آم رسيد مادرش
   آه  نگفت  ايشان  به اما سامسون.  نيز خوردند ايشان
 .  است  را از آجا آورده  عسل آن
 او را  ازدواجک  تدار  پدر سامسون درحاليكه11و10
   زمان  آن  جوانان  رسم  مطابق ديد، سامسون یم

 در   دهكده نفر از جوانانی  داد و س ترتيبی ضيافت
ی معماي«:   آنها گفت  به سامسون12.  آردند  شرآت آن
   جشن آهی  روز  هفت اگر در اين.  گويم ی شما م به

و ی آتانی ردای  س  معما را گفتيد، من  جواب داريم
اگر نتوانستيد ی ول13.  دهم ی شما م  به  لباس دستی س

 »! بدهيد  من  لباسها را به  بدهيد، شما بايد اين جواب

خود را بگو تا ی ، معما بسيار خوب«: نها گفتندآ
 ». بشنويم

 آمد و  بيرونک  خورا از خورنده«:   گفت سامسون14
   و ايشان  روز گذشت سه» !یاز زورآور شيرين

 . معما را پيدا آنند نتوانستند جواب
 رفتند و   سامسون آنها نزد زنی  همگ روز چهارم15
   بپرس را از شوهرت معما   اين جواب«:  او گفتند به
 زد و   خواهيم  را آتش  پدرتء  خانه  ما بگو وگرنه به و

ی  برا فقطی  مهمان آيا اين.  سوزانيد تو را نيز خواهيم
 » ما بود؟  آردن لخت

:   آرد و گفت ، گريه  او رفته  پيش  سامسون  زن پس16
   چونی؛ متنفر  تو از من.ی ندار تو مرا دوست«
   آن جوابی  ولی،ا گفتهی  معماي  من م قو جوانانی برا

 ».یگوي ی نم  من را به
 نيز   پدر و مادرم  را به  آن من«:   گفت سامسون
 »!  تو بگويم بهی ، چطور انتظار دار ام نگفته

آرد،  ی م  بردار نبود و هر روز گريه او دستی ول17
   سامسونی، مهمان  در روز هفتم  سرانجام تا اينكه
   را به او نيز جواب.  گفتی  و  را به معما جواب
  ، پيش  در روز هفتم پس18.   خود بازگفت  قوم جوانان

   سامسون  معما را به  آنها جواب  آفتاب از غروب
 و  شيرينتر از عسلی  چيز چه«:  گفتند چنين

 »باشد؟ یزورآورتر از شير م
آرديد،   نمی  شخم  گاو من اگر با ماده«:   گفت سامسون

 خداوند بر   روح آنگاه19» !يافتيد  معما را نمی ابجو
، سی   رفته  شهر اشقلون  و او به  قرار گرفت سامسون

 و لباسهای آنها را برای  نفر از اهالی آنجا را آشت
 بودند، آورد و   را گفته  معمايش  جواب سی جوانی آه
.  بازگشت پدر خود  ء خانه  به  عصبانيت خود از شدت

 در عروسی آنها   جوانی آه  نيز به سون سام زن20
 . شد  زنی داده  بود، به  سامسون ساقدوش

 
 ها ی از فلسطين  سامسون انتقام

  ، سامسون  درو گندم  در موقعی، از مدت پس
   زن  تا پيش  برداشت  هديه بعنوانی ا بزغاله

و 2،  نداد  راه  خانه را بهی  و اما پدر زنش. خود برود
 از ی، دار  تو از او نفرت آردم ی م  گمان نم«:  گفت
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اما .   تو درآوردم  عقد ساقدوش را بهی  رو و اين
ی توان ی؛ م زيباتر استی  از او خيل خواهر آوچكش

 ».ی آن با او ازدواج
بر سر ی  ديگر هر بالي اآنون«:  فرياد زد سامسون3

» .  نيست  من  گردن  به  تقصيرش ها بياورم یفلسطين
آنها ی  ودمها  گرفت ، سيصد شغال  رفته بيرون  پس4

ی  مشعل  هرجفت  و در ميان  بست  بهم  جفت را جفت
 زد و شغالها را در  بعد مشعلها را آتش5. داد قرار
   عمل با اين.  رها نمود فلسطينيانی  آشتزارها ميان
 . و نابود شد  سوخته  زيتون  و درختان  محصول تمام

  اينی  آس چه«: پرسيدند یكر مها از يكدي یفلسطين6
 آار   فهميدند آه باالخره» ؟  است آار را آرده

 او را  زنی ، زيرا تمن  است بودهی  داماد تمن سامسون
 دختر را  ها آن ی فلسطين پس.  بود دادهی  مرد ديگر به

 . سوزانيدند   زنده  زنده با پدرش
   شد و قسم  را شنيد خشمگين اينی  وقت سامسون7
 با  پس8.  ننشيند  آنها را نگيرد آرام  تا انتقام ورد آهخ
از آنها ی ، بسيار  برده بر فلسطينيها حملهی رحم یب

ی  و در غار  رفت  عيطامء  صخره  به ، سپس را آشت
   سرزمين  به بزرگی فلسطينيها نيز سپاه9.  شد ساآن

 . آردند را محاصرهی يهودا فرستادند و شهر لح
  چرا ما را محاصره«:  پرسيدنديهودای اهال10

 »ايد؟ آرده
 را   تا سامسون ايم آمده«:  دادند ها جواب یفلسطين
   بر سر ما آورد بر سرش را آهی  وبالي بگيريم
 ». بياوريم

  ء غار صخره  يهودا به  هزار نفر از مردان  سه پس11
:  او رسيدند گفتند وقتی پيش.  رفتند  نزد سامسون عيطام

 ما زير  دانی آه  آردی؟ مگر نمی  آه  آاريست  چه اين«
 »؟ ها هستيم  فلسطينی دست
 بر   را آه  آنچه  فقط من«:  داد  جواب سامسونی ول

 ». آردمی  بودند، تالف  آورده سر من
   و به  تو را ببنديم ايم ما آمده«:  يهودا گفتند مردان12

 ».  دهيم ها تحويل یفلسطين
 دهيد   قول  من بهی ، ول وببسيار خ«:   گفت سامسون

 ». خود شما مرا نكشيد آه

 با  پس» .  آشت تو را نخواهيم«:  دادند آنها جواب13
  چون14.  نو او را بستند و با خود بردند دو طناب
   او بانگ ها از ديدن یرسيد، فلسطينی  لح  به سامسون
   خداوند بر سامسون  روح  هنگام در اين. برآوردند

   شده  بسته  دستهايش  به آهی  و طنابهاي قرار گرفت
.  باز شد  شود از هم  سوخته  آتش  به آهی  نخ بود مثل

   بر زمين  را آه مردهی  االغء  چانه  استخوان آنگاه15
ها  ی هزار نفر از فلسطين  و با آن  بود برداشت افتاده

 :  گفت سپس16.  را آشت
  االغک از يی ا با چانه«

 ، ام ها ساخته شتهها پ از آشته
  االغک از يی ا با چانه

 » ام  آشته هزار مرد را منک ي
 را   مكان  و آن  دور انداخت  را به  االغء  چانه سپس17

 .ناميد) »  چانه  استخوانء هتپ«ی يعن(ی َلح َرَمت
 نزد خداوند دعا  پس.  شد  بسيار تشنه سامسون18

  ا به ر عظيمی  پيروز امروز اين«:  ، گفت آرده
   و به ميرم یمی  از تشنگ اآنونی  ولی؛ داد ات بنده
 خداوند  پس19» . شوم ی گرفتار م پرستان  بت  اين دست

ی  جار  بر زمين  در آنجا بود آب آهی  گودال از داخل
   تازه  نوشيد و روحش  آب  از آن سامسون.  ساخت
 ء چشمه«ی يعن(ی حقور  را عين  چشمه  آن سپس.  گشت
 امروز   تا به  چشمه اين. ناميد) » دعا آرد آهی مرد

 . درآنجا باقيست
 را  اسرائيلی  رهبر  سال  بيست  مدت سامسون20

   بر سرزمين فلسطينيها هنوز همی ، ول  داشت بعهده
 . بودند آنها مسلط

 
   و دليله سامسون

  غزهی  شهر فلسطين  به سامسونی روز
. بسر برد یا  بدآاره  را با زن و شب  رفت

   آمده  غزه  او به  شد آه  جا پخش در همهی بزود2
 در   نزد دروازه  شب  شهر تمام  مردان پس.  است
.  بگريزد او را بگيرند  نشستند تا اگر خواست آمين

  چون«:  گفتند نكردند بلكهی  اقدام  هيچ آنها در شب
اما 3» .  آشت  شود، او را خواهيم  هوا روشن صبح

   برخاسته  خوابيد؛ سپس  شب تا نصف  سامسون
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 از جا   شهر را با چارچوبشء  و دروازه  رفت بيرون
  آهی ا تپهی  باال ، به  خود گذارده  را بر دوش آند و آن
 . برد  است  حبرون در مقابل

  ، به سورقی از وادی  زن  عاشق بعد، سامسونی مدت4
  ، به  آمده نزد دليلهی فلسطين  رهبر پنج5.  شد  دليله نام

  او را اينچنينی  چيز چهی  بفهم آنی سع«: او گفتند
   او را بگيريم توانيم ی و چطور م  است نيرومند ساخته

از ما ک هر يی  ده  آار را انجام اگر اين.  و ببنديم
 ». داد  خواهيم  تو پاداش  به  نقره هزار و صد مثقال

  من   به آنم ی م خواهش«:   گفت  سامسون  به  دليله پس6
 تو را  توان ی م ؟ چگونه  تو چيست  رمز قدرت بگو آه
 » آرد؟  و ناتوان بست

   آمان  زه اگر با هفت«:   او گفت  در جواب سامسون7
 ». شد  خواهم  ديگر ناتوان  هر آس ، مثل  شوم بسته

  دليلهی  برا  آمان  زه هفتی  فلسطين  رهبران پس8
در 9.   او را بست  آمان  زه ت هف  با آن آوردند و دليله

 مجاور  را در اطاقی ، او چند نفر فلسطين ضمن
 فرياد   سامسون  از بستن  پس دليله.  بود آردهی مخف
» !اند  تو آمده گرفتنی فلسطينيها برا!  سامسون«: زد

 بر خورد   آتش  به آهی  آتان  نخ  را مثل  زه سامسون
 .كار نشد آش  آرد و راز قدرتش آند، پاره یم

  ، تو مرا مسخره سامسون«:  گفتی  و  به  دليله سپس10
   به آنم ی م  خواهشی؟ گفت  دروغ  من  چرا به!یا آرده
 »؟  تو را بست توان ی چطور م  بگو آه من
 هرگز  آهی ا تازهی اگر با طنابها«:   گفت سامسون11

،  ، مانند ساير مردان  شوم ، بسته  نشده از آنها استفاده
 ». شد  خواهم اتوانن

  اين.  ، او را بست گرفتهی ا تازهی  طنابها  دليله پس12
  شدهی  مجاور مخف ها در اطاق یبار نيز فلسطين

ی ها برا یفلسطين!  سامسون«:  فرياد زد دليله. بودند
 از   نخ او طنابها را مثلی ول» !اند  تو آمده گرفتن
 .  خود گسيخت بازوان

  و بهی  انداخت  مرا دست باز هم«:  گفتی  و  به دليله13
 واقعًا چطور   بگو آه  من  حاال به!ی نگفت  راست من
 »؟  تو را بست توان یم

ی مرا در تارهای  گيسو اگر هفت«:   گفت سامسون
   ديگر، ناتوان مانند مردانی  بباف  نساجيات دستگاه
 ». شد خواهم

 را در اوی  موها  بود، دليله او در خوابی  وقت پس14
   دستگاه  و آنها را با ميخ بافتی  نساج دستگاهی تارها
ها  یفلسطين!  سامسون«:  فرياد زد سپس.  آرد محكم
 را   سر، دستگاه حرآتک او بيدار شد و با ي» !آمدند

 !از جا آند
  مرا دوستی گوي ی م چگونه«:   او گفت  به دليله15
   مرتبه ه سی؟ اعتماد ندار  من  به  آنكه و حالی دار
 رازی گوي ی نم  من و بهی  انداخت  مرا دست  آه است

 »؟  در چيست قدرتت
 را  خود سامسونی  هر روز با اصرارها دليله17و16
 خود را   راز قدرت  باالخره آورد، تا اينكه ی م  ستوه به
ی مو«:  گفتی  و  به سامسون.   ساخت او فاشی برا

 از بدو   من  چون.  است  نشده  هرگز تراشيده سر من
  سرمی اگر مو.  ام  خدا شده  و وقف  بوده تولد نذيره
، مانند هر   رفته  از بين منی  شود، نيرو تراشيده
 ». شد  خواهم ناتوانی  ديگر شخص

  پس.   است  را گفته  حقيقت  دفعه  اين  فهميد آه دليله18
 :  آنها گفت  رهبر فلسطينی فرستاد و به  پنج  آن بدنبال

» .  است  گفته  من  چيز را به  او همه  دفعه بياييد، اين«
 بودند، با خود   داده  وی وعده  به  آنها پولی را آه پس

   را روی دامن  سر سامسون دليله19. ، آمدند برداشته
   دستور دليله  به سپس.  و او را خواباند خود گذاشت
  مسون سا ، دليله  ترتيب بدين.  را تراشيدند موی سرش
   دليله آنگاه20.   آرد و نيروی او از او رفت را درمانده
اند تو را  ها آمده فلسطينی!  سامسون«: فرياد زد
: او بيدار شد و با خود اينطور فكر آرد» !بگيرند

 و آزاد  دهم  خود تكانی می  به  پيش مانند دفعات«
 خداوند او را ترک   بود آه  از اين اما غافل» ! شوم می
، او را  ها آمده  فلسطينی  موقع در اين21.   است دهآر

  ، او را به  در آورده  را از آاسه گرفتند و چشمانش
 را با زنجيرهای مفرغی  در آنجا سامسون.  بردند غزه
   دستاس  آردند گندم  انداختند و وادارش  زندان  به بسته
 . بلند شد  دوباره  موی سرش اما طولی نكشيد آه22. آند
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   سامسون مرگ
ی  مفصل  شدند تا جشن جمعی  فلسطين رهبران24و23

   تقديم  خود داجون  بت بهی بزرگی برپا نمايند و قربان
 را   خود، سامسون بر دشمنی  پيروز آنند، چون

   سامسون آنها با ديدن. دانستند ی خود م  بت مديون
ی خدا«: گفتند یآردند و م ی م خود را ستايشی خدا

 آرد و   را خراب  زمينمان  ما را آه منما، دش
 ما   دست  به ، اآنون از فلسطينيها را آشتی بسيار
 فرياد   مست  نيمه جماعت26و25» .  است  آرده تسليم

 بياوريد تا ما را   را از زندان سامسون«: زدند یم
 ». آند سرگرم
، او را در   معبد آورده  داخل  به  را از زندان سامسون

 بود   معبد بر آنها قرار گرفته  سقف  آه و ستون د ميان
،   را گرفته  دستش آهی  پسر  به سامسون. برپا داشتند

ی مرا روی ها دست«:  آرد گفت یمی او را راهنماي
 ».  آنم  آنها تكيه  به خواهم ی م  بگذار، چون دو ستون

 رهبر  پنج.  بود  پر شده  معبد از مردم  موقع در اين27
معبد ی ها  هزار نفر در ايوان  با سه همراهی فلسطين

 .آردند ی م ، او را مسخره  نشسته سامسونی  تماشا به
ی ا«:   گفت ، چنين  نزد خداوند دعا آرده سامسون28

ک  مرا بيادآور و ي آنم ی م ، التماس منی خداوند، خدا
  ، تا انتقام  بازگردان  من  را به بار ديگر نيرويم

 ».  فلسطينيها بگيرم ن را از اي چشمانم
خود را بر ستونها ی  دستها  سامسون آنگاه30و29

  سپس» . ها بميرم یبگذار با فلسطين«:   و گفت گذاشت
 معبد بر   بر ستونها فشار آورد و سقف  قوت با تمام

 در آنجا  آهی  مردمء و همهی  فلسطين سر رهبران
  گش مر  او هنگام آهی تعداد افراد.  بودند فرو ريخت

   عمرش  او در طول بود آهی  آسان  از تمام  بيش آشت
 . بود آشته

، جسد او را   آمده  و ساير بستگانش بعد برادران31
   راه  بين  آه  مانوح بردند و در آنار قبر پدرش

  او مدت.  آردند ، دفن  قرار داشت  و اشتاعول صرعه
 . بود  اسرائيل  رهبر قوم  سال بيست

 
 ميخای بتها

زندگی   ميخا  نام  مردی به  افرايم در آوهستان
  آن«:   گفت  مادرش روزی او به2. آرد می

آردی از تو   فكر می ای را آه  نقره هزار و صد مثقال
آردی،   می  را نفرين  دزدش  آه  شنيدم اند و من دزديده
 ». ام  را برداشته  آن ، من  است نزد من
 خداوند تو ی، آرد ف تو اعترا چون«:   گفت مادرش
را ی ا  مقدار نقره آنی  و پس3» . خواهد داد را برآت

:   گفت مادرش.  داد  پس  مادرش  بود، به  دزديده آه
ک  ي  و از آن نمايم ی خداوند م  را وقف  نقره  اين من«
 از تو   لعنت  تا اين آنم ی م تو تهيهی برای ا  نقره بت

 ».دور شود
،   را گرفته  نقره  از آن  مثقال  دويست  مادرش پس5و4

  بت . بتی بسازد  زرگر برد و دستور داد با آن پيش
ميخا در .  شد  ميخا گذاشتهء  شد و در خانه ساخته
او .   نيز داشت* بر بتهای متعدد، ايفود  عالوه اش خانه

   خود تعيينء  آاهنی بتخانه  را به يكی از پسرانش
 و   پادشاهی نداشت ئيلاسرا  بنی  زمان در آن6. نمود

   انجام خواست  می  دلش  هرآاری را آه هرآس
 .داد می

  لحم  بيت  اهل آهی  الوء از قبيلهی روز جوانک ي8و7
ی مناسبی  تا جا گفتک يهودا بود شهر خود را تر

 ميخا در ء  خانه  سفر به در طول. پيدا آندی زندگی برا
 آجا  اهل«: يدميخا از او پرس9.  رسيد  افرايم آوهستان

 »ی؟هست
 يهودا  لحم  بيت و اهلی  الوء  از قبيله من«:  او گفت
 پيدا  سكونتی برای مناسبی  جا خواهم ی و م هستم
 ». آنم

 بمانی   من توانی پيش اگر بخواهی می«:  ميخا گفت11و10
  ، يک دست  نقره  مثقال  ده ساليانه.  باشی  من و آاهن
   الوی جوان آن» . داد م تو خواه  و خوراک به لباس

 يكی از  ميخا او را چون.  او ماند  آرد و پيش موافقت
 نمود و   خود تعيين و وی را آاهن12  دانست  می پسرانش

   آه حال«:  ميخا گفت13.  گزيد  ميخا سكونت او در منزل

                                                 
 مخصوص کاهنان بود که به ء در اصل جليقه» ايفود«   *

 .پرستی درآمد تدريج جزو و سايل بت
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   آه دانم ی، م خود دارمی برای آاهنی  الو ء قبيلهاز
 ».د خواهد دا خداوند مرا برآت

 
   دانء ميخا و قبيله

 . نداشتی  پادشاه اسرائيل ی بن  زمان در آن
ی برای آردند مكان یمی  سع  دانء قبيله

  را آهی  سرزمينء  خود پيدا آنند، زيرا سكنه سكونت
.  بودند  نرانده  بود هنوز بيرون  شده آنهاتعيينی برا

د را  خو  نفر از جنگاوران  پنج  دانء  افراد قبيله پس2
   فرستادند تا موقعيت  و اشتاعول صرعهی از شهرها
 شوند،   ساآن  قرار بود در آن را آهی سرزمين
 رسيدند   افرايم  آوهستان بهی آنها وقت. نمايندی بررس

در 3.  را در آنجا گذراندند  ميخا رفتند و شبء  خانه به
 را شنيدند و او را  جوانی  الو آنی آنجا صدا
در «: پرسيدندی ، از و  او رفته بطرف  پس. شناختند
   اينجا آورده تو را بهی  آس  چهی؟آن یم  اينجا چه

 »؟ است
   تا آاهن  آرده ميخا مرا استخدام«:   گفت جوانی الو4

 ». او باشم
 و   آن ، از خدا سؤال  است  چنين  آه حال«: آنهاگفتند5

ا  شد ي  خواهيم ، ما موفق  مأموريت  آيا در اين ببين
 خواهيد شد، زيرا   موفق البته«:  داد  پاسخ آاهن6» . نه
 ». آنيد منظور نظر خداوند است ی شما م آهی آار

 رفتند و   شهر اليش ، به  شده  مرد روانه  پنج  آن پس7
   و آرامش  صيدونيها در صلح  آنجا مثل  مردم ديدند آه
ی ا  قبيله برند، زيرا در اطرافشان ی بسر م و امنيت

آنها از . برساندی  آزار  ايشان  بتواند به  آه يستن
ی  نيز دور بودند و با آباديها  خود در صيدون بستگان
 .نداشتندی  و آمد  خود رفت اطراف

 نزد   و اشتاعول  صرعه  جنگاور به  پنج آنی وقت8
  وضع«:  از آنها پرسيدند  خود بازگشتند، مردمء قبيله
 »؟  است  ديار چگونه آن

   حاصلخيز و وسيع استی سرزمين«: آنها گفتند10و9
ی  حت شود؛ مردمانش ی در دنيا پيدا نم  نظير آن آه

  پس!  آنند  دفاع  از خودشان  را ندارند آه آنی آمادگ
   و آن  آنيم  آنجا حمله  هستيد، برخيزيد تا به منتظر چه

 را   سرزمين  زيرا خدا آن  خود درآوريم  تصرف را به
 ».  است ده ما دا به
   ششصد مرد مسلح  دانء  خبر، از قبيله  اين با شنيدن11

   محل آنی  بسو  و اشتاعول صرعهی از شهرها
   آه  يعاريمء  قريه آنها ابتدا در غرب12.  آردند حرآت

   امروز هم  تا به  مكان آن( اردو زدند  در يهودا است
  ا به از آنج سپس13، )شود ی م ناميده»   دان اردوگاه«

  ء از آنار خانه آهی هنگام.  رفتند  افرايم آوهستان
 خود   همراهان  جنگاور به  پنج آن14، گذشتند یميخا م
و تعداد  * ايفود  در آن  آه در اينجاستی ا خانه«: گفتند
 بايد  دانيد چه ی م خودتان.  وجود دارد بتی زياد
 »! بكنيم

   مردانء  و بقيه ميخا رفتندء  خانه  نفر به  پنج آن16و15
   جوان آنها با آاهن.  ايستادند  خانه  در بيرون مسلح

   جوان  آاهن  در حاليكه سپس17.  شدند  صحبت سرگرم
 نفر   پنج  بود آن  ايستاده  مسلح  در با مردان بيرون

 . ايفود و بتها را برداشتند  شده وارد خانه
آنند،  یم   را غارت  بتخانه ديد آهی  وقت  جوان آاهن18

 »آنيد؟ یچكار م«: فرياد زد
 ما   ما بيا و آاهن  شو و همراه ساآت«: آنها گفتند19

   آاهن خانهک  در ي اينكهی  بجا آيا بهتر نيست.  باش
  آاهن20» ی؟ بشو  در اسرائيل قبيلهک  ي  آاهنی،باش

،   و ايفود و بتها را برداشته پذيرفتی  با شاد جوان
 .  آنها رفت همراه

ها و  ، بچه  رهسپار شده  دوباره  دانء  قبيله سپاهيان21
.  قرار دادند  اول  خود را در صف  و اثاثيه حيوانات

   ميخا دور شدهء از خانهی  زياد  مسافت  از آنكه پس22
 آنهارا  اش  همسايه چند از مردانی بودند، ميخا و تن

 را صدا   دانء  قبيله آنها مردان23.  آردند تعقيب
 . بايستند دند آهز یم

 »آنيد؟ ی م چرا ما را تعقيب«:  گفتند  دانء  قبيله مردان
ايد و   مرا برده  خدايانء  و همه آاهن«:  ميخا گفت24

پرسيد چرا شما را  یايد و م نگذاشتهی  باق برايمی چيز
 »! آنم ی م تعقيب

                                                 
 .5و 4: 17نگاه کنيد به    *
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   باشيد و گرنه ساآت«:  گفتند  دانء  قبيله مردان25
 شما را ء ، همه شدهی د ما عصبان افرا  است ممكن
   خود ادامه  راه  به  دانء  قبيله  مردان پس26» .بكشند
 و   زياد است  ديد تعداد ايشان ميخا چون. دادند
 .  خود بازگشتء  خانه  آنها بشود، به تواند حريف ینم
 شهر  ميخا بهی  و بتها ، با آاهن  دانء  قبيله مردان27

،  آنها وارد شهر شده.  رسيدند  اليش دفاع ی و ب آرام
   آتش  را آشتند و خود شهر را به  آن  ساآنان تمام

 آنجا برسد،   داد مردم  به  نبود آه هيچكس28. آشيدند
   بسيار دور بودند و با همسايگان زيرا از صيدون
   به  جنگ  در موقع نداشتند آهی خود نيز روابط

ک نزديی  در واد شهر اليش. آنندک  آم ايشان
 . بود  واقع رحوب بيت
   ساآن ، در آن  شهر را بناآرده  دوباره  دان ء قبيله مردم
   را بر آن ، پسر يعقوب  جد خود دان آنها نام29. شدند

ی مخصوصی  بتها را در جا ايشان30. شهر نهادند
و ) ی موسء  و نوه پسر جرشوم ( ، يهوناتان قرار داده
.  نمودند خود تعيين   آاهنان  را بعنوان پسرانش
   برده  اسارت  به  مردم آهی  تا زمان يهوناتان ء خانواده

  در تمام31.  داشتند آنجا را بعهدهی  آاهن شدند، خدمت
 ء ، قبيله  قرار داشت  در شيلوه  مقدس  عبادتگاه آهی مدت
 .پرستيدند یميخا را می  بتها  همچنان دان

 
 ها ی بنيامين  قبيح عمل

   اسرائيل  قوم داد آهی روی  زمان قعه وا اين
 ء از قبيلهی مرد:  نداشتی هنوز پادشاه

. آرد یمی  زندگ  افرايم  آوهستان در آنطرفی الو
 عقد خود   يهودا را به لحم بيتی از اهالی دختری و

 ء  خانه ، به دلگير شدهی  دختر از و اما آن2. درآورد
. جا ماند در آن  چهار ماه  فرار آرد و مدت پدرش

 تا   رفت  زنش ، بدنبال  برخاسته  شوهرش سرانجام3
   خانه  آورد و او را به  او را بدست  دل دوباره

   به چون.  او بود  همراه با دو االغی غالم. بازگرداند
   خود برد و پدر زنش ء خانه  او را به آنجا رسيد، زنش

   از او خواست پدر زنش4. بسيار شاد شدی  و از ديدن
 ء  روز در خانه  او سه پس. با آنها بماندی  چند روز آه

 . گذراندند را با همی  خوش  ماند و اوقات ايشان

 زود برخاستند و خواستند  ، صبح روز چهارم5
 بعد از   اصرارنمود آه  آنند، اما پدر زنش حرآت
 پدر   صبحانه  از صرف پس6.  بروند  صبحانه خوردن

   تا با هم  ما بمان  پيش روز همام«:   مرد گفت  آن زن
، اما   نپذيرفت  مرد اول آن7» .  بگذرانيم خوش

روز ديگر ک  ي  بر اثر اصرار پدر زنش سرانجام
 زود   صبح روز بعد، آنها دوباره8. نزد آنها ماند

:   شد و گفت  مانع برخاستند تا بروند اما باز پدر زنش
» . بمانيد بخوريد و تا غروبی  چيز آنم ی م خواهش«

در 9.  پرداختند  و نوشيدن  خوردن  ماندند و به پس
  ء آماده  و نوآرش  مرد و زنش  آن  روز آه  همان پايان

   دير وقت اآنون«:   گفت شدند، پدر زنش ی م حرآت
   باشيم دور همی  با خوش  را هم  شب بهتر است.  است

 ». شويد  روانه  زود برخاسته و فردا صبح
   اتفاق  نكرد و به  بار قبول  مرد اين آن یول11و10

   به  از غروب آنها پيش.  افتاد  راه  به همراهانش
  نوآرش. شد، رسيدند ی م  ناميده  هم  يبوس  آه اورشليم

 شهر   در همين  امشب بهتر است«:  گفتی  و به
 ». بمانيم

 شهر   در اين توانيم ی، ما نم نه«:  داد مرد جواب13و12
شود  ی نم  يافت  در آن همی اسرائيلک  ي آه  غريب
 را   و شب  برويم  يا رامه  جبعه  به بهتر است.  بمانيم

 ». در آنجا بسر بريم
 در   آه  جبعه  به غروب.  دادند  خود ادامه  راه  به پس14

 را  تا شب15،  بود، وارد شدند  بنيامينء  قبيله سرزمين
 ء  خانه نها را بهآی  آس اما چون. در آنجا بسر برند

   موقع در اين16.  شهر ماندند خود نبرد، در ميدان
   خانه  به اش از آار خود در مزرعهی پيرمرد
ی  بود، ول  افرايم آوهستانی او از اهال ( گشت یبرم

   مسافران چون17. )آرد یمی  زندگ  بنيامينء در جبعه
:  و پرسيد  رفت  ديد نزد ايشان  ميدانء را در گوشه

 »رويد؟ ی آجا م ايد و به از آجا آمده«
 و  ايم  يهودا آمده لحم از بيت«:   گفت مرد در پاسخ19و18
 ما ء ، زيرا خانه رويم ی م  افرايم  آوهستان  آنطرف به

ی  برا  يونجه با اينكه.   است شيلوهی آنجا در نزديك
  خودمانی برای  آاف و شرابک االغها و خورا
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   خود راه ء خانه  ما را به ، هيچكس  داريم همراه
 ».دهد ینم
 ء  خانه  شما را به من.  نباشيد نگران«:  پيرمرد گفت20

 ». بمانيد شما نبايد در ميدان.  برم یخود م
   به  برد و آاه  خانه  آنها را با خود به پس21

   پاها و رفع  از شستن  پس ايشان.  داد االغهايشان
 . خوردند شامی خستگ

از ی ا  عده  گفتگو بودند ناگهان ها سرگرمآنی وقت22
 پيرمرد را ء ، خانه  و شهوتران  منحرف مردان

   در را بشدت  در حاليكه ايشان.  نمودند محاصره
را ی پيرمرد، مردی ا«: زدند یآوبيدند، فرياد م یم
 او تجاوز   بياور تا به  بيرون  توستء  در خانه آه
 ». آنيم

:   آنها گفت  آمد و به رون بي اش پيرمرد از خانه23
ی  زشت  عمل  چنين آنم ی، از شما تمنا م  من برادران«

دختر 24.   است  من  ندهيد، زيرا او مهمان را انجام
  ، هر چه آورم ی او را نزد شما م  و زن  خودمء باآره
را ی  زشت  عمل خواهيد با آنها بكنيد، اما چنين ی م آه

 ». مرد نكنيد با اين
 مرد  پس.  ندادند  حرفهای پيرمرد گوش نها بهولی آ25

  شب   نمود و آنها تمام  آنها تسليم  خود را به ، زن مهمان
 خيلی زود او را رها   وی تجاوز آردند و صبح به

  ای آه  در خانه  دم  به  زن ، آن  دم سپيده26. ساختند
 افتاد و تا   در آنجا بود آمد و همانجا بر زمين شوهرش
  ، وقتی آه صبح27.  هوا در آنجا ماند شدن  روشن

 آنار   شود، ديد زنش  در را گشود تا روانه شوهرش
 او  به28.   در استء  بر آستانه  و دستهايش  افتاده در خانه
   زن اما جوابی نشنيد، چون» . برخيز تا برويم«:  گفت
   خود انداخته  جسد وی را روی االغ پس.  بود مرده
 رسيد، چاقويی   منزل وقتی به29.  شد شا  خانه عازم

 آرد و   تقسيم  قطعه  دوازده  را به ، جسد زنش برداشته
.  فرستاد  اسرائيل  را برای يكی از قبايل هر قطعه

: ، گفتند  شده  را ديدند خشمگين  اين  چون  اسرائيل قوم30
   آمد تاآنون  ما از مصر بيرون  قوم از روزی آه«

 مورد  ما نبايد در اين.   است  نشده  عملی ديده چنين
 ».  بنشينيم خاموش

 

   بنيامينءها با قبيله ی اسرائيل جنگ
  و  تا بئرشبع ، از دان  اسرائيل  قوم  تمام آنگاه
  ، رهبران رود اردنی جلعاد در آنسوی اهال

   مصفه بهی خود را با چهار صد هزارمرد جنگ
وند حاضر  بحضور خدا متفقی فرستادند تا همگ

  خبر بسيج(3.  نمايند  تكليف ، از او آسب شده
   بنيامين ء قبيله  گوش  به در مصفهی اسرائيلی نيروها
 را   مقتوله  شوهر زن  اسرائيل بزرگان) .رسيد

ی  را دقيقًا برا طلبيدند و از او خواستند تا واقعه
 . آند  تعريف ايشان

   در سرزمين عه جب  به  و زنم من«:   گفت  مرد چنين آن4
  همان5.   را در آنجا بسر بريم  تا شب  آمديم  بنيامينء قبيله
   بوديم  ما در آن ای را آه ، خانه  جبعه  مردان شب

آنها در .  آردند و قصد داشتند مرا بكشند محاصره
 تجاوز آردند تا   من  زن  آنقدر به  شب تمامی طول
   تقسيم  قطعه ه دوازد  جسد او را به  من پس6.  درگذشت
 افراد  ، زيرا اين  فرستادم  اسرائيل  و برای قبايل نمودم

.  بودند  شده  و زشتی را مرتكب  قبيح  عمل در اسرائيل
 مورد  ، شما خود در اين  اسرائيل  ای مردم اآنون7

 ». دهيد  آنيد و حكم قضاوت
 را  تا اهالی جبعه«:  دادند همگی يک صدا جواب10و9و8
های  خانه   از ما به ، هيچكدام  نرسانيم  عملشان سزای به

   قيد قرعه  به  از افراد سپاه يک دهم.  گرديم خود بر نمی
   رفت  خواهيم  خواهند شد و بقيه  آذوقه مأمور رساندن

اند   داده  انجام  قبيحی آه  را برای عمل  جبعهء تا دهكده
،   شده  جمع  اسرائيل  قوم  تمام پس11» .  آنيم ويران
 . آنند  شهر حمله  گرفتند به تصميم

   فرستادند و به  بنيامينء نزد قبيلهی  قاصدان آنگاه12
   در بين  آه استی  زشت  عمل  چه اين«:  گفتند ايشان

 در   افراد شرير را آه آن13؟   است  گرفته شما صورت
   آنيم  را اعدام  دهيد تا ايشان  ما تحويل  هستند به جبعه
  اما مردم» . سازيمک  پا  شرارت  را از اين رائيلو اس
ی  توجه  ايشانء  خواسته  به  فقط  نه  بنيامينء قبيله

 هزار سرباز را   و شش  بيست بلكه15و14ننمودند، 
 از   هفتصد مرد برگزيده  اتفاق  آردند تا به بسيج
 آنها هفتصد  در بين(16.  بجنگند  اسرائيلء ، با بقيه جبعه

   فالخن را با سنگی  موي  بودند آه  دست مرد چپ
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تعداد لشكر 17) .آردند یزدند و هرگز خطا نم یم
، چهار صد   بنيامينء ، غير از افراد قبيله اسرائيل

 .بودی هزار مرد جنگ
   جنگ  وارد ميدان  از اينكه  پيش  اسرائيل سپاهيان18

   آه نمايند  رفتند تا از خدا سؤال ئيل  بيت  به شوند، اول
 . شود  پيشقدم  بنيامينء  با قبيله  بايد در جنگ  قبيله آدام

   از ديگران يهودا بايد پيش«:  فرمود  ايشان خداوند به
 ». شود وارد جنگ

 آردند و   زود حرآت  صبح  اسرائيل  سپاه  تمام پس20و19
   بنيامينء  قبيله  اردو زدند تا با مردان در نزديكی جبعه

 روز  ، در آن  آمده ها از شهربيرون مينیبنيا21. بجنگند
   سپاه آنگاه24و23و22.  و دو هزار اسرائيلی را آشتند بيست

.  گريستند  حضور خداوند رفتند و تا غروب  به اسرائيل
 با  خداوندا، آيا بايد باز هم«: آنها از خداوند پرسيدند

 »؟  بنيامينی خود بجنگيم برادران
   را ادامه  بايد جنگی،بل«:   آنهاگفت خداوند در پاسخ

ی ، روز بعد برا  يافته تازهی ها نيرو یاسرائيل» .دهيد
 هزار   هجده  روز هم آن25.  رفتند  مكان  همان  به جنگ

 . شد  آشته  ايشانء  زبده  شمشيرزن نفر ديگر از مردان
  رفتند و تا ئيل  بيت  به  اسرائيل مردمی  تمام آنگاه26

  ضور خداوند گريستند و روزه در ح  آفتاب غروب
 خداوند  بهی و سالمتی سوختنی ها یگرفتند و قربان

 عهد خدا در   صندوق  زمان در آن(28و27.  آردند تقديم
،   هارون ء پسر العازار و نوه  بود و فينحاس ئيل بيت
 .) بود آاهن

خداوندا، آيا باز «:  آردند اسرائيليها از خداوند سؤال
 يا از  خود برويمی  بنيامين دران برا  جنگ  به هم

 »؟  بكشيم  دست جنگيدن
   دست برويد، زيرا فردا آنها را به«: خداوند فرمود

 ». آرد  خواهم شما تسليم
و 30 آردند،   آمين  جبعه  در اطراف  اسرائيل  سپاه پس29

   جبعه ، بار ديگر در مقابل  آمده  بيرون روز سوم
   برای جنگ ر بنيامينوقتی لشك31. آرايی نمودند صف
 خود آشيدند   آمد، نيروهای اسرائيلی آنها را بدنبال بيرون

 در   پيش ها مانند دفعات بنيامينی.  دور ساختند و از جبعه
،   آرده  اسرائيليها حمله  به  و جبعه ئيل  بيت  ميان  راه طول

 .حدود سی نفر از آنها را آشتند

   آنها را شكست ز همبا«: زدند یها فرياد م یبنيامين32
 ء  نقشه  اسرائيليها طبق دانستند آه یاما نم» ! دهيم یم
  آنند تا آنها را از جبعه یمی نشين  عمدًا عقبی،قبل

   اسرائيل  سپاهء  عمده  قسمت آهی وقت34و33. دور سازند
، بر آنها   بازگشته  دشمن  تامار رسيدند، بطرف  بعل به

 هزار سرباز   ده  حال در همان. ور شدند حمله
   در آمين جبعهی  غرب  در سمت نيز آهی اسرائيل
   سر بر سپاه ، از پشت  جسته  بودند بيرون نشسته
گرفتار ی  بالي  چه دانستند به ی هنوز نم  آه بنيامين
نمود ی خداوند اسرائيليها را يار39-35. اند تاختند شده

  ز سپاه رو در آن.  دهند  را شكست  بنيامينء تا قبيله
 هزار و يكصد نفر از افراد   و پنج  بيست اسرائيل

   بنيامينء  قبيله  ترتيب  اين  را آشتند؛ به لشكر بنيامين
 . خورد شكست
:  قرار بود  از اين  بطور خالصه  جنگ  اين جريان
ی نشين  عقب  بنيامينء  افراد قبيله  در مقابل  اسرائيل سپاه

   در آمين آهی هاي ی اسرائيل  به  وسيله  اين آردند تا به
ی  خود را عملء  دهند نقشه  بودند فرصت نشسته
نفر ی  حدود س  بنيامينء  افراد قبيله  از اينكه پس. سازند
آردند آشتند،  یمی نشين  عقب  راآه  اسرائيل از سپاه

توانند آنها را  ی م پيشی فكر آردند مانند روزها
  آنندگان ين، آم  وقت در اينی ول . دهند شكست
   هجوم  جبعه ، به  شده  خود خارج گاه از آمينی اسرائيل

   آتش ، شهر را به  را آشته  آن  ساآنان بردند و تمام
ی  برا رفت ی باال م  آسمان  به آهی دود عظيم. آشيدند

   دشمن بايد بطرف ی م  بود آه  آنء اسرائيليها نشانه
  سپاهيان41و40. آنند   حمله  بنيامين  سپاهيان  به برگشته
   سرخود نگريسته  پشت  به  موقع  در اين بنيامين
   آشيده  آتش  به  جبعه  ديدند آه  شدند، چون هراسان

.   است دامنگير آنها گشتهی بزرگی  و بال شده
ها  یاسرائيلی  گريختند، ول بيابانی  بسو بنابراين42

 ديگر   آردند؛ از طرف  را تعقيب ايشان
ی  بودند برا  آرده  شهر حمله  به آهی هاي یاسرائيل
اسرائيليها 43. ، آنها را آشتند  آمده  با آنها بيرون مقابله

   را محاصره ، افراد لشكر بنيامين  جبعه در مشرق
   آن در جنگ44.  را در آنجا آشتند ، اآثرشان نموده

  آشتهی  بنيامين  هزار نفر از سپاهيان روز، هجده
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  ء، تاصخره  گريخته  بيابان  به  سپاهء ندهباقيما45. شدند
 هزار نفر از   رفتند، اما اسرائيليها پنج  پيش رمون

 و دو هزار نفر ديگر را در   راه آنها را در طول
 . آشتند جدعوم

 و پنجهزار نفر   بيست  بنيامينء  قبيله  طريق  اين به47و46
 داد و   روز از دست خود را در آنی  جنگ از مردان

 ء  صخره  به ماندند آهی تنها ششصد نفر از آنها باق
  سپس48.  در آنجا ماندند  گريختند و چهار ماه رمون
 و  ، اطفال ، زنان  مردان ، تمام  برگشته  اسرائيل سپاه
 شهرها ء  را آشتند و همه  بنيامينء  قبيله حيواناتی حت

 .آنها را سوزاندندی ها و دهكده
 

 ابنيامينيهی برای زنان
   شده  جمع  وقتی در مصفه  اسرائيل رهبران

 ندهند   هرگز اجازه  خوردند آه بودند، قسم
.  آنند  ازدواج  بنيامينء  قبيله  آنها با مردان دختران

 در حضور خدا   آفتاب  تا غروب  آمده ئيل  بيت  به سپس2
ای «3: گفتند گريستند و می  می آنها بشدت. نشستند

 داد و ما   رخ  حادثه ، چرا اين رائيلخداوند، خدای اس
 »؟  داديم  خود را از دست يكی از قبايل

ساختند و ی ، قربانگاه  زود برخاسته روز بعد، صبح4
  تقديمی و سوختنی سالمتی ها ی قربان آنی بر رو
  در مشورتی  برا آهی وقت«: گفتند یآنها م5. آردند

از ی ا ه آيا قبيل  شديم  جمع حضور خداوند در مصفه
   موقع در آن(»  باشد؟  آنجا نيامده  به  بود آه اسرائيل

، از  از قبايلی  اگر يك  بودند آه  خورده  قسم  با هم همه
نمايد، حتمًا بايد ی  حضور خداوند خوددار  به آمدن

 ء  قبيله  نابود شدن  بسبب  اسرائيل قوم6) .نابود گردد
 با خود  وسته بودند و پي ، سوگوار و غمگين بنيامين

.  نابود شد قبيلهک  ي  اسرائيل از قبايل«: گفتند یم
  اند از آجا زن  باقيمانده آهی ا  عده آنی  برا اآنون7

   دختران  آه ايم  خورده  خداوند قسم ؟ زيرا ما به بگيريم
 »؟  آنها ندهيم خود را به

   اسرائيل  از قبايل  قبيله  شود آدام  معلوم اينكهی برا9و8
   بود، آنها به آردهی  خوددار  مصفه  به ز آمدنا

 از   شد آه  معلوم سرانجام.  پرداختند  قوم شمارش
  پس12و11و10.  بود  نيامده  جلعاد هيچكس يابيش

   جنگاوران  هزار نفر از بهترين ها دوازده یاسرائيل
.  جلعاد را نابود آنند  يابيش خود را فرستادند تا مردم

ها را آشتند و   و بچه  و زنان  مردان ام، تم آنها رفته
 بودند   رسيده  ازدواج  سن  به  را آه  باآره  دختران فقط
 چهار صد نفر بود   دختران تعداد اين. گذاردندی باق
 . آوردند  در شيلوه  اسرائيل  اردوگاه  آنها را به آه
 نزد   صلح جهتی  اسرائيليها نمايندگان آنگاه13

   گريخته  رمونء  صخره  به  آه  بنيامينء له قبي بازماندگان
 شهر خود   به  بنيامينء  قبيله مردان14. بودند، فرستادند

   چهار صد دختر را به بازگشتند و اسرائيليها آن
ی آنها آافی  برا  دختران تعداد اينی ول.  دادند ايشان
 .نبود

  بود، زيرا  غمگين  بنيامينء قبيلهی  برا  اسرائيل قوم15
  بوجود آوردهی  جداي  اسرائيل  قبايل خداوند در ميان

 آنها ء بقيهی برا«: گفتند ی م  اسرائيل رهبران17و16. بود
   بنيامينء  قبيله  زنان ء همه ، چون  بگيريم آجا زن از

   تا نسل بيانديشيمی ا  چاره  باره اند؟ بايد در اين مرده
.  نشود  آم اسرائيلاز ی ا  نرود و قبيله  از بين  قبيله اين

،   آنها بدهيم  خود را به  دختران توانيم یما نمی ول18
 بدهد   بنيامينء  قبيله  دختر خود را به را آهی  آس چون
   هر سال  ياد آوردند آه بعد بهی ول19» . ايم  آرده لعنت

. شود یخداوند برگزار می برای  عيد در شيلوه
   شكيم  به ئيل بيت از  آهی راهی  شرق  در سمت شيلوه(
) . بود  شده  واقع ئيل  و بيت  لبونه رود در ميان یم

برويد و خود را در «: گفتندی  بنيامين  مردان  به پس20
ی  برا  شيلوه دخترانی وقت21.  آنيد تاآستانها پنهان

 بياييد   آيند، شما از تاآستانها بيرون  بيرون رقصيدن
خود ببريد تا  یها  خانه و آنها را برباييد و به

 .  شما گردند همسران
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 نزد ما  شكايتی  آنها برا  و برادران اگر پدران22
آنها را ببخشيد و :   گفت  خواهيم  ايشان بيايند به

 دارند؛ زيرا   خود نگه  شما را پيش بگذاريد دختران
 بودند و شما نيز   مانده  زن  آنها بدون  جنگ در اين

 آنها  ، به  عهد خود رفتار آرده توانستيد برخالف ینم
 ». بدهيد زن

 دخترانی   آردند و از ميان  بنيامينی چنين  مردان پس23
رقصيدند، هر يک برای خود زنی   می  در شيلوه آه

 شهرهای   ايشان سپس.  خود برد  سرزمين ، به گرفته
 . شدند ، در آنها ساآن خود را از نو بنا آرده

ک  را تر  مكان ، آن  واقعه  از اين  پس اسرائيل یبن24
خود ک  و مل  و خاندان  قبيله بهک ، هر ي گفته

 .بازگشتند
   و هرآس نداشتی  پادشاه اسرائيل ی بن  زمان در آن25

 .آرد ی م خواست ی م  دلش هر چه



 

 

روت
 

  داستان. آردند ی م  حكومت  بر اسرائيل  داوران آهی  دوران شود به ی م خوانيد مربوط ی م  آتاب  در اين آنچه
  آنند، مانند دوران یمی  دور از خدا زندگ اآثر مردم  آهی  در روزگار  آه  است  واقعيت  بيانگر اين روت
 .باشند یاو می خوشنودی پرستند و در پ ی خداوند را م آهی ، هستند آسان  اسرائيل داوران
  با شوهر خود رهسپار ديار موآبی  نعوم  نام بهی  بود، زن پديد آمدهی  قحط  در اسرائيل آهی در زمان

  در اين.  خود بازگردد  سرزمين گيرد به ی م تصميمی ميرد و نعوم یمی در آنجا شوهر نعوم. شود یم
. ميرد ی نيز م همسر روتی  از چند پس. آيد یدرمی  عقد پسر نعوم  بود، به موآبی  از اهال  آه  روت هنگام
  وت بازگردد ر  اسرائيل  به گيرد آه ی م تصميمی نعومی وقت.   روت ماند و عروسش یمی  نعوم  ترتيب بدين

 .شود ی م نيز با او همراه
   آار مشغول  بوعز به  نام بهی  شخص  در مزرعه روت. رسند ی م لحم  بيت  حصاد به ، هنگام  دو بيوه اين
   نام بهی  فرزند  صاحب روت. آورد ی عقد خود در م گردد و او را به یمند م  عالقه  روت بوعز به. شود یم

، در  مسيحی  عيس ءنامه در نسب. آيند ی بدنيا م مسيحی  و نيز عيس اود پادشاه عوبيد، د از نسل. شود یعوبيد م
 .  است  نيز ذآر شده  روت نام 5 :1ی مت

  و روتی نعوم
   اسرائيل بر قومی  هنوز پادشاه آهی در زمان
 دچار   اسرائيل آرد، سرزمين ی نم حكومت

ک  اليمل  نام  به افراتهی از اهالی مرد. شدی خشكسال
ی  خشكسال آرد، در اثر اين یمی  زندگ لحم  در بيت آه

 او  زن.  آرد  آوچ  موآب  سرزمين  خود به از وطن
 او   نيز همراه  و ِآليون  َمحلون سرشو دو پی نعوم
ک ، اليمل  در موآب اقامتشانی در ط3. بودند

 . تنها ماند با دو پسرشی  و نعوم درگذشت
 و   نامهای عرفه  نعومی با دو دختر موآبی به پسران5و4

 نيز   و آليون  بعد محلون  سال ده.  آردند  ازدواج روت
   پسرانش ر و هم شوه  نعومی، هم  ترتيب بدين. مردند

 با دو   گرفت او تصميم7و6.  داد و تنها ماند را از دست
   بود آه  خود باز گردد، زيرا شنيده  زادگاه  به عروسش
   زمين  و محصول  داده  خود برآت  قوم خداوند به

 .  است  شده  فراوان دوباره
و 8 شد  عوضی  نعوم  افتادند، تصميم  راه بهی اما وقت

 ء  خانه به.  نياييد  من شما همراه«:   گفت ايش عروسه به
 بدهد   شما برآت خداوند به. خود بازگرديدی پدر

. آرديدی  خوب  و پسرانم  من  شما به  آه همانگونه

 خداوند بتوانيد بار ديگر شوهر   لطف  به اميدوارم9
 ». شويد آنيد و خوشبخت

 نعومی  و به10 نعومی آنها را بوسيد و آنها گريستند  سپس
 ».  تو بياييم  تو نزد قوم  همراه خواهيم ما می«: گفتند

  دخترانمی ا«:   آنها گفت در جوابی نعومی ول11
 بياييد؟   من خواهيد همراه یچرا م.  برگرديد بهتر است
   آه شومی  ديگر  پسران  صاحب توانم ی م مگرمن

، نزد  دخترانمی ، ا نه13و12* ؟شما شوهرباشندی برا
 بار   آه  است  گذشته  خود بازگرديد، زيرا از من قوم

 و   شوهر آنم  امشب اگر همينی حت.  ديگر شوهر آنم
 آنها صبر   شدن ، آيا تا بزرگ شومی  پسران صاحب

 نخواهيد نمود؟  ازدواجی  ديگر خواهيد آرد و با آس
خداوند .   متأسفم  آمده شما پيشی  برا آهی از وضع

شما نيز ی  آزردگ  موجب  آه ده نمو مرا تنبيهی طور
 ». ام شده

 مادر  عرفه. آنها بار ديگر با صدای بلند گريستند14
   خانه  را بوسيد و از او خداحافظی آرد و به شوهرش

                                                 
مرد برادر  طبق رسم آن روزگار هرگاه شوهر زنی می  *

 آورد بايست او را به عقد خود در می شوهر آن زن می
 .)10-5: 25تثنيه (
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 2   روت
 

 

   روت نعومی به15.  از او جدا نشد اما روت.  بازگشت
 و   نزد قوم  برادر شوهرت ، زن  دخترم ببين«:  گفت

 ».  آار را بكن  همين  تو هم.  خود بازگشت خدايان
 تو را   آه مرا مجبور نكن«:   او گفت  به اما روت16
 آمد و هر  با تو خواهمی  هر جا برو ، چون آنمک تر

ی  و خدا  من  تو، قوم قوم.  ماند با تو خواهمی جا بمان
 تو  آهی  جاي خواهم یم17.  خواهد بود منی تو، خدا

خداوند .   شوم فن و در آنار تو د بميرمی مير یم
ی  چيز  بياورد، اگر بگذارم  بال را بر سر من بدترين

 ». مرا از تو جدا آند جز مرگ
   و به استی  قطع  روت  ديد تصميم چونی نعوم18

 آرد، ديگر اصرار  شود او را منصرف ی نم وجه هيچ
ی وقت.  شدند لحم  بيت ء هر دو روانه پس19. ننمود

 آمدند و زنها از   هيجان بهی ل اها بدانجا رسيدند تمام
» ؟ استی  خود نعوم آيا اين«: پرسيدند یهمديگر م

يعنی (ی مرا نعوم«:   گفت  ايشان بهی نعوم20
صدا ) » تلخ«يعنی  ( مرا ماره. نخوانيد) » خوشحال«

.   است  آرده  زندگی مرا تلخ آنيد؛ زيرا خدای قادر مطلق
 مرا  برای چه. انيد و خداوند مرا خالی بازگرد ُپر رفتم21

 روی   خداوند قادر مطلق  آنكه خوانيد، حال نعومی می
 را بر   بزرگ  مصيبت  و اين  برگردانيده خود را از من

 »؟  است  وارد آورده من
  لحم  بيت  به  از موآب و روتی نعومی وقت(22

 .) درو جو بود رسيدند، هنگام
 

  و بوعز روت
  بوعز زندگی  نام ه مرد ثروتمندی ب لحم در بيت

 . شوهر نعومی بود  از بستگان آرد آه می
   به  بده اجازه«:  گفتی  نعوم  به روتی روز2

 ء  اجازه  من  به آهی  آس  و در زمين آشتزارها بروم
ی  بعد از درو باق را آهی هاي بدهد خوشهی  چين خوشه

 * ».  آنم ماند، جمع یم
 ».رو، ب  دخترم بسيار خوب«:  گفتی نعوم

. شدی چين  خوشه ، مشغول  آشتزار رفته  به  روت پس3
  چيد از آن ی م  خوشه  او در آن آهی اتفاقًا آشتزار

                                                 
 .19: 24؛ تثنيه 10و 9: 19نگاه کنيد به الويان   *

،   وقت در اين4. بودی بوعز، خويشاوند شوهر نعوم
   سالم  دروگران او به.  آشتزار آمد بوعز از شهر به

 ».خداوند با شما باشد«:  ، گفت آرده
 ». دهد خداوند تو را برآت«: ند گفت آنها نيز در جواب

  آهی  زن اين«:  پرسيد  بوعز از سرآارگرش سپس5
 »؟ چيند آيست ی م خوشه

   همراه  آه استی  موآب  زن  همان اين«:  داد او جواب6
 اينجا   به او امروز صبح7.   است  آمده از موآبی نعوم

   خوشه  دروگران  تا بدنبال  گرفت  اجازه آمد و از من
 و  استی چين  خوشه  تا حاال مشغول از صبح. يندبچ
 ».  است  آرده  استراحت زير سايبانی  آم فقط

   آن گوش«:   او گفت  و به  رفت  روت بوعز پيش9و8
  نرو، همينجا با آنيزانی  آشتزار ديگر ، به دخترم
   دروگران  بدنبال  و در آشتراز من  باش من

   مزاحم  آه ام ستور داده د  آارگرانم به.  آنی چين خوشه
ی ها برو و از آوزهی  شد  تشنه هر وقت. تو نشوند

 ». آِب آنها بنوش
:   نهاد و از او تشكر آرد و گفت  رو بر زمين روت10
، مرا مورد  ام بيگانهک  ي دانيد من ی م چرا با اينكه«

 »دهيد؟ ی خود قرار م لطف
  رت شوه  از مرگ  پس دانم یم«:  داد بوعز جواب11

  و چگونهی ا  آرده  محبت  مادر شوهرت چقدر به
 و  آردهک  خود را تر بخاطر او پدر و مادر و زادگاه

ی آنی زندگی  قوم تا در ميانی ا  اينجا آمده بهی با و
   آه اسرائيلی خداوند، خدا12. یشناخت ی آنها را نم آه
 ».تو را بدهدی  فداآار  اين پاداشی ا  آورده  او پناه به
  ، شما نسبت سرور من«:  گفتی  و  در پاسخ روت13
  از آنيزانی يكی  حت من.  داريد لطفی  خيل  من به

 وجود با  با اينی  ول آيم ی نم  حساب شما نيز به
 »!دهيد یمی  مرا دلدار حرفهايتان

بيا غذا «:  ، گفت  نهار، بوعز او را صدا زده موقع14
 و بوعز  ست دروگرها نش  و پيش  رفت روت» .بخور
 خورد و سير شد و   و روت  او گذاشت پيشی خوراآ
  یوقت16و15. ماندی نيز باقی مقداری  خوراآ از آن
:   گفت  دروگرانش ، بوعز به  رفت  سرآارش  به روت

ی  آند حت  جمع خواهد خوشه یبگذاريد او هر جا م«
 عمدًا  در ضمن.  او نشويد ها، و مزاحم  بافه در ميان
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 روت 3
 

 

 بريزيد  ، بر زمين  آشيده ها بيرون از بافهی هاي خوشه
 ». آند تا او آنها را جمع

. چينی آرد  آشتزار خوشه  روز در آن  تمام روت17
   بود آوبيد و حدود ده  آرده  جمع  را آه ، آنچه غروب

 خوراک ء  را با باقيمانده او آن18.  آمد آيلو جو بدست
 . برد  مادر شوهرش  شهر پيش  به ظهر برداشته

ی  چين ، امروز در آجا خوشه دخترم«:  گفتی نعوم19
   است  نموده  تو توجه  به آهی  آس  آن  خدا بهی؟آرد

 ». دهد برآت
   تعريف مادر شوهرشی  ماجرا را براء  همه روت

 .  آشتزار بوعز است  صاحب  نام  آه آرد و گفت
  خداوند او را برآت«:   خود گفت  عروس نعومی به20
   و لطف  نموده  تو احسان  شوهر مرحوم  خداوند به!دهد

   از بستگان  شخص آن.   است  نداشته خود را از ما دريغ
 ».تواند ولی ما باشد  می  آه نزديک ماست

   آه  گفت  من او به«:   گفت  مادر شوهرش  به روت21
   بدنبال  در آشتزارش توانم ی درو م  فصل تا پايان

 ». آنمی نچي  خوشه دروگرانش
   با آنيزان ، بهتر است  دخترم بله«:  گفتی نعوم22

تو آشتزار بوعز از ی  برا.یآنی چين بوعز خوشه
 ». تر است امنی ديگری هر جا

 نزد   درو جو و گندم  فصل  تا پايان  روت پس23
  او همچنان.  شد مشغولی چين  خوشه  بوعز به آنيزان

 .آرد یمی  زندگ با مادر شوهرش
 

   االن دخترم«:   گفت  روت وزی نعومی بهر
   شوهری برای تو پيدا آنم  آه  رسيده آن  وقت
دانی   می همينطور آه2.  گيرد  سروسامان ات تا زندگی
آردی، از  چينی می  خوشه  تو در آشتزارش بوعز، آه
،   در خرمنگاه او امشب. باشد  نزديک ما می بستگان

،   و عطر بزن  آن مام برو ح پس3. آند  می جو غربال
اما نگذار .  برو  خرمنگاه  و به  را بپوش  لباست بهترين

.  را بخورد و بخوابد  شامش بوعز تو را ببيند، تا اينكه
بعد برو و .   او آجاست  جای خوابيدن  و ببين  آن دقت4

  و در همانجا  آنار بزن  او را از روی پاهايش پوشش
   آه  تو خواهد گفت  او به آنوقت.  بآنار پاهای او بخوا

 ». بايد آرد چه

 ». آرد  آار را خواهم ، همين بسيار خوب«:   گفت روت5
ی  دستورات  و طبق  رفت  خرمنگاه  به  شب  آن روت7و6
بوعز .  آرد  بود، عمل  او داده  به  مادر شوهرش آه
جو ی ها  خورد و سير شد، آنار بافه  از آنكه پس

  ، پوشش  آمده  آهسته  روت آنگاه. و خوابيددراز آشيد 
.  آنار زد و همانجا دراز آشيد پاهايشی او را از رو

 پريد و ديد   از خواب ، بوعز سراسيمه شبی ها نيمه8
تو «:  گفت9.   است  خوابيده آنار پاهايشی زن

 »ی؟آيست
  خواهش.   هستم ، روت  آنيزت من«:  داد  جواب روت

 زيرا تو خويشاوند ی،بگيری ن ز  مرا به آنم یم
 ».ی هست منک نزدي

  اين!  دهد ، خداوند تو را برآت دخترم«:  بوعز گفت10
 مادر   در حق  خوبی آه آنی از آن  حاال می محبتی آه
توانستی با مرد  تو می.   آردی، بزرگتر است شوهرت

   آنی؛ اما اين  ثروتمند، ازدواج  فقير چه جوانی، چه
ای   خواسته آنچه.   نباش  نگران حال11 .آار را نكردی

 تو  دانند آه  شهر می  مردم ءهمه.  داد  خواهم  انجام برايت
 خويشاوند   من  آه  است درست12.  خوبی هستی  زن چه

  ، اما خويشاوند نزديكتر از من  هستم نزديک شوهرت
   فردا صبح  و من  در اينجا بمان تو امشب13.  داری هم

  اگر او خواست.  گذارم  می ا او در ميان را ب موضوع
   اين  آند، بگذار بكند؛ اما اگر راضی به با تو ازدواج
 تو را ادا   حق  خودم  آه  قسم  خداوند زنده آار نبود، به

 ».  جا بخواب  همين فعًال تا صبح.  آرد خواهم
 خيلی   آنار پاهای او خوابيد و صبح  تا صبح  روت پس14

  ، زيرا بوعز به  هوا برخاست  شدن  روشن از زود، قبل
 در   تو امشب نگذار آسی بفهمد آه«:  بود او گفته
   روت  به او همچنين15» .ای  بوده  من ، پيش خرمنگاه

   را پهن  ردايش روت» .  آن ردای خود را پهن«:  گفت
 و روی   ريخت  آيلو جو در آن آرد و بوعز حدود بيست

 . ببرد  خانه به تا   گذاشت  روت دوش
 ، دخترم«: از او پرسيدی  رسيد نعوم  خانه بهی وقت16

 »چطور شد؟
.  آرد او تعريفی  ماجرا را برا  تمام  روت آنگاه

ی  خال  دست اينكهی برا«:  آرد  اضافه در ضمن17
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 4   روت
 

 

 داد   من  مقدار جو را به ، بوعز اين  تو برنگردم پيش
 ».  تو بدهم تا به

   پيش  چه  تا ببينيم ، صبر آن رمدخت«:  گفتی نعوم18
   آار را امروز تمام زيرا بوعز تا اين. خواهد آمد
 ».  نخواهد گرفت نكند، آرام

 
   بوعز با روت ازدواج

   مردم  اجتماع  محل  شهر آهء  دروازه بوعز به
   آن آنگاه.   و در آنجا نشست بود رفت شهر

  بود به ی خويشاوند شوهر نعوم  نزديكترين مرد آه
! بيا اينجا«:   گفت بوعز او را صدا زده. آنجا آمد

او آمد و » .  آنم با تو صحبتی ا  چند آلمه خواهم یم
   نفر از ريش  بوعز ده آنگاه2.  نزد بوعز نشست

 . آرد تا شاهد باشند  شهر را دعوت سفيدان
  آهی دان یتو م«:   خويشاوند خود گفت بوعز به3

او در نظر .   است  برگشته آب مو از سرزمينی نعوم
  فكر آردم4. را بفروشدک  اليمل برادرمانک دارد مل

   تا اگر مايل  آنم  با تو صحبت  باره  در اين بهتر است
 .ینمايی  را خريدار  آن  جمع  در حضور اينی،باش

در غير .  حاال بگو همينی  هست اگر خريدار آن
   مقدم  بر مناما تو.  خرم ی را م  آن  خودم اينصورت

را ک  مل  آن  آه  است  من و بعد از تو حقی هست
 ». نمايمی خريدار

 را   آن ، من بسيار خوب«:  داد  مرد جواب آن
 ». خرم یم
  مؤظفی خر ی را م  زمين تو آه«:   او گفت بوعز به5

دار شود و  تا بچهی  آن  نيز ازدواج با روتی هست
   نام  وسيله  اين و به گردند   زمين  آن  وارث فرزندانش
 ». بماند  زنده شوهرش

 خريد   از حق  من در اينصورت«:   مرد گفت آن6
  منک  مل  وارث ، زيرا فرزند روت گذرم ی م زمين

 ». آنی  را خريدار تو آن. نيز خواهد بود
   هرگاه  بود آه  مرسوم  روزگار در اسرائيل در آن(7

واگذار    ديگری ه خريد ملكی را ب  حق خواست شخصی می
،   عمل اين. داد  او می آورد و به  را از پا در می آند، آفشش

 .) ساخت  معتبر می  را در نظر مردم معامله

 را   زمين تو آن«:   بوعز گفت بهی  مرد وقت  آن پس8
 . او داد  را از پا درآورد و به ، آفشش» خريداری آن

 در  آهی دم و مر  محل  سفيدان  ريش  بوعز به آنگاه9
 امروز  شما شاهد باشيد آه«:   بودند گفت آنجا ايستاده

 را از   و محلون ، آليون کاليملک  امال  تمام من
  ء بيوه  زنی، موآب  با روت در ضمن10.  خريدمی نعوم

  بياورد آهی  آرد تا او پسر  خواهم  ازدواج محلون
و  ا  نام  وسيله  اين  گردد و به  شوهر مرحومش وارث

 ». بماند  زنده  و در زادگاهش در خاندان
 در آنجا بودند  آهی  و مردم  سفيدان  ريشء همه11

  خداوند اين.   هستيم  معامله ما شاهد بر اين«: گفتند
   و ليه  تو خواهد آمد، مانند راحيلء  خانه  به را آهی زن

 تو  باشد آه.  آوردند يعقوبی برای  فرزندان بسازد آه
با 12. ی شو  و آامياب  معروف لحم  و بيت در افراته
بخشد،  ی تو م  به  زن  اينء  خداوند بوسيله آهی فرزندان
 پسر تامار و يهودا   فاَرص  تو مانند خاندان خاندان
 ».باشد

 
   داود پادشاهء  نامه نسب

 آنها   آرد و خداوند به  ازدواج  بوعز با روت پس13
:  نعومی گفتند  به ملح  شهر بيت زنان14. پسری بخشيد

 و   نگذاشت سرپرست  تو را بی  بر خداوند آه سپاس«
   معروف  او در اسرائيل باشد آه.  تو بخشيد ای به نوه
دارد و برای تو   می  تو را دوست  آه عروست15. شود

  اين.   است ، پسری بدنيا آورده  پسر بهتر بوده از هفت
 پيری از   هنگامآرد و در خواهد   تو را تازه پسر جان
 ». خواهد نمود تو مراقبت

.  او شدء  و دايه  گرفت نوزاد را در آغوشی نعوم16
:  گفتند  نوزاد را عوبيد ناميده  آن  همسايه زنان17
و ی عوبيد پدر يس(» !متولد شدی نعومی برای پسر«

 .)  است  داود پادشاه پدر بزرگ
   شروع  از فارص  بوعز آهء  نامه  نسب  است اين18-22
،  ، رام ، حصرون فارص: شود  می  داود ختم ، به شده

بوعز، عوبيد، يسی و  ، سلمون ، نحشون ، عميناداب
 .داود
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 سموئيلاول
 
 از  ، آه سموئيل. رسد ی م ان پاي  به  پادشاه  شائول شود و با مرگ یآغاز می  نب  با تولد سموئيل  آتاب اين

  با اينحال. آرد ی م  و اداره  را هدايت  اسرائيل قومی  بود، بخوب  شده  خدا بزرگء در خانهی  آودآ دوران
   اسرائيل  پادشاه  نخستين  را بعنوان  او شائول بنابراين.  آند  تعيين آنانی برای  از او خواستند پادشاه مردم

 .آند ی م انتخاب
 داود را   خواست خداوند از سموئيل.  او از خدا دور شد  بود، اما بتدريج  بسيار خوب  آار شائولآغاز
با . شود ی م  اسرائيل  مردم  محبوبی، فلسطين  جليات  داود با آشتن  ضمن در اين.  آند  انتخاب شائولی بجا

 روز   داود روز به  به  نسبت ئول شا دهد، حسادت ی م  نشان  شائول  به  داود نسبت آهی هاي وجود محبت
   حسادت  باعث  موضوع شود و اين یايجاد می صميمی ، و داود دوست ، پسر شائول  يوناتان بين. افزود یم

   شائول آند و تعقيب ی فرار م  شائول داود از دست. آيد ی داود برم گردد و او در صدد قتل ی م بيشتر شائول
 .ماند ی م نتيجه یب

شوند  ی م  آشته  جنگ  در اين  و يوناتان شائول.  بودند  با يكديگر در جنگ  و فلسطين ، اسرائيل ضمن  در اين
 .رسد ی م  پايان  به  سموئيل  اول  آتاب  ترتيب  اين و به

  تولد سموئيل 
 در   آه  افرايمء  از قبيله  القانه  نام مردی بود به

   افرايم  در آوهستان  واقع  صوفيم تايم  رامه
 پسر  يروحام. ( بود  پدر او يروحام نام. آرد زندگی می

.)  بود اليهو، اليهو پسر توحو، و توحو پسر صوف
   صاحب فننه.   نامهای حنا و َفِننه  به  داشت  دو زن القانه2

 . اوالد بود، اما حنا فرزندی نداشت
  واقع   عبادتء  خيمه  خود بهء  با خانواده  هر سال القانه3

   را عبادت  تا خداوند قادر متعال رفت  می در شيلوه
   موقع  در آن آاهنانی آه. ( آند  او قربانی تقديم ، به نموده
 عيلی  ، پسران نمودند، ُحفنی و فينحاس  می  وظيفه انجام
 و   فننه  زنش آرد به  قربانی می  روزی آه القانه4.) بودند
 قربانی   از گوشت ، يک سهم  او هر آدام  فرزندان به
 هر چند خداوند  داد، چون  می  حنا دو سهم اما به5داد؛  می
 او  ، ولی القانه ای نداشت  بود و او بچه  او را بسته رحم

 . داشت  می را خيلی دوست
  زد و او را سخت  می  حنا طعنه  به  پيوسته َفِننه6

   به  آه هر سال7.  حنا نازا بود رنجاند، برای اينكه می
 حنا از  رنجاند، بحدی آه  حنا را می رفتند، فننه  می شيلوه
   القانه شوهرش8. خورد  و چيزی نمی گريست  می غصه

نی؟ چرا آ  می ؟ چرا گريه  شده حنا چه«: پرسيد از او می

   هستی؟ آيا من  قدر غمگين خوری؟ چرا اين چيزی نمی
 »؟  پسر بهتر نيستم برای تو از ده

   از صرف  بودند، روزی پس وقتی آنها در شيلوه10و9
 و با غمی   رفت عبادت  ء خيمه  و به غذا، حنا برخاست

.   تلخی گريست  حضور خداوند دعا آرد و به  به جانكاه
 ء  خيمه آنار در ورودی عيلی آاهن،   موقع در اين(

 .) بود  در جای هميشگی خود نشسته عبادت
  ، به ای خداوند قادر متعال«:  ، گفت حنا نذر آرده11

 و   نكن آنيز خود را فراموش.  نما  توجه  زار من حال
 عطا آنی،   من اگر پسری به.  فرما دعای او را اجابت

 تو   عمر خود وقف تمام تا در  آنم  می  تو تقديم او را به
 ».* نشود  هرگز تراشيده باشد و موی سرش

  او دردل.  داد  دعا ادامه بهی  طوالن حنا مدت13و12
ی وقت. شنيد ینمی  را آس آرد و صدايش یخود دعا م

  صدايشی خورد ول ی م  تكان ديد حنا لبهايشی عيل
  ی و  به پس14.   است  برد مست شود، گمان ی نم شنيده
 را   عادت  اينی؟ا  اينجا آمده  به چرا مست«:  گفت
 »! آنک تر

                                                 
نگاه .  وقف مردان به خداوند بودءنتراشيدن موی سر نشانه   *

 .5: 6کنيد به اعداد 
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   مست ، من سرورمی  ا نه«:   گفت حنا در جواب16و15
   و غم آردم ی دعا م من.  ام  شكسته دلی  زن  بلكه نيستم

   آه  نكن گمان.  گذاشتم ی م خود را با خداوند در ميان
 ». ميگسار هستمی  زن من
 را از او  ، آنچه سرائيلای خدا«:  گفتی عيل17

 »!بروی  سالمت ، به حال!  تو بدهد بهی خواست
 و  برگشتی تشكر نمود و با خوشحالی حنا از عيل18

 . نبود غذا خورد و ديگر غمگين
   القانهء خانوادهی  اعضا  زود تمام روز بعد، صبح19

   عبادتء  خيمه  خداوند به پرستشی ، برا برخاسته
ی وقت.  بازگشتند  خود در رامهء خانه   به رفتند و سپس

 ياد   او را بهء  با حنا همبستر شد، خداوند خواسته القانه
زاييد و ی ، پسر  شده حنا حاملهی  از چند پس20. آورد

ناميد و ) » از خدا  شده خواسته«ی يعن ( او را سموئيل
 ».  نمودم  او را از خداوند درخواست من«:  گفت

 
 آند ی م  را وقف حنا سموئيل

   خود بهء  با خانواده ، القانه  معمول  بعد طبق سال21
   خداوند تقديم  را به ساليانهی  تا قربان  رفت عبادتگاه

 آنها  اما حنا همراه22. آند و نذر خود را ادا نمايد
 از شير  بچهی وقت«:   گفت  شوهرش او به.  نرفت
 و   رفت  خداوند خواهم  عبادتگاه  به  شد، آنوقت گرفته

 ». در آنجا بماند  برد تا هميشه او را با خود خواهم
.  بكنی  هست  مايل آنچه«:   آرد و گفت  موافقت القانه23

  هر چه.  شود  از شير گرفته  تا بچه  بمان در خانه
 ماند   حنا در خانه پس» .، بشود  خداوند است خواست
  بچه   با اينكه آنوقت24.  شد  از شير گرفته تا بچه
  گاو نر سهک  با ي ، همراه بود، او را برداشتهک آوچ
ک مشک  آرد و ي  آيلوگرم و دهی قربانی  برا ساله

  بعد از تقديم25.  برد  در شيلوه  عبادت ء خيمه  به شراب
 . بردند آاهنی  عيل  را پيش  بچهی،قربان

، آيا مرا بخاطر  سرورمی ا«: پرسيدی حنا از عيل26
  ، به  در اينجا ايستاده  آه هستمی  زن  همان  منی؟دار

  و از خدا درخواست27  حضور خداوند دعا آردم
   را مستجاب او دعايم. بدهدی  فرزند  من  به  آه نمودم

  ، او را به حال28.  بخشيد  من  پسر را به نمود و اين
 خداوند را   است  تا زنده  آه آنم ی م خداوند تقديم

   عبادتء  را در خيمه رش پس پس» . نمايد خدمت
 . تا خدمتگزار خداوند باشد گذاشت

 
 حنای دعا

 :حنا اينطور دعا آرد
  لبريز ساختهی  مرا از شاد خداوند قلب«

   نموده  و مرا تقويت  بخشيده  قدرت  من او به ، است
 . است

 ،  و خوشحالم خندم ی م بر دشمنانم
 !  است آردهی  خداوند مرا يار چون

 ،  نيست  خداوند مقدس  مثل هيچكس«2
 ، نيستی غير از او خداي

 . نيستی ما پناهگاهی  خدا مثل
  برداريد،  دست  و رفتار متكبرانه از سخنان«3

 داند؛ ی چيز را م زيرا خداوند همه
 .آند یمی  را داور مردمی  آارها  آه اوست

  شد،  شكسته  جنگاوران آمان4
 . يافتند  قوت اما افتادگان

 ، خود را اجير آردند، نانی  سير بودند برا آهی آنان5
 . شدند  بودند سير و راحت  گرسنه آهی آسانی ول
 ،  است  فرزند زاييده  نازا هفت زن

 .  است اوالد شده ی، ب  زياد داشت  فرزندان اما آنكه
 آند، ی م ميراند و زنده یخداوند م«6
 .خيزاند یبرد و بر م ی گور فرو م به
 سازد، یمی آند و غن یير مخداوند فق7

 .گرداند یآند و بلند م ی م پست
 افرازد، یبر مک فقير را از خا8

 آشد، ی م بيرونی  را از بدبخت محتاج
 .نشاند  می  عزت  بر تخت  شاهزادگان  را چون و ايشان
 ،  خداوند است  از آن زمينی ستونها

 .  است  را استوار آرده او بر آنها زمين
 آند، ی م  خود را حفظ نخدا مقدسي«9 

 شوند؛ یمحو می  در تاريك اما بدآاران
 .شود ی م  موفق  آه  خود نيست  با قدرت انسان

 .گردند ی آنند نابود م  با خداوند مخالفت آهی آسان10
  خواهد فرستاد؛  صاعقه خدا بر آنها از آسمان

 .خواهد آردی  دنيا داور خداوند بر تمام
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 بخشد، ی م رت خود قد  پادشاه او به
 ».گرداند ی خود را پيروز مء و برگزيده

ی ، ول  برگشت  خود در رامه ء خانه  به  القانه آنگاه11
   خدمت بهی  ماند و زير نظر عيل  در شيلوه سموئيل

 . شد خداوند مشغول
 

  ی فاسد عيل پسران
 خود عيلی بسيار فاسد بودند و برای خداوند  اما پسران12

آرد و  وقتی آسی قربانی می14و13. بودند ن احترامی قايل
 تا بپزد، آنها يكی  گذاشت  می  قربانی را در ديگ گوشت

فرستادند تا  ای می  دندانه  سه  خود را با چنگال از نوآران
   در حال  فرو برد و از گوشتی آه  ديگ  داخل  را به آن

.  ببرد آمد برای ايشان  می  بود هر قدر بيرون پختن
   آه اسرائيل  بنی  با تمام  طريق  همين يلی به ع پسران

. آردند آمدند، رفتار می  می  شيلوه  به برای عبادت
خواستند قربانی   می  آسانی آه  پيش گاهی نوآر ايشان15

 قربانی، از آنها   پيه  از سوزاندن آمد و پيش آنند می
  ، گوشت  پخته آرد؛ او بجای گوشت  می  مطالبه گوشت
اگر 16.  آند  عيلی آباب  تا برای پسران خواست  می خام

   آن  بگذار پيه اول«:  گفت نمود و می  می آسی اعتراض
   شود، بعد هر قدر گوشت  سوزانده بر قربانگاه

 را  ، گوشت نه«:  گفت  نوآر می  آن*».خواهی بردار می
 ». گيرم  زور می  به  خودم ، و گرنه  بده  من حاال به

 بود،  در نظر خداوند بسيار عظيمی  عيل  پسران گناه17
   خداوند تقديم  به  مردم آهی هاي ی قربان زيرا به

 .نمودند یمی احترام یآردند، ب یم
  ء نبود، ولی جليقه ای بيش  هر چند بچه سموئيل18

  پوشيد و خداوند را خدمت  را می  آاهنان مخصوص
   يک ردای آوچک برای  هر سال مادرش19. نمود می

 برای   با شوهرش  و هنگامی آه دوخت  می سموئيل
  پيش20. داد  می  سموئيل  را به آمد، آن  می قربانی آردن
 را  ، پدر و مادر سموئيل ، عيلی آاهن از مراجعت

 خداوند  آرد آه  دعا می داد و برای ايشان  می برآت
   را آه  آنها بدهد تا جای سموئيل  ديگر نيز به فرزندان

                                                 
بايست بر قربانگاه سوزانده  پيِه قربانی می, مطابق شريعت   *

 .شود

 پسر   خداوند سه پس21.  خداوند بود، بگيرند در خدمت
 در  ، سموئيل در ضمن.  حنا بخشيد و دو دختر ديگر به

 .آرد  خداوند رشد می خدمت
 با  او از رفتار پسرانش.  بود پير شدهی خيلی عيل22
   پسرانش  آه دانست ی و م  داشت  اطالع  اسرائيل قوم

   خدمت ت عبادء خيمهی  آنار در ورود آهی با زنان
:   گفت  پسرانش  به پس23. شوند ی م آنند همخواب یم
  بد شما از تمامی  آارهاء آنيد؟ درباره ی م چرا چنين«
   آارها دست ، از اين پسرانمی ا24.  شنوم ی م قوم

،  شنوم ی شما مء  خداوند درباره  از قوم آنچه. برداريد
 خود   همنوع  به نسبتی اگر آس25!  استک وحشتنا
 آند، اما  او شفاعتی  برا  است  ورزد، خدا ممكن گناه
ايد،   ورزيده  برضد خود خداوند گناه شما آهی برا

   سخنان آنها بهی ول»  نمايد؟  بتواند شفاعت  آه آيست
 آنها  خواست ی ندادند، زيرا خداوند م پدر خود گوش

 .آندک را هال
  آرد و خداوند و مردم یرشد مک  آوچ اما سموئيل26

 .داشتند ی م او را دوست
 

  ی عيل بر ضد خاندانی پيشگوي
 خداوند  آمد و از طرفی نزد عيلی نبک يی روز27
 اجداد تو  آهی آيا زمان«:  را آورد  پيغام او اينی برا

 آنها   خود را به  بودند، قدرت  فرعونء در مصر برده
   برادرانش را از ميانی آيا جد تو الو28؟   ندادم نشان
   من  باشد و بر قربانگاه  من  تا آاهن  نكردم تخابان

را در ی  آاهن آند و بخور بسوزاند و لباسی قربان
   اسرائيل  قوم را آهی  هداياي  بپوشد؟ آيا تمام حضورم
   تعيين شما آاهنانی آنند، برا ی م  تقديم بر آتش
خواهيد  یم  هستيد و  چرا اينقدر حريص پس29؟  نكردم
آورند،  ی م منی  برا را نيز آهی و هدايايها  یقربان

   از من  خود را بيش  نماييد؟ چرا پسران تصاحب
   بهترين  با خوردن  تو و پسرانتی؟آن ی م احترام

   و فربه ، خود را چاق  من قومی قسمِت هدايا
  اسرائيلی  خداوند، خدا  آه ، من بنابراين30. ايد ساخته
 تو و   خاندان  آه  گفتم ر چه اگ  آه آنم ی م  اعالن هستم
 خواهند بود،   من  آاهنان هميشهی  برا  پدرت خاندان

 مرا  هر آه.  آنم ی برآنار م  خدمت اما شما را از اين
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 مرا   نمود و هر آه  خواهم  آند، او را احترام احترام
رسد  یمی زمان31.  آرد تحقير آند او را تحقير خواهم

 افراد  آهی  بطور  انداخت م تو را برخواه  خاندان آه
نخواهند ی  پير  سن ، به  شده  جوانمرگ  همه ات خانه
 دامنگير  را آهی  تو مصيبت و چشمان32 رسيد

  اسرائيل ی بن  به من. شود خواهد ديد ی م  من عبادتگاه
   سن  به  تو هيچكس  داد، اما در خاندان  خواهم برآت
 تو  از خاندان  نيز آهی آنان33. نخواهد رسيدی پير
   تو خواهند شد و تمام  و رنج  غم بمانند، باعثی باق
   ثابت اينكهی برا34. خواهند مردی  تو در جوان نسل

 دو   آه  خواهد شد، بدان  واقع  تو گفتم  به شود هر آنچه
 !روز خواهند مردک  در ي و فينحاسی  ُحفن پسرت

   آورد آه  امينی روی آار خواهم  آاهن سپس«35
 او   به  را آه  آند و هر آنچه  خدمت  من  ميل مطابق

 بخشيد و   خواهم  او فرزندان به.  دهد  انجام دستور دهم
.  خواهند شد  تا ابد آاهن  منء  برگزيده آنها برای پادشاه

   باشد برای پول  تو باقی مانده  از خاندان  هر آه آنگاه36
واهد آرد و  خ ، تعظيم  دربرابر او زانو زده و نان

   من  خود به  آاهنان  درميان آنم  می التماس:  خواهد گفت
 ».  خود را سير آنم آاری بدهيد تا شكم

 
 خواند ی را م خداوند سموئيل
زير ک  سموئيِل آوچ آهی  روزهاي در آن
آرد، از  ی م  خداوند را خدمتی،عيل نظر

 ی،عيل3و2. رسيد یمی  پيغام  ندرت  خداوند به جانب
او ی  وقت شبک ي.  بود تار شدهی  پير  بسبب شمانشچ

   آه  عبادتء  در خيمه  هم خود و سموئيلی در جا
 بودند،  ، خوابيده  قرار داشت  عهد خدا در آن صندوق

  را خواند و خداوند سموئيل5و4، سحرک نزدي
و از جا » ! آقا ی،بل«:   گفت  در جواب سموئيل
ی  فرمايش چه«:  فت و گ شتافتی ، نزد عيل برخاسته

 ». حاضرمی داريد؟ در خدمتگزار
او » ! ؛ برو بخواب  تو را نخواندم من«:  عيلی گفت

 . و خوابيد رفت
 نيز او   دفعه اين.  را خواند بار ديگر خداوند سموئيل6

  چه«:   و باز گفت شتافتی  و نزد عيل برخاست
 ». حاضرمی داريد؟ در خدمتگزاری فرمايش

؛ برو   تو را نخواندم ، من سرمپ«:  گفتی عيل
   خداوند است  اين  آه دانست ی نم سموئيل7» ! بخواب

، خداوند با او   موقع  تا آن خواند چون ی او را م آه
   بار سموئيل سومينی خداوند برا8.  بود  نگفته سخن

ی ، نزد عيل  برخاسته  پيش  دفعات را خواند و او چون
داريد؟ در ی يش فرما چه«:   و باز گفت رفت

   اين  آه دريافتی  عيل آنگاه» . حاضرمی خدمتگزار
 او   به پس9. خواند ی را م  سموئيل  آه خداوند است

:  بار تو را بخواند بگو اگر اين!  برو بخواب«:  گفت
 تو   فرمان  به  گوش خداوندا بفرما، خدمتگزارت

 . و خوابيد  رفت  سموئيل پس» . است
:  خواند  پيش  را مانند دفعات ئيلباز خداوند سمو10
بفرما، «:   گفت و سموئيل» ! سموئيل!  سموئيل«

 ».  توست  فرمان  به  گوش خدمتگزارت
  انجامی  آار  در اسرائيل من«:  او فرمود خداوند به11

  آن12.  خود بلرزند  به  از شنيدنش  مردم  داد آه خواهم
   بر او نازل فتم عيلی گ خاندان ء  درباره را آهی بالهاي
 او را ء  خانواده تا ابد  آه ام  او گفته به13.  آرد خواهم
   گناه  من  به  نسبت  پسرانش ، چونكه آنم ی م مجازات

 آنها   است  آگاه  ايشان  از گناه ورزند و او با اينكه یم
   تأآيد اعالم  به پس14. دارد ی آار باز نم را از اين

   خاندان تواند گناه ی نم و هديهی قربانی  حت  آه داشتم
 ». آند را آفارهی عيل

  ، طبق بعد برخاسته.  خوابيد  تا صبح سموئيل15
او .  خداوند را باز آردء خانهی  درها معمول

ی  بود، برا گفتهی  و  خداوند به  را آه ترسيد آنچه یم
:  ، گفت او را خواندهی اما عيل17و16. بازگو نمايدی عيل
ی  چيز را برا ؟ همه  گفت  تو چه وند به، خدا پسرم«
خدا تو ی  آن  پنهان از منی اگر چيز.   آن  تعريف من

   را آه  آنچه  تمام  سموئيل پس18 »! نمايد را تنبيه
ی عيل.  آرد بيانی عيلی  بود، برا  او گفته خداوند به

 در  بگذار آنچه.   خداوند است  خواست اين«:  گفت
 ». دهد امپسند آيد انجی نظر و

  شد و خداوند با او بود و تمام ی م  بزرگ سموئيل19
   مردمء همه20. رساند ی م  انجام  او را به سخنان
 از   سموئيل دانستند آه ی م  تا بئرشبع  از دان اسرائيل
. او باشدی  تا نب  است  شده  خداوند برگزيده جانب
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  موئيل س  به  در شيلوه  واقع  عبادتء خداوند در خيمه21
 بازگو   اسرائيل قومی  را برا داد و او نيز آن ی م پيغام
 .آرد یم
 

 گيرند ی عهد را م ها صندوق یفلسطين
ها  یها وفلسطين ی اسرائيل  بين  زمان در آن
ها  یلشكر اسرائيل.  بود درگرفته  جنگ

 اردو  ها در افيق یعزر و لشكر فلسطين ابنک نزدي
،   داده ها را شكست یاسرائيلها،  یفلسطين2.  بودند زده

ها  یاسرائيلی وقت3. چهار هزار نفر از آنها را آشتند
 آنها از  گشتند، رهبران ی خود باز م  اردوگاه به

   است  داده  چرا خداوند اجازه پرسيدند آه یيكديگر م
بياييد «:  گفتند سپس.  دهند ها آنها را شكست یفلسطين
 را  اگر آن.  ينجا بياوريم ا  به  عهد را از شيلوه صندوق

 ما  ، خداوند در ميان  ببريم  جنگ  ميدان با خود به
 ».دهدی  م  نجات  دشمنان خواهد بود وما را از چنگ

 عهد   آنها افرادی فرستادند تا صندوق  جهت  همين به4
،   است  خداوند قادر متعال  پرشكوه  تختء  نشانه را آه
   صندوق  عيلی همراه ان، پسر حفنی و فينحاس. بياورند
  ها وقتی صندوق اسرائيلی5.  آمدند  جنگ  ميدان عهد به

 فرياد بلندی   خود ديدند، چنان عهد را در ميان
 ! لرزيد  زير پايشان  زمين برآوردند آه

   خبر است عبرانيها چهی در اردو«:فلسطينيها گفتند6
  فهميدند آهی وقت» زنند؟ ی فرياد م  چنين آه

   اردوگاه  عهد خداوند را به ها صندوق یلاسرائي
   اردوگاه خدا به«: بسيار ترسيدند و گفتند7، اند آورده

ی  اتفاق  چنين تا بحال! بر مای وا.   است آنها آمده
   اين  بتواند ما را از دست  آه آيست8.   است نيفتاده
  هستند آه  ی خدايان  قدرتمند برهاند؟ آنها همان خدايان

ی ا9.  با باليا نابود آردند را در بيابانمصريها 
   اسير اين  نيرو بجنگيد و گرنه فلسطينيها با تمام
 آنها اسير ما   آه  شد، همانگونه عبرانيها خواهيم

 ».بودند
   بار ديگر شكست ها جنگيدند و اسرائيل  فلسطينی پس10

 اسرائيلی   روز، سی هزار نفر از مردان در آن. خورد
. های خود گريختند  خيمه  به و بقيه شدند  آشته

 فلسطينيها افتاد و حفنی و   دست  عهد خدا به صندوق11
 . شدند  عيلی نيز آشته ، پسران فينحاس

   جنگ  از ميدان  بنيامينء  روز، مردی از قبيله همان12
 و خاک   نموده  خود را پاره  لباس  و در حاليكه گريخت
  عيلی آنار راه13.  آمد  شيلوه  بود، به  ريخته بر سرش
 بود، زيرا برای   خبر جنگ ، منتظر شنيدن نشسته
   قاصد، خبر جنگ چون.  بود  عهد خدا نگران صندوق

   ناگهان  است  اتفاقی افتاده  چه  آه را آورد و گفت
 . و زاری در شهر بلند شد صدای شيون

 خبر  چه«:   را شنيد، گفت شيونی صدای عيلی وقت14
   را آه  و آنچه شتافتی  عيل اصد بطرفق» ؟ است
،   وقت در اين(15.  آرد  تعريف  بود برايش  افتاده اتفاق
 .) و آور بود ساله98ی عيل

 فرار   جنگ  امروز از ميدان من«:  گفتی  عيل او به16
 ». ام  اينجا آمده ، به آرده
 »؟  است افتادهی  اتفاق ، چه پسرم«: پرسيدی عيل

اند   خورده ها شكست ها از فلسطينی رائيلیاس«:  او گفت17
دو پسر . اند  شده  جنگی ما آشته  نفر از مردان و هزاران

   عهد خدا نيز به اند و صندوق  مرده تو، حفنی و فينحاس
 ».  است  فلسطينيها افتاده دست

   دست  عهد به  صندوق عيلی وقتی شنيد آه18
 در آنار  ، از روی صندلی خود آه فلسطينيها افتاده

 بود   پير و چاق  افتاد و چون  پشت  بود، به دروازه
   رهبر اسرائيل  سال او چهل.  و مرد  شكست گردنش

 .بود
 و   حامله ، آه  فينحاس  عيلی، زن وقتی عروس19

 عهد خدا   صندوق  بود، شنيد آه  زاييدن نزديک به
اند، درد   نيز مرده  و شوهر و پدر شوهرش  شده گرفته
 دور او بودند،  زنانی آه20.  شد و زاييد  شروع يمانشزا

   در حال اما او آه» . پسر زاييدی  نباش ناراحت«: گفتند
  فقط22و21.  جوابی نداد و اعتنا ننمود  بود هيچ مرگ
   و عظمت  او را ايخاُبد بگذاريد، زيرا شكوه نام«:  گفت

  بدون« معنی  ايخابد به(» .  است  رفته  از بين اسرائيل
   را برگزيد زيرا صندوق  نام او اين. باشد می»  جالل

   مرده  و شوهر و پدر شوهرش  شده عهد خدا گرفته
 .)بودند
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   عهد در فلسطين صندوق
  عزر به  عهد خدا را از ابن ها صندوق فلسطينی
، در شهر اشدود آوردند   داجون  خويش معبد بت

 روز بعد،  اما صبح3.  گذاشتند  را نزديک داجون و آن
 عهد خداوند   صندوق  شهر برای ديدن  مردم هنگامی آه

   افتاده  زمين ، رو به  آن  در مقابل  داجون رفتند، ديدند آه
   سرجايش ، دوباره  را برداشته آنها داجون.  است

  آن:  افتاد  اتفاق  روز بعد، باز همان ولی صبح4. گذاشتند
   افتاده  زمين اوند رو به عهد خد  در حضور صندوق بت
  و در  شده  قطع  و دو دستش  بار سر داجون اين. بود

   مانده  سالم  آن ء تنه  بود، فقط  افتاده  در بتكده ءآستانه
   امروز، آاهنان  تا به  آه  است  سبب  همين به(5. بود

   داجونء  در بتخانه ء آستانه  به  و پرستندگانش داجون
 .)گذارند یدر اشدود پا نم

   را سخت  آن خداوند اهالی اشدود و آباديهای اطراف6
وقتی 7.  آنها فرستاد  جان  به  آرد و بالی دمل مجازات
ديگر «: ، گفتند  اتفاقی افتاده  چه  دريافتند آه مردم
   در اينجا نگاه  از اين  عهد را بيش  صندوق توانيم نمی
  ا با خدايمان ما رء  همه ، زيرا خدای اسرائيل داريم
 آنها قاصدانی  پس8» . هالک خواهد آرد داجون
:  آردند و گفتند  فلسطينی را جمع  رهبران ، تمام فرستاده

 »؟  آنيم  چه  عهد خدای اسرائيل با صندوق«
   صندوق پس» . ببريد  َجت  را به آن«:  دادند آنها جواب
د،  رسي  جت  به اما وقتی صندوق9.  بردند  جت عهد را به

   بالی دمل  به خداوند اهالی آنجا را نيز از پير و جوان
 اهالی شهر را فرا ء  همه  و اضطراب ترس. دچار آرد

   عقرون  عهد خدا را به  آنها صندوق پس10.  گرفت
   صندوق  ديدند آه  اهالی عقرون فرستادند، اما چون

آنها «: شود فرياد برآوردند  می  نزد آنها آورده عهد به
آورند تا ما   اينجا می  را به  عهد خدای اسرائيل دوقصن

 ».را نيز نابود آنند
  را احضار آردهی  فلسطين ، رهبران عقرونی اهال11

خود ی  جا  را به اسرائيلی  عهد خدا صندوق«: گفتند
  ترس» .برد ی م  ما را از بينء  همه برگردانيد و گرنه

 زيرا خدا  بود،  شهر را فرا گرفته  تمام و اضطراب
   بودند به  نمرده  آه همی آنان12. آرد یمک آنها را هال

 باال   آسمان  شهر تا به فرياد مردم.  مبتال شدند دمل
 . رفت

 
 گردانند ی برم  اسرائيل  عهد را به صندوق

   در فلسطين  ماه  هفت  عهد، مدت صندوق
 خود را   و جادوگران فلسطينيها آاهنان2 .ماند
 عهد  با صندوق«: د و از آنها پرسيدندفراخواندن
 بر  اش ی اصل  مكان  را به آنی ؟ وقت  آنيم خداوند چه

 »؟  بفرستيم با آنی ا  هديه  نوع ، بايد چه گردانيم یم
 عهد  خواهيد صندوق یاگر م«:  دادند آنها جواب3

ی  خال  را دست  بفرستيد، آن  را پس اسرائيلی خدا
 بفرستيد تا او بال   آن نيز همراهی ا  هديه نفرستيد، بلكه
   معلوم  نشد، آنوقت اگر بال متوقف.  آند را متوقف

   نشده  خدا بر شما نازل  بال از جانب  اين شود آه یم
 ». است

 »؟ بفرستيمی ا  هديه  نوع چه«:  پرسيدند مردم5و4
ء  ی ش ها، پنج ی فلسطين  تعداد رهبران به«: آنها گفتند
   موش ء از طال بشكل ی ش  و پنج  دمل  شكل از طال به

 آنيد  اند، درست  آرده  ما را ويران  سرزمين  تمام آه
، آنها را بفرستيد تا شايد  اسرائيلی  خدا  احترام و به

.  شما دور آند  و سرزمين بال را از شما و خدايان
  آنها اجازه. نكنيدی  و مصريها سرسخت مانند فرعون6

 خدا   شوند، تا اينكه ز مصر خارجندادند اسرائيليها ا
   االن پس7.  آرد بر آنها نازلی هولناآی بالها
   يوغ  آه  بسازيد و دو گاو شيرده تازهی ا عرابه

   باشد بگيريد و آنها را به  نشده  آنها گذاشته برگردن
   را در طويله هايشان  ببنديد و گوساله عرابه

قرار دهيد و    عهد را بر عرابه صندوق8. نگهداريد
فرستيد در  یمی عذر خواهی  برا طال را آهی هدايا

 گاوها را رها  آنگاه.  بگذاريد آنی پهلوی ا صندوقچه
اگر آنها از مرز 9. خواهند بروند ی م آنيد تا هر جا آه
   آه  رفتند، بدانيد خداست شمس  بيت ، به ما عبور آرده

 اگر ، اما  است  را برسر ما آورده عظيمی  بال اين
  بودهی  بالها اتفاق  اين  آه دانست   خواهيم نرفتند آنوقت

 ».  است نداشتهی  دخالت  خدا در آن و دست
   عرابه  را به دو گاو شيرده.  آردند ها چنين فلسطينی10

  آنگاه11.  نگهداشتند  را در طويله هايشان بستند و گوساله
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ال  محتوی هدايای طء  عهد خداوند و صندوقچه صندوق
   بطرف گاوها يک راست12.  گذاشتند را بر عرابه

رفتند صدا   می  شدند و همانطور آه  روانه شمس بيت
،  شمس  فلسطينی تا سرحد بيت رهبران. آردند می

 . آنها رفتند بدنبال
.  بودند  درو گندم  مشغول  در دره شمس  بيت مردم13

  عهد خداوند را ديدند، بسيار شاد صندوقی آنها وقت
   يهوشع  نام بهی  شخصء  وارد مزرعه عرابه14. شدند

   چوب مردم. ايستادی  بزرگ  سنگ شد و در آنار تخته
ی سوختنی  قربان ، گاوها را بعنوان  را شكسته عرابه

 ء  قبيله چند نفر از مردان15.  آردند  خداوند تقديم به
اشياء طال ی  محتوء  عهد و صندوقچه  صندوقی،الو

   مردان سپس.  گذاشتند  سنگ تختهی ، رو را برداشته
  ديگر بهی ها یو قربانی سوختنی  قربان شمس بيت

 . نمودند حضور خداوند تقديم
 را ديدند،   واقعه اينی وقتی  رهبر فلسطين  پنج آن16

 طال ء  هديه پنج17.  برگشتند  عقرون  روز به درهمان
 ی، عذرخواه ها جهت ی فلسطين  توسط  آه  دمل بشكل
ی  شهرها  شد، از طرف خداوند فرستادهی برا

  پنج18.  بود  و عقرون ، جت ، اشقلون اشدود، غزه
 بر  بود آهی  فلسطين  تعداد رهبران  طال نيز به موش
   فرمان  اطرافشان حصاردار و دهاتی شهرها

 عهد را   صندوق  آه  بزرگ  سنگ  تخته آن. راندند یم
   يهوشع ءهوز در مزرع امر  گذاشتند تا به آنی رو
اما خداوند هفتاد نفر 19.  استی  باق شمس  در بيت واقع

   صندوق  داخل ، زيرا به  را آشت شمس  بيت از مردان
   بشدت  واقعه  از اين مردم.  بودند  آرده عهد نگاه
  تواند در مقابل یمی  آس چه«: گفتند20،   شده غمگين

  د؟ اآنون، بايست استی مقدسی  خدا خداوند آه
 »؟  آجا بفرستيم  عهد را به صندوق

،   فرستاده  يعاريم ء قريه را نزد ساآنانی  قاصدان پس21
 عهد خداوند را  ها صندوق یفلسطين«: گفتند

 ». را ببريد بياييد و آن. اند برگردانده
 

  عهد خداوند ، صندوق  آمده  يعاريمء  قريه مردم
 بردند و  ابينادابی  آوهستانء  خانه را به

.  آردند  تعيين آنی نگهداری  العازار را برا پسرش

. ماندی  در آنجا باق  سال  بيست  عهد، مدت صندوق2
بودند، زيرا ی  در تنگ اسرائيل ی، بن  مدت آنی ط

 . بود گفتهک  را تر خداوند ايشان
 

  بر فلسطينيها سموئيلی پيروز
ی  بسو  دل ماگر با تما«:   گفت اسرائيل ی بن  به سموئيل3

   و عشتاروت  بيگانه  نماييد و خدايان خداوند بازگشت
   فقط  بگيريد آه  خود دور آنيد و تصميم را از ميان

   خدا هم  نماييد، آنوقت  و عبادت خداوند را اطاعت
 ». خواهد داد  فلسطينيها نجات شما را از دست

 را نابود آردند و   و عشتاروت بعلی  آنها بتها پس4
   به ، سموئيل سپس5.  نمودند  خداوند را پرستش طفق

ی  برا  بياييد و من  مصفه  شما بهء همه«:   گفت ايشان
 ». آرد شما در حضور خداوند دعا خواهم

 از  سپس.  شدند  جمع  آنها در مصفهء  همه بنابراين6
   حضور خداوند ريختند و تمام  آشيدند و به  آب چاه

.  آردند  خود اعتراف  گناهان ه، ب  گرفته روز را روزه
ی  رهبر  به  در مصفه  روز، سموئيل در اين

 . شد  تعيين اسرائيل یبن
 در  اسرائيل  بنی  فلسطينی شنيدند آه وقتی رهبران7

،   آرده  جنگء  خود را آماده اند، سپاه  گرد آمده مصفه
   متوجه  اسرائيل  قوم هنگامی آه.  شدند  مصفه عازم

. شوند، بسيار ترسيدند ها نزديک می لسطينی ف شدند آه
  از دعا آردن«: ، گفتند  نموده  خواهش آنها از سموئيل8
   تا او ما را از دست  نكش  خداوند دست  درگاه به

 ». دهد ها نجات فلسطينی
ی  قربان را بعنوانی ا  شيرخوارهء  بره سموئيل9

   آرد و از او درخواست  خداوند تقديم بهی سوختن
او را ی خداوند دعا. ها را برهاند یمود تا اسرائيلن

  آهی ا  لحظه  در همان درست10.  فرمود اجابت
ها وارد  ی بود، فلسطين آردنی  قربان  مشغول سموئيل
   مانند رعد بانگ اما خداوند از آسمان.  شدند جنگ

 ها ی، از اسرائيل  شده ها پريشان یبرآورد و فلسطين
 تا  ها آنها را از مصفه یائيلاسر11.  خوردند شكست
ک  را هال  همه  راه ، در طول  نموده آار تعقيب بيت

   را بين ، آن گرفتهی  سنگ  سموئيل آنگاه12. آردند
 خداوند ما  تا بحال«:   و گفت  برپا داشت  و شن مصفه

7
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 عزر   را ابن  سنگ و آن» .  است آردهک را آم
ها  یطين فلس پس13. ناميد) » ک آم سنگ«ی يعن(

 بود ديگر   زنده  سموئيل آهی  شدند و تا زمان مغلوب
 نكردند، زيرا خداوند بضد  ها حمله ی اسرائيل به

  ، واقعیاسرائيلی شهرها14. آرد ی م ها عمل یفلسطين
  ها افتاده ی فلسطين  دست  به  آه  و جت  عقرون در بين

  در ميان.  درآمد  اسرائيل  تصرف  به بود، دوباره
   روزها صلح ها نيز در آن یها و امور یرائيلاس

 .برقرار بود
.  باقی ماند اسرائيل  رهبر بنی  عمرش  تا پايان سموئيل15
 و  رفت  می ، و مصفه ، جلجال ئيل  بيت  به او هر سال16

  بعد به17. آرد  رسيدگی می  مردم  شكايات در آنجا به
   حل ز به و در آنجا ني گشت  برمی  خود در رامهء خانه

 يک   در رامه سموئيل.  پرداخت  می اسرائيل  بنی مشكالت
 . برای خداوند بنا آرد قربانگاه

 
 خواهند ی م  پادشاه مردم

   خود را بعنوان  پير شد، پسران وقتی سموئيل
  ، يوئيل  پسر اول نام2.   گماشت داور بر اسرائيل

مسند داوری  بر   در بئرشبع ايشان.  بود  ابياه و پسر دوم
   پدر خود رفتار نمی آردند بلكه اما آنها مثل3. نشستند

گرفتند و در   می  رشوه طمعكار بودند و از مردم
 .آردند  نمی  را رعايت ، عدالت قضاوت

 شدند تا   جمع  در رامه  اسرائيل ، رهبران باالخره4
 او  آنها به5.  بگذارند  در ميان  را با سموئيل موضوع

 نيز مانند تو رفتار  ای و پسرانت و پير شدهت«: گفتند
 تا بر ما   آن  برای ما پادشاهی تعيين پس. آنند نمی

  ها پادشاهی داشته  مانند ساير قوم  آند و ما هم حكومت
 شد   آنها بسيار ناراحت  از درخواست سموئيل6» . باشيم

 .  حضور خداوند رفت  به  تكليف و برای آسب
  درخواست  طبق«:  فرمود موئيل س خداوند در پاسخ7

.  تو را اند نه ، زيرا آنها مرا رد آرده  آن آنها عمل
از 8.   باشم  ايشان  پادشاه خواهند من یآنها ديگر نم

  ، پيوسته  آوردم  را از مصر بيرون  ايشان آهی موقع
 با  االن.  ديگر رفتند  خدايان ، بدنبال نمودهک مرا تر

  هر چه9. اند  گرفته  پيش رفتار را تو نيز همان

   داشتن  آه  هشدار بده  ايشان ، اما به گويند بكن یم
 ».داردی  عواقب  چه پادشاه

:   گفت  چنين  ايشان  خداوند به  از جانب سموئيل10
 او   باشيد، بدانيد آه داشتهی خواهيد پادشاه یاگر م«11

بر ی  تا بعض  خواهد گرفت  خدمت  شما را به پسران
 آنند و  بر اسبها او را خدمتی ها و بعض هعراب
  را بهی او بعض12.  بدوند هايش در جلو عرابهی بعض

ديگر ی  و بعض  خود خواهد گماشت سپاهی فرمانده
 را شيار   خود خواهد فرستاد تا زمين  مزارع را به

نمايند، و از ی آور  او را جمع آنند و محصوالت
   عرابه وسايل و   اسلحه ساختنی نيز برای ا عده

   شما را هم ، دختران پادشاه13.  خواهد آرد استفاده
 آنند و  تهيهک  بپزند و خورا گيرد تا نان یبكار م
 و تاآستانها   مزارع او بهترين14.  عطر بسازند برايش
 افراد   و به  را از شما خواهد گرفت زيتونی و باغها

را   محصوالتتانک  ي از شما ده15. خود خواهد داد
 افراد دربار،   را در ميان  خواهد نمود و آن مطالبه
ها و  ، رمه ، آنيزان غالمان16.  خواهد آرد تقسيم
خود ی  شخصء استفادهی ، برا شما را گرفتهی االغها

شما را خواهد ی ها گلهک  ي او ده17. بكار خواهد برد
 روز  آنی وقت18. خواهيد شدی  وء  و شما برده گرفت

ايد   آرده  انتخاب آهی  پادشاه  دستبرسد، شما از
 داد شما  خداوند بهی فرياد برخواهيد آورد، ول

 ».نخواهد رسيد
   ندادند و به  گوش  سموئيل  نصيحت  به اما مردم19

تا مانند ساير 20  خواهيم ی م ما پادشاه«: اصرار گفتند
 آند و در   او بر ما سلطنت خواهيم یم.  ها باشيم قوم

 ».نمايدی رهبر ما را  جنگ
   گفتند با خداوند در ميان  مردم  را آه  آنچه سموئيل21

  هر چه«:  داد و خداوند بار ديگر پاسخ22،  گذاشت
» . نما  تعيين ايشانی برای  و پادشاه گويند بكن یم

  هايشان  خانه  را به  نمود و مردم  موافقت سموئيل
 .فرستاد

 
 آند ی م  را تدهين  شائول سموئيل

   بنيامين ء ثروتمند و متنفذ قبيله  از مردان قيس
 پسر  ئيل  بود و ابی ئيل  پسر ابی قيس. بود

8
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.   پسر افيح  و بكورت صرور، صرور پسر بكورت
  ترين اندام  خوش  آه  شائول  نام  به  پسری داشت قيس2

ايستاد، از   می  مردم وقتی او در ميان.  بود مرد اسرائيل
 . بلندقدتر بود ز همه باال ا  به شانه

از ی  او يك  شدند، پس  گم قيسی االغهای روز3
االغها ی  جستجو  به  شائول  خود را همراه نوآران
،   شليشه ، زمين  افرايم  آوهستان آنها تمام4. فرستاد
ی  را گشتند، ول  بنيامين  سرزمين  و تمام شعليمی نواح

 از  پس  سرانجام5. نتوانستند االغها را پيدا آنند
   به  رسيدند، شائول  صوف بهی زياد وقتی جستجو
ما ی  برا  پدرمان ، االن بيا برگرديم«:   گفت نوآرش

  اما نوآرش6» !االغهای  تا برا  است بيشتر نگران
ی زندگی  شهر مرد مقدس در اين!  صبر آن«:  گفت
 قائلند، زيرا  برايشی  زياد  احترام  مردم آند آه یم

   او برويم بيا پيش. آيد ی درم يد، درستگو ی م هر چه
 ». االغها آجا هستند  ما بگويد آه شايد به

،   او بدهيم  به ولی ما چيزی نداريم«:  داد  جواب شائول7
 ».  است  شده  تمام  داشتيم  آه حتی خوراآی هم

.   دارم  آوچک نقرهء  يک سكه من«:  نوآر گفت8
 ».تا ما را راهنمايی آند   او بدهيم  را به  آن توانيم می

،  بسيار خوب«:   آرد و گفت  موافقت شائول11و10و9
   مرد مقدس  آن شدند آهی  شهر ءآنها روانه» . برويم
 شهر  آهی ا  از تپه درحاليكه. آرد یمی  زندگ در آن
رفتند، ديدند چند  ی باال م  قرار داشت آنی در باال

ز آنها ا. آيند ی م  آب آشيدنی  برا دختر جوان
   زمان در آن(» ؟ در شهر استی آيا راي«: پرسيدند

 از  خواست ی م  هر آه گفتند، پس یمی  رايی، نب به
 )». روم یمی  راي پيش«:  گفت ی آند، م خدا سؤال

   برويد به  راه  اگر از همين!یبل«: دخترها گفتند13و12
   تا در مراسم  شهر آمده او امروز به. او خواهيد رسيد

  شود، شرآت ی برگزار م تپهی  در باال آهی انقرب
   ندهد، مردم را برآتی تا او نيايد و قربان. نمايد
   از آنكه  آنيد تا قبل  عجله پس. نخواهند خوردی چيز
 ». برسد او را ببينيد  تپه به
   بطرف  آه  سموئيل  آنها وارد شهر شدند و به پس14
   به  قبلخداوند روز15.  برخوردند رفت ی م تپه

ی  مرد  موقع فردا همين«16:  بود  گفته  چنين سموئيل

او را .  فرستاد  نزد تو خواهم  بنيامين را از سرزمين
  او ايشان.   آن  تدهين  با روغن  من  رهبر قوم بعنوان

   ناله ها خواهد رهانيد، زيرا من ی فلسطين را از دست
 ». ام  را شنيده ايشانی و دعا

   سموئيل  را ديد، خداوند به  شائول لسموئيی وقت17
 با تو  اش  درباره  آه استی  مرد  همان اين«:  گفت

 ». خواهد آرد  حكومت  من او بر قوم.   آردم صحبت
 رسيد و از   سموئيل  به  شهر، شائولء آنار دروازه18

ی  راي ء خانه  بگوييد آه  است آيا ممكن«: او پرسيد
 »؟ آجاست

جلوتر از .   هستم  شخص  همان من«:  داد  پاسخ سموئيل19
 غذا   برويد تا امروز در آنجا با هم  تپه  باالی آن  به من

  خواهی بدانی خواهم  می  را آه  آنچه فردا صبح.  بخوريم
برای االغهايی 20.  آرد  خواهم  و شما را مرخص گفت
 پيدا  ، چون  نباش اند نگران  شده  گم  روز پيش  سه آه
 بر تو   اسرائيل  قوم  اميد تمام  آه ، بدان در ضمن. دان شده

 ».  است  پدرت و بر خاندان
   آه  هستم  بنيامينء  از قبيله منی ول«:   گفت شائول21

   هم  من  و خاندان  است  اسرائيلء  قبيله آوچكترين
  چرا اين.   است  بنيامينء  قبيله  خاندان آوچكترين

 ».یيگو ی م  من  را به سخنان
   تاالر مراسم  را به  و نوآرش ، شائول سموئيل22

   آه  شدگان آورد و آنها را بر صدر دعوتی قربان
 آشپز   به  سموئيل آنگاه23. نفر بودند، نشاندی تقريبًا س

 نزد   تو گفتم  به را آهی  از گوشت  قسمت آن«:  گفت
   را با مخلفاتش آشپز ران24» . بياوری، دار خود نگاه

! بخور«:   گفت سموئيل.   گذاشت ، جلو شائول ردهآو
ی  آسان  تا همراه ام  داشته تو نگاهی  را برا  گوشت اين
 و   سموئيل پس» .ی بخور  از آن ام  آرده  دعوت آه

 .خوردندک  خورا  با هم شائول
 شهر برگشتند   به  قربانی، مردم  مراسم  از پايان پس25

 خود برد و با او ء ه خان  بام  پشت  رابه ، شائول و سموئيل
،   زود سموئيل روز بعد، صبح26.   گفتگو پرداخت به

:  زد و گفت  بود صدا  خوابيده بام  در پشت  را آه شائول
،   برخاسته  شائول پس» !  است  رفتن بلند شو، وقت«

   را بدرقه  شهر، ايشان  تا بيرون  شد و سموئيل روانه
   به شهر رسيدند، سموئيل   بيرون  به چون27. آرد
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» . جلوتر از ما برود  بگو آه  نوآرت به«:   گفت شائول
:   گفت  شائول  به  سموئيل آنوقت.  نوآر جلوتر رفت

   تا آن ؛ بايست  خدا برای تو پيغامی دارم  از جانب من«
 ».  تو بگويم را به

 
   زيتون از روغنی ، ظرف  سموئيل آنگاه
 او   و صورت  ريخت ولبر سر شائ ، گرفته

 تا بر   است خداوند تو را برگزيده«:  ، گفت را بوسيده
ی  برو امروز از نزد منی وقت2. یآنی  او پادشاه قوم

 با  ، در َصلَصح ، آنار قبر راحيل در سرحد بنيامين
   تو خواهند گفت آنها به. شدی دو مرد روبرو خواه

  تو نگرانی برا و حاال   االغها را پيدا آرده  پدرت آه
ی بعد وقت3؟   را پيدا آنم چطور پسرم: گويد ی و م است
  آهی بين ی نفررا م سهی  تابور رسيد  بلوط  درخت به
از ی يك.  نمايند روند تا خدا را پرستش ی م ئيل  بيت به

ک يی  و سوم  نان  قرص سهی ، ديگر  بزغاله آنها سه
، دو   آرده م تو سال آنها به4.  دارد  همراه شرابک مش
   ايشان  تو خواهند داد و تو آنها را از دست  به نان
ی  خواه  خدا در جبعه  آوه  به بعد از آن5. یگير یم

  بهی وقت.  ها درآنجاست ی فلسطين  اردوگاه  آه رفت
ی از انبيا روبرو خواهی ا با عدهی شدک شهر نزدي

   دف و  چنگء آيند و با نغمه ی زير م  به  از آوه شد آه
  در همان6. آنند ی م ، نبوت  نوازندگان و بربطی و ن
 خداوند بر تو خواهد آمد و تو نيز با  ، روح موقع
  تبديلی  ديگر  شخص آرد و بهی  خواه  نبوت ايشان
   هر چهی،ها را ديد  عالمت اينی وقت7. شدی خواه

. ، زيرا خدا با تو خواهد بود  بده  برآيد انجام از دستت
   روز منتظر من  برو و در آنجا هفت  جلجال بعد به8

ی ها یو قربانی سوختنی ها ی و قربان  تا بيايم باش
   تو خواهم  به بيايمی وقت.   آنم  خدا تقديم بهی سالمت
 ».ی بايد بكن  چه  آه گفت

   جدا شد تا برود، خدا قلب  از سموئيل شائولی وقت9
ی ها ی پيشگوي  روز تمام  او بخشيد و همان بهی ا تازه

 .  پيوست  حقيقت  به سموئيل
  ی رسيدند، گروه  جبعه  به  و نوآرش شائولی وقت10

   خدا بر شائول  روح ناگهان.  او برخوردند از انبيا به
.  نمود  آردن  نبوت  به  آنها شروع آمد و او نيز همراه

او را ديدند ی شناختند وقت ی را م  شائول آهی آسان11
  چه«:  يكديگر گفتند ، به  شده آند متعجب ی م  نبوت آه
ی  نب  هم ؟ آيا شائول  است  افتاده پسر قيسی برای اتفاق
مگر «:  آنجا گفتی نفر از اهالک ي12» ؟  است شده
ک  ي و اين»  دارد؟  ربط  و نسب  اصل  به بودنی نب

 ».  است شدهی  نب  هم شائول«:  شد المثل ضرب
  آوهی  باال  شد به  فارغ ردن آ  از نبوت شائولی وقت13

 . رفت
:  را ديد و پرسيد  او و نوآرش شائولی  عمو آنگاه14
 » بوديد؟ آجا رفته«

ی  ول االغها رفتيمی  جستجو به«:  داد  جواب شائول
 ».  رفتيم  نزد سموئيل ، پس آنها را پيدا نكرديم

 »؟  گفت او چه«:  پرسيد عمويش15
» .اند  االغها پيدا شده  آه او گفت«:  داد  جواب شائول16

   پادشاه  به  راجع  سموئيل  آنچهء  درباره ولی شائول
 .  عموی خود نگفت  بود، چيزی به  گفته شدنش

 
 شود ی م  پادشاه شائول

   به  را در مصفه  اسرائيل  مردمء  همه سموئيل17
 خداوند،  و از جانب19و18،  آرد حضور خداوند جمع

 شما  من«:  داد  ايشان  را به  پيغام  اين اسرائيلی خدا
   و شما را از دست  آوردم را از مصر بيرون

 آردند،  می  بر شما ظلم هايی آه  قومء  و همه مصريان
 و شما را   هستم  خدايتان اما شما مرا آه.   دادم نجات

،  ، امروز رد نموده ام ها رهانيده از سختيها و مصيبت
.  آند  بر ما حكومت  آه هيمخوا یمی ما پادشاه: گفتيد
خود در حضور ی ها و خاندانها  با قبيله  حال پس

 ».خداوند حاضر شويد
.  حضور خداوند فراخواند ها را به  قبيله سموئيل20

.  شد  انتخاب  بنيامينء  شد و قبيله  انداخته  قرعه سپس
 حضور   را به  بنيامينء قبيلهی  ها  او خاندان آنگاه21

 گرديد و از  انتخابی  َمطر ند و خاندانخداوند خوا
.  درآمد ، پسر قيس  شائول  نام  به  قرعه  خاندان اين
.  را صدا آردند، او درآنجا نبود شائولی وقتی ول
طلبيدند و ک  او از خداوند آم يافتنی آنها برا22

 بار و   او خود را درميان  فرمود آه ايشان  خداوند به
 دويدند و او را از  پس23.   است  آرده  سفر پنهانء بنه
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سر و ک  ايستاد ي  مردم او در ميانی وقت. آنجا آوردند
 . بلندتر بود  از همه گردن

   آن  است اين«:   گفت  مردم  به  سموئيل آنگاه24
در .   است شما برگزيدهی  خداوند برا آهی پادشاه
 »!شود ی نظير او پيدا نم  اسرائيل  قوم ميان
 »!  باد پادشاه زنده«:  زدند فرياد مردم

 را   پادشاه  و وظايف  بار ديگر، حقوق سموئيل25
، در  نوشتهی  داد و آنها را در آتاب  توضيح قومی برا
   حضور خداوند نهاد؛ سپس  به مخصوصی مكان
 . فرستاد هايشان  خانه  را به مردم

 نمود،   مراجعت  خود در جبعهء  خانه  به  شائول چون26
   تا همراه  نيرومند را برانگيخت از مردانی ا دهخدا ع

  از افراد ولگرد و هرزهی اما بعض27. باشندی و
تواند  ی مرد چطور م اين«: گفتند ی، م فرياد برآورده
  ، برايش  او را تحقير آرده پس»  دهد؟ ما را نجات

 .نكردی  اعتناي شائولی  نياوردند ول هديه
 

 سازد یم را آزاد   شهر يابيش شائول
  با سپاهی  عمون ، پادشاه  ناحاش  موقع در اين

   به  متعلق  جلعاد آه شهر يابيشی خود بسو
اما .  اردو زد  آن ، در مقابل  آرده  بود حرآت اسرائيل

 ببند   صلح با ما پيمان«:  گفتند  ناحاش  به يابيشی اهال
 ». آرد خواهيمی و ما تو را بندگ

   چشم  اينكه ، و آن شرطک  ي به«:   گفت ناحاش2
 و   ننگ  تا باعث  شما را در بياورمء  همه راست
 »! شود  اسرائيل تمامی رسواي

 ما   روز به  هفت پس«:  گفتند  يابيش  سفيدان ريش3
.   بفرستيم  سراسر اسرائيل بهی  دهيد تا قاصدان مهلت

ما نيامدند ک  آم  ما به  از برادران اگر هيچكدام
 ». پذيريم ی شما را م ط شر آنوقت

 بود   شائول  وطن  آه  شهر جبعه  به وقتی قاصدان4
 و   گريه  به  دادند، همه  مردم  خبر را به رسيدند و اين
 از   گاوهايش  همراه  شائول  موقع در اين5. زاری افتادند

 ء او وقتی صدای گريه.  گشت  شهر برمی  به مزرعه
 آنها خبری را» ؟  است ده ش چه« :  را شنيد، پرسيد مردم
 بازگو   بودند، برايش  آورده  از يابيش  قاصدان آه

 خدا بر او   را شنيد، روح  اين وقتی شائول6. نمودند

   يک جفت پس7.  شد  و او بسيار خشمگين قرار گرفت
 داد   قاصدان  دست  آرد و به تكه  و آنها را تكه گاو گرفت

   همراه بگويند هر آه ببرند و   سراسر اسرائيل تا به
   چنين  اين  نرود، گاوهايش  جنگ  به  و سموئيل شائول
 را فرا  اسرائيل  خداوند، بنی ترس.  خواهند شد  تكه تكه

 را   ايشان شائول8.  آمدند  نزد شائول  با هم  و همه گرفت
 و سی  سيصد هزار نفر از اسرائيل.  شمرد در بازق

 .هزار نفر از يهودا بودند
 جلعاد   يابيش  به  پيغام  را با اين  قاصدان  شائول نگاهآ9

   از ظهر، شما را نجات ما فردا پيش«: فرستاد
 را   برگشتند و پيغام قاصدانی وقت» . داد خواهيم

  آنها به10.  شدند شهر خوشحالی  اهالء رساندند، همه
 شد تا   شما خواهيم فردا تسليم«:  خود گفتند دشمنان
 ».خواهيد با ما رفتار آنيد ی م آهی هر طور

   خود آه  با سپاه  زود شائول  روز، صبح آنی فردا11
 برد و   بود بر عمونيها حمله  آرده  تقسيم  دسته  سه به

  ، دشمن  سپاه ءبقيه.   آشتار آنها پرداخت تا ظهر به
 در  دو نفرشانی  حت  شدند آه و پراآندهی  متوار چنان

 .يكجا نماندند
  آهی  افراد آجا هستند آن«:  گفتند  سموئيل  به ممرد12
   ما باشد؟ آنها را به تواند پادشاه ی نم گفتند شائول یم

   پاسخ اما شائول13» ؟  را بكشيم اينجا بياوريد تا همه
 خداوند   شود، چون آشتهی امروز نبايد آس«: داد

 ».  است  را رهانيده امروز اسرائيل
   جلجال بياييد به«:   گفت مردم   به  سموئيل آنگاه14

 ».  را تأييد آنيم شائولی  پادشاه  تا دوباره برويم
 رفتند و در حضور خداوند   جلجال  به  همه پس15

  بهی سالمتی ها یبعد قربان.  ساختند  را پادشاه شائول
   مردمء  و همه  آردند و شائول حضور خداوند تقديم

 . گرفتند  جشن اسرائيل
 

  سموئيلی سخنران  آخرين
  از هر چه«:   گفت  اسرائيل  مردم  به سموئيل

ی پادشاه.   دادم شما انجامی  خواستيد برا من
ی رهبر ، او شما را حال2.   نمودم شما تعيينی برا
  منی ول.  شما هستند  نيز در خدمت پسرانم. آند یم

   تا به ام یجوانی  و از روزها ام پير و سفيد مو شده
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 در  آهک اين3.  ام آردهی  شما زندگ ز در ميانامرو
   من ، به ام  او ايستادهء  برگزيده حضور خداوند و پادشاه

  ؟ چه ام  زور گرفته را بهی  آس  چه بگوييد گاو و االغ
  ؟ از دست ام  آرده  ظلم  آه  و به ام  داده را فريبی آس
 اگر ؟  بگيرم  را نديده  تا حق ام  گرفته رشوهی  آس چه

   در جواب همه4» .  آنم  جبران  حاضرم ام  آرده چنين
 بر ی،ا  نداده را فريبی تو هرگز آس«: گفتندی و

 ».یا  نگرفته و رشوهی ا  نكرده  ظلم هيچكس
 او، ء  برگزيده خداوند و پادشاه«:   گفت سموئيل5

 ». نيافتيد در منی  شما عيب امروز شاهدند آه
 ». ور است همينطی،بل«:  گفتند مردم

  و هارونی  موس  خداوند بود آه اين«:   گفت سموئيل6
.  آورد را برگزيد و اجداد شما را از مصر بيرون

ی ، در حضور خداوند بايستيد تا آارها حال7
   شما و اجدادتان  در حق انگيز خداوند را آه شگفت
 :  ياد شما آورم  به  است  داده انجام

ی رهايی  بودند و برا در مصر اسرائيل یبنی وقت«8
 حضور خداوند فرياد برآوردند، خداوند  خود به
 را  اسرائيل ی بن  را فرستاد و ايشان و هارونی موس
 از خداوند،  اسرائيل یاما بن9.  آوردند  سرزمين  اين به
 آنها را   خدا هم پس.  شدند خود روگردانی خدا

 ها و ی حاصور، و فلسطين  سيسرا سردار سپاه مغلوب
،  آنها نزد خداوند فرياد برآورده10.  نمود  موآب پادشاه
  ايم تو برگشتهی ، زيرا از پيرو ايم  آرده ما گناه: گفتند
، ما را  حال.  ايم  را پرستيده  و عشتاروت بعلی و بتها

   تو را پرستش  و ما فقط  برهان  دشمنانمان از چنگ
 و  فتاح، ي ، باراق  خداوند جدعون پس11.  آرد خواهيم
   دشمنان  مرا فرستاد تا شما را از دست سرانجام
ی اما وقت12. آنيدی  زندگ  و شما در امنيت  دهيم نجات
   به  قصد حمله  را ديديد آه عمون ی بن ، پادشاه ناحاش

خواستيد تا بر ی  آمديد و پادشاه شما را دارد، نزد من
  دشاه پا  خداوند، خدايتان  آنكه  آند و حال شما سلطنت
 شما  آهی  پادشاه  است  اين پس13. شما بود
  ايد و خداوند هم خواسته خود شما او را. ايد برگزيده
 .  است  نموده  شما را اجابت خواست

  ، او را عبادت  آرده  اگر خداوند را احترام حال«14
 سرپيچی  ، از فرمانش  او را بجا آورده نماييد و احكام

 شما خداوند، خدای خود را  شاهنكنيد، و اگر شما و پاد
؛   خواهد رفت  خوبی پيش  چيز به پيروی نماييد، همه

 رفتار   خداوند، خدايتان  دستورات اما اگر برخالف15
   شما را مثل  ندهيد، آنگاه  او گوش  سخنان آنيد و به
 . خواهد آرد  مجازات اجدادتان

  خداوند را  عظيمء  معجزه ، بايستيد و اين حال«16
   گندم  آه  فصل  در اين  اينكه مگر نه17.  آنيد مشاهده

 دعا  منی ؟ ول نيستی  خبر آنند از باران یرا درو م
 بباراند   ايجاد آند و باران  خداوند رعد و برق آنم یم

 خواستيد   پادشاه نكرديد آهی  آار خوب تا بدانيد آه
   خدا مرتكب  به نسبتی  بزرگ  آار، گناه  با اين چون
 ».شديد

 در حضور خداوند دعا آرد و  ، سموئيل سپس18
 از   فرستاد و مردم  و باران خداوند رعد و برق

  آنها به19.  بسيار ترسيدند خداوند و از سموئيل
خود ی در حضور خداوند، خدا«:  گفتند سموئيل

   پادشاه ؛ زيرا با خواستن  تا نميريم ما دعا آنی برا
 ». تر آرديم ين خود را سنگ بار گناهان

   آه  است درست! نترسيد«:   آنها گفت  به سموئيل20
   با تمام آنيد بعد از اينی سعی ايد، ول آردهی آار بد

 از او   وجه  هيچ  نماييد و به وجود، خداوند را پرستش
 و   باطل  نكنيد چون بتها را عبادت21.  نشويد روگردان

خداوند 22. ا برسند داد شم توانند به یاند و نم فايده یب
 خود را   خود، هرگز قوم  عظيم  نام بخاطر حرمت

   است  بوده  او اين نخواهد آرد، زيرا خواستک تر
  ، محال و اما من23.  خود سازد  خاص  شما را قوم آه

  ، و چنين  بكشم شما دستی  برا  از دعا آردن  آه است
 را   هر چه من.   شوم  خداوند مرتكب  به نسبتی گناه
شما بايد 24.  دهم ی م  شما تعليم  به  و نيكوست  راست آه

   او را عبادت  قلب  آنيد و از صميم خداوند را احترام
شما ی  برا آهی انگيز شگفتی نماييد و در آارها

   ادامه  گناه اما اگر به25.  تفكر آنيد  است  داده انجام
 ».دخواهيد شک  هال  پادشاهتان  شما و هم دهيد، هم

 
 ها ی با فلسطين جنگ
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)  و چهل(  شد و  پادشاه  بود آه ساله) سی ( شائول
  * . نمود  سلطنت  بر اسرائيل دو سال

را برگزيد ی  اسرائيل  هزار نفر از مردان  سه شائول2
  ، به  دو هزار نفر را با خود برداشته و از ايشان

زد  برد و هزار نفر ديگر را ن ئيل  بيت  و آوه مخماس
  بنيامينک  در مل  واقع  در جبعه  يوناتان پسرش
 . فرستاد هايشان  خانه  را به  و بقيه گذاشت

 برد   حمله ها در جبعه ی فلسطين  قرارگاه  به يوناتان4و3
  بهی  خبر فور اين. درآوردی و افراد آنجا را از پا

   سراسر اسرائيل  به شائول.  رسيد  فلسطين  نقاطء همه
ی وقت.  شوند  آماده جنگی  برا رستاد آه ف پيغام
ها  ی فلسطين  قرارگاه  به  شائول  شنيدند آه اسرائيل یبن

  ها مورد نفرت ی اسرائيل  و اينكه  است  آرده حمله
   نزد شائول اند، در جلجال ها قرار گرفته یفلسطين

 .گرد آمدند
 هزار   سه  شامل آهی ها لشكر عظيم یفلسطين5

ی شمار ی بء ، و عده زار سرباز سواره ه ، شش عرابه
   واقع آنها در مخماس.  نمودند  بود، فراهم سرباز پياده
 . اردو زدند آون بيتی  شرق در سمت

   دشمن  لشكر عظيم  به  چشمشان ها، چون یاسرائيل6
آردند در غارها ی  خود را باختند و سعء افتاد، روحيه

ها خود   صخره نها، و درميا ها و حفره ها، چاه و بيشه
   نيز از رود اردن از ايشانی بعض7.  آنند را پنهان
ی ول.  جاد و جلعاد گريختند  سرزمين ، به گذشته
   ترس  از شدت  ماند و همراهانش  در جلجال شائول

 از   پس  بود آه  گفته  شائول  به سموئيل8. لرزيدند یم
  نبود و سربازانی از او خبری آيد، ول ی روز م هفت
   شائول پس9. شدند ی م  پراآنده  تدريج  به شائول
ی سوختنی ها ی قربان  تقديم  خود، مراسم  گرفت تصميم
   مراسم  در پايان درست10. را اجرا آندی و سالمت

   رسيد و شائول  از راه  سموئيلی،سوختنی  قربان تقديم
:   او گفت  به اما سموئيل11.  شتافتی  و  استقبال به
 »ی؟ آرد بود آهی  آار ه چ اين«

                                                 
نويسی ارقامی از   قديمی عبری که احتماًال در حين نسخهءنسخه   *

سال بود که پادشاه ... شائول «: متن آن جا افتاده چنين است
 ».دو سال بر اسرائيل سلطنت نمود... شد و 

   پراآنده  من  سربازان  ديدم چون«:  داد  پاسخ شائول
  ها هم یو فلسطينی آي ی نم  موقع شوند وتو نيز به یم
   آه  خود گفتم به12،  هستند  جنگء  آماده مخماس در

   آنند و من  ما حمله  به  است  ممكن ها هر آن یفلسطين
.  بخواهمک  خداوند آم از ام  پيدا نكرده فرصتی حت
  را تقديمی سوختنی  قربان  خودم  مجبور شدم پس
 ». آنم

 ی،آردی ا آار احمقانه«:   گفت  شائول  به سموئيل13
 اگر .ینمودی  سرپيچ  خداوند، خدايت زيرا از فرمان

 تو  داد تو و نسل ی م خداوند اجازهی آرد ی م اطاعت
  سلطنتک  ايناما14،  آنيد  سلطنت  بر اسرائيل هميشه

   دلخواه خداوند شخص.   نخواهد يافت تو ديگر ادامه
  خود را پيدا خواهد آرد تا او را رهبر قومش

 ».سازد
   بنيامين  در سرزمين  آه  جبعه  به  از جلجال سموئيل15

 . بود، رفت
 بودند  ماندهی باقی  نزد و را آهی  سربازان شائول
   و يوناتان شائول16. تعداد آنها ششصد نفر بود. شمرد
فلسطينيها .  اردو زدند  ششصد نفر در جبعه با اين

 . بودند هنوز در مخماس
ها  ی فلسطين  ازاردوگاه  قشون  سه نكشيد آهی طول17

   در سرزمين  آه  ُعفره  به قشونک  آمدند، ي بيرون
   ديگر به قشون18،   بود رفت  شده  واقع شوعال
  درهی  مرز باال بطرفی  و سوم  شتافت حورون بيت

 . آرد  بود، حرآت  بيابان  به  مشرف  آه صبوئيم
شد،  ی نم يافتی  آهنگر  روزها در اسرائيل در آن19

خود ی ها برا یترسيدند عبران یها م ی فلسطين چون
  هيچی دادند پا ی نم  اجازه  بسازند، پس شمشير و نيزه

  ت هر وق بنابراين20.  برسد  اسرائيل بهی آهنگر
  ، تبر، و داس ، بيل خواستند گاوآهن یها م یاسرائيل

. بردند ی م  فلسطين خود را تيز آنند آنها را به
   نقره  گرم ، هشت  و بيل  گاوآهن  تيز آردن اجرت(21

،   و داس  دندانه  سه  تبر و چنگال  تيز آردن و اجرت
   موقع  در آن  ترتيب  اين به22) . بود  نقره چهار گرم

ی  نداشتند، ول شمشير يا نيزهی  اسرائيل بازانسر
 . داشتند  و يوناتان شائول
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 ها ی فلسطين  به  يوناتانء حمله
   خود را اعزام  از سربازان دستهک ها ي یفلسطين23

 . آنند  دفاع  مخماس داشتند تا از گذرگاه
 

   محافظ ، به ، پسر شائول يوناتانی روز
  ها آه ی فلسطين اه قرارگ بيا به«:  گفت خود
 را   موضوع اما او اين» .  برويم  است  دره در آنطرف

 .  نگفت  پدرش به
 در  واقعی  انار  زير درخت جبعهی  در حوال شائول2

 او   بود و حدود ششصد نفر همراه  اردو زده مغرون
 نيز  آاهنی ، اخيا  شائول  همراهان در ميان3. بودند
او ی  بود، عمو خيا اخيطوبپدر ا. (خورد ی م  چشم به

   آاهنی، و جد او عيل  فينحاس ايخاُبد، پدر بزرگش
 .) بود  خداوند در شيلوه سابق

 برای  يوناتان4.   خبر نداشت  يوناتان  از رفتن هيچكس
بايد از   دسترسی يابد، می  دشمن  قرارگاه  بتواند به اينكه

   به رتفع مء  دو صخره  در ميان  آه  خيلی تنگ يک گذرگاه
يكی از 5. ، بگذرد  قرار داشت  و سنه نامهای بوصيص

 و   قرار داشت  مخماس ، مقابل ها در شمال  صخره اين
 .  جبعه ، مقابل ديگری در جنوب

   اين  قرارگاه بيا به«:   خود گفت  محافظ  به يوناتان6
ما ی  شايد خداوند برا شويمک  نزدي خدانشناسان

   هم داوند بخواهد با تعداد آماگر خ. بكندی ا معجزه
 ». دهد تواند ما را نجات یم
ی دان ی م  صالح هرطور آه«:  داد  او جواب محافظ7

 با تو   هم منی  بگير آهی ، هر تصميم  آن عمل
 ». بود خواهم

   آنها خواهيم  ما بطرف پس«:   او گفت  به يوناتان8
اگر آنها 9.  داد  خواهيم  نشان  ايشان  و خود را به رفت
 و  ايستيم ی، ما م  شما بياييم بايستيد تا پيش:  ما گفتند به

  اما اگر از ما خواستند تا پيش10.  مانيم یمنتظر م
خواهد بود ی ا  نشانه  اين  چون رويم ی، م  برويم ايشان
 ».  است  ما داده  دست  خداوند آنها را به آه
  چون. ادند د ها نشان ی فلسطين  خود را به  ايشان پس11

  نگاه«:  شدند، فرياد زدند  ايشانء ها متوجه یفلسطين
  خود بيرونی آنيد، اسرائيليها از سوراخها

:  گفتند  و محافظش  يوناتان بعد به12» !خزند یم
 ». بگوييمی  شما چيز  به خواهيم یم. اينجا بياييد«

 بيا،   سر من پشت«:   خود گفت  محافظ  به يوناتان
 »!  است  ما داده  دست  آنها را به خداوند چون

.  باال آشيدند  خود را نزد ايشان  و محافظش يوناتان13
 آنند و   مقاومت  يوناتان ها نتوانستند در مقابل فلسطينی
.  آشت  بود آنها را می سر يوناتان  پشت  او آه محافظ

 در   نفر بود و اجسادشان ، بيست شدگان تعداد آشته14
 و  ترس15.  بود  را پر آرده  زمين  جريب حدود نيم
.  بود ها را فرا گرفته  سراسر اردوی فلسطينی وحشت
 گرديد و بر   حادث ای هم  لرزه ، زمين  موقع در همين
 . آنها افزود وحشت

 
 ها ی فلسطين شكست

 لشكر   ديدند آه  بنيامينء  در جبعه  شائول نگهبانان16
   هر طرف به و   پاشيده ها از هم ی فلسطين عظيم
 .شود ی م پراآنده

ی  آس ببينيد از افراد ما چه«:  دستور داد شائول17
   جستجو آردند، دريافتند آه چون» .  است غايب
  آاهنی  اخيا  به شائول18.  نيستند  و محافظش يوناتان
   موقع در آن(» . عهد خدا را بياور صندوق«:  گفت

ی وقت19.) بود   اسرائيل  قوم  عهد خدا همراه صندوق
داد و ی  بود، صدا  صحبت  مشغول  با آاهن شائول

   به  شائول پس. فلسطينيها بلندتر شدی فرياد در اردو
   با خداوند مشورت  نداريم ما ديگر وقت«:   گفت آاهن
   جنگ  وارد ميدان  و همراهانش  شائول آنگاه20» . آنيم

اند و   افتاده  هم  جان ها به یشدند و ديدند فلسطين
   آه ها هم ی از عبران  عده آن21. آشند یهمديگر را م
   از هم  حمايت بودند، بهی  فلسطين جزو سربازان

   و يوناتان  شائول  همراه خود آهی اسرائيلی نژادها
  ها وارد جنگ ی، بر ضد فلسطين بودند برخاسته

   خود را در آوهستان آهی اسرائيليهايی وقت22. شدند
   در حال  بودند، شنيدند دشمن  آرده هان پن افرايم
   ملحق  و همراهانش  شائول  به  است  خوردن شكست
 را   روز خداوند اسرائيل  در آن  طريق بدين23. شدند

 . رسيد آون  بيت  آنطرف  تا به رهانيد و جنگ
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   بعد از جنگ وقايع
 بودند   شده ناتوانی  گرسنگ ها از شدت یاسرائيل24

 بر  لعنت«:  بود ، گفته  داده  آنها را قسم لزيرا شائو
   بگيرم  انتقام  از دشمنانم  من  از اينكه  پيش باد آهی آس
ی چيزی  روز آس  در آن پس» . غذا بزند  به لب

شدند ی  وارد جنگل سربازانی وقت26و25.  بود نخورده
 نكرد از  جرأتی  بود، آس  فراوان  در آنجا عسل آه
. ترسيدند ی م  شائول  از نفرين همه بچشد، زيرا  آن
ی  چوب  بود پس  را نشنيده  دستور پدرش اما يوناتان27

ی  آندو  را به ، آن  دراز آرده  داشت  در دست را آه
.  شد  تازه  و جانش  گذاشت  دهان  فرو برد و به عسل

   است  گفته پدرت«:   او گفت  به از سربازانی يك28
  به!  بر او باد رد لعنتبخوی امروز چيزی اگر آس

 ».اند  شده  افراد اينقدر ضعيف  آه  خاطر است اين
.   است  آرده  را مضطرب  مردم پدرم«:   گفت يوناتان29

.   گرفتم  چطور جان  خوردم  آمی عسل  آه ببينيد من
 از غنيمتی  شد اگر امروز سربازان  چقدر بهتر می پس30
   باعث آيا اين. ردندخو  بودند، می  گرفته  از دشمن آه
 » را بكشند؟  بيشتری از فلسطينيانء شد عده نمی

ها را از  ی، فلسطين  تا َاَيلون ها از مخماس یاسرائيل31
  پس32.  نداشتند  تحمل ديگر تابی درآوردند ولی پا

   غنيمت  به آهی هاي  و گوساله  و گاوان بر گوسفندان
،  ربريده بردند و آنها را س  بودند، حمله گرفته

 خبر رسيد   شائول به33.  خوردند  را با خون گوشتشان
اند، زيرا   ورزيده  خداوند گناه  به  نسبت  مردم آه

 .اند  خورده  را با خون گوشت
  سنگ .   است  شما خيانت  عمل اين«:   گفت شائول
  و برويد به34،  بغلطانيد  اينجا نزد من را بهی بزرگ

 اينجا  را به او و گوسفندها گ  بگوييد آه سربازان
   برود، بعد گوشتشان  آنند تا خونشان بياورند و ذبح

،   شب  آن پس» . نكنند  خدا گناه  به را بخورند و نسبت
.  آردند ، ذبح  آنجا آورده خود را بهی آنها گاوها

. خداوند بنا آردی برای  در آنجا قربانگاه شائول35
 . او ساخت  بود آهی  قربانگاه  اولين اين

 و   آنيم  را تعقيب  دشمن بياييد امشب«:   گفت  شائول سپس36
 ».  نگذاريم ، آسی را زنده  آرده  آنها را غارت تا صبح

ی دان ی م  صالح هرطور آه«:  دادند  جواب افرادش
 ».  بده انجام

 از خدا   باره  در اين بهتر است«:   گفت اما آاهن
 ». بخواهيمی راهنماي

: ، پرسيد  در حضور خدا دعا آرده ائول ش پس37
   تعقيب  ما به  آه  هست خداوندا، آيا صالح«

ی  ما خواه دست  ؟ آيا آنها را به ها برويم یفلسطين
 . نداد  روز خدا جواب آنی ول» داد؟

  بايد بدانيم«:  ، گفت  آرده  را جمع  قوم  سران شائول38
 خداونِد   به قسم39.  ايم  شده  گناهی مرتكب امروز چه

 خطاآار  ، اگر چنانچه  است  اسرائيلء  رهاننده  آه زنده
اما آسی » !  آشت  باشد، او را خواهم  هم  يوناتان پسرم
 .  است  اتفاقی افتاده  چه  آه  او نگفت به
 در   و يوناتان من«:   گفت  همراهانش  به  شائول سپس40

آنها » .گر دي  شما در سمتء  و همه ايستيم  می يک طرف
ای خداوند، خدای «:   گفت بعد شائول41. پذيرفتند
   داده  اشتباهی رخ  مرا ندادی؟ چه ، چرا پاسخ اسرائيل
  ، يا تقصير متوجه  خطاآار هستيم  و يوناتان ؟ آيا من است

» .  مقصر آيست  بده  ما نشان ؟ خداوندا، به  است ديگران
   مقصر شناخته ان و يونات  شد، شائول  انداخته  آه قرعه

 . آنار رفتند شدند و بقيه
   قرعه  يوناتان  و پسرم  من در ميان«:   گفت  شائول آنگاه42

   به شائول43.  درآمد  يوناتان  اسم  به قرعه» .بياندازيد
 ».ای  چكار آرده  بگو آه  من به«:   گفت يوناتان
  عسلی آمی چوبدستک با نو«:  داد  جواب يوناتان
 »؟  شوم  آار بايد آشته اينی  آيا برا. چشيدم

   آند اگر مانع  خدا مرا مجازاتی،بل«:   گفت شائول44
 ».  تو شوم  شدن آشته

 امروز   آه آيا يوناتان«:  گفتند  شائول اما افراد به45
   داد بايد آشته ها نجات ی فلسطين  را از دست اسرائيل

   سرشازی ، موي  قسم  خداوند زنده به! شود؟ هرگز
 آار را  خدا اينک  آم  نخواهد شد؛ زيرا امروز به آم

ی  حتم  را از مرگ  آنها يوناتان پس» .  است آرده
 . دادند نجات

 آشيد و  خود را عقبی  نيروها  شائول  از آن پس46
 . خود برگشتند  سرزمين ها به یفلسطين
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   شائول  و خاندان سلطنت
   را بدست رائيل اس  امور مملكت  زمام شائول48و47

،  با موآبی  خود يعن  اطراف  دشمنانء  و با همه گرفت
  ها به ی و فلسطين صوبهی ، پادشاه ، ادوم عمون یبن

جنگيد  یمی  جنگها با دلير او در تمام.   پرداخت جنگ
  ها را نيز شكست ی عماليق شائول. شد یو پيروز م

 . رهانيد  دشمنان  را از دست ، اسرائيل داده
و ی ، يشو يوناتانی  نامها  به  پسر داشت  سه شائول49

.   و ميكال ميربی  اسام ؛ و دو دختر به ملكيشوع
.  بود ، دختر اخيمعاص  اخينوعم  شائول زن51و50

.  بود شائولی  او ابنير پسر نير عمو  سپاهء فرمانده
 و   پدر شائول قيس.  بودند ئيل ی اب  و نير پسران قيس(

 .)ر بودنير پدر ابني
 با  ها پيوسته ی، اسرائيل شائولی  زندگ در طول52

   شائول  رو هرگاه  بودند، از اين ها در جنگ یفلسطين
   سپاه  خدمت ديد او را به یمی يا شجاعی  قو شخص

 .آورد یخود درم
 

 آند ی را رد م خدا شائول
خداوند «:   گفت  شائول  به سموئيلی روز

   تا بر قوم  آنم سح تو را م مرا فرستاد آه
 خداونِد   پيغام  به  االن  پس.ی آن  سلطنت او، اسرائيل
   مردم من: فرمايد یاو م2.   آن  توجه قادر متعال

  قومی  آرد، زيرا وقت  خواهم  را مجازات عماليق
، آنها نگذاشتند  آوردم ی م  را از مصر بيرون اسرائيل
  برو و مردم  حال3.  عبور آنند  سرزمينشان از ميان
 و   زن ، بلكه  نكن بر آنها رحم.   آن  عام  را قتل عماليق

،  ، گاو و گوسفند، شتر و االغ  شيرخواره مرد و طفل
 ».  را نابود آن همه

 هزار   دويست  شامل  لشكر خود را آه  شائول پس4
 هزار سرباز از يهودا بود   و ده سرباز از اسرائيل

   با لشكر خود بطرف  شائولبعد5.  ديد  سان در تاليم
.  نمود آمينی ا  آرد و در دره ها حرآت یشهر عماليق

  از ميان«:  را فرستاد  پيغام قينيها اينی او برا6
ک  شما نيز با آنها هال  شويد و گرنه ها خارج یعماليق

  آهی ، هنگام  اسرائيل  قوم  به شما نسبت. خواهيد شد
وديد و ما  ب  آمدند، مهربان از مصر بيرون

 قينيها آنجا را  پس» .برسد  ی شما آزار  به خواهيم ینم
 .گفتندک تر

، آنها را از   داده ها را شكست ، عماليقی  شائول آنگاه7
، تارومار   شرقی مصر است  در سمت  تا شور آه حويله
 دستگير آرد، ولی   را زنده  عماليق  پادشاه او اجاج8. آرد
 .مشير گذراند ش  را از دم  قومش تمام

 دستور خداوند،   برخالف  و سپاهيانش اما شائول9
  ترين  گاوها و گوسفندها و چاق  و بهترين  پادشاه اجاج
   ارزش  را آه آنها هرچه.  داشتند  نگاه ها را زنده بره

 بود  ارزش ی ب  را آه هر چهی  نابود نكردند، ول داشت
 . بردند از بين

:  فرمود  سموئيل ند به خداو  سبب  همين به11و10
 از  ، چون برگزيدمی  پادشاه  را به  شائول  آه متأسفم«
» .  است نمودهی  سرپيچ  من  و از فرمان  برگشته من

   را شنيد بسيار متأثر شد و تمام  اين  چون سموئيل
 . آرد  در حضور خدا ناله شب

   شد تا شائول  و روانه  زود برخاست  صبح سموئيل12
   رفت  آرمل  آوه  به  شائول  او گفتند آه به.  آندرا پيدا

 ياد بود خود برپا نمود و از آنجا  بهی و در آنجا ستون
 .  است  رفته  جلجال  به هم
 از   پس  را پيدا آرد، شائول  شائول سموئيلی وقت13

دستور خداوند را «:   او گفت بهی  و احوالپرس سالم
 ».  دادم انجام

ی  و صدا  گوسفندان بع  بع  اين پس«:  پرسيد سموئيل14
 »؟  چيست شنوم ی م  آه گاوان

، گوسفندها و گاوهای  افراد من«:  داد  جواب شائول15
   نگاه اند، زنده ها گرفته  از عماليقی  را آه  و چاق خوب
 قربانی آنند؛  اند تا آنها را برای خداوند، خدايت داشته

 ».اند  برده  را از بين آنها بقيه
   را آه  تا آنچه  آن گوش«:   گفت  شائول  به سموئيل16

 ».  تو بگويم  به  گفت  من  به خداوند ديشب
 »؟  است  گفته خداوند چه«:  پرسيد شائول

 و   گمنام  تو شخص آهی وقت«:  داد  جواب سموئيل17
  اسرائيلی  پادشاه  خداوند تو را بهی،بودی آوچك
گناهكار ی ها یا عماليقاو تو را فرستاد ت18. برگزيد
   خداوند را اطاعت  چرا آالم پس19. ی آن  آن را ريشه
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  ، مخالف  گرفته  غنيمت  آنها را به و حيواناتی نكرد
 »ی؟ داد  خداوند انجام خواست

 و   آردم  از خداوند اطاعت من«:  داد  پاسخ شائول20
،  ؛ اجاج  دادم  بود، انجام  گفته  من  به  آه هر آنچه

.  آردمک  را هال بقيهی  ول ها را آوردم ی عماليق ادشاهپ
،   را گرفته  و گاوان  گوسفندان  بهترين اما سپاهيان21

  خداوند، خدايتی  برا با خود آوردند تا در جلجال
 ».آنندی قربان

ها  ی قربان آيا خداوند به«:   گفت  در جواب سموئيل22
 بهتر  اعت؟ اط  از آالمش  اطاعت  يا به خشنود است
 ی،آرد ی م اگر او را اطاعت.  استی از قربان

  فربهی  گوسفندها  برايش شد تا اينكه یخشنودتر م
 و  استی  جادوگر  گناه مثلی نااطاعت23. یآنی قربان

   آالم  به چون. باشد یمی پرست مانند بتی خودسر
ی  پادشاه  تو را از مقام  او همی، نكرد خداوند توجه
 ». آردبرآنار خواهد

  گناه«:  ، گفت  نموده  اعتراف  شائول سرانجام24
ی  تو سرپيچ از دستور خداوند و از سخن!  ام آرده
   خواست  و تسليم  ترسيدم  از مردم ، چون ام نموده
 بيا تا   و با من  مرا ببخش آنم ی م التماس25.   شدم ايشان
 ».  آنم  و خداوند را عبادت بروم

 تو  چون.  آيم ی با تو نم من«:  داد  پاسخ اما سموئيل26
 خداوند نيز تو را ی،آردی  خداوند سرپيچ از فرمان
 ».  است  برآنار آرده اسرائيلی از پادشاه

ی  ردا  برود، شائول  آه  برگشت  سموئيل  آه همين27
  سموئيلی  ردا  دارد، پس  تا او را نگه او را گرفت

مروز خداوند ا«:   او گفت  به سموئيل28.  شد پاره
   پاره  و همينگونه  را از تو گرفته  اسرائيل سلطنت
  ، داده  از تو بهتر است آهی  آس  را به  و آن آرده
گويد  ی نم ، دروغ  است  اسرائيل  جالل خدا آه29.  است

   نيست  او انسان آند، چون ی نم  را عوض و قصدش
 ». را تغيير دهد  فكرش آه
  درست«:  ، گفت  نموده ماس بار ديگر الت شائول30

   احترام آنم ی م ، اما خواهش ام  آرده  گناه  من  آه است
و ی دار  نگه  اسرائيل  و مردم مرا در حضور مشايخ

  تو را عبادتی  و خداوند، خدا تا برومی  بياي با من
 ». آنم

   و شائول  آرد و با او رفت  قبول  سموئيل سرانجام31
 .ود نم خداوند را عبادت

نزد او   را  عماليق ، پادشاه  دستور داد اجاج سموئيل32
 فكر  نزد او آمد، چونی  با خوشحال اجاج. ببرند

:   گفت اما سموئيل33.   است  گذشته آرد خطر مرگ یم
اوالد گردانيد،  یرا بی  زياد  شمشير تو زنان چنانكه«

 او را  سپس» .اوالد خواهد شد ی مادر تو ب همچنان
.  آرد قطعه  قطعه  خداوند، در جلجالدر حضور

 در  اش  خانه  به  و شائول  رفت  رامه  به بعد سموئيل34
 را   ديگر شائول  سموئيل  از آن پس35.   بازگشت جبعه

 عزادار بود، و خداوند   برايش نديد، اما هميشه
   ساخته  اسرائيل  را پادشاه  شائول  بود از اينكه متأسف

 .بود
 

 شود ی م انتخابی ادشاه پ داود به
  بيش«:  فرمود  سموئيل  خداوند به سرانجام
 او   من  عزا نگير، چون شائولی  برا از اين
ک ، ي حال.  ام  برآنار آرده  اسرائيل را از سلطنت

لحمی  بيتی  يسء  خانه  بردار و به  زيتون  روغن ظرف
  ه تا پادشا ام  او را برگزيده برو، زيرا يكی از پسران

 ». باشد اسرائيل
 آار را   اين توانم یچطور م«:  پرسيد سموئيلی ول2

 »!آشد ی بشنود مرا م ؟ اگر شائول بكنم
با خود ببر و بگو ی ا گوساله«:  داد خداوند پاسخ

  را بهی بعد يس3. یآنی خداوند قربانی تا برای ا آمده
   داد آه  خواهم  تو نشان  به ، آنوقت  آن  دعوت قربانگاه

  تدهينی پادشاهی  را بايد برا از پسرانشک  ي آدام
 ».یآن

  بهی وقت.  آرد  دستور خداوند عمل  طبق سموئيل4
   و لرز به  شهر با ترس  رسيد، بزرگان لحم بيت

 »؟  است افتادهی  اتفاق چه«: آمدند و پرسيدند استقبالش
  نيفتادهی  بد  اتفاق نترسيد، هيچ«:  داد  جواب سموئيل5

خود را .  آنمی خداوند قربانی  تا برا ام آمده.  است
» . بياييد آردنی قربانی  برا  من  آنيد و همراه تقديس
   نيز دستور داد خود را تقديس و پسرانشی  يس او به

 . بيايند  قربانگاه آنند و به
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   الياب  به  چشمش آمدند، سموئيلی  يس پسرانی وقت6
 خداوند   آه ستای  آس افتاد و فكر آرد او همان

  به«:  فرمود  سموئيل اما خداوند به7.   است برگزيده
ی  آس ، زيرا او آن  نكن  نگاه قدشی  او و بلندء چهره
   انسان  مثل من.  ام  در نظر گرفته  من  آه نيست

  آند، اما من ی م  ظاهر نگاه  به انسان.  آنم ینم  قضاوت
 ».  دل به
خداوند .  خواند سموئيل را نزد  ابينادابی  يس پس8

بعد 9» .  مورد نظر نيست او نيز شخص«: فرمود
  اين«: شمعا را احضار نمود، اما خداوند فرمودی يس
   ترتيب همين  به11و10» .  نيست خواهم ی م  من  آنكه هم
 . رد شدند  را احضار نمود و همه  پسرش هفتی يس

ا را از اينهک  ي خداوند هيچ«:  گفتی  يس  به سموئيل
 » اينها هستند؟  پسرانت آيا تمام.   است برنگزيده

   از همه  آه  دارم ديگر همی يك«:  داد پاسخی يس
   چرانيدن اما او در صحرا مشغول.  آوچكتر است

 ».  است گوسفندان
 تا او را بياورد  فوری آسی را بفرست«:   گفت سموئيل
 ».  نشست  نخواهيم  تا او نيايد ما سر سفره چون

  شادابی او پسر. فرستاد و او را آوردندی  يس پس12
خداوند .  زيبا داشتی  بود و چشمان قيافه و خوش
او .  ام  برگزيده  من  آه استی  آس  همان اين«: فرمود

   را آه  زيتون  روغن  ظرف سموئيل13» .  آن را تدهين
   در ميان  و بر سر داود آه  بود برداشت با خود آورده
 خداوند بر او  روح.   بود، ريخت  ايستاده برادرانش

.   بعد بر او قرار داشت  روز به  شد و از آن نازل
 .  بازگشت  خود در رامهء  خانه  به  سموئيل سپس

 
   شائول داود در خدمت

   روح آنی  دور شد و بجا  خداوند از شائول روح14
. داد ی م  عذاب  خداوند او را سخت پليد از جانب

  اگر اجازه«:  او گفتند  به از افراد شائولی بعض16و15
 ماهر باشد پيدا   چنگ  در نواختن آهی ا  نوازندهی،ده
  دهد، برايت ی پليد تو را آزار م  روح  تا هر وقت آنيم
 ». دهد  تو را آرامش بنوازد و چنگ

پيدا ی  ماهرء ، نوازنده بسيار خوب«:   گفت شائول17
 ». بياوريد آنيد و نزد من

ی خيلی لحم بيتی پسر يس«:   گفت از افرادشی يك18
 و   شجاع استی  جوان در ضمن. نوازد ی م خوب

، و خداوند   است قيافه  و خوش بيان او خوش. جنگاور
 ».باشد یبا او م

فرستاد تا داود ی  يسء  خانه بهی قاصدان  شائول19
  و  نان بار االغک يی يس20. ببرندی  را نزد و چوپان

 داود نزد   همراه بزغالهک  و ي شرابک مشک ي
 . فرستاد شائول

   داود افتاد از او خوشش  به چشمشی  وقت شائول21
.  شد  شائول  مخصوص از محافظانی آمد و داود يك

:  ، گفت  فرستاده پيغامی سيی  برا  شائول پس22
   آمده  از او خوشم  بماند، چون  من بگذار داود پيش«

 ». است
 را آزار   خدا شائول  پليد از جانب  روح  آن هر وقت23
 بد از او   و روح نواخت ی م  چنگ داد، داود برايش یم

 .آرد ی م  آرامش شد و او احساس یدور م
 

  داود و جليات
   آماده جنگی ر خود را براها لشك یفلسطين
   جمع  در يهودا است  آه ، در سوآوه آرده
 اردو   دميم ، در َاَفس  و عزيقه  سوآوه شدند و درميان

   ايالهء  نيز در دره  اسرائيل  و مردان شائول2. زدند
. آردندی آراي ها صف ی فلسطين ، در مقابل  شده جمع

در دو ی سرائيلو ای فلسطينی ، نيروها  ترتيب  اين به3
 . قرار گرفتند  هم  در مقابل  دره طرف

   به جتی از اهالی ها، پهلوان یفلسطينی از اردو4-7
قد .  آمد ها بيرون ی با اسرائيل مبارزهی  برا  جليات نام

بر سر ی مفرغی رسيد و آالهخود ی متر م  سه او به
 در  اش  زره وزن.   داشت بر تنی مفرغی ا و زره

ی  بندها  با ساق پاهايش.  آيلو بود  و هفت حدود پنجاه
  بر پشتشی  مفرغ  و زوبين  شده پوشيدهی مفرغ
   نساجان چوبی  آلفت  به اش  نيزه چوب.  بود آويزان
.   داشت  آيلو وزن او حدود هفتی  آهنء سر نيزه. بود
   و سپر او را حمل رفت ی م سرباز جلو او راهک ي
 .آرد یم
:  ، گفت ها را صدا زده یاسرائيل ايستاد و  جليات8
  نوآرانی ايد؟ ا آردهی آراي  صف جنگی چرا برا«
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نفر ک  ي پس.  ام ها آمده ی فلسطين  از طرف ، من شائول
 بفرستيد تا   ميدان  آنيد و به  خود انتخاب را از طرف

   داده  مرا شكست اگر او توانست9.   آنيم  مبارزه با هم
  اما اگر من. شوند ی م ما تسليم   سربازان بكشد، آنوقت
 امروز  من10.  شويد ، شما بايد تسليم او را آشتم

  مرد بهک ي!  طلبم ی م  مبارزه  را به اسرائيلی نيروها
  و شائولی وقت11» ! بجنگد  بفرستيد تا با من ميدان

 . را شنيدند، بسيار ترسيدند  اين  اسرائيل سپاهيان
پدر .  از خود داشتتر   برادر بزرگ داود هفت(12

ی  بود، از اهال  شده پير و سالخوردهک  اين داود آه
 برادر  سه13.  يهودا بود لحم  در بيت  واقع افراته
   همراه  بودند آه  و شماه ، ابيناداب  داود الياب بزرگ
  داود آوچكترين15و14.  بودند  رفته  جنگ  به شائول
  لحم بيت   به از نزد شائولی بود و گاهی پسر يس

 .) را بچراند  پدرش  تا گوسفندان رفت یم
   چهل  مدت  و عصر به  هر روز صبحی، فلسطين آن16

ها  ی اسرائيل آمد و در مقابل ی م  ميدان روز به
 .آرد یمی رجزخوان

   برشته  آيلو غله  ده اين«:   داود گفت بهی يسی روز17
.  ببر اه اردوگ  به برادرانتی  را بگير و برا  نان و ده

   و بپرس  بده  شان  فرمانده  به  پنير را هم  تكه  ده اين18
  ايشانی  و خبر سالمت  چطور است  برادرانت  حال آه

   و جنگجويان  شائول آنها همراه19. ما بياوری را برا
 ».جنگند یها م ی فلسطين  عليه  ايالهء  در دره اسرائيل

   را به  پدرش  و گوسفندان  زود برخاست داود صبح20
،   را برداشته ديگر سپرد و خود آذوقهی  چوپان دست
ی  موقع  همان او درست.  شد  اسرائيل  اردوگاه عازم
   ميدان عازمی  با فرياد و شعار جنگ  اسرائيل  سپاه آه

  نكشيد آهی طول21.  رسيد  آنار اردوگاه نبرد بودند به
. فتند يكديگر قرار گر  در مقابل متخاصمی نيروها

   افسر تدارآات  به  با خود داشت  راآه داود آنچه22
 را پيدا   آمد و برادرانش  سپاهيان  ميان  داد و به تحويل
 با  داود درحاليكه23.  آنها جويا شد ، از احوال آرده

   پهلوان  آن  به آرد، چشمش ی م  صحبت برادرانش
 او از لشكر.  بود، افتاد  جليات  نامش آهی فلسطين
   مشغول  پيش  دفعات ، مثل  آمده ها بيرون یفلسطين

 او را ديدند از  ها چون یاسرائيل24. بودی رجزخوان

: گفتند ی يكديگر م آنها به25.  فرار گذاشتند  پا به ترس
!   است  آورده  عذاب  مرد چطور ما را به ببينيد اين«

خواهد ی  بزرگ  او را بكشد پاداش آهی  آس  به پادشاه
 عقد او درخواهد آورد و   به  را هم دخترش. داد

 خواهد   معاف  ماليات  را نيز از پرداخت اش خانواده
 ».آرد

 :  بودند، گفت  در آنجا ايستاده آهی  آسان داود به26
   به  چنين  اين  آه  آيست پرست بتی  فلسطين اين«

   اين آهی  آس به! آند ی م  توهين زندهی  خدا سپاهيان
برهاند ی  رسواي  را از اين  را بكشد و اسرائيل پهلوان
   چه  او گفتند آه آنها به27» شود؟ ی م دادهی  پاداش چه

 . خواهد شد دادهی پاداش
 داود گفتگوی او را با  ، برادر بزرگ  الياب اما چون28
تو در «:   داود گفت  شنيد، عصبانی شد و به  مردان آن

 در  وسفندهايت آسی از گ آنی؟ چه اينجا چكار می
   تماشای ميدانء  بهانه آند؟ تو به  می صحرا مراقبت

 »!ای  اينجا آمده  به جنگ
مگر چكار «:   گفت  برادرش داود در جواب29

بعد نزد 30» ؟  ندارم  هم  زدن  حرف ؟ آيا حق ام آرده
 را آرد   سؤال  نيز همان  و از آنان ديگر رفتی ا عده

 . را شنيد  پاسخ و همان
 رسيد، او را   شائول  گوش داود بهی صحبتهای وقت31
:   گفت  شائول داود به32.  نزد خود احضار نمود به
  رود و با آن ی م  غالمتان  نباشيد، اين  نگران هيچ«

  چگونه«:   گفت شائول33» .جنگد یمی فلسطين
 ی، هست تجربه ی و ب  تو جوانی؟با او بجنگی توان یم
 ».  است بودهی  مرد جنگ اش ی جوان او از زمانی ول
 و  چرانم  را می  پدرمء  گله وقتی من«:  اما داود گفت34

  دنبالش35 ببرد،  ای از گله آيد تا بره شيری يا خرسی می
   حمله  من  و اگر به گيرم  می  را از دهانش  و بره آنم می

.  تا بميرد زنم  و آنقدر می گيرم  را می آند، گلويش
 فلسطينی  اين.   خرس  هم  است ير آشته ش  هم غالمت36
   توهين  خدای زنده  سپاهيان  به  آه  را هم پرست بت
 مرا از  خداوند آه37.   آشت  آنها خواهم آند مثل می
 مرد   اين  رهانيد، از دست  خرس  شير و از چنگ دهان

 »! خواهد داد نيز نجات
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،  بسيار خوب«:  شد و گفتی  راض  شائول سرانجام
 »!  همراهت رو خداوند بهب

داود .  او داد  جنگی خود را به  لباس  شائول پس39و38
   را بر تن  و زره آالهخود مفرغی را بر سر گذاشت

   راه  و چند قدم  آمر بست  شمشير را به سپس. آرد
   زحمت  آند، ولی ديد به  تا آنها را امتحان رفت
 لباسها   اين به «:  گفت  شائول او به.  آند تواند حرآت می

  آنها را پس» !  بروم  راه توانم با اينها نمی.   ندارم عادت
 از   صاف  سنگ  پنج آنگاه40.  آورد  خود بيرون از تن

 چوپانی خود  ء و در آيسه  برداشت آنار رودخانه
  ، به  گرفته  را بدست  و چوبدستی و فالخن گذاشت
  در حاليكه  جليات42و41.   فلسطينی رفت  آن سراغ

 داود  آرد به  می  وی حمل سربازی سپر او را پيشاپيش
، داود را برانداز آرد و  وقتی از نزديک. نزديک شد

و 43 آرد  ، او را مسخره  نيست  پسر ظريفی بيش ديد آه
   من  با چوبدستی پيش  آه  سگم مگر من«:  گفت
. رد آ  خود، داود را نفرين  خدايان  نام بعد به» ای؟ آمده

 را   بدنت جلو بيا تا گوشت«:   داود گفت  به سپس44
 ».  صحرا بكنم  و درندگان خوراک پرندگان

   جنگ  به  و زوبين تو با شمشير و نيزه«:  داود گفت45
ی  يعن  خداوند قادر متعال  نام  به  اما منی،آي ی م من
با تو ی ا  آرده  او توهين  تو به  آه اسرائيلی خدا
 خواهد   من  دست امروز خداوند تو را به46.  جنگم یم

 را   سپاهيانتء  بريد، و الشه  را خواهم  سرت داد و من
  به.  آرد  صحرا خواهم  و درندگان پرندگانک خورا
 در   آه  خواهند دانست  جهان  مردم  تمام  وسيله اين

 در اينجا  آهی  آسان ءو همه47  هستی  خداي اسرائيل
،  پيروز شدنی  خداوند برا  آههستند خواهند ديد

، خداوند   جنگ در اين.  ندارد  شمشير و نيزه بهی نياز
 خواهد   ما تسليم  دست  و او شما را به پيروز است

 »!نمود
  شود، بسرعت یمک  نزدي ديد جلياتی داود وقت49و48

 برد و  اش  آيسه  داخل  به  او دويد و دست بطرف
   جليات  و بطرف اشت گذ ، در فالخن برداشتهی سنگ
   فرو رفت جلياتی  پيشان  به  درست سنگ.   رفت نشانه

 داود با   ترتيب بدين51و50.   ساخت  زمين و او را نقش
 و  را آشتی  فلسطين ، آن سنگک  و ي فالخنک ي

، شمشير او  ، دويده  نداشت در دستی  شمشير چون
  تن را از   سرش  آشيد و با آن  بيرون را از غالفش

   خود را آشته  پهلوان ها چون یفلسطين. جدا آرد
 . فرار گذاشتند  پا به ديدند، برگشته

 ديدند، بر   را چنين وضعی ها وقت یاسرائيل52
ی ها  و دروازه  بردند و تا جت ها يورش یفلسطين
 سراسر  ، آشتند بطوريكه  آرده  آنها را تعقيب عقرون
 ها یفلسطينی ها  الشهرود از ی م  شعريم  به آهی ا جاده

  ، اردوگاه ها برگشته یبعد اسرائيل53. پر شد
 ء  سر بريده داود هم54.  آردند ها را غارت یفلسطين
 او را در ء اسلحهی  برد، ول  اورشليم  را به جليات
 .  داشت  خود نگاهء خيمه

 از ابنير،  ، شائول رفت  می  جليات  جنگ وقتی داود به55
 »؟  آيست  جوان اين«: خود پرسيد   سپاهء فرمانده

 ». دانم ی نم  تو قسم  جان به«:  داد ابنير پاسخ
 ».  پسر آيست  اين  برو و ببين پس«:   گفت شائول56
، ابنير او را، در   را آشت  داود، جليات بعد از آنكه57

.  آورد  بود، نزد شائول  در دستش  سر جليات حاليكه
 »ی؟، تو پسر آيست وانجی ا«:  از او پرسيد شائول58

 ».یلحم بيتی  يس پسر غالمت«:  داد داود پاسخ
 

  داود  به  نسبت  شائول حسادت
  شد،  و داود تمام شائولی گفتگوی وقت

 داود  بهی  زيادء ، عالقه  پسر شائول يوناتان
   دوست  خودش  جان  او را مثل يوناتان. پيدا آرد

   و به بستی وست با داود عهد د يوناتان.  داشت یم
 و شمشير   داشت  بر تن را آهی  عهد، رداي  اينء نشانه

   روز به از آن.  داود داد  و آمربند خود را به و آمان
 و ديگر   داشت  نگاه ، داود را در اورشليم بعد شائول
 . برگردد  پدرشء  خانه  به نگذاشت

  را سپرد، او آن ی داود م  به آهی  هر مأموريت شائول5
از ی را يكی  رو و از اين. داد ی م  انجام با موفقيت
 و   مردم  امر، هم از اين.   خود ساخت  سپاه فرماندهان

 . خشنود بودند  سربازان هم
   فاتح  بود و سپاه  را آشته  داود جليات  از آنكه پس7و6

 از  ، زنان  راه ، در طول گشت  برمی  وطن  به اسرائيل
   شائول  استقبال  با ساز و آواز به ل شهرهای اسرائي تمام
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  رقصيدند اين  می آنها در حاليكه.  آمدند  بيرون پادشاه
 نفر و داود   هزاران شائول«: خواندند سرود را می

   اين  با شنيدن شائول8» !  است ها هزارنفر را آشته ده
آنها «:   غضبناک گرديد و با خود گفت سرود سخت

، ولی   است ها هزار نفر را آشته  داود ده گويند آه می
 داود   آه  خواهند گفت البد بعد هم!  نفر را  هزاران من

 از  شائول  بعد،  روز به ، از آن پس9» !  است پادشاه
 .  گرفت  دل  به داود آينه

 خدا بر   پليد از جانب  روز روح آنی در فردا11و10
.  خت سا  حال  پريشان اش  آمد و او را در خانه شائول

.  نمود  چنگ  نواختن  به  هر روز شروع داود مثل
   بطرف  داشت  در دست را آهی ا  نيزه  شائول ناگهان

اما .  آند  ديوار ميخكوب  آرد تا او را به داود پرتاب
 . دوبار تكرار شد  عمل اين. داود خود را آنار آشيد

ترسيد، زيرا خداوند با داود بود  ی از داود م شائول12
 او   شائول سرانجام13.  بود گفتهک  را تر شائول یول

  در سپاهی تر  پايين  آرد و مقام را از دربار بيرون
   شد مردم  امر باعث اما اين.  نمود محولی  و خود به
 . باشند  با داود در تماس  از پيش بيش

شد، زيرا خداوند  ی م  موفق  آارهايش داود در تمام14
 امر   اين  متوجه  پادشاه شائولی وقت16و15. با او بود

 و   اسرائيل مردمی  گرديد، ول شد، بيشتر هراسان
داشتند زيرا با آنها  ی م يهودا، داود را دوست

 .آرد ی م معاشرت
 دختر   حاضرم من«:   داود گفت  به شائولی روز17

  اما اول.   عقد تو درآورم  را به  خود ميرب بزرگ
  خداوند ثابتی ها خود را در جنگ بايد شجاعت

   دست اينكهی بجا«: انديشيد ی با خود م شائول(» .یآن
   جنگ  شود، او را به  او آغشته  خون  به من

 )». تا آنها او را بكشند فرستم یها م یفلسطين
؟   شوم  داماد پادشاه  آه  آيستم من«:  داود گفت18

  انزمی اما وقت19» .  افتخار نيست  اين  ما قابلء خانواده
ی  مرد  او را به  رسيد، شائول داود و ميربی عروس

 . داد محوالتی  از اهال ئيل ی عدر  نام به
 داود بود و   عاشق  دختر ديگر شائول ميكالی ول20

.  شد  را فهميد خوشحال  موضوع اينی  وقت شائول
 تا   آمده ديگر پيشی فرصت«:   با خود گفت شائول21

   دفعه شايد اين.  ها بفرستم ی فلسطين  جنگ داود را به
ی  ديگر تو فرصت«:   داود گفت  به پس» ! شود آشته
خود را ک  دختر آوچ  من.ی بشو  داماد من آهی دار
   درباريان  به ، شائول در ضمن22» . داد  تو خواهم به

،   آرده  با داود صحبت  بود بطور محرمانه گفته
   افرادشء ه و هم استی  از تو راض پادشاه«: بگويند

 ». شو  بيا و داماد پادشاه پس.  دارند تو را دوست
 شنيد   شائول  را از مأموران  سخنان  اين داود چون23

   آسان  شدن  داماد پادشاه آنيد آه یآيا فكر م«:  گفت
 ».  هستم  فقير و گمنامء خانوادهک  از ي ؟ من است

 بود  گفته داود   را آه  آنچه  شائول وقتی درباريان25و24
   داود بگوييد آه به«:   دادند، او گفت  گزارش  شائول به

 ء  شده  مرد آشتهء  صد قلفه  فقط  دختر منء مهريه
  ، انتقام  هستم  طالبش  من تنها چيزی آه.  فلسطينی است

   قصد شائول ولی در حقيقت» .  است  از دشمنان گرفتن
 . شود شتهها آ  فلسطينی  دست  داود به  بود آه اين
   از آنكه  پيشنهاد خشنود گرديد و پيش داود از اين26

   و دويست  رفت او با افرادش27،  برسد  معين زمان
  شائولی آنها را برای ها  و قلفه را آشتی فلسطين
 . او داد  را به  دختر خود ميكال  شائول پس. آورد

 و   خداوند با داود است  وقتی ديد آه شائول29و28
 دارد از او بيشتر   نيز داود را دوست  ميكال دخترش

 .شد  از وی متنفر می  از پيش ترسيد و هر روز بيش
آردند، داود در  ی م ها حمله ی فلسطين  آه هر موقع30

   موفق  شائول نبرد با آنها بيشتر از ساير افسران
 بر   داود در سراسر اسرائيل  نام  ترتيب بدين. شد یم

 .سر زبانها افتاد
 

  داود  درصدد قتل شائول
   افرادش ء و همه  پسر خود يوناتان  به شائول
اما .  قصد دارد داود را بكشد  آه گفت

 او را از   داود داشت  به آهی  بخاطر محبت يوناتان
   مواظب فردا صبح«:   و گفت  ساخت  آگاه قصد پدرش

 از  من3.   آن  را در صحرا پنهان خودت.   باش خودت
در آنجا .  صحرا بيايد  به  تا با من خواهم ی م رمپد

 او بگويد   و هر چه آنم ی م  تو با او صحبت  به راجع
 ».  گفت  تو خواهم به
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 گفتگو   با هم  و پدرش  يوناتان  روز بعد آه صبح4
   آرد و خواهش  از داود تعريف آردند، يوناتان یم

  هرگز بهاو «:  نرساند و گفتی آسيبی  و  به نمود آه
ی  تو خوب  به  هميشه  بلكه  است نرساندهی تو آزار
  مبارزهی  او برا آهی ا  آرده آيا فراموش5.   است آرده

  و خداوند  خطر انداخت  خود را به ، جان با جليات
 امر   آرد؟ تو از اين  اسرائيل نصيبی بزرگی پيروز

 خود را  دستی خواه ی چرا م  حال.ی بود خوشحال
  ، آلوده  تو نرسيده  به  آزارش آهی گناه ی ب ن خو به

 »ی؟ساز
 خداوند  به«:  ، گفت  خورده  متقاعد شد و قسم شائول6

 ».  آشت  او را نخواهم  آه  قسم زنده
او ی  چيز را برا ، داود را خواند و همه  يوناتان پس7

   برد و او مثل بعد او را نزد پدرش.  آرد تعريف
 .ند ما  نزد شائول سابق

 و داود با   درگرفت  جنگ  دوباره نكشيد آهی طول8
را ی  برد و بسيار ها حمله ی فلسطين  خود به سربازان
 .دادی  را فرار  و بقيه آشت

   بود و در حاليكه  نشسته  در خانه شائولی روز10و9
داد  ی م  گوش نواخت ی داود م آهی ا یموسيقی  نوا به

  شائول.  نمود  او حمله  خداوند به  پليد از جانب روح
   داود پرتاب  بطرف  داشت  در دست را آهی ا نيزه

اما داود خود را آنار آشيد و . آرد تا او را بكشد
داود فرار آرد و خود را از .   ديوار فرو رفت  به نيزه
 . داد  او نجات دست

 داود باشند ء  خانه  سربازانی فرستاد تا مراقب شائول11
   زن ميكال. آيد او را بكشند  می يرون او ب  آه و صبح
 فرار نكنی  اگر امشب«:  ، گفت  او خبر داده داود به

 آمک   داود به پس12» .شوی  می  آشته فردا صبح
ای   مجسمه  ميكال سپس13.  فرار آرد  از پنجره ميكال
 بز زير   و بالشی از پشم  گذاشت ، در رختخواب گرفته
  وقتی سربازان14.  پوشاند ف را با لحا  نهاد و آن سرش

 ببرند،   شائول آمدند تا داود را دستگير آنند و پيش
تواند از   و نمی  است  داود مريض  آه  آنها گفت  به ميكال

 . بيايد  بيرون رختخوابش
 را فرستاد تا او را با   سربازان  دوباره شائولی ول15

  نسربازای وقت16.  بياورند تا او را بكشند رختخوابش

  مجسمهک داود يی آمدند تا داود را ببرند، ديدند بجا
 !  است در رختخواب

  چرا مرا فريب«:   گفت  ميكال  دخترش  به شائول17
 » بگريزد؟  از چنگم دشمنمی و گذاشتی داد

  ، چون  آار را بكنم  اين مجبور بودم«:  داد  جواب ميكال
 ».آشد  مرا می  نكنم  اگر آمكش او تهديد آرد آه

   پيش  رامه ، داود فرار آرد و به  ترتيب  اين به18
   به  شائول  آنجا رسيد، هر چه بهی وقت.   رفت سموئيل

  سموئيل.  آرد  تعريف سموئيلی  بود، برا آردهی و
.  در آنجا ماندند  برد و با هم  نايوت داود را با خود به

،  ست ا  رامه  داود در نايوت  خبر دادند آه  شائول به19
. فرستاد تا داود را دستگير آنندی  او مأموران پس20

از انبياء را ديدند ی رسيدند گروهی  وقت اما مأموران
   روح آنگاه. آردند ی م  نبوت سموئيلی  رهبر  به آه

   نبوت  به  شروع  هم خدا بر آنها نيز آمد و ايشان
 . نمودند آردن

  ، سربازان ست ا افتادهی  اتفاق  شنيد چه شائولی وقت21
  شائول.  آردند آنها نيز نبوتی فرستاد، ولی ديگر
  فرستاد و آنها نيز نبوتی  سربازان بار سومی برا

 .آردند
 سر   به  و چون  رفت  رامه  به  خود شائول سرانجام22
:  رسيد، پرسيد  است  نزد سيخوه  بزرگی آه چاه

ر  د  او گفتند آه به»  و داود آجا هستند؟ سموئيل«
 خدا بر  ، روح  نايوت  راه اما در بين23.  هستند نايوت
 ء او جامه24!  آرد  نبوت  آمد و او نيز تا نايوت شائول

 افتاد و   برهنه  روز تا شب  آن ، تمام خود را چاک زده
 را   اين وقتی مردم. آرد  می  نبوت در حضور سموئيل

 »؟  است  نبی شده  هم آيا شائول«: شنيدند گفتند
 

  داود و يوناتان
   فرار آرد و پيش  رامه داود از نايوت

   چه مگر من«:   او گفت  و به رفت  يوناتان
  ام  داده  انجام  پدرت در حقی  بد  و چه ام آردهی گناه
 »خواهد مرا بكشد؟ ی م آه

 هرگز   پدرم.یآن ی م تو اشتباه«:  داد  جواب يوناتان2
بخواهد بكند، هر ی ر هرآا ندارد، چونی  قصد چنين

20
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. گذارد ی م  در ميان  با من باشد، هميشهی چند جزئ
 ». گفت ی م  من ، به داشت ی تو را م اگر او قصد آشتن

   داری به  تو مرا دوست داند آه  می پدرت«:  داود گفت3
   نگذاشته  را با تو در ميان  موضوع  اين  دليل همين
 تو   جان  و به نده خداوند ز به.  نشوی  تا ناراحت است
 ».  ندارم  بيشتر فاصله  يک قدم  با مرگ  من  آه قسم

   چه منی گوي ی م حال«:  گفتی  با ناراحت يوناتان4
 »؟ آنم

   مثل  و من  است  ماه  اول فردا جشن«:  داد داود پاسخ5
.   بنشينم  سر سفره  بايد با پدرت  موقع  در اين هميشه

، خود را در  روز سوم تا عصر   بده اجازهی ول
، بگو   مرا گرفت  سراغ اگر پدرت6.   آنم صحرا پنهان

 در  شرآتی  تا برا  است  گرفته  اجازه  داود از من آه
.  برود لحم  بيت  خود بهء  خانوادهء ساليانهی  قربان مراسم

شود قصد  ی م  معلوم ، آنوقت بسيار خوب: اگر بگويد7
  شود، آنوقتی اناگر عصبی ول.  مرا ندارد آشتن

 عهد  بخاطر آن8.  مرا بكشد  آشيده  نقشه  آه فهميم یم
  ، اين  بستيم  در حضور خداوند با هم آهی ا یدوست
  منی آن ی و اگر فكر م  بكن  من  را در حق لطف

   پدرت مرا بدستی ، ول  مرا بكش ، خودت مقصرم
 »!  نكن تسليم

  اگر بدانم!  ن را نز  حرف اين«:  داد  جواب يوناتان9
   تو اطالع  تو را دارد، حتمًا به  قصد آشتن پدرم
 »! داد خواهم

 با   پدرت  بدانم چگونه«:  داود پرسيد آنگاه10
 »؟  يا نه  است  تو را داده  جواب عصبانيت

 آنها  پس» .  صحرا برويم بيا به«:  داد  پاسخ يوناتان11
:   داود گفت ه ب  يوناتان سپس12.  صحرا رفتند  به با هم

   پس  آه خورم ی م  قسم اسرائيلی  خداوند، خدا به«
  آنم ی م  صحبت  تو با پدرم  به  راجع  موقع فردا همين

باشد ی اگر او عصبان13.  گذارم ی م و تو را در جريان
 تو خبر   به  باشد، من  تو را داشته و قصد آشتن

خداوند ،   آار را نكنم  اگر اين.ی تا فرار آن دهم یم
 ی،رو ی هر جا م  آه آنم یدعا م.  مرا بكشد خودش

  به15و14.  بود  با پدرم خداوند با تو باشد، همانطور آه
   بلكهی،آنی  خوب  من  به  نسبت  فقط  نه  آه  بده  قول من

 را   دشمنانت خداوند تمامی  نيز وقت بعد از من
 ». نشود  آم  تو هرگز از سر فرزندانم نابودآرد لطف

:   و گفت  داود عهد بست  با خاندان  يوناتان پس16
 داود  يوناتان17» . گيرد  تو انتقام خداوند از دشمنان«

 و بار ديگر او  داشت ی م  دوست  خودش  جان را مثل
 . داد  داشتند قسم  با هم آهی ا ی دوست را به

خالی   جای تو فردا سر سفره«:   گفت  يوناتان آنگاه18
.   تو را خواهند گرفت  فردا، سراغ پس19 .خواهد بود
   سنگی آه  جای قبلی برو و پشت  همان  تو به بنابراين

   آن  تير بطرف  و سه آيم  می من20.   بنشين در آنجاست
   برای تمرين  آه آنم  وانمود می  و چنين اندازم می

  بعد نوآرم21.  ام  قرار داده  را هدف تيراندازی، سنگ
   به  من اگر شنيدی آه.  تا تيرها را بياورد مفرست را می
  به.  آنها را بردار  است  طرف تيرها اين:  او گفتم

ولی 22؛   تو نيست  خطری متوجه  آه  قسم خداوند زنده
  ، بايد هر چه  است جلوتر برو، تيرها آنطرف:  اگر گفتم

در 23. خواهد  می  خداوند چنين زودتر فرار آنی چون
   باشد آه ، يادت  بستيم  باهم رد عهدی آه در مو ضمن

 ».  است خداوند تا ابد شاهد آن
   اول وقتی جشن.  شد  داود در صحرا پنهان پس25و24
 غذا درجای   برای خوردن  شد، پادشاه  شروع ماه

 او   در مقابل يوناتان.  هميشگی خود آنار ديوار نشست
اود خالی  نشستند، ولی جای د  آنار شائول و ابنير هم

   چون  مورد چيزی نگفت  در اين  روز شائول آن26. بود
   آه البد اتفاقی برای داود افتاده«:  خود فكر آرد پيش

   در جشن  است  نتوانسته  دليل  و بهمين  آرده او را نجس
اما وقتی 27» !  است بلی، حتمًا شرعًا نجس.  آند شرآت

   از يوناتان  جای داود خالی ماند، شائول روز بعد هم
   آمد نه  ديروز سر سفره ؟ نه داود آجاست«: پرسيد
 »!امروز

   خيلی خواهش داود از من«:  داد  پاسخ يوناتان29و28
   آه  گفت  من به.  برود لحم  بيت  به  بدهم آرد تا اجازه

 قربانی   در مراسم  است  از او خواسته برادرش
   دادم  او اجازه ه ب  هم  من پس.  آند  شرآت اش خانواده
 ».برود

ای «:  فرياد زد  عصبانی شد و سر يوناتان شائول30
 پسر   تو از اين  آه دانم  نمی آنی من  می خيال!  حرامزاده
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   و هم  خودت  آار هم آنی؟ تو با اين يسی طرفداری می
   او زنده تا زمانی آه31! آنی آبرو می  را بی مادرت

 برو و او  حال.  نخواهی رسيد پادشاهی  مقام باشد تو به
 »! شود را اينجا بياور تا آشته

   آرده مگر او چه«:   گفت  پدرش  به اما يوناتان32
   شائول آنگاه33» ی؟او را بكشی خواه ی؟ چرا م است
 . تا او را بكشد  انداخت  يوناتان  خود را بطرفء نيزه
 قصد   پدرش نماند آهی باقی  شك يوناتانی  برا پس
 از سر   با عصبانيت يوناتان34.  داود را دارد تنآش

نخورد، زيرا رفتار ی  روز چيز  بلند شد و آن سفره
 . بود  آرده  داود او را ناراحت  به  نسبت  پدرش زشت

   داود داده  به آهی  قول  طبق  روز بعد، يوناتان صبح35
را با خود برد تا ی  و پسر  صحرا رفت بود به

:   پسر گفت  آن  به يوناتان36.  آند  را جمع تيرهايش
  آنی وقت» .  پيدا آن اندازم ی م را آهی بدو و تيرهاي«

.  از او رد شد  آه  انداخت دويد، تير را چنان یپسر م
ک  بود نزدي  شده  انداخته آهی  تير  پسر به آنی وقت37
  جلوتر برو، تير آنطرف«:  فرياد زد شد، يوناتان یم

   تيرها را جمعء  پسر همه آن» .، بدو زود باش38.  است
 جا  از همهک پسر39.  آورد  يوناتان ، پيش آرده

  دانستند چه ی و داود م خبر بود، اما يوناتان یب
 پسر   آن  خود را به  تير و آمان يوناتان40. گذرد یم

 . شهر ببرد داد تا به
 شهر نمود، ء  پسر را روانه  يوناتان  آنكه بمحض41

 آمد و  ، نزد يوناتان  شده  خود خارج  مخفيگاهداود از
آنها .  شد  بار جلو او خم ، سه  افتاده زمينی رو

داود .  آردند  گريه ، با هم يكديگر را بوسيده
  سرانجام42.  خود را بگيردء  جلو گريه توانست ینم

 ما هر دو  ، چون  نباش نگران«:   داود گفت  به يوناتان
   تا ابد نسبت  آه ايم ند عهد بسته در حضور خداو با هم
 آنها از  پس» .  و اوالد يكديگر وفادار بمانيم  هم به

   به  و يوناتان داود از آنجا رفت. همديگر جدا شدند
 . شهر برگشت

 
 گريزد ی م  شائول داود ازدست

 .  رفت  نزد اخيملک آاهن  شهر نوب داود به
سيد و از  داود افتاد تر  به  چشمش اخيملک چون

 »؟ چرا تنها هستی؟ چرا آسی با تو نيست«: او پرسيد
ک  ي  مرا به پادشاه«:  گفتی  و داود در جواب2

 در   آه  است  و دستور داده فرستادهی  سر مأموريت
   آه ام  گفته  افرادم  به من.   نزنم حرفی  با آس  باره اين

  چهی ، خوردن حال3. ببينندی ديگری بعدًا مرا در جا
  ی دار  هر چه  و اگر نه  بده  نان پنجی  اگر داری؟دار
ی  معمول ما نان«:   داود گفت  در جواب آاهن4» . بده

   و اگر افراد تو در اين  داريم  مقدس نانی ، ول نداريم
توانند از  ی باشند، م نكردهی  نزديك چند روز با زنان

 ». بخورند آن
   مأموريت  به  و افرادم منی وقت«:  داود گفت5
،  داريم ی م  دور نگه  معموًال خود را از زنان رويم یم

.   داريم  در پيش همی  مقدس  مأموريت آهک  اين بويژه
 ». نيستند  نجس  افراد من  باش مطمئن

   به  نبود، آاهن در دسترسی  ديگر  نان  چون پس6
 و   برداشته  عبادتء  از خيمه  را آه  مقدس ناچار نان

 . داود داد  بود، به  گذاشته  تازه  نان نآی بجا
  رئيسی  ادوم  روز دوآغ ، همان  اتفاق برحسب(7

 تطهير در آنجا   مراسم انجامی ، برا  شائول چوپانان
  آيا شمشير يا نيزه«: پرسيدک داود از اخيمل8) .بود
   من بود آهی  آنقدر فور  مأموريت  اينی؟دار

 »! مبرداری ا  اسلحه  آردم فراموش
.  اينجاستی  فلسطين شمشير جليات«:  داد  پاسخ آاهن9

ی  از پا  ايالهء  تو او را در دره آهی  آس همان
 و  ام پيچيدهی ا  شمشير را در پارچه  آن.یدرآورد
 را بردار،  آنی خواه یاگر م.  ام گذاشته * ايفود پشت
 ». در اينجا نيستی  چيز  غير از آن چون

   را به آن!   نيست بهتر از آنی شمشير«:  داود گفت
 ».  بده من
   جت ، پادشاه  روز از آنجا نزد اخيش داود همان10

  مأموران11.  باشد  در امان  شائول  تا از دست رفت
 داود، رهبر   همان  شخص آيا اين«:  او گفتند  به اخيش

   استقبالش  به  آنان  رقص  مردم  آه  نيست اسرائيل
،   است  نفررا آشته  هزاران  شائول:گفتند ی، م آمده
 »ها هزار نفر را؟ داود دهی ول
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  پس13.  ترسيد  از اخيش  سخن  اين داود با شنيدن12
آشيد  ی م درها خطی او رو. زدی  ديوانگ خود را به

تا 15و14،  ريخت ی خود م ريشی  را رو  دهانش و آب
  وانه دي اين«:   گفت  مأمورانش  به  اخيش  باالخره اينكه

   اين  آه  داشتيم  آم ايد؟ ديوانه  آورده را چرا نزد من
 » بشود؟  من  آرديد مهمان  دعوت را همی يك
 

   آاهنان  عام قتل
   غار عدوالم ، به  فرار آرده داود از َجت

 و   در آنجا برادران نكشيد آهی  و طول رفت
   تمام همچنين2.  شدند  او ملحق  به ساير بستگانش

بودند نزد ی ، قرضدار و ناراض  رنجديده آهی انآس
رسيد  ی چهارصد نفر م تعداد آنها به.  شدند جمعی و

 .و داود رهبر آنها شد
   موآب  پادشاه ، به  رفته  موآبء  مصفه بعد داود به3

   دهيد پدر و مادرم  اجازه آنم ی م خواهش«:  گفت
   چه منی  خدا برا  شما باشند تا ببينم  حمايت تحت
.  برد  موآب  آنها را نزد پادشاه پس4» .داردی ا نقشه

آرد، آنها  یمی  داود در غار زندگ آهی  مدت در تمام
 .بردند ی بسر م در موآب

از غار «:   او گفت ، به نزد داود آمدهی جاد نبی روز5
   داود به پس» . يهودا برگرد  سرزمين  بيا و به بيرون
 .  رفت  حارث جنگل

   زير درخت در جبعهی ا  بر تپه  شائولروزک ي6
 در   بود و افرادش  در دستش اش  و نيزه نشستهی بلوط

 داود و   او خبر دادند آه به.  بودند  او ايستاده اطراف
ی ا«:   گفت  افرادش  به شائول7. اند  پيدا شده افرادش
آنيد داود  یآيا فكر م!  دهيد  گوش  بنيامين مردان
 شما را ء  شما خواهد داد و همه نها به و تاآستا مزارع
  اينی آيا برا8؟   خود خواهد ساخت  سپاه افسران

ايد؟ چرا   آرده  توطئه  شما برضد من  آه چيزهاست
 طرفدار داود   پسرم  نگفتيد آه  من  از شما به هيچكدام
   من  و به  نيست  فكر من از شما بهی ؟ آس است
   پسرم  ترغيب ود به دا  خدمتگزار من گويد آه ینم

 »! مرا دارد قصد آشتن
   در آنار افراد شائول آهی  ادوم  دوآغ آنگاه10و9

،   بودم  در نوب منی وقت«:   گفت  بود چنين ايستاده

. آرد ی م  صحبت آاهنک  با اخيمل  آه داود را ديدم
داود ی  خداوند را برا دعا آرد تا خواستک اخيمل
  داد و نيز شمشير جلياتک  او خورا بعد به. بداند

 ».  گذاشت را در اختيارشی فلسطين
   را آه  و بستگانش آاهنک اخيملی  فور شائول12و11

  آمدند شائولی وقت.  بودند احضار نمود  نوب آاهنان
» ! آن  ، گوش ، پسر اخيتوب کاخيملی ا«:  گفت
 ».  بفرمانم ، گوش قربانی بل«:  گفتک اخيمل

   توطئه  من  تو و داود عليهچرا«:   گفت شائول13
ی و برای  او داد و شمشير بهک ايد؟ چرا خورا چيده

  برخاسته   او بر ضد منی؟ خواست او از خدا هدايت
 ».باشد تا مرا بكشد  می  من  و در آمين است

 ء  همه ، آيا در بين پادشاهی اما ا«:  داد پاسخک اخيمل14
 داماد  آهوفادارتر از داود ی  شخص خدمتگزارانتان

و ی  گارد سلطنتء شود؟ او فرمانده ی م  يافت شماست
او ی  برا منی دعا15!   است  درباريان مورد احترام

   را در اين  و خاندانش غالمت.  نيستی ا چيز تازه
امر ی از چگونگی مورد مقصر ندانيد، زيرا اطالع

 ». نداشتم
  انت خاند ، تو و تمام کاخيملی ا«:  فرياد زد پادشاه16

:   خود گفت  گارد محافظ  به آنگاه17» ! شويد بايد آشته
 آنها با ء  خداوند را بكشيد، زيرا همه  آاهنان  اين تمام«

   داود از دست دانستند آه یآنها م.  هستند داود همدست
اما » ! نگفتند  من بهی چيزی ، ول  است  گريخته من

   خون  خود را به  نكردند دست  جرأت سربازان
 . آنند  خداوند آلوده آاهنان

   آار را انجام تو اين«:  گفتی  ادوم  دوآغ  به پادشاه18
،  قربانيان.   را آشت  و همه  برخاست دوآغ» . بده

 را  آاهنانی رسمی ها  نفر بودند و لباس هشتاد و پنج
،   نوب  به  دستور شائول  به سپس19.  داشتند بر تن

  ، اطفال ، زنان مردان  ، تمام  رفته شهر آاهنان
گاوها، االغها و گوسفندها را از ی ، و حت شيرخواره

  جانک  اخيمل از پسرانی  ابياتار، يك فقط20.  برد بين
 داود خبر  او به21.  بدر برد و نزد داود فرار آرد سالم

 .  است  آرده  چه  شائول داد آه
  به   فهميدم  را در آنجا ديدم دوآغی وقت«:  داود گفت22

   شدن  آشته  باعث  من در حقيقت. دهد ی خبر م شائول
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.   و نترس  بمان  من ، پيش حال23.   شدم  پدرت خاندان
.   هست  هم  من  تو را دارد، دنبال  قصد آشتن هر آه
 ».بودی  خواه  در امان  من تو پيش

 
 دهد ی م  را نجات داود شهر قعيله
  ها به یين فلسط  داود خبر رسيد آه بهی روز

  ها را غارت ، خرمن  آرده  حمله شهر قعيله
 و با آنها  آيا بروم«: داود از خداوند پرسيد2. آنند یم

 »؟ بجنگم
   برو با فلسطينيها بجنگی،بل«:  فرمود خداوند پاسخ

 ».  بده  را نجات و قعيله
اينجا در يهودا ی ما حت«:  او گفتند افراد داود بهی ول3
 و با لشكر   برويم  قعيله  به  آنكه رسد به ب  چه ترسيم یم

 »! ها بجنگيم یفلسطين
 مورد از خداوند پرسيد و   داود بار ديگر در اين پس4

 تو را   برو و من  قعيله به«:   او گفت خداوند باز به
» . بدهی ها را شكست  آرد تا فلسطينی آمک خواهم

ها را   رفتند و فلسطينی  قعيله  به  داود و افرادش پس5
   را نجات  را گرفتند و اهالی قعيله هايشان آشتند و گله

 نزد داود فرار   قعيله  به وقتی ابياتار آاهن(6. دادند
 .) را نيز باخود آورد*آرد، ايفود

،   است  داود در قعيله  شنيد آه  شائول آهی هنگام7
 داود خود را  ، چون  داده  من خدا او را بدست«:  گفت

 »!  است  انداخته  دام اردار بهحصی در شهر
خود را احضار آرد و ی  نيروها  تمام  شائول پس8

 را در   نمود تا داود و افرادش  حرآت  قعيله بسمت
 . آند شهر محاصره

:   ابياتار گفت  باخبر شد به  شائولء داود از نقشهی وقت9
 بايد   چه  آه  نمايم ايفود را بياور تا از خداوند سؤال«

 ».آرد
  ام ، شنيده اسرائيلی خداوند، خدای ا«:  داود گفت10
 شهر را  خواهد اين ی و م  است  قعيله  عازم  شائول آه
  قعيلهی آيا اهال12و11.  نابود آند  با من  مخالفت  دليل به

   خواهند آرد؟ آيا همانطور آه  او تسليم  دست مرا به

                                                 
 مخصوصی بود که کاهنان روی لباس خود ء جليقه» ايفود  «*

 .پوشيدند می

وند، خدای  اينجا خواهد آمد؟ ا  به  شائول ام شنيده
 ».  بده  جواب  من  به آنم ی م ، خواهش اسرائيلی خدا

 ». خواهد آمد  شائولی،بل«: خداوند فرمود
 و  ، من قعيلهی  آيا اهال در اينصورت«:  داود گفت

 »آنند؟ ی م  او تسليم  را بدست افرادم
 ».آنند ی م  او تسليم  بدستی،بل«: خداوند فرمود

ششصد نفر بودند  حدود   آه  داود و افرادش پس13
جا ک آنها در ي.  رفتند  بيرون ، از قعيله برخاسته

 .آردند ی م  عوض خود را دايمی  جا ماندند بلكه ینم
 فرار   داود از قعيله  خبر رسيد آه  شائول  به چون
 .  نرفت  قعيله ، ديگر به  است آرده

 
  داود در آوهستان

 بسر   زيف آوهستانی  و در غارها داود در بيابان14
 او   تعقيب  نيز هر روز به شائول. برد یم
   او به  دست  آه گذاشت یخداوند نمی ، ول پرداخت یم

 .داود برسد
  بود، شنيد آه)   در زيف واقع ( وقتی داود در حارث15

، پسر  يوناتان16.   است  آنجا آمده  او به  برای آشتن شائول
  داود را تقويتهای خدا   آمد تا با وعده  حارث  به شائول
 هرگز تو را  ، پدرم نترس«:   او گفت  به يوناتان17. دهد

   خواهی شد و من  اسرائيل تو پادشاه. پيدا نخواهد آرد
» .داند  را بخوبی می  موضوع  نيز اين پدرم.  تو معاون

 دوستی   در حضور خداوند پيمان  هر دو ايشان پس18
  اند، ولی يوناتان م داود در حارث. خود را تجديد نمودند

 .  برگشت  خانه به
:  رفتند و گفتند  جبعه  به  نزد شائول زيفی اما اهال19
او در .   است  شده  داود آجا پنهان دانيم یما م«

   در آوه  واقع حارثی  در غارها ِنِگبی صحرا
 باشند، بيايند تا   مايل  پادشاه هر وقت20.   است حخيله

 ».  آنيم  تسليم  بسته او را دست
 فكر   به  دهد آه خداوند شما را برآت«:   گفت شائول21
   آنيد تا مطمئن برويد و بيشتر تحقيق22!  هستيد من

.   است  آسی او را ديده ببينيد چه.  شويد او در آنجاست
.  گر است  و حيله  او خيلی زرنگ  آه دانم می

 برگرديد و  های او را پيدا آنيد، آنوقت مخفيگاه23
 شما   همراه  دهيد و من  گزارش  من  را به يياتجز
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 او  اگر در آنجا باشد، هرطور شده.  آمد بدانجا خواهم
   وجب  به  وجب ، حتی اگر مجبور باشم آنم را پيدا می

 »!  يهودا را بگردم  سرزمين تمام
اما داود .  برگشتند هايشان  خانه  به  زيف مردان25و24

   زيف  او بطرف تعقيب در   شائول  شنيد آه چون
 در   آه  معون  بيابان  به  با افرادش آيد، برخاسته یم

  و شائولی ول.  ، رفت  است  شده  يهودا واقع جنوب
 و داود  شائول26.  رفتند  او تا معون  نيز بدنبال افرادش

 و  شائول.  قرار گرفتند آوهک  ي در دو طرف
ی اود سعشدند و د ی نزديكتر م  هر لحظه سربازانش

.  نداشتی ا فايدهی پيدا آند، ولی  فرار آرد راه یم
   خبر رسيد آه  شائول  به  هنگام  در اين درست27

   شائول پس28. اند  آرده  حمله  اسرائيل ها به یفلسطين
  جنگی  و برا  داود برداشت  از تعقيب  ناچار دست به

  ا آوه ر  مكان  آن  دليل  اين به.  ها بازگشت یبا فلسطين
ی  و در غارها داود از آنجا رفت29. ناميدندی جداي
 . شد پنهانی  جد عين

 
 آند یمی  پوش  چشم  شائول داود از آشتن
 ها ی با فلسطين  از جنگ شائولی وقت

   داود به  او خبر دادند آه  نمود، به مراجعت
   او با سه پس2.   است گريختهی  جد عينی صحرا

  عينی  صحرا  خود به  سربازان هزار نفر از بهترين
   به»یبز آوهی ها صخره «  و در ميان رفتی جد

   آغل  به بر سر راه3.  داود پرداختی جستجو
 وارد  شائول. بودی در آنجا غار.  رسيد گوسفندان

  اتفاقًا داود و مردانش.  نمايد  حاجت غار شد تا رفع
 ! بودند شدهی غار مخفی در انتها

  امروز همان«:  او گفتند  در گوش هستهافراد داود آ4
   را بدست  دشمنت  داده  خداوند وعده  آه استی روز

  پس» !یبا او بكنی خواه ی م  نمايد تا هر چه تو تسليم
.  را بريد شائولی  ردا ء و گوشه  جلو رفت داود آهسته

 افراد خود  و به6،  شد  ناراحت بعد وجدانشی ول5
   اگر آوچكترين بر منی  وا. آردمی آار بد«:  گفت
 برسد، زيرا او   پادشاهم  به  من از طرفی آسيب

 ».  خداوند استء برگزيده

 آرد و   را سرزنش  افرادش  سخنان داود با اين8و7
   شائول  از اينكه پس.  آسيبی برسانند  شائول  به نگذاشت

ای «:  آمد و فرياد زد  شد، داود بيرون از غار خارج
  ، داود او را تعظيم  برگشت وقتی شائول» !  من پادشاه
دهيد   می  گوش  مردم  حرف چرا به«:  و گفت10و9آرد 
  ؟ امروز به  شما را دارم  قصد جان گويند من  می آه

خداوند شما .  ندارد  حقيقت  سخن  اين  شد آه شما ثابت
بعضی از   نمود و  تسليم  من  غار بدست را در اين

.   اينكار را نكردم ، اما من  شما را بكشم  گفتند آه افرادم
 هرگز   و من  خداوند استء  او برگزيده  آه  آنها گفتم به
ببينيد، قسمتی از ردای 11.  رساند  او آسيبی نخواهم به

، ولی شما را   را بريدم  آن من.   است  من شما در دست
ر  قصد آزا  من آند آه  نمی  شما ثابت  به آيا همين!  نكشتم

، هر چند  ام  نكرده  شما گناه  به  و نسبت شما را ندارم
 هستيد تا مرا نابود آنيد؟   من شما در تعقيب

 مرا  آند و انتقام  وشماحكم  من خداوند درميان13و12
   بدی به  هيچ  من ولی از طرف.  از شما بگيرد خودش

 بد  بدی از آدم: اند  گفته از قديم. شما نخواهد رسيد
 آسی   چه  در تعقيب  اسرائيل پادشاه14. شود صادر می

   آه  را برای من  وقتش  پادشاه  آه  نيست ؟ آيا حيف است
   ندارم  يا يک آک ارزش  مرده  يک سگء  اندازه به

 ما داوری آند تا   بين خداوند خودش15 نمايد؟  تلف
   من  از حق خداوند خودش.   شود مقصر آيست معلوم
 »! شما برهاند  از چنگ آند و مرا دفاع

:   گفت  آرد، شائول  خود را تمام وقتی داود صحبت17و16
   امانش و گريه» ؟  صدای توست  داود، آيا اين پسرم«

 تو  چون.  بهتر هستی تو از من«:   داود گفت او به. نداد
 تو بدی   به  نسبت ای، ولی من  خوبی آرده  من در حق
   من  به  نسبت  دادی آه انآری، تو امروز نش18.  ام آرده

 نمود، اما   تو تسليم  هستی، زيرا خداوند مرا به مهربان
 آسی   آه  است  شنيده  آسی تاآنون چه19. تو مرا نكشتی

 بيابد، ولی او را نكشد؟   خويش  خود را در چنگ دشمن
   آردی، خداوند به  من  تو امروز به  لطفی آه بخاطر اين
   تو پادشاه  آه  مطمئنم حال20.  خوبی بدهد تو پاداش
 خواهی   خود را تثبيت  خواهی شد و حكومت اسرائيل

 پادشاهی   وقتی به  بخور آه  خداوند قسم به21. آرد
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   من  نبری و بگذاری اسم  مرا از بين رسيدی، خاندان
 ».باقی بماند

 ء  خانه  به  خورد و شائول او قسمی  داود برا پس22
 خود   پناهگاه  به ود و همراهانشدای ، ول خود رفت
 .برگشتند

 
  داود و ابيجايل
  ها جمع ی و اسرائيل  يافت  وفات سموئيل

  او را سپس. آردندی او عزاداری ، برا شده
 . آردند  دفن  در رامه اش ی خانوادگ در گورستان

در 4و3و2.   رفت معونی  صحرا ، داود به  هنگام در اين
   نابال  نام  به  آاليب ز خاندانای آنجا مرد ثروتمند

 و   داشت در آرملی او امالآ. آرد یمی زندگ
همسر او .  هزار گوسفند و هزار بز بود  سه صاحب
 بود، اما  زيبا و با هوشی  و زن  داشت  نام ابيجايل

 . بود  و بداخالق خود او خسيس
   پشم  چيدن  مشغول  در آرمل نابالی روز وقتک ي

 نفر از افراد خود را نزد  داود ده5، ود ب گوسفندانش
  برسانند و چنينی  و  را به او فرستاد تا سالمش

 سازد و   را آامياب ات خدا تو و خانواده«6: بگويند
   پشم  چيدن  مشغول ام شنيده7.  دهد  را برآت اموالت

   مدت  در اين  تو آه  چوپانان  ما به.ی هست گوسفندانت
  ايم  و نگذاشته ايم نرساندهی د آزاران  ما بوده در ميان

   هستند، گم  در آرمل  آه از گوسفندانتی يكی حت
  گوييم ی م  ما راست  آه  خود بپرس از چوپانان8. شود
،  فرستم ی را نزد تو م  افرادم  آه  حال پس.  يا نه

 عيد   و در اين  آنها بكن در حقی  لطف آنم ی م خواهش
   دوستت  و به  غالمانت به برآيد   از دستت هر چه
 ». داود، بده

   رساندند و منتظر پاسخ  نابال  را به افراد داود پيغام9
  ؟ در اين  داود ديگر آيست اين«:   گفت نابال10. ماندند

آنند،  ی فرار م  از نزد اربابان آهی روزها نوآران
 را از   و گوشت  و آب خواهيد نان یم11. اند زياد شده

 از   نيست  معلوم  شما آه  و به  بگيرم گرانم آار دهان
 »؟ ايد، بدهم آجا آمده

   گفته  نابال  را آه افراد داود نزد او برگشتند و آنچه12
 شمشير  داود در حاليكه13.  آردند  تعريف بود برايش

   دستور داد آه  افرادش ، به بست ی آمر م خود را به
 شمشير چهارصد نفر. خود را بردارندی شمشيرها
 نفر نزد   افتادند و دويست  داود براه  همراه بدست
 . ماندند اثاثيه

   نزد ابيجايل  نابال از نوآرانی  يك  موقع در اين14
داود، افراد خود را از صحرا «:   او گفت  و به رفت

 او برسانند،   را به  ما فرستاد تا سالمش نزد ارباب
  در صورتيكه16و15 . نمود  آنها اهانت  ما به اربابی ول

اند و هرگز  داشتهی افراد داود با ما رفتار خوب
ی  و روز برا  شب ، بلكه  است  ما نرسيده  به آزارشان

  آهی اند و تا وقت  حصار بوده  چون گوسفندانمان ما و
 ما ء گوسفند از گلهک يی  حت در صحرا نزد آنها بوديم

   حال بهی  فكر  تا دير نشده بهتر است17.  نشد دزديده
 در خطر   جانشان  چونی، بكن اش  و خانواده ارباب
شود با او  ی نم  آه  است بداخالقی  بقدر ارباب.  است
 ». زد حرف

ک ، دو مش  نان  دويست  با عجله  ابيجايل آنگاه18
   برشتهء  آيلو غله ، هفده  شده  گوسفند آباب ، پنج شراب

،  برداشتهی  انجير  نان و دويستی  آشمش و صد نان
 خود   نوآران و به19   گذاشت چند االغی آنها را رو

   شما خواهم  بدنبال  هم شما جلوتر برويد و من«:  گفت
 .  نگفت  شوهرش بهی  مورد چيز در اينی ول» .آمد
ی وقت.  افتاد  خود سوار شد و براه  بر االغ ابيجايل20

ا ديد  ر  رسيد، داود و افرادش پيچک  سر ي  به در آوه
 .آيند ی او م  بطرف آه
   در حق من«:  بود  فكر آرده  خود چنين داود پيش21
  او را محافظتی ها گله.  آردمی  مرد بسيار خوب اين

 شود، اما او  از آنها دزديدهی  چيز  و نگذاشتم نمودم
   بر من لعنت22.  آرد جبرانی مرا با بدی  خوب اين

 »!  بگذارم و را زندهاز افراد ای  يك اگر تا فردا صبح
 شد و   پياده از االغی  داود را ديد فور ابيجايلی وقت23
:  ، گفت داود افتادهی  پاها او به24.  نمود  او تعظيم به
   من  گردن  را به  تقصيرات  اين ، تمام سرور من«

   از چه  قضيه  بفرماييد بگويم اجازهی بگذاريد، ول
   خواهش پس.  استی الق بداخ  آدم نابال25:  قرار است

.  نكنيد  توجه  است  زده آهی  حرفهاي  به آنم یم
ی  نادان  او شخص  پيداست  هم  از اسمش  آه همانگونه
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.   نشدم  افراد شما مطلع  از آمدن  من متأسفانه.  است
   خون  شما به خواهد دست ی، خداوند نم سرور من26

 بگيريد،  ا انتقام از آنه  شود و خودتان  آلوده دشمنانتان
   دشمنانء  همه  آه  شما قسم  جان  خداوند و به  حيات به

،  حال27. خواهند شدک  هال  مانند نابال و بدخواهانتان
ی  برا  را آه  آنيزتانء  هديه  اين آنم ی م خواهش
. و مرا ببخشيد28  فرماييد ، قبول  است  آورده افرادتان

   سلطنت ر تخت را ب خداوند، شما و فرزندانتان
جنگيد، و در  ی م  آه اوستی  برا خواهد نشاند، چون

.  شما نخواهد رسيد بهی  بد  هيچ عمرتان   طول تمام
 آند و شما را   شما حمله بخواهد بهی  آس هر وقت29

 خواهد   شما را حفظ  جان بكشد، خداوند، خدايتان
آنند و  ی م  گرانبها را حفظ  گنج آرد، همانطور آه

   آه ، همانگونه  را دور خواهد انداخت نانتاندشم
ی وقت30. اندازند ی، م  گذاشته سنگها را در فالخن

 شما   خود را در حق خوبی ها  وعده خداوند تمام
،  برساند  اسرائيل  سلطنت  دهد و شما را به انجام

   آلوده  خون  را به  دستتان سبب ی ب  از اينكه آنگاه31
.  نخواهيد شد كشيديد، پشيمان ن نكرديد و انتقام

 را   دهد، آنيزتان  شما توفيق  خداوند به آهی هنگام
 ». ياد آوريد نيز به

باد خداوند، ک متبار«:  داد  پاسخ  ابيجايل داود به32
!  فرستاد  امروز تو را نزد من  آه اسرائيلی خدا

و ی داری  حكمت  چنين  دهد آه خدا تو را برآت33
 شود و با   آلوده  مردم  خون  به دستهايمی نگذاشت
 خداوند،   حيات زيرا به34.   بگيرم خود انتقامی دستها
   قسم برسانمی  تو آسيب  به  نگذاشت  آه اسرائيلی خدا
را از ی  آس تا فردا صبحی آمد ی نم  اگر تو نزد من آه

 ». گذاشتم ی نم  زنده افراد نابال
:   او گفت  و به آرد او را قبولی  داود هدايا آنگاه35
   مطابق  برگرد، چون ات  خانه  به  راحت با خيال«

 ». آرد  خواهم  تو عمل خواهش
ک  ي  شوهرش  رسيد ديد آه  خانه  به ابيجايلی وقت36

 از   سرمست  هم  و خودش  داده  ترتيب شاهانهی مهمان
 روز بعد  صبح37.   او نگفت بهی  چيز پس.   است باده
 را   وقايع  همه  بود، زنش  پريده نابالاز سر ی  مست آه
ی  ناراحت  از شدت  نابال آنگاه.  آرد او تعريفی برا

   جانش بهی  روز خداوند بالي و بعد از ده38  آرد سكته
 .فرستاد و او مرد

خدا خود «:  ، گفت  است  مرده شنيد نابالی داود وقت39
   خدمتگزارش  و نگذاشت  گرفت  مرا از نابال انتقام
   نابال  بر خداوند آه سپاس.  شود  آلوده  خون  به دستش
 ». رسانيد  بدش عملی  سزا را به
 فرستاد تا او را برای   داود قاصدانی نزد ابيجايل آنگاه

 رسيدند   آرمل  به  قاصدان چون40. وی خواستگاری آنند
،   آرده  تعظيم ابيجايل41.  گفتند  ابيجايل قصد خود را به

تا پاهای   ام  و آماده  آنيز او هستم من«: د دا جواب
 و  او فوری از جا برخاست42» .  را بشويم خدمتگزارانش

 شد و  ، سوار بر االغ  را با خود برداشته  آنيزش پنج
 . او شد  و زن  نزد داود رفت  قاصدان همراه

ی  يزرعيل  اخينوعم  نام نيز بهی  ديگر داود زن43
   زن  را آه  ميكال  دخترش  شائول در ضمن44.  داشت

از )  پسر اليش (  فلطئيل  نام بهی  مرد داود بود به
 . بود  داده جليمی اهال

 
 آند یمی پوش  چشم  شائول  از آشتن داود باز هم

   شائول  رفتند تا به  جبعه  به اهالی زيف
   و در آوه  رفته  بيابان  داود به بگويند آه

 هزار نفر از   با سه  شائول پس2.   است  شده  پنهان حخيله
 .  داود پرداخت  تعقيب  خود به  سربازان بهترين

 بود اردو   حخيله  در آوه آهی  در آنار راه شائول4و3
  از آمدنی  بود و وقت  در بيابان  هنگام داود در اين. زد

  فرستاد تا ببينند شائولی  باخبر شد، مأموران شائول
 .  يا نه  است رسيده

   و محل  رفت شائولی  اردو داود بهی شب7و6و5
.  را پيدا آرد  سپاهء  و ابنير، فرمانده  شائول خوابيدن
   بود و ابنير و سربازان  سنگر خوابيده  درون شائول

 . او بودند در اطراف
پسر (ی و ابيشای حيتک  اخيمل  به داود خطاب

از شما ک  ي آدام«:  گفت)  ، برادر يوآب صرويه
 » بياييد؟ شائولی  اردو  به  من يد همراهحاضر
 داود و  پس» .  حاضرم من«:  داد جوابی ابيشا
  شائول.  رفتند  شائول  اردوگاه  به شبانهی ابيشا

 فرو   در زمين  را آنار سرش اش  بود و نيزه خوابيده
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:   داود گفت  در گوش آهستهی ابيشا8.  بود آرده
.   است  تو انداخته دام   را به امروز ديگر خدا دشمنت«

 تا   بدوزم  زمين  او را به اش  و با نيزه  بروم  بده اجازه
 »! بلند نشود ديگر از جايش

 بر   آه ، زيرا آيست ، او را نكش نه«:  داود گفت9
؟  بماند گناه ی بلند آند و ب  خداوند دستء  برگزيده پادشاه

هد  خوا او را از بينی مطمئنًا خود خداوند، روز10
 برسد او خواهد مرد، يا در بستر و  اجلشی برد؛ وقت

خود را بر    هرگز دست منی ول11.   جنگ يا در ميدان
 تو   به اما اآنون!  آرد  خداوند بلند نخواهمء برگزيده

  داريم ی او را بر م  آبء  و آوزه نيزه.   آنيم  چه گويم یم
   آبء  و آوزه  داود نيزه پس12» ! بريم یو با خود م

، از آنجا   بود برداشته  آنار سرش  را آه شائول
 او نشد، زيرا خداوند  ءمتوجهی  و آس  رفت بيرون
 . بود فرو بردهی  سنگين  خواب  را به  افراد شائول ءهمه

   بود باال رفت  اردوگاه  مقابل  آه  آوهء داود از دامنه13
 داود  آنگاه14. خطر رسيد ی بء فاصلهک  ي تا به
ابنير، «:  ، گفت  و ابنير را صدا زده  شائول ازانسرب

 »ی؟شنو ی را م صدايم
 را   پادشاه  با فريادش  آه  آيست اين«: ابنير پرسيد

 »آند؟ یبيدار م
   آيا در تمامی؟مگر تو مرد نيست«:   او گفت داود به15

خود ی  چرا از آقا ؟ پس  تو هست چونی  آس اسرائيل
 بود او را  نفر آمدهک  يی؟آن ی نم  محافظت شائول
 ی،توجه ی ب  بخاطر اين  قسم  خداوند زنده به16! بكشد

 خداوند ء  برگزيده  زيرا از پادشاهی، شو تو بايد آشته
 در  آهی ا  و نيزه  آبء  آوزه  آجاست.ی نكرد محافظت

 » بود؟ آنار سر پادشاه
  پسرم«:   و گفت داود را شناختی  صدا شائول18و17

ی بل«:  داد داود جواب» ی؟ تو هست داود، اين
  آنيد؟ مگر من ی م چرا مرا تعقيب.   هستم ، من سرورم

اگر !  پادشاهی ا19؟   چيست  من ؟ جرم ام  آرده چه
ی ، قربان  است  برانگيخته  من خداوند شما را عليه

 شود، اما اگر   بخشيده  تا گناهم آنم ی او م تقديم
اند، خداوند آنها  گيخته بران  من شما را عليهی اشخاص
اند   خداوند دور آردهء  آند، زيرا مرا از خانه را لعنت
.   آنم  را عبادت پرستان بتی ، بتها  بيابان تا در اين

  بيگانهک  بايد دور از حضور خداوند، درخا آيا من20
ک  آب آهی  آس  همچون  اسرائيل ؟ چرا پادشاه بميرم

ک آک  ي عقيب ت آند، بهی را بر آوهها شكار م
 »؟ آمده

   خانه ، به پسرم.  ام  آرده  گناه من«:   گفت شائول21
 رساند، زيرا   تو نخواهم بهی  ديگر آزار برگرد و من

   آردم  حماقت  من.ی پوشيد  چشم تو امروز از آشتنم
 ».  شدم مرتكبی  بزرگ و اشتباه

يكی از افراد خود را .   تو اينجاستء نيزه«:  داود گفت22
 را  آس خداوند هر23.  را بگيرد  تا آن  اينجا بفرست به

او تو را .  دهد  پاداش  نيكوآاری و صداقتش مطابق
   تو آه  به  نخواستم  نمود، ولی من  تسليم  من بدست
  چنانكه24.   خداوند هستی آسيبی برسانمء  برگزيده پادشاه
 و  آند  رحم ، خداوند نيز بر من  نمودم  تو رحم  به من

 ».ها برهاند  سختی  اينء مرا از همه
 داود، خدا تو را  پسرم«:   داود گفت  به شائول25

  آرد و هميشهی خواهی بزرگی تو آارها.  دهد برآت
 ».شدی  خواه موفق
 .  بازگشت  خانه  به  و شائول  خود رفت  راه  داود به پس

 
 ها ی فلسطين داود در ميان

  مرا شائولی زرو«: داود با خود فكر آرد
   سرزمين  به  بهتر است پس.  خواهد آشت

 بردارد؛   دست  من  تا او از تعقيب ها بروم یفلسطين
 ».  يافت خواهمی  او رهاي  از دست آنگاه

 بودند با   همراهش  ششصد نفر آه  داود و آن پس3و2
   اخيش  حمايت  رفتند تا تحت  جت خود بهی ها خانواده
 خود،  داود زنان. آنندی زندگ)  کپسر معو ( پادشاه

   سابق زن(ی  آرمل و ابيجايلی  يزرعيل اخينوعم
 خبر رسيد   شائول به4.  خود برد را نيز همراه)  نابال
 داود   او از تعقيب پس.   است  رفته  جت  داود به آه

 . آشيد دست
لزومی ندارد ما در «:   گفت  اخيش روزی داود به5

 يكی از   بدهيد به ؛ اگر اجازه يم نزد شما باش پايتخت
 ». آنيم  و در آنجا زندگی می رويم شهرهای آوچک می

   شهر تا به  او داد و اين  را به ، ِصقَلغ  اخيش پس6
ک  ي آنها مدت7.  دارد  يهودا تعلق  پادشاهان امروز به
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ی ها زندگ ی فلسطين  در سرزمين  و چهار ماه سال
و ی  جشور ز آنجا قبايل ا داود و سربازانش8. آردند
 و تاز قرار  را مورد تاختی و عماليقی َجِرز
 تا شور  آهی  در سرزمين  از قديم  قبايل اين. (دادند یم

  در اين9) .آردند یمی  زندگ يافت یو مصر امتداد م
گذاشتند و  ی نم  زنده نفر را همک  و تازها، ي تاخت
نزد ی و وقتنمودند،  ی م  آنها را غارت ها و اموال گله

  امروز به«: پرسيد ی م اخيش10گشتند  ی برم اخيش
   جنوب داد به ی م  جواب داود هم» برديد؟  آجا حمله

 . قينيها  سرزمين  يا جنوب ئيل  َيرَحم يهودا يا جنوب
   جت  تا به گذاشت ی نم را زندهی داود، مرد يا زن11

ی مادام.   است  آرده  آجا حمله  او به بيايد و بگويد آه
آرد،  یمی ها زندگ ی فلسطين  داود در سرزمين آه

 داود اعتماد پيدا   به  اخيش آم آم12.  بود  همين آارش
 مورد   آارهايش داود با اين«:  آرد و با خود گفت

 تا عمر  ، پس  قرار گرفته  خود اسرائيل  قوم نفرت
 ». خواهد آرد دارد مرا خدمت

 
  جادوگر  و زن شائول

 خود رای ها قوا ی روزها، فلسطين در آن
   حمله  اسرائيل  آردند تا بار ديگر به جمع

شما «:   گفت  داود و سربازانش  به  پادشاه اخيش. آنند
 ».آنيدک  آم  جنگ بايد ما را در اين

  خواهيد ديد چكار خواهيم!  البته«:  داد داود پاسخ2
 »!آرد

ی  شخص  تو را محافظ  هم من«:   او گفت  به اخيش
 ».  ساخت خود خواهم

   بود و قوم درگذشتهی  نب  سموئيل  وقت در اين(3
، او را در  نمودهی او سوگواری  برا اسرائيل
   شائول در ضمن.  بودند  آرده  دفن  رامه زادگاهش
   را از سرزمين  و جادوگران  فالگيران ، تمام پادشاه

 .) بود  آرده  بيرون اسرائيل
لشكر .  اردو زدند دند و در شونيمها آم یفلسطين4

   در جلبوع شائولی  فرمانده  نيز به اسرائيل
ی  قوا  به  چشمش شائولی وقت6و5. آردندی آراي صف
ها افتاد بسيار ترسيد و از خداوند  ی فلسطين عظيم

   در خواب اما خداوند نه.  آند  چه  نمود آه سؤال
 . انبياء سط تو و نه *  اوريمء  بوسيله  داد، نه جواب

  آهی  جادوگر زن«:   گفت  افرادش  به  شائول پس7
ک  احضار نمايد پيدا آنيد تا از او آم بتواند روح

 ». بگيريم
 ».  جادوگر هست زنک در َعينُدر ي«: آنها گفتند

  بر تنی  معمول ، لباس  داده  تغيير قيافه  شائول پس8
   به ه، شبان آرد و دو نفر از افراد خود را برداشته

 با  خواهم ی م من«:   او گفت  و به  رفت  زن  آن منزل
 او  روحی توان ی، آيا م  آنم  صحبت  مرده نفر آه  کي

 »ی؟ احضار آن منی را برا
 ی؟ بده  آشتن مرا بهی خواه یم«:  داد  جواب زن9

 را   و فالگيران  جادوگران  تمام شائولی دان یمگر نم
   دام مرا بهی ا ؟ آمده  است  رانده از آشور بيرون

 »ی؟بيانداز
 خورد او را لو   قسم  خداونِد زنده  به اما شائول10

را ی  آس  چه  روح حال«:  پرسيد  زن پس11. ندهد
 »؟  احضار آنم برايتی خواه یم

 ». سموئيل«:   گفت شائول
تو «:  افتاد، فرياد زد  سموئيل  به  چشمش زنی وقت12

 »!ی هست ل تو شائو!ی داد مرا فريب
 »ی؟بين ی م ، بگو چه نترس«:   گفت شائول13

 ».آيد  می  بيرون  از زمين  آه بينم روحی را می«:  گفت
 »؟ استی  شكل چه«:  پرسيد شائول14
  بلند برتنی  ردا  آه استی پيرمرد«:   گفت زن
 ».دارد

 او را   شده  خم ، پس  است  سموئيل  فهميد آه شائول
 . آرد تعظيم

ی چرا مرا احضار آرد«:   گفت  شائول  به يلسموئ15
 »ی؟ زد  را برهم و آرامشم
قرار ی  بسيار بد  در وضع اينكهی برا«:   گفت شائول
 جنگند و خدا مرا  ها با ما در حال یفلسطين.  ام گرفته
 ء  بوسيله مرا نهی  دعا او جواب.   است گفتهک تر

                                                 
اوريم وُتميم و سايل مقدسی بودند که توسط آنها خواست خدا   *

 .30: 28نگاه کنيد به خروج . يافتند را در می
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   تو پناه ه ناچار ب پس.  انبياء  توسط دهد نه ی م خواب
 ».  آنم چهی  تا بگوي ام آورده

 و  اگر خداوند تو را ترک گفته«:  داد  جواب سموئيل16
   چه پرسی آه  می  ديگر چرا از من  است  شده دشمنت
 بود،   فرموده  من  خداوند توسط همانطور آه17آنی؟ 
   تو داود داده  رقيب  و به  تو گرفته  را از دست سلطنت
   است  سر تو آمده  به  بالها برای اين  اين متما18.  است
 را بكلی   عماليق برو قوم:  تو فرمود  وقتی خداوند به آه

 خداوند،  ضمن در19.  نكردی ، او را اطاعت نابود آن
ها خواهد آرد و   فلسطينی  را تسليم تو و قوای اسرائيل

 »! خواهيد بود  من  فردا پيش تو و پسرانت
 شد   سست  زانوانش  سموئيل  سخنان دن با شني شائول20

  ، چون  نداشت در بدنی او رمق.   گشت  زمين و نقش
   شائول  زن آنی وقت21.  بود نخوردهی  روز چيز تمام

 خود   جان ، من قربان«:   ديد، گفت  پريشان را چنين
.   آردم  و دستور شما را اطاعت  خطر انداختم را به

 را رد   آنيزتان  خواهش  شما هم آنم ی م خواهش22
 باشيد و   داشته بخوريد تا قوتک خورای نكنيد و آم

ی  چيز خواست ی نم شائولی ول23» .بتوانيد برگرديد
 اصرار   زن  آن  اتفاق اما افراد او نيز به. بخورد

   زن آن24.   بلند شد و نشست  باالخره آردند تا اينكه
 را   آن  با عجله پس.   داشت  در خانه  چاقء گوسالهک ي

   و نان  برداشت  مايه خمير بدونی سربريد و مقدار
 و   را جلو شائول  و گوشت بعد نان25.  پخت

   شب آنها خوردند و همان.   گذاشت همراهانش
 . شدند ، روانه برخاسته

 
 آنند یفلسطينيها داود را رد م
   حال  به خود را در افيقی فلسطينيها قوا

ها نيز آنار  یدرآوردند و اسرائيل   باش آماده
  رهبران2.  اردو زدند  است  در يزرعيل آهی ا چشمه
   حرآت  خود را به  سربازان صفوفی فلسطين

 آنها   بدنبال  اخيش  همراه داود و سربازانش. درآوردند
  اين«: پرسيدندی  فلسطين رهبران3.  بودند در حرآت

 »آنند؟ ی م  ما چه ها در سپاه یعبران
او از افراد .   داود است اين«:  داد  آنها جواب  به اخيش
   از نزد او فرار آرده  آه  است  اسرائيل ، پادشاه شائول

  در اين. آند یمی  با ما زندگ  است سالک  از ي و بيش
 ».  است از او سرنزدهی  اشتباه  آوچكترين مدت

   اخيش  شدند و به خشمگينی  فلسطين رهبرانی ول4
!  برگردانی ا  او داده  به آهی  شهر او را به«: دگفتن
  نخواهد آرد و از پشتی  يار  ما را در جنگ چون
   اربابش  رضايت اينكهی برا.  ما خنجر خواهد زد به

ما را ی  سرها  چيز بهتر از اينكه  نمايد چه را جلب
   زنان  آه  داود است  همان اين5.  آند  او پيشكش به

  شائول: سرودند یرقصيدند و م یم اوی برای اسرائيل
 »!ها هزار نفر را  و داود ده  نفر را آشته هزاران

:   را احضار آرد و گفت ، داود و افرادش  اخيش پس6
 و در   دارم  تو اطمينان  به  من  آه  قسم  خداوند زنده به«
  من.  ام  بدی از تو نديده  با ما بودی هيچ  آه  مدت اين

   بيايی، ولی رهبران  جنگ  با ما به  آه راضی هستم
 را   ايشان آنم  می  خواهش پس7. آنند  نمی فلسطينی قبول

 ». سر و صدا برگرديد  نكنيد و بدون ناراحت
ی  بد  چه  از من  مدت مگر در اين«:  داود گفت8

 »؟  شما بجنگم ايد؟ چرا نبايد با دشمنان ديده
 خدا ء  فرشته ، تو چون در نظر من«:   گفت اما اخيش9

خواهند تو با  ینمی  فلسطين رهبرانی ولی  هست خوب
   زود بلند شو و همراه  فردا صبح بنابراين10. یما بياي
 ». از اينجا برو افرادت

   زود برخاستند تا به ، صبح  داود و افرادش پس11
   عازم  فلسطين سپاهی  برگردند، ول  فلسطين سرزمين
 . شد يزرعيل

 
 ها یاليق با عم جنگ

   صقلغ  به  روز، داود و افرادش بعد از سه
   جنوب ها به ی، عماليق  از آن قبل. رسيدند

   آشيده  آتش  را به ، شهر صقلغ  آورده يهودا هجوم
.  بودند  را با خود برده  و آودآان  زنانء بودند و همه

   شهر رسيدند و ديدند چه بهی  وقت داود و افرادش3
بلند ی با صدا4،   است  آمده هايشان  بچهبرسر زنها و
ی  باق برايشانی  ديگر رمق  آردند آه آنقدر گريه

 جزو   هم  و ابيجايل  داود، اخينوعم هر دو زن5. نماند
 بود، زيرا  داود بسيار مضطرب6.  بودند اسيران
   از شدت هايشان  بچه  دادن  بخاطر از دست افرادش
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اما او . گسار آنندخواستند او را سن یمی ناراحت
 . آرد  تقويت  را از خداوند، خدايش خويشتن

   من را پيش *ايفود«:   گفت  ابياتار آاهن داود به7
: داود از خداوند پرسيد8.  را آورد ابياتار آن» !بياور

 » رسيد؟  آنها خواهم ؟ آيا به  آنم  را تعقيب آيا دشمن«
  ، چون  آن  آنها را تعقيبی،بل«:  او فرمود خداوند به

  اند پس  برده  را آه رسيد و آنچهی  آنها خواه به
 »! گرفتی خواه

ها  ی عماليق  تعقيب  ششصد نفر به  داود و آن پس10و9
 نفر از   نهر بسور رسيدند، دويست بهی وقت. پرداختند

 عبور  نتوانستند از آنی  خستگ افراد داود از فرط
   ادامه  دشمن  تعقيب آنند، اما چهار صد نفر ديگر به

ی  مصر جوانک  ي  به  راه در بين12و11. دادند
   شبانه او سه. برخوردند و او را نزد داود آوردند

ی آنها مقدار.  بود  و نياشاميده نخوردهی روز چيز
 او دادند و   به و آبی  آشمش  دو نانی، انجير نان
 . شد  او تازه جان

 »آيی؟ ا میتو آيستی و از آج«: داود از او پرسيد13
ی  عماليق شخصک و نوآر يی  مصر من«:  گفت
 مرا در اينجا رها نمود و   روز پيش  سه اربابم.  هستم
   سرزمين  جنوب ما به14.   بودم  مريض ، چون رفت
 ء  قبيله  يهودا و سرزمين  در جنوب ها واقع یآريت
 ».  را سوزانديم  و شهر صقلغ  برديم  هجوم آاليب

   گروه  آن ما را بهی توان یآيا م«:  پرسيدداود از او15
 »ی؟برسان
   بخوريد آه  خدا قسم  نام اگر به«:  داد  پاسخ  جوان آن

 شما   ندهيد حاضرم  پس  اربابم مرا نكشيد و يا مرا به
 ». آنها برسيد  تا به آنمی را راهنماي

   دشمن  اردوگاه  را به  او داود و همراهانش پس16
،   شده  پخش  آنها در مزارع.آردی راهنماي

 از  رقصيدند، چون ینوشيدند و م یخوردند و م یم
   چنگ بهی  فراوان  يهودا غنايم ها و مردم یفلسطين
 . بودند آورده

                                                 
 مخصوصی بود که کاهنان روی لباس خود ء جليقه» ايفود«  *

 .پوشيدند می

، تا   برده  بر آنها هجوم  داود و همراهانش  شب همان17
 شمشير گذراندند،   را از دم  روز بعد، ايشان غروب

 بر  د نفر از آنها باقی ماندند آه چهارص  فقط بطوری آه
 را   غنايم داود تمام19و18. ، گريختند  خود سوار شده شتران

  ء همه و  و اطفال آنها زنان.   گرفت ها پس از عماليقی
 گرفتند و داود دو   و آسر پس  آم  خود را بدون متعلقات

ها  ها و رمه  گله افراد داود تمام20.  داد  خود را نجات زن
 ء همه «:گفتند راندند و می  خود می ، پيشاپيش گرفتهرا 

 ». است  داود اينها غنايم
 آنار  آهی ا  نفر خسته  دويست  داود نزد آن سپس21

 داود و   استقبال آنها به.   بودند، رفت نهر بسور مانده
. آردی پرس  آمدند و داود با آنها احوال همراهانش

   مردان  ميان در آهی از افراد شروری اما بعض22
 از   ما نيامدند، بنابراين آنها همراه«: داود بودند گفتند

 را  هايشان  و بچه زنان. ندارندی  سهم  هم  غنيمت اين
 ». آنها واگذاريد و بگذاريد بروند به
 خداوند  با آنچه!   من ، برادران نه«:  اما داود گفت23
 را خداوند ما.  نكنيد  عمل  چنين  است  ما داده به

 را   تا دشمن  است آردهک  و آم  داشته  نگاه سالمت
  گوييد موافق ی شما م  با آنچه من24.   دهيم شكست
   سهم  غنيمت  از اين  ما بطور يكسانء همه.  نيستم

روند و  ی م  جنگ  ميدان  به آهی آسان.  برد خواهيم
  مانند سهم ی م  و اثاثيه  نزد اسباب  در اردوگاه آهی آنان

   حكم  بعد اين  به  زمان از آن25» . استی هر دو مساو
   تا به  درآمد آه قانونک  ي  بصورت داود در اسرائيل

 . استی  خود باق  قوت  به امروز هم
 جنگی   رسيد، قسمتی از غنايم  صقلغ  داود به وقتی آه26

 بودند، فرستاد و   دوستانش  يهودا آه را برای بزرگان
   خداوند بدست  از دشمنان  آه ای است ه هدي اين«:  گفت
 خود و   شهرها نيز آه داود برای اين31-27» . ايم آورده

،  ئيل بيت:  قبًال در آنجا بودند هدايا فرستاد همراهانش
،   يهودا، يتير، عروعير، سفموت  در جنوب راموت
،  ، شهرهای قينيان ئيليان ، شهرهای يرحم ، راآال َاشَتموع
 .  و حبرون ، عتاق عاشان، بور حرمه

 
   و پسرانش  شائول مرگ

 )12-1 :10  تواريخ1(
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  شدند ها وارد جنگ یها با اسرائيل یفلسطين
اسرائيليها فرار .  دادند و آنها را شكست

ی بجای  زياد ، تلفات  جلبوع  آوهء آردند و در دامنه
 ،  او يوناتان  و پسران ها شائول یفلسطين2. گذاشتند
   آردند و پسرانش  را محاصره  و ملكيشوع ابابيناد

   شد و تيراندازان  تنگ  بر شائول عرصه3. را آشتند
  مجروحی  او را بسخت  را گرفته دورشی فلسطين
 .آردند

   به  از آنكه پيش«:   خود گفت  محافظ  به  شائول پس4
، تو با   شوم آشتهی  و با رسواي  بيفتم  آافران  اين دست

 »! مرا بكش  شمشيرت
   شائول پس.  آار را بكند  مرد ترسيد اين آنی ول

 و   انداخت  و خود را بر آن شمشير خود را گرفت
 ديد، او نيز   او را مرده  چون  شائول محافظ5. مرد

   شائول  و همراه  انداخت شمشيرشی خود را رو
   و محافظ  پسرش  و سه ، شائول  ترتيب بدين6. مرد
 . شدند  روز آشته  در آن رادش افء و همهی و
   و شرق  يزرعيل درهی  در آنسو آهی هاي یاسرائيل7

 فرار   سربازانشان شنيدند آهی  بودند، وقت رود اردن
ی اند، شهرها  شده  آشته  و پسرانش  و شائول آرده

ها آمدند و  ی فلسطين پس.  گريختند نمودهک خود را تر
 . شدند  شهرها ساآن در آن

  ها برای غارت  فلسطينی  روز، چون ای آندر فرد8
   را آه  پسرش  و سه  شائولء  رفتند، جنازه شدگان آشته

 را از  آنها سر شائول9.  بود يافتند  افتاده  جلبوع در آوه
   او را باز آردند، سپسء ، اسلحه  جدا آرده تنش

   فرستادند تا خبر آشته  سراسر فلسطين  به جارچيان
.  برسانند  فلسطين ها و مردم  بتخانه را به   شائول شدن

 گذاشتند و   عشتاروتء  را در بتخانه  شائولء اسلحه10
 . آويختند  را بر ديوار شهر بيتشان جسدش

ها  ی فلسطين  را آه  يابيِش جلعاد، آنچه ساآنانی وقت11
 دالور  مردان12 بودند شنيدند،   آورده بر سر شائول

   در راه  شب آنها تمام. ستادند فر شان  بيت خود را به
 و   رسيدند و اجساد شائول  بيتشان  به بودند تا سرانجام

 آوردند و   يابيش ، به  آشيده  را از ديوار پايين پسرانش
  ايشانی  استخوانها سپس13. آنها را در آنجا سوزاندند

   دفن  است  در يابيش آهی  بلوط ، زير درخت را گرفته
31 . گرفتند وز روزه ر آردند و هفت



 

 سموئيلدوم

 شود ی با خبر م  شائول داود از مرگ
 ها را ی، داود عماليق  شائول  شدن  از آشته پس

  سه.   بازگشت  شهر صقلغ  آرد و به سرآوب
 از لشكر   آه گذشت ی م  داود در صقلغ روز از اقامت

  سرشی  رو ، در حاليكه  پاره نفر با لباسک  ي شائول
ضور داود  آمد و در ح  صقلغ  بود، به ريختهک خا

 .افتادک  خا ، به  نموده تعظيم
 »ی؟ا از آجا آمده«: داود از او پرسيد3

 ». ام  فرار آرده از لشكر اسرائيل«:  داد جواب
 »؟  است افتادهی  اتفاق  بگو چه  من به«: داود پرسيد4

  ءعده. اند  ما فرار آرده  سربازان تمام«:  داد جواب
 و  شائول. اند  شده  و مجروح از افراد ما آشتهی زياد

 »!اند  شده  آشته  هم  يوناتان پسرش
 و   شائول آهی دان یاز آجا م«: داود از او پرسيد5

 »اند؟  مرده  يوناتان پسرش
   آه  بودم  جلبوع ، در آوه  تصادف برحسب«:  گفت6

ها و   بود و عرابه  داده  خود تكيه ء نيزه  به  شائول ديدم
. شدند ی او نزديكتر م به   هر لحظه  دشمن سواران

:  گفتم.  افتاد مرا صدا زد  من  به  چشمش شائولی وقت7
 .یعماليقک ي:  گفتم.  هستمی  آ پرسيد آه8.  آقا بله

ی  بسخت  چون بيا و مرا بكش:  آرد  التماس آنوقت9
  پس10.   شوم  زودتر راحت خواهم ی و م ام  شده مجروح

   زنده  آه ستمدان ی م ، چون  او را آشتم  هم من
ی  و نزد آقا  را گرفتم  و بازوبندش بعد تاج *،ماند ینم

 ».  آوردم خويش
   خبر را شنيدند از شدت اينی  وقت داود و افرادش11

ی آنها برا12.  آردند خود را پارهی ها لباسی ناراحت
 خداوند و بخاطر   و قوم  يوناتان  و پسرش شائول

،   گرفته  روز روزه  تمامی، شهيد اسرائيل سربازان
 .پرداختندی  سوگوار  آردند و به گريه

                                                 
به , برای روشن شدن اصل قضيه. گفت اين شخص دروغ می  *

 جسد شائول را احتماًال او.  رجوع شود4و3: 31اول سموئيل 
گفت که  بود و به خيال خودش اگر به داود می صحرا ديده در

 .داد  داود به او پاداش می,خودش شائول را کشته

 بود   خبر را آورده  اين آهی  جوان  داود به آنگاه13
 »ی؟ آجا هست تو اهل«:  گفت

در ی  ول هستمی عماليقک  ي من«:  داد او جواب
 ». آنم یمی  شما زندگ سرزمين

   آردی پادشاه چطور جرأت«:   او گفت داود به14
   يكی از افرادش  به سپس15»  خداوند را بكشی؟ء برگزيده

 .  مرد او را آشت دستور داد او را بكشد و آن
   چونی، شد  مرگت  باعث تو خودت«:  داود گفت16

 ء  برگزيده  پادشاه آهی  آرد  اعتراف  خودت با زبان
 ».یا خداوند را آشته

 
   و يوناتان شائولی  داود براء مرثيه

   و يوناتان شائولی  را برا  مرثيه د اين داو آنگاه18و17
   خوانده  و بعد دستور داد در سراسر اسرائيل نوشت
   شده  ياشر نوشته  در آتاب  مرثيه  اين آلمات. (شود
 .) است

 .  رفت ها از بين  تو برفراز تپه ، جالل ای اسرائيل«19
 !اند افتادهک  خا  تو به دالوران

 .آنندی نگوييد، مبادا شادها  ی فلسطين  را به اين20
 بداريد،ی  مخف  و اشقلون جتی  را از شهرها اين

 . وجد نمايند  فلسطين  خدانشناس مبادا دختران
  بر تو نبارد،  و باران  ديگر شبنم ، آاش  جلبوع ای آوه«21

  نرويد،  در دامنت  غله  ديگر محصول آاش
 ند،ا  مرده  اسرائيل  و دالوران زيرا در آنجا شائول

 . نخواهند ماليد  را روغن ، سپر شائول  پس از اين
 نيرومند خود را  ، هر دو دشمنان  و يوناتان شائول22

 آشتند
 . برنگشتند از جنگی  خال و دست

 ! بودند  و نازنين  چقدر محبوب  و يوناتان شائول«23
 ! جدا نشدند  از هم و در مرگی در زندگ

 !ناتر بودنداز عقابها سريعتر و از شيرها توا
 . آنيد  گريه شائولی ، برا  اسرائيل زنانی ا«24

پوشاْند و با  یزيبا و گرانبها می ها او شما را با لباس
 . آراست یزر و زيور م
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 .  است  شده ها آشته  بر فراز تپه يوناتان«25
 .اند  افتاده  جنگ  در ميدان دالوران

 . گمتو بسيار دلتنی ، برا  يوناتان برادر منی ا«26
 !  داشتم  چقدر تو را دوست

 ! بود  زنان تر از محبت ، عميق منی  تو برا محبت
 .اند  و مرده افتادهک  خا  به دالوران«27

 ».اند  برده  غنيمت  آنها را به  اسلحه
 

 شود ی يهودا م داود، پادشاه
آيا «:  آرد ، داود از خداوند سؤال بعد از آن

 »؟ ردميهودا برگی از شهرهای يك  به
 ».یبل«:  او فرمود خداوند در پاسخ

 »؟  شهر بروم  آدام به«: داود پرسيد
 ». برو  حبرون به«:  داد خداوند جواب

و ی  يزرعيل  خود اخينوعم  داود با دو زن پس2
 و   افرادشء و با همه3ی  آرمل  نابالء ، بيوه ابيجايل
  ران رهب آنگاه4.  آرد  آوچ  حبرون  به های آنان خانواده

  ، او را در آنجا برای پادشاهی تدهين يهودا نزد داود آمده
 . يهودا حكمرانی آند آردند تا بر سرزمين

   را دفن  جلعاد شائول  يابيش  مردان  شنيد آه داود چون
خداوند «:  فرستاد  پيغام  چنين ايشانی برا5، اند آرده

 خود   پادشاه  به  دهد زيرا نسبت شما را برآت
.  نموديد ، او را دفن  آرده خود را ثابتی وفادار

  من.  بدهد  شما پاداش  به  آارتان اينی خداوند برا6
   خواهم شما را جبرانی  خوب  خود اينء  نوبه نيز به
 يهودا مرا ء ، قبيله  است  مرده  شائول حاال آه7. آرد

 نترسيد و  پس. اند  آرده  جديد خود قبول  پادشاه بعنوان
 »!شيدبا  شجاع

 
 شود ی م  پادشاه ايشبوشت

 پسر   ايشبوشت  اتفاق  به  شائول  سپاهء اما ابنير فرمانده8
   فرار آرده  محنايم ، به  گذشته  از رود اردن شائول
 *  را برجلعاد، اشير، در آنجا ابنير ايشبوشت9. بودند

 .  ساخت  پادشاه  اسرائيلء  و بقيه ، بنيامين ،افرايم يزرعيل
 شد   اسرائيل  پادشاه  بود آه  ساله  چهل يشبوشتا11و10

                                                 
 .»آشوری«يا    *

 يهودا داود را رهبر  ءاما قبيله.  آرد  سلطنت و دو سال
   ماه  و شش  سال  هفت خود ساختند و داود در حبرون

 . آرد  يهودا سلطنت در سرزمين
 

  و يهودا  اسرائيل  بين جنگ
 فرماندهی ابنير از   به  ايشبوشت روزی سپاهيان12
 فرماندهی   داود نيز به سپاهيان13.  آمدند  جبعون  به ايممحن
نيروها در .  آنها برآمدند ء مقابله به)  پسر صرويه ( يوآب

  ابنير به14.  قرار گرفتند  هم  در مقابل  جبعون ءآنار برآه
   به  چند نفر را از دو طرف چطور است«:   گفت يوآب
.  نمود  موافقت آبيو»  بجنگند؟  تا با هم  بفرستيم ميدان

هر يک 16.  شدند  نفر انتخاب  دوازده  از هر طرف پس15
  ، با دست  خود را گرفته  سر حريف از آنها با يک دست
.  مردند  همه زد، تا اينكه  می  پهلويش ديگر شمشير را به

  معروف»  شمشيرها ميدان «  به  مكان  بعد آن  به از آن
 .شد
   دو طرف بينی  سخت گ آشتار، جن  اين بدنبال17

  داود، ابنير و مردانی  و نيروها  و يوآب درگرفت
،  و عسائيلی ابيشا18.  دادند  را شكست اسرائيل
.  داشتند  شرآت  جنگ  نيز در اين  يوآب برادران
 ابنير   تعقيب او به19. دويد ی آهو م  مثل عسائيل
 . داشت ی برنم از او چشمی ا  و لحظه پرداخت

   نگاه  عقب  را برگرداند و به سرشی  وقتابنير20
او را صدا . آند ی م  او را تعقيب آرد، ديد عسائيل

 »ی؟ هست آيا تو عسائيل«:  ، گفت زده
 ». ، خودمم بله«:  داد  جواب عسائيل

  بردار و  دست  من از تعقيب«:   او گفت ابنير به21
 او   حرف  به اما عسائيل» !بروی  ديگر  آس بدنبال

ابنير بار ديگر 22.  داد  ادامه  تعقيبش  نكرد و به وجهت
اگر تو را .  بردار  دست  من از تعقيب«: فرياد زد

   نگاه  يوآب  برادرت  صورت  به توانم ی ديگر نم بكشم
 ابنير با  پس.  بردار نبود  دست عسائيلی ول23» . آنم

 از   سر نيزه  او زد آه  شكم  به  چنان اش سر نيزه
 شد و   بر زمين  جابجا نقش عسائيل.  درآمد پشتش
 بود   او افتاده  نعش آهی  آنجاي  به هرآس.  سپرد جان
 .ايستاد یرسيد، م یم

  وقتی به.  ابنير پرداختند  تعقيب  و ابيشای به ولی يوآب24
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   است  جبعون  بيابان  سر راه  آه  نزديک جيح  امهء تپه
 از   ابنير آه سپاهيان25 . بود  آرده  غروب رسيدند، آفتاب

ابنير، 26.  گرد آمدند  امهء بودند، بر فراز تپه  بنيامينء قبيله
   آشت خواهی اين تا آی می«:  ، گفت  را صدا زده يوآب

چرا .  خوشی ندارد  آار عاقبت  يابد؟ اين و آشتار ادامه
   خود دست  برادران  از تعقيب دهی افرادت دستور نمی

 »بكشند؟
، اگر   قسم زندهی  خدا به«:   او گفت  در جواب يوآب27
   شما را تعقيب تا فردا صبحی زد ی را نم  حرف اين
   را زد و مردانش  شيپورش  يوآب آنگاه28» . آرديم یم

 . آشيدند دستی  اسرائيل  سربازان از تعقيب
  ، از رود اردن  برگشته  ابنير و افرادش  شب همان29

   روز بعد نيز در راه  صبح آنها تمام. عبور آردند
 و  يوآب30.  رسيدند  محنايم  به بودند تا سرانجام

 افراد داود  تلفات.  برگشتند  خانه  نيز به همراهانش
از افراد ی ول31.  نفر بود  نوزده  فقط غير از عسائيل

سيصد و )  بودند  بنيامينء  از قبيله  همه آه(ابنير 
،   و افرادش يوآب32.  بودند  شده  نفر آشته شصت
، او را درآنار قبر   برده لحم  بيت  را به  عسائيلء جنازه
 خود   راه  به  شب بعد، تمام. سپردندک  خا  به پدرش
 . رسيدند  حبرون  به  صبحء ، سپيده  داده ادامه

 
   پيروان  طوالنی بين  سرآغاز يک جنگ اين

داود روزبروز .  و افراد داود بود شائول
 . روزبروز ضعيفتر  شائول شد و خاندان دتر مینيرومن

 
  داود پسران

آرد،  یمی  زندگ  داود در حبرون آهی در مدت2
   از زنش  داود امنون پسر اول. شدی  پسران صاحب
 ء بيوه (  ابيجايل  از زنش  او آيالب پسر دوم3،  اخينوعم
دختر  (  پسر معكه  او ابشالوم ، پسر سوم)ی آرمل نابال
 او ادونيا از  پسر چهارم4، ) جشور پادشاه یتلما

  و پسر ششم5   او شفطيا از ابيطال ، پسر پنجم حجيت
 . بودند  عجله  از زنش او ِيَترعام

 
 شود ی م  داود ملحق ابنير به

 داود   و خاندان  شائول  خاندان  بين  جنگ در زمانی آه6

. مودن  می  را تقويت  شائول ، ابنير خاندان  داشت ادامه
   آرد آه  ابنير را متهم  پسر شائول يک روز ايشبوشت7

،  ، دختر َايه  رصفه  نام  به  شائول با يكی از آنيزان
:  شد و فرياد زد ابنير خشمگين8.   است همبستر شده

 و از داود  آنم  می  خيانت  شائول  به آنی من آيا فكر می«
   در حق آه خوبيهايی   همه  از آن ؟ پس نمايم  می حمايت

 داود بيفتی، حاال   چنگ  به  و نگذاشتم  آردم تو و پدرت
   است زنی؟ آيا اين  می  تهمت  من  به  زن بخاطر اين

 ؟  من پاداش
 آند  خدا مرا لعنت.   آن  گوش  حاال خوب پس«10و9

 را   تا سلطنت  بكار نبرم  دارم  در قدرت اگر هر چه
 خداوند  همانطور آه تا   داود بدهم  به از تو گرفته

   و يهودا پادشاه  بود داود در سراسر اسرائيل فرموده
  نگفتی  ابنير چيز  در جواب ايشبوشت11» .شود
 .ترسيد ی از او م چون

 نزد داود   پيغام را با اينی  ابنير قاصدان آنگاه12
   حكومت  سرزمين بايد بر اينی  آس چه«: فرستاد

   مردم  تمام منی ببندی  عهد دوست آند؟ اگر تو با من
 ». گردانم یتو برمی  را بسو اسرائيل

، ولی بشرطی با تو  بسيار خوب«:  داد داود پاسخ13
 را با خود   دختر شائول  ميكال  همسرم  آه بندم عهد می
 رابرای   پيغام  داود اين سپس14» . بياوری نزد من
،  ه بد  پس  من  را به  ميكال همسرم«:  فرستاد ايشبوشت

 ». ام  صد فلسطينی خريده  آشتن  قيمت زيرا او را به
  پس *  فلطئيل  را از شوهرش ، ميكال  ايشبوشت پس15

   زنش  بدنبال  تا بحوريم آنان  گريه فلطئيل16.  گرفت
 حاال ديگر«:   او گفت در آنجا ابنير به.  رفت
 .  برگشت  هم فلطئيل» .برگرد

،   آرده  مشورت سرائيل ا ، ابنير با بزرگان در ضمن17
 خود  خواهيد داود را پادشاه ی م  آه مدتهاست«:  گفت

  زيرا خداوند فرموده!   است حاال وقتش18. بسازيد
   خود را از دست  داود قومء  بوسيله  آه است

» . خواهد داد  نجات ها و ساير دشمنانشان یفلسطين
   به هآنگا.  آرد  نيز صحبت  بنيامينء ابنير با قبيله19

 ء  و قبيله  با اسرائيل را آهی هاي  و توافق  رفت حبرون

                                                 
 .44: 25نگاه کنيد به اول سموئيل    *
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.  داد  داود گزارش  بود، به  نموده  حاصل بنيامين
  ايشانی  او بودند و داود برا  نفر همراه بيست20

 . داد ترتيبی ضيافت
  ء، همه برگردمی وقت«:  ، گفت  داده  داود قول ابنير به21

   تا تو را چنانكه آنم ی م  را جمع  اسرائيل مردم
 داود  پس» . آنند خود انتخابی  پادشاه  بهی،ا خواسته

 . آرد  روانه او را بسالمت
  از سپاهيانی ا  و عده  ابنير، يوآب  رفتن بمحض22

با خود ی  زياد  بازگشتند و غنيمت داود از غارت
   ابنير نزد پادشاه  شد آه  گفته  يوآب بهی وقت23. آوردند
 بحضور  با عجله25و24،   است  بازگشته  بسالمت و آمده

ی  چرا گذاشتی؟ا  آرده چه«:   و گفت  رفت پادشاه
ی  او برا آهی دان ی م  برگردد؟ تو خوب ابنير سالم
 ما   برگردد و به  آه  آشيده  بود و نقشه آمدهی جاسوس
 »! آند حمله

 ابنير فرستاد تا او را   چند نفر را بدنبال  يوآب پس26
 ابنير رسيدند   به  سيرهء آنها در آنار چشمه. رگردانندب

 خبر   جريان اما داود از اين.   برگشت و او با ايشان
 رسيد،   شهر حبرونء  دروازه ابنير بهی وقت27.  نداشت
   صحبت خواهد با او محرمانه ی م  اينكهء  بهانه  به يوآب
 ، برد و خنجر خود را آشيدهی  آنار را بهی آند، و

 . ، او را آشت  عسائيل  برادرش  خون  انتقام به
 در   من  و قوم من«:   را شنيد، گفت  اين داود چون28

.   ابد مبرا هستيم  ابنير تا به  خداوند از خون پيشگاه
  عفونت.  باشد اش  و خانواده  يوآب  گردن  او به خون29

   عقيم فرزندانش.  او باشد  دامنگير نسل  هميشه و جذام
  بميرند يا با شمشير آشتهی شوند و از گرسنگ

 ی، ابيشا  و برادرش  يوآب  ترتيب  بدين پس30» .شوند
 را در   عسائيل  او برادرشان ابنير را آشتند چون

 . بود  آشته  جبعون جنگ
دستور   با او بودند آهی  آسانء  و همه  يوآب داود به31

بپوشند و    آنند و پالس  خود را پاره  لباس داد آه
   همراه ابنير عزا بگيرند، و خودشی برا

ابنير را در 32.   سر قبر رفت  به  جنازه آنندگان تشييع
 بر سر قبر   و همراهانش  آردند و پادشاه  دفن حبرون

 .بلند گريستندی او با صدا
 :ابنير خواندی  را برا  مرثيه  اين پادشاه34و33

 رد؟بميی  و خوار چرا ابنير بايد با خفت«
  نشد، تو بستهی ابنير، دستهای ا

  را دربند نگذاشتند؛ پاهايت
 ». آشتند تو را ناجوانمردانه

ابنير ی بلند برای  حضار بار ديگر با صداء و همه
 . آردند گريه

 بود و  نخوردهی  چيز جنازه داود در روز تشييع36و35
اما . بخوردی  چيز آردند آه ی م  از او خواهش همه

خدا مرا بكشد اگر تا «:  ، گفت ورده خ داود قسم
   داود بر دل  عمل اين» .  غذا بزنم  به  لب  آفتاب غروب
  او را مردمی  آارها  تمام ، در واقع  نشست مردم

 .پسنديدند یم
   يهودا، دانستند آه  و هم  اسرائيل ، يعنی هم  قوم تمام37

   بهداود38.   است  نداشته  ابنير دخالت  در آشتن پادشاه
 يک مرد، يک  امروز در اسرائيل«:   گفت افرادش

   به هر چند من39.   است  شده ، آشته سردار بزرگ
   اينء  از عهده توانم ، ولی نمی ام  شده پادشاهی برگزيده
   شرارت  اين خداوند، عامالن.   برآيم دو پسر صرويه

 ». برساند  سزای اعمالشان را به
 

 شود ی م  آشته ايشبوشت
 ابنير در   شنيد آه  پادشاه ايشبوشتی وقت

 و   گشت ، هراسان  است  شده آشته  حبرون
 دو  ايشبوشت3و2.  شدند  نيز مضطرب  قومش تمام

آنها .   و ريكاب بعنهی  نامها  به  داشت  سپاه فرمانده
با . ( بودند  بنيامينء از قبيلهی  بئيروت  رمون پسران
 و در آنجا   فرار آرده تايم ج  به بئيروتی  اهال اينكه
   بنيامينء باز جزو قبيلهی  بودند، ول  شده ساآن

 .)شدند ی م محسوب
   مفيبوشت  نام  به داشتی  لنگء  نوه ، شائول در ضمن(4
 در   و يوناتان  شائول آهی هنگام.  بود  پسر يوناتان آه

.  بود ساله   پنج  شدند، مفيبوشت  آشته  يزرعيل جنگ
 رسيد،   پايتخت  به  و يوناتان  شائول  مرگخبری وقت
ی ول.  و فرار آرد ، او را برداشت  مفيبوشتء دايه

 افتاد و   از دستش  خورد و بچه  زمين  فرار به هنگام
 .) شد  لنگ پايش

4
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   خوابيده  پادشاه  ايشبوشت يک روز ظهر، موقعی آه5
  آنها به7و6.  او شدندء  وارد خانه  و بعنه بود، ريكاب

   او آمدند و مخفيانه  آاخ  به  گندم  يک آيسه  گرفتنء بهانه
 را از  ، سرش  او را آشته سپس.  رفتند  پادشاه  اطاق به

   بيابان ، از راه  را با خود برداشته  جدا آردند و آن تنش
   حبرون تا به8 بودند   در راه  شب آنها تمام. گريختند
   را به  ايشبوشتء  شده  سر بريده  و بعنه ريكاب. رسيدند

، پسر   سر ايشبوشت اين«: ، گفتند  آرده داود تقديم
.  تو را بكشد خواست  می  آه  است  شائول دشمنت

 او   خاندان  و تمام  تو را از شائول امروز خداوند انتقام
 »!  است گرفته

 مرا از   آه  خداوند زنده به«:  داد اما داود جواب9
ی  شخص  آن  من آه10   داد، قسم  نجات  دشمنانم دست
 آورد و   صقلغ  را به  شائول  شدن  خبر آشته را آه
  آن.  آورد، آشتم ی م  مژده آرد آه ی م گمان
ی ، آيا سزا حال11.   او دادم  به بود آهی ا یمژدگان
 خود ء را درخانهی گناه ی ب  شخص آهی  شرور مردان

 بايد  آمتر از ايناند،   رسانده  قتل  به و در رختخوابش
 ».  آشت  شما را نيز خواهم باشد؟ بدانيد آه

 هر دو را   دستور داد آه  افرادش بعد داود به12
 را   آنها را آشتند و دستها و پاهايشان پس. بكشند
 دار   به  حبرونء  را در آنار برآه ، بدنهايشان بريده

، در قبر ابنير   را گرفته آويختند؛ اما سر ايشبوشت
 . آردند  دفن ر حبروند
 

 شود ی م  اسرائيل  تمام داود، پادشاه
 )9-1 :11  تواريخ1(

  نزد  حبرون  به  اسرائيل  قبايل  تمام نمايندگان
 و  ما از گوشت«:  او گفتند داود آمدند و به

 بر ما   شائول آهی زمانی حت2.   تو هستيم استخوان
  گ جن  ما را تو به آرد، سپاهيان ی م حكومت

   و خداوند به.یگرداند ی بازم  سالمت و بهی برد یم
 ».ی او باش  و رهبر قوم  تو بايد شبان  آه تو گفت

  ، داود در حضور خداوند با بزرگان  در حبرون پس3
   پادشاه  و آنها او را بعنوان  عهد بست اسرائيل
  ، در سن  از آن او پيش(5و4.  آردند  انتخاب اسرائيل

 بود و   شده يهودا برگزيدهی  پادشاه بهی سالگی س

 بر   در حبرون  بود آه  ماه  و شش  سال  هفت مدت
  ، مدت  بر اين عالوه. آرد ی م  يهودا سلطنت سرزمين

 و يهودا   بر اسرائيل  نيز در اورشليم  سال و سهی س
   حدود چهل رفته همی  داود رو پس. آردی حكمران
 .) آرد  سلطنت سال

 
 آند ی م  را فتح ليمداود اورش

 آردند تا   حمله  اورشليم  به  و سربازانش داود پادشاه6
يبوسيها .  بودند بجنگند  در آنجا ساآن با يبوسيها آه

ی  نخواه  شهر راه  داخل هرگز به«:  داود گفتند به
توانند تو را از اينجا  ی، م  و شالن آورانی حت.  يافت
 خود در ء ند در قلعهآرد ی م آنها خيال» . آنند بيرون
   آنها را شكست اما داود و سربازانش(7.  هستند امان
   امروز به  قلعه اين.  را گرفتند  صهيون ء، قلعه داده

 .)  است معروف» شهر داود«
   به  شهر اورشليم آميز مدافعان  توهين پيغامی وقت8

:  دستور را داد خود اينی  نيروها داود رسيد، او به
   يبوسيان  وارد شهر شويد و اين قنات یاز مجرا«
  به(» . هستند، نابود آنيد  من  دشمن  و آور را آه شل
   وارد آاخ آور و شل«: گويند ی م  آه  است  دليل اين

 )».نخواهند شد
شهر « را  ، آن  شده  ساآن  صهيونء  داود در قلعه پس9

ی  قديم  در بخش  از ِملو واقع سپس. ناميد» داود
 مرآز شهر جديد در  ، بطرف  آرده شروعشهر، 
،   ترتيب  اين به10.  ساختی ، ساختمانهاي شمال

شد  ی م  داود افزوده  و قدرت روزبروز بر عظمت
 . با او بود قادر متعالی زيرا خداوند، خدا

. نزد داود فرستادی  صور، قاصدان ، پادشاه حيرام11
  چوببا ی  و بناهاي ، نجاران  قاصدان  اين همراه
ی داود آاخی  شدند تا برا  سرو نيز فرستاده درختان
   خداوند بخاطر قوم ، داود فهميد آه بنابراين12. بسازند

 را   و سلطنتش  ساخته ، او را پادشاه خود اسرائيل
 .  است  داده  برآت اينچنين

، بار   رفت  اورشليم  به  از حبرون  از آنكه داود پس13
   و صاحب خود گرفتی برا   و آنيزان ديگر زنان

ی  برا آهی فرزندان14. شدی  ديگر  و پسران دختران
:  بودند از  متولد شدند، عبارت او در شهر اورشليم
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،  يبحار، اليشوع15،  ، سليمان ، ناتان ، شوباب شموع
 .  و اليفلط ، الياداع اليشمع16،  ، يافيع نافج

 
 دهد ی م داود فلسطينيها را شكست

 )17-8 :14  تواريخ1(
   شده  اسرائيل ها شنيدند داود پادشاه یفلسطينی وقت17

   با او بسيج جنگی خود را برای  نيروها ، تمام است
.   رفت  قلعه  داخل  را شنيد به  اين اما داود چون. آردند

داود 19.  اردو زدند  رفائيمء ، در دره ها آمده یفلسطين18
ها  ی فلسطين  جنگ اگر به«:  آرد از خداوند سؤال

 »ی؟گردان ی، آيا مرا پيروز م بروم
 ». گردانم  پيروز می بلی، تو را بر دشمن«: خداوند فرمود

 آرد و  ها حمله  فلسطينی  به  فراصيم  داود در بعل پس20
   دشمنان خداوند بود آه«:  داود گفت.  داد آنها را شكست
» . آرد  بر آنها رخنه  سيالب او چون!  داد ما را شكست

يعنی  (  فراصيم  را بعل  محل  آن  آه  است  دليل  اين به
 او  داود و سربازان21. اند ناميده) » آننده خدای رخنه«

 بودند،  ها بر جای گذاشته  فلسطينی  آه تعداد زيادی بت
 .، با خود بردند برداشته

 ء ها بار ديگر باز گشتند و در دره یاما فلسطين22
   تكليف وقتی داود ازخداوند آسب23.  اردو زدند رفائيم

،   نكن  آنها حمله از روبرو به«:   او گفت آرد، خداوند به
 سر  ، از پشت  توت  درختان  و از ميان  دور بزن بلكه
   توت وقتی صدای پايی بر سر درختان24.   آن حمله

   آن  عالمت  اين چون.   آن  را شروع  حمله شنيدی، آنوقت
 و لشكر  آنم  می  شما حرآت اپيش پيش  من  آه است

 ». دهم  می ها را شكست فلسطينی
   بود، عمل  او فرموده  خداوند به  داود، چنانكه پس25

 . نمود  تا جازر سرآوب آرد و فلسطينيها را از جبعه
 

 آورند ی م  اورشليم  عهد را به صندوق
 )43و6 :16 -25 :15و 14-1 :13  تواريخ1(

ی  تعداد س  خود را بهء ه زبد داود سربازان
 تا   رفت  يعاريمء  قريه  آرد و به نفر جمع هزار

   به  صندوق اين. ( عهد خدا را از آنجا بياورد صندوق
  صندوقی رو. شد ی م  ناميده  خداوند قادر متعال نام

 و حضور خداوند بر   قرار داشت  فرشتهء دو مجسمه

 در   آه يناداب ابء  عهد را از خانه صندوق3) .آنها بود
  ُعزه. نو گذاشتندی ا ، بر عرابه  بود برداشته آوهستان

 را  عرابهی ، گاوها)  ابيناداب پسران(و اخيو 
،  رفت ی عهد م  صندوق اخيو، پيشاپيش4. راندند یم
 سر او   از پشت  آه  اسرائيل  قوم و داود با رهبران5

   و دايره تار و چنگی  بودند با صدا در حرآت
خواندند  ی آواز م  قدرت ، با تمام  و سنج و دهلی زنگ

 .آردند یمی و پايكوب
 رسيدند، گاوها لغزيدند و   ناآن  خرمنگاه اما وقتی به6

   عهد را گرفت  خود را دراز آرد و صندوق  دست عزه
ور شد و   شعله  خداوند بر عزه  خشم آنگاه7.  نيفتد آه

  ا آنار صندوقاحترامی او را در همانج  بی برای اين
 شد و   خداوند غمگين  عمل داود از اين8.  عهد، آشت

 امروز نيز   تا به ناميد آه»   عزه مجازات« را   مكان آن
 .  است  معروف  نام  اين به
چطور «:   روز داود از خداوند ترسيد و گفت آن9
  پس10» ؟  ببرم  خانه  عهد را به  صندوق توانم یم

 عوبيد  ء خانه  را به هر داود، آنشی  بجا  گرفت تصميم
   عهد، سه صندوق11.  بود، ببرد  آمده  از جت  آه ادوم
   اهل  عوبيد ماند و خداوند، عوبيد و تمامء  در خانه ماه
 . داد  او را برآتء خانه

 وجود   دليل شنيد خداوند عوبيد را بهی داود وقت12
 او ، نزد  است  داده  برآت اش  عهد در خانه صندوق
 و سرور   و با جشن  عهد را گرفت  و صندوق رفت
   را حمل  آن آهی مردان13.  رهسپار شد اورشليمی بسو
 داود آنها   بودند آه  نرفته  قدم آردند بيشتر از شش یم

   فربهء گوسالهک گاو و يک  آرد تا ي را متوقف
 بود و با   را پوشيده  آاهنان داود لباس14. آندی قربان
   اين به15. رقصيد ی در حضور خداوند م درت ق تمام

  آنانی شيپورها، شادی  با صدا  اسرائيل  قوم ترتيب
 . آوردند  اورشليم عهد را به  صندوق

 عهد وارد شهر شدند،   صندوق  همراه جمعيتی وقت16
 آرد و داود را ديد   نگاه  از پنجره  دختر شائول ميكال
آند،  یمی يكوبرقصد و پا ی در حضور خداوند م آه
 . خود او را تحقير آرد  در دل پس

  آنی  داود برا آهی ا  عهد را در خيمه صندوق17
ی سوختنی ها ی بود، گذاشتند و داود قربان ديدهک تدار
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  آنگاه18.  نمود  خداوند تقديم بهی سالمتی ها یو قربان
  داد  برآت  خداوند قادر متعال  نام  را به  اسرائيل قوم

   نان قرصک  ي  و مردان از زنانک  هر ي و به19
. دادی  آشمش نانک  خرما و ي نانک  يی،معمول
، خود رفتندی ها  خانه  به  شد و مردم  تمام جشنی وقت
اما .  دهد  خود را برآتء  تا خانواده داود برگشت20

 او  تحقيرآميز بهی ، با لحن  او آمده  استقبال  به ميكال
 امروز چقدر با وقار و  ل اسرائي پادشاه«:  گفت

 جلو   ابله آدمک  ي  را مثل  خودش خوب!  بود سنگين
 »! رسوا آرد آنيزان

 امروز در حضور  من«:   گفت  ميكال داود به21
 فرمود تا بر   مرا انتخاب  آه رقصيدم خداوندی می

   خداوند، اسرائيل  و قوم  او برتر باشمء  و خانواده پدرت
   هم  باشد از اين لی، اگر الزمب22.  را رهبری آنم

   احترام  آه  باش ولی مطمئن.  شوم آوچكتر و نادانتر می
 ».  است  نرفته  از بين  آنيزان  پيش من
فرزند  ی، تا آخر عمر ب ، دختر شائول  ميكال پس23

 .ماند
 

  داود  خداوند بهء وعده
 )15-1 :17  تواريخ1(

  شد،  ساآن  خود در امنيت  در آاخ داود پادشاه
   دشمنانش زيرا خداوند او را از شر تمام

  من«:  گفتی  نب  ناتان روز داود بهک ي2.  بود رهانيده
   است  شده  سرو ساخته  با چوب  زيبا آه  آاخ در اين
ک  عهد خدا در ي  صندوق ، در حاليكه آنم یمی زندگ
 »!شود یمی  نگهدار خيمه

 در نظر   را آه آنچه«:  گفتی  و  در جواب ناتان3
 ». ، زيرا خداوند با توست  بده انجامی دار

  به  برود و آه5  فرمود  ناتان  خداوند به  شب اما همان4
ی برای توان یتو نم«:  بگويد خدمتگزار او داود چنين

  ساختمانک  هرگز در ي من6. یبسازی ا  خانه من
ز  را ا اسرائيل ی بن آهی  زمان از آن.  ام  نبوده ساآن

  خيمهک  ي  منء  تا امروز، خانه  آوردم مصر بيرون
  ديگر در حرآتی  جا بهی ، و از جاي  است بوده
 از   هيچكدام ، هرگز به  مدت  اين در طول7.  ام بوده

 خود  قومی شبانی  آنها را برا  آه  اسرائيل رهبران

از ی ا  خانه  چرا برايم  آه ، نگفتم  بودم  نموده تعيين
 ايد؟  نساخته سرو چوب

  چوپانی  وقت فرمايد آه ی م  خداوند قادر متعال حال«8
  ها از گوسفندان و در چراگاهی  نبود بيشی ا ساده

   اسرائيل قومی  رهبر  تو را بهی،آرد یمی نگهدار
 را   و دشمنانت ام  جا با تو بوده در همه9.  برگزيدم

ی  تا يك مآن ی نيز بزرگتر م تو را از اين.  ام نابود آرده
 خود  قومی برا11و10! ی دنيا شو  مردان از معروفترين

.  بگيرند  سروسامان  تا در آن  آردم انتخابی سرزمين
، ديگر  پرست بتی  آنها خواهد بود و قومها  وطن اين
   شده  سرزمين  وارد اين  تازه  من  قوم  آه  سابق مثل

   تمامتو را از شر.  نخواهند آرد بودند، بر آنها ظلم
 تو را ء  خانه  آه  منم اين.  آرد  خواهم  حفظ دشمنانت

 شوی،   ملحق  اجدادت وقتی تو بميری و به12.  سازم یم
  سازم  تو می  و تخت  تاج  را وارث  يكی از پسرانت من

   آسی است او همان13.  آنم  می  او را تثبيت و حكومت
 او  نت سلط  و من  خواهد ساخت ای برای من  خانه آه

 پدر او و او پسر  من14.  آرد  ابد پايدار خواهم را تا به
   شود، او را سخت  گناه  خواهد بود، اما اگر مرتكب من

 از او دور   من ولی محبت15.  آرد  خواهم مجازات
   دور شد و باعث  از شائول نخواهد شد، آنطور آه

  دان خان  آه بدان16.  شود  تو منتقل  او به گرديد سلطنت
   سلطنت  ابد باقی خواهد ماند و در حضور من تو تا به

 ».خواهد آرد
 خداوند   را آه ، آنچه  نزد داود برگشته  ناتان پس17

 .  او باز گفت  بود به فرموده
 

 داودی دعا
 )27-16 :17  تواريخ1(

  او در آنجا نشست.   رفت  عبادتء  خيمه  داود به آنگاه18
خداوند،   یا«:  دعا آرد و در حضور خداوند چنين

   مقام  اين  مرا به  آه  چيست  من  و خاندان  آيستم من
   نسل  به بلكهی  اآتفا نكرد  هم  اين به19ی؟ ا رسانده
 آيا با  خداوند بزرگی  ا.ی داد  نيز وعده  منء آينده
   گويد آه ديگر داود چه20ی؟ آن ی رفتار م  اينچنين همه

   تو بود آه  خواست اين21! یشناس ی م تو او را خوب
 مرا   وسيله  اين و بهی  را بكن بزرگی  آارها اين
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  ، چقدر با عظمت خداوند منی ا22. ی بده تعليم
 تو وجود  مثلی  خداي  آه ايم  هرگز نشنيده!یهست
در سراسر 23! یهستی نظير یبی تو خدا!  باشد داشته

،  اسرائيل ی تو، بن  قوم  مثل  آه  است  قوم دنيا، آدام
ی  را رهانيد اسرائيل ی باشد؟ تو بن يافتهی  برآت چنين

 را  و نامتی بسازی خود قومی تا از آنها برا
  ، مصر و خدايانش  عظيم  با معجزات.ی آن پرآوازه

 خود   ابد قوم  را تا به اسرائيل یبن24 .یرا نابود آرد
 .ی شد ايشانی خداوند، خدای و تو ای ساخت

   وعده  و خاندانم  منء  درباره  آه ، آنچهخداوندی ا«25
 شود و   تو تا ابد ستوده اسم26!   بده  انجامی،ا فرموده
  اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال:  بگويند مردم
ی ا27. آردی  خواه  مرا تا ابد حفظ تو خاندان.  است

   من تو به!  اسرائيلی خدای ، ا خداوند قادر متعال
   تو سلطنت  ابد بر قوم  تا به  من  خاندان آهی  داد وعده
   چنين ام  آرده  جرأت  آه  است  سبب  همين به. آند
واقعا خداوند، تو ی ا28.   بنمايم در حضورتی دعاي

های   وعده  و اين  است  راست خدا هستی و قولهايت
   قول  چنانكه آنم  می  خواهش پس29.   از توست خوب
   دهی، باشد آه  را برآت ندانم آنی و خا ای عمل داده

 تو   در حضور تو پايدار بماند و برآت  هميشه  من خاندان
 ». باشد  من  ابد بر خاندان تا به

 
  داود فتوحات

 )17-1 :18  تواريخ1(

  ها حمله ی فلسطين باز داود بهی  از چند پس
   را آه  داد و شهر جت ، آنها را شكست آرده
 .  آنها گرفت  بود از دست  شهر ايشان بزرگترين

   را به ، اسيران  داده  موآبيها را شكست داود همچنين2
 از   خوابانيد؛ سپس زمينی  رو  در آنار هم رديف
   نگه نفر را زندهک  و ي  نفردونفر راآشت هرسه
 و   او باج ، به  داود شده تابعی  موآب بازماندگان . داشت
 .دادند ی م خراج

، ) پسر رحوب(هددعزر ی نيروها داود  در ضمن3
، زيرا هددعزر   شكست  را در هم  صوبه پادشاه

   را به آنار رود فراتی آوشيد بار ديگر نواح یم
  ، هفت  داود هزار عرابه  جنگ در اين4.  آورد چنگ

   را به  هزار سرباز پياده  و بيست هزار سرباز سواره
  گهها ن عرابهی  برا ، بعد صد اسب گرفتی اسير
او 5.  آرد  را قطع  اسبانء بقيهی  پا ، رگ داشته

 از  آهی  و دو هزار سرباز سور  با بيست همچنين
 بودند جنگيد و   َهَددَعَزر آمده بهک آمی  برا دمشق
   قرارگاه  چندين داود در دمشق6.   آنها را آشتء همه

 او  ، به  داود شده  تابع  سوريه  و مردم مستقر ساخت
 داود هر جا   ترتيب  اين به. پرداختند ی م راج و خ باج
داود 7. بخشيد یمی ، خداوند او را پيروز رفت یم

  ، به  هددعزر را گرفته سردارانی طالی سپرها
 ی، و بيروتا ، او از طبح در ضمن8.  برد اورشليم
، آنها   گرفته مفرغی هددعزر، مقدار زيادی شهرها
 . برد  اورشليم  به را هم

 داود بر لشكر  شنيد آهی ، وقت  حمات  پادشاهتوعو،9
 را   هدورام پسرش10،   است هددعزر پيروز شده

ی  پيروز  او برساند و اين را بهی  و فرستاد تا سالم
   هددعزر و توعو با هم بگويد، چونک  او تبري را به
   و مفرغ از طال و نقرهی  هداياي هدورام.  بودند دشمن

طال و  هدايا را با   اينء داود، همه12و11.  داود داد به
ها،  ها، عمونی ها، موآبی  خود از ادومی ای آه نقره

   به ها و نيز از هددعزر پادشاه ها، عماليقی فلسطينی
 . خداوند آرد  بود، وقف  گرفته غنيمت

ی  هزار سرباز ادوم با هجدهک  نمء داود در دره13
ی  پيروز ناي.  برد ، آنها را از بين  شده وارد جنگ

 داود در سراسر  سپس14.  او افزود  شهرت داود به
.  او شدند ها تابع یها مستقر آرد و ادوم ، قرارگاه ادوم

ی  او پيروز ، خداوند به رفت ی م  هر طرف داود به
 .بخشيد یم

   حكومت  بر اسرائيل  و انصاف داود با عدل15
و )  پسر صرويه (  او، يوآب سپاه ء فرمانده16. آرد یم

  صادوق17. بود) پسر اخيلود (  نگار او يهوشافات وقايع
  هر دو آاهن) پسر ابياتار(و اخيملک )  پسر اخيطوب(

 ) پسر يهوياداع(بنايا 18. بودند و سرايا منشی دربار بود
 داود نيز در  پسران.  دربار داود بود محافظين ء فرمانده

 .آردند  او آمک می امور دربار به
  بوشتداود و مفي
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 ی ببيند آيا آس  فكر افتاد آه  اين داود بهی روز
 او  ؟ چون  است ماندهی  باق  شائولء از خانواده

 او  به2. آندی  او خوب  به  بخاطر يوناتان خواست یم
 صيبا   نام  به  شائول از نوآرانی  يك خبر دادند آه
ی ، از و  او را احضار آرده پس.   است هنوز زنده

 »ی؟يا تو صيبا هستآ«: پرسيد
 ».  صيبا هستم ، من قربانی بل«:  او گفت

   شائول ءاز خانوادهی آيا آس«:  پرسيد  پادشاه آنوقت3
   به آهی  قول  طبق خواهم ی م ؟ چون  است ماندهی باق

 ». آنمی  او خوب  به ام خدا داده
   هنوز زنده  يوناتان پسر لنگ«:  داد صيبا جواب

 ». است
 »؟ او آجاست«: سيد پر پادشاه4

پسر ( ماخير  ءدر لودبار در خانه«:   او گفت صيبا به
 ». است)  ئيل یعم

 پسر   را آه  فرستاد تا مفيبوشت  داود پادشاه پس6و5
   نزدش  ماخير به ء بود، از خانه  شائولء  و نوه يوناتان
   به  آرده  تعظيم  در برابر پادشاه مفيبوشت. بياورند
 . افتاد پايش

 تو را احضار  برای اين!  نترس«:  اما داود گفت7
  تمام.   تو خوبی آنم  به  يوناتان  تا بخاطر پدرت ام آرده

 و تو  دهم  می  تو پس  را به  شائول زمينهای پدر بزرگت
   زندگی خواهی آرد و با من  در قصر من بعد از اين

 »!  خواهی نشست سر يک سفره
:  افتاد و گفتک  خا ه ب  در حضور پادشاه مفيبوشت8
   من چونی ا  مرده  سگ خواهد به ی م آيا پادشاه«

 »آند؟ی خوب
:   او گفت  و به  را خواست ، صيبا نوآر شائول پادشاه9
   او بود، بهء  و خانواده  تو شائول  ارباب  مال هر چه«
 بايد   و نوآرانت تو و پسرانت11و10.  ام  داده  پس اش نوه

ک  آنيد و خورا  و زرع و آشتای  را برا زمين
   پيش  نماييد، اما خود مفيبوشت  را تأمين اش خانواده

 ».خواهد آردی  زندگ من
  ، جواب  نوآر داشت  پسر و بيست  پانزده صيبا آه

 ». داد  خواهم  امر فرموديد انجام ، هر چه قربان«: داد
   داود پادشاهء  بر سر سفره ، مفيبوشت  پس از آن
. خورد  با او غذا می  يكی از پسرانش  و مثل نشست می

  تمام.  ميكا  نام  به  پسر آوچكی داشت مفيبوشت12
.  شدند  مفيبوشت  صيبا خدمتگزارانء اعضای خانواده

   بود، در اورشليم  از هر دو پا لنگ  آه  مفيبوشت پس13
 بر   با پادشاه آرد وهميشه  زندگی می در قصر پادشاه
 . نشست  می سر يک سفره

 
 داود بر عمونيها و سوريهای پيروز

 )19-1 :19  تواريخ1(

   مرد و پسرش  عمون  پادشاهی، از چند پس
،  داود پادشاه2.   او نشست  بر تخت حانون

  را با حانونی  دوست بايد رسم«:  خود فكر آرد پيش
  منی  با وفا ، دوست  ناحاش  پدرش ، چون بجا آورم

 فرستاد   دربار حانون بهی يندگان داود نما پس» .بود
 . بگويند  او تسليت تا به
  بزرگان3،  رسيدند  عمون  به نمايندگانی وقتی ول

  احترامی  برا  اشخاص اين«:  گفتند  حانون  به عمون
   داود آنها را فرستاده اند، بلكه  اينجا نيامده  به  پدرت به

ی وس ما، شهرها را جاس  به  از حمله  تا پيش است
داود را ی ها  فرستاده  رو، حانون از اين4» .آنند
 را تراشيد و   صورتشان طرفک  ي ، ريش گرفته

   برهنه  را نيمه ، ايشان  آرده  پاره  را از پشت لباسشان
 . برگردانيد  آشورشان به
   به  وضع آشيدند با اين ی م  داود خجالت نمايندگان5

ر را شنيد، دستور  خب  اين داود چون.  بازگردند وطن
 . بلند شود شان داد آنها در شهر اريحا بمانند تا ريش

   آار، داود را دشمن  وقتی فهميدند با اين  عمون مردم6
 سوری از ء  هزار سرباز پياده اند، بيست خود آرده

، و   هزار نفر از طوب  و دوازده  و صوبه رحوب بيت
وقتی 8و7. دند را با هزار نفر اجير آر  معكه نيز پادشاه

   سپاه  و تمام  باخبر شد، يوآب  موضوع داود از اين
عمونيها از .  با آنها فرستاد  مقابله  را به اسرائيل
   سوری آردند و سربازان  می های شهر دفاع دروازه
،   و معكه  طوب  و سربازان  و صوبه رحوب  بيت اهل

 . بودند در صحرا مستقر شده
ی  بجنگد، گروه ايد در دو جبهه ب  ديد آه يوآبی وقت9

 آرد و   خود را انتخاب  رزمندگان از بهترين
   سربازان  جنگ  تا به  گرفتء ه عهد آنها رابهی فرمانده
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ی  ابيشا  برادرش  را به  سربازانء بقيه10. برودی سور
  آردند، حمله ی م  از شهر دفاع  عمونيها آه سپرد تا به

 .آند
   سربازانء اگر از عهده«:  ت گف  برادرش  به يوآب11

 ء  بيا، و اگر تو ازعهده  آمک من  به سوری برنيامدم
  شجاع12.  آيم  آمک تو می  به عمونيها برنيامدی، من

 خود و شهرهای خدای   قوم خواهيم اگر واقعًا می!  باش
  هر چه.   بجنگيم ، امروز بايد مردانه  دهيم خود را نجات

 ». خواهد شد جام، ان  خداوند است خواست
 آردند، سوريها   حمله  و سربازانش  يوآب هنگامی آه13

  عمونيها نيز وقتی ديدند مزدوران14.  فرار گذاشتند پا به
  ، تا داخل  فرار آرده آنند، آنها هم سوری فرار می

 با عمونيها   از جنگ يوآب. نشينی نمودند شهر، عقب
 . آرد  مراجعت  اورشليم  و به بازگشت

توانند در برابر  یديدند نمی سوريها وقت16و15
 خود را   سربازان  آنند، تمام ها مقاومت یاسرائيل

را نيز ی هاي ی، سور هددعزر پادشاه. احضار آردند
 نيروها  اين.  آرد  بودند جمع  رود فرات  در شرق آه
 هددعزر بود   سپاهء  فرمانده آهک شوبی  فرمانده به
 . آمدند  حيالم به
 اسرائيلی را   سربازان ء را شنيد، همه  اين اود چوند17

.  آمد  حيالم ، به  عبور آرده  آرد و از رود اردن جمع
ولی 18.  شد  سوری وارد جنگ درآنجا با سربازان

 هفتصد   گريختند و داود و سربازانش سوريها باز هم
 سوار سوری را   هزار اسب  سوار و چهل عرابه
وقتی 19.  شد  آشته  جنگ ينشوبک نيز در ا. آشتند

 سوری   سربازان  مزدور هددعزر ديدند آه پادشاهان
 آنها  ، تابع  نموده ها صلح اند، با اسرائيلی  خورده شكست
   نكردند به ها جرأت ، ديگر سوری  پس از آن. شدند

 .عمونيها آمک آنند
 

  داود و بتشبع
   را به  اسرائيل  بعد، داود قشون بهار سال

.  عمونيها فرستاد  جنگ  به يوآبی رماندهف
   دشمنان  بهار به ، معموًال در فصل پادشاهان(

،   داده ها را شكست یآنها عمون.) شدند یور م حمله

  اما داود در اورشليم.  آردند  را محاصره شهر ربه
 .ماند

 و   برخاست  عصر داود از خواب روز هنگامک ي2
ی وقت.  رفتی  سلطنت اخ آ بام  پشت بهی هواخوری برا

  زيبا افتاد آهی  زن  به زد چشمش ی م در آنجا قدم
نفر را فرستاد تا ک داود ي3.  بود  آردن  حمام مشغول

، دختر   بتشبع  شد اسمش معلوم.   آيست  زن بپرسد آن
 داود چند نفر  پس4.  استی حيتی  اوريا  و زن اليعام

 نزد او آمد،  بعبتشی وقت. را فرستاد تا او را بياورند
   خود را با آب  بتشبع سپس. داود با او همبستر شد

 فهميد  بتشبعی وقت5.   برگشت  خانه ، به طاهر ساخته
   را به  موضوع  فرستاد و اين ، پيغام  است  حامله آه

 .داود خبر داد
ی اوريا«:  را فرستاد  پيغام  اين يوآبی  داود برا پس6

اوريا آمد، داود از ی وقت7 ».  بفرست را نزد منی حيت
 را   جنگ  و اوضاع  و سربازان يوآبی او سالمت
 برو و   خانه  به حال«:   او گفت  به سپس8. پرسيد

نيز ی  اوريا، داود هداياي بعد از رفتن» .  آن استراحت
 و   خود نرفتء  خانه اما اوريا به9.  او فرستاد ء خانه به

 بسر   پادشاه  محافظين ، پيش  آاخء  را آنار دروازه شب
 .برد

 را شنيد، اوريا را احضار آرد و  داود اينی وقت10
از ی  دور  از اينهمه ؟ چرا پس  است  شده چه«: پرسيد
 »ی؟ نرفت  خانه  به ، ديشب خانه

 و   اسرائيل  عهد خداوند و سپاه صندوق«:  اوريا گفت11
ردو  در صحرا ا  و افسرانش  يوآب  منء يهودا و فرمانده

   به  و با زنم  بروم  خانه  به  من  آه اند، آيا رواست زده
   شما قسم  جان ؟ به  و با او بخوابم  بپردازم  ونوش عيش
 ». آرد  آار را نخواهم  اين آه
   اينجا بمان  هم  امشب ، پس بسيار خوب«:  داود گفت12

 روز و   اوريا آن پس» . برگرد  جنگ  ميدان و فردا به
ی داود او را برا13.  ماند  در اورشليم د همروز بع
،  با اينحال.  آرد  و او را مست  نگهداشت  شام صرف
 آنار   دوباره  بلكه  نرفت اش  خانه  نيز به  شب اوريا آن
 . خوابيد  آاخ ءدروازه

  يوآبی برای ا  روز بعد، داود نامه ، صبح باالخره14
در 15. فرستاد   اوريا برايشء  را بوسيله  و آن نوشت
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   شدت جنگی  وقت  بود آه  دستور داده  يوآب  به نامه
 قرار بدهد و او   جبهه  مقدم گيرد، اوريا را در خط یم

 در  يوآبی  وقت پس16.  شود را تنها بگذارد تا آشته
ی  جاي  بود، اوريا را به  شهر دشمنء  محاصره حال

نجا  در آ دشمنی  قو  سربازان دانست ی م فرستاد آه
 جنگيدند و در   شهر با يوآب مردان17. جنگند یم

 . شدند آشتهی  اوريا و چند سرباز ديگر اسرائيل نتيجه
داود ی  را برا  جنگ  گزارش يوآبی وقت18
  اينی وقت«:   قاصد گفت به21و20و19، فرستاد یم

 او   است ممكنی  برسان  پادشاه  عرض  را به گزارش
   اندازه  تا اين ربازانچرا س: شود و بپرسدی عصبان

شدند؟ مگر ک  نزدي  شده  شهر محاصره به
ی  تيرانداز حصار بطرفشانی دانستند از باال ینم

در ک  ابيمل اند آه  آرده خواهد شد؟ مگر فراموش
حصار، ی  از باال  شد آه آشتهی  زن  دست  به تاباص

  ؟ آنوقت  انداخت سرشی روی  دست  آسياب سنگک ي
 ». شد  آشته ماوريا ه: بگو

   داود گزارش  و به  رفت  اورشليم  قاصد به ، آن پس23و22
تر بودند و از   از ما قوی افراد دشمن«:  ، گفت داده

 آردند ولی ما آنها را تا   ما حمله ، به  شده شهر خارج
 از روی  تيراندازان24.   رانديم  شهر عقبء دروازه

 ما  از سربازانچند نفر .  قرار دادند حصار ما را هدف
 ». بود  ايشان  در بين  اوريای حيتی هم  شدند آه آشته

   بگو آه  يوآب ، به بسيار خوب«:  داود گفت25
   قايل  و آن  اين بينی  شمشير فرق  نباشد، چون ناراحت

 سختتر بجنگيد و شهر را تسخير   دفعه اين. شود ینم
 ». ام ی راض  او بگو از آارش  به در ضمن. آنيد

. ، عزادار شد  است  مرده  شنيد شوهرش بتشبعی وقت26
   را به  داود بتشبعی، سوگوار  ايام  شدن بعد از تمام27
،   داود شده از زنانی آورد و او نيز يكی  سلطنت آاخ

 بود   داود آرده آهی اما آار. بدنيا آوردی از او پسر
 .در نظر خداوند ناپسند آمد

 ود داء  و توبه  ناتان پيغام
  ناتان  نبی را نزد داود فرستاد و خداوند، ناتان

 : آرد  تعريف  را برايش  حكايت ، اين آمده
فقير بود ی آردند، يك یمی دو نفر زندگی در شهر«

گوسفند  مرد ثروتمند گاو و2. ثروتمندی و ديگر

  مادهک  ي  دنيا فقط  فقير از مال اما آن3.  داشتی زياد
   بود و او را همراه  خود خريده ل از پو  آه  داشت بره

   بره  آن  خود به از بشقاب. آرد ی م  بزرگ پسرانش
نوشانيد،  ی م  او آب  به اش داد و از آاسه یمک خورا
  خوابانيد و او را مثل ی م  را در آغوشش  بره آن

   خانه بهی مهمانی روز4.  داشت ی م  دوست دخترش
از ی  يك آنكهی جااو بی ول.   ثروتمند رفت  شخص آن

  مهمانشی  خود را بكشد تا برا  و گوسفندان گاوان
، سر   مرد فقير را گرفته  آنء  آند، بره تهيهی غذاي
 ».بريد

  به«:  شد و گفتی  را شنيد عصبان  اين داود چون5
 بايد  آردهی  آار  چنين آهی ، آس  قسم خداوند زنده

  چاره بي  آن  حال  به  دلش و چون6،  شود آشته
   او پس  به ، چهاربره  بره آنی ، بايد بجا نسوخت

 ».دهد
 مرد ثروتمند، تو  آن«:   داود گفت  به  ناتان آنوقت8و7

   خداوند، خدای اسرائيل  آرد آه و بعد اضافه» !هستی
   نجات  شائول  تو را از دست من«: فرمايد  می چنين
 تو را بر  و  تو بخشيدم  و حرمسرای او را به ، آاخ دادم

 چيزها برای تو  اگر اين.   ساختم  پادشاه يهودا و اسرائيل
 چرا  پس9.  دادم  تو می  به آافی نبود بيشتر از اينها هم

   زشت  عمل  اين  مرا زير پا گذاشتی و مرتكب قوانين
 او را   عمونيها آشتی و زن شدی؟ تو اوريا را بدست

 و  ، آشت  پس ، از اين بنابراين10 نمودی،  تصاحب
   تو دور نخواهد شد، زيرا با گرفتنء آشتار از خانواده

   هم  من بنابراين11. ای  آرده  اهانت  من  اوريا، به زن
.  آنم  می  بال نازل ، بر سرت ات  افراد خانواده بدست
 و او در  دهم  می ات  همسايه  به  چشمانت  را پيش زنانت

 آار را  تو اين12. شود  با آنها همبستر می روز روشن
 و در برابر   در روز روشن  آردی، اما من مخفيانه
   بال را بر سر تو خواهم  اين اسرائيل  بنی ء همه چشمان
 ».آورد

  در حق«:   گفت  ناتان ، به  آرده داود اعتراف13
 ». ام  آرده خداوند گناه

 و   است  تو را بخشيده  خداوند همی،بل«:   گفت ناتان
ی ول14. نخواهد آردک  تو را هال  گناهت  اين بسبب
 خداوند   دشمنان آهی ا  شده  باعث  آارت  با اين چون
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،   بدنيا آمده  آه همی ا  بچه  اين  او آفر گويند، پس به
 ».خواهد مرد

ی  و خداوند، پسر  خود برگشتء  خانه  به بعد ناتان15
  هداود ب16.  بيمار آرد  بود سخت  زاييده  بتشبع را آه

  دارد، و بدين   نگاه  را زنده  بچه  آرد آه خدا التماس
   شب ، تمام  خود رفته  اتاق  و به  گرفت منظور روزه

   از او خواهش درباريان17.  دراز آشيد زمينی رو
 بلند شود و با آنها غذا بخورد، اما  آردند از زمين

.  مرد  بچه ، آن  در روز هفتم تا اينكه18،  نكرد قبول
آنها .  او بدهند  خبر را به ترسيدند اين ی م ربارياند
 بود داود از   هنوز زنده  بچه آنی وقت«: گفتند یم

 او   اگر به زد، حال ی نم با ما حرفی  ناراحت شدت
ی  بالي  چه  نيست ، معلوم  است  مرده  بچه  آه خبر بدهيم

 »بر سر خود خواهد آورد؟
   حرف باهمی داود ديد آنها در گوشی وقتی ول19
   مرده آيا بچه«:  و پرسيد  است  شده زنند، فهميد چه یم

 »؟ است
 بلند شد، شستشو   داود از زمين آنگاه20» .یبل«: گفتند

 نمود   را عوض  آرد، لباسهايش  را شانه نمود، سرش
.  آرد  و خداوند را پرستش  رفت  عبادتء  خيمه و به
. دخورک  و خورا  برگشت  آاخش  به سپس

ما از رفتار «:  او گفتند  آردند و به  تعجب درباريان21
   بود گريه  هنوز زنده بچهی وقت.  آوريم یتو سر در نم

   مرده  بچه  آه  اما حال.یخورد یو غذا نمی آرد یم
 »!یخور ی، غذا م  برداشته  از گريه ، دست است

   گرفتم  بود، روزه  زنده بچهی وقت«:  داد داود جواب22
   من  شايد خداوند به آردم ی فكر م ، چون گريستمو 
   بچه  آه اما حال23. دارد  نگه  را زنده  آند و بچه رحم
 او را  توانم ی؟ آيا م  بگيرم  ديگر چرا روزه  است مرده
  او نزد منی ، ول  رفت  او خواهم  پيش ؟ من  آنم زنده

 ». بازنخواهد گشت
 بار ديگر از  بتشبع. دادی  رادلدار  داود بتشبع سپس24

   او را سليمان ی زاييد و اسم، پسر  شده داود حامله
  و به25  داشت ی م  را دوست خداوند سليمان.  گذاشت
 را يديديا  را فرستاد تا سليمانی  نب  ناتان  سبب همين

 . دهد لقب) » خداوند محبوب«ی يعن(
 

 گيرد ی را م داود ربه
 )3-1 :20  تواريخ1(

   عمون  پايتخت  شهر ربه  به ، يوآب  بين يندر ا27و26
او قاصدانی نزد .  آرد  را محاصره  برد و آن حمله

 در   آن  آب  و مخازن ربه«:  او بگويند داود فرستاد تابه
 را بياور و شهر را   سربازانء  بقيه پس28.  اختيار ماست

 ». شود  تو تمام  نام  تاپيروزی به  آن تصرف
 را تسخير   لشكرآشيد و آن  ربه به داود  پس30و29

داود .  برد  اورشليم از آنجا بهی  زياد ، غنيمت آرده
 و   برداشت را از سرشی  عمون پادشاهی  گرانبها تاج

  و پنجی ، حدود س  تاج اين.   گذاشت بر سر خودش
  ساختهی  قيمت  و از طال و جواهرات  داشت آيلو وزن

 و  ، اره شهر را اسير آرده   آن داود، مردم31.  بود شده
ی  آارها  داد و آنها را به  دستشان  و تبر به تيشه
  از ايشانی آجرپزی ها او در آوره.   گماشت سخت
 نيز  ديگر عمونی شهرهای او با اهال. آشيد یآار م
   او به  داود و قشون سپس.  آرد  عمل گونه همين

 . بازگشتند اورشليم
 

  و تامار امنون
   به ، پسر داود، خواهر زيبايی داشت ومابشال
 برادر  ، پسر ديگر داود آه امنون.  تامار نام

   چنان امنون2.  او شدء  دلباخته ناتنی تامار بود، سخت
 او بيمار   از عشق  بود آه  شده  خواهرش خاطرخواه

  ، زيرا تامار چون  تامار نداشت او دسترسی به. شد
ولی 3.  آند  معاشرت مردان با   نداشت  بود حق باآره
  يوناداب.   يوناداب  نام  به گر داشت  رفيقی حيله امنون

 . داود بودء پسر شمعی و برادرزاده
  پسر پادشاهی ا«:   گفت  امنون  به يونادابی روز4

   بگو چه  من  بهی؟شو ی روز الغرتر م چرا روز به
 »؟  است شده

  ام ی، خواهر ناتن تامار  عاشق من«:   او گفت  به امنون
 »! ام شده

 را   و خودت  دراز بكش در بسترت«:   گفت يوناداب5
 او   بيايد، به  عيادتت  به پدرتی وقت.  بزنی  مريض به

.  آند تهيهی  خوراآ  تامار را بفرستد تا برايت بگو آه
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  خوبی  تامار غذا بخور  اگر از دست بگو آه
 ».یشو یم
 آمد، از او   عيادتش  به ادشاهپی وقت.  آرد  چنين امنون6

 دهد بيايد و   تامار اجازه  خواهرش  به تقاضا آرد آه
 آرد و  داود قبول7. بپزد تا بخوردی  غذاي برايش
ی  برود و برا  امنون  پيش  فرستاد آه تامار پيغامی برا

 و   رفت  امنونء  خانه تامار به8.  آند تهيهی او خوراآ
  خمير تهيهی تامار مقدار.  بود او بر بستر خوابيده

ک خورای سينی اما وقت9.   پخت او نانی آرد و برا
   نوآرانش ، او نخورد و به  گذاشت  امنون را پيش
   بيرون  همه پس» . برويد  از اينجا بيرون همه«:  گفت
  را بهک  خورا دوباره«:   تامار گفت بعد به10. رفتند
ک تامار خورا» .  بده  من  را به  بياور و آن  خواب اتاق

،   او گذاشت  را پيش  آن همينكهی ول11.  او برد را پيش
  ، بيا با من عزيزم«:  ، گفت  او را گرفته امنون
 »! بخواب

نبايد در !   آار را نكن ، اين امنون«:  تامار گفت12
   با اين من13.  بار بياوری ای به  فاجعه  چنين اسرائيل

   انگشت ؟ و تو در اسرائيل وم بر توانم رسوايی آجا می
   بگو و من  پادشاه  به  فقط آنم تمنا می. نما خواهی شد

 ». آنی  ازدواج  خواهد داد تا با من  اجازه مطمئنم
 از تامار   بدهكار نبود، و چون  امنون گوشی ول14

  بعد ناگهان15.  او تجاوز آرد  زور به قويتر بود، به
   بيش  نفرتش  شد و شدت ل تبدي  نفرت  به  امنون عشق

:   تامار گفت او به.   او داشت  قبًال به بود آهی از عشق
 »! از اينجا برو بيرون«
   بيرون ، چون  آار را نكن اين«:   گفت تامار با التماس16

 ». آردی  با من  آه  عملی است  بدتر از آن  من راندن
او 18و17. او نكردی  حرفها بهی  توجه امنونی ول
 دختر را از اينجا  اين«:  ، گفت  را صدا زده وآرشن

 نوآر   آن پس» . ببند  سرش  و در را پشت  آن بيرون
 . آرد او را بيرون

  ، لباس  پادشاه ء باآره  دختران  بود آه  رسم  زمان در آن
  رنگارنگ  اما تامار لباس19. پوشيدند ی م رنگارنگ

،  يخته آرد، خاآستر بر سر خود ر خود را پاره
 از آنجا  آنان  و گريه  گذاشت سرشی  را رو دستهايش
 .دور شد

،  ببينم«:  او را ديد، پرسيد  ابشالوم برادرشی وقت20
  ؟ ناراحت  است  تو تجاوز آرده  به  امنون آيا برادرت

   بيرون  ما بهء  از خانواده  موضوع  و نگذار اين نباش
   ابشالوم  برادرشء  تامار در خانه پس» .درز آند
 .گير شد گوشه

  اندازه ی رسيد، ب  داود پادشاه  گوش  خبر به اينی وقت21
 از   زشت  عمل  اين  بسبب اما ابشالوم22. شدی عصبان
 با او   موضوع  اينء  و درباره  داشت  دل  به  آينه امنون
 . گفت ی نم  سخن هيچ

 
   ابشالوم انتقام

   حاصور واقع عل در ب ابشالومی  بعد، وقت دو سال23
ی بريد، جشن ی م  خود را پشم  گوسفندان در افرايم
.  آرد  را دعوت  پادشاه  پسران  داد و تمام ترتيب

،  پادشاهی ا«:  ، گفت  رفته  داود پادشاه  پيش ابشالوم24
،  ام  داده  ترتيب گوسفندانمی  بر  پشم  مناسبت بهی جشن

   تشريف  جشن  اين  به  درباريان  همراه تقاضا دارم
 ».بياوريد

 ء ، اگر همه  پسرم نه«:   گفت  ابشالوم  به پادشاهی ول25
 ». شويم یمی تو بار سنگينی  برا ما بياييم
 و از  داود نپذيرفتی اصرار نمود، ولی  خيل ابشالوم

  ، پس بسيار خوب«:   گفت ابشالوم26. او تشكر آرد
ی  را بجا  امنون توانيد بياييد، برادرم یاگر شما نم

 ». بفرستيد خودتان
 »؟ چرا امنون«:  پرسيد پادشاه

   پادشاه  آنقدر اصرار آرد تا سرانجام ابشالومی ول27
 . نمود  موافقت  و ساير پسرانش  امنون با رفتن

  صبر آنيد تا امنون«:   افراد خود گفت  به ابشالوم28
. ، او را بكشيد  منء  با اشاره  شود، آنوقت مست
 »! باشيد شجاع.   منم اينجا فرمانده! نترسيد

.  را آشتند امنونی  دستور و ، به  افراد ابشالوم پس29
، فرار   خود سوار شده  بر قاطران  ديگر پادشاه پسران
   به  بازگشت  هنوز در راه ايشانی وقت30. آردند

  تمام   ابشالوم  داود خبر رسيد آه  بودند، به اورشليم
.   است نگذاشتهی را باقی و يك   را آشته پسرانش

 آرد و   خود را پاره  و لباس  از جا برخاست پادشاه31
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خود را ی ها  نيز لباس درباريان.  نشستک خای رو
 . آردند پاره

و ی پسر شمع ( ، يوناداب  بين اما در اين33و32
   آشته همه«:  وارد شد و گفت)  داودءبرادرزاده

   اين ابشالوم.   است  رسيده  قتل  به  امنون فقط! اند نشده
 تجاوز   خواهرش  به  امنون آشيد آهی  را وقت نقشه
  فقط! اند  نمرده  پسرانتانء  باشيد همه خاطر جمع. آرد

 ».  است  مرده امنون
 . فرار آرد ، ابشالوم  ضمن در اين34

ی بان حصار شهر ديدهی  رو آهی بان ، ديده در اورشليم
ی  بزرگ ، گروه  آنار آوه ز راه ا آرد، خبر داد آه یم

 .آيند ی شهر م بطرف
،   گفتم ببينيد، همانطور آه«:   گفت  پادشاه  به يوناداب35

   پادشاه  پسرانء  همه طولی نكشيد آه36» . آمدند پسرانتان
   هم  و درباريان پادشاه.  تلخی گريستند وارد شدند و به

 . آردند با آنها با صدای بلند گريه
پسر ( *ی تلما  فرار آرد و به ما ابشالوما38و37

 در آنجا   سال  برد و سه  جشور پناه پادشاه) عميهود
عزادار ی  زياد  مدت  امنون پسرشی داود برا. ماند
   ديدار پسرش  و مشتاق يافتی  تسل آم اما آم39، بود

 . شد ابشالوم
 

   اورشليم  به  ابشالوم بازگشت
   چقدر مشتاق دشاه پا  فهميد آه يوآبی وقت

  حكيمی  زن بدنبال2،   است ديدار ابشالوم
   آن  به يوآب. آرد یمی  زندگ  در شهر تقوع فرستاد آه

ی  طوالن  مدت آهی  زنء  قيافه  را به خودت«:   گفت زن
 و   عزا بپوش باشد دربياور؛ لباس ی عزادار م است

  اين برو و   پادشاه بعد پيش3.   نكن  را شانه موهايت
 او   به سپس» . او بگو  به گويم ی تو م  به  را آه سخنان

 . بگويد ياد داد چه
:   آرد و گفت  رسيد، تعظيم  نزد پادشاه  زن آنی وقت4
 »!  برس  دادم ، به پادشاهی ا«
 »؟  است  شده چه«:  پرسيد پادشاه6و5

                                                 
 .تلمای پدر بزرگ مادری ابشالوم بود   *

 . دو پسر داشتم.  ای هستم  بيوه  زن من«:  آرد عرض
   دعوا آردند و چون و در صحرا با هم د يک روز آن

   به  جدا آند، يكی از ايشان آسی نبود آنها را از هم
   و خويشانم  قوم  تمام حال7.  شد  ديگری آشته دست
   تا او را به  آنم  آنها تسليم  را به خواهند پسر ديگرم می
 آار را   اين ولی اگر من. ، بكشند  برادرش  قتل جرم
 شوهر  ماند و نسل  باقی نمی سی برايم، ديگر آ بكنم

 ».شود  می  برانداخته  از روی زمين مرحومم
.  برو  خانه  به  راحت با خيال«:   او گفت  به پادشاه8

 ». داد  آار را خواهم ترتيب
 و   من  گردن ، تقصير به پادشاهی ا«:   گفت زن9

 »!تقصير ی ب  و تختش  باشد و پادشاه ام خانواده
، او را  گفتی  تو چيز بهی اگر آس«:  فرمود هپادشا10

 تو   او هرگز مزاحم  آه آنم یمی آار.  بياور نزد من
 ».نشود

  ، به پادشاهی ا«:   گفت  پادشاه  به  زن  آن سپس11
   نخواهيد گذاشت  ياد آنيد آه  قسم خداوند، خدايتان
   را از پسر ديگرم  پسرم  خون  انتقام خويشاوند من

 ». او را بكشدبگيرد و
از سر ی ، موي  قسم  خداوند زنده به«:  داد  پاسخ پادشاه
  آنم ی م التماس«:   گفت زن12» ! نخواهد شد  آم پسرت
 ». چيز ديگر نيز بگويمک  دهيد ي اجازه
 »!بگو«:  فرمود پادشاه

   داديد برای من  قول  آاری را آه چرا همين«:  گفت13
دهيد؟ چطور پسر مرا   نمی  خدا انجام بكنيد، برای قوم

   است  شده  آواره  را آه بخشيديد، اما پسر خودتان
  سرانجام14 مورد مقصر نيستيد؟  بخشيد؟ آيا در اين نمی
   ريخته  بر زمين  آب عمر ما مثل.  ميريم  ما میء همه
   را جمع  آن توان  ديگر نمی  ريخت  آه شود، آب می
 او را   شود خدا جان می وقتی آسی از خدا آواره. آرد

. خواند  سوی خود باز می  او را به نمی گيرد، بلكه
   برای پسر خودم  من البته16و15.  آنند  نيز چنين پادشاه

با خود .  او را بكشند ترسم  می ، چون ام  اينجا آمده به
 نمايند و ما را از   توجه  عرايضم  به  شايد پادشاه گفتم
 خدا   و خاآی آه  را از آبخواهد ما  می  آسی آه دست
  با خود گفتم17.  آند، برهانند نصيب  بی  ما عطا آرده به
شما .  خاطر خواهد آرد ، ما را آسوده  پادشاه  قول آه

14
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   را از بد تشخيص  خدا هستيد و خوبء  فرشته مثل
 ». شما باشد  همراه خداوند، خدايتان. دهيد می

 را   و تو راستش آنم از تو میسؤالی «:   گفت پادشاه18
 ».بگو

 ».  بفرمانم ، گوش پادشاهی ا«:  آرد عرض
   اينجا فرستاده  تو را به آيا يوآب«:   گفت پادشاه19

 »؟ است
 را از شما،   حقيقت توانم یچطور م«:  داد  جواب زن
   مرا فرستاد و به  يوآبی،؟ بل  آنم ، آتمان پادشاهی ا

  رفعی  آار را برا اين20.  گويم ب  چه  ياد داد آه من
 خدا دانا هستيد و هر  ء فرشته شما مثل.  آرد آدورت

 ».دانيد یشود، م ی م چه
بسيار «:   او گفت  و به  را خواست  يوآب  پادشاه پس21

 ». را بياور ، برو و ابشالوم خوب
، امروز  پادشاهی ا«:   آرد و گفت  تعظيم يوآب22

   درخواست  داريد، چون  لطف نظر  من  به  آه فهميدم
 ». دهد خدا شما را برآت.  آرديد مرا اجابت

   اورشليم  را با خود به  و ابشالوم  جشور رفت  به يوآب23
   خود برود و به ء خانه او بايد به«:   گفت پادشاه24. آورد

   ابشالوم پس» .  را ببينم  رويش خواهم  نمی اينجا نيايد، چون
 . را نديد  و پادشاه رفت خود ء  خانه به
 در   لحاظ  بود و از اين قيافه  مردی خوش ابشالوم25

از موی سر تا . رسيد  پای او نمی  به  هيچكس اسرائيل
   بسيار پرپشت موی سرش26. نوک پا در او عيبی نبود

آرد، زيرا بر   می  را آوتاه بود و او سالی يک بار آن
 دو   آن اهی، وزن ش  مقياس به. نمود  سنگينی می سرش
.  پسر و يک دختر شد  سه او صاحب27. شد  می آيلوگرم

 . و بسيار زيبا بود  داشت دختر او تامار نام
  در اينی  ماند، ول  در اورشليم  دو سال ابشالوم29و28

ی  فرستاد تا برا  يوآب  بدنبال  را نديد، پس  پادشاه مدت
 بار ديگر  ابشالوم.  نيامد  آند؛ اما يوآب او وساطت

 . نيامد  بار هم اينی  او فرستاد، ول بدنبال
برويد و «:   گفت  خدمتكارانش  به  ابشالوم بنابراين30

  ، آتش  است  منء  آنار مزرعه  را آه  جو يوآبء مزرعه
 . آردند آنها نيز چنين» .بزنيد

چرا «:   آمد و گفت  نزد ابشالوم  يوآب پس31
 » زدند؟  مرا آتشء  مزرعه خدمتكارانت

   از پادشاه خواهم ی م چون«:  داد  جواب ابشالوم32
 مرا ببيند، چرا مرا از  خواست یاگر نمی بپرس

  حال.  ماندم ی اينجا آورد؟ بهتر بود همانجا م جشور به
اگر .   آنم  صحبت  با پادشاه  باره  تا در اين بدهی ترتيب

 ». مرا بكشد ، خودش مقصرم
   پادشاه  عرض  به  بود يوآب ه گفت  ابشالوم هر چه33

.   حضور پذيرفت  را به  داود ابشالوم سرانجام. رسانيد
 آرد و داود او   تعظيم ، در حضور پادشاه  آمده ابشالوم
 .را بوسيد

 
   ابشالوم ءتوطئه

برای   ای با چند اسب  عرابه ، ابشالوم بعد از آن
تا  آرد   نفر را استخدام  آرد و پنجاه خود تهيه

 زود بلند  او هر روز صبح2.  او باشند گارد محافظ
. ايستاد  و در آنجا می رفت شهر می ء  دروازهشد، آنار می

   شكايتش  برای رسيدگی به ديد آه  آسی را می هر وقت
پرسيد  ، می  برود، او را صدا زده  پادشاه خواهد پيش می
او   بعد به3.  مشكلی دارد  و چه  شهر است  از آدام آه
   آه ؛ ولی افسوس  تو بجاست بلی، شكايت«:  گفت می

اگر 4.  رسيدگی آند  شكايات  اين  آسی را ندارد تا به پادشاه
 را   بيايد و حق  پيش  وضع  اين گذاشتم  نمی  قاضی بودم من
 ». دادم  حقدار می به
  دستشی آرد، فور ی م  او تعظيم پيشی  آس هر وقت5

. بوسيد یآرد و م یلند م، او را ب را دراز آرده
ی خواستند برا ی م آهی هاي ی اسرائيل  با تمام ابشالوم6

 رفتار   بروند، چنين  نزد پادشاه  شكايتشان بهی رسيدگ
   مردم ، دل  نيرنگ  او به  طريق  اين به. آرد یم

 . آورد  را بدست اسرائيل
:   گفت  پادشاه  به يک روز ابشالوم.   گذشت چهار سال8و7
   به  و نذری را آه  بروم  حبرون  به خواهم  می جازها«

  ، زيرا وقتی در جشور بودم  بجا آورم ام خداوند آرده
 برگرداند در   اورشليم  اگر خداوند مرا به  آه نذر آردم
 ».  آنم  او قربانی تقديم  به حبرون

  را بجا ، برو و نذرت بسيار خوب«:   گفت پادشاه9
 »!آور
 آنجا رسيد  ولی وقتی به10.   رفت  حبرون  به  ابشالوم پس

   را عليه  سراسر آشور فرستاد تا مردم جاسوسانی به

15
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   شنيدن بمحض«:  آنها بگويند  بشورانند و به پادشاه
   پادشاه  در حبرون  ابشالوم صدای شيپور، بگوييد آه

   سفر دويست  در اين ، ابشالوم در ضمن11» .  است شده
 بود، ولی آنها از   خود برده  همراه شليم از اور مهمان

  ، ابشالوم  قربانی آردن موقع12. خبر بودند قصد او بی
.  آرد  او را نيز جلب  فرستاد و موافقت  اخيتوفل بدنبال

 زندگی   مشاور داود بود و در جيلوه اخيتوفل(
شدند   زيادتر می  ابشالوم روزبروز طرفداران.) آرد می

 . گرفت  باال می و شورش
 

 فرار داود
 داود   آمد و به  اورشليم بهی ، قاصد  ميان در اين13

   ابشالوم  به  اسرائيل  مردم  تمام  خبر داد آه پادشاه
 .اند  شده ملحق

:   بودند، گفت  در اورشليم  آه  افرادش  تمام داود به14
 بدر   سالم  جان  و گرنه  زودتر فرار آنيم بايد هر چه«

 از شهر   ابشالوم  از آمدن اگر قبل! د بر نخواهيم
   داد و هم  خواهيم  خود را نجات ، هم  شويم خارج
 ». را پايتختی اهال

.   تو هستيم  فرمان  به ما گوش«:  دادند  جواب همه15
 ».  بده انجامی دان ی م  مصلحت آنچه

  با عجلهی  سلطنتء  و اعضاء خانواده  پادشاه پس16
ی  آنيز خود را برا  ده طاو فق.  آردند حرآت
  داود و افرادش18و17.   درآنجا گذاشت آاخی نگهدار

 گارد  ها آه یها و فليت یدر آنار شهر ايستادند و آريت
 از  آهی  او بودند و نيز ششصد سرباز مخصوص

ی ول19.  بودند، از جلو آنها گذشتند  او آمده  همراه جت
تو ديگر «:   گفتی،، ايتا  آنانء  فرمانده  به بعد، پادشاه
   جديد ملحق  پادشاه  برگرد و بهی؟آي یچرا با ما م
   اسرائيل ، به  تبعيد شده  تو از آشورت شو، چون

   اسرائيل  به  آه نيستی  زياد مدت20 .یا  شده پناهنده
 خود در  تو را همراهی خواه ی چرا م  پسی،ا آمده

 آجا  مداني ی نم ؟ خود ما هم  آنم بيابانها سرگردان
.  خود ببر  را همراه برگرد و هموطنانت.  رويم یم

 ».باشد   و پناهت خدا پشت

   جانت  و به  خداوند زنده به«:  داد پاسخی ايتای ول21
ی ؛ با تو زندگ آيم ی م  هم منی ، هر جا برو قسم
 ». ميرم ی و با تو م آنم یم

» . ما بيا  همراه ، پس بسيارخوب«:  داد داود جواب22
   همراه هايشان  و خانواده  افرادشء و همهی  ايتا نگاهآ

 .داود رفتند
   بيرون  از پايتخت  و همراهانش پادشاهی وقت23
  پادشاه. آردند ی م بلند گريهی  با صدا رفتند، مردم یم

  ، سر به  عبور آرده  از نهر قدرون و همراهانش
  و  آاهن  و صادوق ابياتار آاهن24.  نهادند بيابان

  ، در آنار جاده  عهد خدا را برداشته الويها صندوق
.  شدند  از شهر خارج  همه  گذاشتند تا اينكه بر زمين

   عهد را به صندوق«:   گفت  صادوق بعد داود به26و25
   خداوند باشد، اجازه اگر خواست.  شهر برگردان

 عهد و   و بار ديگر صندوق  برگردم دهد بسالمت یم
ی  راض اما اگر او از من.   را ببينم  عبادتء خيمه
» . بياورد خواهد بر سرم ی م ، بگذار هر چه نيست

 تو و ابياتار با  ، بهتر است ببين«:  آرد  اضافه سپس27
 شهر  ، پسر ابياتار، به ، و يوناتان ، پسرت اخيمعص
   من  تا به مانم ی م  در آنار رود اردن من28. برگرديد
 ».خبر دهيد

 شهر   عهد خدا را به  و ابياتار صندوق وق صاد پس29
 . برگرداندند و در آنجا ماندند اورشليم

او با سر .   باال رفت  زيتون  از آوه آنان داود گريه30
   آه همی مردم. * رفت ی م  راه برهنهی  و پا پوشيده

  ، گريه خود را پوشاندهی  بودند سرها همراهش
 نيز   اخيتوفل دند آه داود خبر دا بهی وقت31. آردند یم

ی ا«:  دعا آرد ، او چنين  است  شده طرفدار ابشالوم
 پيشنهاد   اخيتوفل آنی  آار آنم ی م خداوند، خواهش

   محل آنها بهی وقت32» ! بدهد  ابشالوم  به احمقانه
   بود رسيدند، داود به آوهی  در باال  خدا آه عبادت
بر ک و خا   پاره  با لباس برخورد آهی ارآی حوشا

 .، منتظر او بود سر ريخته
ی برای آمكی  بياي  من اگر همراه«:   او گفت داود به33
  ی برگرد  اورشليم اگر بهی ول34. بودی  نخواه من

                                                 
 . غم و ماتم بودء باسر پوشيده و پای برهنه راه رفتن نشانه   *
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   ابشالوم بهی توان ی تو م.ی شو مفيد واقعی توان یم
  آردم ی م  خدمت  پدرت  قبًال به  همانطور آه:یبگوي

  آنی سع.  آرد  خواهم  تو را خدمت بعد از اين
 و  صادوق36و35. یاثر آن ی را ب اخيتوفلی پيشنهادها

 در   منء  درباره هر چه.  در آنجا هستند ابياتار آاهن
 خود  آنها پسران.  آنها بگو  بهی،شنو ی م  پادشاه آاخ

فرستند و مرا در  ی م  را نزد من  و يوناتان اخيمعص
 ».گذارند ی م جريان

 و   برگشت  پايتخت  داود، به وست دی، حوشا پس37
 . شد  وارد اورشليم  با ابشالوم همزمان

 
 داود و صيبا

  شد آه ی سرازير م  آوه  طرف داود از آن
 منتظر او   آه صيبا، خدمتگزار مفيبوشت  به
   شده  پاالن  االغ جفتک صيبا با خود ي. بود برخورد

 صد ی،ل معمو  نان آنها دويستی  رو  بود آه آورده
  شرابک مشک  انگور و ي  صد خوشهی، آشمش نان
  چهی اينها را برا«:  از صيبا پرسيد پادشاه2. بود

 »ی؟ا آورده
 تو ء  خانه االغها را برای اهل«:  داد صيبا جواب

 برای   و ميوه نان.  تا بر آنها سوار شوند ام آورده
  باشد تا آنها را بخورند و شراب  می خوراک افرادت

 ».شوند  می  خسته  در بيابان  برای آسانی آه هم
 »؟  آجاست  مفيبوشت پس«:  از او پرسيد پادشاه3

آند  ی فكر م  ماند، چون در اورشليم«:  داد صيبا پاسخ
   شائول  پدر بزرگش  و تخت ها امروز تاج یاسرائيل
 ».گردانند ی او بازم را به

   مال ، هر چه در اينصورت«:   صيبا گفت  به پادشاه4
 ». تو باشد  مال  پس او بود از اين
   از سر من ؛ لطفتان  شما هستم  غالم من«:  صيبا گفت

 ». نشود آم
 

  یداود و شمع
 رسيدند، با   بحوريم  به داود و همراهانشی وقت5

او با . شد ی م  از شهر خارج روبرو شدند آهی مرد
ی شمع مرد  اين.   ناسزا گفتن  آرد به  داود شروع ديدن

   داود توسط با اينكه6.  بود  شائولء پسر جيرا، از طايفه

شد،  ی م  محافظت  از دو طرف  و افرادش محافظان
   سنگ او و درباريانشی بسوی  شمع با اينحال

ی از اينجا دور شو ا«: زد یو فرياد م7،  انداخت یم
   خاندان  خون خداوند انتقام8! جنايتكاری ا!  قاتل

 او را   و تخت تو تاج. گيرد ی تو م را از شائول
   داده  ابشالوم  پسرت  را به ، خداوند آن و حالی دزديد
 »!ی رسيد  سزايت  به  باالخره آدمكشی ا!  است

  ، چرا اجازه پادشاهی ا«:   گفت پسر صرويهی ابيشا9
   بدهد؟ اجازه  شما دشنام  به  مرده  سگ دهيد اين یم

 »!  جدا آنم ز تنش را ا  سرش بفرماييد بروم
:   گفت  يوآب و برادرشی  ابيشا  به  خطاب پادشاه10
   به  آه  است  او گفته شما چكار داريد؟ اگر خداوند به«
؟   آار او شوم  مانع  آه هستمی  آ  دهد، من  دشنام من
ک  ي  آه ، اين  است  تشنه  خونم  به پسر خودم11

بگذاريد . گويد ی ناسزا م  من  به  و فقط استی بنيامين
 آار   خداوند در اين دستک  ش  دهد، بدون دشنام
شود ببيند  ی م  من  به را آهی شايد خداوند ظلم12.  است
 ». بدهد  ناسزاها، مرا برآت اينی و بجا

 گرفتند و   خود را پيش  راه  داود و افرادش پس13
 و  رفت ی م  آنها از آنار آوه  بدنبال همچنانی شمع
 هوا  بهک آرد و خا ی م  پرت داد، سنگ ی م دشنام

 مقصد خود   به  خسته  و همراهانش پادشاه14. پاشيد یم
 . آردند رسيدند و استراحت

 
   در اورشليم ابشالوم

   وارد اورشليم  و افرادش ، ابشالوم  هنگام در اين15
  دوستی ارآی حوشا16.  با آنهابود  هم اخيتوفل. شدند

:   و گفت او رفتی ا ديد بسو ر ابشالومی داود وقت
 »!  باد پادشاه زنده!   باد پادشاه زنده«
 خود داود اينطور  با دوست«:  از او پرسيد ابشالوم17

 »ی؟ او نرفت  چرا همراهی؟آن یرفتار م
   آه آنم ی م خدمتی  آس  به من«:  داد جوابی حوشا18

.  باشد  شده  انتخاب  اسرائيل  خداوند و قوم از طرف
 از   پيش ؟ من بهتر از پسر اربابمی  آس ، چه الح19
 در   پس از اينی ، ول آردم ی م  خدمت  پدرت  به اين

 »! بود  تو خواهم خدمت

16
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   به  آه حال«: ، پرسيد  آرده  اخيتوفل  رو به ابشالوم20
 » بايد آرد؟  چه اينجا رسيديم

   پدرت برو و با آنيزان«:   او گفت  به اخيتوفل21
   تا از آاخ داود آنها را در اينجا گذاشته.  شوهمبستر

  ها متوجه ی اسرائيل  آار، تمام با اين. آنندی او نگهدار
ايد،   يكديگر شده  تو و داود واقعًا دشمن شوند آه یم

خواهند ی از تو پشتيبانی  با دلگرم  پيروانت آنگاه
 ».آرد

 در  آهی  جايی، سلطنت  آاخ  بام پشتی  رو پس22
   به زدند و ابشالومی  بود، چادر  ديد همه معرض
 . همبستر شود  پدرش  تا با آنيزان  چادر رفت داخل

داد،   می  اخيتوفل  روزها، هر نصيحتی آه در آن23
 قبًال  داود هم.  پذيرفت  خدا می  را مانند آالم  آن ابشالوم

 . پذيرفت  را می های اخيتوفل  نصيحت  شكل  همين به
 

 آند یاثر م ی را ب  اخيتوفلء نقشهی حوشا
  هزار دوازده«:   گفت  ابشالوم  به اخيتوفل

 داود را   امشب  تا همين  بده  من سرباز به
 او   به  است  و درمانده  او خسته  آه حال2.   آنم تعقيب
   پادشاه  فقط آنگاه.  شوند  پراآنده  تا افرادش آنم  می حمله

 نزد تو باز   را به  افرادش و تمام3  آشم را می
 ء  مطمئنًا همه  پادشاه  شدن با آشته.  گردانم می

 آسيبی ببينند نزد تو برخواهند   اينكه  بدون همراهانش
 ». گشت

 را   نقشه  اين  اسرائيل  بزرگانء  و همه ابشالوم4
ی ارآی نظر حوشا«:   گفت ابشالومی ول5. پسنديدند

 ». بپرسيد  باره را نيز در اين
ی  را برا  اخيتوفلء  نقشه آمد، ابشالومی حوشای وقت6

؟ آيا  نظر تو چيست«:  آرد و از او پرسيد او تعريف
 »ی؟داری  ديگر يا طرحی  او موافقء با نقشه

   اين آهی  پيشنهاد آنم یفكر م«:  داد جوابی حوشا7
 و افراد او  تو پدرت8.   نيست  خوب  داده بار اخيتوفل
. هستندی  شجاع ها جنگجويان آن.یشناس ی م را خوب

   را دزديده هايش  بچه آهی ا  ماده ، مانند خرس حال
آار و با   سرباز آهنه پدرت. هستندی باشند عصبان

 خود   سربازان  در ميان  و شب استی ا تجربه
  یمخفی ديگری يا جای احتماًال در غار9. ماند ینم

 و چند  آند  بيايد و حمله  بيرون استی آاف.   است شده
شود  ی م  جا شايع  همه نفر از افراد تو را بكشد، آنگاه

  ترين  شجاع آنوقت10. اند  شده  تو سرآوب  پيروان آه
   باشند، از ترس  داشته  شير هم اگر دلی ، حت افرادت
 اسرائيليها   تمام چون.   خود را خواهند باختء روحيه

 و  استی  مرد جنگاور  چه  پدرت دانند آه یم
   اين  پيشنهاد من پس11.  هستند  چقدر شجاع ربازانشس

 را از سراسر آشور   اسرائيل  سربازان  تمام  آه است
   و خودتی، باش داشتهی بزرگی تا نيروی  آن جمع
داود و 12. ی بگير آنها را بعهدهی  شخصًا فرمانده هم

 و آنها را  آنيم ی را هر جا باشند، پيدا م افرادش
  نفرشانک  تا ي بريم ی م  را از بين ، همه غافلگير آرده

  فرار آند، تمامی  شهر اگر داود به13.  نماند  زنده هم
شهر ی  ديوارها  در اختيار تو است  آه  اسرائيل سپاه

آنند تا با  ی م  سرنگون  دره  نزديكترين را با آمند به
 ». نماند در آنی  شود و سنگ يكسانک خا
پيشنهاد «:  گفتند  اسرائيل  مردان  و تمام  ابشالوم پس14

خداوند » .  است بهتر از پيشنهاد اخيتوفلی حوشا
   پذيرفته  اخيتوفل  پيشنهاد خوب  بود آه دادهی ترتيب

   را گرفتار مصيبت  ابشالوم  وسيله  اين نشود تا به
  را آهی  و پيشنهاد نظر اخيتوفلی بعد حوشا15. سازد
 و ابياتار   صادوق ه بود، ب  آرده آنی  بجا خودش
 . داد  گزارش آاهن

داود را پيدا ! زود باشيد«:   آنها گفت بهی حوشا16
   در آنار رود اردن  امشب  او بگوييد آه آنيد و به
   زودتر از رود عبور آند و گر نه  هر چه نماند، بلكه
 ». خواهند شد  آشته  همراهانش او و تمام

 نشوند آنار   ديده ه، برای اينك  و اخيمعص يوناتان17
 بودند و آنيزی برای   شده  پنهان  روجل  عين چشمه
   داود پادشاه آورد تا آنها نيز خبر را به  خبر می ايشان

   پيش  روجل خواستند از عين اما وقتی می18. برسانند
.  خبر داد  ابشالوم داود بروند، پسری آنها را ديد و به

 گريختند و شخصی  ريم بحو  به  و اخيمعص  يوناتان پس
.  آرد  بود پنهان اش  خانه  در حيات آنها را در چاهی آه

 و   گذاشت ، سرپوشی روی چاه  صاحبخانه زن19
   تا آسی از موضوع  ريخت  روی آن مقداری حبوبات

 .باخبر نشود

17
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 و   اخيمعص  آمدند و سراغ افراد ابشالومی وقت20
  از رودخانه«:   گرفتند او گفت  زن  را از آن يوناتان

  زياد، دستی  از جستجو آنها پس» .عبور آردند
 افراد  بعد ازرفتن21.  برگشتند  اورشليم بهی خال

 آمدند و   بيرون  از چاه  و يوناتان ، اخيمعص ابشالوم
زود باشيد «:  رفتند و گفتند  پادشاه پيشی  معطل بدون
   تعريف  برايش سپس» ! از رود عبور آنيد امشب
   او را آشيده  آشتنء  نقشه  اخيتوفل  چگونه ند آهآرد
   از رود اردن  شبانه  داود و همراهانش پس22.  است

   طرف  آن  به ، همه  صبحء  از سپيده عبور آردند و قبل
 .رسيدند

   پيشنهاد او را رد آرده  ديد ابشالوم اخيتوفلی وقت23
.  فت شهر خود ر  آرد و به  خود را پاالن ، االغ است
   خود را به  بخشيد و رفت  سروسامان  آارهايش او به

   او را در آنار قبر پدرشء  جنازه مردم.  دار آويخت
 .سپردندک  خا به
   هم ابشالوم.  رسيد  محنايم  داود به نكشيد آهی طول24

 رود   طرف  آن  آرد و به  را بسيج  اسرائيل  سپاه تمام
   به يوآبی را بجا، عماسا  ابشالوم25.  برد اردن

   يوآبء عماسا پسر خاله. ( آرد  تعيين سپاهی فرمانده
،   ابيجايل و مادرشی اسماعيلی  يترا پدرش. بود

) . بود  مادر يوآب  و خواهر صرويه دختر ناحاش
 جلعاد اردو   در سرزمين  اسرائيل  و سپاه ابشالوم26

 .زدند
   آه حاشپسر نا(ی  رسيد، شوب  محنايم داود بهی وقت27

پسر (و ماخير )  بود  عمونء شهرربهی از اهال
)  از روجليم(ی جلعادی و برزالئ)  از لودبار ئيل یعم
داود و ی آنها برا29و28.  او آمدند  استقبال به

  آوردند، از جملهک  و خورا  خواب  وسايل همراهانش
 ء  و آرد جو، غله ها، گندم  آاسهی،پزک خورای ديگها
، پنير و چند  ، آره ، نخود، عسل  عدسی،، باقال برشته
ی  پيماي  راه دانستند بعد از اين یآنها م. گوسفند
   و تشنه  و گرسنه ، حتمًا خسته در بيابانی طوالن
 .هستند
   ابشالوم مرگ

  ، به  آرده  افراد خود را جمع داود تمام
   تقسيم  و صد نفره هزار نفرهی واحدها

  سپس2.  نمود تعيينی ا اندهفرمک هر يی آرد، و برا
 را   اولء دسته.  آرد  اعزام  بزرگء  دسته آنها را در سه

و ی ، ابيشا  برادر يوآب را بهی داد، دوم   يوآب به
   خود داود هم.یجتی  ايتا  را به  سومء دسته
  افرادشی ول3،  برود  جنگ  ميدان  به خواست یم

ی نشين ر ما عقب اگ  چون!یتو نبايد با ما بياي«: گفتند
ی  افراد ما نيز بميرند، برا  و نصف ، فرار آنيم آرده
 تو  ارزش. خواهند یآنها تو را م. نداردی  اهميت دشمن
 در  بهتر است.   هزار نفر ماست  ده  از ارزش بيش

   به  نفس تازهی  شد نيروها تا اگر الزمی شهر بمان
 ».یما بفرستک آم

   شما صالح ، هر چه خوببسيار «:  داد  پاسخ پادشاه4
 شهر ء  او آنار دروازه پس» . دهم  می دانيد انجام می

 . گذشتند  از برابرش  سربازان ايستاد و تمام
:  ، گفت  و ابيشای و ايتای دستور داده  يوآب  به پادشاه5
  اين» .ای نزنيد  صدمه  جوان  ابشالوم  به بخاطر من«

 .شنيدند   سربازانء  همه را  پادشاه سفارش
   افرايم در جنگلی  اسرائيل افراد داود با سربازان6

  داود، سربازانی نيروها7.  شدند وارد جنگ
 روز، آشتار  در آن.  دادند را شكستی اسرائيل
   خود را از دست  هزار نفر جان شد و بيستی عظيم
 شد و   نيز آشيده اطرافی ها  دهكده  به جنگ8. دادند
 بيشتر   رفتند، تعدادشان از بين   در جنگل آهی آسان

  در حين9.  شدند  با شمشير آشته بود آهی از آسان
از افراد داود روبرو ی ا  با عده  ناگهان ، ابشالوم جنگ

ی ها  سوار بر قاطر بود، زير شاخه شد و در حاليكه
   به سرشی  و موها  رفت  بزرگ  بلوط درختک ي

 در   و ابشالوم  گريخت قاطر از زيرش. ها پيچيد شاخه
 داود او را ديد و  از سربازانی يك10.  شد هوا آويزان

 . خبر داد  يوآب به
 ی؟و او را نكشتی  را ديد تو ابشالوم«:   گفت يوآب11

  آمربند بهک  و ي  نقره  مثقال دهی آشت یاگر او را م
 ». دادم یتو م

   من  به  هم  نقره اگر هزار مثقال«:  داد  مرد پاسخ آن12
   شنيديم  ما همه ؛ چون آردم ی آار را نم اينی داد یم
 آرد و  سفارشی و ايتای  تو و ابيشا  به  پادشاه آه

. نزنيدی ا  صدمه  جوان  ابشالوم  به بخاطر من:  گفت 18
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   و پسرش آردم یمی  سرپيچ  پادشاه اگر از فرمان13
او را ی  آس فهميد چه ی م  پادشاه ، سرانجام آشتم یرا م
  ماند، آنگاه ینمی از او مخفی  امر  هيچ ، چون آشته

 »!یآرد یتو خود نيز مرا طرد م
   را با اين وقتم!   است ديگر بس«:   گفت يوآب14

   و در قلب  تير گرفت  سه  خودش پس» ! نگير مهمالت
 بود، فرو   آويزان  درخت  به  هنوز زنده  آه ابشالوم
 را   دور ابشالوم آب يو  نفر از سربازان  ده سپس15. آرد

   شيپور توقف  يوآب آنگاه16. گرفتند و او را آشتند
   او از تعقيب  صدا درآورد و سربازان  را به جنگ
 را در   ابشالومء جنازه17.  باز ايستادند  اسرائيل قشون

 ء  را با توده  انداختند و روی آن  در جنگل يک گودال
  رائيلی نيز به اس سربازان.  پوشاندند بزرگی از سنگ

 .شهرهای خود فرار آردند
ياد بود در ی بناک  خود ي  حيات  در زمان ابشالوم(18
 تا  نداشتی  پسر  بود، چون برپا آرده»   پادشاهء دره«

   خود را بر آن  او اسم  دارد؛ پس  نگه  را زنده اسمش
يادبود « بنا   امروز آن  و تا به ياد بود گذاشتی بنا

 .)شود ی م يدهنام»  ابشالوم
 

 داودی عزا
:   گفت  يوآب ، به  آاهن ، پسر صادوق  اخيمعص آنگاه19
   آه  دهم  او مژده  و به  بروم بگذاريد نزد داود پادشاه«

 ».  است  داده  نجات خداوند او را از شر دشمنانش
   پسرش  خبر مرگ پادشاهی ، برا نه«:   گفت يوآب20

 آار را  اينی توان یروز ديگر مک ي.   نيست مژده
 ». امروز نهی  ولی،بكن
برو و «:  خود گفتی  سودان  غالم  به  يوآب سپس21

 آرد و با   تعظيم او هم» . بگو  پادشاه بهی  ديد آنچه
 .  رفت سرعت

  آنم ی م خواهش«:   گفت  يوآب  به اما اخيمعص22
 ».خواهد بشود ی م هر چه.   بروم  هم  من  بده اجازه
   چونی؛ برو  نيست ، الزم  پسرم نه«:  داد ب جوا يوآب

 ».ی ببر آهی نداری خبر خوش
. خواهد باشد ی م هر چه«:   گفت او با التماسی ول23

 ».  بروم  هم بگذار من

  پس» . برو بسيار خوب«:   گفت  يوآب باالخره
   غالم  از آن  و پيش بر رفت  ميان  از راه اخيمعص

 شهر ء اود آنار دروازهد24.  شهر رسيد بهی سودان
 تا  حصار رفتی  باال  به بان ديدهی وقت.  بود نشسته
 از دور   دوان تنها دوانی آند، ديد مرد  یبان ديده

 .آيد ی شهر م بطرف
:   گفت پادشاه.  داود خبر داد بلند بهی  با صدا پس25
 ».آورد ی م ، مژده اگر تنهاست«

ک  ي بان يدهد26، شد یمک  قاصد نزدي  آن در حاليكه
  پس. دود ی شهر م  بطرف  ديد آه نفر ديگر را هم

» !آيد ی او م  بدنبال نفر ديگر همک ي«: فرياد زد
 ».آورد ی م  مژده او هم«:   گفت پادشاه

   پسر صادوق  اخيمعص شبيهی اول«:   گفت بان ديده27
؛ حتمًا خبر  استی او مرد خوب«:   گفت پادشاه» . است
 ».آورد یمی خوش

 و   از سالم شد و پسک  نزدي  پادشاه  به اخيمعص28
 بر خداوند،  سپاس«:  ، گفت  آرده درود او را تعظيم

 ».بخشيدی  پيروز  تو را بر دشمنانت  آه خدايت
   خبر؟ حالش  چه  جوان از ابشالوم«:  پرسيد پادشاه29

   به وقتی يوآب«:  داد  جواب اخيمعص» ؟  است خوب
، صدای داد و فرياد   شما بيايم  خدمت  به  آه  گفت من

 ».  است  اتفاقی افتاده  چه  بفهمم  نتوانستم بلند بود و من
» .  و منتظر باش آنار بايست«:   او گفت  به پادشاه30
 . در آنجا ايستاد رفتهی  آنار  به  اخيمعص پس

ی  برا من«:  رسيد و گفتی  سودان  غالم  آن سپس31
خداوند امروز شما را از .  رم دا خوشی  خبر پادشاه

 ».  است  داده  نجات شر دشمنانتان
   خبر؟ آيا سالم  چه  جوان از ابشالوم«:  پرسيد پادشاه32

 »؟ است
   به  دشمنانتان ء همه اميدوارم«:  داد  مرد جواب آن

 »! دچار شوند  جوان  آن سرنوشت
   به او در حاليكه.   را فرا گرفت  وجود پادشاه غم33
، با  رفت ی م  قرار داشت دروازهی  باال  خود آه تاقا

  پسرمی ا«:  گفت یآرد و م ی م بلند گريهی صدا
تو ی  بجا  من آاش!   ابشالوم پسرمی ، ا ابشالوم

 »! ، پسرم ، پسرم ابشالومی ا!  مردم یم
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   برای ابشالوم  پادشاه  خبر دادند آه  يوآب به
  وقتی مردم2. ندآ  می  و گريه  است عزا گرفته

، شادی  دار است  غصه  برای پسرش  پادشاه شنيدند آه
 . شد  مبدل  غم  به،  روز ايشان  آن پيروزی بزرگ

سر و صدا و   بی  خورده  نيروی شكست  مثل سربازان3
 . وارد شهر شدند با سرهای افكنده

 بود و   پوشانده  خود را با دستهايش  صورت پادشاه4
،   ابشالوم پسرمی ا«:  گفت ی و م ستگري یمی  تلخ به
 »! پسرمی ، ا  ابشالوم پسرمی ا
ما امروز «:   او گفت  و به  رفت  پادشاهء  خانه  به يوآب5

   و آنيزانت ، زنان  و دختران پسرانی  تو و زندگ جان
 رفتار خود ما را تحقير  تو با اينی ؛ ول  داديم را نجات

را ی سد تو آسانر ی نظر م  به اينطور آه6. یآرد
  نفرتی  از تو متنفرند و از آسان آهی  دار دوست
   و افرادت سردارانی گوي.  دارند  دوستت آهی دار
ماند  ی م  زنده اگر ابشالوم.  ندارند  ارزش تو هيچی برا

،  حال7. یشد ی م ، تو خوشحال مرديم ی ما مء و همه
  به. بگوک  تبري  سربازانت  بيا و به بلند شو و بيرون

ی يكی  حت  امشبی، نكن  اگرچنين  قسم خداوند زنده
   از تمام نخواهد ماند، واينی ازآنها در اينجا باق

، بدتر خواهد   آمده  پيش  برايت  تاآنون آهی بالهاي
 ».بود

.   شهر نشستء ، آنار دروازه  رفته  بيرون  پادشاه پس8
 . شدند  جمع  را شنيدند، دورش  اين وقتی افرادش

 
 گردد ی بر م  اورشليم داود به
خود ی ها  خانه بهی  اسرائيل  سربازان ، تمام در ضمن
   بحث ، اين در سراسر مملكت10و9.  بودند گريخته
   خود را آه  پادشاه رويم ی چرا نم  بود آه درگرفته
؟ او  ، باز گردانيم  فرار آرده  از مملكت  ابشالوم بسبب
.  داد نجاتی  فلسطين  ما را از شر دشمنان بود آه
  انتخابی  پادشاه  به پدرشی  بجا  آه  هم ابشالوم
 بياييد داود را باز  پس.   است مردهک ، اين آرديم
 . ما شود  پادشاه  تا دوباره گردانيم

   را فرستاد تا به  و ابياتار آاهن داود، صادوق12و11
  چرا شما در باز آوردن«:  يهودا بگويند بزرگان
 ء  آماده  اسرائيل  قوم  هستيد؟ تمام ، آخر همه پادشاه

 و   و گوشت  و قبيله  برادران حرآتند بجز شما آه
 و ابياتار   صادوق ، به در ضمن13» . هستيد  من خون
 ی، هست تو خويشاوند من«:  عماسا بگويند  به  آه گفت
   به يوآبی  خدا مرا بكشد اگر تو را بجا پس

   قبيله  داود تمام پيغام14» . ارم خود نگم سپاهی فرمانده
   مثبت  جواب  و جان خشنود آرد و آنها با دل يهودا را

   افرادش  همراه  فرستادند آه  پيغام پادشاهی ، برا داده
 . آنها بازگردد پيش

   رود اردن بهی وقت.  شد  پايتخت  عازم  پادشاه پس15
  ال جلج  به استقبالشی  يهودا برا  مردم رسيد تمام

  آنگاه16.  عبور دهند آمدند تا او را از رود اردن
 بود، با   از بحوريم  آه)یبنيامينی پسر جيرا(ی شمع
   داود پادشاه  استقبال  يهودا به  مردان  همراه عجله
 و صيبا   بنيامينء هزار نفر از قبيله17.  رفت

   و بيست  پسرش  با پانزده  شائول خدمتگزار خاندان
   به  از پادشاه آنها قبل. بودندی  شمع اه همر نوآرش

 گذشتند تا  بعد، از رودخانه18.  رسيدند رود اردن
 بياورند و   رودخانه  آنطرف را بهی  سلطنت خاندان
 . دهند  باشد، انجام  پادشاه  خواست هرچه
ی  عبور آند، شمع  از رودخانه  پادشاه  از اينكه پيش

،  پادشاهی ا«:  گفتو 19 افتادک  خا در برابر او به
 رفتار   آنيد آن  مرا ببخشيد و فراموش آنم ی م التماس
،   از اورشليم  آمدنتان  بيرون  هنگام را آهی زشت

   چه  آه دانم ی م  خوب  خودم چون20.   شدم مرتكب
   هم  دليل  همين به!  ام  شده مرتكبی  بزرگ اشتباه

   تا به ام  آمده  يوسفء  افراد قبيله امروز زودتر از تمام
 ».  آمد بگويم  خوش پادشاه

   پادشاه  به  اينكه بسببی آيا شمع«:  گفتی ابيشا21
 » شود؟ ، نبايد آشته  خداوند ناسزا گفتء برگزيده

آنی؟   می  دخالت چرا در آار من«:  داد داود جواب22
  خواهی دردسر ايجاد آنی؟ امروز در اسرائيل چرا می

 »! شود  نبايد آسی آشته ، پس آنم  می  سلطنت  آه منم
تو «:  ، گفت  خورده آرد و قسمی  شمع  رو به سپس23

 ».شدی  نخواه آشته
   از اورشليم  شائولء ، نوه ، مفيبوشت  بين در اين25و24
   از پايتخت  پادشاه آهی از روز.  آمد  پادشاه  استقبال به

  تهخود را نشسی ها  پاها و لباس  بود، مفيبوشت رفته

19
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.  بود  نكرده  را نيز اصالح بود و سر و صورتش
   من ، چرا همراه مفيبوشتی ا«:  از او پرسيد پادشاه
 »ی؟نيامد

 ، مرا  من ، صيبا، خادم پادشاهی ا«:  آرد عرض26
   آند تا بتوانم  را آماده  االغم  آه  او گفتم به.  داد فريب
  چنانكه. رد آار را نك او اينی ، ول  بروم  پادشاه همراه

   آرده  مرا متهم در عوض27.   هستم  لنگ دانيد من یم
  اما من.   شما بيايم  همراه ام  نخواسته  اينكه  به است
   هر چه پس.  خدا هستيدء  فرشته  شما مثل دانم یم
 . بكنيد خواهيد با من یم

   پادشاه  دست  به بايست ی م  بستگانمء  و همه من«28
 افتخار داديد بر   من  به در عوضی  ول، شديم ی م آشته

   دارم  حق  چه  من پس!  بخورمک  خورا تان سر سفره
 »؟  باشم داشتهی  بيشتر  توقع از پادشاه

 .ی چيزها را بگوي  اين  نيست الزم«:   گفت پادشاه29
   را بين شائولک  تو و صيبا، ِمل ام دستور داده

 ». آنيد  تقسيم خودتان
 او  را بهک  مل آقا، تمامی ا«:  آرد ض عر مفيبوشت30

   خانه  به  بسالمت  پادشاه بينم ی م  آه همين. بدهيد
 »! استی  آاف منی  برا بازگشته

 او در طی مدتی   از داود و سربازان برزالئی آه32و31
 آمد تا  آرد، از روجليم  بودند پذيرايی می  در محنايم آه

او .  آند شايعت م  رود اردن  را تا آنطرف پادشاه
   به پادشاه33.  و بسيار ثروتمند بود پيرمردی هشتاد ساله

  من.   زندگی آن  بيا و در اورشليم  من همراه«:  او گفت
 ». آنم داری می در آنجا از تو نگه

ی  چقدر باق مگر از عمرم«:  داد جوابی برزالئ34
 هشتاد  االن35؟   بيايم  اورشليم  تو به  همراه  آه است
ک خورا.   ببرم لذتی  از چيز توانم ی و نم  هستم ساله

ساز و ی صدا. نداردی ا  مزه  ديگر برايم و شراب
ی ، برا بنابراين. دهد ی نم  را نوازش آواز نيز گوشم

  توانم ی م قدر آه همين36.  بود خواهمی  بار پادشاه
  منی ، برا  بيايم  رودخانه  آنطرف  شما به همراه

 شهر خود   دهيد به اجازه37.  است یافتخار بزرگ
ی ول.   بشوم  دفن  و در آنار پدر و مادرم برگردم
 شما   بفرماييد او همراه ؛ اجازه  اينجاست  آمهام پسرم

داند در مورد او  ی م  صالح  هر چه بيايد تا پادشاه
 ». دهد انجام

، او را  بسيار خوب«:   آرد و گفت  قبول پادشاه38
ی برای  بدان  تو صالح  و هر چه برم ی خود م همراه
 ». دهم ی م تو انجامی برای  بخواه آنچه.  آنم یاو م

. آردند  عبور  از رود اردن  با پادشاه  مردم  تمام پس39
  برآتی  دعا را بوسيد و برايشی  داود برزالئ آنگاه

   داود به سپس40.   بازگشت اش  خانه آرد و او به
  ء قبيله تمام. ا نيز با خود برد ر  و آمهام  رفت جلجال

 از   پادشاه  در عبور دادن  اسرائيل يهودا و نصف
   به  اسرائيل مردانی ول41.  داشتند  شرآت رودخانه
   يهودا پيش  چرا مردان  نمودند آه  شكايت پادشاه
 و   و خاندان  پادشاه  خودشان اند تا فقط آردهی دست

 هند؟ عبور د افراد او را از رودخانه
 آار   اين  داشتيم ما حق«:  دادند  يهودا جواب مردان42

چرا شما از .   ماستء  از قبيله  پادشاه ، چون را بكنيم
  دادهی  خوراآ  ما نه  به  ناراحتيد؟ پادشاه  موضوع اين
 »!ی انعام  و نه است

   ده اسرائيلی ول«:  دادند  جواب  اسرائيل مردان43
 برابر بيشتر   و ما ده  با ماست ت اآثري پس.   است قبيله

چرا با نظر .   داريم  حق  پادشاه  گردن از شما به
   نكنيد آه آنيد؟ فراموش ی م  ما نگاه  به حقارت
 ».  را ما پيشنهاد آرديم  پادشاه  بازگرداندن موضوع

   مردان ، اما سخنان  يافت  و گفتگو ادامه  بحث اين
 . قويتر بود يل اسرائ  مردان يهودا از سخنان

 
   شبع شورش

   شبع  نام بهی  مرد آشوبگر  وقت در اين
 صدا   را به  شيپورش)یبنيامينی بكر پسر(
ما «:   آرد و گفت  را دور خود جمع ، مردم در آورده

  مردمی ا.  او رهبر ما نيست.  خواهيم یداود را نم
 ». برويد هايتان  خانه  به اسرائيل

،  گفتهک  يهودا، داود را تر  قبيله، غير از  همه پس2
 خود   يهودا نزد پادشاه اما مردان.  رفتند  شبع بدنبال

. آردندی  او را همراه  تا اورشليم ماندند و از اردن
 رسيد، دستور   خود در اورشليم  آاخ  به پادشاهی وقت3

 در آنجا  آاخی نگهداری  برا را آهی  آنيز  ده داد آن

20
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  آهی ا  خانه ، به  جدا آرده يگران بود، از د گذاشته
   الزم  ببرند و هر چه  قرار داشت زير نظر نگهبانان

داود ديگر هرگز با آنها ی ول.  بدهند  ايشان دارند به
 در   تا آخر عمرشان  زن  ده  آن پس. همبستر نشد
 .انزوا ماندند

   در عرض  عماسا دستور داد آه  به ، پادشاه بعد از آن4
حاضر   سازد تا نزد او  يهودا را آماده سپاه روز  سه

،   رفت  بيرون آوری سربازان عماسا برای جمع5. شوند
 . آشيد  روز طول  از سه  آار بيش ولی اين

  ما از ابشالومی  برا شبع«:  گفتی  ابيشا  داود به پس6
 تو افراد مرا  بنابراين. تر خواهد بود کخطرنا
 وارد شهر   از اينكه يش پ  آن ، او را تعقيب برداشته

 ». ما فرار آند ، از دست شدهی حصاردار
   با بهترين  دربار و يوآب با محافظينی  ابيشا پس7

   شبع  تعقيب ، به  شده  خارج  خود از اورشليم سربازان
   در جبعون آهی  بزرگ  سنگ بهی وقت9و8. پرداختند

   لباس يوآب. بود رسيدند، با عماسا روبرو شدند
ی وقت.  بود  آمر بسته بهی  و خنجر پوشيدهی امنظ
  آند، آهستهی پرس آمد تا با عماسا احوال ی م پيش

   اينكهء  بهانه او به.  آشيد  بيرون  را از غالف خنجرش
 او   ريش  راستش خواهد عماسا را ببوسد با دست یم

   خوشحال برادر، از ديدنتی ا«:   و گفت را گرفت
   چپ  در دست آهی  خنجر وجهعماسا مت10» . هستم
 او فرو آرد   شكم  خنجر را به يوآب.  بود، نشد يوآب

عماسا جابجا مرد .   ريخت او برزمينی ها و روده
.  او بزند بهی  ديگرء  نديد ضربه  الزم  يوآب بطوريكه

  ، به  واگذاشته  حال  همان  او را به  و برادرش يوآب
 . دادند  ادامه  شبع تعقيب

:   عماسا گفت  سربازان ، به  يوآب ی از سردارانيك11
   ملحق  يوآب اگر طرفدار داود هستيد، بياييد و به«

   افتاده  در خون  غرق  راه عماسا در وسط12» .شويد
 ء  زيادی دور جنازهء  سردار وقتی ديد عده آن. بود

اند، جسد را از   شده  خيره  آن اند و به  زده عماسا حلقه
 صحرا برد و پوششی بر   را به  و آن  برداشت  راه ميان
   شد، همه  عماسا برداشتهء وقتی جنازه13.   انداخت آن

 . آنند  را تعقيب  رفتند تا شبع  يوآب بدنبال

.   رفت  اسرائيل  قبايل  نزد تمام  به  شبع  ميان در اين14
 رسيد،  معكه  در بيت  واقع  شهر آبل  به آهی هنگام
.  شدند دور او جمعی  بكرء  طايفه افرادء همه

 شهر را   رسيدند و آن  آبل  نيز به يوآبی نيروها15
ی  آردند و در برابر حصار شهر، سنگرها محاصره
 . حصار پرداختند  تخريب ، به بلند ساخته

او از . آرد یمی زندگی  حكيم  شهر زن در آن16
  ، به يوآبی ا«:   گفت  را صدا زده  شهر، يوآب داخل
 ».  بزنم  اينجا بيا تا با تو حرف به.   آن  گوش من
آيا «:  پرسيد شد، زنک  نزدي  زن  آن  به يوآبی وقت17

 »ی؟ هست تو يوآب
 ».یبل«:  گفت
 ».  بده  گوش آنيزتی  حرفها به«:   گفت زن
 ». دهم ی م بگو، گوش«:  گفت

  داريد بهی اگر مشكل: اند  گفته از قديم«:   گفت زن18
 با   ما هميشه چون.  را بگيريد رويد و جوابتان ب آبل
.  آنيم ی م  را حل  مردم  خود، مشكلء حكيمانهی پندها

ی  شهر  در اسرائيل خواهيد شهر ما را آه یشما م19
آيا .  آنيد  خراب جو و وفادار است و صلحی قديم

   دارد خراب  خداوند تعلق  به آهی  شهر  است انصاف
 »شود؟

   فقط من21.  ، اينطور نيست نه«:  داد  پاسخ يوآب20
 و   است  افرايم او از اهالی آوهستان.   هستم  شبع بدنبال

   من اگر او را به.   است  نموده  شورش بضد داود پادشاه
 ». آرد  آنيد شهر را ترک خواهيم تسليم
ی ، ما سر او را از رو بسيار خوب«:   گفت زن

ی  اهال  پيش  زن د آنبع22» . اندازيم یحصار جلو تو م
.   گذاشت  در ميان  خود را با آنانء  و نقشه شهر رفت

ی  پا  جدا آردند و پيش  را از تنش آنها نيز سر شبع
 را از   شيپور زد و سربازانش يوآب.  انداختند يوآب
 نزد   اورشليم  به  ايشان سپس.   شهر بازداشت  به حمله
 . بازگشتند پادشاه

 
  ادشاه داود پ مقامات

 ء  بود و بناياهو فرمانده  اسرائيل  سپاهء  فرمانده يوآب23
 آارهای   سرپرست ادونيرام24 دربار،  محافظين

شيوا منشی 25. نگار بود  وقايع اجباری، و يهوشافات
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.  بودند  و ابياتار هر دو آاهن دربار بود و صادوق
 شمار   داود به عيرای يائيری نيز يكی از آاهنان26
 .دآم می
 

   شائول ها از خاندان ی جبعون انتقام
  شد و اينی  داود، قحط  سلطنت در دوران

   درگاه داود به.  آشيد  طول  سال سهی قحط
  بسببی  قحط اين«: خداوند دعا آرد و خداوند فرمود

ها  ی، زيرا آنها جبعون  اوست  و خاندان شائولی خطا
 ».را آشتند

  آنها جزو قوم. (ار نمودها را احض ی داود جبعون پس2
از اموريها ی  آوچك  گروه  نبودند، بلكه اسرائيل
 آنها را   بودند آه  خورده  قسم اسرائيل یبن. بودند

آرد ی  سع داشتی  نژاد  تعصب  آه نكشند؛ اما شائول
 .)آنها را نابود آند

  را آهی  ظلم توانم یچطور م«:  پرسيد داود از ايشان3
 خداوند را   تا شما قوم  آنم جبران،   شما شده در حق
 » دهيد؟ برآت

   طال و نقره  شائول ما از خاندان«:  دادند آنها جواب4
 بخاطر   آه  نيستيم همی  راض در ضمن.  خواهيم ینم

 ». شود ها آشته یاز اسرائيلی ما آس
   انجام  بخواهيد برايتان شما هر چه«:  داود گفت

 ». دهم یم
 ما   را بدست  شائول  نفر از پسران فته«: آنها گفتند6و5

آوشيد ما را از   می  مردی را آه بدهيد، يعنی پسران
ما آنها .  باقی نماند  ببرد تا از ما آسی در اسرائيل بين

   پادشاه  آه ، شهر شائول را در حضور خداوند در جبعه
 ». آويزيم  دار می  خداوند بود، بهء برگزيده
 ». آنم ی آار را م ، اين خوببسيار «:   گفت پادشاه

 در حضور خداوند با  آهی داود بخاطر عهد و پيمان7
   شائولء  نوه  را آه  بود، پسر او مفيبوشت  بسته يوناتان
ی  يعن دو پسر شائولی ول8.  نداد  ايشان  دست بود به
، دختر   رصفه  مادرشان  را آه و مفيبوشتی ارمون
   را هم  پسر ميرب  پنج چنينهم.  داد  ايشان  بود، به َايه
ی  پسر برزال  عدرئيل ، زن  از دختر شائول آه

.  آنها سپرد  دست  بودند، به بدنيا آمدهی محوالت
   در حضور خداوند به آوهی ها آنها را رو یجبعون9

 نفر در آغاز   هفت ، اين  ترتيب بدين. دار آويختند
 . درو جو مردند فصل

 را   و آن گرفتی ، پالس ل، آنيز شائو  رصفه سپس10
   و تمام اجساد انداختک  نزدي  سنگ تختهک يی رو

 در روز و   درو در آنجا ماند تا نگذارد پرندگان فصل
داود ی وقت11.  اجساد را بخورند  در شب درندگان
داد ی ترتيب14و13و12،   است  آرده  چه  رصفه شنيد آه

 از  مندرض.  آنند  را دفن مردگانی  استخوانها آه
  شائولی  آرد استخوانها  جلعاد خواهش  يابيش مردان

 و  شائولی وقت. ( بياورند  را برايش  يوناتان و پسرش
 شد مردند،   واقع  جلبوع  در آوه آهی  در جنگ يوناتان
   شهر بيتشان آنها را در ميدانی ها ها جنازه یفلسطين

 رفتند   جلعاد شبانه  يابيش مردانی  دار آويختند، ول به
ی  استخوانها پس.) آنها را دزديدندی ها و جنازه
، آنها را در قبر   را نزد داود آورده  و يوناتان شائول
  بنيامينک  در مل  در صيلع ، واقع ، پدر شائول قيس
  داود را مستجابی  خداوند دعا سرانجام.  آردند دفن

 . شد تمامی نمود و قحط
 

 ها ی با فلسطين جنگ
 )8-4 :20  تواريخ1(

، جنگيدند ها می ها با اسرائيلی يک بار وقتی فلسطينی15
   و درمانده  خسته  جنگء  در بحبوحه داود و افرادش

   آه بنوبی  يشب  نام بهی  فلسطين غولک ي16. شدند
 بود و   آيلو و نيم مفرغی او در حدود سه ء  نيزه وزن
ديک  آرد و نز  داود حمله ، به  داشت ای نو بر تن زره

 آمک   به ولی ابيشای پسر صرويه17. بود او را بكشد
 .  فلسطينی را آشت  و آن داود شتافت
تو اميد «:  او گفتند  تأآيد به  افراد داود به بنابراين
 ما .ی بياي  جنگ  ميدان و ديگر نبايد بهی  هست اسرائيل

 ».  بدهيم  تو را از دست خواهيم ینم
،  ها درگرفت یا فلسطين ب  بعد در ُجب آهی در جنگ18

   نام ديگر بهی  فلسطين غولک يی حوشاتی سبكا
  ، الحانان  محل بار ديگر در همان19.   را آشت ساف

ی  آلفت  به اش  نيزه  چوب را آهی  جت برادر جليات
ی  وقت بار همک ي21و20.   نساجها بود، آشت چوب
ک جنگيدند، ي یها م ی با اسرائيل ها در جت یفلسطين

21
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   انگشت  شش  و پايش  در هر دست آهی  فلسطين لغو
  آنگاه.  آورد  ستوه را بهی اسرائيلی ، نيروها داشت
 پسر شمعا بود، او را   داود آهء ، برادرزاده يوناتان
   داود و سربازان  دست  به  چهار مرد آه اين22.  آشت

 . بودند  جت پيكران  غول  شدند از نسل او آشته
 

 وددای سرود رهاي
  و  شائول  خداوند داود را از دست آهی وقت

  سرود را  رهانيد، او اين  ديگرش دشمنان
 :خداوند سراييدی برا6
 .  است  منء خداوند قلعه2

 .بخشد ی م  و مرا نجات  است  من ءاو صخره
 . برم ی م  پناه  آن  به  آه استی  محكمء  صخره خدايم3

 آند، ی م  محافظت  سپر از من او همچون
 .رهاند ی مرا م دهد و با قدرتش ی م  پناه  من به

 .رهاند ی م ، مرا از ظلم  منء  دهنده نجات
   دشمنان  طلبيد و از چنگ خواهمک  آم او را به4

 .  يافت خواهمی رهاي
 !ی هست  پرستشء خداوند تو شايستهی ا
  بود  خود گرفتار آرده ، مرا در چنگال مرگ5

 . بود مرا در بر گرفته  ويرانگرشی و موجها
 خود   آام  بود تا مرا به  نهاده  دام منی  برا مرگ6

 .بكشد
   پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم  در اين اما من7

 . خواستمک  آم و از خدايم
  او رسيد  گوش  به فرياد من

 . مرا شنيد ء ناله  مقدسشء و او از خانه
  خورد و لرزيد  تكان  زمين آنگاه8
  درآمد،  لرزه  شد و به  مرتعش  بنياد آسمانو

 . بود  آمده  خشم زيرا خداوند به
 او برآمدی دود از بين9

 . آشيد  زبانه  از دهانش  آتشء سوزانندهی ها و شعله
  آرد،  و نزول  را شكافت او آسمان10

 .  قرار داشت سياهی  ابرها زير پايش
 باد  سرعت سوار شد و با  خويشی  آسمانء بر عرابه11

 .پرواز نمود
 پوشاندی او خود را با تاريك12

 . آردند  او را احاطه  و پرآب غليظی و ابرها
 . پديد آورد آتشی ها حضور او، شعلهی درخشندگ13
 ، متعالی  خداوند، خدا آنگاه14

 .  گفت  سخن رعدآسا از آسمانی با صدا
  خود، آتشينی او با تيرها15

 .  ساخت ريشان و پ  را پراآنده دشمنانم
   رفت  عقب  دريا به  او آب  فرمان  به آنگاه16

 .پديد آمدی  او خشك  نفس و با دميدن
  خود را دراز آرد  دست خداوند از آسمان17

 . آشيد بسيار بيرونی  آبها و مرا از اعماق
  ی نيرومند  دشمنان مرا از چنگ18
  تواناتر بودند، رهانيد  از من آه
 ، بودمی و پريشانی در سختی وقت19

  آوردند،  هجوم  بر من دشمنان
 . آرد اما خداوند مرا حفظ

 برد،ی امنی  جا او مرا به20
  داد، او مرا نجات

 . داشت ی م زيرا مرا دوست
 ،  است مرا دادهی و پاآی  درستكار خداوند پاداش21
  ام  نموده  او اطاعت زيرا از دستورات22

 . ام  نورزيده خود گناهی  خدا و به
  ام  را بجا آورده  احكامشء همه23

 . ام نكردهی  او سرپيچ و از فرمان
 ، ام  بوده عيب یدر نظر خداوند ب24

 . ام  داشته  دور نگاه خود را از گناه
 ،  است  داده  پاداش  من خداوند به25

 . ام و درستكار بودهک زيرا در نظر او پا
   هستی  وفادارند، امين تو  به  آسانی آه  به خدايا، تو نسبت26

 .یآن ی م  آاملند محبت را آهی و آسان
  یده ی م را برآتک  پا اشخاص27

 .یآن ی م و افراد فاسد را مجازات
 ی،ده ی م  را نجات تو افتادگان28

 .یآن ی م  را سرنگون اما متكبران
 ی، هست خداوند، تو نور منی ا29

 .یآن ی م تبديلی  روشناي مرا بهی تو تاريك
  برد  خواهم  حمله  دشمن  صفوف تو بهک با آم30

 . آوبيد  خواهم آنها را در همی ها و قلعه

22
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   است نقص ی و ب  خداوند آامل اعمال31
 ! اعتماد و قابلک او پای ها و وعده

 برند ی م  او پناه  به آهی خداوند از آسان
 .آند ی م مانند سپر محافظت

  خدا غير از خداوند آيست32
 ما؟ی  غير از خدا  نجاتء  صخره و آيست

 بخشد ی م  قوت  من خدا به33
 .آند ی م  مرا حفظ روم ی م آهی هاي و در راه

 گرداند یآهو می  پاها  را چون پاهايم34
 .  بر بلنديها بايستم تا بتوانم

 آند ی م  تقويت جنگی مرا برای او دستها35
 .  آنم  را خم  برنجين  آمان تا بتوانم

 ی،ا  داده  مرا نجات ، تو با سپرتخداوندا36
 . ام  رسيده  عظمت  اين  به  آه  توست و از لطف

 . تا نلغزمی ا  ساخته  را وسيع  زير پايم زمين37
  دهم  می  و آنها را شكست آنم  می  را تعقيب دشمنانم38

 . گردم ی، باز نم  نبرم و تا آنهارا از بين
  آوبم ی م  بر زمين آنها را چنان39
 . بيافتند و برنخيزند  زير پاهايم هآ

  یا  بخشيده  مرا قوت جنگيدنی تو برا40
 .یا  انداخته منی  را زير پاها و دشمنانم

  ینماي یو فرار می نشين  عقب تو آنها را وادار به41
 . آنم ی آنها را نابود م و من

 آورند، یفرياد برم42
 . آنها را برهاند  آه نيستی آسی ول

 خواهند، یمک آماز خداوند 
 .رسد ی نم  داد ايشان اما او نيز به

 ، آورم  غبار درمی ، بصورت  آنها را خرد آرده من43
 . آنم ی م ها لگد مال  آوچه و آنها را مانند گل

  یا  داده  نجات  قومم تو مرا از شورش44
 .یا و مرا رهبر قومها ساخته

  شناختم ی قبًال آنها را نم آهی مردم
 .آنند ی م ا خدمت مر اآنون

 آورند  فرود می  سر تعظيم ها در حضور من بيگانه45
 .آنند ی، آنها را اجرا م  دستوراتم  شنيدن و بمحض

 اند  خود را باختهء آنها روحيه46
 .آيند ی م خود بيرونی ها  و لرز از قلعه و با ترس

 !  است خداوند زنده47
  نجات ء  صخره  باد آه متعالی  بر خدا شكر و سپاس

 !  است من
 گيرد، ی مرا م  انتقام آهی خداي48

 گرداند، ی م  من ملتها را مغلوب
 .رهاند ی م  دشمنان و مرا از چنگ49

  ی پيروز گردانيد خداوندا، تو مرا بر دشمنانم
 .یدادی  رهاي  ظالمان و از دست

  ستود  قومها خواهم خداوند، تو را در ميانی ا50
 .اييد سر  تو خواهم و در وصف

  یبزرگی خدا پيروزيها51
 سازد، ی خود، داود، مء  برگزيده  پادشاه نصيب

 .فرمايد ی م  رحمت  هميشه و بر او و نسلش
 

  داود  سخنان آخرين
  خدا پيروزيهای داود پسريسی مردی بودآه

 خدای ء او برگزيده.  آرد  نصيبش درخشان
   آخرين اين.  بود  اسرائيل  سخن  و شاعر شيرين يعقوب
 :  داود است سخنان

 او بر   و آالم  گفت  سخن  منء  خداوند بوسيله روح2
   از اسرائيل  صخره  مثل خدا آه3. شدی  جار زبانم
 :  گفت  من آند، به یمی پشتيبان

  آند  حكومت  و انصاف  با عدل آهی فرمانرواي«
  نمايد،  از خدا سلطنت و با اطاعت

   آه خورشيد خواهد بود همچون4
 شود، یابر ظاهر م ی ب در آسمان
 ».درخشد یها م  بر سبزه  از باران و يا پس

 .  است  را برگزيده  خدا آن  آه  است  من  خاندان و اين5
 .  است بستهی هميشگی  پيمان  خدا با منی،بل

 .يابد  هرگز تغيير نمی  آه  محكم  او پيمانی است پيمان
مرا ی ند و هر آرزو ثمر خواهد رسا  مرا به او نجات
 .  خواهد ساخت برآورده

 دور  هستند آهی  خارهاي  مثل خدانشناسانی ول6
 شوند، ی م ريخته
  بزند،  آنها دست تواند به ی نم  آس هيچ

 .  برداشت يا نيزهی آنها را بايد با ابزار آهن7
 .روند ی م سوزند و از بين ی آنها مء ، همه عاقبت
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  داود  معروف افسران

 )41-10 :11  واريخت1(
  يوشيبی  اول اسم.   داشت  سردار معروف داود سه8

.  بود معروفی  عدينوعصن  به  آه  تحكمون  اهل َبَشَبت
.   آشت جنگک بار هشتصد نفر را در يک او ي

ک ي. بودی  اخوخء  العازار پسر دودو، نوهی،دوم9
  ها جمع ی با اسرائيل جنگی ها برا ی فلسطين روز آه

 فرار گذاشتند،  پا بهی  اسرائيل بودند، سربازان  شده
   مبارزه ها به ی داود با فلسطين  اتفاق اما العازار به

  را آشتی  فلسطين او آنقدر از سربازان10.  پرداخت
! شد ی شمشير جدا نمء  شد و از دسته  خسته  دستش آه

  سربازان.  او آرد نصيبی بزرگی خداوند پيروز
 ! بازگشتند غارتی ا بر فقطی اسرائيل

بار ک  ي بود آهی حراری  پسر آج  شمهی،سوم12و11
   تمام ها، درحاليكه ی فلسطين از حمالتی يكی ط

ک  ي  بودند، او تنها در وسط  فرار آرده سربازانش
 و  ، آنها را آشت ها جنگيده ی با فلسطين  عدسء مزرعه
 روز،  در آن.   آنها آزاد ساخت  را از دست مزرعه

 . او آرد نصيبی بزرگی اوند پيروزخد
برد، و  ی بسر م  داود در غار َعُدالم آهی زمان13

 نفر از   بودند، سه  رفائيمء  در دره مهاجمی ها یفلسطين
   حصاد پيش  در وقت  اسرائيل سردار ارشد سپاهی س

 خود بود،   در پناهگاه  موقع داود آن14. داود رفتند
   را اشغال لحم  بيتشهری  فلسطين  غارتگران چون
 . بودند آرده

  آهی  چاه خواهد از آب ی م چقدر دلم«:  داود گفت15
 »! ، بنوشم  هست لحم  شهر بيتء دروازهک نزدي

را    اردوی فلسطينی  قلب  سردار شجاع  سه ، آن پس16
 آشيدند و برای داود  ، آب  چاه شكافتند و از آن

   هديه  را چون  آن ه را ننوشيد، بلك اما داود آن. آوردند
 ای خداوند،  نه«:  و گفت17،   حضور خداوند ريخت به
   سه  اين ، خون  آب اين!  خورم  را نمی  آب  اين من

 ». خطر انداختند  خود را به  جان  آه نفری است
برادر ی سردار ارشد داود، ابيشای رهبر س19و18

 سيصد نفر  بار بهک او ي. بود)  پسر صرويه ( يوآب
 خود ء با نيزهی  تنهاي  آرد و به  حمله دشمنی از نيرو

سردار ارشد داود، ی  س  و در بين  آنها را آشت ءهمه
   سه شهرتی  پا  او به شهرتی شد؛ ولی  نام صاحب

 .رسيد ی داود نم سردار معروف
 بنايا پسر   نام نيز بود بهی  ديگر سرباز معروف20

   انجام متهورانهی  آارها آه  ئيل  قبص  اهل يهوياداع
او .  را آشتی  موآب بنايا، دو سردار معروف. داد یم

 شد و  داخلی ا  حفره بهی روز برفک  در ي همچنين
ک يی چوبدستک بار با يک ي21.  را آشتی شير

  آن. درآوردی  را از پا هيكلی قوی مصری جنگجو
 را از   و بنايا نيزه  داشت در دستی ا نيزهی مصر
 بود  اين22.   آشت  نيزه را با آنی د و و او ربو دست
 سردار ارشد،   او را مانند سه بنايا آهی آارها

تر بود،  نفر معروفی  س او از آن23.   ساخت معروف
داود او را . رسيد ی سردار ارشد نم سهی  پا بهی ول
 .  دربار گماشت محافظينی  فرمانده به
ی  س آناز ی  يك  برادر يوآب  عسائيل همچنين24-39

 بودند   عبارت آمد و سايرين ی شمار م سردار ارشد به
 :از

 ، لحم  بيت اهل) پسر دودو ( الحانان
  حرود،  اهل شمه

  حرود، اليقا اهل
 ،  فلط  اهل حالص
 ،  تقوع اهل)  پسر عقيش(عيرا 

 ،  عناتوت ابيعزر اهل
 ،  حوشات اهلی مبونا

 ،  اخوخ  اهل صلمون
 ،  نطوفات اهلی مهرا
 ،  نطوفات اهل)  پسر بعنه ( البح
 ،  بنيامينء  جبعه  اهل)یپسر ريبا(ی ايتا

 ،  فرعاتون بنايا اهل
  جاعشی های  واد اهلی هدا

 ،  عربات  اهل ابوعلبون
 ،  بحوريم  اهل عزموت
 ،  شعلبون اليحبا اهل
 ،  ياشن پسران
  حرار،  اهل ، پسر شمه يوناتان
  حرار، اهل) پسر شارر ( اخيام
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 ،  معكه  اهل)یپسراحسبا ( ليفلطا
 ،  جيلوه اهل)  پسر اخيتوفل ( اليعام

 ،  آرمل حصرو اهل
 ،  اربه اهلی فعرا
 ،  صوبه اهل)  پسر ناتان ( يجال
  جاد، اهلی بان

 ،  عمون  اهل صالق
پسر  (  سالحدار يوآب  آه  بئيروت اهلی نحرا

 .بود)  صرويه
  يتر، عيرا اهل
  يتر،  اهل جارب
 .  حيت ا اهلاوري
 . نفر بودند ، جمعًا سی و هفت  معروف  سرداران اين
 

 شمارد یرا می  جنگ داود مردان
 )27-1 :21  تواريخ1(

   اسرائيل  خداوند بر قوم بار ديگر خشم
 داود را   ايشان  او برای تنبيه ور شد، پس شعله

 . و يهودا را سرشماری آند  تا اسرائيل  داشت بر آن
  از مردان«:   خود گفت  سپاهء  فرمانده  يوآب  به پادشاه2

  آور تا بدانم بعملی سراسر آشور، سرشماری جنگ
 ».  چقدر است تعدادشان

 تو عمر   به خداوند، خدايت«:  داد  جواب اما يوآب3
 او  آهی  ببين  چشم را بهی  روز دهد تا آنی طوالن
ا چر.  باشد  داده  صد برابر افزايش  را به سپاهت
 »بزند؟ی  سرشمار  به خواهد دست ی م سرورم

 و ساير   نكرد و يوآب  را عوض  نظرش اما پادشاه4
 جنگی   تا بروند و مردان  را واداشت  سپاه فرماندهان

 عبور آردند و  ، آنها از رود اردن پس5. بشمارند را
   دره  در ميان  شهری آه  در جنوب در عروعير واقع

 جلعاد   به آنگاه6. ، اردو زدند تجاد، نزديک يعزير اس
،   رفته  َيَعن  دان  ُحدشی رفتند و از آنجا به و َتحتيم
 صور   قلعه  به  از آن پس7.  دور زدند  صيدون بطرف

ها و  ها و آنعانی  شهرهای حوی  تمام رفتند و سپس
آنها در 8.  را سرآشی آردند  يهودا تا بئرشبع جنوب
 را پيمودند  ز سراسر مملكت رو  و بيست  ماه  نه عرض
 . بازگشتند  اورشليم و به

  تعداد مردان.  آرد  پادشاه  آار را تقديم  گزارش يوآب9
يهودا ی  جنگ  هشتصد هزار و مردان اسرائيلی جنگ

 .پانصد هزار نفر بودند
   داود ناراحت  وجدانی، سرشمار بعد از اينی ول10
   گناه  آردم آهی  آار با اين«:   خداوند گفت  به پس. شد

 مرا   حماقت  اين آنم ی م التماس.  ام  شده مرتكبی بزرگ
 ». ببخش

 بيدار   داود از خواب  از اينكه  روز بعد، قبل صبح11
.  شد داود نازلی  جاد، نب  خداوند به شود، آالم

   سه  من  داود بگو آه به«:  جاد فرمود خداوند به12
  را انتخابی تواند يك ی و او م گذارم ی او م چيز پيش

 ».آند
 او رساند   خداوند را به ، پيام  جاد نزد داود آمده پس13

   سال سه:   آن را انتخابی ، يك  سه  اين بين«:  و گفت
 يا   دشمنانت  فرار از دست  ماه در آشور، سهی قحط
   باره ؟ در اين در سرزمينتک  مهل  روز مرض سه

 ». بدهمی  جواب  خدا چه ه ب  بگو آه  من  و به فكر آن
   دست  به بهتر است.  در تنگنا هستم«:  داود گفت14

 خداوند  ، زيرا رحمت  انسان  دست  تا به خداوند بيفتم
 ».  است عظيم

  طاعونک مهلی  بيمار  صبح  خداوند آن بنابراين15
 و   داشت  روز ادامه  تا سه  فرستاد آه بر اسرائيل

ی وقتی ول16.  آشور مردند هفتاد هزار نفر در آن
شد، خداوند  یمک  نزدي  پايتخت  به  مرگ فرشته
  دست!  استی آاف«:  فرمود  فرشته  شد و به متأسف
ی آوب  خرمن  زمين  به  فرشته  موقع در اين» .دار نگه

 . بود رسيدهی  يبوسء ارونه
  من«:   خداوند گفت  را ديد، به فرشتهی داود وقت17

   چه  بيچاره  مردم ، اما اين هستممقصر و گناهكار 
 »!  آن  مرا مجازات اند؟ مرا و خاندان آرده

برو، برای « :   روز جاد نبی نزد داود آمد و گفت آن18
» .  يبوسی بنا آنء  ارونه خداوند قربانگاهی در خرمنگاه

وقتی 20.  آند  دستور خداوند عمل  تا به  داود رفت پس19
 او   بطرف  را ديد آه انش و همراه ، پادشاه ارونه
  از پادشاه21،   خاک افتاده  و به آيند، جلو رفت می

 »ايد؟  اينجا آمده  به  برای چه قربان«: پرسيد
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 و در   تو را بخرم  خرمنگاه ام آمده«:  داد داود جواب
   رفع  تا مرض خداوند بسازمی برای  قربانگاه آن

 ».شود
 چيز در اختيار  همه«:   گفت  پادشاه  به ارونه22

   و يوغ  آوب  و خرمنی،قربانی گاو برا:  شماست
  را  همه23. ی قربان  آتش  آردن روشنی گاوها برا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  شما را قبولی خداوند قربان.  آنم ی م  تقديم  پادشاه به
 ».آند

   قبول  پيشكش ، من نه«:   گفت  ارونه  به اما پادشاه24
ی  برا خواهم ی نم ؛ چون خرم ی آنها را م، آنم ینم

   مفت  برايم  آه آنمی قربانی خود چيزی خداوند، خدا
 ». باشد  شده تمام

   نقره  مثقال  پنجاه  و گاوها را به  زمين  داود آن پس
خداوند ی برای  داود در آنجا قربانگاه سپس25. خريد
ی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها ی و قربان ساخت

  داود را مستجابی  خداوند دعا آنگاه.  آرد  او تقديم هب
 . شد  قطع فرمود و مرض

 
 
 



 

 پادشاهاناول

  ی پير  در سن داود پادشاه
  بود و هر چند او را  بسيار پير شده داود پادشاه
. شد  نمی پوشاندند، ولی گرم  می با لحاف

 يک   آه  است  تو در اين عالج«:  او گفتند  به درباريان2
 بخوابد تا   از تو پرستاری آند و در آغوشت دختر جوان

 گشتند تا  رائيل در سراسر آشور اس پس4و3» . بشوی گرم
 دختری  سرانجام.  دختر را برای او پيدا آنند زيباترين

او را .  شد  انتخاب  از اهالی شونم  ابيشگ  نام بسيار زيبا به
 شد،   پرستاری از پادشاه  آوردند و او مشغول نزد پادشاه
 . با او نزديكی نكرد ولی پادشاه

 
   و تخت تاجی ادونيا، مدع

   نام  به پادشاهی ، پسر بعد شالوم اب  از مرگ پس6و5
 افتاد تا   انديشه  اين  بود، به  حجيت  مادرش ادونيا آه
ها و   رو عرابه از اين.  بنشيند  سلطنت بر تخت
.  خود گرفتی  برا  نفره گارد پنجاهک  و ي رانان عرابه

   داود پادشاه ، و پدرش اندام بود خوشی ادونيا جوان
او را ی  آار هيچی برا هرگز   عمرش در تمام
 . بود  نكرده سرزنش

   و ابياتار آاهن  يوآب  اطالع  خود را بهء ادونيا نقشه7
اما 8.  آنند  دادند از او حمايت رساند و آنها نيز قول

و ی  ريعی، شمعی، نب ، بنايا، ناتان  آاهن صادوق
 وفادار ماندند و   داود پادشاه  به نسبتی گارد سلطنت
 . نكردند ايتاز ادونيا حم

  بهی محل  و در  رفت  روجل  عين روز ادونيا بهک ي9
   داد و گاوان ترتيبی مفصلی مهمان»  مار سنگ « نام

 ديگر  او پسران. سر بريدی  پروار و گوسفندان
   از يهودا بودند دعوت  دربار را آه  و مقامات پادشاه

 ی، نب اما او ناتان10.  آنند  شرآت آرد تا در جشن
 را  خود سليمانی  دربار و برادر ناتن ايا، محافظانبن
 . نكرد دعوتی  مهمان  آن به
 

 شود ی م  پادشاه سليمان
 او   و به  رفت  مادر سليمان  نبی نزد بتشبع  ناتان پس11

، خود را   ادونيا پسر حجيت دانی آه آيا می«:  گفت
بر خ  بی  موضوع  ما داود از اين  و پادشاه  ناميده پادشاه
   سليمان  و پسرت  خودت خواهی جان اگر می12؟  است

 داود  پيش13.  ، بكن گويم  می  بدهی، آنچه را نجات
  ، مگر شما قول ای پادشاه:  او بگو  برو و به پادشاه

   بشود؟ پس  بعد از شما پادشاه  سليمان  پسر من نداديد آه
 تو  ه آ  وقت همان14؟   است  شده چرا حاال ادونيا پادشاه

 و  آيم  می  هم  با داود هستی، من  آردن  صحبت مشغول
 ». آنم  تو را تأييد می حرف

ی  خيل داود پادشاه.   رفت  پادشاه  اتاق  به  بتشبع پس15
. آرد یمی  از او پرستار  بود و ابيشگ پير شده

  چه«: پرسيد پادشاه.  آرد  و تعظيم  جلو رفت بتشبع16
 »ی؟خواه یم

   آنيزتان اينی ، برا پادشاهی ا«:  داد اب جو بتشبع17
 بعد از شما   خورديد آه خود قسمی  خداوند، خدا به

حاال ادونيا ی ول18؛  بنشيند  بر تختتان  سليمان پسرم
   موضوع  و شما از اين  است  شده او پادشاهی بجا
 و   و گاوان گرفتهی  بزرگ ادونيا جشن19. خبريد یب

 را با   پسرانتان  و تمام دهسربريی  زياد گوسفندان
   جشن  اين  به  سپاهتانء  فرمانده  و يوآب ابياتار آاهن

   نكرده  را دعوت  سليمان  اما پسرتان  آرده دعوت
 منتظرند   اسرائيل  ملت ، تمام پادشاهی  ا حال20.  است

  خود انتخابی  جانشين را بهی  آس تا ببينند شما چه
 نگيريد، بعد از شما با  ميماگر زودتر تص21. آنيد یم
خيانتكار رفتار خواهند ک  ي  مثل  سليمان  و پسرم من
 ».آرد

 خبر   پادشاه  بود، به  صحبت  مشغول بتشبعی وقت23و22
   حضور پادشاه خواهد به یمی  نب  ناتان دادند آه
 آرد   تعظيم  پادشاه  شد و به  داخل ناتان.  شود شرفياب

  ، آيا شما ادونيا را جانشين سرور منی ا«:  و گفت24
  چون25؟  بنشيند  سلطنت ايد تا بر تخت خود آرده

 و   و گاوان برپا آردهی  بزرگ امروز ادونيا جشن
 را با ابياتار   و پسرانتان سر بريدهی  بسيار گوسفندان

   آرده  دعوت  جشن  اين  به  سپاهتان  و فرماندهان آاهن
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  نوشند و خوش یرند و مخو ی م  ايشان اآنون هم.  است
!  پادشاهی  باد ادونيا زنده: زنند یگذرانند و فرياد م یم

   آن  به  و بنايا و سليمان  آاهن  و صادوق اما من26
   پادشاه  آار با اطالع آيا اين27!  ايم  نشده  دعوت جشن
  اند آه  ما نگفته  به  چرا پادشاه ؟ پس  است  گرفته انجام
 »اند؟ خود برگزيدهی انشين ج را بهی  آس چه
 را   دستور داد بتشبع  حرفها، پادشاه  اين با شنيدن28

 و در   برگشت  اتاق  به  بتشبع پس. احضار آنند
 . ايستاد حضور پادشاه

 مرا   آه  خداوند زنده به«:   گفت  چنين  پادشاه آنگاه29
   آه خورم ی م ، قسم  داده  نجات  خطرات از تمام

ی  قبًال در حضور خداوند، خدا ههمانطور آ30
   آه آنم یمی ، امروز آار  خوردم  قسم  برايت اسرائيل
   شود و برتخت  پادشاه  بعد از من  سليمان پسرت
 »! بنشيند  من سلطنت

:   آرد و گفت  تعظيم  در حضور پادشاه  بتشبع آنگاه31
 »! بماند  زنده  هميشه پادشاه«
و ی  نب  و ناتان  آاهن صادوق«:   گفت  پادشاه سپس32

 حضور  آنها بهی وقت» . بياوريد  من بنايا را پيش
:   گفت  ايشان  به پادشاه33،  شدند  شرفياب پادشاه

.  ببريد  جيحون  را به ، سليمان  من  درباريان همراه«
و 34  سوار آنيد  من او را بر قاطر مخصوص

  وان شهر بعن را در آنی وی  نب  و ناتان  آاهن صادوق
 صدا  بعد شيپورها را به.  آنند  تدهين  اسرائيل پادشاه

   باد سليمان زنده: بلند بگوييدی در آوريد و با صدا
 اينجا   خود به  را همراه  سليمان سپس35!  پادشاه

   جديد بر تخت  پادشاه  نام برگردانيد و او را به
  را رهبر قومی  و  من  بنشانيد، چون  من سلطنت
 ». ام  آرده  و يهودا تعيين اسرائيل

  خداوند، خدايت.  آنيم ی م اطاعت«:  داد بنايا جواب36
  همانطور آه37.  دهد  ما توفيق  آار به اينی برا

 باشد و   هم  پادشاه ، با سليمان  است خداوند با تو بوده
 ».مندتر آند  تو شكوه  او را از سلطنت سلطنت

  و بنايا با محافظانی  نب ، ناتان  آاهن  صادوق پس38
 سوار آردند   را بر قاطر داود پادشاه دربار، سليمان

  ، ظرف  آاهن در آنجا صادوق39.  بردند  جيحون و به
 بود،   آورده  عبادتء  از خيمه  را آه  مقدس روغن

، او را   ريخته  را بر سر سليمان  آن  و روغن گرفته
   مردم مامبعد شيپورها را نواختند و ت.  نمود تدهين

  سپس40» !  پادشاه  باد سليمان زنده« :فرياد بر آوردند
ی صدا.  برگشتند  اورشليم  به آنان ی شاد  با هم همه

  زير پايشان   زمين بلند بود آه  چنان  ساز و آواز آنه
 !لرزيد یم

شدند  یمک  نزدي  آخر جشن  به ادونيا و مهمانانش41
  يوآبی وقت. د رسي  گوششان  سروصدا به  اين آه

  ؟ اين  خبر است چه«: شيپورها را شنيد پرسيدی صدا
 »؟  در شهر برپا شده  آه استی  غوغاي چه
 پسر   يوناتان  بود آه  نشده  او هنوز تمام حرف42

  داخل«:   او گفت ادونيا به.  رسيد  از راه ابياتار آاهن
  خوشی و حتمًا خبری هستی  خوب تو جوان! شو
 »!یا ه آورد برايم

 را  ، سليمان آقای ما داود پادشاه«:   گفت يوناتان43
 را بر قاطر  او سليمان45و44!   است  خود آرده جانشين

،   آاهن  صادوق ، همراه  خود سوار آرده مخصوص
   فرستاده  جيحون  نبی، بنايا و گارد سلطنتی به ناتان
ديد  ج  پادشاه  را بعنوان ، سليمان  و ناتان صادوق.  است
   جهت اند و از اين اينک آنها برگشته! اند  آرده تدهين
 ء  هلهله اين. آنند اند و شادی می  گرفته  شهر جشن تمام

   بر تخت سليمان46!   است شادی از خوشحالی مردم
   برای عرض و درباريان47   است  نشسته سلطنت

خدای تو : گويند روند و می  می تبريک نزد داود پادشاه
 او را   را مشهورتر از تو بگرداند و سلطنت نسليما

 تو بسازد؛ و داود  بزرگتر و با شكوهتر از سلطنت
 دعاهای خير  به48   آرده  نيز در بستر خود سجده پادشاه
 بر خداوند، خدای  سپاس: دهد  می  اينطور جواب ايشان

   تا با چشمان  است  عمر داده  طول  من  به  آه اسرائيل
   تا بر تخت  است  را برگزيده  خدا پسرم  آه خود ببينم
 »! شود  پادشاه  بنشيند و بجای من  من سلطنت

 خبر را شنيدند،  اينی  او وقت ادونيا و مهمانان49
  ادونيا از ترس50.  فرار گذاشتند ترسيدند و پا به

  قربانگاهی  برد و در پا  پناه  عبادتء  خيمه  به سليمان
 ادونيا از   خبر دادند آه ليمان س به51.   نشست بست
   نشسته  و در آنجا بست  برده  پناه  عبادتگاه  او به ترس
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 مرا   بخورد آه  قسم منی  برا سليمان«: گويد یو م
 ». نخواهد آشت

  اگر ادونيا رفتار خود را عوض«:   گفت سليمان52
ی  سزا  صورت ؛ در غير اين ندارمی آند، با او آار

 ».  است او مرگ
را فرستاد تا ادونيا را از ی  آس  سليمان سپس53

ادونيا آمد و در حضور .  بياورد  بيرون عبادتگاه
:   او گفت  به سليمان.  آرد  تعظيم  پادشاه سليمان

 »!ی برگرد ات  خانه بهی توان یم«
 

   سليمان  داود به وصيت
  شد، پس یمک  نزدي  داود پادشاه  وفات وقت
 : آرد  اينطور وصيت  سليمان  پسرش به

و ی تو قو.   است نماندهی  باق از عمرمی چيز«2
  خداوند، خدايتی  از فرمانها و همواره3   باش شجاع
   در شريعت  آه  و قوانينش  احكام  تمام  و به آنی پيرو
  دستی  هر آار  نما تا به اند عمل  شده نوشتهی موس
. یشو  آاميابی رو ی م آهی  هر جاي و بهی زن یم
   من  به آهی ا  وعده  خداوند به  آنگاهی، آن اگر چنين4

  اگر نسل:   است خداوند فرموده.  وفا خواهد آرد داده
   من  به  آنند و نسبت  مرا حفظ  وجود احكام تو با تمام

   بر مملكت از ايشانی  يك وفادار بمانند، هميشه
 . خواهد آرد  سلطنت اسرائيل

 آورد   بر سر من  چه  يوآب ی آهدان  تو می در ضمن«5
  و چطور دو سردار مرا يعنی ابنير و عماسا را آشت

  يوآب.  آرد  آلوده  بيگناهان  اين  خون  خود را به و دست
   اين  ولی حقيقت  آشته  آنها را در جنگ وانمود آرد آه

تو يک 6.  بود  را آشته  ايشان  صلح  در زمان  آه است
   بايد آرد تا او آشته دانی چه مرد دانا هستی و می

 رفتار   برزالئی جلعادی با محبت اما با پسران7. شود
.  بخورند  تو نان ء شاهانهء  از سفره  و بگذار هميشه آن
،  آردم  فرار می  ابشالوم  برادرت  وقتی از ترس چون

شمعی پسر جيرای 8.  پذيرايی آردند آنها از من
.  ياد داری  به  است  بحوريم از اهالی  آه بنيامينی را هم

 آرد و   اهانت  من  او به رفتم  می  محنايم  به وقتی من
 آنار   به  از من اما وقتی او برای استقبال.  ناسزا گفت
   آه  خوردم  خداوند قسم  برای او به  آمد، من رود اردن

تو مردی . ولی تو نگذار او بيسزا بماند9؛  او را نكشم
   او نيز آشته  بايد آرد آه دانی چه دانا هستی و می

 ».شود
 

  داود وفات
   به  او را در شهر اورشليم داود درگذشتی وقت10
   سلطنت  بر اسرائيل  سال داود چهل11. سپردندک خا

   در شهر حبرون  سال ، هفت  سال  چهل از اين. نمود
 .  در اورشليم  سال و سهی  آرد و س سلطنت

   نشست پدر خود داود بر تختی  بجا  سليمان سپس12
 . خود را استوار آرد سلطنتی ها و پايه

 
  ادونيا مرگ

.   رفت  مادر سليمان  بتشبع  ديدن روز ادونيا بهک ي13
 اينجا  بهی  قصد  چه به«:  از او پرسيد بتشبع
 »ی؟ا آمده

 تا از تو  ام آمده14.  ندارمی قصد بد«:  ادونيا گفت
 ». بكنمی درخواست
 »ی؟خواه ی م چه«:  پرسيد بتشبع

   شده  من  مال  سلطنت آهی دان یتو م«:  ادونيا گفت15
،   بعد از پدرم  انتظار داشتند آه  هم  مردم بود و تمام

 شد و   دگرگون وضعی ؛ ول برسمی  پادشاه  به من
   خواست  اين رسيد، چونی  پادشاه  به  سليمان برادرم

   آه  و اميدوارم دارمی  خواهش اما حال16. خداوند بود
 ».ی مرا رد نكن  خواهش اين

 »ی؟خواه ی م چه«:  پرسيد بتشبع
 سليماِن   با برادرم  من از طرف«:  ادونيا گفت17

 تو از او   هر چه دانم ی م  چون ، گفتگو آن پادشاه
ی  شونم  ابيشگ  او بگو آه به. دهد ی م انجامی بخواه
 ».بدهدی  زن  به  من را به

 را از   خواهش  اين ، من بسيار خوب«:   گفت عبتشب18
 ». آرد او خواهم

.   رفت  پادشاه  منظور نزد سليمان  همين  به  بتشبع پس19
   و به  برخاست  پيشوازش  به  شد، پادشاه وقتی او داخل

 يک   آرد و دستور داد تا برای مادرش او تعظيم
  سپ.  او بگذارند  بياورند وآنارتخت صندلی مخصوص

  آنگاه20.   نشست  پادشاه  سليمان  راست  در طرف بتشبع
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؛   آوچک از تو دارم  يک خواهش من«:   گفت بتشبع
 ». را رد نكنی  آن اميدوارم
ی دان ی؟ م  تو چيست مادر، خواهش«:   گفت سليمان

 ». آنم ی تو را رد نم  هرگز خواست  من آه
ی بگذار   آه  است  اين  من خواهش«:   گفت بتشبع21

 ». آند  ازدواج  ادونيا با ابيشگ برادرت
   همراه چطور است«:   گفت  بتشبع  در جواب سليمان22

 او برادر  چون *،  او بدهم  به  را هم ، سلطنت ابيشگ
ی  رو  و ابياتار آاهن تا او با يوآب!   است  من بزرگ

» ! بگيرند را بدستی  فرمانرواي آار بيايند و قدرت
:   خورد و گفت  خداوند قسم  به سليمان  سپس24و23
   امروز ادونيا را به خدا مرا نابود آند اگر همين«

!   نابود نكنم  است  چيده  من  عليه  آه  توطئه  اين سبب
   بخشيده  من  را به  پدرم  و تاج  تخت  آه  خداوند زنده به

   آرده  من  را نصيب  سلطنت  اين اش  وعده و طبق
 ».  گذاشت  نخواهم  او را زنده  آه،  قسم است

 ادونيا را   بنايا دستور داد آه  به  پادشاه  سليمان پس25
 . آرد بكشد، و او نيز چنين

 
   يوآب تبعيد ابياتار و مرگ

 خود در ء  خانه به«:   گفت  ابياتار آاهن  به  پادشاه سپس26
  ، ولی من  است سزای تو نيز مرگ.  برگرد عناتوت
   مسئوليت  پدرم ، زيرا در زمان آشم و را نمی ت اآنون

   عهد خداوند با تو بود و تو در تمام نگهداری صندوق
   سليمان پس27» . با او شريک بودی  پدرم زحمات
   و بدين  آاهنی برآنار نموده ، ابياتار را از مقام پادشاه
   فرزندان ء درباره  خداوند در شهر شيلوه  هر چه وسيله

   ** . بود، عملی شد مودهعيلی فر
   رسيد، او به  يوآب  گوش  به  وقايع خبر اينی وقت28

   بست قربانگاهی  برد و در پا  پناه  عبادتء خيمه
   دست  ابشالومء هيوآب هر چند در توطئ(*** . نشست
) . بود  آرده  ادونيا شرآتء  اما در توطئه نداشت

                                                 
طبق , ازدواج با ابيشگ که از کنيزان داود پادشاه بود   *

 به نحوی به ادونيا حق ادعای سلطنت می, رسم آن زمان

 .بخشيد

 .35-31: 2نگاه کنيد به اول سموئيل   **
 .51: 1 نگاه کنيد به  ***

   به  يوآب ه خبر رسيد آ  پادشاه  سليمان بهی وقت29
، بنايا را فرستاد تا او را   است  برده  پناه  عبادتء خيمه
 .بكشد

:   گفت  يوآب  شد و به  داخل  عبادتء  خيمه بنايا به30
 ».ی بياي  از اينجا بيرون دهد آه ی دستور م پادشاه«

 ». ميرم ی جا م  و همين آيم ی نم بيرون«:   گفت يوآب
 . آند  تكليف ا آسب ت  برگشت بنايا نزد پادشاه

او .   آن گويد، عمل ی م همانطور آه«:   گفت پادشاه31
  اشخاص  خونی ها  او، لكه آشتن.   آن  و دفن را بكش
   و خاندان  من  از دامن  است  او ريخته را آهی بيگناه
، ابنير   پدرم  اطالع او بدون32. آند یمک  پا پدرم

 يهودا را   سپاهء رمانده و عماسا ف  اسرائيل  سپاه ءفرمانده
   اين  انتقام  خداوند هم پس.  بودند آشتی  بهتر از و آه
 تا   ايشان و خون33   را از او خواهد گرفت گناه یدو ب
اما .  او خواهد بود  و فرزندان  يوآب  ابد برگردن به

  نشينند تا به ی او م  بر تخت  داود را آه خداوند نسل
 ». خواهد داد ابد برآت

 را   و يوآب  برگشت  عبادتء  خيمه  بنايا به پس34
 در صحرا بود   آه اش بعد او را در آنار خانه.  آشت
 . آردند دفن

  سپاهی  فرمانده  به يوآبی ، بنايا را بجا  پادشاه آنگاه35
   مقام ابياتار بهی  را بجا  آرد و صادوق منصوب

 . گماشتی آاهن
 

  ی شمع مرگ
وقتی شمعی . عی را احضار آرد، شم  پادشاه سپس36

  ای برای خود در اورشليم خانه«:   او گفت  به آمد، پادشاه
اگر شهر را ترک 37.  نشو  خارج بساز و از اورشليم

 خواهی   آشته  آه  بگذری، بدان آنی و از رود قدرون
 ». خواهد بود  خودت  گردن  به شد و خونت

   بگوييد اطاعت هر چه«:  آرد عرضی شمع38
 ماند و مدتها از شهر   در اورشليم پس» . آنم یم

 .  نرفت بيرون
ی  شمع ، دو نفر از غالمان  سال بعد از سهی ول39

ی  شمع بهی وقت.  فرار آردند  َجت ، پادشاه  اخيش پيش
  او االغ40،  هستند  در جت  غالمانش خبر دادند آه
او .   رفت  نزد اخيش  جت ، به  آرده خود را آماده
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 باز   اورشليم  و آنها را به  را در آنجا يافت مانشغال
از ی  شمع شنيد آهی  وقت  پادشاه سليمان41. آورد

او را 42،   است  و برگشته  رفته  جت  به اورشليم
   خداوند قسم مگر تو را به«:  احضار آرد و گفت

  بيرون   اگر از اورشليم  آه  تأآيد نگفتم  و به ندادم
 بگوييد  هر چهی ؟ مگر تو نگفت آشم یم تو رای برو

و ی  خود را شكست  چرا قول پس43؟  آنم ی م اطاعت
  چهی دان ی م تو خوب44ی؟  نكرد دستور مرا اطاعت

   پس.ی آرد  داود پادشاه  پدرم در حقی هاي یبد
.   است  رسانده اعمالتی  سزا امروز خداوند تو را به

 داود   و سلطنت خواهد داد  برآت  من اما خداوند به45
 ». را تا ابد پايدار خواهد ساخت

 برد و  را بيرونی ، بنايا شمع  پادشاه  فرمان  به آنگاه46
 برقرار   سليمان ، سلطنت  ترتيب  اين به.  او را آشت

 .ماند
 

  از خدا  سليمان درخواست
 )12-3 :1  تواريخ2(

 ، بستهی  دوست  مصر پيمان  با فرعون سليمان
 شهر داود   و به گرفتی  همسر ا بهدختر او ر

 خداوند و  خود و نيز خانهی  سلطنت آاخی آورد تا بنا
  ، قوم  زمان در آن2.  آند  را تمام ديوار شهر اورشليم

ی ها قربانگاهی رفتند و رو یها م تپهی  باال  به اسرائيل
 خداوند ء  هنوز خانه آردند، چون یمی آنجا قربان

  داشت ی م  خداوند را دوست ليمانس3.  بود  نشده ساخته
  او همی آرد ول ی م  پدر خود عمل  دستورات و مطابق

آرد و  یمی  و در آنجا قربان رفت یها م تپهی  باال به
 .سوزانيد یبخور م

.   رفت  جبعون  به  برای قربانی آردن يكبار سليمان4
 و او هزار   در آنجا قرار داشت  قربانگاه معروفترين
 در  آنشب5.  قربانی آرد  محل وسفند در آنگاو و گ
 او ظاهر شد و   به  خواب  خداوند در عالم جبعون
 »؟  تو بدهم خواهی تا به  می  چه از من«: فرمود

   نشان  داود بسيار محبت  پدرم تو به«:   گفت سليمان6
   بود و قلب  و امين  تو صادق  به  او نسبت دادی چون
   امروز بر تختش ری بخشيدی آه او پس به.  پاآی داشت

 او   خود را در حق  آار، لطف با اين.   است نشسته

، تو مرا بجای  ای خداوند، خدای من7!  آردی آامل
 خود   من ای، در حاليكه  پادشاهی رسانيده  داود به پدرم

  تجربه ، بسيار آوچک و بی را برای رهبری يک قوم
   همه اين  تو با ءگزيده بر  رهبری قوم  آه حال8.  دانم می

 عطا   حكمت  من به9،   است  منء شمار بعهده  بی جمعيت
 بر   و با عدالت  بدهم  نيک و بد را تشخيص  تا بتوانم آن

   قوم  اين توانم  چطور می ؛ و گرنه  آنم  حكومت مردم
 »؟  آنم  را اداره بزرگ

 را بسيار پسنديد و خشنود   سليمان خداوند درخواست10
   به پس11.   است  خواسته  از او حكمت  سليمان شد آه
   خواستی تا با عدالت  تو حكمت چون«:  فرمود سليمان
 برای   فراوان  آنی و عمر طوالنی يا ثروت حكومت

  پس12 نخواستی،   را از من  دشمنانت خود و يا مرگ
 و   تو فهم  به من.  دهم  تو می  آردی به  طلب هر چه

   و نخواهم ام  آسی نداده  به  تاآنون  آه خشمب حكمتی می
 تو   نخواستی به  آه  چيزهايی را هم در ضمن13. داد
 در   و افتخار را، بطوری آه ، يعنی ثروت دهم می
.  پای تو نخواهد رسيد  پادشاهی به  هيچ ات  زندگی طول

   آنی و دستورات  اطاعت  داود از من  پدرت اگر مثل14
   تو خواهم  عمر طوالنی نيز به يی آنگاهمرا پيروی نما

 »!بخشيد
 با   خدا در خواب  بيدار شد فهميد آه سليمانی وقت15

 ء  خيمه  و به  رفت  اورشليم  به پس.   است  گفته او سخن
 عهد خداوند  صندوق ، در برابر  وارد شده عبادت

 خداوند  بهی و سالمتی سوختنی ها یايستاد و قربان
ی  خود، ضيافت  درباريان تمامی  برا سپس.  آرد تقديم

 . داد  ترتيب بزرگ
 

   سليمانء عادالنهی داور
   خود به  اختالف  برای حل چندی بعد دو فاحشه16

ای «:   گفت يكی از آنان17.  آمدند حضور پادشاه
.  آنيم  زندگی می ، ما دو نفر در يک خانه پادشاه

 روز بعد  سه18 .  دنيا آوردم  فرزندی به  من چندی قبل
آسی جز ما در .  فرزندی زاييد  هم  زن ، اين از من

 بود، روی   او خواب  آه يک شب19.  نبود  خانه آن
 وقتی   شب نصف20!  شد  خفه اش  افتاد و بچه اش بچه
   و پسر مرا از آنارم ، او برخاست  بودم  در خواب من
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 در  خود راء  مردهء  برد و بچه  خودش  و پيش برداشت
 را  ام  بچه  برخاستم  زود آه صبح21.   گذاشت  من بغل

   او نگاه  به وقتی با دقت.   است  مرده  ديدم شير بدهم
 ».  نيست  آودک پسر من  آن  آه  شدم  متوجه آردم

اينطور «:   آرد و گفت  او را قطع  حرف  دوم زن22
ر  پس  است  زنده  و اينكه  اوست  مال  مردهء ، بچه نيست
 ».  است من
 و   تو است  مال  است  مرده ، آنكه نه«:  گفتی  اول زن
  و در حضور پادشاه» .  است  من  مال  است  زنده اينكه
 . پرداختند  مجادله به
هر .   با آيست  حق بگذاريد ببينم«:   گفت  پادشاه پس23

، و هر دو   است  من  مال  زندهء بچه: گوييد یدو شما م
 »!  نيست  من  مال  مرده ءبچه: دگويي ی م هم
 يک  پس.  دستور داد شمشيری بياورند  پادشاه سپس24

 را   زنده طفل«:  فرمود  سليمان آنگاه25. شمشير آوردند
 »! بدهيد  يک نصف  هر آدام  آنيد و به دو نصف

   بر پسرش  بود دلش بچهی  مادر واقع آهی زن26
  پادشاهی ا«:  فت گ  آرده  التماس  پادشاه  و به سوخت
 »! بدهيد  زن  اين او را به.  را نكشيد بچه
 آنند تا  ، بگذار او را تقسيم نه«:   ديگر گفت زنی ول
 »! تو  مال  باشد و نه  من  مال نه
   اين او را به!  را نكشيد بچه«:  فرمود  پادشاه آنگاه27
   شود؛ چون  آشته خواهد بچه ی نم  بدهيد آه زن

 »!  است  زن  همين مادرش
   پيچيد و تمام  در سراسر اسرائيل  خبر بسرعت اين28

 تا   بخشيده  حكمت  سليمان  خدا به  فهميدند آه مردم
  او احترامی  برا پس. آندی  داور بتواند عادالنه

 . شدند قايلی زياد
 

   دربار سليمان مقامات
   حكومت  اسرائيل  بر تمام  پادشاه سليمان
 : بودند از  دربار او عبارت اماتآرد و مق می

 ؛  آاهنان ، رئيس) پسر صادوق(عزريا 
 ی؛، منش)  شيشه پسران( و اخيا  اليحورف
  نگار؛ ، وقايع)پسر اخيلود ( يهوشافات

 ؛  سپاهء ، فرمانده) پسر يهوياداع(بنايا 
 ؛  و ابياتار، آاهن صادوق

 ؛  حاآمان ، سرپرست) پسر ناتان(عزريا 
 ؛  و مشاور پادشاه ، آاهن) اتانپسر ن(زابود 

  امور دربار؛ اخيشار، سرپرست
 .یاجباری  آارها سرپرست) پسر عبدا ( ادونيرام

 بود و   گماشته  حاآم  دوازده  اسرائيل  در تمام سليمان7
هر .  آنند  دربار را تهيه  داشتند ارزاق آنها وظيفه

   تدارآات  مسئول  در سال ماهک ، ي از ايشانک ي
 .بار بودنددر

  فعاليتی ها  و حوزه  حاآم دوازدهی  اسام  است اين8-19
 :آنها
 ؛  افرايم  هور، در آوهستان بن
   و بيت ، ايلون  شمس ، بيت ، شعلبيم  دقر، در ماقص بن

 ؛ حانان
 قلمرو حافر؛ی  و تمام ، سوآوه  حسد، در اربوت بن
   آرده ج ازدوا  دختر سليمان  با تاَفت آه(،   ابيناداب بن
  ُدر؛ء  منطقه در تمام) بود

   سرزمين ، مجدو، تمام ک، در تعن)پسر اخيلود(بعنا 
، و   شهر يزرعيل ، جنوب  و صرتان شان بيتک نزدي

 .  و شهر يقمعام  مهوله تا شهر آبل
ی ها  دهكده  شامل  جلعاد آه  جابر، در راموت بن

 در   ارجوب  در جلعاد و ناحيه)یپسر منس(ياعير 
   شهر حصاردار ديگر آه شد با شصت ی م باشان
 ؛ داشتی مفرغی  بندها  پشت هايشان دروازه
 ؛ ، در محنايم)پسر عدو ( اخيناداب
   ازدواج  دختر ديگر سليمان  با باسمت آه ( اخيمعص

 ی؛، در نفتال) بود آرده
 ؛ ، در اشير و بعلوت)یپسر حوشا(بعنا 

  يساآار؛ ، در سرزمين) پسر فاروح ( يهوشافاط
 ؛  بنيامين ، در سرزمين)پسر ايال(ی شمع

 سرزمينهای   شامل ، در جلعاد آه)پسر اوری(جابر 
 . ميشد  باشان ، پادشاه  اموريها و عوج ، پادشاه سيحون

 . قرار داشتند  آل  زير نظر حاآم  حاآم  دوازده اين
   سليمان  و عظمت حكمت

 و   و مرفه بزرگ   و يهودا قوم  اسرائيل  زمان در آن20
  واقعی  سرزمينها  بر تمام سليمان21. بودندی آامياب
 تا سرحد مصر نيز   آه  و فلسطين  رود فرات در بين

 او   سرزمينها به  اين اقوام. آرد ی م رسيدند سلطنت یم
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 او   تابع  عمرش  مدت دادند و در تمام ی م  و خراج باج
 .بودند

   تن حدود پنج:  بود از  دربار عبارتء  روزانه ارزاق22
 گاو از  ، بيست  گاو از طويله ده23،  بلغور  تن آرد و ده
 و  ، آهو، گوزن ، صد گوسفند و نيز غزال چراگاه
 .  مرغان انواع

رسيد و  ی م  تا غزه  از تفسح  سليمان قلمرو سلطنت24
  تمام.  گرفت ی را دربرم  رود فرات غربک  ممال تمام

 او بودند و او با   تابع د فرات رو  غرب پادشاهان
 . بود  در صلح همسايهی سرزمينها

 در   سليمان  سلطنت  در طول  يهودا و اسرائيل مردم25
 مو و   زير درختان  بودند و هر خانواده  آرامش آمال

 .نشستند ی م انجير خود آسوده
   و چهار هزار اصطبل  هزار اسب  دوازده سليمان26
 . خود داشتی ها  عرابه اسبانی برا

 و   سليمان ، ارزاق  شده  تعيين ، هر يک در ماه حاآمان27
در 28. آردند  می  و آسر تهيه  آم  او را بدون مهمانان
 و ساير   عرابه  خود برای اسبان  سهم  هر يک به ضمن
 .ساختند  می  و جو فراهم  آاه اسبان

بخشيد و ی نظير ی ب  و حكمت  فهم  سليمان خدا به29
 از   سليمان حكمت30. حد و حصر بود ی او ب صيرتب

  مصر همی  و علما  زمين  مشرق  دانشمندان حكمت
   ايتان چونی معروفی از حكمای او حت31. زيادتر بود

 و   و آلكول حيمانی  يعن  ماحول و پسرانی ازراح
ک  ممال  تمام  در ميان سليمان.  حكيمتر بود َدرَدع
   گفت  هزار مثل سه32.  شد  خود معروف زمانی دنيا

 ء  درباره سليمان33.   سرود نوشت و هزار و پنج
   اطالع  و ماهيان  و خزندگان  و پرندگان حيوانات

   را از درختان  گياهان  تمام ، او همچنين داشتی آاف
   در شكاف زوفا آهک آوچی ها  تا بوته سرو گرفته
  نها سخنآ ء و درباره  شناخت یرويند، م یديوارها م

 او   حكمتء  آوازه  آه  سراسر جهان پادشاهان34.  گفت می
فرستادند تا   دربار او می  بودند نمايندگانی به را شنيده

 . برخوردار شوند از حكمتش
 

  خدا  خانه ساختنی برای آمادگ
 )18-1 :2  تواريخ2(

   داود پادشاه  در زمان  صور، آه ، پادشاه حيرام
 ، پسر  سليمان قتی شنيد آه او بود، و دوست
 دربار او   چند سفير به  است  شده  پدرش داود، جانشين

 نزد   پيام  نيز متقابًال قاصدانی با اين سليمان2. فرستاد
 داود بخاطر   پدرم دانی آه تو می«3:  فرستاد حيرام

  ای برای عبادت  خانه درپی نتوانست جنگهای پی
 خداوند او  تظر بود آهاو من. خداوند، خدای خود بسازد

  اما اينک خداوند، خدايم4.  پيروز گرداند را بر دشمنانش
   و من  است  برقرار آرده  و امنيت  صلح در اسرائيل
   وعده  پدرم خداوند به5.  آند  حمله  من  تا به دشمنی ندارم

نشيند،   می  سلطنت  بجای تو بر تخت  آه پسرت: فرمود
   در نظر دارم حال.  د ساختای خواه  خانه برای من

 از تو  آنچه6.  ای بسازم  خانه  خداوند، خدايم برای عبادت
های   آوه  خود را به ُبران  چوب  آه  است  اين خواهم می
.  آنند  الوار تهيه  سرو برايم  بفرستی تا از درختان لبنان
 آنها  بدوش  تا دوش آنم  می  آنجا روانه  را به  افرادم  هم من
 آنی   هر قدر تعيين  تو را هم مزد آارگران. ار آنندآ

  دانی در اسرائيل  می  همانطور آه چون.  پردازم می
 ماهر   درخت  بخوبی صيدونيها در بريدن هيچكس
 »! نيست

:   شد و گفت  بسيار خوشحال  سليمان  پيام  از اين حيرام7
تا    است  داود پسر حكيمی داده  به  بر خداوند آه سپاس«

   پيام  اين آنگاه8» . آند  سلطنت  اسرائيل  بزرگ بر مملكت
 و   آردم  را دريافت پيغامت«:  فرستاد را برای سليمان

 سرو و  الوار درخت ء  تهيهء  درباره تو را خواهش
  های لبنان  الوار را از آوه افرادم9.  آورم صنوبر بجا می

  بندند و به  می  آنها را بهم سپس. آورند  دريا می  ساحل به
 آنند  اندازند تا از آنار دريا بطور شناور حرآت  می آب
  در آنجا افراد من. خواهی برسند  می ای آه  نقطه و به

تو نيز . دهند  می آنند و تحويل  باز می چوبها را از هم
   آذوقه  سلطنتی من ، برای خاندان توانی در عوض می

 ».بفرستی
 سرو و صنوبر مورد   چوب م، حيرا  ترتيب  اين به10

 هر  ، سليمان آنی و بجا11،  آرد  را فراهم نياز سليمان
   و چهار صد هزار ليتر روغن  گندم  دو هزارتن سال

 .فرستاد ی م حيرامی  برا  خالص زيتون
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 دو با   برقرار بود و آن  صلح  و سليمان  حيرام بين12
   فرموده خداوند همانطور آه. بستندی  دوست  پيمان هم

 .بخشيدی  زياد  حكمت  سليمان بود به
   به  سی هزار نفر را از سراسر اسرائيل  سليمان آنگاه13

 سرپرستی آنها   را نيز به ادونيرام14.  بيگاری گرفت
   را به  هزار نفر از آنان ، ده  نوبت  به او هر ماه.  گماشت
 ء درخانه   دو ماه ، هرآس  ترتيب  اين به. فرستاد  می لبنان

 هفتاد هزار باربر  سليمان15.   در لبنان خود بود و يک ماه
  و سه16   داشت  در آوهستان و هشتاد هزار سنگتراش

. آردند  می هزار و سيصد سر آارگر بر آنها نظارت
   بزرگ  سنگهای مرغوب  دستور پادشاه سنگتراشها به17

اهالی 18. تراشيدند آندند و می خدا می ء  خانهبرای بنای
   چوب  در بريدن  و حيرام  سليمان بران  چوب  به  هم جبل

خدا آمک  ء  خانه سنگها برای  الوار و تراشيدن و تهيه
 .آردند می
 

 سازد ی خدا را مء  خانه سليمان
 )3  تواريخ2(

  چهار ، درست  سليمان  سلطنت  چهارم در سال
   اسرائيل  قوم  از خروج  پس صد و هشتاد سال

  خانهی ، بنا  است  دوم  ماه  زيو آه مصر در ماهاز 
  متر، عرضی  خدا سء  خانه طول2.  شد خداوند شروع

 جلو  ايوان3.  متر بود  پانزده  متر و ارتفاعش  ده آن
در 4.   متر پهنا داشت  متر درازا و پنج  ده ساختمان
   شده آار گذاشتهک باريی ا  پنجره ساختمانی ديوارها

 .بود
 و   دور ساختمان  طبقه  در سه اتاقی سر کي6و5

  طبقهی  اتاقها عرض. آردند   درست  آن  به چسبيده
   سه  سوم  متر و طبقه  سه  دوم  متر، طبقه  دو و نيم اول
ی  مجبور نباشند سر تيرها اينكهی برا.  متر بود و نيم
 خدا فرو آنند، ء  ديوار خانه  داخل  اتاقها را به اين
 خدا ساختند و سر ء  ديوار خانه  به چسبيدهی هاي پشته
 .آنها قرار دادندی سرو را روی تيرها

   و آماده  تراشيده  قبًال در معدن  سنگهای ساختمان تمام7
 و   صدای تيشه  در فضای ساختمان گرديد بطوريكه می

 .شد  نمی  آهنی ديگر شنيده  و ابزار و آالت چكش

 خدا بود ء خانهی نوب ج  در سمت  اول طبقهی در ورود8
   طبقه بهی مارپيچی ها  پلهء  بوسيله  و سوم  دومء و طبقه
  ، سليمان  ساختمان  از تكميل پس9.   داشت  راه اول

ی ها تخته و  را با تيرها ساختمان  دستور داد سقف
  دور ساختمانی  اتاقها ارتفاع10.  سرو بپوشانند چوب

 معبد  رو آزاد بهسی  با تيرها  متر بود آه دو و نيم
 .شدند ی م متصل

 تو   به اگر هر چه«12:   گفت  سليمان خداوند به11
   من  و دستورات  احكام و از تمامی  ده  انجام گويم یم

   داود قول  پدرت  به  را آه  آنچه  آنگاهی، آن اطاعت
 در   اسرائيل  قوم و در ميان13  آورد ، بجا خواهم دادم
ک  را تر  و هرگز ايشان شوم ی م  ساآن  خانه اين
 ». آنم ینم
ی ديوارها15،  رسيد  پايان  خدا بهء خانهی بنای وقت14

   را با چوب  آن  سرو و آف  را با چوب  خانه داخل
   خدا را بطول خانهی  انتها قسمت16. صنوبر پوشاندند

 سرو جدا ساختند و  از چوبی  ديوارء  متر بوسيله ده
.  دادند اختصاص»  االقداس دسق «  را به  اتاق آن
  تمام18.  متر بود  بيست  بطول االقداس  جلو قدس اتاق17

از ی  خدا را با قطعاتء  خانه داخلی سنگی ديوارها
   و آدو منبت از گلی  با نقشهاي سرو آهی ها تخته
 . بود، پوشاندند شدهی آار

 عهد خداوند را   صندوق  محلی بود آه االقداس قدس19
درازا و پهنا و بلندی 20. گذاشتند  می در آن
 ديوارهای   متر بود و سطح ، هر يک ده االقداس قدس

 از   سليمان سپس.  بود  شده  با طال پوشانده داخلی آن
.  آرد  درست  برای آن  سرو يک قربانگاه چوب

 خدا، از ء  خانه  داخل  رويه  مثل  هم  قربانگاه روآش22و21
 در ورودی  ابر محلدر بر.  بود طالی خالص

 . نمود ، زنجيرهايی از طال نصب االقداس قدس
   زيتون  از چوب  فرشته  بشكل  دو مجسمه سليمان23-28

 متر بود و آنها   از آنها پنج هر آدامی  بلند  آه ساخت
ها   مجسمه اين.  قرار داد االقداس  قدس را در داخل

   آنها بهم  دو بال  بودند آه  قرار گرفته آنار همی طور
  دو طرفی  تا ديوارها ديگرشانی رسيد و بالها یم

ی از بالهاک  هر ي طول. شد ی م  آشيده االقداس قدس
 از سر   ترتيب  اين  متر بود و به  دو و نيم فرشتگان
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هر دو . شد ی متر م  ديگر پنج  تا سر بال بالک ي
 بودند   ساخته شكلک  ي  و به اندازهک  ي  را به فرشته

 . بودند  طال پوشانيده هر دو را با روآشو 
 و  فرشتگان   خدا با نقشهایء  خانه ديوارهای هر دو اتاق29

.  بود  آاری شده ، منبت های گل  خرما و دسته درختان
 .  طال داشت  نيز روآش  هر دو اتاق آف30
   در از چوب ، دو لنگه االقداس برای در ورودی قدس31

  يک پنجم ء  اندازه  درها به ينپهنای ا.  ساختند زيتون
 در نيز با نقشهای   دو لنگه اين32. پهنای ديوار بود

آاری   منبت های گل  خرما و دسته  و درختان فرشتگان
 . بود  شده  طال پوشانيده  با روآش  و تمام شده

   اتاق  به  خدا آهء خانهی  در ورود چهار چوب33
.  بود  شده ته ساخ  زيتون شد از چوب یباز می جلوي
. ديوار بودی  پهنا چهارمک  ي  چهار چوب اينی پهنا

 بود و چهار   شده  صنوبر ساخته  در، از چوب اين34
. شد ی بود و تا م  متصل  دو بهم  دوبه  آه  داشت لنگه

 خرما   و درختان فرشتگانی  درها نيز با نقشها اين35
 طال  ش با روآ  و تمام شدهی آار  منبت گلی ها و دسته
 . بود  شده پوشانيده

ی  ديوارها  شد آه  خدا ساختهء در جلو خانهی حياط36
   چوب رديفک  و ي  تراشيده  سنگ  رديف  از سه آن

 . بود  شده سرو تشكيل
   ماه  زيو آه  خداوند در ماهء  بنای خانه  سنگ اولين37
 شد؛   گذاشته  سليمان  سلطنت  چهارم ، در سال  است دوم

   ماه  آه  بول  او در ماه  سلطنت  يازدهم ر سالو د38
   مطابق  درست  آارهای ساختمانی آن ، تمام  است هشتم
  ، ساختن  ترتيب  اين به.  گرديد ، تكميل  شده  داده طرح
 . انجاميد  طول  به  سال  خدا هفتء خانه

 
   سليمان آاخ

  ی سلطنت آاخک خود يی  برا ، سليمان سپس
   وقت  سال  سيزده  آن ساختنی را و ب ساخت

 را   آاخ آنی از تاالرهای  يك اسم2.  آرد صرف
   تاالر پنجاه اينی درازا.  گذاشت»   لبنان تاالر جنگل«

   پانزده آنی  متر و بلند  و پنج  بيست آنی متر، پهنا
 بود و   شده سرو پوشيدهی  از تيرها  آن سقف. متر بود

.  سرو قرار داشتی  ها  از ستون چهار رديفی رو

   در سه  آه  تير داشت  و پنج  مجموعًا چهل سقف3
از ک در هر ي4.  بودند قرار گرفتهی  تاي  پانزده رديف

   شده  آار گذاشته  پنجره  رديف  سهی،جانب دو ديوار
 چهار  ها بشكل  درها و پنجره  تمام چارچوب5. بود

ی رو روبی،جانبی ديوارهای ها  بود و پنجره گوش
 . قرار داشتند هم

ی  درازا  شد آه ناميده» تاالر ستونها«تاالر ديگر 6
جلو .  متر بود  پانزده آنی  متر و پهنا  و پنج  بيست آن
ستونها ی  رو  آن  سقف  بود آه ايوانک  تاالر، ي اين

 . قرار داشت
   اسم  بود به تاالر ديگر همک  يی، سلطنت در آاخ7
   و به نشست ی در آنجا م ان سليم  آه»یتاالر داور«

 تا   تاالر از آف اين. آرد یمی  رسيدگ  مردم شكايات
 . بود  شده  سرو پوشيده  با چوب سقف

  آه شد   ساخته شخصی خوِد پادشاه ء  خانه تاالر،  اين پشت8
  ديگری شبيه ء  خانه سليمان. بود» تاالر داوری « شبيه
 .  بود ساخت ن دختر فرعو  آه خود، برای زنش ء خانه

   شده  و تراشيده  عمارتها از سنگهای مرغوب  اين تمام9
عمارتها  ء پايه10.  بودند  شده  ساخته های معين در اندازه

   شده  متری و چهار متری تشكيل  پنج از سنگهای بزرگ
   عمارتها تيرهايی از چوب بر سر ديوارهای اين11. بود

، مانند   آاخ  بزرگ ياطديوار ح12.  بودند سرو آار گذاشته
 و   تراشيده  سنگ  رديف خدا با سه ء خانه  داخلی حياط

 . بود  شده  سرو ساخته  چوب يک رديف
   اسم گر ماهر به  يک ريخته  بدنبال  پادشاه سليمان14و13

   اورشليم  آرد تا از صور به  فرستاد و او را دعوت حورام
 را   سليمان  دعوت حورام. بيايد و برای او آار آند

نفتالی  ء  قبيله يهودی از  زن  يک بيوه مادر حورام.  پذيرفت
 .گر از اهالی صور بود  يک ريخته و پدرش

 
  ی مفرغ دو ستون

 )17-15 :3  تواريخ2(
ی  بلند  آرد آه  درست  از مفرغ  دو ستون حورام15

 برای22-16.  متر بود  متر و دور هر يک شش هريک نه
  از اينک هري.  ساختی  مفرغ ونستونها دو سر ست
هر سر ی بلند.  بود  سوسن  گل  شكل سر ستونها به

هر . دو متر بودک هر يی  متر و پهنا دو و نيم  ستون
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ی  زنجير مفرغ  رشته  سر ستونها با هفت  از اين آدام
.  بود  شده تزيينی  انار مفرغ  و با دو رديف  شده بافته

 عدد   دويست ر ستوندر هر سی مفرغی تعداد انارها
ی  در ورود  ستونها را در دو طرف  اين حورام. بود
  ستون«را ی  جنوب ستون.  خدا برپا نمودء خانه
  نام *» بوعز ستون«را ی  شمال ناميد و ستون *» ياآين
 . گذاشت

 
  ی مفرغ حوض

 )5-2 :4  تواريخ2(
   آرد آه  درست  گرد از مفرغ حوضک  ي حورام23

   متر و محيطش  پنج  متر، قطرش و نيم دو   آن عمق
 در دو   حوضء لبهی ها برآناره24.  متر بود پانزده
)   نقش در هر متر بيست ( شكلی آدويی  نقشها رديف

  شدهی  قالبگير ها با خود حوض  نقش اين. قرار داشتند
 گاو قرار ء  مجسمه  دوازده  بر پشت  حوض اين25. بود

   گاو رو به  بود، سه رون بي سر گاوها بطرف.  داشت
 و   مغرب  گاو رو به ، سه  جنوب  گاو رو به ، سه شمال
   به  حوضء  ديواره ضخامت26.   مشرق  گاو رو به سه
 بود و مانند   جام  بشكل  آنء لبه.  بود  دست آفی پهنا

   آن گنجايش. شد ی باز م  بيرون  بطرف  سوسن گلبرگ
 . هزار ليتر بود  از چهل بيش

 
  یمفرغی ميزها

چرخدار ی ها با پايهی  ميز مفرغ  ده  حورام سپس27-30
 دو  آنی هر ميز دو متر، پهنای درازا.  آرد درست

 ميز  چهار طرف.  متر بود و نيمک  ي متر و بلنديش
هر .  بود  شده  پوشانده چهار گوشی ها  ورقه ءبوسيله
 ها و قابها با  و ورقه قرار داشتی  قاب  داخل ورقه
در .  بود  شده ، شير و گاو تزيين از فرشتهی نقشهاي
از ی  گاوها و شيرها نقشهاي  باال و پايين قسمت
 ميزها  از اينک هر ي.   قرار داشت گلی ها دسته
 چرخها دور  اين. بودی  مفرغ چهار چرخی دارا

 ء در چهار گوشه. آردند ی م حرآتی مفرغی محورها

                                                 
و » سازد بر قرار می) خدا(او «احتماًال ياکين به معنی    *

 .باشد می» قوت هست) خدا(در او «بوعز به معنی 

 بود تا   شده نصبک  آوچء هر ميز، چهار پايه
  اين. آنها بگذارندی ساختند رو ی م را آهی ا حوضچه

   شده تزيينی مارپيچی با نقشهاک آوچی ها پايه
ی  گرد هر ميز، سوراخی باال  در قسمت31. بودند

هفتاد ی  بلند بهی  را قاب  سوراخ دور اين.  قرار داشت
  نمتر آ ی سانت  پنجاه  بود آه متر فرا گرفته ی سانت و پنج
 ميز  متر ديگر داخل ی سانت  و پنج ميز و بيستی باال

 . بود  شده تزيينی  با نقشهاي دور قاب.  گرفت یقرار م
ی  بود و بلند ميزها وصلی ها  پايه محور چرخها به32

  و چرخها به33، متر بود ی سانت  هفتاد و پنج هر چرخ
ها  ، پره محور، چرخ.  داشتند  شباهت عرابهی چرخها
درهر 34.  بودند  مفرغ  از جنس ، همه چرخی پو تو
   از جنس دستگيرهک ، ي هر پايهی  ميز، روء گوشه

ی ا دورتادور هر ميز تسمه35.  خود ميز وجود داشت
 بود و   شده متر آشيده ی سانت  و پنج بيستی  بلند به
.  بودند  سر ميز متصل  به آنی ها ها و ورقه پايه

از ی ها با نقشهاي  ورقهها و پايهی خالی قسمتها36
 و با   شده  خرما تزيين ، شير و درخت فرشته
   ميزها به  اين تمام37.  بود  شده  پوشيده گلی ها دسته

 . بودند  شده  ساخته جنسک  و از ي  و اندازه شكلک ي
 و آنها  ساختی  مفرغ  حوضچه  ده  همچنين حورام38
قطر هر .  دار گذاشت  ميز چرخ بر سر ده را

.  هشتصد ليتر  دو متر بود و گنجايشش حوضچه
   و پنج  جنوب  در سمت هايش  ميز با حوضچه پنج39

 خدا ء  خانه  شمال  در سمت هايش ميز ديگر با حوضچه
ی  شرق  جنوبء در گوشهی  اصل حوض.  شد گذاشته
 سطلها،   همچنين حورام40.   خدا قرار گرفت خانه
 ء خانهی  آارها و تماما.  ها ساخت اندازها و آاسه کخا

 بود   او واگذار آرده  به  پادشاه  سليمان خداوند را آه
 . رسانيد  انجام به

  خدا  خانه وسايل
 )1 :5 -11 :4  تواريخ2(

 ، دو ستون :  ساخت  حورام  اشيايی آه  فهرست  است اين41-45
 ستونها،ی  مانند برا  آاسه دو سر ستون

 ا،سر ستونهی  زنجير رو دو رشته
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 زنجير سر  رشته دوی برای چهار صد انار مفرغ
   زنجير سر ستون هر رشتهی برای يعن ( ستون
 ،) قرار داشتند  در دو رديف  انار آه دويست

 آنها،ی  رو  حوضچه  ميز با ده ده
 ، زير آنی  گاو مفرغ  با دوازده  بزرگ حوضک ي

 سطلها،
 اندازها، کخا

 .ها آاسه
   خداوند را از مفرغ  خانه اشياء  اين  تمام حورام
 دستور  به46.   ساخت  پادشاه سليمانی برای صيقل

 و   سوآوت  بين  آه  اردن  اشياء در دشت ، اين سليمان
  وزن47.  بود شدهی  ريز  قالب  قرار داشت صرطان

   بودند آه سنگينی  بقدر  بود، چون آنها نامعلوم
 ! آرد شد آنها را وزن ینم
ی از طالی  وسايل  دستور سليمان ، به در ضمن48

   وسايل اين.  شد  خداوند ساختهء خانهی  برا خالص
  ده49،   مقدس ، ميز نان قربانگاه:  بودند از عبارت

ی  چراغدانها روبرو اين ( گلی  با نقشها چراغدان
   راست  عدد در سمت  قرار داشتند، پنج االقداس قدس

انبرآها، ، چراغها، )  چپ  عدد در سمت و پنج
ی ها، قاشقها، آتشدانها، لوالها ها، انبرها، آاسه پياله50

ی  ورود راهی اصلی  و درها االقداس قدسی درها
   شده  ساخته خالصی  اينها از طال تمام.  خداء خانه
 .بودند

 طال و   شد، سليمان  خداوند تمام خانهی آارهای وقت51
 خداوند ء ه خان  وقف  پدرش را آهی  ظروف  و تمام نقره
 . خداوند آوردء  خانهء  خزانه  بود، به آرده

 
 شود ی م  خدا منتقلء  خانه  عهد به صندوق

 )2 :6 -2 :5  تواريخ2(

  طوايف  و  قبايل  سران  تمام  پادشاه  سليمان آنگاه
 آرد تا   دعوت  اورشليم  را به  اسرائيل قوم
د بود ، شهر داو  در صهيون  عهد خداوند را آه صندوق

 آنها در روزهای عيد ء همه2.  خدا بياورند  خانه به
   در اورشليم  است  هفتم  ماه  آه  ايتانيم ها در ماه خيمه
 عهد و   صندوق  و الويان  آاهنان آنگاه4و3.  شدند جمع
  بود،  در آن  مقدسی آه  ظروف  را با تمام  عبادت خيمه

   و تمام شاه پاد  سليمان سپس5.  خدا آوردند  خانه به
 شدند   عهد خداوند جمع  در برابر صندوق اسرائيل بنی

 روز تعداد زيادی گاو و گوسفند قربانی  و در آن
 آنقدر زياد بود  تعداد گاو و گوسفند قربانی شده. آردند
 .شد شمرد  نمی آه

   درون  عهد را به ، صندوق  آاهنان سپس6
ی را زير بالها   خداوند بردند و آنء  خانه االقداس قدس
ها   فرشته ءمجسمه7.  قرار دادند  فرشتهء  دو مجسمه آن

  صندوقی  رو  بالهايشان  بود آه  شده ساختهی طور
   گسترده  صندوق حاملی چوبهای عهد خداوند و رو

 چوبها آنقدر دراز بود  اين8. پوشاند ی را م شد و آن یم
ند اما از شد ی م  ديده قدسی  يعن  دوم  اتاق  از داخل آه

 در آنجا   چوبها هنوز هم اين. (شدند ی نم  ديده حياط
ی  سنگ جز دو لوحی  عهد چيز در صندوق9) .هستند
   از بيرون  خود، پس خداوند با قومی وقت. نبود

   عهد و پيمان  حوريب  از مصر، در آوه آمدنشان
 .  عهد گذاشت  را در صندوق  دو لوح آنی ، موس بست

ی  ابر آمدند ناگهان ی م  بيرون  از قدس آاهنانی وقت10
  و حضور پر جالل11   خداوند را پر ساختء خانه

   آاهنان آهی  بطور  را فرا گرفت  مكان خداوند آن
 . دهند  خود ادامه  خدمت نتوانستند به

 : اينطور دعا آرد  پادشاه  سليمان آنگاه13و12
ک ري و تا  در ابر غليظ آهی ا خداوندا، تو فرموده«

 تا  ام ساختهی ا تو خانهی  برا منی  ولی؛شو ی م ساآن
 »!ی گزين  منزل  در آن هميشه

 
 آند یمی  سخنران قومی  برا سليمان

 )11-3 :6  تواريخ2(
 بودند آرد   ايستاده  جماعتی آه  رو به  پادشاه سپس15و14

 بر خداوند،  سپاس«:  ، گفت  داده  را برآت و ايشان
 بود،   داده  داود وعده  پدرم  را به  آنچه  آه خدای اسرائيل

   پدرم او به16.   است  خود بجا آورده امروز با قدرت
   خود را از مصر بيرون  قوم از زمانی آه: فرمود
 هرگز   اسرائيل  جای سرزمين  در هيچ  تاآنون آوردم

ای برای   تا در آنجا خانه ام  نكرده شهری را انتخاب
 تا  ام  آرده ا شود ولی داود را انتخاب بن  من  نام حرمت
 . آند  حكومت  من بر قوم
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خداوند، ی برای ا  خانه خواست ی داود م پدرم«17
:  او فرمود اما خداوند به18،  بنا آند اسرائيلی خدا

   بايد خانه آهی اما آس19،   است  تو خوب قصد و نيت
د  مرا بنا خواهء  پسر تو خانهی؛خدا را بسازد تو نيست

.   است  خود وفا آردهء  وعده ، خداوند به حال20. آرد
   اسرائيل  سلطنت  بر تخت پدرمی  بجا زيرا من
ی  خداوند، خدا عبادتی  را برا  خانه  و اين ام نشسته
  صندوقی برای و در آنجا مكان21،  ام  ساخته اسرائيل
 اجداد  آهی  خداوند هنگام آهی  عهد ام  آرده عهد آماده

 ».  بست  آورد، با ايشان  از مصر بيرونما را
 

  سليمانی دعا
 )42-12 :6  تواريخ2(

،   اسرائيل  در حضور جماعت  سليمان آنگاه23و22
خود را ی ، دستها  خداوند ايستاده قربانگاهی روبرو
ی خداوند، خدای ا«:   بلند آرد و گفت  آسمان بطرف
ند تو همانی  خداي  و آسمان  زمين ، در تمام اسرائيل

   عهد پر از رحمت آهی هستی تو خداي. وجود ندارد
   تو را اطاعت  احكام  دل  با تمام آهی خود را با آسان

 ء  بنده  به آهی ا  وعده تو به24. یدار ی م آنند نگاه یم
ی  ا پس25. یا  امروز وفا آردهی، داود داد خود، پدرم
   آه مهی ا  وعده  اين بهک ، اين اسرائيلی خداوند، خدا

 تو   اگر فرزندان:ی فرمود  آه وفا آنی  داد  پدرم به
 يكنفر   باشند هميشه  من  دستورات  مطيع مانند خودت

  اآنون26. خواهد آردی  پادشاه  تو بر اسرائيل از نسل
ی ا  وعده  اين  آه ، از تو خواستارم اسرائيلی خدای ا

 .ی برسان  انجام  بهی، داد  پدرم  به را آه
   ساآن  خدا واقعًا روی زمين  آه  است لی آيا ممكنو«27

 تو را ندارند،  شود؟ ای خداوند، حتی آسمانها گنجايش
،  با وجود اين28.  ام  ساخته  من ای آه  خانه  اين  رسد به چه

 را  ، تو دعای مرا بشنو و آن ای خداوند، خدای من
   خانه  روز بر اين  تو شبانه چشمان29.  فرما مستجاب
   در اين هر وقت. ای  آرده  برای خود انتخاب باشد آه
  نه30.  فرما ، دعای مرا بشنو و اجابت آنم  دعا می مكان

 نيز در اينجا دعا   تو اسرائيل  قوم  هر وقت ، بلكه تنها من
   آه  فرما و از آسمان آنند، تو دعای آنها را اجابت می

ا بشنو و ر   ايشانء ، استغاثه  تو است  سكونت محل
 .  را ببخش گناهانشان

 باشد و از او  شدهی  جرم  به متهمی  آس هرگاه«31
   بيگناه  سوگند ياد آند آه  قربانگاه بخواهند آنار اين

  اگر به.  آنی  بشنو و داور  از آسمان آنوقت32،  است
  را بهی  و مقصر باشد و  سوگند ياد نموده دروغ
ی گناه ی ب صورت، در غير اين  برسان عملشی سزا

 .  آن  و اعالم او را ثابت
   ورزند و مغلوب  گناه  تو اسرائيل قومی وقت«34و33

آورند و ی تو روی بعد بسوی  شوند، ول دشمن
 تو دعا آنند،   درگاه  به  خانه  نمايند و در اين اعتراف
 خود   قوم  فرما و گناه  را اجابت  ايشان  از آسمان آنگاه

   به  آه  سرزمين  اين  را به  ديگر آنانرا بيامرز و بار
 .  بازگردانی،ا  بخشيده اجداد ايشان

   گناهشان  بسبب  آسمانء  آنند و دريچه  تو گناه اگر قوم35
 آنها از   آه  نبارد، آنگاه  شود و ديگر باران بسته

   خانه  نمايند و در اين ، اعتراف  نموده  بازگشت گناهشان
 را   دعای ايشان تو از آسمان36د،  تو دعا آنن بدرگاه
   راست  خود را بيامرز و راه  بندگان  فرما و گناه اجابت
   خود به  قوم  به  و بر زمينی آه  بده  نشان  ايشان را به
 .  بفرست ای باران  داده ملكيت

 شود،  يا طاعونی  دچار قحط  سرزمين  اين هرگاه«37
 از   ملخ  و هجوم سوزانی  بر اثر بادها  آن يا محصول

 آند   تو را در شهر محاصره  قوم  برود، يا دشمن بين
 تو،  و قوم38  آيد پيشی  ديگر و يا هر بال و مرض

،   دراز آرده  خانه اينی خود را بسوی دستهاک هر ي
   آه از آسمان39  را ايشانی ها  تو ناله دعا آنند، آنگاه

.  ا ببخش ر ، بشنو و گناهشان  تو است  سكونت محل
 را   هر آسی، آگاه  مردم  از دل خدا تو آهی ا

   تو در اين تا قوم40   جزا بده  آارهايش برحسب
 از تو  هموارهی ا  بخشيده  اجدادشان  به آهی سرزمين
 . آنند اطاعت

   تو و معجزات  نام  از عظمت بيگانگانی وقت«42و41
دور ی  با خبر شوند و از سرزمينها انگيزت شگفت

 دعا   خانه  اينجا بيايند و در اين  تو به پرستشی ابر
ی ، دعا  توست  سكونت  محل  آه  از آسمان آنگاه43 آنند

 تا   آنها ببخش خواهند به ی م آنها را بشنو و هر چه
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   تو را بشناسند و مانند قومت زمينی  رو  اقوام تمام
 حضور تو در  ، بدانند آه  آرده  تو را احترام اسرائيل

 . ام  ساخته  من  آه استی ا  خانه ينا
 بروند و   دشمن  جنگ  تو به  فرمان  به اگر قومت«44

   تو و اين ء شهر برگزيده اينی  بسو  جنگ از ميدان
 نزد تو دعا آنند،  ام  تو ساخته  اسم  به آهی ا خانه

 فرما و آنها   را اجابت ايشانی  دعا  از آسمان آنوقت45
 . گردان پيروز  را در جنگ

   گناه  آه  آنند و آيست  تو گناه  به  تو نسبت اگر قوم«46
ی  ده و اجازهی  شو نكند؟ و تو بر آنها خشمگين

   دور و خواه  آشور خود، خواه  آنها را به دشمن
 آشور   در آن سپس47،  ببرد  اسارت ، به کنزدي
 آورند و   تو پناه ، به  آرده  خود آيند و توبه  به بيگانه

  ايم  خطا رفته  راه خداوندا، ما به: ، بگويند دعا نموده
   خود دست و از گناهان48!  ايم  شده  گناه و مرتكب

   اجداد ايشان  به  آه  سرزمين  اين بكشند و بطرف
   به آهی ا  خانه  و اين ات  شهر برگزيده و اينی بخشيد
  محل   آه  از آسمان آنگاه49،  دعا آنند ام  تو ساخته اسم

   را بشنو و به ايشانی ها ، دعاها و ناله  توست سكونت
   تو گناه  به  نسبت  خود را آه قوم50.   برس داد آنان
   و در دل  را ببخش اند بيامرز و تقصيراتشان آرده
  زيرا آنها قوم51؛   ايجاد آن  آنها ترحم  به  نسبت دشمن

 و  ت را از اسار  تو هستند و تو ايشان تو و از آن
 !یمصريها آزاد آردی بندگ

 نظر   و قومت ات  بر بنده خداوند، هموارهی ا«52
زيرا 53.  را بشنو هايشان  بفرما و دعاها و ناله لطف
 ی، آورد  مصر بيرون اجداد ما را از سرزمينی وقت
 را از   اسرائيل  قوم  من:یفرمودی  خود موس  بنده به

   خاص  تا قوم ام آرده   انتخاب جهانی ها  قوم  تمام ميان
 »! باشد من
   سليمان برآتی دعا

 و دستهای خود را   زانو زده  همانطور آه سليمان55و54
   پايان  بود، دعای خود را به  بلند آرده بسوی آسمان

 و با   خداوند برخاست  از برابر قربانگاه سپس. رسانيد
 : ت طلبيد و گف  برآت اسرائيل  بنی صدای بلند برای تمام

 های خود را در  وعدهء  همه  بر خداوند آه سپاس«56
   و آسايش  خود آرامش  قوم  رسانيد و به  انجام  ما به حق

 ء  بنده  توسط های خوبی آه  وعده  تمام خدا به. بخشيد
.   است  بود، وفا نموده  ما داده  موسی به خويش

با  خداوند، خدای ما، با اجداد ما بود،   آه همانگونه57
. ما نيز باشد و هرگز ما را ترک نگويد و وانگذارد

 گرداند تا ما از او  او قلبهای ما را بسوی خود مايل58
   به  و دستوراتی آه  و از تمامی احكام پيروی آنيم
  خداوند، خدای ما تمام59.   نماييم ؛ اطاعت اجداد ما داده

  باشد و  و روز در نظر داشته  دعا را شب  اين آلمات
 را ياری  اسرائيل  بنی ، مرا و قوم  نياز روزانه برحسب

 خداوند،   فقط  بدانند آه  قومهای جهانء تا همه60دهد، 
ای 61.  و غير از او خدای ديگری وجود ندارد خداست

 پيروی آنيد و   از خداوند، خدايمان  دل ، با تمام  من قوم
 ».اييد نم  او اطاعت  و دستورات مانند امروز، از احكام

 
  خدا  خانه تقديس

 )10-4 :7  تواريخ2(
  های سالمتی به  قربانی  مردم  و تمام  پادشاه سپس63و62

 و دو هزار گاو و صد  جمعًا بيست.  آردند خداوند تقديم
 ء ، خانه  ترتيب  اين به.  شد  هزار گوسفند ذبح و بيست

 ء  مفرغی خانه  قربانگاه چون64. خداوند را تبرک نمودند
های سوختنی و هدايای   قربانی  همه  آن خداوند گنجايش

   پادشاه  پس های سالمتی را نداشت  قربانی آردی و پيه
تا  * آرد  تقديس  قربانگاه  خدا را بعنوان  خانه  حياط وسط

   روز طول  چهارده  جشن اين65.  آنند از آنجا نيز استفاده
   از گذرگاه، شماری از سراسر اسرائيل  بی آشيد و گروه

.  آردند  شرآت ، تا سرحد مصر، در آن گرفته  حمات
 آرد و آنها بخاطر   را مرخص  مردم روز بعد سليمان66
   خدمتگزار خود داود و قوم  خداوند به  برآاتی آه تمام

 شهرهای   بود با خوشحالی به  عطا آرده  اسرائيل خويش
 .د دعا آردن خود بازگشتند و برای سالمتی پادشاه

 
 شود ی ظاهر م  سليمان  به خداوند دوباره

 )22-11 :7  تواريخ2(

  خداوند،ء  بنای خانه  پادشاه  سليمان  از آنكه پس
   بود به  خواسته  را آه  سلطنتی و هر چه آاخ

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, تقديس يعنی جدا کردن   *
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خداوند بار ديگر بر او ظاهر شد، 3و2 رسانيد،  اتمام
 او  ه بود، و ب  او ظاهر شده  به  قبًال در جبعون چنانكه
   را آه  خانه  و اين ام دعای تو را شنيده«: فرمود
.  ام  آرده  باشد، تقديس  تا ابد برآن  من ای تا نام ساخته
اگر تو 4.  خواهد بود  خانه  بر اين  هميشه  من  و دل چشم

 و راستی رفتار   صداقت  داود با آمال نيز مانند پدرت
   و دستورات  باشی و از احكام  من  مطيع آنی و هميشه

 داود   پدرت  به  همانطور آه آنگاه5 پيروی نمايی،  من
   سلطنت  او بر اسرائيل  يک نفر از نسل  هميشه  دادم قول

 .خواهد آرد
   به  من  شما از دستوراتی آه اما اگر شما و فرزندان«6

   روی برگردانيد و به  سرپيچی آنيد و از من ام شما داده
   را از اين اسرائيل  بنی آنگاه7پرستی بگراييد،  بت

 و حتی  رانم  می ، بيرون ام  بخشيده  آنان  به  آه سرزمين
   ترک خواهم ام  آرده  خود تقديس  نام  به  را آه  خانه اين
های  ، زبانزد قوم  رسوا شده  اسرائيل ؛ بطوری آه گفت

 خواهد گرديد   با خاک يكسان  خانه اين8. ديگر خواهد شد
  زده  بگذرد، حيرت  از آنارش  هر آس ای آه نه گو به

   خانه  و اين  سرزمين چرا خداوند با اين:  خواهد گفت
  چون:   آنها خواهند گفت  به در جواب9؟   است  آرده چنين
 اجداد آنها را از   خداوند، خدای خود را آه اسرائيل بنی

 شدند،  پرست ، بت  بود ترک گفته  آورده مصر بيرون
   آورده  بال را بر سر ايشان  خداوند اين  علت ينبهم
 ». است

 
  ديگر سليمانی آارها

 )8  تواريخ2(
   طول  سال  بيست  سليمان  خداوند و آاخء خانهی بنا10

سرو و صنوبر و ی چوبهای  بجا سليمان11. آشيد
  خداوند و آاخ ء  خانه ساختنی  برا  حيرام آهی طالهاي

 شهر از شهرهای   بود، بيست  آرده سلطنتی او تقديم
 از  ولی وقتی حيرام12.  نمود  او پيشكش  را به جليل

  به و13 شهرها آمد آنها را نپسنديد   اين صور بديدن
   به  آه  شهرهايی است  چه ای برادر، اين«:   گفت سليمان
امروز    شهرها تا به  آن  جهت  همين به(» دهی؟  می من
 از   بيش حيرام14.) شوند  می دهنامي»  ارزش شهرهای بی«

 . بود  فرستاده  طال برای سليمان چهار تن

 سلطنتی   خداوند، آاخء  خانه  برای ساختن سليمان15
، و شهرهای   ملو، حصار اورشليمء خود، قلعه

  حاصور، مجدو و جازر، افراد زيادی را بكار گرفته
   مصر آن  پادشاه  آه  شهری است جازر همان(16. بود

.  بود  نموده  عام  را قتل  آنء  سكنه  و تمام  زده را آتش
   آن  آرد، فرعون  با دختر او ازدواج ولی وقتی سليمان
و 17 او بخشيد   به  دخترشء  جهيزيه شهر را بعنوان

   همچنين سليمان.)  را بازسازی آرد  آن  هم سليمان
   و تدمور را آه و شهر بعلت18   پايين حورون بيت
  سليمان19.  و آباد نمود  بودند، از نو ساخت رانوي

 بر آنها شهرهای مخصوصی نيز برای انبار  عالوه
 هر  خالصه.  ها ساخت ، نگهداری اسبها و عرابه آذوغه
 و سراسر قلمرو   و لبنان  در اورشليم خواست  می چه

 . خود بنا آرد سلطنت
  آهی آنعانی ها  قوم  از بازماندگان سليمان21و20

   آنها را از بين  آنعان  تصرف ها در زمان یاسرائيل
ها   قوم اين. آرد ی م استفادهی بيگاری  بودند برا نبرده

اموريها، فرزيها، حيتيها، حويها و :  بودند از عبارت
   حاضر نيز برده ها تا زمان  قوم  اين نسل. يبوسيها

  از اما سليمان22. شوند ی م گرفتهی  بيگار هستند و به
  ، بلكه گرفت ینمی  بيگار را بهی  آس اسرائيل یبن

   و رئيس  سرباز، افسر، فرمانده  بصورت ايشان
 نفر  پانصد و پنجاه23. آردند ی م رانها خدمت عرابه

   گمارده آارگرانی ها  بر گروه  سرپرست نيز بعنوان
 . بودند شده

 را از شهر داود  ، دختر فرعون  پادشاه  سليمان آنگاه24
 داد و   بود، انتقال او ساختهی  برا آهی ا  قصر تازه به

 .  ملو را ساختء  قلعه سپس
   آن قربانگاهی  رو  خدا، سليمان ء خانه  از ساختن پس25
ی ها یو قربانی سوختنی ها ی بار قربان سهی سال

 .سوزانيد یآرد و بخور م ی م تقديمی سالمت
  سرزمين از بنادر   جابر آه  در عصيون سليمان26

ی  جابر بندر عصيون. (  آشتيها ساخت  است ادوم
) .  عقبه  در خليج  واقع شهر ايلوتی  در نزديك است

 خود را ء  با تجربه ، دريانوردان پادشاه  حيرام27
ی  او همكار  با مالحان سليمانی فرستاد تا در آشتيها

ی  آردند و برا  اوفير مسافرت بهی آنها با آشت28. آنند
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   از چهارده  طال بيش مقدار اين.  طال آوردند نسليما
 . بود تن
 

   سبا با سليمان ديدار ملكه
 )12-1 :9  تواريخ2(

   سليمان  خداوند به شنيد آهی  سبا وقتء ملكه
   به  گرفت ، تصميم  است دادهی  خاص حكمت

 دشوار او را   مسائل ديدار او برود و با طرح
از ی  بسيار و آاروان ران با سوا پس2.  آند آزمايش

   به  و عطريات  با جواهرات شتر با بار طال همراه
 در   خود را با سليمان  آمد و مسائل شهر اورشليم

.  داد  او جواب  سؤاالت  تمام  به سليمان3.   گذاشت ميان
.  نبود  مشكل سليمانی برای ا  مسئله  هيچ پاسخ

 زيبا،  يد و آاخ را د  سليمان  سبا حكمتء ملكهی وقت5و4
،   و مقامات  درباريان ، تشريفات شاهانهک خورا
  آهی هاي ی، و قربان  و ساقيان  خدمتكاران  منظم خدمت
 را از نظر گذراند  شد، همه ی م  خداوند تقديمء در خانه

  حال«:   گفت  سليمان  به پس6!  ماند  و مبهوت مات
 تو   حكمتء  درباره  در مملكتم  هر چه  آه آنم یباور م
.   است  بوده  راست ، همه ام  شنيده بزرگتی و آارها

،   خود ديدم  و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم یباور نم7
  حكمت.  بودند  نكرده  تعريف  برايم  را هم نصفشی حت

 را   تصورش  آه  است بيشتر از آنی  تو خيل و ثروت
   اين ل و خوشابحا  قوم  اين خوشابحال8.  آردم یم

! شنوند ی تو را مء  حكيمانه  سخنان  هميشه  آه درباريان
 تو را   آه آنم ی م تو را ستايشی خداوند، خدا9

 خداوند .ی بنشين  اسرائيل  سلطنت  تا بر تخت برگزيده
   تو را به  دارد آه  را دوست  بزرگ  قوم چقدر اين
  ن بر آنا  وانصاف  عدل  تا به  گمارده ايشانی پادشاه
 »!ی آن سلطنت

  اين.  داد  هدايای فراوان  سليمان  سبا به ء ملكه سپس10
 طال، مقدار زيادی  چهار تن:  بودند از هدايا عبارت

 آسی  تا بحال.  نظير و سنگهای گرانقيمت  بی عطريات
 . بود  نكرده  هديه  سليمان  به  عطريات  همه اين
  سليمانی  از اوفير برا  پادشاه حيرامی ها یآشت(11

ی  و سنگها  صندل چوبی طال و نيز مقدار زياد
ی  چوبها  از اين  پادشاه سليمان12.  آوردند گرانقيمت

خود ی  سلطنت  خداوند و آاخء خانهی ، ستونها صندل
   خود از اين  نوازندگانء دستهی  و برا را برپا ساخت

 روز   آن تا به.  آرد  درست چوبها عود و بربط
 بود و بعد   وارد نشده  اسرائيل بهی  خوب نبدای چوبهاي
 .)  است  وارد نشده  نيز هيچگاه از آن

 سبا از او  ء ملكه  آه  بر آنچه  عالوه  پادشاه سليمان13
  بهی  نيز هداياي  خويش ء ملوآانه  بود، از آرم خواسته
 خود   سرزمين  به  و همراهانش  ملكه سپس. او بخشيد
 .بازگشتند

 
   سليمان هرت و ش ثروت

 )29-13 :9  تواريخ2(
 و سود   ماليات  بر دريافت  عالوه  پادشاه سليمان15و14

 و   عرب  از پادشاهان  و خراج و باجی بازرگان
 طال   تن  و سه  بيست  خود، هر سال  سرزمين حاآمان

 سپر   طال دويست  از اين سليمان16. شد ی م نيز عايدش
و سيصد سپر 17 هار آيلو چ  وزن  به ، هر آدام بزرگ
   اين پادشاه.   دو آيلو ساخت  وزن بهک هر يک آوچ

   نامش  قصر خود آه سپرها را در تاالر بزرگ
 . بود، گذاشت»   لبنان جنگل«
   با روآش  نيز از عاج بزرگی  سلطنت تختک او ي18
 و   داشت  پله  شش  تخت اين19.   ساخت نابی طال

   آن در دو طرف. رد بود گ تختی پشتی  باال قسمت
 شير ء مجسمهک  ي  آنار هر دسته  بود آه دو دسته

ها دو  از پلهک  هر ي در دو طرف20.  قرار داشت
 دنيا   در تمام  تخت اين.  بودند  شير ايستادهء مجسمه

 .نظير بود یب
  تاالر جنگل «  و ظروف سليمانی  جامها تمام21

ک يی  آنها حت در ميان.  بود خالصی از طال»  لبنان
   در زمان شد، چون ی پيدا نم  هم  نقره  از جنس ظرف

   ديگر نقره  بود آه فراوانی  طال بحد  سليمان حكومت
 ! نداشتی ارزش

ی ها یآشتک  با آم  پادشاه سليمانی تجاری آشتيها22
 و  طال و نقرهی  يكبار با بارها  سال  هر سه حيرام
  در اسرائيل وارد بنا  و طاووس ، ميمون عاج
 دنيا ثروتمندتر   پادشاهان  از تمام سليمان23. شدند یم

   سليمان  ديدن  دنيا مشتاق  مردم تمام24. و داناتر بود
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.  بود  او داده  خدا به باشند آهی بودند تا شاهد حكمت
آمدند و با خود  ی او م  ديدن بهی ا  عده هر سال25

،  ، اسلحه ، عطريات ، لباس از طال و نقرهی هداياي
 .آوردند ی م  و قاطر برايش اسب

 هزار   و دوازده  هزار و چهار صد عرابه سليمان26
 را در   و بقيه را در پايتختی  برخ  آه  داشت اسب

  روزگار سليمان در27.  داشت ی م ديگر نگهی شهرها
 بود و   فراوان  بيابان  ريگ  مثل  نقره در اورشليم

ی  معمول و، مانند چوب سر  قيمت گرانی الوارها
 را از مصر و  سليمانی اسبها28! شد ی م مصرف
   را يكجا به  همه  سليمان آوردند و تاجران ی م قيليقيه
  بهی  مصرء عرابهک ي29. خريدند ی م عمدهی قيمتها
 صد و   قيمت  به  و هر اسب  نقره  ششصد مثقال قيمت
  نينآنها همچ. شد ی م  فروخته  نقره  مثقال پنجاه
ی و سوری  حيت  پادشاهان را بهی اضافی ها اسب
 .فروختند یم
 

  از خدا  سليمان  دور شدن علت
   به ، دل ، بغير از دختر فرعون  پادشاه سليمان
 دستور  او برخالف.   ديگر نيز بست زنان

 مانند  پرست  قومهای بت خداوند زنانی از سرزمين
 همسری   به  و حيت ، صيدون ، ادوم ، عمون موآب
 و   برحذر داشته  خود را سخت خداوند قوم.  گرفت
   هرگز وصلت پرست  قومهای بت  با اين  بود آه فرموده

پرستی   بت  را به  اسرائيل نكنند، تا مبادا آنها قوم
 و سيصد آنيز برای   هفتصد زن سليمان4و3. بكشانند

ر  را از خدا دو  سليمان  زنها بتدريج اين.  خود گرفت
 پيری رسيد بجای   سن  او وقتی به آردند بطوری آه

 خود از   و جان  دل  داود با تمام  مانند پدرش اينكه
.  بتها روی آورد  پرستش  پيروی آند به خداوند، خدايش

  ، بت  صيدونيها و ملكوم ، الهه  عشتاروت سليمان5
 خداوند  او به6. آرد  می انگيز عمونيها را پرستش نفرت
 ورزيد و مانند پدر خود داود، از خداوند پيروی  گناه
   اورشليم  در شرق حتی روی آوهی آه7.  نكرد آامل
 و  موآب انگيز  نفرت  بت  برای آموش ، دو بتخانه است

 .  ساخت انگيز عمون  نفرت مولک بت

نيز ی  اجنب  زنان از اينک هر يی  برا سليمان8
خود ی بتهای  تا آنها برا  ساخت جداگانهی ا بتخانه

 .آنندی بخور بسوزانند و قربان
، دو بار بر  اسرائيلی هر چند خداوند، خدا10و9

   آرده  بتها منع  و او را از پرستش  ظاهر شده سليمان
آرد و از او ی او از امر خداوند سرپيچی بود، ول
و 11  شد  خشمگين  خداوند بر سليمان ، پس برگشت
  و از دستورات ی عهد خود را شكست چون«: فرمود
 را از تو   نيز سلطنت  منی،نمودی  سرپيچ من
 واگذار  از زيردستانتی  يك  را به  و آن گيرم یم
 آار را در   داود، اين بخاطر پدرتی ول13و12.  آنم یم

   در زمان  بلكه دهم ی نم  تو انجام  سلطنت زمان
 داود و   بخاطر خدمتگزارم با اينحال.   پسرت سلطنت
   آه دهم ی م ، اجازه  اورشليم ام  شهر برگزيدهبخاطر
   سلطنت  اسرائيلء  قبيله از دوازدهی  بر يك  فقط پسرت
 ».آند

 
   سليمان دشمنان

بود ی  ادوم  از شاهزادگان  خداوند، حداد را آه پس14
داود ی ، وقت سالها پيش16و15.   برانگيخت بضد سليمان

 را   يوآب ردارش بود، س  آرده  را فتح  ادوم سرزمين
 ء  شده  آشته  سربازان  دفن  فرستاد تا ترتيب  ادوم به

 در   ماه  شش  و سربازانش يوآب. را بدهدی اسرائيل
   آشتار مردان  به  مدت  اين  ماندند و در طول ادوم
 غير از حداد و چند نفر  در نتيجه17. پرداختندی ادوم

  دند، همه مصر بر  او را به  آه  پدرش از درباريان
 پسر   زمان حداد در آن. ( شدند آشتهی  ادوم مردان
 شدند و   خارج از مديانی آنها پنهان18) .بودی آوچك

   ملحق  ايشان بهی ا در آنجا عده.  فرار آردند  فاران به
   مصر به پادشاه.  مصر رفتند  به  با هم شدند و همه
 . آرد  او را تأمين ، معاش  داده  و زمين حداد خانه

 و او   قرار گرفت  فرعون  حداد مورد لطف آم آم19
همسر . (دادی  زن  حداد به  خود را به خواهر زن

بدنيا ی  حداد پسر زن20) .  داشت  نام  تحفنيس فرعون
 را   گنوبت تحفنيس.  گذاشتند  او را گنوبت  نام آورد آه
   بزرگ  فرعون ، با پسران فرعونی  سلطنت در آاخ

 .آرد
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  و  داود پادشاه حداد در مصر بود شنيد آهی قتو21
   خواست  اجازه  از فرعون پس. اند  هر دو مرده يوآب
 . برگردد  ادوم تا به

   چيز آم مگر در اينجا چه«:  از او پرسيد فرعون22
 »ی؟ خود برگرد  واليت بهی خواه ی م آهی دار

 بدهيد  اجازهی  ول  ندارم آمی چيز«:  داد حداد جواب
 ».  برگردم  وطنم هب

 خدا او را برضد   آه  سليمان ديگر از دشمنانی يك23
از ی او يك.   داشت  نام  بود رزون  برانگيخته سليمان

 فرار   از نزدش  بود آه  صوبه افراد هددعزر پادشاه
   را دور خود جمع راهزنی ا  عده رزون24.  بود آرده

 هدد  ازان داود سرب آهی هنگام. آرد و رهبر آنها شد
   دمشق  با افراد خود به عزر را نابود آرد، رزون

 در  پس25.   گرفت  آنجا را بدست  و حكومت گريخت
 در   نيز آه  بر هدد، رزون ، عالوه  عمر سليمان طول
   سرسخت آرد از دشمنان ی م  حكومت سوريه
 .آمد ی شمار م  به اسرائيل

.  پيوست   بوقوع  ديگری نيز برضد سليمان شورش26
   نام  به  را يكی از افراد سليمان  شورش رهبری اين

 از شهر   پسر نباط يربعام.   داشت  بر عهده يربعام
   نام  زنی بود به  بيوه  بود و مادرش  افرايمء هَصَرد

 :  قرار است  از اين  واقعه شرح27.  صروعه
 ملو و تعمير حصار   نوسازی قلعه  سرگرم سليمان

   جوانی قوی و فعال  آه يربعام28. داود بود  شهر پدرش
 او را   سليمان  آرد، پس  را جلب  سليمان بود توجه

 .  ساخت  منسی و افرايم  منطقه  تمام ناظر آارگران
   بيرون  از اورشليم  يربعام روز آهک ي30و29
 بود، در صحرا   شيلوه  اهل آهی نبی ، اخيا رفت یم
ی اخيا. صحرا تنها بودند دو در  آن.  او برخورد به
،   تكه  دوازده  به  داشت  بر تن را آهی ا تازهی ردای نب

 :  گفت  يربعام و به31  آرد پاره
   را بردار، زيرا خداوند، خدای اسرائيل  تكه ده«
   سليمان  را از دست  اسرائيل  سرزمين من: فرمايد می
 تو   را به  اسرائيلء  قبيله  از دوازده  قبيله  و ده گيرم می
 داود و بخاطر  ولی بخاطر خدمتگزارم32!  دهم می

   شهرهای ديگر اسرائيل  را از ميان  آن  آه اورشليم
.  گذارم  را برای او باقی می ، يک قبيله ام برگزيده

 ء  الهه  و عشتاروت  است  مرا ترک گفته زيرا سليمان33
ا  عمونيه  بت  موآبيها و ملكوم  بت صيدونيها، آموش

  ، آنچه  شده  منحرف  من او از راه. آند  می را پرستش
 و   بجا نياورد و احكام  است  درست  در نظر من راآه

با 34.  نكرد  داود اطاعت  پدرش  مرا مثل دستورات
 و   احكام  داود آه ام  بخاطر خدمتگزار برگزيده اينحال

   سليمان دهم  می آرد، اجازه  می  مرا اطاعت دستورات
 را از  سلطنت35.  آند  سلطنت  را همچنان  عمرشء قيهب

 تو واگذار   را به  قبيله  و ده گيرم  می پسر سليمان
 تا در  دهم  پسر او می  را به اما يک قبيله36،  آنم می

  ام  نهاده  خود را بر آن  و اسم ام  برگزيده شهری آه
  پس37.  بماند  روشن  داود هميشه ، اجاق يعنی اورشليم

   فرمانروايی اسرائيل  بر تخت  تو را ای يربعام من
  خواهی، سلطنت  می  سرزمينی آه  تا بر تمام نشانم می
   من  قوانين  باشی و مطابق  من اگر آامًال مطيع38. آنی

   انجام  است  درست  را در نظر من رفتار آنی و آنچه
  داری،  مرا نگه  داود احكام  من ء بنده دهی و مثل

 تو را مانند   بود و خاندان  با تو خواهم  من آنوقت
 داد و آنها نيز بعد از تو بر   خواهم  داود برآت خاندان
 گناهانی   سبب ولی به39.  خواهند آرد  سلطنت اسرائيل

   داود را تنبيه  خاندان ، من  است  سرزده  از سليمان آه
 ». تا ابد ، اما نه آنم می

   را از ميان  يربعام  گرفت  تصميم  سليمان پس40
 مصر فرار  ، پادشاه  شيشق  پيش بردارد، اما يربعام

 . در آنجا ماند  سليمان آرد و تا وفات
   سليمان مرگ

 )31-29 :9  تواريخ2(
، و نيز آارها و   سليمان سلطنتی ساير رويدادها41

   شده نوشته»  سليمانی زندگ «  او، در آتاب حكمت
   بر تمام  در اورشليم  سال  چهل  مدت سليمان42.  است

مرد، او را در شهر ی وقت43.  آرد  سلطنت اسرائيل
او ی  بجا  رحبعام  آردند و پسرش  داود دفن پدرش
 . شد پادشاه

 
  اسرائيلی  شمال  قبايل شورش

 )19-1 :10  تواريخ2(
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   اسرائيلء  قبيله  زيرا ده  رفت  شكيم  به رحبعام
   بودند تا او را پادشاه ده ش در آنجا جمع

 مصر فرار   به  سليمان  از ترس  آه يربعام3و2. سازند
 با خبر شد و   موضوع  از اين  يارانشء  بود، بوسيله آرده

   پيش  اسرائيلء  قبيله  ده او در رأس.  از مصر برگشت
 بسيار  ، پادشاه پدر تو سليمان«4:   و گفت  رفت رحبعام

 نمايی  خواهی بر ما سلطنت و میاگر ت. سختگيری بود
 او سختگير نباشی و با مهربانی با   بدهی مثل بايد قول

 ».ما رفتار آنی
 بدهيد تا   فرصت  من  روز به سه«:  داد  جواب رحبعام5

 . آردند آنها نيز قبول» .  بگيرم  تصميم  باره در اين
   پدرش  قبًال مشاوران  آه  قوم سفيدان  با ريش رحبعام6
:  پرسيد  آرد و از ايشان  بودند، مشورت ليمانس
 »؟ بدهمی  جواب  چه  مردم بنظر شما بايد به«
 تو   مطيع  هميشه  مردم اينی خواه یاگر م«: گفتند7

 و آنها را   بده  جواب  ميلشان  آنها مطابق باشند، به
 ».  آن خدمت

 و   را نپذيرفت سفيدان  ريش  نصيحت رحبعامی ول8
   يافته  با او پرورش  خود آه  جوان اوران با مش رفت

بنظر شما «: او از آنها پرسيد9.  آرد بودند مشورت
   پدرت مثل: گويند ی م  من  به  آه  مردم  اين بايد به

 »؟ بدهمی  جواب ، چه سختگير نباش
:  بگو  مردم به«:  او گفتند  به  جوانش مشاوران10

!  ر استت  آلفت  از آمر پدرم منک  آوچ انگشت
   من  سختگير بود، بدانيد آه آنيد پدرم یاگر فكر م11

 شما از  تنبيهی  برا پدرم!  از او سختگيرتر هستم
 خاردار   از شالق منی آرد، ول ی م  استفاده تازيانه
 ». آرد  خواهم استفاده

   گفته  پادشاه  رحبعام  روز، همانطور آه بعد از سه12
  رحبعام14و13.  زد او رفت ن  قوم  همراه بود، يربعام

 را  سفيدان  ريش او نصيحت.  آنها داد بهی  تند جواب
   قوم  بودند به  گفته  جوانان  و آنچه  گرفت نشنيده
 رد داد زيرا   جواب  مردم  به  پادشاه پس15.  بازگفت
  را آهی ا  آار بود تا وعده  خداوند در اين دست
 .آندی  بود، عمل ده دا  يربعام بهی نبی  اخيا ءبوسيله

   جديد به  پادشاه  ديدند آه مردمی  وقت بنابراين17و16
دهد، فرياد  ینمی  اهميت  هيچ ايشانی ها خواسته

ما با آنها !  خواهيم ی داود را نم ما خاندان«: برآوردند
.  خود برگرديمی  شهرها ، به مردمی ا!  نداريمی آار

 ». آند نت سلط  خودش  بر خاندان بگذاريد رحبعام
ک  را تر  رحبعام اسرائيلی ها ، قبيله  ترتيب  اين به

 . يهودا شد  سرزمين  پادشاه نمودند و او فقط
  ، سرپرست  ادونيرام  پادشاه بعد رحبعامی چند18

  اسرائيلی ها  قبيله را فرستاد تا بهی اجباری آارها
 او را سنگسار آردند و  اما مردم. آندی سرآش
   اورشليم  شد و به  سوار بر عرابه ه با عجل رحبعام
 بر   امروز اسرائيل ، تا به  ترتيب  اين به19.  گريخت

 . داود هستند ضد خاندان
 از   يربعام  شنيدند آه اسرائيلی ها قبيلهی  وقت پس20

   شدند و او را به  جمع ، دور هم  است مصر برگشته
 ء ه، تنها قبيل  ترتيب بدين. خود برگزيدندی پادشاه

 .داود وفادار ماندی  سلطنت  دودمان  به يهودا بود آه
 

  ینبی  شمعيا پيغام
 )4-1 :11  تواريخ2(

 رسيد، صد و هشتاد   اورشليم  به رحبعامی وقت21
 آرد تا با   جمع از يهودا و بنيامينی هزار مرد جنگ

 خود ء  زير سلطه  بجنگد و آنها را هم  اسرائيلء بقيه
 : گفتی نبی  شمعيا دا بهاما خ22. دربياورد

 يهودا و  ، پادشاه  پسر سليمان  رحبعام برو و به«24و23
 نبايد با   بگو آه  يهودا و بنيامينء  قبيله  تمام به

 آنها بگو  به.  هستند، بجنگند  برادرانشان اسرائيليها آه
   اتفاقات  اين خود برگردند؛ زيرا تمامی ها  خانه  به آه

  پس» .  است  گرفته  صورت  من  خواست مطابق
   به  مردم  بود، تمام  خداوند فرموده  آه همانگونه

 .خود برگشتندی ها خانه
 

 شود ی م  اسرائيل قومی  گمراه  باعث يربعام
   را در آوهستان  شهر شكيم  اسرائيل ، پادشاه يربعام25

ی  از چند اما پس.  شد  بنا آرد و در آنجا ساآن افرايم
  آن آرد و دری  شهر را بازساز  آن  رفته  فنوئيل به

 . گزيد سكونت
  مردم«:  با خود فكر آرد  يربعام  از آن پس27و26

 در   خداوند آهء  خانه ها به ی قربان تقديمی  برا اسرائيل
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   يابد ممكن  آار ادامه اگر اين. روند ی م  است اورشليم
ا آنند و  پيد  يهودا گرايش ، پادشاه  رحبعام  آنها به است

 ». خود سازند و مرا بكشند او را پادشاه
 خود، دو   با مشاوران  بعد از مشورت يربعام28

  الزم«:   گفت  اسرائيل  قوم  و به  از طال ساخت گوساله
 بدهيد و   زحمت  خودتان  خدا به پرستشی  برا نيست
  ها خدايان  گوساله ، اين اسرائيلی ا.  برويد  اورشليم به

   شما را از اسارت  اينها بودند آه ند، چونشما هست
 »!مصريها آزاد آردند

  ئيل  را در بيت  شكل های گوساله  مجسمه او يكی از اين29
   شد قوم  امر باعث اين30.   و ديگری را در دان گذاشت
 بروند و   و دان ئيل  بيت  آنها به  برای پرستش اسرائيل
ها نيز   روی تپه عاميرب31. پرستی شوند  بت  گناه مرتكب
   آاهن الويان ء  قبيله از  و بجای اينكه هايی ساخت بتخانه
   عادی آاهنانی برای اين  مردم  آند از ميان تعيين

 . نمود ها انتخاب قربانگاه
   هر ساله ها را آه  عيد خيمه تاريخی  حت يربعام33و32

   ماه  روز پانزدهم شد، به ی م  گرفته در يهودا جشن
  رفت ی م ئيل  بيت  روز به او در اين* . تغيير داد تمهش

  قربانگاهی  بود رو  ساخته آهی هاي گوسالهی و برا
 از  در ضمن. سوزانيد یآرد و بخور م یمی قربان

  اينی ها بودند برا تپهی  رو آهی هاي  بتخانه آاهنان
 .آرد ی م  استفاده جشن

 
 از يهودای نبک ي

   آنار قربانگاه  پادشاه يربعامی روز وقتک ي
ی نبک آند، يی  بود تا قربان  ايستاده ئيل بيت

ک  او نزدي  بود به  دستور خداوند از يهودا آمده  به آه
:   گفت  قربانگاه  به  خداوند خطاب  فرمان او به2. شد
  فرمايد آه ی، خداوند م قربانگاهی ، ا قربانگاهی ا«

شود و  یود متولد م دا  يوشيا در خاندان  نام بهی پسر
سوزانند،  ی در اينجا بخور م ها را آه  بتخانه آاهنان

ی  رو انسانی آند و استخوانها یمی تو قربانی رو
  اين«:  آرد  اضافه سپس3» !سوزاند ی تو م آتش

                                                 
 ها درست يک ماه قبل از اين تاريخ برگزار می عيد خيمه  *

 .34: 23نگاه کنيد به الويان . شد

   اطراف  به  خواهد شد و خاآسترش  شكافته قربانگاه
  جانب از  گويم ی م  خواهد گرديد تا بدانيد آنچه پراآنده

 »! خداوند است
 خود  را شنيد دستی  نب سخنانی  وقت  پادشاه يربعام4

.  دستور داد او را بگيرند  او دراز آرده را بطرف
ک  بود، خش  دراز شده  همانطور آه  پادشاه دستی ول

!  بدهد  خود را حرآت  دست  نتوانست شد بطوريكه
  ستر آن شد و خاآ  شكافته  هم ، قربانگاه  موقع در اين5
ی  نب  آن  همانطور آه  شد، درست  پراآنده  اطراف به
 . بود  خداوند گفته  فرمان به
ی  دعا آن تمنا دارم«:  گفتی  نب  آن  به  پادشاه يربعام6

   حالت  مرا به دستی خود بخواهی و از خداوند، خدا
 ». برگرداند اول
   حالت  به  پادشاه  او نزد خداوند دعا آرد و دست پس
   من  آاخ به«:  گفتی  نب  به  پادشاه آنگاه7.   برگشت اول

 ». بدهمی  تو پاداش  به خواهم یم. بخورک بيا و خورا
   آاخ اگر حتی نصف«:   گفت  پادشاه  نبی به ولی آن8

در .  آيم  تو نمی  بدهی همراه  من سلطنتی خود را به
ا خداوند زير9؛  نوشم  می  آب  و نه خورم  می  نان اينجا نه

   بخورم  نان  نه  تا وقتی در اينجا هستم  آه  فرموده  من به
 يهودا   به ام  آمده  و حتی از راهی آه  بنوشم  آب و نه

 . ديگری رهسپار يهودا شد  او از راه پس10» ! برنگردم
  ئيل پير بيتی نب
.  نبی پيری زندگی ميكرد ئيل  در شهر بيت  زمان در آن11

 او خبر دادند و گفتند   وارد به  نبی تازهء ه دربار پسرانش
نبی پير 12.   است  گفته  چه  پادشاه  و به  آرده  چه آه

   راهی را آه پسرانش» ؟  رفت  راه او از آدام«: پرسيد
 . دادند  نشان  پدرشان  بود، به  نبی رفته آن
  پسران» ! آنيد  مرا آماده زود االغ«:  پيرمرد گفت13

،   حاضر آردند و او سوار شده  برايش را او االغ
   بلوط درختک  و او را زير ي رفتی  نب  آن بدنبال14

ی  نب آيا تو همان«:  از او پرسيد پس.   يافت نشسته
 »ی؟يهودا هست

 ».  هستم  خودمی،بل«:  داد جواب
 بيا تا با  ام  خانه  به  من همراه«:   او گفت پير بهی نب15
 ». بخوريمی  خوراآ هم
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،   بيايم توانم ی نم ، من نه«:   گفت اما او در جواب17و16
ی  چيز ئيل  در بيت  آه  دستور داده  من  خداوند به چون
   به ام  آمده آهی  راه از آنی  و حت  و ننوشم نخورم
 ».  برنگردم خانه

 و  هستمی  تو نب  مثل  هم من«:   او گفت پيرمرد به18
 تو را پيدا   آه  داده غام خداوند پي از جانبی ا فرشته
» .  بدهم  و آب  تو نان  و به  ببرم  خانه  و با خود به آنم

 . گفت ی م اما او دروغ
   آنء  شهر برگشتند و او در خانه  به  دو با هم  آن پس19
 آنها هنوز بر  در حاليكه20. خوردک پير خورای نب

 ی نب  آن  خداوند به از جانبی  بودند پيغام سر سفره
خداوند «:  يهودا گفتی  نب  به و او هم22و21 پير رسيد

و ی آردی  از دستور او سرپيچ  چون فرمايد آه یم
  و آبی  نخور  بود نان  تو گفته  به آهی در جاي
  ء جنازه  بنابراينی، نوشيد و آبی  خورد  نانی،ننوش

 »! نخواهد شد  دفن  اجدادت تو در گورستان
يهودا را ی  نب پير، االغی  غدا، نب بعد از صرف23

  در بينی  سفر نمود؛ ولء و او را روانه25و24  آرد آماده
  آهی آسان.  او برخورد و او را دريد بهی ، شير راه

  يهودا را در وسطی  نبء گذشتند، جنازه ی م  راه از آن
   به پس.  را در آنار او  ديدند و شير و االغ راه
  آرد، آمدند و به یمی ندگ ز پير در آنی  نب  آه ئيل بيت
 . خبر دادند مردم

:  پير رسيد او گفتی  نب  گوش  خبر به اينی وقت26
 خداوند   از فرمان  آه استی  نب  آنء  جنازه اين«

 شير را فرستاد تا   آن  خداوند هم پس. آردی سرپيچ
 ». شد  خداوند آشته  آالم او مطابق. او را بدرد

   مرا آماده زود االغ«:  فت خود گ  پسران بعد او به27
 و  او رفت28.  آردند  را آماده آنها االغش» .آنيد
 هنوز   شير و االغ را پيدا آرد و ديد آهی  نب  آنء جنازه

 بود   جسد را خورده شير نه. اند در آنار جسد ايستاده
  به  و گذاشت  االغی  را رو  جنازه پس29.  را  االغ و نه

  ، او را دفن آردهی وگوار س شهر آورد تا برايش
   خاندان يهودا را در قبرستانی  نبء او جنازه30. نمايد

ی ا«: ، گفتند  گرفته او ماتمی بعد برا.  آرد خود دفن
 »...برادری ا... برادر

  منی وقت«:   خود گفت  پسران پير بهی  نب آنگاه31
 در  منی  آنيد تا استخوانها  قبر دفنم ، در همين ُمردم
   او به هر چه32. بماندی  نب اينی  استخوانهاآنار
ی ها  و بتخانه ئيل  بيت  قربانگاهء  خداوند درباره فرمان
 ». خواهد شد ، حتمًا واقع  گفت سامرهی شهرها

ی ، با وجود اخطار نب  اسرائيل ، پادشاه و اما يربعام33
ی  برا  و همچنان  بد خود برنگشت يهودا از راه

   تعيين آاهنی  عاد  مردم  ميانخود ازی ها بتخانه
 شود   آاهن خواست ی م  هر آه آرد، بطوريكه یم

   گناه اين34. آرد ی م منصوبی  آاهن  او را به يربعام
 او   خاندان تمامی  نابود  به  سرانجام  بود آه يربعام

 .منجر شد
 

  يربعامی  نابودء دربارهی پيشگوئ
  بيمار ادشاه پ  روزها ابيا پسر يربعام در آن
 را  ات قيافه«:   گفت  همسرش  به يربعام2. شد

   اخيای نبی آه  تا آسی تو را نشناسد و پيش تغيير بده
   من  به  آه  آسی است او همان.  برو  است در شيلوه

  ، يک آوزه  نان ده3.  شوم  می  پادشاه  قوم  بر اين  آه گفت
  از او بپرس ببر و   برايش  آلوچه  و مقداری هم عسل
 »؟ شود يا نه  می  آيا فرزند ما خوب آه

ی نبی  اخياء  خانه  افتاد و به  راه  به  همسر يربعام پس4
 بود و  پير شدهی نبی اخيا.  بود رسيد  در شيلوه آه

   بود آه  او گفته اما خداوند به5. ديد ی نم چشمانش
 آيد تا ی ديدار او م  به  مبدلء  در قيافه ملكهی بزود

 آند،  سؤالی  از و  پسر بيمارش  وضعء درباره
   ملكه  به  بود آه گفتهی نبی  اخيا  به خداوند همچنين

 . بگويد چه
:   در شنيد گفت او را دمی پای اخيا صدای  وقت پس6
 را تغيير  ات چرا قيافه!  شو  داخل همسر يربعامی ا«

  سپس7» !  دارم برايتی  خبر ناخوشايند  منی؟ا داده
  قومی  خداوند، خدا  را از جانب  پيغام خيا اينا

  من«:  برساند  يربعام  شوهرش  او داد تا به  به اسرائيل
ی  پادشاه  تا به  آردم  انتخاب  مردم را از ميان تو

 تو   و به  داود گرفتم  را از خاندان سلطنت8 .یبرس
   اطاعت  داود از دستوراتم  منء  بنده ؛ اما تو مثل دادم
  آرد و آنچه یمی  مرا پيرو  قلب  او از صميم.یكردن
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  تو از تمام9. داد ی م  انجام پسنديدم ی م  من را آه
 بتها ی؛آردی  بيشتر بد  از خودت پادشاهاِن پيش

ها   گوساله  اين و با ساختنی  شد پرست و بتی ساخت
  پس10. ی نمود و مرا خشمگينی  رو گردانيد از من
 و   پسران  و تمام فرستم ی تو بال م  بر خاندان  هم من

 آزاد، نابود   اسير و چه  را، چه  خاندانت مردان
   حيوانات  را از آثافت  طويله همانطور آه.  آنم یم
ک  تو پا  را از خاندان  زمين  هم آنند، من یمک پا

 در   تو هر آه  از خاندان بطوريكه11.  آرد خواهم
 در  د و هر آهخورن یشهر بميرد، سگها او را م

  من. خورند ی را م صحرا بميرد، الشخورها جسدش
 ». گويم ی را م  اين  خداوند هستم آه
 برخيز و  اآنون«:   گفت  همسر يربعام  اخيا به سپس12
   شهر برسد پسرت  به پايتی وقت.  برو ات  خانه به

،  آردهی او عزاداری  برا  اسرائيل تمام13. خواهد مرد
  ءخانوادهی  اعضا از تمامی ول. واهند آرد خ او را دفن
شود؛  ی م  در قبر دفن  آه استی  تنها آس  اين يربعام

 در  اسرائيلی  خداوند، خدا آهی زيرا تنها فرد خوب
.   است  بچه بيند همين ی م  يربعامء  خانواده تمام

   انتخاب اسرائيلی برای  ديگر خداوند پادشاه14
. برد ی م از بينی  را بكل ام يربع  خاندان آند آه یم

   مثل  خواهد داد آه  تكان  را چنان خداوند اسرائيل15
خداوند .  بلرزد  است  رودخانه  در مسير آب آهی علف

   اجدادشان  به  آه  خوب  سرزمين  را از اين اسرائيل
 رود  آند و آنها را در آنطرف ی م  آن ، ريشه بخشيده
  پرستيشان  آنها با بتسازد، زيرا ی م  آواره فرات

   سبب  به خداوند همچنين16.  آوردند  خشم خداوند را به
 را   آشاند ايشان  گناه  را به  اسرائيل  آه  يربعام گناه
 ». خواهد گفتک تر
   اينكه بمحض.   بازگشت  ترصه  به  يربعام  زن پس17
.  مرد رسيد، پسرشی  سلطنت  آاخء  آستانه او بهی پا

  فرمودهی نبی  اخياء  خداوند بوسيله  آههمانطور18
   آردند و در سراسر اسرائيل بود، پسر را دفن

 . گرفتند  ماتم برايش
  دورانی  جنگها و ساير رويدادها  وقايع شرح19

   پادشاهان تاريخ «  در آتاب يربعامی فرمانرواي
   و دو سال  بيست يربعام20.   است  شده نوشته»  اسرائيل

   زمام  ناداب  او، پسرش د و بعد از مرگ آر سلطنت
 .  گرفت امور را در دست

 
  در يهودا  رحبعام سلطنت

 )15 :12 -5 :11  تواريخ2(
   بود آه سالهک  و ي ، چهل ، پسر سليمان رحبعام21

   نعمه  و نامش  عمون  اهل مادرش.  يهودا شد پادشاه
ساير    خداوند از ميان آهی ، شهر او در اورشليم. بود

   را بر آن  بود تا اسمش  برگزيده اسرائيلی شهرها
 ء در دوره22.  آرد  سلطنت  سال  هفده  مدت بگذارد به
   خداوند گناه  به  يهودا نسبت  او، مردم سلطنت

   از اجدادشان بيشی  خود حت ورزيدند و با گناهان
 و  هر تپهی آنها رو23.  آردند خداوند را خشمگين

و 24 ها ساختند سبز، بتها و بتخانه  زير هر درخت
  مردم.  دادند  رواج  را در سراسر اسرائيل  لواط گناه

  شدند آهی خدانشناسی  قومها  همان  مثل يهودا درست
 . بود  رانده  بيرون  آنعان خداوند آنها را از سرزمين

  پادشاه ( ، شيشق  رحبعام  سلطنت  پنجم در سال25
.  نمود  را تصرف  برد و آن  حمله  اورشليم به) مصر

را ی  سلطنت  خداوند و آاخ ءخانهی ها او خزانه26
   سليمان طال را آهی  سپرها  آرد و تمام غارت
   رحبعام  از آن پس27.  يغما برد  بود، با خود به ساخته
   آاخ نگهبانانی طال، برای سپرهای  جا  به پادشاه

   به شاه پاد هر وقت28.  ساختی مفرغی خود، سپرها
   او سپرها را بدست ، نگهبانان رفت ی خداوند مء خانه
   به ، آنها را دوباره  مراسم  از پايان گرفتند و پس یم

 .گرداندند یبرمی  نگهبان اتاق
   در آتاب  رحبعام  سلطنت ديگر دورانی رويدادها29
  در تمام30.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ«

.  بود  جنگ  او و يربعام  بين  رحبعام ت سلطن دوران
 در ی، سلطنت  مرد، او را در آرامگاه رحبعامی وقت31

 ء  نعمه مادر رحبعام. ( آردند  دفن شهر اورشليم
او بر ی  ابيا بجا  پسرش  از رحبعام پس.) بودی عمون
 . نشستی  پادشاه تخت

 
  ابيا در يهودا سلطنت

 )1 :14 -1 :13  تواريخ2(
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  ، پادشاه  يربعام  سلطنت  سال جدهميندر ه
   سال  يهودا شد و سه ، ابيا پادشاه اسرائيل

 دختر  مادر او معكه.  آرد  سلطنت در اورشليم
بود و ی  مرد فاسد ابيا نيز مانند پدرش3.  بود ابشالوم
 خداوند وفادار   به  نسبت  نبود آه  داود پادشاه مثل
  آهی د بخاطر نظر لطف، خداون اما با وجود اين4. باشد
  بخشيد تا سلطنتی  ابيا پسر ، به  جد او داود داشت به

 داود  چون5؛  برقرار بماند  داود در اورشليم دودمان
. نمود ی خداوند رفتار م  ميل  عمر خود مطابق در تمام

نكرد، بجز در ی  خداوند سرپيچ او از دستورات
 .یحيتی مورد اوريا

 و يهودا   اسرائيل  ابيا، بين  سلطنت  سال  سه درطول6
 ابيا در  ديگر سلطنتی رويدادها7.  بود  جنگ هميشه
.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « آتاب

 آردند و   دفن ابيا مرد، او را در اورشليمی وقت8
 . شد او پادشاهی  آسا بجا پسرش

 
  آسا در يهودا سلطنت

 )6 :16 -16 :15  تواريخ2(
، آسا   اسرائيل  پادشاه  يربعام  سلطنت  سال ستميندر بي9

   در اورشليم سالک  و ي او چهل10.  يهودا شد پادشاه
   دختر ابشالوم  او معكه مادر بزرگ.  آرد سلطنت

 خداوند   ميل  جد خود داود، مطابق  مثل او هم11. بود
آردند از  یمی  لواط را آهی افراد12. آرد یرفتار م
   پدرش را آهی  بتهاي  آرد و تمام اخراج خود  سرزمين
 خود  مادر بزرگی حت13.  آوبيد  بود، درهم برپا آرده

  پرستيد، از مقام ی م  بت  اينكه  سبب  را به معكه
 ء  و در دره  او را شكست برآنار آرد و بتی ا ملكه

ی باالی ها  بتكده هر چند آسا تمام14.  سوزانيد قدرون
ی  زندگ  نبرد، اما در تمام يناز بی ها را بكل تپه

 . خداوند وفادار ماند  به  نسبت خويش
   وقف  خود و پدرش را آهی ا آسا اشياء طال و نقره15

 .  خداوند گذاشتء  بودند، در خانه  خداوند نمودهء خانه
  هميشه   اسرائيل  يهودا و بعشا، پادشاه آسا، پادشاه16

  ا، پادشاهبعش17.  بودند  جنگ با يكديگر در حال
 را بنا آرد   يهودا لشكر آشيد و شهر رامه  به اسرائيل

.  وآمد آند  يهودا رفت نزد آسا، پادشاهی تا نگذارد آس

   طال و نقره  ديد، هر چه  را چنين  وضع آسا چون18
بود ی  سلطنت  خداوند و آاخ خانهی ها در خزانه

   به  سوريه بنهدد، پادشاهی  برا  پيام ، با اين گرفته
 : فرستاد دمشق

 طال و  اين.   متحد شويم  با هم  پدرانمان بيا مثل«19
پيوند .  بپذير  از من فرستم ی م  برايت  را آه نقره
 تا   آن  قطع  اسرائيل خود را با بعشا، پادشاهی دوست

 ». شود  خارج او از قلمرو من
   اسرائيل  خود به  آرد و با سپاهيان بنهدد موافقت20

،   معكه  بيت ، آبل ، دان عيونی  برد و شهرها حمله
. را تسخير آردی  و سراسر نفتال  جليلء  درياچهء ناحيه

   دست رامهی  بناء را شنيد، از ادامه بعشا اينی وقت21
 سراسر   آسا به آنگاه22.   بازگشت  ترصه آشيد و به
 استثنا بيايند   بدون  مردانء  همه  فرستاد آه يهودا پيغام

  رامهی بنای  بعشا برا را آهی سنگها و چوبهايو 
، شهر   مصالح آسا با اين. ، ببرند برد برداشته یبكار م
 . را بنا نهاد  و شهر مصفه  بنيامين  در زمين  واقع جبع

 و  فتوحاتی  آسا، يعن سلطنتی  رويدادهاء بقيه23
 در  ، همه  ساخته را آهی  شهرهاي او و نامی آارها
آسا .   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان ختاري « آتاب

ی وقت24. مبتال شدی  پا درد سخت بهی پيری در سالها
 در شهر ی، سلطنت  آرد، او را در آرامگاه فوت

   به  يهوشافاط بعد از او پسرش.  آردند  دفن اورشليم
 .يهودا رسيدی  پادشاه مقام

 
   در اسرائيل  ناداب سلطنت

، پسر   يهودا، ناداب  آسا پادشاه ت سلطن  دوم در سال25
.  آرد  سلطنت  شد و دو سال  اسرائيل ، پادشاه يربعام

 ورزيد و   خداوند گناه  به  نسبت  پدرش او نيز مثل26
 . آشاند  گناه  را به اسرائيل

   يساآار برضد نادابء بعشا پسر اخيا از قبيله27
  جبتون خود شهر   با سپاه  ناداب  و هنگامی آه برخاست
آرد   می  بود محاصره  يكی از شهرهای فلسطين را آه

   سلطنت  سال بعشا در سومين28.   را آشت بعشا ناداب
   سلطنت  بر تخت  يهودا، بجای ناداب آسا پادشاه
   رسيد تمام  قدرت او وقتی به29.   نشست اسرائيل
   حتی يک نفر هم ، بطوريكه  را آشت  يربعام فرزندان
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 چيزی بود   همان  درست اين.  نماند  او زنده ناز خاندا
زيرا 30 بود؛   اخيای نبی خبر دادهء  خداوند بوسيله آه

 را   اسرائيل  ورزيد و تمام  خداوند گناه  به  نسبت يربعام
 را   اسرائيل  آشاند و خداوند، خدای قوم  گناه به

 . نمود خشمگين
   پادشاهان تاريخ «  در آتاب  ناداب  سلطنت جزييات31

 يهودا و   آسا، پادشاه بين32.   است  شده نوشته»  اسرائيل
 . بود  جنگ  هميشه  اسرائيل بعشا، پادشاه

 
   بعشا در اسرائيل سلطنت

 يهودا، بعشا بر   آسا پادشاه  سلطنت  سال در سومين33
   در ترصه  و چهار سال  شد و بيست  پادشاه اسرائيل
 خداوند   به  نسبت  يربعام او نيز مثل34.  آرد سلطنت

 . آشاند  گناه  را به  ورزيد و اسرائيل گناه
 

 را   پيغام  اين فرمود آهی  ييهو نب خداوند به
بلند ک خای تو را از رو«2: بعشا بدهد  به

؛ اما تو   رساندم  خود اسرائيل  قوم  سلطنت  و به آردم
ی  آشانيد ه گنا  مرا به و قومی  ورزيد  گناه مانند يربعام

  پس3.  نمودند  مرا خشمگين و آنها نيز با گناهانشان
.  آنم ی نابود م  يربعام  خاندان  تو را مثل تو و خاندان

 در شهر بميرد، سگها او را   تو آنكهء از خانه4
 در صحرا بميرد، الشخورها او را  خورند و آنكه یم
 »!خورند یم
 شد،   فرستاده بعشا و خاندانشی  برا  پيغام اين7و6و5

آور   و شرم زشتی  با آارها زيرا او مانند يربعام
   بود و نيز خاندان  آرده خود خداوند را خشمگين

بعشا مرد او را در ی وقت.  بود  برده  را از بين يربعام
.  شد او پادشاهی  بجا  ايله  آردند و پسرش  دفن ترصه
 و  فتوحاتی  بعشا، يعن سلطنتی  رويدادهاء بقيه

»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « او در آتابی آارها
 .  است  شده نوشته

 
   در اسرائيل  ايله سلطنت

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال  و ششمين در بيست8
دو   و  نشست  اسرائيل  سلطنت  پسر بعشابرتخت ايله
ی  فرمانده آهی زمر9.  آرد  سلطنت  در ترصه سال

 او  ، عليه  داشت را بعهدهی تسلطنی ها از عرابهی نيم
، در   در ترصه  پادشاه  ايله روز آهک ي.  چيد توطئه
   ارصا، وزير دربار خود، بر اثر نوشيدنء خانه
   شد و به وارد خانهی زمر10،  بود  شده  مست شراب
 و   در بيست  واقعه اين.   آرد و او را آشت  حمله ايله

  از آن.  داد يهودا رخ   آسا پادشاه  سلطنت  سال هفتمين
 . آرد  اعالم  اسرائيل خود را پادشاهی  زمر تاريخ

ی ، اعضا  نشست  سلطنت بر تختی زمری وقت11
مرد از ک يی  آرد و حت  عام  بعشا را قتل خاندان

.   نگذاشت  بعشا را زنده  و دوستان خويشاوندان
ی  ييهو نب  خداوند توسط  بعشا آه فرزندانی نابود12

 بعشا و   بود آه  سبب  اين به13،  بود خبر دادهقبًال 
   را به اسرائيل ی، بن  ورزيده  گناه  ايله پسرش

 خداوند را   خشم  ترتيب  اين آشاندند و بهی پرست بت
   در آتاب  ايله سلطنتی  رويدادهاء بقيه14. برانگيختند

 .  است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ«
 

  ر اسرائيلدی  زمر سلطنت
   آسا پادشاه  سلطنت  سال  و هفتمين زمری در بيست15

   روز در ترصه  هفت  شد و فقط  اسرائيل يهودا، پادشاه
 ء  آماده  آه  اسرائيل زيرا وقتی سپاهيان16.  آرد سلطنت
  ، شهر فلسطينيها بودند، شنيدند آه  جبتون  به حمله

 سردار  ، عمری را آه  است  را آشته زمری، پادشاه
  عمری بيدرنگ17.  خود ساختند  بود همانجا پادشاه سپاه

   را محاصره  و آن  برگشت  ترصه با نيروهای خود به
  ، به  شده  شهر محاصره زمری وقتی ديد آه18. آرد
او خود نيز .  زد  را آتش  و آن  سلطنتی رفت  آاخ داخل

  او مانند يربعام19.   سوخت های آتش  شعله در ميان
   گناه  را به  ورزيد و اسرائيل  خداوند گناه  به نسبت
 او   شورش  زندگی زمری و شرح  وقايع بقيه20. آشاند

 .  است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب
 

  در اسرائيلی  عمر سلطنت
. افتادی  دو دستگ  اسرائيل  مردم  روزها بين در آن21
از  ديگری بودند و نيمی مر طرفدار ع از مردمی نيم
  سرانجامی ول22. آردند یمی  پشتيبان پسر جينتی تبن
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 شد و  آشتهی تبن. پيروز شدندی  عمر طرفداران
 . رسيد  سلطنت بهی عمر

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال و يكمينی در س23
   سلطنت  سال  شد و دوازده  اسرائيل پادشاهی عمر
   را در ترصه  سال ، شش ال س  دوازده از اين. آرد

   نام بهی  را از شخص  سامره ءاو تپه24.  آرد سلطنت
  آنی روی  خريد و شهر  هفتاد آيلو نقره سامر به
ی عمری ول25.   گذاشت  را سامره  آن  و نام ساخت
.  ورزيد  خداوند گناه  به  نسبت  قبل  از پادشاهان بيش

   و قوم  پرداخت  بت  پرستيدن  به او مانند يربعام26
   خشم  وسيله  اين آشاند و بهی  گمراه  را به اسرائيل

  بقيه27.   را برانگيخت اسرائيلی خداوند، خدا
  در آتابی  عمر  و فتوحات سلطنتی رويدادها

ی وقت28.   است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ«
   آردند و پسرش  دفن مرد او را در سامرهی عمر
 . شد او پادشاهی بجا  اخاب

 
   در اسرائيل  اخاب سلطنت

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال و هشتمينی در س29
 در   و دو سال  شد و بيست  اسرائيل  پادشاه اخاب
   قبل  از پادشاهان  بيش اخاب30.  آرد  سلطنت سامره
   يربعام  مثل  فقط او نه31.  ورزيد  خداوند گناه  به نسبت
  ، پادشاه  دختر اتبعل  با ايزابل  شد، بلكه گناه  مرتكب
 صيدونيها را   بعل  آرد و بت  نيز ازدواج صيدون

  او در سامره32.  آرد  سجده پرستيد و در برابر آن
بعد 33،   ساخت بعلی  برا قربانگاهک  و ي بتخانهک ي
 خود   اعمال  و با اين ديگر پرداختی  بتها  ساختن به

   از او در اسرائيل  قبل آهی شاه از هر پاد بيش
 را  اسرائيلی  بود، خداوند، خدا  آرده سلطنت
 . نمود خشمگين

   نام  به ئيل از بيتی  او مرد  سلطنتء در دوره34
ی اما وقت.  بنا آرد ، شهر اريحا را دوباره ئيل یح

 مرد و   ابيرام نهاد، پسر بزرگش ی را م آنی ها پايه
،   را آار گذاشت هايش  و دروازه آرد  را تمام آنی وقت

 خداوند   لعنت  سبب  به اين.  مرد  سجوب پسر آوچكش

   شده  اعالم  پسر نون يوشع   توسط بر اريحا بود آه
 * .بود

 
  یايليا و خشكسال
ی  از اهال  ايليا آه  نام بهی نبک يی روز
  به«:   گفت  پادشاه  اخاب جلعاد بود، به یتشب
ی  خداي  همان بهی ، يعن  اسرائيلء زندهی خداوند، خدا

   و باران  شبنم  تا چند سال  آه  قسم آنم ی م  خدمتش آه
 ».  آنم  درخواست  من  نخواهد آمد مگر اينكه بر زمين

   مشرق برخيز و بطرف«3:  ايليا فرمود  خداوند به پس2
 خود را   رود اردن ، در شرق برو و آنار نهر آريت

   و خوراآی را آه  نهر بنوش ر آنجا از آبد4.   آن پنهان
 ».آورند، بخور  برای تو می  من  فرمان آالغها به

 آرد و در آنار نهر   دستور خداوند عمل ايليای نبی به5
 و   نان  آالغها برايش  و شام هر صبح6.  شد  ساآن آريت
اما چندی 7. نوشيد  نهر می آوردند و او از آب  می گوشت

 . نهر خشكيد  باران ودن نب بعد بعلت
 

   صرفه  زن بيوه
 شهر  برخيز و به«9:  ايليا فرمود  خداوند به آنگاه8

 برو و درآنجا   است شهر صيدونک  نزدي  آه صرفه
  ام دستور دادهی  زن  بيوه  در آنجا به من.  شو ساآن
 ». سازد تو را فراهمک خورا

 ء  دروازه بهی وقت.   رفت  صرفه  ايليا از آنجا به پس10
   آردن  جمع  مشغول را ديد آهی  زن شهر رسيد، بيوه

  آنی وقت11.   خواست آبی ايليا از او آم.   است هيزم
 بياورد، ايليا او را صدا زد و   افتاد تا آب  راه  به زن
 ». بياور  هم  نان لقمهک  ي آنم ی م خواهش«:  گفت

   قسم ات هزندی  خداوند، خدا به«:   گفت  زن اما بيوه12
  فقط! شود ی پيدا نم  هم  نان تكهک يی  حت ام  در خانه آه
   در ته روغنی  و مقدار آم  آرد در ظرف مشتک ي

  آردم ی م  جمع هيزمی  آم  هم االن.   است  مانده آوزه
ی  غذا  آخرين اين.   بخورم  و با پسرم  بپزم  نان تا ببرم

  خواهيم ی از گرسنگ ما خواهد بود و بعد از آن
 ».مرد

                                                 
 .26: 6نگاه کنيد به يوشع    *
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.  را بپز برو وآن!   نباش نگران«:   او گفت ايليا به13
   بپز و پيش منی برای  آوچك  آرد نان ، از آن اما اول

   نان  و پسرت خودتی  برا  آنء  بياور، بعد با بقيه من
تا : فرمايد ی م اسرائيلی زيرا خداوند، خدا14 .بپز
 تو  آرد و روغن،   نبارانم  بر زمين  باران آهی وقت
 ». نخواهد شد تمام

از .  آرد  ايليا عملء  گفته  و مطابق  رفت  زن بيوه16و15
   آرد و روغن  بعد، آنها هر چقدر از آن  به آن

 خداوند  شد، همانطور آه ی نم آردند تمام ی م مصرف
 . بود  ايليا فرموده توسط

.  بيمار شد  زن  بيوه روز پسر آنک ي.  گذشتی مدت17
 ايليا   به زن18.  مرد  او بدتر و بدتر شد و عاقبت الح

 بر سر   آه استی  بالي  چه مرد خدا، اينی ا«:  گفت
   گناهانم  سبب تا بهی ا  اينجا آمده  آيا بهی؟ آورد من

 »ی؟ را بكش پسرم
 ايليا  آنگاه» .  بده  من  را به پسرت«:   او گفت ايليا به19

   خودش آهی ، جاي الخانه با  و به  را برداشت جنازه
. بستر خود خواباندی آرد برد و او را رو یمی زندگ

خداوند، ی ا«:  دعا آرد بلند چنينی  با صدا سپس20
   زن  بيوه  بال را بر سر اين ، چرا اين منی خدا
   داده  پناه اش  مرا در خانه  چرا پسر او را آهی؟آورد
 »ی؟، آشت است

 پسر دراز آشيد و  ءجنازهی  بار رو  ايليا سه سپس21
  آنم ی، از تو تمنا م منی خداوند، خدای ا«: دعا آرد

 »!ی آن  پسر را زنده  اين آه
.  آرد ايليا را شنيد و پسر را زندهی خداوند دعا22
   آورد و به  پايين  ايليا پسر را از باالخانه آنگاه23

 »!  است  زنده ، پسرت  آن نگاه«:   داد و گفت مادرش
مرد ی  تو براست  آه  فهميدم االن«:   گفت  زن يوهب24

 خداوند  از جانبی گوي ی م و هرچهی خدا هست
 »! است

 
  بعلی ايليا و انبيا

 روزک  يی، خشكسال  سال در سومين
   پادشاه نزد اخاب«:  ايليا فرمود خداوند به

» ! فرستم ی م بارانی  بزود  من  او بگو آه برو و به
  ، در شهر سامره  وقت در اين.  شد وانه ايليا ر پس2

 . بود  رسيده  اوج بهی  قحط شدت
   نام ، شخصی بود به  امور دربار اخاب سرپرست4و3

  يكبار وقتی ملكه.  بود عوبديا مردی خدا ترس. (عوبديا
 آند،  عام   انبيای خداوند را قتل  تمام خواست  می ايزابل

 دو غار   درون پنجاه  عوبديا صد نفر از آنها را پنجاه
 .)داد  می  و آب  نان  ايشان  آرد و به پنهان

  ما بايد تمام«:   عوبديا گفت  به  پادشاه اخاب5
ی  تا شايد آم ها و نهرها را بگرديم چشمهی ها آناره
از اسبها و ی  اقًال بعض  و بتوانيم  پيدا آنيم علف

ی اح آنها نو پس6» .  داريم  نگه  را زنده قاطرهايمان
 از   آردند و هر آدام  خود تقسيم مورد نظر را بين

 . رفتند راه  کي
!  او برخورد  ايليا به  بود ناگهان عوبديا در راهی وقت7

ک  خا او بهی  پا  و پيش عوبديا ايليا را فورًا شناخت
 خود   ايليا، آيا واقعًا اين سرور منی ا«:  افتاد و گفت

 »ی؟تو هست
   من  بگو آه  اخاب  برو به.یبل«:  داد ايليا جواب8

 ». اينجا هستم
ی  گناه  چه ، مگر من سرورمی ا«:  عوبديا گفت9

   آشتن  به  اخاب مرا بدستی خواه ی م  آه ام آرده
   پادشاه ، اخاب  قسم ات زندهی  خداوند، خدا به10ی؟ بده
ک  ممال  تمام  خود را به تو مأمورانی جستجوی برا

   او گفته  به آهی در هر مملكت.   است  فرستاده جهان
   مملكت  آن ، او از پادشاه شد ايليا در آنجا نيست یم
  حال11. گويد ی را م  حقيقت  بخورد آه  قسم خواست یم

 ايليا   آه  او بگويم  و به  بروم  اخاب پيشی گوي یتو م
 تو   از پيش  اينكه  بمحض ترسم یم12!  در اينجاست

ی  تو را از اينجا بردارد و بجا خداوند ، روح بروم
ی  جستجو  به  پادشاه اخابی  وقت آنگاه. ببردی ديگر
.   اينجا بيايد و تو را پيدا نكند، مرا خواهد آشت تو به
ی  خدمتگزار وفادار  عمرم  در تمام  من آهی دان یتو م
   سرورم  به  را هيچكس آيا اين13.  ام خداوند بودهی برا

ی  انبيا ء همه خواست ی م  ايزابل كهملی  وقت  آه نگفته
 صد نفر از آنها را در   چگونه خداوند را بكشد، من

   و به  آردم در دو غار پنهانی  نفر  پنجاهء دو دسته

18



 26   اول پادشاهان
 

 

 و   بروم آهی گوي ی تو م حال14؟   دادم  و آب  نان ايشان
 آار خود را  ؟ با اين  ايليا اينجاست  آه  بگويم  پادشاه به
 ». داد  خواهم  آشتن به
   آه قادر متعالی ، خدا  خداوند زنده به«:  ايليا گفت15

   اخاب  امروز خود را به  آه ، قسم آنم ی م خدمتش
 ». داد  خواهم نشان

 ايليا پيدا   خبر داد آه  اخاب  و به  عوبديا برگشت پس16
 ايليا   مالقات  خبر به  اين  با شنيدن اخاب.   است شده
  آهی  تو هست پس«:  او ايليا را ديد گفت یوقت17.  رفت
 »!یا  آورده  بال را بر سر اسرائيل اين

   بال را بر سر اسرائيل  اين من«:  داد ايليا جواب18
از ی  با سرپيچ  تو و خاندانت ، بلكه ام نياورده

ايد   شده  باعث  بعل  بت  خداوند و پرستش دستورات
   قوم  برو و تمام حال19.  بيايد  بال بر سر اسرائيل اين

 چهار  همچنين.   آن  جمع  آرمل آوهی  را رو اسرائيل
   اشيره بتی  و چهار صد نب  بعل بتی  نب صد و پنجاه

   آوه آند به ی م  آنها را تأمين  معاش  ايزابل را آه
 ».  احضار آن آرمل

   آوه  به بعلی  را با انبيا اسرائيل ی بن  تمام  اخاب پس20
 .احضار آرد  آرمل

:   گفت  ايشان  به  شدند، ايليا خطاب  جمع همهی وقت21
 بتها را؟   خدا را بپرستيد و هم خواهيد هم یمی تا آ«

   نماييد و اگر بعل ، او را اطاعت اگر خداوند خداست
ی  جواب  هيچ اما قوم» .آنيدی ، او را پيرو خداست
 .ندادند

خداوند ی از انبيا«:   خود گفت  سخنانء ايليا در ادامه22
 چهار صد و  بعلی ، اما انبيا ام ماندهی  باق تنها من
  بعلی انبيا.  دو گاو اينجا بياوريد حال23.  نفرند پنجاه
  تكه  را تكه  آنند و آن را انتخابی  دو گاو يك از آن
 را  هيزمی  بگذارند، ول  بعل  قربانگاه  بر هيزم نموده
ی  رو  ترتيب  همان  را به گاو ديگر  هم من.  نزنند آتش
   را آتش هيزمی ، ول گذارم ی خداوند م  قربانگاه هيزم
خود دعا آنند ی  نزد خدا بعلی  انبيا آنگاه24.  زنم ینم

   هيزم آهی  خداي آن.  آنم ی نيز نزد خداوند دعا م و من
ی حقيقی ور سازد، او خدا  خود را شعله قربانگاه
 . پيشنهاد را پذيرفتند اين   اسرائيل  قوم تمام» ! است

   شروع شما اول«:   گفت بعلی  انبيا بعد ايليا به25
از گاوها را ی يك.   بيشتر است  تعدادتان آنيد، چون

 را  هيزمی  بگذاريد ول قربانگاهی  آنيد و رو آماده
 ».خود دعا آنيدی  نزد خدا فقط.  نزنيد آتش

 آردند و  از گاوها را گرفتند و آمادهی  آنها يك پس26
 تا ظهر   گذاشتند و از صبح  بعل قربانگاهی  را رو آن

ما را ی ، دعا بعلی ا«: زدند ی فرياد م نزد بعل
  اما هيچ. رقصيدند ی م و دور قربانگاه» ! آن  اجابت

 .نيامدی صدا و جواب
 و   گرفت  باد مسخره نزديک ظهر ايليا آنها را به27

  شايد او به!  بشنود يتانبلندتر فرياد بزنيد تا خدا«:  گفت
شايد اصًال !   است  و يا شايد مشغول فكر فرو رفته
 و بايد   خوابيده شايد هم!   و در سفر است اينجا نيست

  آنها چنانكه.  بلندتر فرياد زدند پس28» ! آنيد بيدارش
   خود را مجروح  بود با شمشير و نيزه عادتشان

 جاری  شان از بدنهاي  خون آردند، بطوری آه می
 تا عصر آنها ورد  ، از صبح  ترتيب  اين به29. شد می

 . جوابی  برآمد و نه  صدايی از بعل خواندند ولی نه
 خداوند   آرد و قربانگاه  را جمع  قوم  ايليا تمام آنگاه30

 او  سپس31.  برپا نمود  بود، دوباره  شده  ويران را آه
   دوازدهء نشانه   سنگها به اين.   برداشت  سنگ دوازده
   خوانده  يعقوب  پسران  نام  به  بود آه  اسرائيلء قبيله
 را   خداوند اسمش  آه  است  همان يعقوب. (شدند یم

   سنگها قربانگاه ايليا با آن32) .  گذاشت اسرائيل
 را   دور قربانگاه بعد زمين.  خداوند را از نو ساخت

  قربانگاه یو هيزمها را رو33 متر آندک  ي  عمق به
هيزمها ی  را رو  آرد و آن تكه ، گاو را تكه گذاشت

ی  بياوريد و رو  آب چهار سطل«:  نهاد و گفت
.  آردند آنها چنين» . بريزيد گاو و هيزمی ها تكه

   آب آنها باز هم» . بريزيد  آب باز هم«:  ايليا گفت34
» . بريزيد يكبار ديگر هم«:  ايليا باز گفت. ريختند
،   آب بطوريكه35  ريختند  آب بار سومی راآنها ب

   سرازير شد و گودال ، از آن  را پر ساخته قربانگاه
 . پر آرد  را نيز تمام اطراف

 بود، ايليا آنار  آردنی  قربان  وقت  عصر آه هنگام36
خداوند، ی ا«:  ايستاد و اينطور دعا آرد قربانگاه

  شكار آن، امروز آ  و يعقوب  و اسحاق ابراهيمی خدا
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 خدمتگزار تو  و منی  هست اسرائيلی  تو خدا آه
   فرمان  به  آارها را من اين  ء همه  آه  آن ثابت.  باشم یم

دعای مرا .   بده ای خداوند، جواب37.  ام  داده تو انجام
   تو خدا هستی و ايشان  بدانند آه  قوم  فرما تا اين اجابت

 ».گردانی را بسوی خود باز می
و ی  فرستاد و قربان از آسمانی  خداوند آتش اهآنگ38

  را سوزانيد و  قربانگاه و سنگک خای  و حت هيزم
 .آردک  را نيز خش  گودال آب
ک خای روی  را ديدند، همگ  اين اسرائيل یبنی وقت39

خداوند، !  خداوند، خداست«: افتادند و فرياد زدند
 »! خداست

 را  بعلی  انبيا اين«:   آنها گفت بهی نبی  ايليا آنوقت40
 ». نيز فرار آند از ايشانی بگيريد و نگذاريد يك

 آنار رود   آنها را گرفتند و ايليا آنها را به ء همه پس
 .  برد و آنها را در آنجا آشت قيشون

 
 شود ی م تمامی خشكسال

 برو بخور  حال«:   گفت  پادشاه  اخاب  ايليا به سپس41
ی شود زيرا صدا ی م وع شر بارانی بزود!  و بياشام
 ».رسد ی م  گوشم رعد به

  ايليا بهی  آند ول  و نوش  عيش  آه  رفت  اخاب پس42
 شد و   خم  زمين  برآمد و در آنجا رو به  آرمل  آوهء قله

 خدمتكار   به سپس43.   گرفت  زانوانش  را ميان سرش
ی  ابر ؛ ببين  آن  دريا برو و نگاه بطرف«:  خود گفت

ی چيز«:   و گفت  و برگشت او رفت» !یبين یم
 ». بينم ینم

 بار   هفت  ترتيب  اين و به» . برو باز هم«:  ايليا گفت
 او   خدمتكار به  بار هفتم سرانجام44. او را فرستاد

 از   دست  آفء  اندازه بهک  ابر آوچ تكهک ي«:  گفت
 ».آيد ی دريا باال م طرف
   و بگو هر چه برو نزد اخاب«:   او گفت ايليا به

 برود و   پايين  شود و از آوه اش زودتر سوار عرابه
 ». خواهد شد  رفتنش  مانع  باران گر نه

 آمدند، هوا   هم  به غليظی  ابرها نكشيد آهی طول45
.  شد  شروع وزيد و بارانی گرديد، باد تندک تاري
  يزرعيلی  شد و بسو  سوار عرابه  با شتاب اخاب
  بهی مخصوصی اما خداوند نيرو46.   گشت روانه

 و   آمر بست  را به  لباسش ايليا بخشيد و او برخاست
   به  اخابء  جلوتر از عرابه  تند دويد آه آنچنان
 . رسيد يزرعيل

 
 آند ی فرار م  حوريب ايليا به

   ايزابل همسرشی  برا  پادشاه اخابی وقت
 و چطور   آرده  ايليا چه  آرد آه تعريف

  ی ايليا اين برا ايزابل2؛   است  را آشته بعل یانبيا
   خدايانم  به!یمرا آشتی تو انبيا«: فرستاد  را پيغام
 »!  آشت  تو را خواهم  موقع  تا فردا همين  آه قسم

   و از ترس  را شنيد برخاست  پيغام ايليا اينی وقت3
يهودا، فرار ی از شهرهای ، يك  بئرشبع  خود به جان
  و خود، سر به4   را در آنجا گذاشت رشاو نوآ. آرد
ی  درخت  به در راه.   رفت  روز راه  نهاد و تمام بيابان

:   آرد و گفت مرگی  و آرزو  نشست رسيد و زير آن
 را بگير و بگذار  جانم!   است خداوند، ديگر بسی ا«

 ». بميرم
  خوابيدهی اما وقت. او همانجا دراز آشيد و خوابيد5

برخيز و «:  او را بيدار آرد و گفتی ا بود، فرشته
 خود   اطراف ايليا بلند شد و به6» !بخوری  نان لقمه
 و  داغی سنگهای  رو نانک  ي  آرد و در آنارش نگاه
 را نوشيد و   را خورد و آب  نان پس.  ديد آبی ا آوزه
 . خوابيد دوباره

، او را بيدار آرد و   خداوند بار ديگر آمدهء فرشته7
  در پيشی  طوالن  راه بلند شو و بخور، چون«:  گفت
 ».یدار

   را نوشيد و به  را خورد، آب ايليا بلند شد، نان8
 و   رفت  روز راه  شبانه چهلک  خورا همانی نيرو
.  رسيد  خدا مشهور است  آوه  به  آه  حوريب  آوه به
 . را بسر برد شبی در آنجا او در غار9

 »آنی؟  می ايليا، اينجا چه«:  او فرمود ولی خداوند به
،  قادر متعالی خداوند، خدای ا«:  داد ايليا جواب10
 عهد   اسرائيل اما قوم.  ام  آرده  تو را خدمت  هميشه من

   را خراب هايت اند، قربانگاه خود را با تو شكسته
ی  باق اند و تنها من تو را آشتهی  انبيا  و تمام آرده
 ». بكشند مرا همخواهند  ی م حال.  ام مانده
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 بيا و   غار بيرون از اين«:  او فرمود خداوند به11
ايليا در ی وقت» .  بايست ، در حضور من آوهی رو

حضور خدا ايستاد، خدا از آنجا عبور آرد و باد 
   شديد بود آه  باد چنان وزش.  پيچيد در آوهی شديد

 باد  اما خداوند در آن.   فرو ريخت ها از آوه صخره
ی  جا را لرزاند، ول همهی ا  از باد، زلزله پس. نبود

،  بعد از زلزله12.  نيز نبود  زلزله  آن خداوند در ميان
   هم  شد، اما خداوند درآن  افروخته آتشی ها شعله
.  رسيد  گوش  به ماليمی ، صداي بعد از آتش. نبود

  خود صورتشی  صدا را شنيد، با ردا آنی ايليا وقت13
 . غار آمد و در آنجا ايستاد  دهنه بهرا پوشاند و 

 »آنی؟  می ايليا، اينجا چه«:   او گفت  صدايی به آنگاه
   من قادر متعالی خداوند، خدای ا«:  داد ايليا جواب14

 عهد   اسرائيل اما قوم.  ام  آرده  تو را خدمت هميشه
   آرده  را خراب هايت ، قربانگاه خود را با تو شكسته

.  ام ماندهی  باق اند و تنها من تو را آشتهی  انبيا و تمام
 ». بكشند خواهند مرا هم ی م حال

   در اين آهی  از راه اآنون«:  او فرمود خداوند به15
 ی، آنجا رسيد بهی وقت.  برو  دمشق  به  است بيابان
ييهو پسر 16.   آن  تدهين سوريهی  پادشاه  را به حزائيل
 و نيز   آن  تدهين ئيلاسرای  پادشاه  به را همی نمش
 نما   را تدهين  محوله آبلی  از اهال  پسر شافاط اليشع
   از چنگ  هر آه بعد از اين17. باشدی تو نبی تا بجا
  آشد و هرآس یيابد ييهواورامی  رهاي حزائيل
در 18. آشد ی او را م  ييهو فرار آند، اليشع ازدست
  ئيل هزار نفر در اسرا  هنوز هفت  آه  بدان ضمن

اند و او   زانو نزده  بعل  هرگز در برابر بت هستند آه
 ».اند را نبوسيده

 
   ايليا از اليشع دعوت

 در  اليشع.  را پيدا آرد  شد و اليشع  ايليا روانه پس19
   گاو مشغول  جفت ، با دوازده  چند نفره گروهک ي

 جلوتر از او بودند   جفت يازده.  بود  زمين  زدن شخم
ايليا وقتی .  بود  سر همه  گاو پشت جفتک  يو او با

.  او انداخت  * رسيد ردای خود را روی دوش  اليشع به
:   ايليا دويد و گفت ، بدنبال  گاوها را گذاشت اليشع20
 و با   را ببوسم  پدر و مادرم  بروم  اول  بده اجازه«

 ». ، بعد با تو بيايم آنمی  خداحافظ ايشان
 ».اشكالی ندارد، برو و زود برگرد «:  او گفت ايليا به

 گاو خود را سر بريد و با  جفتک  ي  اليشع آنگاه21
 آرد  درستی  آتش  گاوان  و خيش يوغی  چوبها همان

   همراهش آهی  آسان  و به  گاوها را پخت و گوشت
 ايليا   همراه  اليشع سپس. بودند داد و آنها خوردند

 . شد  او مشغول  خدمت  و به رفت
 

 آند ی م  حمله  سامره بنهدد به
 ، لشكر  سوريه  بنهدد، پادشاه  هنگام در اين

  و دو پادشاهی  آرد و با س خود را بسيج
  و سوارهی جنگی ها عرابهک  آم  به ديگر متحد شده

.  آرد  را محاصره  اسرائيل ، پايتخت  آنها سامره نظام
   به  اسرائيل ، پادشاه اخابی  را برا  پيغام  اين سپس3و2

 هر  خواهد آه ی از تو م بنهدد پادشاه«: شهر فرستاد
   و فرزندانت  زنان با بهترينی  دار  طال و نقره چه
 ».یاو بفرستی برا

 با هر  ، من  قربان بسيار خوب«:  داد  جواب اخاب4
 ». ، در اختيار شما هستم  دارم چه

ديگر ی  بنهدد با پيغام  قاصدان نكشيد آهی طول5
 دستور  بنهدد پادشاه«:  گفتند  اخاب برگشتند و به

 و   و زنان  طال و نقره  بايد تمام  فقط  نه دهد آه یم
   وقت  فردا در همين بلكه6ی،  بده  من  را به فرزندانت
تو و ی  سلطنت  تا آاخ فرستم ی خود را م مأموران

 بخواهند  افراد تو را جستجو آنند و هر چهی ها خانه
 ».بردارند

:   را احضار آرد و گفت  اسرائيل  بزرگان اخاب7
  ام  او گفته  قبًال به با اينكه! خواهد ی م ببينيد بنهدد چه«
طال و ی  موجود  و تمام  و فرزندان  زنان  حاضرم آه
او باز ما را در تنگنا ی ، ول  او بدهم  خود را به ءنقره

 ».  است گذاشته

                                                 
انداختن ردا روی دوش کسی نشانه انتخاب او به جانشينی   *

 .صاحب ردا بود
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  درخواستش«: گفتند   اخاب بهی ، همگ  قوم بزرگان8
 ».  نكن را قبول

   پادشاه  آقايم به«:   بنهدد گفت  فرستادگان  به  اخاب پس9
،   است  خواسته  را بار اول  هر چه  بگوييد آه سوريه
   را قبول  دومش درخواستی ، ول  او بدهم  به حاضرم

   را به  اخاب  برگشتند و جواب قاصدان» . آنم ینم
 .بنهدد دادند

   پيغام  چنين اخابی  برا  سوريه  بنهدد، پادشاه نگاهآ10
،   نكنم يكسانک  را با خا اگر شهر سامره«: فرستاد
   من  بياورند آه  بال را بسر من  همان خدايان

 ».  بسر تو بياورم خواهم یم
 ديد در  خواهيم«:  داد  او جواب  به  اسرائيل پادشاه11

 »!شود یپيروز می  آس  چه جنگ
 او با   بنهدد رسيد آه بهی  وقت  اخاب وابج12

ی خود ميگساری ها  ديگر در خيمه پادشاهان
   خود دستور داد آه  فرماندهان بنهدد به. آردند یم

ی آراي  دربرابر شهر صف پس.  شوند  حملهء آماده
 .نمودند

 
 دهد ی م  بنهدد را شكست اخاب

 و   رفت  پادشاه نزد اخابی نبک  ي  وقت در همين13
  آيا اين«:  او رسانيد  خداوند به  را از جانب  پيغام اين
 امروز   همين  منی؟بين ی را م  دشمن بزرگی قوا
   من آهی  تا بدان آنم ی م  تو تسليم  را به  آنانء همه

 »! خداوند هستم
   انجام  آار را چگونه خداوند اين«:  پرسيد اخاب14
 »دهد؟ یم
 ء  بوسيله فرمايد آه یخداوند م«:  داد جوابی نب

   هستند اين  اسرائيل  حاآمان  زير دست آهی فرماندهان
 ». خواهد داد آار را انجام

   را شروع  بايد جنگ اولی  آس چه«:  پرسيد اخاب
 »آند؟
 ». خودت«:  داد جوابی نب
و دو ی  و س  دويست  را آه  فرماندهان  اخاب پس15

خود ی زار نفر ه  هفت نفر بودند احضار آرد و سپاه
 بنهدد و  ظهر، در حاليكهک نزدي17و16.  ديد را سان

  ها سرگرم  او هنوز در خيمه  همراه و دو پادشاهی س

   خارج  از پايتخت  اسرائيل بودند فرماندهانی نوش باده
 .شدند
ی ا عده«:  او خبر دادند و گفتند  بنهدد به  بانان ديده

 ».اند  آمده  بيرون سرباز از سامره
 باشند   آمده صلحی  برا خواه«: بنهدد دستور داد18

 ». دستگير آنيد ، آنها را زنده جنگی  برا خواه
  بدنبالی  اسرائيل  سربازان  هنگام در اين20و19

   حمله  دشمن ، به  شده  از شهر خارج فرماندهانشان
 پا   سوريه سربازان.  آنها پرداختند  آشتن آردند و به

 آردند،   و اسرائيليها آنها را تعقيب فرار گذاشتند به
 چند سوار  ، همراه  شده بنهدد سوار بر اسبی ول

   جنگ در اين21.  اسرائيليها فرار آرد دست ديگر از
   وارد آمد و تمام  لشكر سوريه بهی  سنگين تلفات
 . افتاد  اخاب  بدست  ايشان ها و اسبان عرابه

:   آمد و گفت زد اخاب نبی باز ن  پيروزی، آن  از اين پس22
   زيرا سال  آن  آماده  برای جنگ  خود را دوباره سپاه«

 ». خواهد آرد  تو حمله  باز به  سوريه ديگر پادشاه
ی  اسرائيل خدايان«:  بنهدد گفتند بهی  سور مقامات23

 اسرائيليها   علت  همين ها هستند و به  آوه خدايان
هموار، ی شتها در د توانيم یما می ول. پيروز شدند
ی  بار فرمانده اين24.   بدهيم شكستی  آسان آنها را به

   سرداران ، به و دو پادشاهی  س آنی  را بجا جنگ
   رفته  از دست سپاهی بجای  ديگر سپاه25. بسپار
 تا   آن  آماده  و عرابه اسبی  تعداد قبل آور و به فراهم

 را  نانآک  ش بدون.  هموار با آنها بجنگيمی در دشتها
   طبق  سوريه بنهدد، پادشاه» . داد  خواهيم شكست

 جديد،  او در آغاز سال26.  آرد  عمل پيشنهاد آنان
   اسرائيل  جنگ  آرد و باز به  را بسيج لشكر سوريه

   انتخاب جنگی  را برا  افيق  بار دشت اينی ول.  رفت
  ، به  آرده  خود را بسيج  سپاه  هم اسرائيل27. آرد
  ها در برابر سپاه یاسرائيل.  فرستاد  جنگ انميد

 بود،   را پر آرده  دشت  سراسر آن  آه  سوريه بزرگ
 .رسيدند ی بنظر م بزغالهک  آوچ  دو گله مثل

  ، پادشاه  خداوند نزد اخاب با پيامی  نب باز همان28
: گويند ی سوريها م چون«:   گفت  آمد و چنين اسرائيل

دشتها، ی  خدا  نه هاست آوهی خداوند شما، خدا
   سپاه  اين آنم یمی  بار ديگر تو را يار ، من بنابراين
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 خداوند   من تا بدانيد آهی  ده  را شكست  دشمن بزرگ
 »! هستم

 اردو   روز در برابر هم  هفت دو طرفی نيروها29
  قوم.  آردند  را شروع  جنگ زدند و در روز هفتم

 تعداد صد هزار   جنگ  روز اول  در همان اسرائيل
   سوريه سربازان ء بقيه30.  را آشتند  دشمنء سرباز پياده

  ولی در آنجا حصار شهر به.  گريختند  شهر افيق به
 هزار سرباز ديگر نيز   و هفت روی آنها افتاد و بيست

 شهر فرار   داخل  به ولی بنهدد توانست. هالک شدند
 . شود ای پنهان  خانه آند و در اتاق

   پادشاهان  آه ايم ما شنيده«:  او گفتند راد بنهدد بهاف31
   اجازه پس.  هستند  و مهربان  بسيار باگذشت اسرائيل

 و   ببنديم  دور گردن  بر آمر و ريسمانها به  پالس بده
 تو   تا شايد از آشتن  برويم  اسرائيل ، پادشاه نزد اخاب

 ».آندی پوش چشم
 بستند و   دور گردن به   بر آمر و ريسمان  پالس پس32

 ء بنده«:  او گفتند  رفتند و به  اسرائيل ، پادشاه نزد اخاب
 ». او را نكشيد آند آه یتو بنهدد تقاضا م

مگراو هنوز «:  داد  جواب  اسرائيل ، پادشاه اخاب
 »!  است ؟ او برادر من  است زنده

: گرفتند و گفتندک  ني  فال  را به افراد بنهدد اين33
 »! بنهدد برادر شماست ی،بل«

برويد او را «:   گفت  ايشان  به  اسرائيل پادشاه
 او را   آمد، اخاب  اخاب بنهدد پيشی وقت» .بياوريد

 . خود آرد  مخصوصء سوار عرابه
 از   پدر من را آهی شهرهاي«:   او گفت بنهدد به34

در ی توان ی م تو هم.  دهم ی م  تو پس  به  گرفته پدرت
 ی، ايجاد آن خود مراآز تجارت ی برا دمشق

» . آرد  آار را در سامره  اين  پدرم همانطور آه
 و   بست  و با بنهدد پيمان  پيشنهاد را پذيرفت  اين اخاب

 .او را رها آرد
 

   اخاب مرگی پيشگوي
   دوستش  خداوند به  فرمان از انبيا بهی يكی روز35

  آن یول» !  بزن  من بهی ا با شمشير ضربه«:  گفت
:   او گفت بهی  نب  آن پس36.  آار را نكرد مرد اين

از ی  وقتی، نكرد  دستور خداوند را اطاعت چون«

  و همين» .تو را خواهد دريدی  شيری،اينجا برو
 . شد طور هم

  بهی ا ضربه«:  نفر ديگر گفتک  ي بهی  نب بعد آن37
   او زد و مجروحش بهی ا  مرد ضربه آن» !  بزن من
 را پوشاند  صورتشی با دستمالی  نب  آن سپس38. آرد

.  منتظر ايستاد  پادشاه  نشود و سر راه تا شناخته
او را صدا زد و ی  نب  رسيد، آن  پادشاه اخابی وقت39

   آه  بودم  جنگ  در ميدان ، من پادشاهی ا«:  گفت
  مواظب:   آورد و گفت  من را پيشی  اسيری،سرباز
ر آرد يا بايد هفتاد و چهار اگر فرا.   مرد باش اين

  سرگرمی وقت40. شدی  خواه يا آشتهی  بده آيلو نقره
 ». اسير فرار آرد ، آن  بودم آارهايم
 خود را   مجازات و خودتی تو مقصر«:   گفت پادشاه
 ».ی آرد تعيين

 و   برداشت  را از صورتش دستمالی  نب  آن آنگاه41
  او به42.  ياستاز انبی  يك  آه  او را شناخت پادشاه
   بنهدد را آه چون: فرمايد یخداوند م«:   گفت پادشاه
   بايد خودتی،شود آزاد آردک  هال خواستم ی م من
افراد او نابود ی و افراد تو بجای  شو او آشتهی بجا
 ».شوند

خود ی  سلطنت  آاخ  به  و ناراحت  غمگين  اخاب پس43
 .  بود، بازگشت  در شهر سامره آه

   نابوت و تاآستان  اخاب
 يزرعيلی تاآستانی   نابوت  نام شخصی به

   پادشاه  اخاب ، نزديک آاخ يزرعيل در
 او   و به  رفت  نابوت  بديدن روزی اخاب2.  داشت
   را به آن.   است من ء  تو نزديک خانه تاآستان«:  گفت
.   دارم  احتياج  آن آاری به  برای سبزی ، چون  بفروش من

 بجای  ، يا اينكه پردازم  می  نقره  را به خواهی قيمتشاگر ب
 ». دهم  تو می  بهتری به ، تاآستان آن

   آن  حاضر نيستم  وجه بهيچ«:  داد  جواب نابوتی ول3
   رسيده  ارث  به  من  به  زيرا از اجدادم را بفروشم

 ». است
 و   پريشان  رد چنان  جواب  از اين  پادشاه اخاب4

 و در   برگشت اش ی سلطنت  آاخ  به د آه ش ناراحت
 برگردانيد   را از همه بستر خود دراز آشيد و رويش

 . غذا نزد  به و لب
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؟ چرا   شده چه«:  او آمد و پرسيد  پيش  ايزابل زنش5
 تو را   همه  اين  آه افتادهی  اتفاق  چهی؟خور یغذا نم
 »؟  است  آرده ناراحت

   خواستم  نابوتامروز از«:  داد  جواب اخاب6
 را با   بفروشد، و يا آن  نقره  به  من  را به تاآستانش
 ». نكرد او قبولی  آند، ول عوضی  ديگر تاآستان

   پادشاه مگر تو در اسرائيل«:   او گفت  به ايزابل7
؛   نباش  ناراحت  بلند شو و غذا بخور و هيچی؟نيست

 »! گيرم ی م  برايت  خودم  را من  نابوت تاآستان
 و با مهر   نوشت  پادشاه  اخاب  اسم  به  چند نامه ايزابل8

  و بزرگانی آنها را مهر آرد و برای سلطنت
 خود ء  در نامه ايزابل9.  فرستاد  يزرعيل سفيدان ريش
فرا خوانيد و   * روزه شهر را بهی اهال«:   نوشت چنين
 دو ولگرد  سپس10.  بنشانيد  را در صدر مجلس نابوت
 خدا   به  نابوت  بدهند آه آنيد تا بيايند و شهادتاجير 

   او را از شهر بيرون آنگاه.   است  ناسزا گفته و پادشاه
 ». آنيد ، سنگسارش آشيده

   دستور ملكه  شهر مطابق سفيدان  و ريش بزرگان11
 آردند و   شهر را جمع آنها مردم12.  آردند عمل
،  دو ولگرد آمدهبعد 13.  آشيدند  محاآمه  را به نابوت
 ناسزا   خدا و پادشاه  به  نابوت  دادند آه  دروغ شهادت
،   آشيده  او را از شهر بيرون آنگاه.   است گفته

   خبر دادند آه  ايزابل  به سپس14.  آردند سنگسارش
 . شد  آشته نابوت

بلند «:   گفت  اخاب  خبر را شنيد به اينی  وقت ايزابل15
 تو   به خواست ی نم  نابوت را آهی شو و تاآستان

» .  نيست  او ديگر زنده چون.   آن بفروشد، تصرف
 . آند  را تصرف  تا تاآستان  رفت اخاب16
: فرمودی نبی  ايليا  خداوند به  هنگام در اين17
.  برو  پادشاه ، نزد اخاب  شهر سامره برخيز و به«18

.  آند  را تصرف  تا آن  است  رفته  نابوت  تاآستان او به
  آيا آشتن:   او برسان  به  من  را از جانب  پيغام اين19

 او را نيز  اموالی خواه ی حاال م نبود آهی  آاف نابوت
 سگها در  همانطور آه:  او بگو  به  سپسی؟ آن غارت

                                                 
گرفت که  فراخواندن مردم به روزه زمانی صورت می   *

 .گناه بزرگی در ميان قوم اتفاق افتاده باشد

 خواهند   تو را هم  را ليسيدند، خون  نابوت  خون بيابان
 »!ليسيد

ی ا«: اد فرياد زد ايليا افت  به  چشمش اخابی وقت20
 »!ی آمد  تو بسراغم ، باز هم  من دشمن

، زيرا تو  ام  آمده  بسراغت  منی،بل«:  داد ايليا جواب
 خداوند   ميل و برخالفی ا  فروخته  گناه خود را به

  خداوند، تو را بهی  بزود  آه بدان21. یآن ی م عمل
 تو را از   و نسل گرفتار خواهد ساختی بزرگی بال
مرد ک يی  حت  بطوريكه  برخواهد داشت مينزی رو
 تو  افراد خاندان22! نخواهد ماندی  تو باق  از نسل هم

  برد، چون ی م  و بعشا از بين  يربعام  خاندان را مثل
 را  اسرائيل ی بن و تمامی ا  نموده خداوند را خشمگين

  در مورد ايزابل  خداوند همچنين23. یا  آشانده  گناه به
  پاره  پاره  او را در يزرعيل  سگها بدن د آهفرماي یم

 در شهر بميرد،   تو هر آهء از خانواده24. خواهند آرد
 بميرد   در بيابان خورند و هرآه یسگها او را م

 ».خورند یالشخورها او را م
 حد خود   تا اين  پادشاه  اخاب  مثل  نبود آه هيچكس(25

 او را اغوا  يزابل ا  باشد زيرا زنش  فروخته  گناه را به
   اموريها آهء  شيوه  بتها به او با پرستش26. آرد یم

 بود،   رانده  موعود بيرون خداوند آنها را از سرزمين
 .) زد دستی آور  شرم  گناهان به
 آرد و   خود را پاره  ايليا را شنيد، لباس  سخنان وقتی اخاب27

  ابيد و ماتمخو  می او در پالس.   گرفت ، روزه  پوشيده پالس
 .زد  نمی  و با آسی حرف رفت  می  راه زده

:  ايليا رسيد  خداوند به از جانبی  ديگر پيغام28
   شده  متواضع  در حضور من  چگونه  اخاب ببين«29

   شده  فروتن  در حضور من  اينچنين  آه حال.  است
   بال را بر سرش  اين  است  زنده آهی ، مادام است
 او   بر خاندان  پسرش  سلطنت  در زمان ه بلك آورم ینم
 ». فرستم ی بال را م اين

 
 آند یمی  پيشگوي  اخاب عليهی نبی ميكايا

 )27-2 :18  تواريخ2(

  سال   سه  و اسرائيل  سوريه ، ميان  زمان در آن
،   سوم اما در سال2.  برقرار بود  صلح تمام

   اسرائيل  پادشاه،  ديدار اخاب  يهودا به ، پادشاه يهوشافاط
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   حال ما تا به«:   خود گفت  درباريان  به اخاب3.  رفت
 سوری ها   جلعاد از دست  شهر راموت  گرفتن برای پس

 ». دارد  ما تعلق  شهر به اين.  ايم  مانده غافل
   به  در حمله  آه  خواست  از يهوشافاط  اخاب آنگاه4

 .آندک  او آم  جلعاد به راموت
   من قوم.   توست  مال  دارم هر چه«:  گفت  يهوشافاط

. باشند ی تو م  در خدمت  سوارانمء همه.   توست قوم
 ».  آنيم مشورت  با خداوند بگذار اولی ول5
، چهار صد نفر از انبيا را احضار   پادشاه  اخاب پس6

  تسخير راموتی آيا برا«:  پرسيد آرد و از ايشان
 »؟  يا نه  بروم  جنگ جلعاد به

 تو   خداوند به برو، چون«:  آنها يكصدا گفتند ءهمه
 ».خواهد بخشيدی پيروز

آيا غير از اينها نبی ديگری «:  پرسيد  يهوشافاط آنگاه7
 » ما بگويد؟  تا نظر خداوند را به در اينجا نيست

 ميكايا پسر   اسم چرا، يكنفر به«:  داد  جواب اخاب8
   هميشه ، چون رم دا  از او نفرت  من ، آه  هست يمله
 ».آند یمی بد پيشگويی  چيزها منی برا

 »! نگوييد اينطور سخن«:   گفت يهوشافاط
از افراد دربار خود را صدا ی  يك  پادشاه  اخاب پس9

   زودتر به برو و ميكايا را هر چه«:   او گفت زد و به
 ».اينجا بياور

 ،  خرمنگاه  در ميدان  هر دو پادشاه  هنگام در اين10
 بر  شاهانهی  با لباسها  شهر سامرهء دروازهک نزدي
 انبيا در   بودند و تمام خود نشستهی سلطنتی تختها

 انبيا  از اينی يك11. آردند یمی  پيشگوي حضور ايشان
ی  برا آهنينی  شاخها ، آه  صدقيا، پسر آنعنه  نام به

  فرمايد آه یخداوند م«:   بود گفت  آرده خود درست
 شاخها، سوريها را تارومار خواهيد  شما با اين

  به«: ، گفتند  با او همصدا شده ساير انبيا هم12» !آرد
ی  تو پيروز  خداوند به ، چون  آن  جلعاد حمله راموت

 ».خواهد بخشيد
:   او گفت  بود، به  ميكايا رفته  بدنبال آهی قاصد13
 پيروز خواهد   پادشاه آنند آه یمی  انبيا پيشگوي تمام«
 ». آنی  پيشگوي  تو نيز چنين د؛ پسش
، هر   قسم  خداوند زنده به«:   او گفت ميكايا بهی ول14
 »!  گفت  را خواهم  خداوند بفرمايد، همان چه

 از او   رسيد، اخاب  حضور پادشاه ميكايا بهی وقت15
   آنيم  جلعاد حمله  راموت ميكايا، آيا ما بهی ا«: پرسيد
 »؟ يا نه

 خداوند تو !ی نكن چرا حمله!  البته«: داد  ميكايا جواب
 »!را پيروز خواهد آرد

   هر چه  تو بگويم چند بار به«:   او گفت  به پادشاه16
 » بگو؟  من  را به گويد، همان یخداوند م

   را ديدم  اسرائيل  قوم تمام«:   او گفت  ميكايا به آنگاه17
. دانندها سرگر تپهی ، رو شبان ی ب  گوسفندان  مثل آه

   بگو آه  ايشان به.  ندارند اينها صاحب: خداوند فرمود
 ».خود برگردندی ها  خانه به
 هرگز  ؟ من  تو نگفتم به«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب18

 »! ام  مرد نشنيده  اين  از زبان  خوب حرف
   خداوند نيز گوش  پيغام  اين به«:  بعد ميكايا گفت19
 بود و   خود نشسته  بر تخت ه آ خداوند را ديدم!  بده

  آنگاه20.  بودند  در حضور او ايستاده فرشتگان
 دهد   را فريب تواند اخاب یمی  آس چه: خداوند فرمود

 شود؟   آند و همانجا آشته  جلعاد حمله  راموت تا به
ی  روح سرانجام21. دادندی  نظر از فرشتگانک هر ي

!  آنم یار را م آ  اين من:   خداوند گفت جلو آمد و به
ی  حرفها من:   گفت ؟ روح چگونه: خداوند پرسيد22

   را گمراه  و اخاب گذارم ی انبيا م  در دهان دروغ
  او را فريبی توان یتو م: خداوند فرمود.  آنم یم
 ».  آن  برو و چنين  پسی،ده
   گمراه خداوند روح«:  گفتی نبی  ميكايا سپس23

   تو دروغ  تا به  است ذاشتهتو گی  انبيا  در دهان آننده
 خداوند   آه  است  امر اين حقيقتی بگويند ول

 ». گرفتار سازد  مصيبت خواهد تو را به یم
 و  ، جلو رفت  صدقيا پسر آنعنه  موقع در همين24
  روح«:   ميكايا زد و گفت  صورت بهی محكمی سيل

تو آيد و با تو ی آرد تا بسوک مرا تری خداوند آ
 ». گويد سخن

ی  مخف  در اتاقت  روز آه آن«:   او گفت ميكايا به25
 »! يافتی  را خواه  سؤال  اين  جوابی،شو

  ميكايا را بگيريد و پيش«:   گفت  پادشاه  اخاب آنگاه26
  از قول27.  ببريد  پسرم ، فرماندار شهر و يوآش آمون
 بيندازند و   زندان  ميكايا را به  بگوييد آه  ايشان  به من
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 پيروز   او ندهند تا من بهی  چيز  و نان ز آبج
 ». بازگردم

   معلومی، بازگشت اگر تو زنده«:   او گفت ميكايا به28
 خداوند  ، از جانب  تو گفتم  به  هر چه شود من یم

:   آرد و گفت  حاضران بعد رو به» .  است نبوده
 ».  گفتم  چه  پادشاه  به  من  شما شاهد باشيد آهء همه«
 
   اخاب رگم
 )34-28 :18  تواريخ2(

 و   اسرائيل ، پادشاه  هشدارها، اخاب با وجود اين29
ی  جلعاد لشكرآش  راموت  يهودا به ، پادشاه يهوشافاط
 ء  شاهانه تو لباس«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب30. آردند

 تا  پوشم یمی  ديگر  لباس منی ، ول خود را بپوش
   بميدان  مبدل  بالباس  اخاب پس» .مرا نشناسدی آس

 .  رفت جنگ
 خود ء و دو عرابهی  س  فرماندهان  به  سوريه پادشاه31

   نكنند بلكه  زياد توجه  ديگران  به  بود آه دستور داده
آنها ی  وقت پس33و32.  بجنگند  با خود اخاب فقط

   آردند آه  ديدند گمان  شاهانه  را در لباس يهوشافاط
   و برگشتند تا به  است  اسرائيل ادشاه، پ  اخاب او همان
 فرياد زد، آنها  يهوشافاطی اما وقت.  آنند او حمله

.  از او دور شدند  بنابراين  نيست  او اخاب فهميدند آه
  از ميانی  بطور تصادف از سربازانی اما تير يك34

   عرابه  به اخاب.  آرد  او اصابت ، به اخاب ء  زره شكاف
 و   رابرگردان عرابه.  ام  شده مجروح «:  خود گفت ران

 ». ببر  بيرون مرا از ميدان
   نيمه  بود و اخاب  خود رسيده  شدت  اوج  به جنگ35

 ء  سوريها در عرابه  خود رو به ران  آمک عرابه  به جان
   عرابه  آف  او به  از زخم  بود و خون خود ايستاده

.  سپرد  جان  غروب  هنگام  تا سرانجام ريخت می
 اسرائيلی  ای سربازان«: ، گفتند  ندا در داده آنگاه37و36
 ء  جنازه پس» !  است  مرده پادشاه.  خود برگرديد  وطن به

 خاک   بردند و در آنجا به  شهر سامره  را به اخاب
   سامرهء  او را در برآهء  و اسلحه وقتی عرابه38. سپردند

  سيدند، درست او را لي شستند، سگها آمدند و خون می
 . بود  خداوند فرموده همانطور آه

قصر ی  و بنا  اخاب سلطنتی  رويدادهاء  بقيه شرح39
  تاريخ «  در آتاب  ساخت آهی  و شهرهاي عاج

   ترتيب  اين به40.   است  شده نوشته»   اسرائيل پادشاهان
   به او در اسرائيلی  اخزيا بجا  مرد و پسرش اخاب

 . رسيد سلطنت
 

  يهودا ، پادشاه شافاطيهو
 )1 :21 -31 :20  تواريخ2(

،   اخاب  سلطنت  چهارم  پسر آسا در سال يهوشافاط41
  و پنجی  س در سن  يهوشافاط42.  يهودا شد پادشاه
 در   سال  و پنج  و بيست  نشست بر تختی سالگ

 و   داشت  نام  عزوبه مادرش.  آرد  سلطنت اورشليم
   پدر خود آسا مطابق  مثل او هم43. بودی دختر شلح

  مورد و آنک آرد، بجز در ي ی م  خداوند عمل ميل
  پس.  نبرد ها را از بين تپهی روی ها  بتخانه اينكه
آردند و  یمی  در آنجا قربان  همچنان اسرائيل یبن

 با   يهوشافاط  گذشته از اين44. سوزاندند یبخور م
 ء  بقيه شرح45.  آرد  صلح  اسرائيل ، پادشاه اخاب

 او   و جنگها و فتوحات  يهوشافاط سلطنتی رويدادها
 .  است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « در آتاب

   از زمان ها را آه  بتخانه آاران  لواط او همچنين46
 . برد  از بين  بودند، تمام ماندهی  آسا هنوز باق پدرش

  نبود، بلكهی  پادشاه  در ادوم  زمان در آن47
شد در  ی م  معين  يهوشافاط  از طرف آهی فرماندار

 .آرد یمی آنجا حكمران
  آوردنی  تا برا  ساخت بزرگی ها ی آشت يهوشافاط48

 مقصد   آشتيها هرگز به اينی ول.  اوفير بروند طال به
   جابر شكسته  آنها در عصيونء  همه نرسيدند، چون

  به  ، پسر اخاب پادشاهی  اخزيا آنگاه49. شدند
 او در آشتيها با   پيشنهاد آرد تا مالحان يهوشافاط
  يهوشافاطی آنند، ولی  همكار  يهوشافاط آارآنان
 . نكرد قبول

 ی  سلطنت  مرد، او را در آرامگاه يهوشافاطی وقت50
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 آردند و پسر او   داود، دفن ، شهر جدش در اورشليم
 . رسيد ت سلطن او بهی  بجا يهورام

 
   اسرائيل اخزيا، پادشاه

 يهودا،   پادشاه  يهوشافاط  سلطنت  هفدهم در سال51
 شد و دو   اسرائيل  پادشاه  در سامره اخزيا پسر اخاب

و   و پدر  يربعام او نيز مثلی ول52.  آرد  سلطنت سال
  اسرائيل ی ورزيد و بن  خداوند گناه  به مادر خود نسبت

   بعل  بت عبادت   به او مانند پدرش53.  آشاند  گناه را به
 را  اسرائيلی  خداوند، خدا  وسيله  اين  و به پرداخت
 . نمود خشمگين



 

  پادشاهاندوم

 آند ی م خداوند اخزيا را مجازات
  ، قوم  اسرائيل ، پادشاه  اخاب بعد از مرگ

   گذاشتند و از پرداخت  شورش سر به  موآب
 . ورزيدند  امتناع  اسرائيل  به  و خراج باج

   از ايوان  جديد اسرائيل  روزها اخزيا، پادشاه در آن2
،  ه زير افتاد  به قصر خود در سامرهی  باالء طبقه
 معبد  بهی قاصدانی و.  بود  شده  مجروح بشدت
 آيا   فرستاد تا بپرسند آه عقرونی  اهال ، بت زبوب بعل

 .  يا نه بهبود خواهد يافت
دستور داد تا خود ی نبی  ايليا  خداوند به ءاما فرشته3

آيا «:  برساند و بگويد  پادشاه  قاصدان را به
ی  خدا زبوب  بعل شما نزد  آه نيستی  خداي دراسرائيل
 بهبود   پادشاه رويد تا از او بپرسيد آه ی م عقرون

: فرمايد ی خداوند م  بگوييد آه  پادشاه به4؟  يابد يا نه یم
بر ی از بستر بيماری ا آردهی  آار  چنين چون
 ».مردی  و خواه خاستی نخواه

 ايليا شنيدند   خبر را از زبان اينی  وقت فرستادگان5
:  پرسيد  از ايشان پادشاه.  بازگشتند اهنزد پادشی فور

 »بازگشتيد؟ی  زود  اين چرا به«
 ما   و او به روبرو شديمی  با شخص در راه«: گفتند6

 خداوند   آه  و بگوييم  تا نزد شما بازگرديم گفت
  زبوب تا از بعلی فرست ی م چرا قاصدان: فرمايد یم

ی ي خدا  آنند؟ مگر در اسرائيل  سؤال عقرونی خدا
ی  از بستر بيماری،ا  آرده  چنين  آه وجود ندارد؟ حال

 ».مردی  و خواه خاستی بر نخواه
 » بود؟  چگونه  شخص ظاهر اين«:  پرسيد پادشاه7
بر ی چرمی  و آمربند  داشت بر تنی پوستين«: گفتند8

 ». بود آمر بسته
  پس9» ! استی نبی  ايليا او همان«:   گفت پادشاه
 سرباز مأمور آرد تا او را  اهرا با پنجی سردار
  نشستهی ا تپهی  رو آهی آنها او را در حال. بياورند

مرد ی ا«:   ايليا گفت  سردار به آن. بود پيدا آردند
 ».ی ما بياي  همراه  است  دستور داده خدا، پادشاه

  ، آتش  مرد خدا هستم اگر من«:  داد ايليا جوابی ول10

 را نابود   سربازت پنجاه شود و تو و   نازل از آسمان
 سردار و   شد و آن  نازل  از آسمان  آتش ناگهان» !آند

 .  را آشت سربازانش
 سرباز  را با پنجاهی  سردار ديگر  پادشاه پس11

  مرد خدا، پادشاهی ا«:  ايليا بگويد فرستاد تا به
 ».ی بياي پايينی دهد فور یدستور م

 از   آتش  هستم مرد خدا اگر من«:  داد ايليا جواب12
 را نابود   سربازت  شود و تو و پنجاه  نازل آسمان
 فرود آمد و آنها   خدا از آسمان بار ديگر آتش» !آند

 . را نيز آشت
 بار   سرباز فرستاد، ولی اين  پنجاه بار ديگر پادشاه13

  ، با التماس  آنها در حضور ايليا زانو زدهء فرمانده
 نفر   پنجاه  اين  و جان  من ای مرد خدا، جان«:  گفت

ما را !   آن  رحم بر من14.   آن  را حفظ خدمتگزارت
 ».  نابود نكن  دو سردار و افرادش مانند آن

 او  همراه!  نترس«:   ايليا گفت  خداوند بهء  فرشته آنگاه15
 .  رفت  سردار نزد پادشاه  آن  ايليا همراه پس» .برو

چرا : فرمايد یند مخداو«:   گفت  پادشاه ايليا به16
تا ی فرست ی م عقرونی  خدا زبوب  نزد بعل قاصدان
   دليل  اين  آنند؟ آيا به  از او سؤال  بهبوديتء درباره
 تا از او  نيستی  خداي  در اسرائيل آهی  آرد چنين
ی  از بستر بيماری،ا  آار را آرده  اين  چونی؟بپرس

 ».مردی  و خواه خاستی برنخواه
 ايليا ء  خداوند بوسيله مرد، همانطور آه اخزيا  پس17

   جانشينش  آه نداشتی  پسر  بود؛ و چون خبر داده
   واقعه اين.  شد او پادشاهی  بجا  يورام شود، برادرش

  پادشاه)  پسر يهوشافاط (  يهورام  سلطنت  دوم در سال
  سلطنتی  رويدادهاء  بقيه شرح18.  افتاد يهودا اتفاق

   پادشاهان تاريخ « او در آتابی اخزيا و آارها
 .  است  شده ثبت»  اسرائيل

 
 رود ی م  آسمان ايليا به

  خداوند ايليا را در  بود آه  رسيده  آن زمان
 از  با اليشعی ايليا وقت.  ببرد  آسمان گردباد به

1
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تو در اينجا «:   او گفت شد، به ی م  خارج شهر جلجال
  ئيل  بيت  به  است ده فرمو  من  خداوند به ، چون بمان
 ». بروم
 تو   جان  و به  خداوند زنده به«:  داد  جواب اليشعی ول
 »! شوم ی از تو جدا نم ، من قسم
 در  از انبيا آهی گروه3.  رفتند ئيل  بيت  به  با هم پس
:  گفتند  اليشع ، به  آمده  آنان  استقبال  بودند به ئيل بيت

تو ی د قصد دارد موال امروز خداون آهی دان یآيا م«
 »را از تو بگيرد؟

 »! باشيد ساآت.  دانم ی می،بل«:  داد  جواب اليشع
  ، چون  جا بمان همين«:   گفت  اليشع  ايليا به سپس4

 ».  شهر اريحا بروم  به  است  فرموده  من خداوند به
   جان  و به  خداوند زنده به«:  داد  باز جواب اما اليشع
 اريحا   به  با هم پس» . شوم ی تو جدا نم از ، من تو قسم
 .رفتند

، از او   آمده اريحا نزد اليشعی  انبيا  گروه در آنجا هم5
خواهد امروز  ی خداوند م آهی آيا خبر دار«: پرسيدند
 » را از تو بگيرد؟ مواليت
 »! باشيد ساآت.  دانم ی می،بل«:  او گفت

، زيرا  جا بماندر اين«:   گفت  اليشع  ايليا به آنگاه7و6
 ».  بروم  رود اردن  بطرف  است خداوند فرموده

 خداوند  به«:  داد  جواب  پيش  دفعات  مثل اما اليشع
  پس» . شوم ی از تو جدا نم ، من  تو قسم  جان  و به زنده
   ايستادند، در حاليكه  رفتند و در آنار رود اردن با هم
 را تماشا  ن انبيا از دور ايشا  نفر از گروه پنجاه

   را به  آن خود را پيچيدهی  ايليا ردا آنگاه8. آردند یم
 از   شد و ايليا و اليشع  دو قسمت  رودخانه آب.  زد آب
 . عبور آردند  آن وسطک  خش راه

   اليشع  رسيدند، ايليا به رود اردنی  آنسو بهی وقت9
   بگو چه  بروم  آسمان  به  از آنكه پيش«:  گفت
 ».  دهم  انجام تا برايتی خواه یم

   خود را به  روح دو برابر قدرت«:  داد  جواب اليشع
 »!  بده من
  بهی  اگر وقت.یخواستی چيز دشوار«:  ايليا گفت10

 تو  بهی  خواست  آنچه  آنگاهی، مرا ببين روم ی م آسمان
  ات  خواسته  خواهد شد؛ در غير اينصورت داده

 ». نخواهد شد برآورده

  زدند و صحبت ی م  قدم  دو با هم  آن يكهدرحال11
   آن  آتشين  اسبان  آه آتشينی ا  عرابه آردند، ناگهان یم

 جدا آرد   دو را از هم آشيدند، ظاهر شد و آن یرا م
 را   اين اليشع12.   باال رفت  آسمان و ايليا در گردباد به
  تو مدافع!  پدرمی ا!  پدرمی ا«: ديد و فرياد زد

 ديگر او   اليشع  از آن پس» !ی بود  اسرائيلنيرومند
 .را نديد
و ردای ايليا 14و13 آرد   ردای خود را پاره  اليشع سپس
   آنار رود اردن  و به  بود، برداشت  افتاده را آه

:   زد و با صدای بلند گفت  آب  را به  و آن بازگشت
 شد و   دو قسمت آب»  خداوند، خدای ايليا؟ آجاست«

 . عبور آرد  آن  خشک وسط از راه  اليشع
« :  را ديدند گفتند  واقعه  اين  انبيای اريحا چون گروه15

   به سپس» !  است  قرار گرفته  ايليا بر اليشع  روح قدرت
  اجازه«16: ، گفتند  آرده  رفتند و او را تعظيم استقبالش

 جستجوی   قوی خود را به  نفر از مردان بفرماييد پنجاه
 آوهی   خداوند او را به ، شايد روح ما بفرستيمموالی ش
 ». باشد ای برده يا دره
 ».، آنها را نفرستيد نه«:   گفت اليشع

 با   اليشع  سرانجام ولی آنها آنقدر اصرار آردند آه17
 نفر رفتند و   پنجاه  آن پس.  نمود  موافقت  ايشان رفتن
 . روز جستجو آردند؛ ولی ايليا را نيافتند سه
   هنوز در اريحا بود و به بازگشتند، اليشعی وقت18

 » نرويد؟  شما نگفتم مگر به«:   گفت ايشان
 

   اليشع معجزات
شهر اريحا نزد ی ، چند نفر از اهال  هنگام در اين19

دانيد شهر  ی م همانطور آه«:  او گفتند ، به  آمده اليشع
   نيست  سالم  آن آبی قرار دارد، ولی خوبی ما در جا
 ».شود ی ما م زمينی حاصل ی ب و باعث

بريزيد و ک  نم  تازه طشتک در ي«:   گفت اليشع20
 سر   به اليشع21.  را آوردند طشت» . بياوريد نزد من
:  ، گفت  ريخته را در آنک  و نم  شهر رفتء چشمه

   از اين  تا پس  است  آرده  را سالم  آب خداوند اين«
  آب22» . نشود  مرگ و زمينی حاصل ی ب ديگر موجب

   سالم  پس  بود از آن  گفته  اليشع  آه  شهر همانگونه آن
 .شد
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   راه در بين.  شد ئيل  بيت  از اريحا عازم اليشع23
 آمدند و او را  بيرونی  از شهر پسر نوجوانی ا عده
.  از اينجا برو آچلی ا«: ، گفتند  گرفته  باد مسخره به
   نام  و به و نيز برگشتا24» . از اينجا برو آچلی ا

   از جنگل  دو خرس آنگاه.  آرد خداوند آنها را نفرين
.  آردند  را پاره  و دو نفر از آنان  آمدند و چهل بيرون

   سامره  و از آنجا به  رفت  آرمل  آوه  به  اليشع سپس25
 . بازگشت

 
   و موآب  اسرائيل  بين جنگ

  اسرائيلر  خود را ب ، سلطنت  پسر اخاب يورام
   پادشاه،  يهوشافاط  سلطنت  سال در هجدهمين

. نمودی  پادشاه  سال يهودا آغاز آرد و دوازده
   خداوند گناه  به  نسبت يورام2.  بود  او سامره پايتخت

 ء او مجسمه.   پدر و مادرشء  اندازه  به نهی ورزيد ول
با وجود 3.  آرد  بود، خراب  ساخته  پدرش  را آه بعل
   اسرائيل آه)  پسر نباط (  يربعام ، او نيز از گناهان ناي

، از آنها  نمودهی  بود پيرو آشانيدهی پرست  بت را به
 .  برنداشت دست

خود ی ها  از گله  هر سال  آه  موآب ، پادشاه ميشع4
   اسرائيل  به  صد هزار قوچ  و نيز پشم صد هزار بره

   به  باج پرداخت، از   اخاب بعد از مرگ5، داد ی م باج
   خارج  از پايتخت  يورام پس6.  ورزيد  امتناع اسرائيل

 را   پيغام  اين سپس7.  آند  را جمع  اسرائيل شد تا سپاه
 : يهودا فرستاد ، پادشاه يهوشافاطی برا
آيا .   است آردهی  سرپيچ  من  از فرمان  موآب پادشاه«

 »آرد؟ی خواهک  با او آم مرا در جنگ
ک  تو را آم  آه البته«:   او گفت  در جواب طيهوشافا
 تو   زير فرمان  افراد و اسبانم  و تمام من.  آرد خواهم
 » آرد؟  را شروع  بايد حمله  طرف از آدام8.  هستيم
 ». آنيم ی م  حمله  ادوم از بيابان«:  داد  جواب يورام

   با هم ادومی  و يهودا و نيز نيروها  اسرائيل  سپاه پس9
   از هفت اما پس.  شدند ، رهسپار جنگ حد شدهمت

 شد و افراد و   تمام ، آب در بيابانی روز پيشرو
 . شدند  تشنه چهارپايان

  حاال چه«:   گفت ، با اندوه  اسرائيل ، پادشاه يورام10
 تا   است  اينجا آورده  را به  پادشاه ؟ خداوند، ما سه آنيم

 ». آند  موآب  پادشاه ما را مغلوب
ی آيا ازانبيا«:  يهودا، پرسيد ، پادشاه اما يهوشافاط11

   خداوند به  تا از جانب  ما نيست همراهی خداوند آس
   جواب از افراد يورامی  بايد آرد؟ يك ما بگويد چه

 ».  ايليا بود، اينجاست  خادم  آه اليشع«: داد
» .  خداوند است راستينی او نب«:   گفت يهوشافاط12
   نزد اليشع  و يهودا و ادوم  اسرائيل ان پادشاه پس

 . آنند  چه  نمايند آه رفتند تا با او مشورت
  چرا نزد من«:   گفت  اسرائيل  پادشاه  به اليشع13

 »!  آن  مشورت پدر و مادرتی  برو با انبيای؟ا آمده
 خداوند   اين چون!  نه«:  داد  جواب  پادشاه اما يورام

   تا مغلوب  اينجا آورده  را به  پادشاه  ما سه  آه است
 »!  شويم  موآب پادشاه

   آه  خداوند قادر متعال  ذات به«:   گفت اليشع14
  ، پادشاه ، اگر بخاطر يهوشافاط  قسم آنم ی م خدمتش

،  حال15.  آردم ی نم  هم  تو نگاه بهی  حت يهودا نبود من
  به   شروع نوازندهی وقت» . بياوريد نزد منی ا نوازنده
و او 16 شد   نازل  خداوند بر اليشع  آرد، آالم نواختن
 : گفت

 را پر   رودخانه اينک بستر خش: فرمايد یخداوند م«
باد 17.   مملو سازم  آنها را از آب  آنيد تا من از گودال
  پر از آبک  خشء  نخواهيد ديد، اما رودخانه و باران

   شويد و هم  سيراب  خودتان شود تا هم یم
  نيز انجامی خداوند آار بزرگتر18.  هارپايانتانچ

!  پيروز خواهد آرد خواهد داد؛ او شما را بر موآب
   را از بين  ايشان  شهرها و استحكامات بهترين19

 را خواهيد بريد،   ميوه خواهيد برد، درختان
   را مسدود خواهيد آرد و مزارع آبی ها چشمه

، آنها را از  وده را با سنگها پر نم حاصلخيز ايشان
 ». خواهيد برد بين

 از ی،صبحگاهی  قربان  تقديم  روز بعد، هنگام صبح20
 جا را   همه نكشيد آهی شد و طولی  جار  آب  ادوم راه

 . فرا گرفت
   متحد بطرف  سپاه  سه  شنيدند آه  موآب مردمی وقت21

توانستند  یم  را آهی  آسان آيند، تمام ی م آنها پيش
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 آردند و در مرز  ، جمع ز پير و جوانبجنگند، ا
 روز بعد،  صبحی ول22.  گرفتند آشور خود موضع

ها از  ی تابيد، موآب  آب  برآمد و بر آن آقتابی وقت
و فرياد 23  ديدند ، سرخ  خون  را مثل ، آب آنطرف
   به  دشمن  پادشاه  سه سربازان!  آنيد نگاه«: برآوردند

  برويم! اند گر را ريخته يكدي ، خون  افتاده  هم جان
 »!  آنيم غارتشان

   رسيدند سربازان  اسرائيل  اردوگاه  به اما همينكه24
 تارومار   موآب سپاه.  آردند  آنها حمله بهی اسرائيل

 شدند و   موآب وارد سرزمينی  اسرائيل سربازان. شد
  آنها شهرها را خراب25. ها پرداختند ی آشتار موآب به

   حاصلخيز را با سنگها پر ساخته آردند و مزارع
 را مسدود  آبی ها  نمودند، چشمه آنها را ويران

   فقط سرانجام.  را بريدند  ميوه آردند و درختان
   را هم  آن ماند آهی  باق ، قيرحارست  آنان پايتخت
 . درآوردند  تصرف ، به  آرده  محاصره اندازان فالخن

،   است  را باخته  جنگ  ديد آه  موآب پادشاهی وقت26
   تا محاصره  با خود برداشت هفتصد مرد شمشير زن
.   فرار آند، اما نتوانست  ادوم را بشكند و نزد پادشاه

 بعد از او  بايست ی م  خود را آه  پسر بزرگ پس27
  بتی حصار شهر برای ، رو  شود گرفته پادشاه
 ء  منظره  اين با ديدن. آردی ها قربان یموآب
  ، به آردهی نشين  عقب  اسرائيل گيز، سربازانان نفرت

 .آشور خود بازگشتند
 

 آند یمک آمی  زن  بيوه  به اليشع
 انبيا نزد   گروه از مردانی  يكء بيوهی روز
   مرده شوهرم«:   گفت ، با التماس آمده  اليشع

. بودی دانيد او مرد خداترس ی م همانطور آه.  است
  حاال طلبكار پولش.  ت داش قرضی مرد، مبلغی وقت
 دو   را ندهم  اگر قرضم گويد آه یخواهد و م یرا م
 ».برد یآند و با خود م ی خود م  را غالم پسرم

؟ در   بكنم  برايت توانم یمی  آار چه«:  پرسيد اليشع2
 »ی؟ دار  چه منزل
ی  چيز  زيتون روغنی ها جز آوزه«:  داد  جواب زن

 ». ندارم

  یتوان ی م  برو و تا آنجا آه پس«:   او گفت  به اليشع3
 با  سپس4.   آن جمعی خالی ها  آوزه از همسايگانت

  آنگاه.  ببند  برو و در را از پشت  خانه  به دو پسرت
پر ی وقت. ها بريز  آوزه  در تمام  زيتون  روغن از آن

 ».آنار بگذاری يك یشدند آنها را يك
ها را   آوزه پسرانش.  آرد  چنين  زن  آن پس5
پر ی  از ديگر پسی  آنها را يك آوردند و او هم یم
 .ها پر شدند  آوزه  تمام نكشيد آهی طول6. آرد یم

 ». بياوريد باز هم«:   گفت زن
  نماندهی ديگر ظرف«:  داد  جواب از پسرانشی يك

 . شد  قطع  روغن آنگاه» . است
.  آرد  تعريف اليشعی  را برا  و موضوع  رفت زن7

   و قرضت  را بفروش برو روغن«:   او گفت  به اليشع
 خود و  امرار معاشی برای  آاف  و پول  بده را پس
 ».خواهد ماندی  نيز باق پسرانت

 
 آند ی م را زندهی ا  مرده اليشع

از ی  سرشناس زن.   رفت  شهر شونيم  به اليشعی روز8
   غذا به صرفی  اصرار او را برا شهر بهی اهال
   هر وقت ، اليشع  پس از آن.  آرد وت دع اش خانه

   غذا به صرفی افتاد، برا ی شهر م  آن  به گذرش
 . رفت ی او مء خانه

 مردی   اين  هستم مطمئن«:   گفت  شوهرش  به  زن آن9
.  آيد، نبی و مرد مقدسی است  ما میء  خانه  به  اغلب آه
 و در   بسازيم  اتاقی آوچک برايش  بام بيا روی پشت10
 تا هر   بگذاريم  و ميز و صندلی و چراغ  تختخواب آن

 ». آند  استراحت  بيايد در آن وقت
   اتاق ، در آن  آمده  شونيم  به  اليشع يكروز آه12و11

  زن«:  گفتی  جيحز  نوآرش آرد، به ی م استراحت
 ».  آنم  تا با او صحبت  را صدا بزن  خانه صاحب

  از او بپرس«:  گفتی ز جيح  به اليشع13  آمد زنی وقت
   چه  است ما آشيدهی  برا آهی  زحمات جبرانی برا
   من خواهد آه می؟ آيا   بكنيم  برايش توانيم یمی آار

 »؟  بكنم  سپاهء  يا فرمانده  پادشاه  او را به سفارش
 و  آنم یمی  خود زندگ  اقوام  در ميان من«:   گفت زن
 ».  ندارم احتياجی  چيز به
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   چه  زن اينی  برا پس«: پرسيدی  از جيحز عاليش14
 »بايد آرد؟
 نيز پير  ندارد و شوهرشی او پسر«:  گفتی جيحز
 ». است

 ».  صدا آن  او را دوباره پس«:   گفت اليشع16و15
:   او گفت  به اليشع.  و آنار در ايستاد  برگشت  زن آن
 ».شدی خواهی  پسر  صاحب  وقت  ديگر همين سال«
   حقيقت مرد خدا، اينی ، ا سرور منی ا«:   گفت زن

 »!ندارد
 شد   آبستن  اليشع  آالم  طبق  زن آنی اما بعد از چند17

 .بدنيا آوردی و پسر
 با   آه روز نزد پدرشک ي.  شد پسر بزرگ18

 فرياد  در آنجا ناگهان19.  آرد، رفت ی آار م دروگران
 »!  سرم ، آخ  سرم آخ«: زد

 نزد   خانه او را به«:   گفت وآراناز نی  يك  به پدرش
 ». ببر مادرش

 او را در   برد و مادرش  خانه  نوآر او را به آن20
.  پسر مرد ظهر آنک نزديی ول.   گرفت آغوش

 برد و جسد   اليشع  اتاق  و به  او را برداشت مادرش21
  سپس22.   و در را بست  گذاشت تختخوابی او را رو

  خواهش«:  را فرستاد م پيغا  اين شوهرشی برا
   تا نزد آن بفرستی  را با االغ از نوآرانی  يك آنم یم

 ». گردم یزود بر م.  مرد خدا بروم
 ی؟ او برو پيشی خواه یچرا م«:   گفت شوهرش23

 ».  نيست  روز عبادت امروز آه
 ». نيستی  مهم موضوع«:   گفت اما زن

:   گفت  نوآرش  آرد و به  را پاالن  االغ  زن پس24
،   نگفتم منی  و تا وقت  را تند بران االغ!   آن عجله«

 ». نايست
 او را از دور ديد   رسيد، اليشع  آرمل  آوه بهی وقت25

  استی  شونم  زن او همان!  ببين«:  گفتی  جيحز و به
.   است  شده  چه  برو و بپرس  استقبالش به26. آيد ی م آه
 ».هستند   سالم  آيا شوهر و پسرش ببين
 ». سالمند  همهی،بل«:  گفتی  جيحز  به زن

 رسيد در حضور   نزد اليشع  باالی آوه اما وقتی به27
جيحزی سعی آرد .  چسبيد  پايش  خاک افتاد و به او به

با او آاری «:   گفت  بكشد، ولی اليشع او را عقب

، اما خداوند در  دار است  غصه او سخت.   باش نداشته
 ».  است  نگفته  من زی به مورد چي اين
   صاحب منی  گفت آهی  تو بود اين«:   گفت زن28

   من  به  آه  آردم  از تو التماس  و من شوم یمی پسر
 »!ی نگوي دروغ

مرا ی ، عصا زود باش«:  گفتی  جيحز  به اليشع29
،   نزن  حزف  با هيچكس در راه!   بيفت بردار و راه

ی عصا را روی يد آنجا رس بهی وقت!   آن عجله
 ». پسر بگذار صورت

 تو   جان  و به  خداوند زنده به«:   گفت  زن آنی ول30
   اليشع پس» . گردم ی باز نم  خانه  تو به  بدون ، من قسم

 .  او رفت همراه
 و  ، رفت  آرده  حرآت جيحزی جلوتر از ايشان31

 اتفاقی  ، ولی هيچ  پسر گذاشت عصا را روی صورت
 نزد  پس.  نشد  در پسر ديده  اثری از حيات يچنيفتاد و ه

 ». نشد پسر زنده«:   و گفت  بازگشت اليشع
  رختخوابشی  رو  آمد و ديد پسر مرده اليشعی وقت32

   شد و در را از پشت  اطاق داخلی  تنهاي به33،  است
جسد پسر ی  رو سپس34.  و نزد خداوند دعا آرد بست

 خود را   او، چشم دهان خود را بر  دراز آشيد و دهان
 تا   گذاشت  خود را بر دستش  او، و دست چشمی رو
 و چند بار در   برخاست اليشع35.  شد  پسر گرم بدن
جسد ی  زد و باز رو  سو قدم  آن  سو به  از اين اطاق

 آرد و   بار عطسه  بار پسر هفت اين. پسر دراز آشيد
د و را صدا زی ، جيحز اليشع36.  را گشود چشمانش

او وارد شد، ی وقت» . مادر پسر را صدا بزن«:  گفت
ی  پاها  به زن37» ! را بردار پسرت«:   گفت اليشع
   و بيرون  افتاد و بعد پسر خود را برداشت اليشع
 . رفت

 
   ديگر از اليشع دو معجزه

ک ي. بودی در آنجا قحط.   بازگشت  جلجال  به اليشع38
   بودند، او به  شده  جمع  انبيا نزد اليشع  گروه روز آه
  انبيا آشی بردار و برای  بزرگ ديگ«:   گفت خادمش

. بچيندی  تا سبز  صحرا رفت از انبيا بهی يك39» .بپز
   آنكه با خود آورد و بدونی صحرايی آدوی او مقدار
   ديگ ، داخل هستند آنها را خرد آردهی بداند سم
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ی آم  از آنی ، وقت  آش  صرف هنگام40.  ريخت
 مردی ا«:  گفتند  اليشع ، به چشيدند، فرياد برآورده

 را   نتوانستند آن پس. »!  است  سم  آش  اين خدا، داخل
 .بخورند

  آرد را داخل» .آرد بياوريدی مقدار«:   گفت اليشع41
  آش» .حاال بكشيد و بخوريد«:   و گفت  ريخت آش

 .نبودی ديگر سم
 و   تازهء  غله آيسهک  ي  شليشه از بعلی يكروز مرد42

  اليشعی  خود برا  جو از نوبر محصول  نان بيست
 انبيا   گروه اينها را به«:   گفت  خادمش  به اليشع. آورد
 ». تا بخورند بده
 صد  شود شكم یچطور م«:   گفت  با تعجب خادمش43

 »سير آرد؟ک  خورا نفر را با اين
فرمايد   می بخورند، زيرا خداوند بده«:   گفت ولی اليشع

 »!ماند  باقی می شوند و مقداری هم  سير می همه
 خداوند   آه  و همانگونه  آنها گذاشت  را پيش  نان پس44

 .ماندی  باق همی  سير شدند و مقدار  بود، همه فرموده
 

   سوريه  سپاهء ، فرمانده نعمانی شفا
  خود  سپاهء  فرمانده نعمانی  برا  سوريه پادشاه
 بود، زيرا  قائلی  زياد حترام و ا ارزش
   سپاه نصيبی بزرگی ها ی او پيروز خداوند بدست

ی  بود ول شجاعی  دالور نعمان.  بود  آرده سوريه
از ی  در يك سوريهی قوا2.   داشت  جذام مرض
  را اسير آردهی ا ، عده خود با اسرائيلی جنگها
   او را به بود آهی  اسرا، دختر آوچك در ميان. بودند
 . شد  نعمان  بردند و او آنيز زن  نعمانء خانه

   آقايم آاش«:  خود گفتی  بانو  دختر به آنی روز3
.  رفت ی، م  است  در شهر سامره آهی ا ی نب  آن بديدن

 ».داد ی شفا م  جذام  مرض  را از اين او حتمًا آقايم
   پادشاه  بود بعرض  دخترک گفته  را آه  آنچه نعمان4

.  برو  اسرائيل نزد پادشاه«:   او گفت  به ادشاهپ5. رساند
 ». تا برای او ببری نويسم ای نيز می  نامه سفارش
   هزار مثقال  و شش  نقره هزار مثقالی  با س نعمان

   پادشاهء در نامه6.  شد  روانه  لباس  دست طال و ده
:  بود  شده  نوشته  چنين  اسرائيل  پادشاه  به سوريه

.   است  نعمان  خدمتگزار من  نامه  اين حامل«
 ».ی او را شفا ده  جذام مرض  از خواهم یم
 خود را   را خواند لباس نامهی  وقت  اسرائيل پادشاه7

را ی  مرد جذام  اين  سوريه پادشاه«:   آرد و گفت پاره
 خدا  مگر من!   دهم  تا شفايش  است  فرستاده نزد من
  خواهد با اين ی؟ او م  آنم  و زنده  بميرانم  آه هستم
 ». آند  ما حمله  باز به بهانه

   باخبر شد اين از موضوعی  نب اليشعی وقتی ول8
  چرا نگران«:  فرستاد  اسرائيل پادشاهی  را برا پيغام
   تا بداند در اسرائيل  بفرست  را نزد من  نعمانی؟هست
 ». هستی ا ینب
 ء ، نزد در خانه  آمده هايش  و عرابه  با اسبان  نعمان پس9

 او بگويد   يک نفر را فرستاد تا به اليشع10.  ايستاد اليشع
 بشويد تا   خود را در رود اردن  مرتبه  برود و هفت آه

 شد   خشمگين اما نعمان11.  شفا پيدا آند  جذام از مرض
آيد   می  بيرون  مرد نزد من  اين آردم  می خيال«:  و گفت
  ، نام  داده  تكان جذامم   خود را روی محل و دست

. دهد خواند و مرا شفا می خداوند، خدای خود را می
 رودهای   از تمام  و فرفر دمشق آيا رودهای ابانه12

 را   رودها بدنم  در آن توانم  بهتر نيستند؟ می اسرائيل
 و   را گفت اين» .  آزاد شوم  جذام  مرض  و از اين بشويم

 .  از آنجا رفت خشمگين
سرور ما، اگر ی ا«:  او گفتند  به همراهانشی ول13
   آيا انجام خواست یاز شما می آار سختی  نب آن
.  نيستی  آار سخت داديد؟ شستشو در رودخانه ینم
 ». آار را بكنيد و آزاد شويد اين

 سوی   بود، به  او گفته  به  اليشع  آه  همانگونه پس14
 و شفا   رفت فرو  بار در آن  و هفت  شتافت رود اردن

 يک نوزاد، تر   بدن  مانند پوست  بدنش  و پوست يافت
   نزد اليشع  همراهانش  تمام  اتفاق او به15.  شد و تازه

 در حضور او ايستاد و   احترام  و به نبی بازگشت
 خدايی جز   در سراسر جهان  آه  دريافتم حال«:  گفت

دايای  ه آنم  می  خواهش اآنون.   نيست خدای اسرائيل
 ».مرا بپذير

   خدمتش  آه  خداوند زنده به«:  داد  پاسخ ولی اليشع16
  اليشع» . آرد  نخواهم  هدايای تو را قبول  آه  قسم آنم می

.  ، هدايا را نپذيرفت با وجود اصرار زياد نعمان
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  آنی پس نمی   هدايای مرا قبول  آه حال«:   گفت نعمان17
 تا با   بده  من  را به مين سرز دو باِر قاطر از خاک اين

 ديگر برای  ؛ زيرا بعد از اين  ببرم  آشورم خود به
 خداوند   آرد؛ قربانی خود را به  قربانی نخواهم خدايان
 مرا   آه خواهم از خداوند می18.  نمود  خواهم تقديم

   برای عبادت  سوريه  پادشاه  وقتی سرورم ببخشد، چون
دهد و   می  تكيه  بازوی من  بهرود،  می  رمونء  بتخانه به

.   آنم  سجده  مجبورم  هم آند و من  می  سجده جلو بت
 ». مرا ببخشد  گناه خداوند اين

 رهسپار ديار  نعمان» .بروی بسالمت«:   گفت اليشع19
 .خود شد

:  با خود انديشيد  خدمتكار اليشعی،جيحزی ول20
،  نكرد را قبولی  سور نعمانی  هدايا  من ارباب«
 و  روم ی او م  بدنبال  آه  قسم  خداوند زنده بهی ول

 ». گيرم یاز او می ا هديه
  نعمانی وقت.  رسيد  نعمان دويد تا بهی  جيحز پس21

 آمد و   پايين اش دود از عرابه ی م  او از عقبش ديد آه
 .  او شتافت  استقبال به

 »؟  است افتادهی آيا اتفاق«:  از او پرسيد نعمان
 مرا   اربابم ؛ فقط نيفتادهی اتفاق«:  گفتی زجيح22

 از  جوانی  دو نفر از انبيا  بگويم  آه فرستاده
   نقره  هزار مثقال اند و او سه  رسيده  افرايم آوهستان
 ». آنها بدهد خواهد تا به ی م  لباس و دو دست

 هزار   شش آنم  می خواهش«:   بااصرار گفت نعمان23
 و   ريخت  را در دو آيسه  نقره پسس» . ببر  نقره مثقال

   گذاشت  دو نفر از نوآرانش  روی دوش  لباس دو دست
 . ببرند  جيحزی نزد اليشع تا همراه

ی  زندگ  در آن  اليشع رسيدند آهی ا  تپه بهی وقتی ول24
، آنها را   گرفته هدايا را از نوآرانی آرد، جيحز یم

ود برد و در  خء  خانه  هدايا را به  آرد؛ سپس مرخص
 . نمود آنجا پنهان

:  از او پرسيد ، اليشع  رفت نزد اليشعی جيحزی وقت25
 »ی؟ آجا بودی،جيحز«

 ».  بودم نرفتهی جاي«:  او گفت
 از  نعمانی وقتی آن ی م آيا خيال«:   او گفت  به اليشع26

 خبر   تو آمد، روحم  استقبال  شد و به  پياده اش عرابه
  ، باغات  و لباس  پول  گرفتن ت؟ آيا حاال وق نداشت

 و  ها، غالمان ها و رمه  و تاآستانها، گله زيتون
  مرضی ا  آار را آرده  اين چون27؟  است  آنيزان
 تو را   ابد نسل  بر تو خواهد آمد و تا به  نعمان جذام

 ». مبتال خواهد ساخت
،   جذام آهی  در حال  رفت  بيرون از اطاقی جيحز
 . بود  سفيد آرده  برف ا مثل ر  بدنش پوست

 
 سر تبر شناور
 او   آمدند و به  انبيا نزد اليشع گروهی روز
 ما  آهی بينيد، جاي ی م همانطور آه« :گفتند

 بدهيد   اجازه پس.  استک آوچی  خيل آنيم یمی زندگ
 ء  و خانه  بياوريم ، چوب  برويم  آنار رود اردن به

 ». بسازيمی بزرگتر
از ی يك» .، برويد بسيار خوب«:  داد  جواب اليشع
 برود،   ايشان  همراه  آرد آه  خواهش  از اليشع آنان
 .  رفت  آنان  نيز همراه  اليشع پس

   بريدن  رسيدند مشغول  آنار رود اردن بهی وقت4
  از انبيا از دستهی  تبر يكء  تيغه ناگهان5.  شدند درخت

،   فرياد برآورده او پس.  افتاد  آب  داخل جدا شد و به
   تبر را امانت  اين ، من سرورمی ا«:   گفت  اليشع به

 ».  بودم گرفته
 »آجا افتاد؟«:  پرسيد اليشع6
   او نشان  بود به  افتاده  تبرش ء تيغه را آهی  مرد جاي آن
 ء  تيغه ناگهان.   انداخت بريد و در آبی  چوب اليشع. داد

:   او گفت  به اليشع7 . آمد و شناور شد آبی  رو تبر به
 .  برداشت آبی  را از رو  تبرشء و او تيغه» !بردار«
 

  ی سور  قشون شكست
او .  بود  شده  وارد جنگ  با اسرائيل  سوريه پادشاه8

ی  جنگ  اردوگاه  با افراد خود، محل  از مشورت پس
   پادشاه  را به  اردوگاه  محل اليشعی ول9.  آرد را تعيين
   اين به10. نشودک  آنجا نزدي ر داد تا به خب اسرائيل
 خود را تغيير   اردوگاه ها محل ی هر بار سور ترتيب

   آنان  از محل  اليشع  توسط  اسرائيل دادند پادشاه یم
 .شد یخبردار م

   آمد و تمام  خشم  به  موضوع  از اين  سوريه پادشاه11
 ازی يك«:   گفت ايشان   و به افراد خود را خواست
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مرا ی ها نقشهی  آس چه. آند ی م  ما خيانت شما به
 »سازد؟ ی م  فاش  اسرائيل پادشاهی برا
 از  ، هيچكدام سرورم«:  داد  جواب از افرادشی يك12

  اسرائيلی ، نب  آار، آار اليشع اين.   نيستيم ما خائن
   خود بر زبان  در خوابگاه را آهی آلماتی  حت  آه است
 ».دهد ی م  اطالع  اسرائيل ه پادشا بهی آور یم

 او   تا بفرستم برويد و ببينيد او آجاست«:   گفت پادشاه13
  پس14.   است  در دوتان  اليشع خبر رسيد آه» .را بگيرند

  ها و اسبان  عظيمی با عرابه  قشون  سوريه پادشاه
،   فرستاد و آنها آمدند و در شب  شهر دوتان  به فراوان

 زود وقتی خدمتكار  صبح15. دند آر شهر را محاصره
 عظيمی با  ، ديد قشون  رفت  بيدار شد و بيرون اليشع
. اند  آرده ، شهر را محاصره  فراوان ها و اسبان عرابه
ای «:  و فرياد زد  بازگشت  نزد اليشع  با عجله پس

 »؟  آنيم ، چه سرورم
آنها ی ما از قوای قوا!  نترس«:   او گفت  به اليشع16

 »!  استبزرگتر
  خداوند، چشمانی ا«:  دعا آرد  چنين  اليشع آنگاه17

 خدمتكار  خداوند چشمان» ! تا ببيند او را باز آن
 پر از  اطرافی  را باز آرد و او ديد آوهها اليشع
 .   است آتشينی ها  و عرابه اسبان

   آنها آمدند، اليشع بطرفی سوری نيروهای وقت18
   چشمان آنم ی م خداوند، خواهشی ا«: دعا آرد

 آنها را آور  و خداوند چشمان» .  را آور آن ايشان
:   گفت  ايشان ، به  رفته  بيرون  اليشع سپس19. آرد

  دنبال.   شهر نيست  آن اين. ايد  آمده  را اشتباه شما راه«
 در   آه ببرمی  مرد  بياييد تا شما را نزد آن من

 . برد  سامره و آنها را به» . هستيد جستجويش
:  دعا آرد  اليشع  سامره  به  رسيدن  محض به20
خداوند » . تا ببينند  آنها را باز آن خداوندا، چشمان«

،   در سامره  آنها را باز آرد و آنها ديدند آه چشمان
 . هستند  اسرائيل پايتخت

ی سوری  نيروها  به چشمشی  وقت  اسرائيل پادشاه21
 ».  آنها را بكشم  بده اجازه«:   گفت  اليشع افتاد به

را ی  جنگ ما نبايد اسيران«:   او گفت  به اليشع22
 آنها بگذار تا بخورند و بنوشند   پيش  و آب نان.  بكشيم

 ».  بفرست  مملكتشان  را به و بعد ايشان

   داد؛ سپس آنها ترتيبی برای  بزرگ  ضيافت پادشاه23
از . ستاد فر  سوريه  نزد پادشاه  وطنشان  را به ايشان
ک  نزدي اسرائيلک  خا بهی  سور  سربازان  پس آن
 .شدند ینم
 

   شده  محاصرهء در سامرهی قحط
 قوای نظامی   تمام  سوريه بعد از مدتی بنهدد، پادشاه24

.  نمود  را محاصره  آرد و شهر سامره خود را جمع
.  دچار قحطی گرديد  سخت  شهر سامره در نتيجه25

 يک سر   آه  يافت  شدت ی چنان قحط طولی نكشيد آه
   سنگدان  گرم ، و دويست  نقره  هشتاد مثقال  به االغ

 .شد  می  فروخته  نقره  مثقال  پنج آبوتر به
   بر حصار شهر قدم  اسرائيل  پادشاه روز آهک ي26
  ، به  پادشاه سرورمی ا«: فرياد برآوردی زد، زن یم

 »!  برس دادم
 داد تو نرسد، از  گر خداوند بها«:  داد  جواب پادشاه27
 و   خرمنگاه ؟ از آدام  است ساختهی  آار  چه من

   شده بگو چه28؟   تو بدهم بهی  چيز توانم ی م چرخشت
 ». است
 آرد   بود اشاره  ايستاده  در آنارش آهی  زن  به  زن آن

روز پسر مرا ک  پيشنهاد آرد ي  زن اين«:  و گفت
   پسر مرا پختيم پس29. و را و روز بعد پسر ا بخوريم

 را   پسرت  او گفتم  به اما روز بعد آه.  و خورديم
 ». آرد  را پنهان ، پسرش  تا بخوريم بكش

  لباسی  ناراحت  را شنيد از شدت اينی  وقت پادشاه30
حصار بودند ک  نزدي آهی  آرد، و مردم خود را پاره

.   است  پوشيده  خود پالس  زير لباس  پادشاه ديدند آه
 امروز  خدا مرا نابود آند اگر همين«:   گفت پادشاه31

 ».  جدا نكنم  را از تن سر اليشع
  اليشعی دستگيری برای  مأمور پادشاهی وقت32

   اسرائيل  قوم  خود با بزرگانء فرستاد، او در خانه
   مأمور، اليشع  از رسيدن اما پيش.  گفتگو بود سرگرم

 تا   است فرستادهی  قاصد  قاتل اين«:   گفت  بزرگان به
  آمد در را ببنديد و نگذاريد داخلی وقت. مرا بكشد
 ».آيد ی سر او م  پشت  هم اربابشی  بزود شود، چون

 مأمور وارد شد   بود آه  نشده  تمام  اليشع هنوز حرف33
:  گفت   با عصبانيت پادشاه.  او رسيد  بدنبال  هم و پادشاه
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 چرا  ، پس  است  ما فرستاده  جان  به بال را خداوند اين«
 »؟ ديگر منتظر آمک او باشم

 
  فردا فرمايد آه خداوند می«:  داد  جواب اليشع
   با يک مثقال  سامرهء  آنار دروازه  وقت همين

 ». آيلو جو بخريد  آيلو آرد يا شش توانيد سه  می نقره
اگر ی حت«:   بود، گفت  پادشاه  ملتزم آهی افسر2

ی گوي ی تو م  آه  بفرستد، اين  غله وند از آسمانخدا
 ».نخواهد شدی عمل
ی  را خواه  خود آن تو با چشمان«:   او گفت  به اليشع
 ».خوردی  نخواه از آنی ديد، ول

 
  ی سور فرار سربازان

 شهر ء  دروازه  چهار مرد جذامی بيرون  هنگام در اين3
 و  ا بنشينيمچرا اينج«:  يكديگر گفتند آنها به. بودند
، از   وارد شهر شويم  و چه  اينجا بمانيم چه4؟  بميريم

   اردوگاه  به  بهتر آه  چه پس.  مرد گرسنگی خواهيم
 بهتر و   چه  بمانيم اگر گذاشتند زنده.  ها برويم سوری

 دير يا  آند، چون  فرقی نمی اگر ما را آشتند، باز هم
 ». مرد زود از گرسنگی خواهيم

ها رفتند، ولی   سوری  اردوگاه ، به  برخاسته  شب  آن پس5
  ها و اسبان  خداوند صدای عرابه چون6. آسی آنجا نبود
  ها پيچانده  عظيمی را در اردوی سوری و صدای قشون
   اسرائيل  بودند پادشاه  آنها فكر آرده بود، بطوريكه

   آنها حمله ، تا به  و مصر را اجير آرده  حيت پادشاهان
ها، اسبها، االغها و   خيمه ، شبانه  شده  هراسان پس7؛ آنند

  ، از ترس  بود گذاشته  در اردوگاه چيزهای ديگر را آه
 . بودند  خود فرار آرده جان

ها   خيمه  رسيدند، به  آنار اردوگاه بهی جذاميها وقت8
ی  و طال و لباس ، خوردند و نوشيدند و نقره  شده داخل
.  آردند ا خود بردند و پنهان بود ب  در خيمه را آه
 را نيز برداشتند   آن ، اموال  شده  دومء  وارد خيمه سپس

ما آار «:  يكديگر گفتند بعد بهی ول9.  آردند و پنهان
 خبر  ؛ بايد اين  بنشينيم نبايد ساآت.  آنيم ینمی خوب

 صبر  اگر تا فردا صبح.   برسانيم  همه  را به خوش
ی بياييد فور. خواهد آمد  بر سرمانی  بالي آنيم

   قصر پادشاه  را به  خبر خوش  و اين برگرديم
 ». برسانيم

   بود به  افتاده  اتفاق  را آه  آنها رفتند و آنچه پس10
  ما به«: ، گفتند  شهر خبر دادهء  دروازه نگهبانان
اسبها و .  و آسی در آنجا نبود ها رفتيم  سوری اردوگاه

 بودند، ولی حتی يک نفر  شانها سرجاي االغها و خيمه
   نيز اين نگهبانان11» .شد  نمی  حوالی ديده  در آن هم

 . دربار رساندند خبر را به
:   گفت  افرادش  آمد و به  بيرون  از رختخوابش پادشاه12
ها  سوری.   است  شده  چه  آه گويم  شما می  به من«
ما را از    برای اينكه ، پس  هستيم  ما گرسنه دانند آه می

، خود را   رفته  بيرون  بكشند، از اردوگاه شهر بيرون
   فكر هستند آه آنها در اين. اند  آرده در صحرا پنهان

 بياورند و   ما هجوم  به  شديم وقتی از شهر خارج
 ». خود درآورند  تصرف  آنند و شهر را به اسيرمان

  بهتر است«:   او گفت  در جواب يكی از درباريان13
 آنجا   به  برای ما باقی مانده  اسبی آه د نفر را با پنجچن

   اينجا همه مردم.   آنيم  را تحقيق  و موضوع بفرستيم
 هر قيمتی   به  بهتر است  هستند، پس  مرگ  به محكوم
 ».  آنيم  را امتحان  اين شده

 حاضر آردند و   با اسبهای باقيمانده  دو عرابه پس14
آنها رد پای 15.  آنند رستاد تا تحقيق چند نفر را ف پادشاه
   جاده تمام.  آردند  دنبال ها را تا آنار رود اردن سوری
   زمين  فرار به ها در حين  سوری  و ظروفی آه از لباس
   پادشاه  بازگشتند و به مأموران.  بودند، پر بود انداخته

. اند  فرار آرده  سوری همه  سربازان خبر دادند آه
 بردند و   هجوم  سامره  خبر، مردم  اين نيدن ش بمحض16

   آه  همانگونه پس.  آردند ها را غارت  سوری اردوگاه
 يک   آيلو آرد به  روز سه  بود، در آن خداوند فرموده

 . شد  فروخته  قيمت  همان  آيلو جو به  و شش  نقره مثقال
 تا بر   شهر گذاشتء  دروازه  خود را دم  ملتزم پادشاه17
   مردم ولی هنگامی آه.  آند  نظارت  و آمد مردم ترف

 شد،   و پای آنها آشته  آوردند، او زير دست هجوم
   او آمدهء  خانه  به ، وقتی پادشاه  اليشع  آه همانگونه
 بود   گفته  پادشاه  به اليشع18.  را پيشگويی آرد بود، آن

   آيلو جو و سه  شهر، ششء  روز بعد، آنار دروازه آه
 خواهد   فروخته  نقره  يک مثقال آيلو آرد هر يک به
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 حتی اگر«:  بود  داده  جواب  پادشاه ولی ملتزم19. شد
گويی   تو می  آه  بفرستد، اين  غله خداوند از آسمان
تو «:  بود  او گفته  نيز به و اليشع» .عملی نخواهد شد

   را خواهی ديد، ولی از آن  خود آن با چشمان
 همينطور شد؛ او در آنار  درست20» .نخواهی خورد

 . شد  ماند و آشته  و پای مردم ، زير دست دروازه
 
 گيرد ی م  را پس ملكشی  شونم زن

 بود،   آرده  را زنده  پسرش آهی  زن  به اليشع
ی  ديگر  مملكت  به  با خاندانش بود آه  گفته
ی  قحط  اسرائيل  خداوند در سرزمين بروند چون

 . خواهد آشيد  طول  سال  تا هفت هفرستد آ یم
   و هفت  رفت  فلسطين  خود به  با خاندان  زن  آن پس2

   اسرائيل  قحطی او به  از پايان پس3.  در آنجا ماند سال
 و   خانه  گرفتن  تا برای پس  رفت  و نزد پادشاه بازگشت
   پادشاه  هنگام در اين4.  خود از او استمداد نمايد زمين

 ء  گفتگو بود و درباره ، مشغول  اليشع ی، خادمبا جيحز
   هنگام در همان5. آرد  می  از او سؤال  اليشع معجزات

   را تعريف  پسر مرده  شدن  زندهء  جيحزی واقعه آه
.   گذاشت  اطاق  داخل  به  پسر قدم آرد، مادر آن می

   آه  زنی است  همان اين«:   گفت  پادشاه جيحزی به
   آه  پسر اوست  هم  و اين آردم  می صحبت  اش درباره
 ». آرد  وی را زنده اليشع

   پسرت  اليشع  دارد آه  حقيقت آيا اين«:  پرسيد پادشاه6
 »؟  است  آرده را زنده

 ».یبل«:  داد  جواب زن
   يكی از افراد خود را مأمور آرد تا تمام  پادشاه پس

 او در  ين زم  محصول  قيمتء  اضافه دارايی او را، به
 . او بدهد  به ، گرفته  است  در آنجا نبوده  مدتی آه طول
   سوريه  و پادشاه اليشع

 او خبر  به. ، در بستر بيماری بود  سوريه بنهدد، پادشاه7
   اين وقتی پادشاه8.   است  آمده  دمشق  نبی به  اليشع دادند آه

:  فت گ  حزائيل  نام  به  يكی از افرادش خبر را شنيد، به
 در   او بگو آه  مرد خدا ببر و به ای برای اين هديه«

 شفا   مرض  آيا از اين  از خداوند بپرسد آه مورد من
   نفيس  از محصوالت  حزائيل پس9» ؟  يا نه  يافت خواهم
   برای اليشع هديه   شتر بار آرد و بعنوان ، چهل دمشق

:   رسيد، گفت  حضور اليشع  به او هنگامی آه. برد
 تا   است ، مرا فرستاده  سوريه  بنهدد، پادشاه غالمتان«

 ».  يا نه  آيا او شفا خواهد يافت بپرسم
   است  داده  نشان  من خداوند به«:  داد  جواب اليشع10
 شفا   او بگو آه تو برو و بهی  او خواهد مرد، ول آه

   حزائيل  چشمان  به  چنان  اليشع سپس11» . خواهد يافت
  آنگاه.   زير انداخت  را به  سرش  حزائيل  شد آه خيره
 . آرد  گريه  به  شروع اليشع

 »آنيد؟ ی م ، چرا گريه سرورم«:  پرسيد حزائيل12
بر سر ی  بالهاي  تو چه  آه دانم یم«:  داد  جواب اليشع
  آنها را آتشی ها قلعه. آوردی  خواه  اسرائيل قوم

  ، اطفالشان آشتی  را خواه زد، جوانانشانی خواه
 را   آبستن  زنان آوبيد و شكمی  سنگها خواه را به
 ».آردی  خواه پاره

   آه باشمی  آ  سگ ، من سرورم«:   گفت حزائيل13
 ». بزنمی  آارهاي  چنين  به دست
   داده  نشان  من خداوند به«:  داد  جواب اليشعی ول

 ».شدی  خواه  سوريه  تو پادشاه  آه است
  پاسخ«:  از او پرسيد ، پادشاه  بازگشت لحزائيی وقت14

 » بود؟  چه اليشع
ی ول15» .  شما شفا خواهيد يافت  آه گفت«:  داد جواب

 فرو برد و  ، در آب برداشتهی  لحاف روز بعد حزائيل
 آرد   و او را خفه  انداخت  پادشاه صورتی  را رو آن

 . شد او پادشاهی و خود بجا
 

  يهودا ، پادشاه يهورام
 )20-1 :21  تواريخ2(

   سلطنت  سال در پنجمين)  پسر يهوشافاط ( يهورام16
 خود را  ، سلطنت  اسرائيل پادشاه)  پسر اخاب ( يورام

و دو ی  س  در سن يهورام17. در يهودا آغاز آرد
   سلطنت  در اورشليم  سال  شد و هشت پادشاهی سالگ
 و  ب او بود و او مانند اخا  زن دختر اخاب18. نمود

   خداوند گناه  به  نسبت  اسرائيل ساير پادشاهان
 يهودا  خداوند بخاطر داود نخواستی ول19. ورزيد یم

   نسل  بود آه  داده  داود قول  ببرد، زيرا به را از بين
 . خواهد آرد  سلطنت او هميشه
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   از فرمان  ادوم ، مردم  يهورام  سلطنتء در دوره20
  خود تعيينی برای دشاهآردند و پای يهودا سرپيچ

   خود عازم  نظام  با سواره  يهورام بنابراين21. آردند
   آنها را محاصره ادومی نيروهای سعير شد، ول

 خود،   نظام  سواره  فرماندهان  اتفاق  به يهورام. آردند
 نيز   و سربازانش  ادوميها گريخت  از دست شبانه

 امروز   تا به ادوم22.  بازگشتند  وطن ، به فرار آرده
   هنگام در اين.   است  آرده  خود را حفظ استقالل

 . آردند  نيز شورش شهر لبنهی اهال
ی  و آارها  يهورام ديگر سلطنتی  رويدادها شرح23

   شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « او در آتاب
در ی  سلطنت  مرد و او را در آرامگاه يهورام24.  است

 آردند  ، دفن  است  شهر داود معروف  به  آه اورشليم
 . شد او پادشاهی  اخزيا بجا و پسرش

 
  يهودا اخزيا، پادشاه

 )6-1 :22  تواريخ2(
)  پسر اخاب (  يورام  سلطنت  سال در دوازدهمين25

.  يهودا شد پادشاه)  پسر يهورام(، اخزيا   اسرائيل پادشاه
را  خود   و دو سالگی سلطنت  بيست اخزيا در سن26

.  آرد  سلطنت  در اورشليم  يكسال آغاز نمود، ولی فقط
   اسرائيل  عمری، پادشاهء  و نوه  داشت  عتليا نام مادرش

 خداوند   به  نسبت  اخاب اخزيا نيز مانند خاندان27. بود
 . بود  اخاب  ورزيد، زيرا از اقوام گناه

  ، پادشاه) پسر اخاب (  با يورام اخزيای پادشاه28
  ، پادشاه  با حزائيل ، متحد شد و برای جنگ لاسرائي
   جنگ دراين.  جلعاد لشكر آشيد  راموت ، به سوريه
   يزرعيل  به  برای معالجه پس29.  شد  مجروح يورام
   عيادتش وقتی در آنجا بستری بود، اخزيا به.  رفت
 . رفت

 شود ی م  تدهين  در اسرائيل سلطنتی ييهو برا
  انبيا را  يک نفر از گروه ليشع ا  هنگام در اين

   به برای رفتن«:   او گفت احضار آرد و به
 را   زيتون  روغن  ظرف اين.  شو  جلعاد آماده راموت

 آنجا رسيدی  وقتی به2.  خود ببر نيز بردار و همراه
.   نمشی استء  و نوه او پسر يهوشافاط.  ييهو را پيدا آن

  و اين3 خلوتی ببر   اطاق  به از نزد دوستانش او را

 خداوند او را   او بگو آه به.  بريز  رابر سرش روغن
 در را  سپس.   است  آرده  انتخاب  پادشاهی اسرائيل به

 ». از آنجا دور شو  و بسرعت باز آن
ييهو را 5،  جلعاد رسيد  راموت  به جوانی  نب آنی وقت4

   به پس.  است   لشكر نشسته  با ساير سرداران ديد آه
 ». دارمی شما پيغامی سردار، برای ا«:  او گفت

 »از ما؟ک آداميی برا«: ييهو پرسيد
 ».شمای برا«:  داد جواب

 نبی  آن.   رفت  خانه  داخل  ييهو بلند شد و به بنابراين6
 خداوند،   آه  و گفت  را بر سر ييهو ريخت  روغن جوان

   قوم پادشاهی  تو را به من«: فرمايد  می خدای اسرائيل
   اخاب تو بايد خاندان7.  ام  آرده  انتخاب خود، اسرائيل

   انبيا و ساير خدمتگزاران  خون را نابود آنی و انتقام
اند،   شده  آشته ، همسر اخاب  ايزابل  بدست مرا آه
   آنده  بايد بكلی از زمين  اخاب  خاندانء ريشه8. بگيری

   او را از بين دودمان9.  نابود شوند  مردانش شود و تمام
و )  پسر نباط (  يربعام  خاندان  برد همانطور آه خواهم
   اخاب  زن ايزابل10.   بردم را از بين) پسر اخيا(بعشا 

   سگها خواهند خورد و آسی او را دفن را در يزرعيل
 ».نخواهد آرد

 . گذاشت  فرار در را باز آرد و پا بهی  نب  آن سپس
: ، از او پرسيدند  بازگشت ييهو نزد دوستانشی وقت11
  افتادهی ؟ آيا اتفاق خواست ی م  از تو چه  ديوانه آن«

 »؟ است
 بود و  دانيد او آه ی م  خوب شما آه«:  داد ييهو جواب

 ». بگويد خواست ی م چه
 ».  گفت بگو چه.  دانيم ی، ما نم نه«: گفتند12

  پادشاهی  خداوند مرا به  آه  گفت  من به«:  داد جواب
 ».  است  آرده  انتخاب اسرائيل

خود ی  را با رداها خانهی ها پلهی  فور سرداران13
ييهو «:  آردند ، اعالن  آردند و شيپور زده فرش
 »!  است پادشاه

 
 شوند ی م  ييهو آشته  و اخزيا بدست يورام

 بضد )ی نمشء  و نوه پسر يهوشافاط( ييهو  آنگاه14
 . آرد ، قيام  پادشاه يورام
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   جلعاد از اسرائيل  با نيروهای خود در راموت  آه راميو(
  ، دفاع  سوريه ، پادشاه در برابر نيروهای حزائيل

 بود تا از   بازگشته  يزرعيل  به  هنگام در اين15آرد،  می
 .) پيدا آند  بود، التيام  برداشته  در جنگ جراحاتی آه
اگر شما «:   خود گفت  همراه  سرداران ييهو به

   يزرعيل بهی ، نگذاريد آس  شوم  پادشاه خواهيد من یم
 ». آنجا برساند  خبر را به فرار آند و اين

   يزرعيل سوار شد و بهی ا  ييهو بر عرابه سپس16
ی  بستر  و در شهر يزرعيل  مجروح يورام.  رفت
   او رفته  عيادت  به  يهودا نيز آه اخزيا، پادشاه. (بود

   بر برج آهی بان ديده17) .دبر یبود، در آنجا بسر م
  ديد ييهو و همراهانشی  بود، وقت شهر يزرعيل

  چند سوار به«:  ، گفت بلند خبر دادهی آيند با صدا یم
 ».آيند ی م اينطرف
 تا بپرسد خبر  بفرستی سوار«:   گفت  پادشاه يورام
 ». دارند يا نهی خوش

  هپادشا«:   و گفت  پيشواز ييهو رفت  سواری به پس18
 ».  خبر خوشی داريد يا نه خواهد بداند آه می

   من ؟ بدنبال  خبر خوش  به تو را چه«:  داد ييهو پاسخ
 »!بيا
   قاصد نزد آن  آه ، گفت  خبر داده  پادشاه  به بان ديده

 سوار   پادشاه پس19.   رسيد، ولی بازنگشت سواران
  پادشاه«:   و گفت  رفت او نزد ايشان. ديگری فرستاد

 ».  خبر خوشی داريد يا نه خواهد بداند آه می
   من ؟ بدنبال  خبر خوش  به تو را چه«:  داد ييهو جواب

 »!بيا
  اين!   بازنگشت او هم«:  ، گفت  باز خبر داده بان ديده20

 ».راند یوار م  ديوانه سوار بايد ييهو باشد چون
ورًا  مرا ف ءعرابه«:  ، گفت  داده  فرمان  پادشاه يورام21

 يهودا، هر يک   او و اخزيا، پادشاه آنگاه» !حاضر آنيد
 ييهو از شهر   استقبال ، به  خود سوار شده بر عرابه
 او   يزرعيلی به  نابوتء  رفتند و در مزرعه بيرون
ای ييهو، آيا خبر «:  از او پرسيد يورام22. رسيدند

 »خوشی داری؟
ی دوگرو جای پرست  بت آهی مادام«:  داد ييهو جواب

  توان یمی  خبر خوش  دارد، چه  رواج  ايزابل مادرت
 »؟ داشت

 را برگردانيد و  اش  را شنيد عرابه  اين  چون يورام23
!   است اخزيا، خيانت«:   اخزيا گفت  فرار به در حال
   تمام  خود را با قوت  ييهو آمان آنگاه24» ! خيانت
 او   و قلب ت رف  نشانه يورامی ها  شانه  وسط  به آشيده

 . افتاد اش  عرابه  آف  و او به را شكافت
  او راء جنازه«:   سردار خود، ِبدَقر گفت ييهو به26و25

 بينداز، زيرا يكبار   نابوتء  مزرعه  داخل بردار و به
   اخاب  سر پدرش ، پشت  و تو سوار بر عرابه  من آه

 اينجا  در من«:  او داد  را به  پيغام ، خداوند اين بوديم
   خواهم عملتی  سزا  تو را به  نابوت ءدر مزرعه

 شاهد  و منی  را آشت  و پسرانش رساند، زيرا نابوت
،   است  خداوند فرموده  همانطور آه  حال پس * ، بودم

 ». بينداز  نابوتء او را در مزرعه
 را ديد   وضع  يهودا، اين  اخزيا، پادشاه هنگامی آه27

 وی   تعقيب ييهو به. فرار آرد  هگان بسوی شهر بيت
 افراد  پس» . بزنيد او را هم«:  و فرياد زد پرداخت

 شهر جور   به ييهو او را در سر بااليی راهی آه
  اش ، در عرابه  است رود و نزديک يبلعام می

 تا مجدو فرار آند، ولی  او توانست.  آردند مجروح
ای  ه او را در عرابء  جنازه افرادش28. در آنجا مرد

.  آردند  سلطنتی دفن  بردند و در آرامگاه  اورشليم به
  ، پادشاه  يورام  سلطنت  سال اخزيا در يازدهمين(29

 .) بود  يهودا شده ، پادشاه اسرائيل
 

 شود ی م  آشته  ايزابل ملكه
  ، به  است  آمده  يزرعيل شنيد ييهو بهی  وقت ايزابل30

 آرد و  رايش را آ  آشيد و موهايش  سرمه چشمانش
  ييهو از دروازهی وقت31.   تماشا نشست  به آنار پنجره

،  قاتلی ا«:  ، گفت  او را صدا زده وارد شد، ايزابل
 »ی؟ را آشت چرا اربابت *ی،زمری ا

در آنجا «:  آرد و فرياد زد  نگاه پنجرهی ييهو بسو32
 نفر از  دو سه» ؟  است طرفدار منی  آس چه

 . آردند  او نگاه  به  پنجره دربار از خدمتگزاران

                                                 
 .19: 21نگاه کنيد به اول پادشاهان    *

زمری نام افسری اسرائيلی بود که پادشاه خود را کشت    *
 .)12-8: 16نگاه کنيد به اول پادشاهان (
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 .بيندازند   پايين  او را به داد آه دستور  آنها ييهو به33
 بر   انداختند و خونش  پايين  را از پنجره آنها ايزابل

 اسبها   اسبها پاشيد و خود او زير سمء ديوار و پيكره
 . شد لگدمال

.   پرداخت  و نوشيدن  خوردن  شد و به ييهو وارد آاخ34
 آند،   لعنتی را دفن  زن يكی برود و آن«:   گفت سپس
 ».  است ای بوده  او شاهزاده  هر حال  به چون

 رفتند،   ايزابل دفنی  برا خدمتگزارانی وقتی ول35
او را ی دستها و پاهای  سر و استخوانها ء آاسه فقط

.  دادند  ييهو گزارش  بازگشتند و به پس36. پيدا آردند
 خداوند   آه استی  چيز  همان ست در اين«:  او گفت

 را   ايزابل  سگها گوشت  بود آه فرمودهی نبی  ايليا به
   بدنشء و باقيمانده37 خورند ی م  يزرعيلء در مزرعه

نتواند او را ی شود تا آس ی م  پخش  فضله مثل
 ». دهد تشخيص

 
 شوند ی م  عام  قتل  اخاب خاندان

  ييهو پس. د بودن  در سامره هفتاد پسر اخاب
   شهر و نيز سرپرستان  و بزرگان برای مقامات

 :  نوشت  مضمون  اين ای به  نامه  اخاب پسران
   پسر اخاب ترين ، شايسته  نامه  اين  رسيدن بمحض«

ی برگزينيد و برای  پادشاه ، او را به  آرده را انتخاب
 شويد، زيرا شما   جنگ  آماده  اخاب  از خاندان دفاع
حصاردار و ساز و ی ها و اسبها و شهرها عرابه
 ».دراختيار داريدی  نظام برگ

 آار را   اين  ترسيدند آه  شهر بشدت اما بزرگان4
 مرد   اينء  از عهده دو پادشاه«:  دهند و گفتند انجام

 دربار   رئيس پس5» ؟  بكنيم توانيم ی م برنيامدند، ما چه
   پسران  شهر و سرپرستان  شهر با بزرگان و رئيس
 :ييهو فرستادندی  را برا  پيغام  اين اخاب

ی بفرمايی  و هر دستور  تو هستيم ما خدمتگزاران«
.   ساخت  نخواهيم را پادشاهی ما آس.  داد  خواهيم انجام
 ».  بده  را انجام همانی  در نظر دار هر چه

اگر شما «:  را فرستاد  پيغام  آنها اين ييهو در پاسخ6
 باشيد،   من خواهيد تابع یتيد و م هس طرفدار من

   وقت ، فردا در همين  را بريده  اخاب پسرانی سرها
 ». بياوريد  يزرعيل  به آنها را برايم

   شهر آه های بزرگان  در خانه هفتاد پسر اخاب
 ء وقتی نامه7. آردند  بودند، زندگی می  ايشان سرپرستان
 را سر   شهر رسيد، هفتاد شاهزاده  بزرگان ييهو به

   يزرعيل ، به بريدند و سرهای آنها را در سبد گذاشته
 ييهو خبر رسيد  وقتی به8.  آردند  ييهو تقديم بردند و به

اند، دستور داد آنها را   را آورده  سرهای شاهزادگان آه
 شهر قرار دهند و ء  آنند و آنار دروازه  تقسيم  دو توده به

 .  بگذارند در آنجا بمانند تا صبح
  آهی  جمعيت  و به  رفت  روز بعد، ييهو بيرون صبح9

   من اين«:   بودند، گفت  شهر گرد آمده ءآنار دروازه
.   و او را آشتم  خود برخاستم  بضد ارباب  آه بودم

   او را چه پسرانی ول. گناهيد ی مورد ب شما در اين
   هر چه دهد آه ی م  نشان اين10؟   است آشتهی آس

   انجام ، به  فرموده  اخاب  خاندانء ارهخداوند درب
ی نبی  ايليا  توسط  را آه خداوند آنچه. رسد یم

 ».  است ، بجا آورده فرموده
 در   را آه  اخاب  خاندان  بازماندگان  ييهو تمام سپس11

 ارشد،   افسران  تمام همچنين.   بودند، آشت يزرعيل
، بطوری  برد  او را از بين  نزديک و آاهنان دوستان

 ييهو  سپس12.  او باقی نماند  هيچيک از نزديكان آه
   نام  در محلی به  راه  شد و در بين  سامره عازم

   اخزيا، پادشاه  خويشاوندان به13»   شبانان اردوگاه«
 »شما آيستيد؟«: ييهو از آنها پرسيد. يهودا برخورد

و    هستيم  اخزيای پادشاه ما خويشاوندان«:  دادند جواب
 ». رويم  می  سامره  به  و ايزابل  اخاب  پسران برای ديدن

» ! بگيريد آنها را زنده«:   افراد خود گفت ييهو به14
، هر  بردهی  را آنار چاه آنها را گرفتند و ييهو ايشان

 .  را آشت  و دو نفرشان چهل
   آه  پسر رآاب  يهوناداب  سفر خود بهء ييهو در ادامه15
 از احوالپرسی، ييهو  پس. آمد، برخورد می   استقبالش به

 تو وفادار   به  نسبت  من آيا همانطور آه«: از او پرسيد
 » وفادار هستی؟  من  به  نسبت ، تو هم هستم
 ».یبل«:  داد جواب

 او را  و دست» .  بده  من  را به  دستت پس«:  ييهو گفت
:   او گفت به16،   سوار آرده اش  و بر عرابه گرفت

 ».  غيرتی برای خداوند دارم  چه  بيا و ببين  من مراهه«
  وقتی به17.   او رفت  همراه  سوار بر عرابه  يهوناداب پس
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 را   اخاب  و بستگان  دوستان  رسيدند، ييهو تمام سامره
 بود   همان  باقی نماند و اين  يک نفر هم ، بطوريكه آشت
 . بود  ايليای نبی گفته  خداوند به آه
 
 شوند ی م  آشته  بعل وانپير

   ايشان  آرد و به شهر را جمعی  اهال  ييهو تمام آنگاه18
!   را بپرستم  بعل  بيشتر از اخاب خواهم ی م من«:  گفت

   را جمع  بعل  و پرستندگان  انبيا و آاهنان  تمام پس19
   باشد، چون نفر غايبک يی نگذاريد حت. آنيد
  هرآس.   آنم  تقديم عل ب بهی بزرگی  قربان خواهم یم

   حاضر نشود، آشته  جشن  در اين  بعل از پرستندگان
   پرستندگان  بود آه  ييهو اينء نقشهی ول(» .خواهد شد

   سراسر اسرائيل ييهو به21و20) . را نابود آند بعل
پرستيدند  ی را م  بعل آهی  آسان  تمام  فرستاد آه پيغام
 آنها آمدند و سراسر  ءهمه.  شوند  او جمع عبادتی برا

   انبار لباس  مسئول ييهو به22.  را پر ساختند معبد بعل
  پرستها لباس از بتک  هر ي  به دستور داد آه

 . بدهد مخصوص
وارد معبد )  پسر رآاب (  ييهو با يهوناداب سپس23
   باشيد آه مواظب«:   گفت پرستان  بت  شد و به بعل
  فقط. اينجا نباشد خداوند در  از پرستندگانی آس

ی وقت24» . معبد باشند  بايد در داخل  بعل پرستندگان
 شدند، ييهو هشتاد  آردنی  قربان  مشغول  بعل آاهنان

   و به  معبد گماشت  خود را اطراف ءنفر از افراد زبده
 شود،   خارج نفر زندهک اگر بگذاريد ي«:  آنها گفت

 »!  آشت نفر خواهمک  ي آنی شما را بجا
   شدند، ييهو بيرون  فارغ وقتی آنها از قربانی آردن25

 شويد و  داخل«:   و افراد خود گفت  سربازان  و به رفت
  پس» ! بماند نگذاريد حتی يک نفر زنده.  را بكشيد همه
.  انداختند  را بيرون  را آشتند و اجسادشان ، همه  شده داخل
  مجسمهو 26 معبد شدند   محراب  افراد ييهو داخل سپس
 را  آنها معبد بعل27. ، سوزاندند  آورده  را بيرون بعل

   تا به  نمودند، آه  تبديل  مزبله  را به ، آن  آرده ويران
  ، ييهو تمام  ترتيب  اين به28.   باقيست  شكل  همان امروز به
ولی از 29 محو آرد؛   را از خاک اسرائيل آثار بعل
ها   گوساله اين. شيد نك های طاليی دست  گوساله پرستش
 بود و از   ساخته و دان  ئيل در بيت)  پسر نباط ( را يربعام

   اسرائيل شد، زيرا تمام  می  وی محسوب  بزرگ گناهان
 . بود پرستی آشانده  بت را به

تو دستور مرا «:  ييهو فرمود ، خداوند به  از آن پس30
 نمودی؛  ل عم  اخاب  با خاندان  من  ميل ، مطابق اجرا آرده

   تو را تا چهار نسل  تو، فرزندان  آار خوب  اين  بسبب پس
 ». نشاند  خواهم  پادشاهی اسرائيل بر تخت

 خداوند،   خود از دستورات  دل ييهو با تمامی ول31
   يربعام  از گناهان  نكرد، بلكه  اطاعت اسرائيلی خدا
 .نمودی  بود، پيرو  آشانده  گناه  را به  اسرائيل آه
   آردن  ويران  به ، خداوند شروع  زمان در آن33و32

 از   قسمت ، آن  سوريه ، پادشاه حزائيل.  نمود اسرائيل
 بود،   رود اردن  در شرق  را آه  اسرائيل سرزمين
 تا شهر عروعير   شده  متصرف قسمت.  آرد تصرف
 جلعاد و   سرزمين رسيد و شامل ی م ارنونی در واد
  در آنی  و منس  جاد، رئوبين  قبايل شد آه ی م باشان
 .آردند یمی زندگ

 ييهو و آارها   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح34
»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ «  او در آتاب و فتوحات

  ييهو مرد، او را در سامرهی وقت35.   است  شده ثبت
.  شد او پادشاهی  يهوآحاز بجا  آردند و پسرش دفن

 بر   در سامره  سال  و هشت  بيست رفته هم یوييهو ر36
 . آرد  سلطنت اسرائيل

 
  يهوداء عتليا، ملكه

 )15 :23 -10 :22  تواريخ2(

 شنيد)  يهودا پادشاه(عتليا مادر اخزيا ی وقت
   تمام  عام ، دستور قتل  است  مرده  پسرش آه

ی تنها آس2. را صادر آردی  سلطنت خاندانی اعضا
اخزيا بود، ک  پسر آوچ  بدر برد يوآش لم سا  جان آه

 و   پادشاه  دختر يهورام ، آه  يوآشء  عمه زيرا يهوشبع
  يهوشبع.  داد اخزيا بود، او را نجاتی خواهر ناتن

 در انتظار   آه  پادشاه  ساير فرزندان  را از ميان طفل
 خداوند ء  در خانه اش ، او را با دايه  بودند دزديده مرگ
  آهی  سال  شش  مدت در تمام3.  آرد پنهانی در اتاق

 زير  آرد يوآش یمی  فرمانرواي  ملكه عتليا در مقام
 . ماند  خداوند پنهانء  در خانه اش نظر عمه
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،  آاهن   عتليا، يهوياداع  ملكه  سلطنت  سال در هفتمين4
   مخصوص  دربار و محافظين  محافظين فرماندهان

در آنجا آنها را .  آرد دعوت خداوند ء  خانه  را به ملكه
،   يوآش نگويند؛ آنگاهی  آس  او را بهء  نقشه  داد آه قسم

   دستورات  اين سپس5.  داد  آنها نشان پسر اخزيا را به
   مشغول  روز َسَبت  شما آه سومک ي«:  آنها داد را به
  حفاظتی  سلطنت  هستيد، بايد از آاخ  وظيفه انجام
ک و ي» سور «ء جلو دروازه ديگر  سومک ي6، آنيد
   سر محافظين  ديگر پشتء  جلو دروازه  بقيه سوم

 از  دو دسته7.  خدا نشودء وارد خانهی بايستيد تا آس
 ء  نيستيد، بايد در خانه  سر خدمت  روز سبت شما آه

 را  ، پادشاه  بدست و اسلحه8 بدهيدک خداوند آشي
. نماييد  رود از او محافظت ی آنيد و هر جا م احاطه
شود، او را ک  نزدي  پادشاه  به  خواست هر آه
 ».بكشيد

   عمل  يهوياداع  دستورات  مطابق  فرماندهان پس9
   سر خدمت  روز سبت را آهی  نگهبانان ايشان. آردند

 روز سر   در آن را آهی رفتند و نيز نگهبانان یم
.  آوردند ، نزد يهوياداع  نبودند احضار آرده خدمت

 خداوند ء خانهی ها و سپرها  آنها را با نيزه داعيهويا10
  نگهبانان11.  آرد  بود، مسلح  داود پادشاه  به  متعلق آه

 خداوند ايستادند ء  جلو خانه ، در سراسر قسمت مسلح
 بود،   يوآش مخفيگاهک  نزدي  را آه و قربانگاه
 . آردند محاصره

 را بر  ج آورد و تا  را بيرون  يوآش  يهوياداع آنگاه12
 او داد و او را   را به *ای از تورات  نهاد و نسخه سرش
   همه سپس.  نمود  پادشاهی منصوب ، به  آرده تدهين
 »!  باد پادشاه زنده«:  زدند و فرياد برآوردند دست

 را شنيد،   و مردم نگهبانانی صدای  عتليا وقت ملكه13
  ا جمع در آنج  مردم  خداوند آهء  خانه  بطرف با عجله

   جديد را ديد آه در آنجا پادشاه14.  بودند، دويد شده
   ايستاده  در آنار ستونی، تاجگذار  آيين برحسب
 او را   و شيپورچيها اطراف  و فرماندهان است
 .آنند یمی  شاد زنند و همه یاند و شيپور م گرفته

                                                 
 .19و18: 17نگاه کنيد به تثنيه    *

 آرد و   خود را پاره  لباس  منظره  اين عتليا با ديدن
 »! خيانت!  خيانت«: وردفرياد برآ

  اينجا بيرون او را از«:  دستور داد  فرماندهان  به يهوياداع15
 سعی آند عتليا  هرآس.  خداوند او را نكشيدء درخانه. ببريد 

 ». خواهد شد  آشته درنگ  دهد بی را نجات
، او را  آشاندهی  سلطنت  آاخ  اسطبل  عتليا را به پس16

 .در آنجا آشتند
 

   يهوياداع اصالحات
 )21-16 :23  تواريخ2(

 تا با   خواست  و مردم  از پادشاه  آاهن يهوياداع17
  پيمان.  خداوند باشند  قوم خداوند عهد ببندند آه

   همه آنگاه18.  شد  بسته  و ملتش  پادشاه نيز بينی ديگر
 ساختند و   را واژگون  رفتند و آن  بعلء  بتخانه به

،   آردند و متان ها را خراب ها و مجسمه قربانگاه
 .ها آشتند  قربانگاه  را در مقابل  بعل  بت آاهن

و خود 19،   خداوند گماشتء  نگهبانانی در خانه يهوياداع
   مخصوص  دربار، محافظين ، محافظين با فرماندهان

   خداوند تا آاخء  را از خانه ، پادشاه  قوم  و تمام ملكه
 وارد   نگهبانانء ز دروازهآنها ا.  آرد سلطنتی مشايعت

 ء همه20.   سلطنتی نشست  بر تخت  شدند و يوآش آاخ
  بعد از مرگ.  بودند  خوشحال  موضوع  از اين مردم

 . برقرار گرديد عتليا، در شهر آرامش
 . يهودا شد  پادشاه  بود آه  ساله  هفت يوآش21
 

  يهودا ، پادشاه يوآش
 )16-1 :24  تواريخ2(

   ييهو، پادشاه  سلطنت  سال در هفتمين
   يهودا شد ومدت  پادشاه ، يوآش اسرائيل

   ظبيه مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم  سال چهل
   در تمام يوآش2) . بود بئرشبعی  و از اهال  داشت نام

 در نظر   او بود، هر چه  معلم  يهوياداع آهی سالهاي
  وجود اينبا 3. داد ی م  بود انجام خداوند پسنديده

 باز در   نكرد و قوم ها را خراب تپهی روی ها خانه بت
 .سوزانيدند یآردند و بخور م یمی آنجا قربان

 خداوند ء خانه«:   گفت  آاهنان  به يوآشی روز5و4
ی ا هديهی  آس  هرگاه بنابراين.  تعمير دارد  به احتياج
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  باشد چهی  مقرر حضور خداوند بياورد، چه  به
   الزم  تعميرات  را بگيريد و صرف ، آن داوطلبانه

 ».بكنيد
 فرا رسيد، اما   يوآش  سلطنت  سال  و سومين بيست6

  پس7.  بودند  خدا را تعمير نكردهء  هنوز خانه آاهنان
،   حضور طلبيده  را به  و ساير آاهنان ، يهوداع يوآش

ی  خدا اقدامء تعمير خانهی چرا برا«:  پرسيد از ايشان
   شما از مردم  نيست  ديگر الزم  پس ؟ از اينآنيد ینم

ايد،   آرده  جمع  حال  تا به  بگيريد؛ و هر چه هديه
 ». بدهيد تحويل

 بگيرند و   پول  از مردم  نه  نمودند آه  موافقت آاهنان8
 . خداوند باشند ء تعمير خانه  مسئول نه
ی  آرد و سوراخ درستی ، صندوق  آاهن يهوياداع9

   راست  را در سمت  ايجاد نمود و آن آن  در سرپوش
.   خداوند گذاشتء خانهی  آنار در ورود قربانگاه
 ی، در ورود  محافظ آورد، آاهنان یمی ا  هديه هرآس

   صندوق هر وقت10. ريختند ی م  جعبه  درون  را به آن
 را   آن  اعظم دربار و آاهنی شد، منش یپر م

  و به12و11، دريختن یها م شمردند و در آيسه یم
دادند تا با  ی م  خداوند تحويل ءخانهی  ساختمان ناظران

 نجارها، بناها، معمارها، سنگتراشها   اجرت  پول آن
   را بپردازند و مصالح  و سنگ  چوب و خريداران

 بود،   خداوند الزمء تعمير خانهی  برا را آهی ساختمان
ها،  اله خريد پي  صرف  پول اين14و13. نمايندی خريدار

   و يا ديگر لوازم نقرهی ها، شيپورها انبرها، آاسه
  شد، بلكه ی خداوند نمء خانهی برای و طاليی ا نقره
از 15. گرديد ی خداوند مء  خانه  تعميرات  صرف فقط

  خواستند، چون ی نم صورتحسابی  ساختمان ناظران
  را آهی پولهاي16.  و درستكار بودند امينی آنها مردان

آوردند، در  ی م گناهی  و قربان جرمی قربانی  برا مردم
دادند،  ی م  آاهنان  آنها را به ريختند، بلكه ی نم صندوق
 . بود  ايشان  سهم چون

   شهر جت  به  سوريه ، پادشاه  روزها، حزائيل در آن17
   اورشليم  بطرف ؛ سپس  را گرفت  آرد و آن حمله

  اما يوآش18. د نماي  را نيز تصرف  آرد تا آن حرآت
،  يهوشافاط (  اجدادش  هدايايی را آه ، تمام پادشاه
   خداوند وقف به)  يهودا  و اخزيا، پادشاهان يهورام

   بود و تمام  آرده  خود وقف  آه  بودند، با آنچه نموده
 سلطنتی را ء  خداوند و خزانهء  خانهء طالی خزانه

  يز از حمله ن  فرستاد، و حزائيل ، برای حزائيل گرفته
 . نمود ، مراجعت صرفنظر آرده

او ی  و آارها  يوآش سلطنتی  رويدادهاء  بقيه شرح19
.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « در آتاب

پسر (يوزاآار ی  نامها  به دو نفر از افراد يوآش21و20
   او توطئه عليه) پسر شومير(و يهوزاباد )  شمعت

، او را   سال است  سر راه  آهملو چيدند و در بيت
 شد و   دفن اورشليمی  سلطنت  در آرامگاه يوآش. آشتند
 .  نشست  سلطنت  بر تخت  امصيا بجايش پسرش

 
   اسرائيل يهواخاز، پادشاه
 ،  يوآش  سلطنت  و سوم  بيست در سال
   يهودا، يهواخاز پسر ييهو، پادشاه پادشاه

او 2.  آرد  سلطنت امره در س  سال  شد و هفده اسرائيل
 ورزيد و   خداوند گناه  به  نسبت نيز مانند يربعام

 خود  زشتی  آشاند و از آارها  گناه  را به اسرائيل
   رو خداوند بر اسرائيل از اين3.   برنداشت دست

 و بنهدد،   سوريه ، پادشاه  حزائيل  شد و به خشمگين
ی ول4. ند آن  داد آنها را سرآوب  اجازه پسر حزائيل

طلبيد و ک ، آم يهواخاز نزد خداوند دعا آرده
   فرمود، زيرا ديد آه او را مستجابی خداوند دعا

  پس5.   است  آورده  ستوه  را به  اسرائيل  سوريه پادشاه
فرستاد تا آنها را ی  رهبر  اسرائيل قومی خداوند برا
   قوم در نتيجه.  دهد  سوريها نجات  و ستم از ظلم
اما 6.  برخوردار شدند  از آسايش  گذشته  مثل لاسرائي

   آنها آلوده  را به اسرائيل ی بن  يربعام آهی باز از گناهان
   را در سامره  اشيره  برنداشتند و بت  بود، دست آرده
 . آردند عبادت

 سرباز   پنجاه ، فقط  سپاهش يهواخاز، از تمامی برا7
  سرباز پياده هزار  و دهی  جنگء  عرابه ، ده سواره

،   آوبيده در همی  را بكل  بقيه  سوريه ماند؛ زيرا پادشاه
 . بود  برده از بين

 يهواخاز،   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح8
   پادشاهان تاريخ «  او در آتاب آارها و فتوحات
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يهواخاز مرد و در 9.   است  گرديده ثبت»  اسرائيل
 . شد او پادشاهی  بجا  يهوآش  شد و پسرش  دفن سامره

 
   اسرائيل ، پادشاه يهوآش

 يهودا،  ، پادشاه  يوآش  سلطنت  سال در سی و هفتمين10
   شد و شانزده  اسرائيل ، پسر يهواخاز پادشاه يهوآش
  او نيز مانند يربعام11.  آرد  سلطنت  در سامره سال
   گناه  را به ، اسرائيل  ورزيده  خداوند گناه  به نسبت
.   برنداشت  خود دست ند و از آارهای زشتآشا

،   يهوآش  سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح12
   يهودا، آارها و فتوحات جنگهای او با امصيا، پادشاه

   شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « او در آتاب
   دفن  سلطنتی سامره  مرد و در آرامگاه يهوآش13.  است

 . رسيد  سلطنت  به  دوم شد و يربعام
 

   اليشع مرگ
  آخرينی وقت. بيمار شد و در بستر افتادی  نب اليشع14

   به  پادشاه گذرانيد، يهوآش یعمر خود را می روزها
ی ا!  پدرمی ا«:   او گفت  به  و با گريه  رفت عيادتش
 ».ی بود  نيرومند اسرائيل تو مدافع!  پدرم

 اينجا   و چند تير به آمانک ي«:   او گفت  به اليشع15
:   گفت اليشع17و16.  را آورد او تيرها و آمان» .بياور

» . ، باز آن  است  سوريه  سمت  به  را آه  پنجره آن«
:   گفت  پادشاه  به  اليشع آنگاه.  را باز آرد  پنجره پادشاه

 را   آمان پادشاهی وقت» . بگير  را بدست آمان«
   پادشاه دستی را رو خود   دست ، اليشع گرفت
 تير را  پادشاه.  تير را بيندازد  و دستور داد آه گذاشت

 تير  اين«:   گفت  پادشاه  به  اليشع سپس. رها آرد
 تو  شود، چون ی پيروز م  بر سوريه  آه خداوند است

  حال18. دادی  خواه  شكست  را در افيق  سوريه سپاه
 ».  بزن نديگر را بگير و آنها را بر زميی تيرها
.  زد  بار بر زمين  و سه  تيرها را برداشت پادشاه

 يا   پنج بايست یتو م«:   شد و گفت خشمگينی اما نب19
   در آنصورت  چونی،زد ی م  بار بر زمين شش
  حاال فقطی  ولی،نابود آنی  را بكل سوريهی توانست یم
 ».شدی  بار بر آنها پيروز خواه سه
 . آردند فن مرد و او را د اليشع20

   به بهار هر سالی  موآب  روزگار، مهاجمين در آن
   تشييع روز در حينک ي21. بردند ی م  هجوم اسرائيل
 روبرو   مهاجمين  سوگوار با اين  مردمی،ا جنازه
 انداختند و   قبر اليشع  داخل  را به  جنازه از ترس ، شده
   به  اينكه  بمحض  مرده شخص.  فرار گذاشتند پا به

 . شد و سرپا ايستاد  برخورد، زنده اليشعی استخوانها
 

   و سوريه  اسرائيل  بين جنگ
  پادشاه (  يهواخاز، حزائيل  سلطنتء در دوره22

 و تاز قرار   مورد تاخت  را سخت اسرائيل)  سوريه
 و   با ابراهيم آهی خداوند بخاطر عهدی ول23، داد یم

   اسرائيل  قوم ه ب  بود نسبت  بسته  و يعقوب اسحاق
داد آنها از  ی نم  بود و اجازه  و رحيم بسيار بخشنده

   عهد به  امروز نيز بخاطر آن او تا به.  بروند بين
 .آند ی م  رحم ايشان

   مرد، پسرش  سوريه  پادشاه  حزائيل  از آنكه پس24
  ، پادشاه يهوآش25.  رسيد  سلطنت  به بنهدد بجايش

 داد   بار بنهدد را شكست سه) پسر يهواخاز ( اسرائيل
   حزائيل  بدست  پدرش  در زمان را آهی و شهرهاي

 .  گرفت  بود، پس افتاده
 

  يهودا امصيا، پادشاه
 )24-1 :25  تواريخ2(

  ، پادشاه  يهوآش  سلطنت  سال در دومين
 يهودا  پادشاه)  پسر يوآش(، امصيا  اسرائيل

 شد و   پادشاه د آه بو  ساله  و پنج امصيا بيست2. شد
  مادرش.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال  و نه بيست

امصيا مانند 3.  بود  اورشليم  و اهل  داشت  نام يهوعدان
 بود   در نظر خداوند پسنديده  هر چه  يوآش پدرش
او 4.  داود  جدشء  اندازه  به داد ، اما نه ی م انجام
 رو   و از اين نبرد ها را از بين تپهی روی ها بتخانه
آردند و بخور  یمی  هنوز در آنجا قربان قوم
 .سوزانيدند یم
ی ، افراد  گرفت  امور را در دست امصيا زمامی وقت5

ی ول6،  برد  بودند، از بين  را آشته  پدرش را آه
  ، زيرا خداوند در تورات  را نكشت  ايشان فرزندان

  پسران   گناه  بسبب  پدران  بود آه امر فرمودهی موس
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 هر  ؛ بلكه  پدران گناهی  برا  پسران  نشوند و نه آشته
  امصيا يكبار ده7.  شود  خود مجازات  گناه  بسبب آس

 شهر  همچنين.  آشتک  نمء را در درهی هزار ادوم
 تغيير  ئيل  يقت  را به  آن  آرد و اسم  را تصرف سالع
 .دشو ی م  خوانده  نام  همان امروز به   تا به داد آه

  ، پادشاه نزد يهوآشی روز امصيا قاصدانک ي8
 او  ، به فرستاده)  ييهوء پسر يهواخاز و نوه ( اسرائيل
 . داد  جنگ اعالم

:  امصيا را داد  جواب  مثل  با اين  پادشاه اما يهوآش9
 سرو آزاد   درخت  خار بهء بوتهک  ي در لبنانی روز«

ی ول.  هبدی  زن  به  پسر من  را به دخترت«:  گفت
از آنجا عبور ی وحشی  حيوان  وقت  در همين درست

 را نابود  تو ادوم10!  نمود  خار را پايمال آرد و آن
   قانع  پيروزيت  اين بهی  ولی؛ا و مغرور شدهی ا آرده
ی خواه یچرا م.  نگذار  بيرون  و پا را از گليمت باش
 » شود؟  تمام  تو و قومت  زيان  به آهی آنی آار

  ، پادشاه  يهوآش ننمود، پسی امصيا توجهی ول11
 در  جنگ.  آرد  جنگء  خود را آماده ، سپاه اسرائيل

  سپاه12.  يهودا، درگرفتی از شهرهای ، يك شمس بيت
خود ی  شهرها  به  خورد و سربازان يهودا شكست
   اسير شد و سپاه پادشاهی امصيا13. فرار آردند

 را از  صار آن و ح  تاخت  بر اورشليم اسرائيل
 در حدود   طولش  آه  زاويهء  تا دروازه  افرايمء دروازه
را ی ا  عده يهوآش14.  آوبيد  متر بود، درهم دويست
 ء  خانه  و لوازم  طال و نقره  و تمام  گرفت گروگان

   سامره  و به را برداشتی  سلطنت خداوند و آاخ
 . بازگشت

،   يهوآش  سلطنت دورانی  رويدادها ء بقيه شرح15
، آارها و ) يهودا پادشاه(او با امصيا ی جنگها
  ثبت»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ «  او در آتاب فتوحات

ی  سلطنت  مرد و در آرامگاه يهوآش16.   است شده
  او بهی  بجا  دوم  يربعام  شد و پسرش  دفن سامره
 . رسيد سلطنت

 
  يهودا  امصيا، پادشاه مرگ

 )28-25 :25  تواريخ2(

   ديگر هم  سال  پانزده  يهوآش امصيا بعد از مرگ17
   سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح18. زندگی آرد

   شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « امصيا در آتاب
   چيدند و او به  او توطئه  عليه در اورشليم19.  است
 ، در  آرده  او را تعقيب ، ولی دشمنانش  گريخت الآيش

   را روی اسب اش  جنازه سپس20. آنجا او را آشتند
 سلطنتی   برگرداندند و در آرامگاه  اورشليم ، به گذاشته

 . آردند شهر داود دفن
   شانزده  عزيا را در سن  يهودا، پسرش مردم21

عزيا بعد از 22.  خود ساختند او پادشاهی بجای سالگ
 و  فت گر يهودا پسی  را برا  شهر ايلت  پدرش مرگ
 .نمودی  را بازساز آن
 

   اسرائيل ، پادشاه  دوم يربعام
   سال در پانزدهمين)  پسر يهوآش (  دوم يربعام23

 شد و   اسرائيل  يهودا، پادشاه  امصيا، پادشاه سلطنت
او نيز 24.  نمود  سلطنت  در سامره سالک  و ي چهل

   خداوند گناه  به نسبت)  پسر نباط (  اول مانند يربعام
   دوم يربعام25.  آشاند  گناه  را به ورزيد و اسرائيل

   گذرگاه  بين  را آه  اسرائيلء  رفته از دستی زمينها
   شده  واقع  در جنوب مردهی  و دريا  در شمال حمات
ی  خداوند، خدا  همانطور آه ؛ درست  گرفت پس، بود

   جت  اهل)یپسر امتا(ی  نب  يونس  توسط اسرائيل
 . بود فرمودهی گويحافر پيش

نبود ی  را ديد؛ و آس  اسرائيل  تلخ خداوند مصيبت26
   خداوند اين خواستی ول27.  برسد  داد ايشان  به آه

   محو آند، پس زمينی  را از رو  اسرائيل  نام نبود آه
 . داد  را نجات  ايشان  دوم  يربعام توسط

 و ، آارها  دوم  يربعام  سلطنت  دورانء  بقيه شرح28
   و حمات  چطور دمشق  و جنگهای او، و اينكه فتوحات
   آورد، همه  يهودا بودند باز بدست  در تصرف را آه

.   است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب
 او را در آنار ساير ء  مرد، جنازه  دوم وقتی يربعام29

بر  زآريا   خاک سپردند و پسرش  به  اسرائيل پادشاهان
 .  نشست  اسرائيل  سلطنت تخت

 
  يهودا عزيا، پادشاه
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 )23-1 :26  تواريخ2(

   دوم  يربعام  سلطنت  سال  و هفتمين در بيست
  پادشاه) پسر امصيا(، ُعزيا   اسرائيل پادشاه

   سلطنت  بر تخت  بود آه  ساله او شانزده2. يهودا شد
.  آرد  سلطنت  در اورشليم  و دو سال  و پنجاه نشست

او 3 .) بود  و از اهالی اورشليم  داشت  يكليا نام مادرش(
 بود،   در نظر خداوند پسنديده  امصيا آنچه مانند پدرش

   مردم ها آه های روی تپه ولی باز بتخانه4. داد  می انجام
سوزانيدند، باقی  آردند و بخور می در آنجا قربانی می

بتال آرد و تا روز  م  جذام  مرض خداوند او را به5. ماند
 بسر  او تنها، در يک خانه.  جذامی باقی ماند وفاتش
. آرد  می  را اداره  امور مملكت  يوتام برد و پسرش می

 عزيا و آارهای   سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح6
.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « او در آتاب

 سلطنتی در شهر  وقتی عزيا مرد او را در آرامگاه7
 . شد  پادشاه  بجايش  يوتام  آردند و پسرش داود دفن

 
   اسرائيل زآريا، پادشاه

 يهودا،   عزيا پادشاه  سلطنت  سال در سی و هشتمين8
   ماه  شد و شش  اسرائيل پادشاه)   دوم پسر يربعام(زآريا 

   نسبت او نيز مانند اجدادش9.  نمود  سلطنت در سامره
پسر  (  اول  يربعام  ورزيد و از گناهان د گناه خداون به

.   برنداشت  آشاند، دست  گناه  را به  اسرائيل آه)  نباط
 آرد و او را در  بضد او توطئه)  پسر يابيش ( شلوم10

  شرح11.  رسيد  سلطنت  و خود به  آشت حضور مردم
   زآريا در آتاب  سلطنت  رويدادهای دورانء بقيه

   اين به12.   است آمده»   اسرائيل ان پادشاه تاريخ«
   بود، به  فرموده* ييهوء  خداوند درباره  آه ، آنچه ترتيب
   بر تخت  چهارم  او تا نسل  خاندان  آه  پيوست وقوع

 .)  خواهند نشست  اسرائيل سلطنت
 

   اسرائيل ، پادشاه شلوم
 يهودا،   عزيا پادشاه  سلطنت  سال و نهمينی در س13

 در  ماهک  شد و ي  اسرائيل پادشاه)  پسر يابيش(  شلوم
 . آرد  سلطنت سامره

                                                 
 .30: 10نگاه کنيد به    *

، او را   آمده  سامره  به از ترصه) پسر جادی ( منحيم14
.   نشست  سلطنت  و خود بجای وی بر تخت آشت

 او در **ء ه و توطئ  شلوم  رويدادهای سلطنتء  بقيه شرح15
 .  است ده ش نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « آتاب

،   نموده  را ويران  آنء  و حومه  شهر تفصح منحيم16
 آرد،   را پاره  حامله  زنان  و شكم آنجا را آشتی اهال
 . او شوند  آنجا حاضر نبودند تسليم  مردم چون

 
   اسرائيل ، پادشاه منحيم

 يهودا،   عزيا پادشاه  سلطنت  سال و نهمينی در س17
 در   سال  شد و ده  اسرائيل  پادشاه)یپسر جاد ( منحيم
پسر  ( او نيز مانند يربعام18.  آرد  سلطنت سامره
   را به  ورزيد و اسرائيل  خداوند گناه  به نسبت)  نباط
 . آشاند گناه

   سرزمين  آشور به  فالسر، پادشاه  او تغلت در زمان19
 سی و چهار   پادشاه  آورد، ولی منحيم  هجوم اسرائيل

 خود را   آمک وی سلطنت  داد و به  او باج  به  نقره تن
   شكل  را به  پول  اين منحيم20.  نمود  تثبيت بر اسرائيل

هر يک از .  نمود  وصول  زور از ثروتمندان  به ماليات
   امپراطور آشور به پس.  پرداختند  نقره  مثقال آنها پنجاه
 .  خود بازگشت سرزمين

 و   منحيم  سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح21
  نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « آارهای او در آتاب

 . شد  فقحيا پادشاه  او پسرش بعد از مرگ22.   است شده
 

   اسرائيل فقحيا، پادشاه
 يهودا، فقحيا   عزيا پادشاه  سلطنت  سال در پنجاهمين23
   در سامره  شد و دو سال  اسرائيل پادشاه)  پسر منحيم(
  نسبت)  پسر نباط ( او نيز مانند يربعام24 نمود،  طنتسل
.  آشاند  گناه  را به  ورزيد و اسرائيل  خداوند گناه به
   او، همراه  سپاه ، يكی از فرماندهان)پسر رمليا ( فقح25

 آرد   جلعاد بضد او شورش  نفر ديگر از مردان پنجاه
 و  ارجوب. (  آشت  سلطنتی سامره و او را در آاخ

 بجای   فقح سپس.)  شدند  آشته  شورش  نيز در اين اريه
 . شد او پادشاه

                                                 
 .10 ء نگاه کنيد به آيه **
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 فقحيا و آارهای او   سلطنت  رويدادهای دورانء   بقيه شرح26
 .  است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب

 
   اسرائيل ، پادشاه فقح

يهودا،    عزيا پادشاه  سلطنت  سال  و دومين در پنجاه27
 در   سال  شد و بيست  اسرائيل پادشاه) پسر رمليا ( فقح

پسر  ( او نيز مانند يربعام28.  آرد  سلطنت سامره
   را به  ورزيد و اسرائيل  خداوند گناه  به نسبت)  نباط
   تغلت  بود آه  فقح  سلطنتء در دوره29.  آشاند گناه

 آرد و   حمله  اسرائيل  آشور به فالسر، پادشاه
،  ، قادش ، يانوح  معكه  بيت ، آبل عيون یشهرها

  را بهی  نفتال  سرزمين  و تمام حاصور، جلعاد، جليل
  ، به  را اسير نموده  خود درآورد و مردم تصرف

  بضد فقح)  پسر ايله (  هوشع آنگاه30. آشور برد
   سلطنت  و خود بر تخت  آرد و او را آشت شورش
پسر  (  يوتام نت سلط  بيستم  در سال هوشع.  نشست
 . خود را آغاز نمود  يهودا، سلطنت پادشاه) عزيا

 و   فقح  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح31
»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « او در آتابی آارها
 .  است  شده نوشته

 
  يهودا ، پادشاه يوتام

 )9-1 :27  تواريخ2(
  ، يوتام يل اسرائ  پادشاه  فقح  سلطنت  سال در دومين32
 و   بيست  در سن يوتام33.  يهودا شد پادشاه) پسر عزيا(

 در   سال  و شانزده  نشست  سلطنت  سالگی بر تخت پنج
 و   داشت  يروشا نام مادرش. ( نمود  سلطنت اورشليم

 در   عزيا آنچه او مانند پدرش34).  بود دختر صادوق
لی و35داد،   می  بود، انجام نظر خداوند پسنديده

 در آنجا قربانی   مردم ها را آه های روی تپه بتخانه
  يوتام.  نكرد سوزانيدند، خراب آردند و بخور می می

 . خداوند را بازسازی آردء  بااليی خانهء دروازه
 و   يوتام  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح36

  نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « او در آتابی آارها
   پادشاه  روزها خداوند، رصين در آن(37 .  است شده

 را بضد يهودا   اسرائيل  پادشاه  و فقح سوريه
   مرد او را در آرامگاه يوتامی وقت38) . برانگيخت

ی  آحاز بجا  آردند و پسرش  دفن در اورشليمی سلطنت
 . شد او پادشاه

 
  يهودا آحاز، پادشاه

 )27-1 :28  تواريخ2(

   پادشاه  فقح لطنت س  سال در هفدهمين
 يهودا  پادشاه)  پسر يوتام(، آحاز  اسرائيل

   سلطنت بر تختی  سالگ  بيست آحاز در سن2. شد
او .  نمود  سلطنت  در اورشليم  سال  و شانزده نشست

 رفتار   خداوند، خدايش  ميل  داود مطابق مانند جدش
او .  شرور بود  اسرائيل  پادشاهان  مثل بلكه3، ننمود
بتها ی  سوزاند و قربان زنده پسر خود را زندهی حت
   خداوند سرزمينشان بود آهی  قومهاي  رسم اين. آرد

آحاز در 4.  بود  داده اسرائيل ی بن ، به را از آنها گرفته
  ها و بلنديها و زير هر درخت تپهی روی ها بتخانه

 .سوزانيد یآرد و بخور م یمی سبز قربان
   اسرائيل ، پادشاه  و فقح  سوريه ، پادشاه  رصين آنگاه5
   را محاصره  آحاز آمدند و شهر اورشليم  جنگ به

،   وقت در همين6.  را بگيرند نتوانستند آنی آردند ول
او .   گرفت سوريها پسی  را برا  شهر ايلت رصين

   راند و سوريها را فرستاد تا در آن يهوديها را بيرون
.  هستند  ساآن وز در آن امر  تا به آنند آهی شهر زندگ

   فالسر، پادشاه نزد تغلتی  قاصدان آحاز پادشاه7
را در ی  آرد تا و آشور فرستاد و از او خواهش

ک  آم  و اسرائيل  سوريه  مهاجم  با پادشاهان جنگ
 خداوند و ء خانهی ها  خزانه ءآحاز طال و نقره8. نمايد
  ه آشور هدي پادشاهی ، برا را گرفتهی  سلطنت آاخ

   خود به ، با سپاه  نموده  آشور موافقت پادشاه9. فرستاد
 شهر   آن  آرد و ساآنان  حمله  سوريه  پايتخت دمشق
.  داد ، آنها را در شهر قير اسكان بردهی  اسير را به

 .  را نيز آشت  سوريه  پادشاه او رصين
   فالسر به  تغلت  برای مالقات  آحاز پادشاه سپس10

   دمشقء  بتخانه وقتی در آنجا بود، قربانگاه.   رفت دمشق
 برای   جزييات  را با تمام  آنء  و اندازه را ديد و شكل
 و   را ساخت  آن  عين اوريا هم11.  فرستاد اوريای آاهن

وقتی آحاز 13و12.  آرد  را تمام  آحاز آن  از رسيدن قبل
 جديد را ديد،   و قربانگاه  از سفر بازگشت پادشاه
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  آرد و  تقديم  آردی روی آنء ی سوختنی و هديهقربان
های   قربانی  و خون  ريخت  نوشيدنی بر آن هديه

 مفرغی   قربانگاه سپس14.  پاشيد سالمتی روی آن
 جديد قرار   خداوند و قربانگاهء  خانه  بين خداوند را آه

   شمالی قربانگاه  را در سمت  و آن ، برداشت داشت
:   گفت  اوريای آاهن  به  پادشاهآحاز15.  جديد گذاشت

 و  سوختنی صبح جديد برای قربانی   قربانگاه از اين«
 آردی  و هديه آردی عصر، قربانی سوختنی ء هديه
 ء  آردی و هديهء ، و قربانی سوختنی و هديه پادشاه

های   قربانی  خون  شود؛ همچنين  استفاده نوشيدنی مردم
   جديد پاشيده  قربانگاه بر ها هم سوختنی و ساير قربانی

 ء  مفرغی قديمی برای استفاده اما قربانگاه. شود
   غيب  از عالم  آنء  خواهد بود تا بوسيله شخصی خودم

 ».  بگيرم پيام
   عمل  دستور آحاز پادشاه  مطابق آاهنی اوريا16

 ء خانهی مفرغک متحری  ميزها  پادشاه سپس17. آرد
ی ها را از رو وضچه باز آرد و ح خداوند را از هم

ی گاوهای  را از رو  بزرگ  و حوض آنها برداشت
.   گذاشت سنگفرشی  را رو  آورد و آن پايينی مفرغ

ی  آشور، راه  پادشاه خشنود آردنی  برا همچنين18
   آاخ  عيد بين  در مراسم  و شرآت رفتنی  برا را آه
 .  بودند، بست  آرده  خداوند درستء و خانهی سلطنت

 آحاز در   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه حشر19
.   است  گرديده ثبت»  يهودا  پادشاهان تاريخ « آتاب

  اورشليمی  سلطنت آحاز مرد و او را در آرامگاه20
 را در   امور مملكت  حزقيا زمام  آردند و پسرش دفن
 .  گرفت دست

 
   اسرائيل  پادشاه ، آخرين هوشع

   آحاز، پادشاه ت سلطن  دوازدهم در سال
 شد   اسرائيل پادشاه) پسر ايال ( يهودا، هوشع

   به او نسبت2.  نمود  سلطنت  در سامره  سال و نه
  آهی  پادشاهان ء اندازه  به  ورزيد، اما نه خداوند گناه

 .آردند ی م  سلطنت  از او در اسرائيل قبل
   اسرائيل  آشور به  او شلمناسر، پادشاه در زمان3

 بعد   به  شلمناسر شد و از آن  تسليم  آشيد؛ هوشعلشكر
ک اما ي4.  پرداخت ی م  و خراج  او باج  به هر سال

ی  سر باز زد و قاصدان  و خراج  باج  از پرداخت سال
ک  آنجا آم پادشاه» سو«فرستاد تا از   مصر به

 با خبر شد   توطئه شلمناسر از اينی وقت. بخواهد
.   انداخت  زندان ، به ده زنجير آشي  را به هوشع

   را اشغال  اسرائيل ، شلمناسر سراسر سرزمين سپس5
   سال  سه  مدت  را به  اسرائيل  پايتخت نمود و سامره

   سلطنت  سال  در نهمين سرانجام6.  آرد محاصره
   و مردم  را گرفت ، شلمناسر شهر سامره هوشع

از ی ضاو بع.  آشور برد  را اسير نمود و به اسرائيل
ديگر را در شهر ی ، برخ اسرا را در شهر حلح

 را در  ، و بقيه  آنار رود خابور است  آه جوزان
 . داد  ماد سكونت سرزمينی شهرها

 
   گناه  علت  به تبعيد اسرائيل

   شد آه  نازل  اسرائيل  بر قوم  جهت  بال از اين اين7
ی  را از بندگ  ايشان خود آهی  خداوند، خدا  به نسبت

آنها بتها .  بودند  آرده  بود، گناه  داده در مصر نجات
 خداوند آنها  آهی  قومهاي و از رسوم8 پرستيدند یرا م

ی  بود، پيرو  رانده  بيرون  آنعان را از سرزمين
   سرمشق  اسرائيل پادشاهانی آردند و از آارها یم
   خداوند گناه  به  نسبت  مخفيانه اسرائيل یبن9. گرفتند یم

   و آنار اسرائيل آنها در هر گوشه.  بودند ورزيده
و زير هر ی ا هر تپهی رو10.  بودند ساختهی ا بتخانه
ی و برا11  بودند  گذاشته  و بت مجسمهی  سبز درخت
 و   رانده  را بيرون  خداوند ايشان آهی قومهايی بتها

 بود، بخور   داده  اسرائيل  قوم  را به سرزمينشان
 خداوند   خود خشم  زشت آنها با اعمال. سوزاندند یم

 آنها دستور   به  خداوند آه و از آالم12 را برانگيختند
 . نكردند  بتها را نپرستند، اطاعت  بود آه داده

   از ديگری فرستاد تا به  را يكی پس خداوند پيامبران13
های بد خود برگرديد  از راه«:  و يهودا بگويند اسرائيل

اند،   اجداد شما داده  انبيا به د را آه خداون و دستورات
آردند   نمی  اطاعت  فقط ولی آنها نه14» . آنيد اطاعت
   خداوند، خدای خود ايمان  به  آه  مانند اجدادشان بلكه

 خدا سرپيچی  آنها از دستورات15. نداشتند، ياغی بودند
 بود، شكستند و   بسته  با اجدادشان آردند، عهد او را آه

 اوامر   ننمودند و برخالف ارهای او توجه هشد به
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 را   همسايه ، بتهای اقوام خداوند، از روی حماقت
خداوند، خدای    دستورات آنها از تمام16.  آردند عبادت

 از طال و   شكل  گوساله خود سرپيچی نمودند و دو بت
   را پرستش  بعل بت. آور ديگر ساختند بتهای شرم

   سجده  و ستارگان  و ماه  آفتاب آردند و در مقابل
 خود   و پسران ها، دختران  بتكده بر آتش18و17. نمودند

 راهنمايی خواستند،  از فالگيران. را قربانی آردند
  از اين.  فروختند  گناه جادوگری آردند و خود را به

 شد و آنها را از حضور  رو خداوند بسيار خشمگين
 . باقی ماند يهودا ء قبيله ؛ فقط خود دور انداخت

خود را ی خداوند، خدا  اما يهودا نيز دستورات19
   آه رفتی بدی ها  راه  همان  نكرد و به اطاعت
  اسرائيل ی بن  خداوند از تمام پس20.  بود  رفته اسرائيل

 سپرد تا نابود شوند و   دشمن  آند و آنها را بدست دل
 . خود برسند اعمالی  سزا به
   را از يهودا جدا آرد، مردم خداوند اسرائيلی وقت21

خود ی  پادشاه را به)  پسر نباط (  يربعام اسرائيل
ی  را از پيرو  اسرائيل  هم يربعام.  آردند انتخاب

. آشاندی  بزرگ  گناه ، آنها را به  آرده خداوند منحرف
   آلوده  را بدان  ايشان  يربعام آهی  از گناهان اسرائيل22

 خداوند  تا اينكه23، تند برنداش  بود، دست آرده
 بود، آنها را   انبيا خبر داده  تمامء  بوسيله همانطور آه

   اسرائيل  مردم بنابراين.  از حضور خود دور انداخت
 امروز در آنجا   آشور تبعيد شدند و تا به  سرزمين به
 .برند ی سر م به
 

  آشوريهاء  بوسيله  اسرائيل اشغال
،  ، عوا، حمات ، آوت ابلاز بی  آشور مردم پادشاه24

در ی اسرائيلی تبعيديهای  آورد و آنها را بجا سفروايم
 و ساير   داد و آنها سامره  سكونت اسرائيلی شهرها
 . آردند  را اشغال اسرائيلی شهرها

   سرزمين ورود بهی  در ابتدا  مردم اينی ول25
 خداوند  آردند؛ پس ی نم ، خداوند را عبادت اسرائيل
 را  از ايشانی  بعض  آنها فرستاد آه  ميان به یشيرهاي
   ساآنان  چون  آشور خبر رسيد آه  پادشاه به26. دريدند

   سرزمين آنی  خدا  با قوانين  اسرائيل جديِد سرزمين
   آنها فرستاده  ميان را بهی آشنا نيستند، او شيرهاي

   چنين پادشاه27.  آنها را نابود آند  تا بدينوسيله است
   به سامرهی  تبعيد از آاهنانی يك«: تور داددس

   را به  سرزمين آنی  خدا  بازگردد و قوانين اسرائيل
از ی  يك پس28» . وارد آنجا ياد دهد  تازه مردمان
   بود به  تبعيد شده  از سامره آهی  اسرائيل آاهنان
   آنجا ياد داد چگونه  مردم  و به  بازگشت ئيل بيت

 . آنند خداوند را عبادت
   بت  پرستش  به  بيگانه  طوايف از اينک هر يی ول29

ی خود را در معابد باالی آنها بتها.  دادند خود ادامه
ی  بودند و در نزديك  اسرائيليها ساخته ها آه تپه

   از بابل آهی مردم30.  بود، گذاشتند شهرهايشان
ی آنان. آردند ی م را عبادت»  سكوتبنوت « بودند، بت

  ، بت حماتی  را و اهال  نرجل  بودند، بت  آوت از آه
نبحز و ی  بتها پرستندگان31. پرستيدند یاشيما را م

 بودند   آمده  از عوا و سفروايم بودند آهی آسانک ترتا
ی ها برا قربانگاهی  خود را بر باال فرزندانی  حت آه
   مردم اين32. سوزاندند یمک و عنملک ادرملی بتها

  آردند و از ميان ی م  عبادت د را هم، خداون در ضمن
ی ها قربانگاهی  آردند تا رو را انتخابی خود آاهنان

   اين به33. آنندی خداوند قربانی ها برا تپهی باال
 و   آداب  طبق پرستيدند و هم ی خداوند را م  هم ترتيب
  خود را پرستشی  بتها  آشور خودشان رسوم

 .آردند یم
   خداوند را عبادت اينكهی  بجا م امروز ه آنها تا به34

   او به باشند آهی  و دستورات  احكام نمايند و مطيع
   را اسرائيل  خداوند بعد اسمش آه (  يعقوب فرزندان
 خود  ء گذشته  و رسوم  آداب داد، مطابق)  گذاشت
،   عهد بسته  اسرائيل خداوند با قوم35. آنند یرفتار م

 را   خدانشناس اقوامی  بتها ه بود آ  آنها دستور داده به
   ننمايند و به  و پرستش  نكنند، آنها را سجده عبادت

   خداوند را عبادت  فقط بلكه36،  نكنند تقديمی آنها قربان
 آنند،  تقديمی  او قربان  نمايند و به آنند و او را سجده
انگيز،   شگفت  و قدرت  با معجزات زيرا او بود آه

  بايست ی آنها م پس37.  آورد ونآنها را از مصر بير
   خداوند را اطاعت  و دستورات  احكام  تمام همواره

  زيرا خداوند فرموده38.  نپرستند آنند و هرگز بت
 نكنيد   هرگز فراموش  با شما بستم را آهی عهد«: بود
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 شما   آنيد و من  مرا عبادت فقط39. و بتها را نپرستيد
 ». داد  خواهم  نجات  دشمنانتان را از چنگ

 ننمودند و   احكام  اين بهی  توجه  طوايف اينی ول41و40
  آنها خداوند را عبادت.  دادند  ادامه  بت  پرستش به
 نكشيدند   دست همی پرست  از بت آردند و در ضمن یم

   عمل  طريق  همان  امروز به  آنها نيز تا به و فرزندان
 . آنند یم
 

  يهودا حزقيا، پادشاه
 )1 :31و  21 :29  اريختو2(

   پادشاه  هوشع  سلطنت  سال در سومين
 يهودا  پادشاه) پسر آحاز(، حزقيا  اسرائيل

  بر تختی  سالگ  و پنج  بيست حزقيا در سن2. شد
   سلطنت  در اوشليم  سال  و نه  و بيست  نشست سلطنت
) . و دختر زآريا بود  داشت  ابيا نام مادرش. (نمود

 خداوند رفتار   ميل  داود مطابق جدشاو مانند 3
ها بود  تپهی  بر باال را آهی او معبدهاي4. آرد یم

 را در  آور اشيره شرمی ها و بتها نابود آرد و مجسمه
ی  موس را آهی  مار مفرغ او همچنين.   شكست هم

   موقع  تا آن اسرائيلی  بود خرد آرد، زيرا بن ساخته
  اين. (سوزاندند یبخور م  پرستيدند و برايش ی را م آن

  حزقيا به5) .ناميدند یم  *را نحشتانی مار مفرغ
ک هيچي.   داشت راسخی  ايمان اسرائيلی خداوند، خدا
، اند  يا بعد از حزقيا مانند او نبوده  قبل از پادشاهان

نمود و  یمی از خداوند پيروی در هر امری زيرا و6
 بود،  ده ش دادهی  موس  توسط را آهی  احكام تمام

 رو خداوند با او بود و در  از اين7. آرد ی م اطاعت
 حزقيا سر  پس. گردانيد ی م را آاميابی وی هر آار

   و خراج  آشور پيچيد و ديگر باج  پادشاه از فرمان
   را تا غزه  فلسطين همچنين8.   او نپرداخت  به ساليانه
   خود درآورد و تمام  تصرف  به  آن اطرافی و نواح
 . آرد را ويرانک  و آوچ بزرگی شهرها

   سال  با هفتمين آه( حزقيا   سلطنت  سال در چهارمين9
)  بود  مصادف  اسرائيل ، پادشاه  هوشع سلطنت

 برد و شهر   حمله  اسرائيل  آشور به شلمناسر، پادشاه

                                                 
 . به معنی مار يا مفرغ و يا شیء نجس باشدتواند نحشتان می  *

در ی يعن( بعد   سال سه10.  آرد  را محاصره سامره
   سال  و نهمين حزقيا  سلطنت  سال آخر ششمين

.  درآمد  دشمن  تصرف  به سامره)   هوشع سلطنت
 آشور   سرزمين ها را به یامپراطور آشور اسرائيل11
ی ، برخ اسرا را در شهر حلح ازی او بعض. برد

،   آنار رود خابور است  آه ديگر را در شهر جوزان
.  داد  ماد سكونت سرزمينی  را در شهرها و بقيه

   به اسرائيل ی بن  بود آه  سبب دان ب  اسارت اين12
   ندادند و خواست  گوش  خداوند، خدايشان دستورات

 او را   عهد و پيمان در عوض. او را بجا نياورند
خدمتگزار خداوند ی  موس آهی  قوانين ، از تمام شكسته

 .نمودندی  بود، سرپيچ  آنها داده به
 

 آنند ی م  را محاصره آشوريها اورشليم
 )22-1 :36 اشعيا ؛19-1 :32  يختوار2(

،   حزقيا، سنحاريب  سلطنت  سال در چهاردهمين13
 شهرهای حصاردار يهودا را   آشور تمام پادشاه

  حزقيای پادشاه14. ، آنها را تسخير آرد  نموده محاصره
:  فرستاد  پيغام  بود، چنين  در الآيش  آه برای سنحاريب

 و  نشينی آن  عقب  من ، از سرزمين ام  خطا آرده من«
 و   باج  هر قدر آه  خود بازگرد و من  سرزمين به

  ، پادشاه در جواب» .  پرداخت  بخواهی خواهم خراج
.  نمود  و هزار آيلو طال طلب  هزار آيلو نقره آشور ده

 خداوند ء  خانهء  نقره ، حزقيا تمام  مبلغ  اين برای تهيه16و15
   و حتی روآش های قصر خود را برداشت و خزانه

   را به ، همه  خدا را آندهء طالی درها و ستونهای خانه
 . آشور داد پادشاه

  را بهی  بزرگ  آشور سپاه ، پادشاه باجود اين17
   به خود از الآيشی  قواء  فرمانده سهی سرپرست
   رختء مزرعه « آنها بر سر راه.  فرستاد اورشليم
.  زدند باال اردوء  برآه آنار قنات» شورها

 حزقيا بيايد و با آنها   آشور خواستند آه فرماندهان18
) پسر حلقيا ( حزقيا الياقيمی ول.  آند صحبت

  دربار و يوآخی شبنا منش،  امور دربار سرپرست
  از طرفی  نمايندگ نگار را به وقايع)  پسر آساف(

 .خود نزد آنها فرستاد

18
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ی را برا   پيغام آشور، اينی  قوا از فرماندهانی يك19
  گويد آه ی آشور م امپراطور بزرگ«: حزقيا فرستاد

ی  از تدابير جنگ تو آه20ی؟ ا اميد بستهی  آس  چه تو به
ی آس   بگو چهی،برخوردار نيستی  نظام و قدرت

ی؟ ا  آرده  قيام  بضد من  اينچنين  آه  توست گاه تكيه
ی  عصا  اين  آه  بدانی،آن ی م  مصر تكيه اگر به21

 تو را   وزن  طاقت  آه استی ضعيفی و، ن ت دست
. رود ی فرو م  دستت شكند و به یمی ندارد و بزود

   همين  مصر اميد ببندد عاقبتش  پادشاه  به هر آه
  خود تكيهی  خداوند، خدا اگر شما بگوييد به22!  است
 حزقيا   آه استی  خداي  او همان ، بدانيد آه آنيم یم

  ها بودند خراب  بر فراز تپه او را آهی  معبدها تمام
   قربانگاه  پيش  مردمء  همه  آه  است  و دستور داده آرده

،   سرورم  از طرف من23.  آنند  عبادت اورشليم
اگر .   ببندم  با شما شرط امپراطور آشور حاضرم
 دو هزار  سوار پيدا آنيد من بتوانيد دو هزار اسب

ی حت24! وار شوند داد تا بر آنها س  شما خواهم  به اسب
 ء  اندازه سوار بدهد باز به  شما اسب  به اگر مصر هم

آيا 25.   نخواهيد داشت  قدرت  سرورمء افسر سادهک ي
 اينجا   دستور خداوند به  بدون آنيد من ی م خيال
   سرزمين  تا به  است  فرموده  من خداوند به!  ؟ نه ام آمده

 »!  آنم  و نابودش  آورم شما هجوم
  آنيم یتمنا م«:  او گفتند  به ، شبنا و يوآخ  الياقيم آنگاه26
 را   آنيد، زيرا ما آن صحبتی  ارام  زبان به
ی  مردم  نزنيد چون حرفی  عبر  زبان به.  فهميم یم
  شما گوشی  حرفها حصارند بهی  بر باال آه
 ».دهند یم

 مرا  مگر سرورم«:  داد  آشور جوابء فرماندهی ول27
   صحبت  با شما و پادشاهتان  فقط  آه  است فرستاده

  حصار جمعی  رو آهی  مردم ؟ مگر مرا نزد اين آنم
 شما   سرنوشت  به ؟ زيرا آنها هم  است اند نفرستاده شده

 خود بخورند و از ادرار خود  محكومند تا از نجاست
 »!بنوشند

ی  عبر  زبان بلند بهی  آشور با صداء  فرمانده آنگاه28
  به«:  حصار شهر بودند گفتی  رو آهی دم مر به

نگذاريد 29:  دهيد  آشور گوش  بزرگ  پادشاه پيغام
تواند  یاو هرگز نم.  دهد  شما را فريب پادشاهی حزقيا

   او را آه سخن30.  برهاند  من شما را از چنگ
 نماييد تا شما را برهاند،   خداوند توآل به: گويد یم

.  ما خواهد افتاد  بدست شهر باور نكنيد، زيرا اين
امپراطور آشور .  ندهيد  گوش پادشاهی  حزقيا به31
   خود با امنيت  شويد و در سرزمين  تسليم گويد آه یم

 و شما را   بيايم آهی تا زمان32 آنيدی زندگ  و آرامش
 شما پر از   مانند سرزمين  آه ديگر ببرمی  سرزمين به
 انگور و  ان، و درخت  و عسل ، غله  و شراب نان

  پس.  خواهيد ماند  آنيد زنده اگر چنين.   است زيتون
دهد و  ی م  ندهيد، زيرا شما را فريب  حزقيا گوش به
آيا 33.  خداوند شما را خواهد رهانيد گويد آه یم

 خود را  اند بندگان  ديگر هرگز توانسته  خدايان تاآنون
  نبر سرخدايا34؟  دهند  آشور نجات  پادشاه از چنگ
 آمد؟ آيا آنها   و عوا چه ، هينع ، ارفاد، سفروايم حمات

 خدا هرگز  آدام35؟  دهند  را نجات توانستند سامره
 دهد؟   نجات  من را از چنگی  سرزمين  است توانسته

 خداوند شما   فكر آنيد آه  است  شده  چيز سبب  چه پس
 » دهد؟  را نجات تواند اورشليم یم

 آردند،   حصار بودند سكوت روی ولی مردمی آه36
  سپس37.  چيزی نگويند  بود آه  دستور داده زيرا پادشاه

، نزد   آرده  لباسهای خود را پاره ، شبنا و يوآخ الياقيم
 قوای آشور ء  فرمانده  را آه  رفتند و آنچه حزقيای پادشاه

 . او رساندند  بود، بعرض گفته
 

 خواهد یمک  از اشعيا آم پادشاه
 )7-1 :37اشعيا (

  خبر را شنيد،  اين پادشاهی حزقيای وقت
   پوشيد و به ، پالس  آرده  خود را پاره لباس

، شبنا   الياقيم  به سپس2.  تا دعا آند  خداوند رفتء خانه
 بپوشند و نزد   پالس  آه سفيد گفت  ريش و آاهنان
   او بگويند آه و به3 بروند)  پسر آموص(ی اشعيا نب
  امروز روز مصيبت«: گويد ی م  چنين شاهپادی حزقيا
   وضعيت  ما مثل وضعيت.   است و اهانتی و سخت

  ، اما قدرت  است  حمل  منتظر وضع  آه استی زن
آميز   اهانت تو سخنانی خداوند، خدا4.  ندارد زاييدن
   آرده  اهانت زندهی  خدا  به  سردار آشور را آه اين
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ی برا. نمايد  ، بشنود و او را مجازات است
 ».  ما دعا آن  قوم بازماندگان

،  اشعيا دادند  را به  پيغام  حزقيا اين فرستادگانی وقت5
ی  آقا  به فرمايد آه یخداوند م«:   گفت او در جواب6

 آفرآميز آشوريها نترسد؛  خود بگوييد از سخنان
  شنيدن  آشور با  پادشاه  آه آنم یمی  آار زيرا من7

 ». شود بازگردد و در آنجا آشته   وطنش بهی خبر
 

 آنند یآشوريها باز تهديد م
 )20-8 :37اشعيا (
 برای   آشور از الآيش  پادشاه سردار آشور شنيد آه8

.   رفت  لبنه  او نيز به ، پس  است  رفته  لبنه  به جنگ
،   ترهاقه  آشور رسيد آه  پادشاه طولی نكشيد خبر به9

   او بسيج  به ای حمله لشكر خود را بر  حبشه پادشاه
   به  از رفتن  آشور پيش  پادشاه بنابراين.   است آرده
 : فرستاد  پيغام  چنين ، برای حزقيای پادشاه جنگ

  تو را فريبی آن ی م  بر او تكيه آهی  خداي آن«10
 را   امپراطور آشور، اورشليم گويد آه یمی وقت. ندهد
تو خود 11 .  را باور نكن  نخواهد آرد، حرفش فتح

  اند چه  هر جا رفته  آشور به  پادشاهان آهی ا شنيده
  پس. اند  برده  شهرها را از بين اند و چگونه آرده
. ی فرار آن  من از چنگی توان ی تو م  آه  نكن خيال

 و  ، رصف ، حاران  جوزان چونی  اقوام آيا خدايان12
ی  تلسار زندگ  در سرزمين  آه  عدن مردمی خدا
 آنها را   دادند؟ اجداد ما تمام  را نجات ند، ايشانآن یم

   و پادشاه  حمات بر سر پادشاه13.  برداشتند از ميان
 » آمد؟  و عوا چه ، هينع  سفروايم ارفاد و سالطين

   به سپس.  و خواند  گرفت  را از قاصدان حزقيا نامه14
 را در حضور خداوند   نامه  و آن  خداوند رفتء خانه
 : دعا آرد بعد چنين15. رد آ پهن

 بر   خود آه  بر تخت  آه اسرائيلی خداوند، خدای ا«
ی  تو تنها خدا.یا  قرار دارد، نشسته فراز فرشتگان

 را   و زمين  تو آسمان.ی هست جهانک  ممال تمام
 را بشنو و   سنحاريب خداوند، سخنانی ا16. یا آفريده
   توهين ندهزی خدای  تو، ا  به  مرد چگونه  اين ببين
 آشور   پادشاهان  آه  است خداوندا، راست17. آند یم

 را   ايشان اند و سرزمين  برده  را از بين  اقوام  آن تمام

اما . اند  آنها را سوزانده و خدايان18، اند  آرده ويران
   دستء  ساخته آنها نابود شدند، چون. آنها خدا نبودند

ی خداوند، خدای ا19.  بودند  و سنگ  و از چوب انسان
 آشور   پادشاه  ما را از چنگ آنيم ی م ما، التماس

تو خدا   تنها  بدانند آه جهانک  ممال  تا تمام  ده نجات
 ».یهست

 
   پادشاه  اشعيا به پيغام

 )38-21 :37اشعيا (
 را   پيغام  اين پادشاهی حزقيای برای نبی اشعيا20

ی  دعا يد آهفرما ی م اسرائيلی خداوند، خدا«: فرستاد
.   است  آشور شنيده ، پادشاه تو را در مورد سنحاريب

 از  شهر اورشليم:   است  اين  سنحاريب  او به جواب21
تو 22. آند ی م  تو را مسخره ترسد، بلكه یتو نم

 ی؟ا  و آفر گفته  آرده اهانتی  آس  چه بهی دان یم
   بهی؟ا  نموده  جسارت  چنين اينی  آس  چه بهی دان یم

 !  اسرائيل قدوسی خدا
 فخر   من تا بهی  فرستاد  را نزد من تو افرادت«23

بلند ی ها  آوه هايت  با عرابه آهی و بگويی بفروش
   درختان  بلندترينی؛ا  آرده  را فتح آنی ها  و قله لبنان

   و به  نموده  را قطع  صنوبرهايش سرو آزاد و بهترين
ی آن یتو افتخار م24 .یا  رسيده  جنگلش  نقاط دورترين

   و از آنها آب  آرده را تصرفی زيادی ها  چاه آه
 را  ، آن  مصر رسيده  رود نيل تو بهی و پای ا نوشيده
 .  است آردهک خش

   انجامء  تو اجازه  به  آه  بودم  من  اين دانی آه آيا نمی«25
   مقدر نموده  چنين  از قديم ؟ من  آارهايی را دادم چنين
،   آرده  شهرهای حصاردار را تصرف  تو آن آه  بودم
 شهرها   اهالی آن  بود آه  جهت از اين26.  نمايی ويران

  آنها مانند علف.  قدرتی نداشتند در برابر تو هيچ
   در زير آفتاب ای بودند آه  نورسته صحرا و گياه

.  گرديدند  پژمرده  از رسيدن ، پيش  خشک شده سوزان
   فكرها و آارهای تو و تنفری آهء  از همه اما من27

 غرور و تنفری   اين بسبب28.   داری آگاهم  من  به نسبت
 و در   داری، بر بينی تو افسار زده  من  به  نسبت آه

   و تو را از راهی آه  گذاشت  خواهم  لگام دهانت
 ». گردانيد ای بازخواهم آمده
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دادها  روي  اين عالمت«:   حزقيا گفت  اشعيا به سپس29
 خودرو   ديگر از گياهان  و سال امسال:   است اين

 و   خواهيد آاشت  سوم  خواهيد آرد، اما در سال استفاده
 خواهيد نمود و از  خواهيد درويد، تاآستانها غرس

 يهودا بار ديگر  بازماندگان30 . خواهيد خورد شان ميوه
و 31، ثمر خواهند آورد   دوانيده  خود ريشه در سرزمين

   باقی خواهند ماند، زيرا خداوند غيور اين ر اورشليمد
 .امر را بجا خواهد آورد

  او به«: گويد  می  آشور چنين  پادشاهء خداوند درباره«32
   در برابر آن  نخواهد شد، سپر بدست  شهر داخل اين

 بنا نخواهد   حصارش ای در مقابل نخواهد ايستاد، پشته
 نخواهد   اورشليم خل دا  به آرد و حتی يک تير هم

 بازخواهد   است  آمده  راهی آه او از همان33.  انداخت
 داود از  ام  بخاطر خود و بخاطر بنده زيرا من34،  گشت
 ». داد  خواهم  را نجات  آرد و آن  خواهم  شهر دفاع اين
   خداوند صد و هشتاد و پنجء فرشته  شب در همان35

  آهی ، بطور ت آشور را آش هزار نفر از سربازان
   بيدار شدند تا آنجا آه مردمی  روز بعد، وقت صبح
 .شد ی م  ديده آرد، جنازه ی آار م چشم

  ، به آردهی نشين  آشور عقب ، پادشاه  سنحاريب پس36
خود ی  در معبد خدا او در حاليكه37.  نينوا بازگشت

و ک  ادرمل  بود، پسرانش  عبادت مشغولک نسرو
   سرزمين شير آشتند و بهشرآصر او را با شم

   نام ، به ديگر از پسرانشی  فرار آردند و يك آرارات
 . شد او پادشاهی  بجا آسرحدون

 
  پادشاهی حزقيای و شفای بيمار

 )26-24 :32  تواريخ2  ؛22-8،21-1 :38اشعيا (

  بيمار شد و  روزها حزقيا سخت در آن
)  پسر آموص(اشعيای نبی . نزديک بود بميرد

 او   را به  پيغام  خداوند اين  و از جانب  رفت  عيادتش هب
   آخر رسيده  به  عمرت ، چون  را بكن وصيتت«: داد

 ».  شفا نخواهی يافت  مرض ؛ تو از اين است
   ديوار برگردانيد و به  خود را بطرف حزقيا صورت2

خداوندا، بخاطر «3:  ، گفت  خداوند دعا آرده پيشگاه
 و چطور  ام  بوده  تو وفادار و امين  به آور چقدر نسبت

   بغض سپس» .  تو رفتار آنم  ميل  مطابق ام آردهی سع
 . گريستی  تلخ  و به  را گرفت گلويش

  اشعيا قصر را ترک آند خداوند بار  از آنكه پيش4
نزد حزقيا رهبر «5:  و فرمود  گفت ديگر با او سخن

  د، خدای جدت خداون  او بگو آه  برگرد و به  من قوم
او تو .   است  را ديده  و اشكهايت داود دعای تو را شنيده

 روز ديگر از بستر بيماری  سه. را شفا خواهد داد
او 6.   خداوند خواهی رفتء  خانه  و به برخواهی خاست

او تو را و .  ديگر بر عمر تو خواهد افزود  سال پانزده
. واهد داد خ  آشور نجات  پادشاه  شهر را از چنگ اين
 داود  اش  آارها را بخاطر خود و بخاطر بنده  اين تمام
 ». خواهد داد انجام

ی  مقدار  آه  گفت پادشاهی  افراد حزقيا  اشعيا به پس7
 حزقيا  دملی ، رو  آرده  را له انجير بگيرند و آن

 .  آردند و حزقيا شفا يافت آنها چنين. بگذارند
:  بود گفتهی نبی شعيا ا  به پادشاهی  حزقيا در ضمن(8
 خداوند مرا شفا خواهد داد   شود آه  ثابت اينكهی برا«

 خداوند ء  خانه  به  توانست  روز خواهم و بعد از سه
 »دهد؟ ی م  من بهی ا  نشانه  او چه بروم

 را   آنچه  نشانه خداوند با اين«:   او گفت اشعيا به9
  ءايه س آهی خواه یآيا م:  خواهد آرد ، ثابت گفته

   عقب  به  درجه  جلو برود يا ده  درجه دهی  آفتاب ساعت
 »برگردد؟

  ساعتی  رو  سايه جلو رفتن«:  داد حزقيا جواب10
   به  درجه  ده  سايه  بهتر است ، پس  است آسانی آفتاب
 ». برگردد عقب

 آند، و   چنين  نمود آه اشعيا از خداوند درخواست11
   به  درجه آحاز را دهی  آفتاب ساعتی  روء او سايه
 .) برگرداند عقب

 
  از بابلی قاصدان

 )8-1 :39اشعيا (
  ، پادشاه پسر بلدان ( بلدانک  مرود  موقع در آن12

 خود   قاصدان توسطی ا  هديه همراهی ا نامه)  بابل
.   بيمار است  بود آه حزقيا فرستاد، زيرا شنيدهی برا
   را به  و ايشان را پذيرفتی  بابل حزقيا فرستادگان13
  ، عطريات طال و نقرهی ها برد و خزانهی  سلطنت آاخ
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 آنها   خود را بهء خانه معطر، و نيز اسلحهی و روغنها
   خزاين تمامی  بابل ، فرستادگان  ترتيب بدين.  داد نشان

 . نماند  پوشيده  چيز از نظر آنان او را ديدند و هيچ
 و از او   رفت ادشاهپی نزد حزقيای نبی  اشعيا آنگاه14

   بودند و چه  از آجا آمده  مردان اين«: پرسيد
 »خواستند؟ یم

   آمده آنها از بابل! دوری از جا«:  داد حزقيا جواب
 ».بودند

 » ديدند؟  تو چه در آاخ«: اشعيا پرسيد15
   من  در آاخ  مرا آه  خزاين تمام«:  داد حزقيا جواب

 ». ديدند است
   از طرف آهی  پيغام  اين  به پس«:  ت او گف اشعيا به16

   هر چه رسد آه یمی زمان17:   آن ، گوش خداوند است
  اند به  اندوخته  اجدادت آهی و گنجهايی  دار در آاخ

ی  باق از آنها برايتی  خواهد شد و چيز  برده بابل
   را به از پسرانتی بابليها برخ18. نخواهد ماند

   خواهند آرد و در آاخ واجه را خ ، آنان  گرفته اسارت
 ».  خواهند گماشت  خدمت  به  بابل پادشاه

.  ، نيكوست  خداوند فرموده آنچه«: داد حزقيا جواب19
 نخواهد افتاد و   اتفاق  اين ام  زنده آهی  تا وقت الاقل
 ». برقرار خواهد بود  و امنيت صلح

 او،   حزقيا و فتوحات سلطنتی  رويدادهاء  بقيه شرح20
   را به  آرد و آب  درست آهی  و قنات و نيز حوض

  ثبت»  يهودا  پادشاهان تاريخ « شهر آورد در آتاب
ی  منس  حزقيا، پسرش  از مرگ پس21.   است گرديده
 . شد پادشاه

 
  يهودا  پادشاهی،منس

 )20-1 :33  تواريخ2(

  يهودا شد  پادشاه  بود آه  ساله دوازدهی منس
   سلطنت  در اورشليم سال   و پنج و پنجاه

  او از اعمال2) . بود  حفصيبه  مادرش اسم. (نمود
   خداوند آنها را از آنعان آهی پرست بتی  قومها زشت
 خداوند   به آرد و نسبت یمی  بود، پيرو  رانده بيرون
 .ورزيد ی م گناه

 حزقيا   پدرش ها را آه منسی معبدهای باالی تپه5و4و3
هايی برای   بنا نمود، قربانگاه وباره بود، د  آرده خراب

   را همانطور آه آور اشيره  شرم  آرد و بت  درست بعل
   بود، دوباره  آرده  درست  اسرائيل ، پادشاه اخاب
  پرستش  را  و ستارگان  و ماه منسی آفتاب.  ساخت
 و آنها را در  هايی ساخت آرد و برای آنها قربانگاه می
 و   خانه رار داد، يعنی در همان خداوند قء  خانه حياط

منسی 6.  بود  خود برگزيده  خداوند برای نام شهری آه
او جادوگری و .  قربانی سوزانيد پسر خود را بعنوان

 و   ارواح آرد و با احضارآنندگان فالگيری می
 آارهای  او با اين. نمود  می  مشورت جادوگران
   حتی بتاو7.  آورد  خشم آميز، خداوند را به شرارت
 خداوند برپا نمود، يعنی در ء  را در خانه آور اشيره شرم
   داود و سليمان  به  آن  به  خداوند راجع  مكانی آه همان
 و بر   خانه  ابد بر اين  خود را تا به نام«:  بود گفته

   اسرائيل  شهرهای قبايل  از ميان ، شهری آه اورشليم
  اگر قوم8.  نهاد ، خواهم ام  آرده برای خود انتخاب

 آنها   موسی بهء  بوسيله  من  از دستوراتی آه اسرائيل
   را از اين  پيروی نمايند، بار ديگر هرگز ايشان ام داده

» . راند  نخواهم ، بيرون  دادم  اجداد ايشان  به  آه سرزمين
 بدتر   نكردند، بلكه  از خداوند اطاعت  فقط  نه اما ايشان9

   رانده  بيرون داوند آنها را از آنعان خ از قومهايی آه
   نموده  را گمراه بود، رفتار نمودند زيرا منسی ايشان

 .بود
   خود، انبيا چنين  خدمتگزارانء  خداوند بوسيله پس10

   قبيح  اعمال  يهودا اين  منسی، پادشاه چون«11: فرمود
   در گذشته  و حتی بدتر از اموريهايی آه  داده را انجام

   و مردم  بودند، رفتار نموده  ساآن  سرزمين ايندر 
 نيز بر  من12؛   است پرستی آشانيده  بت يهودا را به

 هر   آرد آه  خواهم  باليی نازل  و يهودا چنان اورشليم
 باليی را سر  همان13.  آند  را بشنود وحشت  آن آه

   اخاب  و خاندان  بر سر سامره  آه آورم  می اورشليم
 پاک   وجود ساآنانش  را از لوث  اورشليم. آوردم
،   را پاک آرده  ظرف  طور آه  همان ، درست آنم می
. گذارند تا خشک شود  می  را وارونه شويند و آن می

 را   و ايشان  گفت  را نيز ترک خواهم  قوم بازماندگان14
 آنند،   سپرد تا آنها را غارت  خواهم  دشمن بدست

اند و از روزی   ورزيده  گناه  من به   نسبت زيرا ايشان15
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 امروز   تا به  آوردم  را از مصر بيرون  اجدادشان آه
 ».اند  نموده مرا خشمگين

   بت يهودا را بهی  اهال  آه  بر اين عالوهی منس16
   خداوند گناه  به  شد آنها نسبت ، باعث آشاندهی پرست

 و  را نيز آشتی شمار ی ب گناه یورزند، افراد ب
 .  ساخت  آنها رنگين  را با خون اورشليم

و ی  منس  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح17
»  يهودا  پادشاهان تاريخ «  آلود او در آتاب  گناه اعمال
  مرد او را در باغی منسی وقت18.   است  شده نوشته
   آردند و پسرش  دفن  داشت  عوزا نام  آه  خودش آاخ
 . شد هپادشای وی  بجا آمون

 
  يهودا ، پادشاه آمون

 )25-21 :33  تواريخ2(
 يهودا شد و دو   پادشاه  بود آه  و دو ساله  بيست آمون19

، دختر   مشلمت مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم سال
  او نيز مانند پدرش20.)  بود  از اهالی يطبه حاروص

 . ورزيد  خداوند گناه  به منسی نسبت
نمود و   پيروی می های بد پدرش راه   از تمام آمون21

او از خداوند، خدای 22. پرستيد  را می بتهای پدرش
.  نكرد  خداوند عمل  دستورات  و به  برگشت اجدادش

 چيدند و او را در   بضد او توطئه  افرادش سرانجام23
   آمون  قاتالن مردم24.  رساندند  قتل  به اش  سلطنتی آاخ

   سلطنت  را بجای او بر تخت يوشيا را آشتند و پسرش
   آمون  سلطنت  رويدادهای دوران  بقيه شرح25. نشاندند

.   است  گرديده ثبت»  يهودا  پادشاهان تاريخ « در آتاب
   آردند و پسرش  عوزا دفن  باغ او را در آرامگاه26

 . شد يوشيا بجای او پادشاه
 

  يهودا يوشيا، پادشاه
 )2-1 :34  تواريخ2(

  يهودا شد و  پادشاه  بود آه  ساله  هشتيوشيا
.  نمود  سلطنت  در اورشليم سالک و يی س

.)  بود بصقتی ، از اهال ، دختر عدايه  يديده مادرش(
   خداوند عمل  ميل  داود مطابق يوشيا مانند جدش2
 .نمود ی م  آامل  خدا اطاعت آرد و از دستورات یم
 

   تورات  آتاب پيدا شدن
 )28-8 :34  تواريخ2(
 خود،   سلطنت  سال  در هجدهمين پادشاهی يوشيا4و3

  به دربار رای منش)   مشالمء پسر اصليا و نوه ( شافان
   حلقيا، آاهن  را به  پيغام  خداوند فرستاد تا اينء خانه
 خداوند ء  خانه  به  مردم را آهی ا نقره«:  بدهد اعظم

دهند،  یمی  در ورود  محافظ  آاهنان آورند و به یم
  خانهی  ساختمان  ناظران  را به و آن6و5  آنی  آور جمع

، نجارها و بناها و   تا با آن  بده خداوند تحويل
ی ها معمارها را بكار بگيرند و سنگها و چوب

 خدا را ء خانهی نمايند و خرابيهای  را خريدار تراشيده
 ».تعمير آنند

  اب خداوند صورتحسء  ساختمانی خانه از ناظران(7
 .) و درستكار بودند  مردانی امين خواستند، چون نمی

دربار ی  منش  نزد شافان  اعظم روز حلقيا، آاهنک ي8
 را پيدا   تورات  خداوند آتابء در خانه«:   و گفت رفت
 را   داد تا آن  نشان  شافان  را به  آتاب سپس» . ام آرده
 .بخواند

 خداوند را ء نه خا  آار ساختمان  گزارش وقتی شافان10و9
   حلقيا، آاهن داد در مورد آتابی نيز آه  می  پادشاه به

   بود با او صحبت  خداوند پيدا آردهء  در خانه اعظم
 . خواند  را برای پادشاه  آن  شافان سپس. آرد

   را شنيد، از شدت  تورات  آلمات پادشاهی وقت11
   آاهن حلقيا و به13و12  آرد  خود را پاره لباسی ناراحت
  ، اخيقام  پادشاه  عسايا ملتزمی، منش ، شافان اعظم

از «:  گفت) پسر ميكايا(و عكبور )  پسر شافان(
  بدون.   بايد بكنيم  چه  و قومم  من خداوند بپرسيد آه

 اجداد ما  ، چون  است خداوند از ما خشمگينک ش
   شده  نوشته  آتاب  در اين  او آه  دستورات مطابق
 ».اند ر نكرده رفتا است

ی  و عسايا نزد زن ، عكبور، شافان  حلقيا، اخيقام پس14
   دومء  بود و در محله  نبيه  رفتند آه  ُحلده  نام به

  ، پسر تقوه شوهر او شلوم. (آرد یمی  زندگ اورشليم
 امر  جريانی وقت.)  دربار بود ، خياط  حرحسء و نوه
   گفت  ايشان  به حلده15،  آردند  تعريف حلدهی را برا

   را از جانب  پيغام  بازگردند و اين  نزد پادشاه آه
  همانطور آه«16.  او بدهند  به اسرائيلی خداوند، خدا
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 بر ی، را خواند  و تو آن ام  فرموده  تورات در آتاب
زيرا 17،  فرستاد  بال خواهم  شهر و مردمانش اين

 با اند و  شده پرست ، بت گفتهک  يهودا مرا تر مردم
   من  خشم  آتش پس. اند  مرا برانگيخته  خشم آارهايشان

 . نخواهد شد ، خاموش  شده  افروخته  بر اورشليم آه
   نمود و اين  خواهم  دعای تو را اجابت اما من«20و19و18

.  فرستاد  خواهم  سرزمين  تو بر اين  از مرگ بال را پس
 مرد،  خواهی  بال را نخواهی ديد و در آرامش تو اين

 را خواندی و از اخطار   تورات  آتاب زيرا هنگامی آه
   آگاه  و ساآنانش  سرزمين  اين  در مورد مجازات من

 نمودی و در   خود را پاره ، لباس شدی، متأثر شده
 ». شدی ، فروتن  آرده  گريه حضور من
 . او رساندند  را به  پيغام  اين  پادشاه فرستادگان
 آند ی م  آن ريشهرا ی پرست يوشيا بت

 )33-29، 7-3 :34  تواريخ2(

  را  يهودا و اورشليم  بزرگان ام تم پادشاه
  آهی  در حالی،و همگ2 احضار آرد

تا ک  از آوچ  يهودا و اورشليم  و انبيا و مردم آاهنان
.  خداوند رفتندء  خانه آمدند، به ی آنها م  بدنبال بزرگ

 در   عهد را آه آتاب   دستورات  تمام در آنجا پادشاه
 .آنها خواندی  بود، برا  خداوند پيدا شدهء خانه

،   قرار داشت  در برابر جمعيت آهی  نزد ستون پادشاه3
 از   و جان  با دل  آه ايستاد و با خداوند عهد بست

   آه  آنچه آند و مطابقی  او پيرو  و احكام دستورات
  تمام. د رفتار نماي  است  شده  نوشته  آتاب در آن
 . آار را بكنند  دادند اين  نيز قول جماعت

 و   و ساير آاهنان  اعظم  حلقيا، آاهن  به  پادشاه سپس4
را ی  ظروف  خداوند دستور داد تا تمامء  خانه نگهبانان

   و ستارگان ، ماه ، آفتاب ، اشيره  بعل پرستشی  برا آه
 را در  آنها  تمام پادشاه.  ببرند  از بين رفت یبكار م
 سوزانيد و خاآستر   قدرونء  در دره  اورشليم بيرون

 ء  بوسيله  بتها را آه او آاهنان5.  برد ئيل  بيت آنها را به
  اين.  بودند برآنار آرد  شده  يهودا تعيين پادشاهان
ها درسراسر يهودا و  تپهی باالی ها  در بتخانه آاهنان

 و   و ستارگان  و ماه  و آفتاب  بعل  به در اورشليمی حت
  آور اشيره  شرم او بت6. آردند ی م تقديمی بتها قربان

   به  را از اورشليم ، آن  خداوند برداشتهء را از خانه

   را به  برد و سوزاند و خاآسترش  قدرونء دره
ی ها خانه7. قبرها پاشيدی ، رو بردهی  عموم قبرستان
دند و  خداوند بوء  خانه  در اطراف  را نيز آه لواط
  بافتند، خراب ی م  لباس  اشيره بتی برا  در آنجا زنان
 .آرد

 در ديگر شهرهای يهودا بودند   خداوند را آه او آاهنان8
  ها را آه  معبدهای باالی تپه  باز آورد و تمام  اورشليم به

.  آوبيد  درهم  تا بئرشبع آردند از جبع در آنها قربانی می
 شهر  ، حاآم  يهوشع های را آ  بتخانه او همچنين

 بود،   شهر ساختهء  دروازه  چپ ، در سمت اورشليم
 ء  نداشتند در خانه ها اجازه  بتخانه آاهنان9.  آرد خراب

 از  توانستند با ساير آاهنان  آنند، ولی می خداوند خدمت
 . فطير بخورند  مخصوص نان
 بود   حنومء  در دره  را آه  توفت ، قربانگاه پادشاه10
ی پسر يا دختر خود را برای  آرد تا ديگر آس رابخ
  را آهی او اسبهاي11. نكندی  قربان آنی روک  مول بت

 بودند از   آرده  وقف آفتابی  خدا  يهودا به پادشاهان
. آنها را سوزاندی ها  راند و عرابه  خدا بيرونء خانه

 و آنار  دروازهک  خدا، نزديء  خانه اينها در حياط(
 نتنملک نگهداری   نام  به ی از مقامات يكء حجره
 يهودا   پادشاهان هايی را آه  قربانگاه سپس12.) شدند می

در .  آرد  بودند خراب  قصر آحاز ساخته  بام بر پشت
 ء  خانه  منسی در حياط هايی را آه  قربانگاه ضمن

 را   آن  ذرات  آوبيد و تمام  بود در هم خداوند بنا آرده
 . پاشيد  قدرونء در دره

   و جنوب  اورشليم های شرق های روی تپه او بتخانه13
  ها را سليمان  بتخانه اين. ( آرد  را نيز خراب*  زيتون آوه

  ، بت  و برای آموش  صيدون ، الهه برای عشتاروت
  انگيز عمون  نفرت ، بت  و ملكوم انگيز موآب نفرت
 ها را خرد آرد و بتهای او مجسمه14.)  بود ساخته
 آنها روی   برد و زمينی را آه  را از بين آور اشيره شرم
.   پر ساخت  قرار داشتند با استخوانهای انسان آن
   يربعام  را آه ئيل  بيتء  بتخانه و  قربانگاه همچنين15

   آشانده  گناه  را به اسرائيل ی آنها بنء  و بوسيله ساخته

                                                 
» کوه فساد« عبری اين متن از کوه زيتون بعنوان ءنسخه   *

 .کند ياد می
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  و بتآنها را خرد آرد ی  آوبيد، سنگها بود، در هم
 شد   يوشيا متوجه سپس16.  را سوزانيد آور اشيره شرم
   افرادش  به پس.   چند قبر هست  آوهء  در دامنه آه

   قبرها را بيرون درونی داد تا استخوانها دستور
 بسوزانند تا  ئيل  بيت آورند و آنها را بر قربانگاه

  بود آهی  چيز  همان  درست اين.  شود  نجس قربانگاه
   پيشگويی آرده  يربعام قربانگاه ء خداوند دربارهی نب
 »؟  چيست  ستون آن«:  پرسيديوشيا17 ** .بود
   آه استی  قبر مرد خداي آن«:  او گفتند شهر بهی اهال

 شما امروز با   را آه  اينجا آمد و آنچه از يهودا به
 ».نمودی  آرديد، پيشگوي ئيل  بيت قربانگاه

   را واگذاريد و به آن «:  گفت پادشاهی يوشيا18
او ی  استخوانها بنابراين» . نزنيد  دست استخوانهايش
 *** .را نسوزانيدندی سامری  نب آنی و استخوانها

 را  های سراسر سامره های روی تپه  بتخانه يوشيا تمام19
  ها را پادشاهان  بتخانه اين.   برداشت نيز از ميان

   خداوند را به ارشان آ  بودند و با اين  ساخته اسرائيل
  ولی يوشيا آنها را با خاک يكسان.  بودند  آورده خشم

  آاهنان20.  بود  آرده ئيل  در بيت آرد، همانطور آه
  های خودشان ها را روی قربانگاه های باالی تپه بتخانه
ها   قربانگاه  را روی آن  و استخوانهای مردم آشت

 . ازگشت ب  اورشليم  وی به سرانجام. سوزانيد
 

 گيرد ی م  را جشن يوشيا عيد ِپَسح
 )19-1 :35  تواريخ2(

 عيد   خود دستور داد تا آيين  قوم  به يوشيای پادشاه21
 در   خداوند، خدای ايشان  بوسيله  را همانطور آه پسح
  از زمان22. ، برگزار نمايند  است  شده  عهد نوشته آتاب
 يا  در اسرائيل رهبر يا پادشاهی   بعد، هيچ  به يوشع

 را برگزار   شكوهی عيد پسح يهودا هرگز با چنين
   سلطنت  هيجدهم  در سال  عيد پسح اين23.  بود نكرده

 . برگزار شد يوشيا در اورشليم
 

  يوشيا ساير اقدامات

                                                 
 .2: 13 نگاه کنيد به اول پادشاهان **

 .32و31: 13 نگاه کنيد به اول پادشاهان  ***

و هر ی  و جادوگر ، يوشيا احضار ارواح در ضمن24
   و در سراسر آن را در اورشليمی پرست  بت نوع

   مطابق خواست ی آرد، زيرا م آن  ريشه سرزمين
 در   اعظم  حلقيا آاهن  آه  تورات  آتاب دستورات

  هيچ25.  بود، رفتار آند  خداوند پيدا آردهء خانه
   چنين  اين  آه  از يوشيا و بعد از او نبوده قبل  یپادشاه
آند ی  خود از خداوند پيرو  و قوت  و جان  دل با تمام
 . نمايد را اطاعتی موس   احكام و تمام

   خود عليه  خشم ، خداوند از شدت با وجود اينی ول26
.   بود، برنگشت پادشاهی  منس  آن  مسبب يهودا آه

 طرد   اسرائيل يهودا را نيز مثل«: خداوند فرمود27
ی ا  و خانه  خود، اورشليمء  آرد و شهر برگزيده خواهم
  خواهمک ، تر خواهد بود  در آن  من  اسم  گفتم را آه
 ».نمود

 
  يوشيا  سلطنت پايان

 )1 :36 -20 :35  تواريخ2(
 يوشيا و   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح28

  نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « او در آتابی آارها
 مصر، با   روزها، نكو پادشاه در آن29.   است شده

 آشور در   تا به  رفت  رود فرات  خود بطرف قشون
 آرد،  يوشيا در مجدو با او مقابله. آندک  آم جنگ
را ی  وء  جنازه سردارانش30.  شد  آشته در جنگی ول

 بردند و او را   اورشليم  از مجدو به نهادهی ا بر عرابه
.  آردند  بود دفن ديدهک  تدار  از پيش آهی در قبر
خود ی  پادشاه  يهودا پسر او يهوآحاز را به مردم

 .  آردند انتخاب
 

  يهودا يهوآحاز، پادشاه
 )4-2 :36  تواريخ2(

   شد و سه  پادشاه  بود آه  ساله سه و  يهوآحاز بيست31
 دختر   حموطل مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم ماه

  يهوآحاز مانند اجدادش32) . بود لبنهی ارميا از اهال
 . ورزيد  خداوند گناه  به نسبت

   در سرزمين  را در ربله مصر، يهوآحاز نكو، پادشاه33
   زندانی آرد تا از فرمانروايی وی در اورشليم حمات

 هزار و چهارصد  جلوگيری نمايد و از يهودا سه
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.   خواست  طال باج  و سی و چهار آيلوگرم  نقره آيلوگرم
 يوشيا  پسران  يكی ديگر از  الياقيم  مصر سپس پادشاه34

 او را   آند و اسم ت سلطن  آرد تا در اورشليم را انتخاب
   مصر، يهوآحاز را به پادشاه.  آرد  تبديل  يهوياقيم به

 خود   از قوم يهوياقيم35. مصر برد و او در همانجا مرد
 مصر   نكو، پادشاه  تا باجی را آه  سنگينی گرفت ماليات
 . او بدهد  بود به خواسته

 
  يهودا ، پادشاه يهوياقيم

 )8-5 :36  تواريخ2(
 يهودا شد   پادشاه  بود آه  ساله  و پنج  بيست قيميهويا36

  مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم  سال و يازده
 مانند  يهوياقيم37) . بود  رومه  و اهل ، دختر فدايه زبيده

 . ورزيد  خداوند گناه  به  نسبت اجدادش
 

 ، نبوآدنصر،  يهوياقيم  سلطنتء در دوره
  يهوياقيم.  آرد  حمله م اورشلي  به  بابل پادشاه

، اما   پرداخت  و خراج  او باج  به  سال  شد و سه تسليم
.  نمود  وی پيچيد و شورش ، سر از فرمان بعد از آن

 بابلی، سوری، موآبی و عمونی را  خداوند قشون2
 بود،   انبيا خبر دادهء  بوسيله فرستاد تا همانطور آه

   فرمان  بالها به  شک اين بدون3. يهودا را نابود آنند
 يهودا   داشت خداوند تصميم.  شد خداوند بر يهودا نازل

زيرا 4شمار منسی طرد آند،   بی  گناهان را بسبب
 بود و   پر آرده گناهان  بی  را از خون منسی اورشليم
 . را ببخشد  گناهان  اين خداوند نخواست

 و   يهوياقيم  سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح5
  نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « رهای او در آتابآا
   يهوياآين  پسرش  يهوياقيم  از مرگ پس6.   است شده

 مصر ديگر  پادشاه(7.   نشست  سلطنت بجای او بر تخت
   تمام  بابل  نشد، زيرا پادشاه از مرزهای خود خارج

شد، از نهر   می  يهودا هم  شامل  مصر را آه متصرفات
 .) نمود ، اشغال ود فراتمصر تا ر

 
  يهودا ، پادشاه يهوياآين

 )10-9 :36  تواريخ2(

   يهودا شد و سه  پادشاه  بود آه  ساله  هجده يهوياآين8
 نحوشطا،  مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم ماه

  يهوياآين9) . بود اورشليمی  و از اهال دختر الناتان
 .رزيد و  خداوند گناه  به  نسبت مانند پدرش

 نبوآدنصر،  ، قشون  يهوياآين  سلطنتء در دوره10
شهر ی وقت11.  آرد  را محاصره ، اورشليم  بابل پادشاه

.  آنجا رسيد  به  بود، خود نبوآدنصر هم در محاصره
 و   و فرماندهان  مقامات  و تمام يهوياآين12

  نبوآدنصر  مادر تسليمء  و ملكه  دربارش خدمتگزاران
 .شدند
 را   خود، يهوياآين  سلطنت  هشتم  در سال  بابل پادشاه

 بود، بابليها   خداوند فرموده  آنچه طبق13. زندانی آرد
 سلطنتی   آاخ  خداوند، جواهراتء  اشيا قيمتی خانه تمام

 ء  برای خانه  پادشاه  سليمان  طال را آه  ظروف و تمام
لی نبوآدنصر اها14.  بردند  بابل  بود، به خداوند ساخته

،   و سربازان  فرماندهان  شامل  را آه اورشليم
   ده  به شدند و تعدادشان  می  و آهنگران صنعتگران

 افراد فقير   تبعيد آرد، و فقط  بابل رسيد به هزار نفر می
 .  باقی گذاشت  سرزمين را در آن

 او،   را با مادر و زنان نبوآدنصر، يهوياآين15
  همچنين16.  برد  بابل به ی مملكت  و مقامات فرماندهان

 هزار نفر   هفت  را آه  آزموده  جنگ  سربازان تمام
  ، به بودند و هزار صنعتگر و آهنگر را اسير آرده

 را  يهوياآينی  متنيا عمو  بابل بعد پادشاه17.  برد بابل
   را به  نمود و نامش تعيينی  پادشاه او بهی بجا

 .صدقيا تغيير داد
 

  يهودا پادشاه  صدقيا، آخرين
 )3-1 :52 ارميا  ؛12و11 :36  تواريخ2(

 يهودا شد و   پادشاه  بود آه سالهک  و ي صدقيا بيست18
  مادرش. ( نمود  سلطنت  در اورشليم  سال يازده

او مانند 19) . بود لبنهی ، دختر ارميا و از اهال حموطل
 خداوند  خشم20.  ورزيد  خداوند گناه  به  نسبت يهوياقيم

 را   شد و او ايشان  و يهودا افروخته  اورشليم ر مردمب
 .طرد نمود

 
   اورشليم سقوط
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 32   دوم پادشاهان
 

 

 )11-3 :52، ارميا 21-13 :36  تواريخ2(

  آرد و  شورش  بابل صدقيا بر ضد پادشاه
 خود را   سپاه  تمام  بابل نبوآدنصر، پادشاه

   درآورد و در روز دهم  حرآت  به  اورشليم بطرف
 يهودا،   صدقيا، پادشاه  سلطنت  نهم ز سال ا دهم  ماه

 تا   محاصره اين2.  آرد  را محاصره اورشليم
در روز 3.   يافت  صدقيا ادامه  سلطنت  سال يازدهمين

 در شهر  آنچنانی ، قحط  سال  آن  چهارم  از ماه نهم
ی چيزک خورای  برا  مردم  بود آه  گرفته شدت

   و تمام شاهپادی ، صدقيا  شب آن5و4. نداشتند
 آردند و از   ديوار شهر را سوراخ سربازانش
   پادشاه باغک  دو حصار نزدي  درميان آهی ا دروازه
  آهی  بابل سربازان.  گريختند  اردنء  دره  جانب بود به

،   نموده  را تعقيب  بودند پادشاه  آرده شهر را محاصره
   تمام  اريحا او را دستگير آردند و در نتيجه در بيابان
 بردند   ربله آنها صدقيا را به6.  شدند  پراآنده افرادش
  سپس7.  آرد  و محكوم  او را محاآمه  بابل و پادشاه
   آشتند و چشمان  صدقيا را جلو چشمانش پسران
 زنجير   درآوردند و او را به را نيز از آاسه  خودش
 . بردند  بابل ، به بسته

 
  خداء خانهی خراب

 )23-12 :52ارميا (
 لشكر نبوآدنصر، در روز ء ، فرمانده نبوزرادان8

   نبوآدنصر، به  سلطنت  نوزدهم  از سال  پنجم  ماه هفتم
  و تمامی  سلطنت  خداوند، آاخ او خانه9.  آمد اورشليم
ی  نيروها  به سپس10.  را سوزانيد با ارزشی بناها
   را خراب  حصار شهر اورشليم دستور داد آهی بابل
 ء او بقيه11.  نمود  آار نظارت د و خود بر اينآنن

خود ی  طرفدار آهی  فرار  شهر را با يهوديان ساآنان
 تبعيد   بابل  بودند، به  آرده  اعالم  بابل  پادشاه را به
ماندند تا در ی چيز باق یافراد فقير و بی ول12. آرد

 . آنند  و زرع آنجا آشت
  اوند و حوض خدء بابليها ستونهای مفرغی خانه13

 در آنجا بود،  مفرغی و ميزهای متحرآی را آه
.  بردند  بابل  آنها را به  مفرغ شكستند و تمام

اندازها، انبرها،   ديگها، خاک  تمام همچنين15و14

 برای   مفرغی را آه  و آالت  اسباب  و تمام ظروف
  آنها تمام. شد، بردند  می  از آنها استفاده قربانی آردن

.  را نيز با خود بردند های طال و نقره ا و آاسهآتشدانه
  ، آه  و ميزهای متحرک آن  بزرگ ستونها و حوض16

 بود، آنقدر   خداوند ساختهء  برای خانه  پادشاه سليمان
  بلندی هر ستون17.  آرد شد وزن  نمی  بود آه سنگين
 با   متر بود و سر ستونهای مفرغی آنها آه هشت
 بود   شده نارهای مفرغی تزيينهای زنجير و ا رشته

 .  داشت  ارتفاع يک متر و نيم
 

 شوند ی تبعيد م  بابل يهودا بهی اهال
 )27-24 :52ارميا (

 نفر   او، و سه  و صفنيا، معاون  اعظم سرايا آاهن18
  ء، فرمانده  نبوزرادان خداوند بدست ء  خانه از نگهبانان
  ء فرمانده چنينهم19.  تبعيد شدند  بابل ، به لشكر بابل

   سپاهء  فرمانده ، معاون  مشاور پادشاه  يهودا، پنج سپاه
 نفر   با شصت سرباز بود همراهی آور  جمع  مسئول آه

 اينها را ء همه20،  بودند  در شهر مانده ديگر آه
   نزد پادشاه  حمات  در سرزمين  ربله  به نبوزرادان

 .  را آشت  در آنجا همه  بابل پادشاه21.  برد بابل
 . خود تبعيد شد  يهودا از سرزمين  ترتيب  اين به
 

  يهودا جدليا، حاآم
 )3-1 :41، 9-7 :40 ارميا(

 و  پسر اخيقام( جدليا   بابل  نبوآدنصر، پادشاه سپس22
  آهی  يهودا بر مردم  حاآم را بعنوان)   شافان نوه

.   بودند، گماشت ماندهی  باق  سرزمين هنوز در آن
   نشده  تسليم آهی  يهود  و سربازان فرماندهانی وقت23

   تعيين  جدليا را حاآم  بابل  پادشاه بودند، شنيدند آه
  اين.  شدند  جدليا ملحق  به ، در مصفه  است آرده

 پسر نتنيا،  اسماعيل:  بودند از  عبارت فرماندهان
و ی  نطوفات  سرايا پسر تنحومتی، پسر قار يوحنان

 خورد و  آنها قسمی جدليا برا24. یكاتيازنيا پسر مع
با . بترسيدی  بابل  از فرماندهان  نيست الزم«:  گفت
    سرزمين  در اين  راحت خيال
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ی  آنيد ناراحت  را خدمت  بابل اگر پادشاه. آنيدی زندگ

 ». نخواهيد داشت
پسر نتنيا و  (  اسماعيل  سال  همان  هفتم ولی در ماه25
   سلطنتی بود، با ده  از اعضای خاندان آه)  اليشمع ء نوه

 يهودی و   و جدليا و همدستان  رفت  مصفه نفر ديگر به
 يهودا، از   مردم  تمام بعد از آن26.  بابلی او را آشت
 مصر فرار   به  فرماندهان ، همراه آوچک تا بزرگ
 . باشند  بابليها در امان آردند تا از چنگ

 
   از زندان يهوياآينی آزاد

 )34-31 :52ارميا (
،   شد، يهوياآين  بابل پادشاهک  مرود اويلی وقت27

   مصادف  و اين  آزاد ساخت  يهودا را از زندان پادشاه
و ی  س  دوازدهم  روز از ماه  و هفتمين بود با بيست

 باک  مرود اويل28.   يهوياآين  اسارت  سال هفتمين
 او داد  بهی د و مقامرفتار آری  مهربان  به يهوياآين

 تبعيد   بابل  به بود آهی  پادشاهان  تمام  باالتر از مقام آه
 آرد و  او را عوضی  زندان  لباس پس29.  بودند شده

 بنشيند   پادشاه ء بر سر سفره  داد تا آخر عمرش اجازه
 بود، هر   زنده  يهوياآين آهی تا روز30. و غذا بخورد

 .شد ی م  او پرداخت  به  پادشاه از طرفی روز مبلغ



 

 ايام تواريخاول
 
 ، در اينجا  آمده  سموئيل  دوم  در آتاب برخی از مطالبی آه.   است  اسرائيل  تاريخی قوم  نيز جزو آتب  آتاب اين

   سرزمين  در جنوب  يهودا آه ندانبيشتر با رويدادهای خا»   ايام  تواريخ اول « اما آتاب.   است  شده  اشاره نيز بدان
 ءبيشتر متوجه   ايام  تواريخ آتب.  بودند  در شمال  آه  اسرائيل آردند، سروآار دارد تا خاندان  می  حكومت اسرائيل
 . سلطنتی نظر دارد  سياسی و آاخ  تاريخ  به  پادشاهان  آتب  در حالی آه  خداست ء مذهبی و خانه تاريخ
   از ميالد، مردم قبل 586  در سال.   است  يافته  بود نگارش  و آاتب  آاهن آه» عزرا « ًال توسط احتما  آتاب اين

 بعد،  چند دهه.  شدند  منتقل  بابل ، به ، اسير شده ها بر سرزمينشان  پيروزی بابلیء  يهودا در نتيجه سرزمين
 تا   را نوشت  آتاب گشتند، عزرا اين ز می خود با  وطن  آبير به  آورش  فرمان  اسرای يهودی به هنگامی آه

   رسوم او همچنين.  دهد  نشان  آنان  را به  داود و سليمان  حكومت  آشنا سازد و اهميت  را با تاريخشان آنان
 بازسازی  رسند به  خود می  سرزمين  يهود به دهد تا وقتی مردم  می  خدا را شرحء مذهبی و قواعد عبادتی خانه

 . نمايند  خدا بپردازند و خداوند را عبادت ء و خانه اورشليمشهر مذهبی 
   و نه  تا بيست  ده فصل.   پادشاه  انسانها تا شائول نخستينی  از اسام استی  فهرست  شامل  آتاب  اول  فصل نه

 آار باز   خدا را بسازد اما خداوند او را از اينء  خانه داود قصد داشت.   است داود پادشاهی  زندگ ءدرباره
 مورد   آار شد و وسايل  به  داود دست  حال با اين.   را خواهد ساخت  آن  سليمان  پسرش  و فرمود آه داشت

  در آتاب.  باشد  چيز آماده آند، همه ی م  خدا را شروعء  خانه  ساختن سليمانی  تا وقت  ساخت نياز را فراهم
 .  است  شده  داده  خدا شرح ء خانه  آار ساختن  جزئيات  ايام  تواريخ دوم

   تا ابراهيم از آدم
 )26-10 :11، 32-1 :10، 32-1 :5  پيدايش(

 : بودند از  عبارت  ترتيب  انسانها به نخستين
 ، ، قينان ، انوش ، شيث آدم

 ، ، يارد، خنوخ ئيل مهلل
 ، ، نوح ک، لم متوشالح

 .   و يافث ، حام سام
 : اينها بودند  يافث پسران7و6و5

 ، ن ياوای،، مادا جومر، ماجوج
 . و تيراسک ، ماش توبال
 : جومر پسران

 .  و توجرمه اشكناز، ريفات
 :  ياوان پسران
 .  و رودانيم ، آتيم ، ترشيش اليشه

 : اينها بودند  حام پسران9و8
 .  و آنعان ، فوت ، مصرايم آوش
 :  آوش پسران

 .، سبتكا ، رعمه ، سبته سبا، حويله

 . بودند ، شبا و ددان  رعمه پسران
 نمرود   نام بود بهی  شخص  آوش از فرزندانی كي10
 . شد  و معروف بزرگی  دالور آه
 : زير بود  جد اقوام مصرايم12و11
 ی، لهابی، عنامی،لود

 ی، فتروسی،نفتوح
 ).اجداد فلسطينيها(ی و آسلوحی آفتور

 : بودند  آنعان  دو نفر، از پسران اين13-16
 . و حيت) پسر ارشد او ( صيدون
 :ها بود  قبيله  جد اين م ه آنعان
 ی، جرجاشی، اموری،يبوس
 ی، اروادی، سينی، عرقی،حو

 .یو حماتی صمار
 : اينها بودند  سام پسران17

 ، آشور، ارفكشاد، لود، عيالم
 . ک، جاتر و ماش ، حول ، عوص ارام

 . عابر  پسر ارفكشاد بود و پسر شالح شالح18
   به فالج ( بود فالجی  يك نام:  عابر دو پسر داشت19
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 2   اول تواريخ ايام
 

 

 دنيا   او مردم ، زيرا در زمان است»  تفرقه«ی معن
 . يقطانی  ديگر و نام)  شدند متفرق

 :  يقطان پسران20-23
 ، ، حضرموت الموداد، شالف

 ، ، دقله ، اوزال ، هدورام يارح
 ، شبا، اوفير، ، ابيمائيل ايبال
 .  و يوباب حويله

 پسر   بود و شالح  سام* ارفكشاد پسر پس24-27
 ارفكشاد،

 ، عابر پسر شالح
  پسر عابر، فالج

 ، رعو پسر فالج
  پسر رعو، سروج

 ، ناحور پسر سروج
  پسر ناحور، تارح
 . بود پسر تارح)  شد  معروف  ابراهيم  بعد به آه ( ابرام

 .  و اسماعيل  نامهای اسحاق  به  دو پسر داشت ابرام28
 

   اسماعيل نسل
 )16-12 :25  پيدايش(

 : بودند از  عبارت  اسماعيل پسران31و30و29
 ، قيدار،) پسر ارشد اسماعيل ( نبايوت
 ، ، دومه ، مشماع ، مبسام ادبيل

 مسا، حداد، تيما، يطور،
 .  و قدمه نافيش

  همی  ديگر  پسران  از آنيز خود قطوره ابراهيم32
 :  قرار زير است آنها بهی  اسام  آه داشت
 ، ، مدان ، يقشان زمران
 .  و شوعه اقيشب

 . بودند ، شبا و ددان  يقشان پسران
 :  مديان پسران33

 .  و الداعه ، ابيداع ک، عيفر، حنو عيفه
 . بودند  و از آنيز او قطوره  ابراهيم اينها فرزندان

  عيسو نسل

                                                 
عنی نسل واعقاب نيز تواند به م ای که پسر ترجمه شده می کلمه   *

 .»..پس ارفکشاد از نسل سام بود و«: باشد

 )19-1 :36  پيدايش(
 .  نامهای عيسو و اسرائيل  به  دو پسر داشت اسحاق34
 : عيسو پسران35

 ، ، يعوش رعوئيلاليفار، 
 .  و قورح يعالم

 : اليفاز پسران36
 ،  جعتامی،، اومار، صف تيمان

 ). بود  تمناع  مادرش  نام آه (  و عماليق قناز و تمناع
 :  رعوئيل پسران37

 .  و مزه ، شمه ، زارح نحت
 

  ادومی  بوم ساآنان
 )30-20 :36  پيدايش(

 : عيسو بودند  پسران اينها هم39و38
، ايصر،  ، ديشون ، عنه ، صبعون  شوبال، لوطان
 . بود ، و دختر عيسو، تمناع ديشان
 . و هومامی حور:   لوطان پسران

 ، ، مناحت عليان:   شوبال پسران40
 . ، شفو و اونام عيبال
 . بودند  صبعون ، پسران  و عنه ايه
 . بود  پسر عنه ديشون41

 .  و آران ، يتران ، اشبان حمران:   ديشون پسران
 . ايصر بودند ، پسران  و يعقان ، زعوان بلهان42

 . بودند  ديشان  هر دو پسران  و اران عوص
 

   ادوم پادشاهان
 )43-31 :36  پيدايش(

آار آيد، ی روی  پادشاه  در اسرائيل  از اينكه پيش43
ی  از ديگر پسی  يك  پادشاهان  اين  ادوم در سرزمين

 : رسيدند  سلطنت به
 .آرد  زندگی می  در شهر دينهابه آه) عورپسر ب ( بالع

  بصرهی  از اهال  پسر زارح  مرد، يوباب بالعی وقت44
 . شد  پادشاه بجايش

ی  تيمان  از سرزمين ، حوشام  يوباب بعد از مرگ45
 . شد پادشاه

   پادشاه آه( مرد، حداد پسر بداد   حوشام  از آنكه پس46
 پادشاهی  به) د دا  شكست  موآب  را در سرزمين مديان
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 . آرد  سلطنت  گرديد و در شهر عويت منصوب
   بر تخت  از شهر مسريقه حداد مرد، سملهی وقت47

 . نشستی پادشاه
 در  ، آه  از شهر رحوبوت ، شائول  سمله بعد از مرگ48

 . پادشاهی رسيد ، به ای قرار داشت آنار رودخانه
 . او شد نشين پسر عكبور جا  حانان  مرد، بعل وقتی شائول49
  او زن. ( شد ، حداد از شهر فاعی پادشاه  حانان  از بعل پس50

 .) بود  ميذهب ء و دختر مطرد و نوه  داشت نام  ئيل مهيطب
 : اينها بودند ادومی  حداد، امرا  مرگ هنگام51-54

 ، ، اهوليبامه ، يتيت ، اليه تمناع
 ، مبصار، ، قناز، تيمان ، فينون ايله
 .  عيرام و ئيل یمجد

 
  يهودا نسل

 : اينها بودند  اسرائيل  به  معروف  يعقوب پسران
  يهودا،ی،، الو ، شمعون رئوبين
 ، ، يوسف ، دان يساآار، زبولون

 . جاد و اشيری،، نفتال بنيامين
   پسر داشت ، سه خود، بتشوعی  آنعان يهودا از زن3
شد عير، پسر اری ول.   و شيله  عير، اونان:ی نامها به

 . او، شرور بود و خداوند او را آشت
  يهودا بود از  عروس  عير آهء  بيوه بعد تامار، زن4

ی  نامها  شد و دو پسر دو قلو به حامله *خود يهودا
 .  پسر داشت يهودا جمعًا پنج.  زاييد  و زارح فارص

 . بودند  و حامول ، حصرون  فارص پسران5
 :  زارح پسران6

 ، ، هيمان  ايتانی،زمر
 .  و دارع آلكول

   به  حرام  مال  با برداشتن  آهی،پسر آرم   **عخان(7
 بار آورد   به  فاجعه  اسرائيل  آرد و در قوم خدا خيانت
 .) بود  زارح نيز از نسل

 . بود عزريا پسر ايتان8
   داود پادشاه خاندان

                                                 
 .38پيدايش نگاه کنيد به    *

آمده است که به » عخار«, در متن اصلی بجای عخان **
 .1: 7نگاه کنيد به يوشع . باشد می» فاجعه«معنی 

 . بودند  حصرون پسرانی  و آلوبا ، رام ئيل يرحم9
  نحشون (  پدر نحشون ، و عميناداب داب پدر عمينا رام10

 پدر   پدر سلما، سلمون نحشون11، ) يهودا بودءرهبر قبيله
 .بوعز پدر عوبيد، و عوبيد پدر يسی بود12بوعز، 

،  الياب:  اينها بودند  سن  ترتيب  يسی به پسران15و14و13
يسی 16.  و داود ، ردای، اوصم ئيل ، شمعا، نتن ابيناداب

  پسران.   نيز داشت  و ابيجايل نامهای صرويه  دو دختر به
 . بودند  و عسائيل ، ابيشای، يوآب صرويه

ی بود، پسری  يتر اسماعيل  شوهرش  آه ابيجايل17
 . عماسا  نام  به داشت

 
   حصرون نسل

 و  عزوبهی  نامها  به دو زن)  پسر حصرون ( آاليب18
اشر، ي:  بودند  عزوبه اينها فرزندان.   داشت يريعوت
 .  و اردون شوباب

 آرد   ازدواج  با افرات ، آاليب  عزوبه  از مرگ پس19
 . حور  نام شد بهی  پسر  صاحب  زن و از اين

 .بودی  پسر اور ئيل پسر حور، و بصلی اور20
با دختر ماخير ی  سالگ  شصت  در سن حصرون21

   نام شد بهی  پسر  صاحب  آرد و از او هم ازدواج
 ). پدر جلعاد بودماخير ( سجوب

 شهر در   و سه يائير بر بيست.  پدر يائير بود سجوب22
ولی قوای جشور 23. آرد  جلعاد حكمرانی می سرزمين
   با شصت  را همراه  شهرها و شهر قناط  اين و ارام

   اين ساآنان.  زور از او گرفتند  به  آن روستای اطراف
 .بودند) پدر جلعاد( ماخير  شهرها و روستاها از نسل

  ، زن ، با افراته  حصرون  پدرش  بعد از مرگ آاليب24
 پسری   صاحب  از آاليب افراته.  آرد پدر خود ازدواج

 . بود  پدر تقوع  اشحور و اشحور هم  اسم شد به
 

  ئيل  يرحم نسل
 :بودند)  پسر ارشد حصرون ( اينها پسران25
 ، ، اورن ، بونه) پسر بزرگ ( رام

 . و اخيا اوصم
 . بود ، مادر اونام ئيل  يرحم  دوم  زن عطاره26
 :  رام پسران27

 . و عاقر ، يامين معص
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 . بودند و ياداعی ، شما  اونام پسران28
 . و ابيشور بودند  نادابی، شما پسران

 . بودند  او ابيحايل  و موليد از زن  ابيشور، احبان پسران29
اوالد از  ی بسلد.  بودند  سلد و افايم  ناداب و پسران30

.  داشتی  يشع  نام بهی  پسر افايمی ول31،  دنيا رفت
 .بودی  پدر احال  و شيشان پدر شيشانی يشع

يتر و ی  نامها  به دو پسر داشتی  برادر شما ياداع32
 دو  يوناتانی ول33،  اوالد از دنيا رفت یيتر ب.  يوناتان
 .  و زازا داشت  فالت  اسم پسر به

.   دختر داشت چندينی ، ول نداشتی  پسر شيشان35و34
ی  مصر ، غالم  عقد يرحاع  را به از دخترانشی او يك

 را  شدند و نامشی  پسر آنها صاحب. خود درآورد
 .گذاشتندی عتا

 پسر  افالل37،   زاباد پسر ناتانی، پسر عتا ناتان36
ييهو پسر عوبيد، عزريا 38.  زاباد، عوبيد پسر افالل

 پسر   پسر عزريا، العاسه حالص39، پسر ييهو
ی،  پسر سسما ، شلوم پسر العاسهی سسما40،  حالص

 . پسر يقميا بود ، اليشمع يقميا پسر شلوم41
 

   ديگر آاليب نسل
   نام ميشاع)  ئيل برادر يرحم ( پسر ارشد آاليب42

  ، ماريشه  پدر ماريشه ، زيف  پدر زيف ميشاع.  داشت
 . بود پدر حبرون

 و  ، راقم ، تفوح قورح:  بودند از  عبارت ن حبرو پسران43
 .  پدر يرقعام  بود و راحم  پدر راحم شامع44.  شامع
 .بودی  پدر شما راقم

 . صور بود و پدر بيتی  پسر شما ماعون45
 و موصا و جازيز را  ، حاران ، آنيز آاليب عيفه46

 . جازيز  نام  به داشتی  پسر  هم حاران. زاييد
 :ی اسام  به  پسر داشت ششی  يهدا م نا بهی مرد(47

 ).  و شاعف ، عيفه ، فالت ، جيشان ، يوتام راجم
 پسر بدنيا   شش  آاليب ديگر از آنيزانی  يك معكه49و48

شهر ی بان ( ، شاعف  شابر، ترحنه:ی اسام آورد به
  آاليب). شهر مكبينا و جبعای بان(و شوا )  مدمنه
 . بود  عكسه  نامش  آه نيز داشتی دختر

اينها )   و افراته پسر ارشد آاليب( حور  پسران50
ی بان(سلما 51، )  يعاريم قريهی بان ( شوبال: بودند
 ).جادر بيتی بان ( و حاريف)  لحم بيت

   آه  هراوه ، جد طايفه  يعاريم قريهی ، بان شوبال52
 .دادند، بود ی م  را تشكيل  منوحوت  ساآنان نصف

 بودند،   شوبال  از نسل  آه ريم يعا قريهی ها طايفه53
 .يتری، فوتی، شوماتی و مشراعی:  بودند از عبارت

 .)ها بودند  مشراعی ها از نسل ها و اشتاولی صرعاتی(
   نطوفاتی، عطروت ، جد طايفه لحم سلما، بانی بيت54
 .بود)   مانحت  ساآنء يكی از دو طايفه( و صرعی  يوآب بيت

را ک  و مدار  آتب هآی نويسندگانی ها طايفه(55
   بودند عبارت  يعبيص آردند و ساآن یمی رونويس
ها   طايفه  اين.یو سوآاتی  شمعاتی،ترعات: بودند از

 .)، بودند  ريكاب ، جد خاندان  حمت و از نسلی قين
 

   داود پادشاه فرزندان
  بدنيا آمدند،  در حبرون  آه  داود پادشاه پسران

 :ودند از ب  عبارت  سن  ترتيب به
 . بود يزرعيل   و اهل  داشت  نام  اخينوعم  مادرش  آه امنون
 . بود  آرمل  و اهل  داشت  نام  ابيجايل  مادرش  آه دانيال

 جشور   دختر تلمای پادشاه  معكه  مادرش  آه ابشالوم2
 .بود

 . بود  حجيت  مادرش ادونيا آه
 . بود  ابيطال  مادرش شفطيا آه3

 . بود  عجله ش مادر  آه يترعام
 متولد شدند،   در حبرون  پسر داود پادشاه  شش اين4
.  آرد  سلطنت  و نيم  سال  او هفت آهی  جاي همانی يعن

ی  قرار داد و س  را پايتخت  داود شهر اورشليم سپس
 . آرد  ديگر درآنجا سلطنت  سال و سه

   بتشبع  بود، همسرش  او در اورشليم آهی زمان5
  او بدنيا آورد بهی چهار پسر برا)  ئيل یدختر عم(

 .  و سليمان ، ناتان  شوبابی،شمعی نامها
 : بودند از  عبارت  آه  پسر ديگر نيز داشت داود نه8و7و6

 ، ، نوجه ، اليفالط يبحار، اليشامع
 .  و اليفلط ، الياداع ، اليشمع ، يافيع نافج

 خود   از آنيزان همی  بر اينها، داود پسران عالوه9
 .  تامار داشت  نام نيز بهی او دختر.  اشتد
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   پادشاه  سليمان نسل
 : هستند  سليمان  اعقاب  ترتيب اينها به10-14

،  ، اخزيا، يوآش ، يهورام ، ابيا، آسا، يهوشافاط رحبعام
 . و يوشيا ، آحاز، حزقيا، منسی، آمون امصيا، عزيا، يوتام

 : يوشيا پسران15
 . ا و شلوم، صدقي ، يهوياقيم يوحانان

 :  يهوياقيم پسران16
 .يكنيا و صدقيا

 
   پادشاه  يهوياآين نسل

 :اينها بودند)   اسيری رفت  به آه (  يهوياآين پسران18و17
 ، فدايا، ، ملكيرام ئيل شئلت

 . و ندبيا شناصر، يقميا، هوشاماع
 .بودی  و شمع فدايا پدر زروبابل20و19

 : اينها بودند  زروبابل فرزندان
 ، برخيا، حسديا، ، اوهل ، حننيا، حشوبه ممشال
 .  شلوميت  حسد و دخترش يوشب

 . حننيا، فلطيا و اشعيا بودند پسران22و21
 رفايا پسر اشعيا،

  پسر رفايا، ارنان
 ، عوبديا پسر ارنان

 شكنيا پسر عوبديا و 
 .شمعيا پسر شكنيا

،  ، يجال حطوش:  داشتی  اسام  اين  پسر به شمعيا پنج
 . ، نعريا و شافاط باريح

 : داشتی  اسام  اين  پسر به نعريا سه23
 .  حزقيا و عزريقامی،اليوعينا

 :زيری  نامها  پسر بود به  هفت صاحبی اليوعينا24
 ، ، فاليا، عقوب هودايا، الياشيب

  .ی و عنان ، دالياع يوحانان
 

  يهودا نسل
 : يهودا هستند اينها از اعقاب

 .  حور و شوبالی،، آرم ، حصرون فارص
 پدر اخومای و الهد  ، و يحت ، پدر يحت رايا پسر شوبال2

 . بودند های صرعاتی معروف  طايفه  به ايشان. بود
  لحم  شهر بيت  بود و فرزندانش حور پسر ارشد افرات4و3

 و  ، فنوئيل عيطام:   پسر داشت حور سه. را بنا نهادند
، يشما و  ليزرعي:   پسر داشت  نيز سه عيطام. عازر
 شهر  فنوئيل.   داشت دختر او هصللفونی نام.  يدباش

 . را جدور را بنا آرد و عازر شهر حوشه
ی  نامها  به  داشت ، دو زن شهر تقوعی اشحور، بان5

 . حال و نعره
 : را بدنيا آورد  پسران  اين نعره6

 .یو اخشطاری ، حافر، تيمان اخزام
 : شد  پسران  اين حال نيز صاحب7
 . ، صوحر و اتنان رتص

  آه  یهاي  بود و جد طايفه  و صوبيبه  پدر عانوب قوس8
 .  بوجود آمدند  پسر هاروم از اخرحيل

 خود   خاندان  در بين  آه  يعبيص  نام بود بهی مرد9
   علت  اين  به مادرش.  بود  مورد احترام  از همه بيش
ا  با درد شديد او ر  چون  گذاشت  او را يعبيص نام

اما 10) . است» درد«ی  معن  به يعبيص. ( بود زاييده
ی ا«:  اينطور دعا آرد اسرائيلی  نزد خدا يعبيص

با .   گردان  مرا وسيع  و سرزمين  ده خدا مرا برآت
   دار تا رنج ها دور نگه  و مرا از مصيبت  باش من

 . فرمود او را اجابتی و خدا دعا» . نكشم
.  محير  نام  به داشتی سر، پ ، برادر شوحه آاليب11

 . بود محير پدر اشتون
 . بود  و تحنه  رافا، فاسيح  پدر بيت اشتون12

 . بودند  ريقه  اينها اهلء همه.  بود  بانی شهر ناحاش تحنه
 . و سرايا بودند ئيل ی قناز عتن و پسران13

 . بودند ئيل ی عتن پسرانی  و معوتونا حتات
 .بودی  پسر معونوتا عفره14
. بود»   صنعتگران ءدره« گذار  ، پسر سرايا، بنيان وآبي
   شد چون  ناميده  صنعتگرانء  دره  جهت  بدان  دره اين(

 .)آردند  در آنجا زندگی می بسياری از صنعتگران
 : بودند از عبارت)  پسر يفنه (  آاليب پسران15

 . پدر قناز بود ايله.  ، ناعم عيرو، ايله
 :ينها بودند ا ئيل  يهلل پسران16

 .  ، تيريا و اسرئيل ، زيفه زيف
 : اينها بودند  عزره پسران18و17

   مصر به مرد با دختر پادشاه.  يتر، مرد، عافر و يالون
 و   مريم  نام  يک دختر به  آرد و صاحب  ازدواج  بتيه نام
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مرد . شد)  جد اشتموع (  نامهای شمای و يشبح دو پسر به
:  نامهای  پسر شد به  سه صاحب يهودی خود نيز  از زن

 بانی شهرهای   ترتيب اينها به.  ئيل يارد، جابر و يقوتی
 . بودند جدور، سوآو و زانوح

 جد  از پسرانشی يك.  بود  هوديا خواهر نحم زن19
   اشتموعء جد طايفهی و ديگری  جرمء  قعيلهء طايفه
 .شدی معكات

 :  شيمون پسران20
 .  تيلون و ، بنحانان ، رنه امنون
  :ی يشع پسران
 .  و بنزوحيت زوحيت

 ):پسر يهودا (  شيله پسران22و21
؛  شهر مريشهی ، بان ؛ لعده شهر ليكهی عير، بان

 آار   اشبيع  در بيت  آه  باف پارچهی ها طايفه
   آه ؛ ساراف  آوزيبا؛ يوآش ؛ خاندان آردند؛ يوقيم یم

 .آرد ی م  حكومت لحمی  و يشوب در موآب
.)   است ماندهی  بجا آهنی  اينها از گزارشها متما(

   و جديره  در نتاعيم بودند آهی گران اينها آوزه23
 .آردند ی آار م پادشاهی  داشتند و برا سكونت

 
   شمعون نسل

 و  ، زارح ، ياريب ، يامين نموئيل:   شمعون پسران24
 . شائول

   و جد مشماع  مبسام ، پدر بزرگ  پدر شلوم شائول25
 .بود

 از   هم)ی شمع پدر زآور و پدر بزرگ ( حموئيل26
 . بود  مشماع پسران

، ولی   دختر داشت  پسر و شش شمعی شانزده27
 زيادی نداشتند،   فرزندان  از برادرانش هيچكدام
   يهودا بزرگء  طايفهء  اندازه  به  شمعونء  طايفه بنابراين

 در  ه داود پادشا  تا زمان  شمعون نسل31-28. نشد
،  ، موالده بئرشبع: آردند شهرهای زير زندگی می

،  ، حرمه ، توالد، بتوئيل ، عاصم ، بلهه حصر شوال
برئی،  ، بيت ، حصرسوسيم  مرآبوت ، بيت صقلغ
 و  ، عاشان ، توآن ، رمون ، عين عيطام32،  شعرايم

   اينء همه. (  تا حدود شهر بعلت  آن های اطراف دهكده33
 .)  است  شده  ثبت های ايشان  نامه اسامی در نسب

 بودند   عبارت شمعونی ها طايفهی رؤسای اسام34-39
 :از

 ، ، يوئيل)پسر امصيا ( ، يوشه ک، يملي مشوباب
، ) ئيل ی عسء  سرايا و نبيرهء پسر يوشبيا، نوه(ييهو 

 ،  يعكوبهی،اليوعينا
 ، ئيل یيشوحايا، عسايا، عد

پسر ی  شفعی،شفعپسر (، بنايا و زيزا  ئيل یيسيم
ی و شمری  پسر يدايا، يدايا پسر شمر ، الون الون

 ).پسر شمعيا
ی جستجو  شدند و در  بزرگ ها بتدريج  طايفه اين

   سمت خود بهی ها گلهی بزرگتر برای ها چراگاه
ی در آنجا آنها سرزمين40.  جدور رفتندء درهی شرق
 حاصلخيز پيدای ها  با چراگاه  و ايمن  و آرام وسيع
 .  داشت  تعلق  حام  نسل  قبًال به  سرزمين اين. آردند

ی  يهودا، رؤسا  حزقيا، پادشاه  سلطنتء در دوره41
 بردند   هجوم  حام  نسل  سرزمين  به شمعونی ها طايفه

   آردند، ساآنان آنها را خرابی ها ها و خانه و خيمه
 خود درآوردند،   تصرف  را به آنجا را آشتند و زمين

.  وجود داشتی زيادی ها در آنجا چراگاهزيرا 
 ء  از قبيله  آه  افراد مهاجم  پانصد نفر از اين سپس42

 آنها  رهبران. ( سعير رفتند  آوه  بودند به شمعون
   يشيع  پسران  و همه ئيل یفلطيا، نعريا، رفايا و عز

   را از بين  عماليقء  قبيله در آنجا بازماندگان43) .بودند
 . شدند  در آنجا ساآن  بعد خودشان  به  آنبردند و از

 
   رئوبين نسل

  ارشد اما حق.  بود  پسر ارشد يعقوب رئوبين
 برادر ناتنی   شد و به  از او گرفته  رئوبين بودن
   پدر خود هم  با زن  رئوبين  شد، چون  داده وی يوسف

 رو، در  از اين.  آرد حرمت ، پدر خود را بی  شده آغوش
   پسر ارشد ذآر نشده  بعنوان  رئوبين ، نام امه ن نسب
تر   قوی  از همه  برادرانش هر چند يهودا در بين2.  است

  ، ولی حق  او يک رهبر برخاستء قبيله بود و از ميان
 .  گرفت  تعلق  يوسف  به ارشد بودن

 :بودند)   يعقوب پسر بزرگ (  رئوبين اينها پسران3
 .ی و آرم ، فلو، حصرون کحنو

 ی،، شمع شمعيا، جوج:  هستند  يوئيل اينها اعقاب4

5



 اول تواريخ ايام 7
 

 

   رئوبينء  قبيله  رئيس بئيره.  بئيره6  و ميكا، رايا، بعل5
 فالسر، امپراطور آشور او را اسير   تغلت بود آه

 .آرد و برد
  نامه  در نسب  نامشان  آه  رئوبين  طوايف سران8و7

 : شد اينها بودند نوشته
 ، زآريا، ئيل یيع
 ).  يوئيلء  و نبيره  شامعء پسر عزاز، نوه ( عبال

   عروعير، نبو و بعل  بين آهی ا ها در منطقه یرئوبين
آنها در ی ها گله9.  شدند  قرار دارد، ساآن معون
   از طرف  جهت  بود و از اين جلعاد زياد شده  زمين
   آنار رود فرات  به  صحرا آه  تا حاشيه شرق

 . دادند ا وسعت خود ر رسيد، سرزمين یم
   به  رئوبين ، مردان  شائول  سلطنت در زمان10

 دادند و در   بردند و آنها را شكست  حمله حاجريان
 . شدند  شرقی جلعاد، ساآنء های آنها، در حاشيه خيمه

 
  جاد نسل

  ، در سرزمين  رئوبينء  قبيله  شمال  جاد در سمت ءقبيله11
 جاد ء  قبيله رئيس12.  بودند  ساآن  تا سرحد سلخه باشان
   از بزرگان ، يعنای و شافاط  و شافام  داشت  نام يوئيل
،   طايفه  هفت ، يعنی سران  ايشان بستگان13.  بودند قبيله

  ، زيع ، يورای، يعكان ، شبع ، مشالم ميكائيل: اينها بودند
  ابيحايل. ( هستند  ابيحايل  افراد از نسل اين14. و عابر

 پسر  ، ياروح ، حوری پسر ياروحپسر حوری بود
 پسر يشيشای،  ، ميكائيل جلعاد، جلعاد پسر ميكائيل

 .)يشيشای پسر يحدو، و يحدو پسر بوز
   اين رئيسی  جونء  و نوه ئيل ی پسر عبدی،اخ15

 در  واقع(ها در جلعاد   طايفه اين16. ها بود طايفه
   منطقه  و در تمام  آن و اطراف)   باشان سرزمين
  نسب17. آردند یمی  زندگ  شارون بز و خرمسرس
 يهودا و   پادشاه  يوتام  سلطنت  در زمان  ايشانء نامه

 . شد  ثبت  اسرائيل  پادشاه يربعام
 منسی از ء  قبيله ، جاد و نصف  مشترک رئوبين سپاه18

   تشكيل  و مسلح  ديده  و تعليم سرباز شجاع 44ر760
 و  ، يطور، نافيش يان حاجر  جنگ آنها به19.  بود شده

 دعا آردند و از خدا آمک  ايشان20.  رفتند نوداب
 بر او   رسيد، زيرا آه  دادشان  به خواستند و خدا هم

   شكست  آنان  و متحدان  حاجريان پس.  داشتند توآل
:  بود از  آمد عبارت  بدست  جنگی آه غنايم21. خوردند

 و  االغ 2ر000گوسفند،  250ر000شتر،  50ر000
 در   هم  زيادی از دشمنانء عده22. اسير 100ر000
. جنگيد  شدند، زيرا خدا بر ضد آنها می  آشته جنگ
  ، در سرزمين  تبعيدشان  تا زمان  رئوبين  مردم پس

 . شدند  ساآن حاجريان
 

  ی منسء  قبيله نصف
بسيار زياد بودند و در ی  منسء  قبيله افراد نصف23

  ، سنير و آوه  حرمون ، بعل  باشان  در بين  واقعء منطقه
 . شدند  ساآن حرمون

 : بودند  ايشان طوايفی اينها رؤسا24
 ،  ئيل ی، عزر ئيل ی الی،عافر، يشع

 . ئيل یارميا، هودويا و يحد
   به  و معروف هر يک از آنها رهبرانی قوی و شجاع

 وفادار   خدای اجدادشان  به ولی نسبت25آمدند،  شمار می
   خدا آنها را از بين ها را آه  آنها بتهای آنعانی.نبودند
  ، فول  خدای اسرائيل پس26. پرستيدند  بود می برده
)  بود  فالسر معروف  تغلت  به آه( آشور را  پادشاه

   آرد و مردان  حمله  سرزمين  آن  و او به برانگيخت
 منسی را اسير نمود و آنها ء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين
 تا   برد آه ، خابور، هارا و آنار نهر جوزان  حلح را به
 . هستند  امروز در آنجا ساآن به
 

  ی الو نسل
 :اينها بودندی  الو پسران
 .ی و مرار ، قهات جرشون

 : اينها بودند  قهات پسران2
 . ئيل ی و عز ، يصهار، حبرون عمرام

.  بودند  عمرام  فرزندان و مريمی ، موس هارون3
 :ی نامها  به ار پسر داشت چه هارون
 .، ابيهو، ايلعازار و ايتامار ناداب

 : اينها بودند  ترتيب  اليعازار به نسل4
،  زرحيا، مرايوت6ی،  عزی،بق5،  ، ابيشوع فينحاس

عزريا، 9،  ، اخيمعص صادوق8،  امريا، اخيطوب7
 خدا بود ء  خانه عزريا آاهن(عزريا 10،  يوحانان
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) . بنا شد  در اورشليم ليمان س  دست  به آهی ا خانه
حلقيا، 13،  ، شلوم صادوق12،  امريا، اخيطوب11

  خداوند مردمی وقت ( يهوصادق15و14عزريا، سرايا و 
 نبوآدنصر اسير آرد،   را بدست يهودا و اورشليم

 .) جزو اسرا بود  هم يهوصادق
   و مراری پسران ، قهات  شد، جرشون  قبًال گفته چنانكه16

.  بودند  جرشون لبنی و شمعی پسران17. ندالوی بود
.  بودند ئيل عزی ، ، يصهار، حبرون ، عمرام  قهات پسران18
 . مراری بودند محلی و موشی پسران19
،   يحتی،لبن:  اينها بودند  ترتيب  به  جرشون نسل20

 .ی و ياترا ، عدو، زارح يوآخ21،  زمه
،  ، قورح دابعمينا:  اينها بودند  ترتيب  به  قهات نسل22

،  ئيل ی، اور تحت24، ، اسير آساف ی، اب القانه23، اسير
 . عزيا و شائول

  نسل26.  و اخيموتی عماسا:   دو پسر داشت القانه25
،   نحتی،، صوفا القانه:  اينها بودند  ترتيب  به اخيموت

 .  و سموئيل ، القانه ، يروحام آب یال27
 . او بود پسر دوم و ابيا   پسر ارشد سموئيل يوئيل28
 ی، لبنی،محل:  اينها بودند  ترتيب بهی  مرار نسل30و29

 . هجيا و عسايای،، شمع  عزهی،شمع
 

  خداء خانهی  موسيق گروه
   عهد را در عبادتگاه  صندوق  از آنكه  پس داود پادشاه31

 موسيقی   آرد تا مسئول قرار داد، افرادی را انتخاب
 خداوند را ء  خانه  سليمان  آنكه از پيش32.  باشند عبادتگاه

 ء  در خيمه  ترتيب  افراد به  بنا آند، اين در شهر اورشليم
 رهبر  هيمان33: دادند  می  را انجام  خدمت  اين عبادت
   از پدرش  آه اوء نامه نسب.  بود  قهات ء از طايفه گروه
،  هيمان:  بود از رسيد عبارت  می  يعقوب  جدش  به يوئيل
،  ، توح ئيل ، الی ، يروحام القانه34،  ، سموئيل يوئيل

،  ، يوئيل القانه36، عماسای،  ، مهت ، القانه صوف35
،  ، قورح آساف ، اسير، ابی تحت37عزريا، صفنيا، 

 . ، الوی و يعقوب يصهار، قهات38
  ، دستيار او بود و در طرف  خويشاوند هيمان آساف39

 برآيا   از پدرش  آه ساف آء  نامه نسب. ايستاد  او می راست
، برآيا،  آساف:  بود از رسيد عبارت  الوی می  جدش به

، عدايا،  اتنی، زارح41، بعسيا، ملكيا،  ميكائيل40شمعی، 
 .، الوی ، جرشون يحت43، شمعی،  ، زمه ايتان42
در  مراری بود و ء  از طايفه  دستيار ديگر هيمان ايتان44

   به از قيشی  او آهء امه ن نسب. ايستاد  او می  چپ طرف
، قيشی،  ايتان:  بود از رسيد عبارت  الوی می جدش

امصی، بانی، 46حشبيا، امصيا، حلقيا، 45،  عبدی، ملوک
 .محلی، موشی، مراری و الوی47شامر، 

.  ديگر بود  الويان ء بعهده عبادت  ء خيمه ساير خدمات48
   تقديم: او بود  و نسل  هارونء  زير بعهده ولی خدمات49

   مربوط  وظايف  بخور، تمام هدايای سوختنی، سوزاندن
   گناهانء ها برای آفاره  قربانی  و تقديم  االقداس  قدس به
   دستورات  را طبق  خدمات  اين آنها تمام.  اسرائيل بنی

 .دادند  می موسی خدمتگزار خدا انجام
،  العازار، فينحاس:  اينها بودند  هارون نسل50

، امريا،  مرايوت52،  زرحيای، عزی،بق51،  ابيشوع
 .  و اخيمعص صادوق53،  اخيطوب

   بودند، نخستين  هارون  از نسل  آه  قهاتء طايفه55و54
 درآمد و شهر   نامشان  به  قرعه بودند آهی گروه
   به اطرافشی ها  يهودا با چراگاه  در سرزمين حبرون
   آن اطرافی  و روستاها مزارع(56.  شد  داده ايشان
 .) بود  شده  داده  ملكيت  به  پسر يفنه  آاليب قبًال به

ی  از شهرها  آه  بر شهر حبرون عالوه59و58و57
  اطرافشی ها  شهرها نيز با چراگاه  بود، اين پناهگاه

،  ، حيلين ، يتير، اشتموع لبنه:  شد  داده  هارون  نسل به
   بنيامين ء قبيله از طرف60.  شمس  و بيت دبير، عاشان
ی ها  با چراگاه  و عناتوت ، علمت جبعی نيز شهرها
 شهر   جمعًا سيزده پس.  شد  داده  ايشان  به اطرافشان

 ء  طايفهء بقيهی  برا همچنين61.  شد  داده  قهات  طايفه به
 قيد  بهی  منسء قبيلهی  غرب  شهر در سرزمين  ده قهات
 . شد  تعيين قرعه

   قيد قرعه  شهر به  سيزده جرشون ء طايفهی خاندانها62
   قبيله و نصفی يساآار، اشير، نفتالی ها از قبيله

 . نمودند  دريافت در باشانی منس
   دوازده ، جاد و زبولون  رئوبين  قبايل از طرف63

 . شد دادهی مراری  خاندانها  به  قيد قرعه شهر به
 شهرها را با   اين اسرائيل  بنی  ترتيب  اين به64
شهرهای 65.  دادند  الويان  به های اطرافشان راگاهچ
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 قيد   نيز به  و بنيامين  يهودا، شمعونء اهدايی قبيله
 . شد  داده  ايشان  به قرعه

  های اطراف  شهرها و چراگاه  اين  افرايمء قبيله66-69
يكی از  ( شكيم:  داد  قهاتء  خاندانهای طايفه آنها رابه

 ،) بود  واقع  افرايم آوهستان در   آه شهرهای پناهگاه
.   رمون  و جت ، ايلون  حورون ، بيت جازر، يقمعام

 منسی، دو شهر عانير و ء  غربی قبيله از سرزمين70
 خاندانهای ديگر   آنها به های اطراف  با چراگاه بلعام
 . شد  داده قهات

  خاندانهای  به های اطرافشان شهرهای زير با چراگاه71
 :  شد  داده  جرشونء طايفه

ی  شهرها:ی منسء قبيلهی  شرق  سرزمين از طرف
 ؛  و عشتاروت  باشان  در زمين جوالن

 ؛ ، عانيم راموت73،  ، دابره قادش:  يساآارءاز قبيله72
 ؛ ، رحوب حقوق75،  ، عبدون آل مش:  اشير ءاز قبيله74
 .  و قريتايم ، حمون  در جليل قادش:  نفتالیء از قبيله76
  خاندانهای  به های اطرافشان ی زير با چراگاهشهرها77

 : شد دادهی  مرارء طايفه
 ء رمونو و تابور؛ از قبيله:   زبولونء از قبيله79و78

باصر :  شهر اريحا  مقابل  رود اردن  در شرق رئوبين
 ؛  و ميفعت ، قديموت ، يهصه در بيابان

 ،  جلعاد، محنايمء  در ناحيه راموت:  جادء از قبيله80
 .  و يعزير حشبون81
 

  يساآار نسل
 . ، شمرون ، ياشوب ، فوه توالع:  يساآار پسران

ک  ي از آنها رئيسک  هر ي  آه  توالع پسران2
 : بود طايفه
 .  و سموئيل  يبسامی،، يحما ئيل ی رفايا، يری،عز

  اينی  جنگ  مردان ، تعداد آل  داود پادشاه در زمان
 . بودنفر 22ر600ها  طايفه

   به يزرحيا و چهار پسرش. بودی يزرحيا پسر عز3
ک  و يشيا، هر ي ، عوبديا، يوئيل ميكائيلی نامها
ی  زياد  و پسران آنها زنان4. بودندی ا  طايفه رئيس

  خدمتی  برامرد 36ر000 توانستند  داشتند بطوريكه
 ء  از قبيله آهی  مردان تعداد آل5. بفرستندی سرباز

داشتند ی آمادگی باز سر خدمتی يساآار برا

 آنها در   تمام  نام  بود آه زبده جنگجوی 87ر000
 . شد  نوشته  نامه نسب

 
   بنيامين نسل

 . ئيل ی، باآر و يد بالع:  اينها بودند  بنيامين پسران6
،  ، يريموت ئيل ی عزی،، عز اصبون:   بالع پسران7

تعداد .  بودند  طايفه  نفر رئيس  پنج  اين.یعير
  رسيد آه ی منفر 22ر034   به  طوايف  اين نسربازا

 . شد  نوشته  نامه  آنها در نسب نام
، اليعازار، اليوعينای،  ، يوعاش زميره:  باآر پسران8

تعداد 9.   و علمت ، ابيا، عناتوت عمری، يريموت
   نام رسيد آه نفر می 20ر200   به  طايفه  اين سربازان
 . شد  ثبت  نامه در نسب   رؤسای طوايف  نام آنها همراه

:  اينها بودند  بلهان پسران.  بود ئيل  پسر يديع بلهان10
 . و اخيشاحر ، ترشيش ، زيتان ، ايهود، آنعنه ، بنيامين يعيش

 17ر200   بودند آه ئيل  يديع طوايفی اينها رؤسا11
  ها از نسل یها و حوف یشوف12. داشتندی  جنگمرد

 . احير ها از نسل یعير بودند و حوش
 

  ی نفتال نسل
.   يصر و شلومی،، جون ئيل ی يحص:ی نفتال پسران13
 .) بودند ، آنيز يعقوب بلههی ها اينها نوه(
 

  ی منس نسل
 ارامی بود، بدنيا   از آنيز او آه  منسی آه پسران14

ماخير از 15. بودند) پدر جلعاد( و ماخير  آمدند، اسرئيل
او .   گرفت د زنها برای خو ها و حوفی  شوفی ميان

 .  داشت  معكه  نام خواهری به
   فقط بود آهی  منس ديگر از فرزندانی صلفحاد يك

 . چند دختر داشت
 او   پسری زاييد و نام  داشت  نام  معكه  او هم  ماخير آه زن16

   بود و پسرانش  شارش  برادرش اسم.  گذاشتند را فارش
  پسراناينها .  بود سر اوالم پ بدان17.  داشتند  نام  و راقم اوالم

 .های منسی بودند های ماخير و نبيره جلعاد، نوه
   پسر بدنيا آورد به سه) خواهر جلعاد ( همولكه18

 .  ايشهود، ابيعزر ومحله:ینامها
 .بودند   شميداع  پسران  انيعامی،، لقح ، شكيم اخيان19
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   افرايم نسل
،  شوتالح: ند از بود  عبارت  ترتيب  به  افرايم نسل21و20

عازر و ،  ، زاباد، شوتالح ، العادا، تحت بارد، تحت
 .العاد

 در  ها را آه های جتی العاد و عازر قصد داشتند گله
   آنند، ولی بدست  بودند غارت  ساآن  سرزمين آن

   مدت  افرايم پدرشان22.  شدند های آنجا آشته روستايی
 دلداری او   به  و اقوامش  گرفت زيادی برای آنها ماتم

 پسری   شده  حامله  افرايم ، زن  از آن پس23. آمدند
يعنی  (  او را بريعه  نام  مصيبت  ياد آن زاييد و به

 .گذاشتند) » فاجعه«
   حورون ، بيت شيره.  بود ، شيره  دختر افرايم نام24

 . را بنا آرد  شيره  و باال و اوزين پايين
 او   نسل  آه  رافح  نام  به داشتی  پسر ديگر افرايم25

 : بودند از عبارت
،  ، عميهود، اليشمع لعدان26،  ، تاحن ، تالح راشف

 .  و يهوشوع نون27
  ئيل  بيت آردند شامل  زندگی می  آنها در آن ای آه ناحيه28

   تا نعران  شرق  از طرف  بود آه و روستاهای اطرافش
 امتداد   تا جازر و روستاهای حوالی آن  غرب و از سمت

 با   و ايه  شكيم  ناحيه شهرهای ديگر اين.  يافت می
 . آنها بودند های اطراف دهكده

 بودند،   پسر يعقوب  يوسف  از نسل آهی  منس ءقبيله29
 آنها را در اختيار  اطرافی زير و نواحی شهرها
 .، مجدو و ُدر ک، تعنا شان بيت: داشتند

 
  اشير نسل

ی ، يشو ، يشوه يمنه: ند از بود  اشير عبارت پسران30
 .  نيز داشت  سارح  نام بهی اشير دختر.  و بريعه

  ئيل یحابر و ملك:  بودند از  عبارت  بريعه پسران31
 ). پدر برزاوت(

، شومير و  يفليط:  بودند از  حابر عبارت پسران32
 .  شوعا نيز داشت  نام بهی حابر دختر.  حوتام

 و  ، بمهال فاسک: د از بودن  عبارت  يفليط پسران33
 . عشوت

 : اينها بودند  شومير برادر يفليط پسران34
 .  و ارام ، يحبه روهجه

،  صوفح:  بودند از  عبارت*  برادر او هيالم پسران35
 .  و عامال ، شالش يمناع

، حرنفر،  سوح:  بودند از  عبارت  صوفح پسران36
،  باصر، هود، شما، شلشه37،   يمرهی،، بير شوعال
 . و بئيرا يتران

 .، فسفا و آرا يفنه:  بودند از عبارت  ** يتر پسران38
 . و رصيا ئيل ، حنی آرح:  بودند از  عال عبارت پسران39
ها بودند،   طايفه  سران  اشير آه  فرزندانء همه40

   محسوب برجستهی  و رهبران آار آزمودهی جنگاوران
   در نسب  آه  طايفه اينی  جنگ تعداد مردان. شدند یم

 . بودنفر 26ر000 گرديد   ثبت نامه
 

   بنيامين  و نسل  شائول ء نامه نسب
:  اينها بودند  سن  ترتيب  به  بنيامين فرزندان

 . و رافا نوحه2،  ، اخرخ اشبيل ، بالع
ادار، جيرا، ابيهود، :  اينها بودند  بالع پسران3
 . حورام و  جيرا، شفوفان5،  ، اخوخ ، نعمان ابيشوع4
اينها . ، اخيا و جيرا نعمان:  احود اينها بودند پسران7و6

آردند، اما   زندگی می  در جبع رؤسای طوايفی بودند آه
پدر عزا (جيرا .  تبعيد شدند  مناحت  به  اسير شده در جنگ
 . تبعيد رهبری آرد  را در اين ايشان) و اخيحود

  الق و بعرا را ط  خود حوشيم  زنان شحرايم10و9و8
   در سرزمين  جديد خود خوداش از زنی داد، ول
 :زير شدی  اسام بهی  فرزندان  صاحب موآب
.  ، شكيا و مرمه ، يعوص ، ظبيا، ميشا، ملكام يوباب
 . شدند طوايفی  رؤسا  پسران  اين تمام

 را   و الفعل ، ابيطوب  شحرايم  سابق ، زن حوشيم11
 . بود  زاييده برايش

 و  عابر، مشعام:  بودند از  عبارت  الفعل پسران12
ی اونو و لود و روستاهای شامد شهرها. (شامد

 .) آنها را بنا آرد اطراف
ی هاي طايفهی ، رؤسا  و شامع  ديگر او بريعه پسران13

   جت ساآنان آنها. آردند یمی  زندگ  در ايلون بودند آه
 . راندند را بيرون

                                                 
 .باشد) 32آيه (شايد همان حوتام     *

 .باشد) 36آيه (شايد همان يتران   **
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 ، اخيو، شاشق:  اينها بودند  بريعه پسران16و15و14
 . و يوخا ، يشفه ، زبديا، عارد، عادر، ميكائيل يريموت

،  زبديا، مشالم:  بودند  الفعل  پسران افراد زير هم18و17
 .  و يوباب  يزلياهی، حابر، يشمرای،حزق

 ی، زبدی،، زآر  يعقيم:ی شمع پسران21و20و19
 . ، ادايا، برايا و شمرت ئيل ی ايلی، صلتای،اليعينا

،  ، عبدون ئيل ی، عابر، ايل يشفان:   شاشق رانپس22-25
، عنتوتيا، يفديا و  ، حننيا، عيالم  حانانی،زآر
 . فنوئيل

 يعرشيا،27شمشرای، شحريا، عتليا، :   يرحام پسران26
 .یايليا و زآر

ی  زندگ  در اورشليم بودند آهی طوايفی اينها رؤسا28
 .آردند یم

.  شد و در آنجا ساآن را بنا آرد  ، شهر جبعون ئيل يعی29
 و   داشت  نام پسر ارشد او عبدون30.  بود  او معكه  زن نام

،  ، بعل صور، قيس:  بودند از  عبارت  ديگرش پسران
 .  پدر شماه و مقلوت32جدور، اخيو، زاآر 31،  ناداب
ی  زندگ  در شهر اورشليم ها با هم  خانواده  اين تمام
 .آردند یم

 . بود  پدر شائول ، و قيس نير پدر قيس33
   شائول  پسران  و اشبعل ، ابيناداب ، ملكيشوع يهوناتان
 .بودند

 . بود  و ميكا پسر مفيبوشت  پسر يوناتان *مفيبوشت34
 .، آحاز ، تاريع ک، مال فيتون:  ميكا پسران35
   و عزموت  پدر علمت ، و يهوعده آحاز پدر يهوعده36

 .پدر موصا بودی زمر. بودی و زمر
 و   پدر العاسه ، رافه وصا پدر بنعا، بنعا پدر رافهم37

 . بود  پدر آصيل العاسه
،  ، بكرو، اسماعيل عزريقام:   پسر داشت  شش آصيل38

 . شعريا، عوبديا و حانان
و   ، يعوش اوالم:   پسرداشت  سه  برادر آصيل عيشق39

 . اليفلط
ی  و تيراندازان شجاعی  جنگاوران  اوالم پسران40

 داشتند، و   و نوهپسر 150   مردان اين. بودندماهر 
 . بودند  بنيامينء  از قبيله همه

                                                 
 .بود» بعل مريب«ام ديگر او ن   *

  از تبعيد بازگشتند آهی يهوديان
  ها در آتاب ی اسرائيل  تمام  و نسب اصل

 . شد نوشته»   اسرائيل پادشاهان  تاريخ«
.  تبعيد شدند  بابل بهی پرست  بت  يهودا بسبب مردم

ز تبعيد بازگشتند و در  ا آهی  گروه نخستين2
از ی  خاندانهاي  شدند، شامل خود ساآنی قبلی شهرها
 ء  خانه  و خدمتگزاران ، الويان ، آاهنان  اسرائيل قبايل

 و  ، افرايم يهودا، بنيامينی ها از قبيله3. خدا بودند
   بازگشتند تا در آنجا ساآن  اورشليم بهی ا عدهی منس
 .شوند

 نفر 690 جمعًا  زير آهی خاندانها يهودا ء از قبيله6و5و4
 : گزيدند  سكونت بودند در اورشليم

پسر عميهود، عميهود پسر ی عوتا(ی  عوتا خاندان
از ) بودی پسر بانی  امری،پسر امری  عمری،عمر
 ؛) پسر يهودا بود فارص (  فارص طايفه
از )  بود عسايا پسر ارشد شيلون( عسايا  خاندان
 ؛  شيلونء طايفه
 .  زارحء  از طايفه  يعوئيل خاندان

 956   جمع زير آهی  خاندانها  بنيامينء از قبيله9و8و7
 : گزيدند  سكونت  بودند در اورشليمنفر

 ء  هودويا نبيرهء  نوه سلو پسر مشالم( سلو  خاندان
 ؛) بود هسنوآه
 ؛) بود يبنيا پسر يروحام( يبنيا  خاندان
 ؛)بودی كر مء و نوهی  پسر عز ايله (  ايله خاندان
 و   رعوئيلء  پسر شفطيا نوه مشالم (  مشالم خاندان
 ). يبنيا بود ءنبيره

 : شدند، اينها بودند  ساآن  در اورشليم آاهنانی آه11و10
پسر حلقيا، حلقيا ( و عزريا  ، ياآين يدعيا، يهوياريب

 پسر  ، صادوق  پسر صادوق ، مشالم پسر مشالم
   عزريا سرپرست).  پسر اخيطوب ، مرايوت مرايوت
 . خدا بودء خانه

پسر  عدايا. (  داشت  عدايا نام ديگر از آاهنانی يك12
 پسر فشحور، فشحور پسر ملكيا  ، يروحام يروحام

 .)بود
،  ئيل یپسر عدی معسا. (بودی  ديگر معسا آاهن
  ، مشالم  پسر مشالم ، يحزيره  پسر يحزيره ئيل یعد

 .)بود پسر امير  ، مشليميت پسر مشليميت
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 نفر 1760 جمعًا   و خاندانهايشان  آاهنان اين13
 خدا   در خانه خدمتی  شايستگ ايشانی همگ. شدند یم

 .را داشتند
   شدند عبارت  ساآن  در اورشليم آهی الويان16و15و14

 :بودند از
   حشبيا آهء  و نبيره  عزريقام ، نوه پسر حشوب(شمعيا 
 ):بودی  مرارء از طايفه

 ؛ ؛ جالل شبقبقر؛ حار
 ؛)  آسافء و نبيرهی  زآر پسر ميكا، نوه(متنيا 

 ؛)  يدوتونء  و نبيره  جاللء پسر شمعيا، نوه(عوبديا 
   نطوفاتيان ء در ناحيه  آه  القانهء پسر آسا و نوه(برخيا 
 ). بود ساآن

   شدند عبارت  ساآن  در اورشليم آهی نگهبانان18و17
 :بودند از
   آه  و اخيمان ، طلمون ، عقوب)  نگهبانان رئيس ( شلوم
ی  نگهبان  هنوز مسئول ايشان. بودندی  الو همه

 از   شلوم نسل19. هستندی  سلطنت آاخی  شرقء دروازه
 و  شلوم. رسيد ی م  قورح  به و ابياسافی قور

 بودند جلو   قورح  از نسل  آه  نزديكش خويشاوندان
  ستدادند، در یمی  خدا نگهبانء  خانهء دروازه

ی در ورودی  نگهبان  مسئول  اجدادشان همانطور آه
 پسر   فينحاس  زمان در آن20.  بودند  عبادتء خيمه

آرد و خداوند با او  ی م العازار، برآار آنها نظارت
در ی  نگهبان زآريا پسر مشلميا مسئول21. بود

 . بود  عبادت خيمهی ورود
  نسب  آنها مطابق.  بودنفر 212  تعداد نگهبانان22

اجداد آنها .  شدند  از روستاها انتخاب هايشان نامه
   تعيين  سمت  اين بهی  نب  و سموئيل  داود پادشاهء بوسيله
 ء خانهی ها دروازهی  نگهبان مسئوليت23.  بودند شده

.  بود  شده  گذاشته  آنها و فرزندانشانء خداوند بعهده
 و  شرق خداوند ء  خانه  در چهار طرف  نگهبانان اين24

  خويشاوندان25.  مستقر شدند  و جنوب ، شمال غرب
 يكبار   در روستاها بودند هر چند وقت  آه ايشان
. دادند یمی آنها نگهبانی  بجا هفتهک يی برا
   داشتند آه بعهدهی  را چهار الو  نگهبانان رياست26

 اطاقها  آنها مسئوليت.  بود  بسيار حساس هايشان شغل
ی ها خانه27.  داشتند  خدا را بعهده هخانی ها و خزانه

 را   آن بايست ی م  خدا بود چونء خانهک  نزدي ايشان
ها   زود دروازه آردند و هر روز صبح یمی نگهبان

 .نمودند یرا باز م
بودند ی ظروفی  نگهدار  مسئول از الويانی بعض28
هر بار . شد ی م  از آنها استفاده آردنی قربانی  برا آه
گرداندند، با  یخود برمی  جا  را به ظروف   اين آه
  ديگران29.  نشوند شمردند تا گم ی آنها را م دقت

،  از آرد نرمی  خدا و نگهدار ء خانه  اثاث مأمور حفظ
.  بودند ، بخور و عطريات  زيتون ، روغن شراب

. آردند ی م  تهيه ، عطريات از آاهنانی بعض30
   شلوم گ و پسر بزر از الويانی يك(متتيا 31

   خدا تقديم  به بود آهی  نان  پختن ، مسئول)یقورح
  ء مأمور تهيه  قهات از افراد خاندانی بعض32. شد یم

 . بودند  روز سبت  مقدس نان
 ء خانهی  موسيق مسئوليتی الوی ها از خاندانی برخ33

ی  خاندانها در اتاقهاي  اين سران.  داشتند خدا را بعهده
 و   شب ايشان. آردند یمی بود، زندگ خدا ء  در خانه آه

 .نداشتندی  ديگر  بودند و مسئوليت  خدمتء روز آماده
   نسب  شدند، طبق  برده  در باال نام آهی  افراد تمام34

  اين. بودندی الوی  خاندانها ، سران هايشان نامه
 .آردند یمی  زندگ  در اورشليم رهبران

 
   شائول  و نسل  نامه نسب

)8: 29-38( 
   را بنا آرد و در آنجا ساآن  شهر جبعون ئيل یيع35
 و  پسر ارشد او عبدون36.  بود  او معكه  زن نام. شد

،  ، بعل صور، قيس:  بودند از  عبارت  ديگرش پسران
.  جدور، اخيو، زآريا و مقلوت37،  نير، ناداب

 در  ها با هم  خانواده اين.  بود  پدر شمام مقلوت38
 .آردند یم ی زندگ اورشليم

 پدر  ، و شائول  پدر شائول ، قيس نير پدر قيس39
 . بود  و اشبعل ، ابيناداب ، ملكيشوع يوناتان

ميكا 41 پدر ميكا،  ، مفيبوشت*  پدر مفيبوشت يوناتان40
،  آحاز پدر يعره42،  و آحاز ، تحريع ک، مال پدر فيتون

پدر ی  زمری، و زمر ، عزموت  پدر علمت يعره

                                                 
 .بود» بعل مريب«نام ديگر او    *
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صا پدر بنعا، بنعا پدر رفايا، رفايا پدر مو43، موصا
 . بود  پدر آصيل  و العاسه العاسه

 :ی اسام  به  پسر داشت  شش آصيل44
 . ، شعريا، عوبديا و حانان ، بكرو، اسماعيل عزريقام

 
   شائول مرگ

 )13-1 :31   سموئيل اول(

و   شدند ها وارد جنگ  با اسرائيلی*ها فلسطينی
ها فرار آردند  اسرائيلی. ند داد آنها را شكست

.  زيادی بجای گذاشتند  تلفات  جلبوع  آوهء و در دامنه
 و  ، ابيناداب  پسر او يوناتان  و سه ها شائول فلسطينی2

.  را آشتند  آردند و هر سه  را محاصره ملكيشوع
 فلسطينی   شد و تيراندازان  تنگ  بر شائول عرصه3

 .آردند   را گرفتند و او را مجروح دورش
   بدست  از اينكه پيش«:   خود گفت  محافظ  به شائول4

  ، تو با شمشير خودت  و رسوا شوم  آافرها بيفتم اين
 »! مرا بكش

   شائول پس.  مرد ترسيد اينكار را بكند آنی ول
 و   انداخت ، خود را بر آن  را گرفته شمشير خودش

نيز  ديد، او   او را مرده  چون  شائول محافظ5. مرد
 و  شائول6.  و مرد  انداخت شمشيرشی خود را رو

   خاندان  ترتيب  اين  مردند و به  پسر او با هم سه
 . برافتاد شائولی سلطنت

   سپاه  شنيدند آه  يزرعيلء  دره های ساآن وقتی اسرائيلی7
   آشته  و پسرانش  و شائول  خورده  شكست اسرائيل

  آنگاه.  و گريختنداند، شهرهای خود را ترک آردند شده
 . شدند  شهرها ساآن ها آمدند و در آن فلسطينی

 رفتند،  شدگان  آشته ها برای غارت  فلسطينی روز بعد آه8
 . پيدا آردند  جلبوع  را در آوه  و پسرانش  شائولء جنازه

 جدا   را گرفتند و سر او را از تن  شائولء آنها اسلحه9
   را به  و سر شائول  اسلحه سپس. ، با خود بردند آرده

   شائول  شدن  فرستادند تا خبر آشته سراسر فلسطين
 ء آنها اسلحه10.  برسانند  فلسطين  بتها و مردم را به

                                                 
قبل , 29 الی 10وقايع مندرج در فصل , از لحاط ترتيب زمانی  *

 .گيرد  قرار می9از وقايع مندرج در فصل 

 را   خود گذاشتند و سرش  را در معبد خدايان شائول
 . آويختند  داجون  ديوار معبد بت به
  ها چه  فلسطينی  جلعاد شنيدند آه  يابيش وقتی ساآنان11

 دالور خود را  مردان12اند،   آورده باليی بر سر شائول
   پسر او را به  و سه  شائول ء جنازه فرستادند و ايشان

 بخاک   بلوط  جلعاد آوردند و آنها را زير درخت يابيش
 . گرفتند  روزه  برای ايشان سپردند و يک هفته

از خداوند و ی  نافرمان  سبب  به  شائول مرگ13
او از 14. بود  ** ارواحء احضار آننده با  مشورت

 او را نابود آرد   و خداوند هم  نخواست خداوند هدايت
 .دادی  داود پسر يس  را به و سلطنتش

 
 شود ی م  اسرائيل داود پادشاه

 )10-1 :5   سموئيل دوم(

رفتند  نزد داود   حبرون  به  اسرائيل رهبران
 تو   و استخوان ما گوشت«:  او گفتند به و

   بود، سپاهيان  پادشاه  شائول آهی زمانی حت2؛  هستيم
 بر  و بسالمتی برد ی م  جنگ ما را تو به

 تو   آه  است  فرموده  و خداوند، خدايتی؛گرداند یم
 ».ی او باش  و رهبر قوم بايد شبان

   داود درحضور خداوند با رهبران  در حبرون پس3
   خداوند به ر آه همانطو  و ايشان  عهد بست اسرائيل
   اسرائيل  پادشاه  بود، او را بعنوان  فرموده سموئيل
   اورشليم  به  رهبران  داود و آن سپس4.  آردند انتخاب

   نيز ناميده ها بود و يبوس ی يبوس  سكونت  محل آه
   از ورود آنها به يبوسی اهالی ول5. شد، رفتند یم

   را آه يون صه ء داود قلعه پس. آردندی شهر جلوگير
  و به6  شد، تسخير آرد معروف» شهر داود « بعد به

  ها حمله ی يبوس  به آهی  آس اولين«:  افراد خود گفت
   پسر صرويه يوآب» . خواهد شد  سپاهء آند، فرمانده

   مقام  آرد؛ پس ها حمله ی يبوس  به بود آهی  آس اولين
   قلعه ر آنداود د7.  شد  او داده  داود به سپاهی فرمانده
   از شهر اورشليم  قسمت  آن  جهت بهمين  شد و ساآن

 .را شهر داود ناميدند
   بود به  قلعه  اطراف  قديمی شهر را آه داود بخش8

                                                 
 .28 نگاه کنيد به اول سموئيل  **
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   شهر اورشليمء  بقيه  داد و يوآب  وسعت  بيرون سمت
 و   روزبروز بر قدرت  ترتيب  اين به9. را تعمير آرد

زيرا خداوند، خدای قادر شد،   می نفوذ داود افزوده
 . با او بود متعال

 
  داود  شجاع سربازان

 )39-8 :23   سموئيل دوم(
   همراه  داود آه  شجاع سربازانی  اسام  است اين10
 خود   خداوند، پادشاه  آالم  او را مطابق  اسرائيل قوم

 : او را استوار نمودند ساختند و سلطنت
   افسرانء فرمانده)  حكمونی از اهالی مرد ( يشبعام11

 خود سيصد  او يكبار با نيزه.  بود  داود پادشاه شجاع
 . نفر را آشت

   دومء  در رتبه  اخوخ العازار پسر دودو، از خاندان12
ها در   با فلسطينی او در جنگی آه13.  قرار داشت

در محلی . آرد ، داود را همراهی می  درگرفت َفسَدميم
ها   دربرابر فلسطينی  اسرائيل  جو بود، سپاهء  مزرعه آه
ولی العازار و 14 فرار گذاشتند،   نياوردند و پا به تاب

ها   جو دربرابر فلسطينیء  مزرعه  در آن افرادش
 دادند و خداوند  ايستادگی آردند و آنها را شكست

 . نمود  ايشان پيروزی بزرگی نصيب
 اردو   رفائيمء ها در دره ای از فلسطينی  عده درحالی آه15
 او   داود پيش  نفر از سی سردار شجاع  بودند، سه زده
داود در 16.  بود، رفتند  شده  پنهان  در غار عدوالم آه

  لحم ها در بيت  خود بود و اردوی فلسطينی پناهگاه
  چقدر دلم«:   داود گفت  هنگام در اين17.  بود مستقر شده

  لحم  بيتء  نزديک دروازه  چاهی آه خواهد از آب می
 اردوی   سردار قلب  سه  آن پس18» !  بنوشم است

   آب  چاه  گذشتند و از آن ، از آن ها را شكافته فلسطينی
 را   آب ولی داود آن. آشيدند و برای داود آوردند

   حضور خداوند ريخت  به  هديه  را چون  آن ننوشيد، بلكه
   اين! نوشم نمی  را  آب  اين  ای خدا، من نه«:  و گفت19
 خود   جان  برای آوردنش  آه  نفر است  سه  اين ، خون آب

 ». خطر انداختند را به
او .  نفر بود  سه  آنء ، فرمانده ابيشای برادر يوآب20

   سه  خود، مانند آنء  سيصد نفر با نيزه يكبار با آشتن
   سه  آن هر چند ابيشای رئيس21.  شد نفر معروف

 نفر   سه  بود، ولی جزو آن دالور و معروفتر ازايشان
 .شد  نمی محسوب

ی ، سرباز معروف  قبصئيل  اهل بنايا پسر يهوياداع22
بنايا دو سردار . داد ی م  انجام متهورانهی بود و آارها

روز ک  در ي او همچنين.  را آشتی  موآب معروف
.  را آشتی  شد و شير داخلی ا  حفره بهی برف

را ی مصری جوجنگک يی چوبدستک يكبار با ي23
  چوبی  آلفت  به اش  و نيزه  دو متر و نيم  قدش آه

در ی ا نيزهی  مصر آن. درآوردی  بود، از پا نساجان
ی  او ربود و و  را از دست  و بنايا نيزه  داشت دست

 او را  بنايا آهی  بود آارها اين24.   آشت  نيزه را با آن
   آناو از25.   ساخت  سردار ارشد معروف مانند سه

 سردار ارشد  جزو سهی تر بود ول نفر معروفی س
گارد ی  فرمانده داود او را به. شد ی نم محسوب
 . گماشتی سلطنت

 : اينها بودند  ديگر داود پادشاه  معروف سربازان26-47
 ،) برادر يوآب ( عسائيل
 ، لحم  بيت اهل) پسر دودو ( الحانان
  هرور،  اهل شموت
 ی، فلون  اهل حالص
 ،  تقوع اهل)  پسر عقيش (عيرا

 ،  عناتوت ابيعزر اهل
 ،  حوشات اهل *یسبكا
 ،  اخوخ اهلی عيال
 ،  نطوفات اهلی مهرا
 ،  نطوفات اهل)  پسر بعنه( **حالد
 ،  بنيامين ء از جبعه)یپسر ريبا(ی اتا

 ،  فرعاتون بنايا اهل
 ، جاعشی ها ی واد اهل ***یحورا

 ،  عربات  اهل ئيل یاب
 ،  بحروم ل اه عزموت
 ،  شعلبون اهلی اليحبا
 ،  جزون  اهل هاشم  پسران

                                                 
 .»مبونای«سبکای يا      *

 .»حالب«حالد يا    **
 .»حدای« حورای يا ***
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  حرار،  اهل)یپسر شاجا ( يوناتان
  حرار، اهل) پسر ساآار ( اخيام
 ،)پسر اور ( اليفال

 ،  مكرات حافر اهل
 ،  فلون اخيا اهل

 ،  آرمل حصرو اهل
 ،)یپسر ازبا(ی نعرا
 ،) برادر ناتان ( يوئيل

 ،)یپسر هجر(مبحار 
 ،  عمون  اهل صالق

 ،) بود او سالحدار سردار يوآب (  بيروت نحرای اهل
  يتر، عيرا اهل
  يتر،  اهل جارب

 ،  حيت اوريا اهل
 ،)یپسر احال(زاباد 
و ی او جزو س (  رئوبينء از قبيله) پسر شيزا(عدينا 

 .) بود  رئوبينء رهبر قبيلهک ي
 ،) پسر معكه ( حانان

 متنا،ی  از اهال يوشافاط
 ،  عشتروت اهلعزيا 
  عروعير، اهل)   حوتام پسران (  و يعوئيل شاماع
 ،)یپسر شمر ( ئيل یيديع

 ، تيصی از اهال)  ئيل یبرادر يديع(يوخا 
 ی، محو  اهل ئيل یال

 ،)  الناعم پسران(و يوشويا ی يريبا
 ،  موآب  اهل يتمه
 .  مصوبات  اهل ئيل ی، عوبيد و يعس ئيل یال

   بنيامين ه داود از قبيل پيروان
 

 بنيامين ء  داود از قبيله پيروان
  خود را  پادشاه  شائول وقتی داود از دست

   شجاع ای از سربازان  بود، عده  آرده پنهان
 اينها در  ءهمه2.  شدند  او ملحق  به اسرائيلی در صقلغ
   بسيار مهارت  با فالخن  سنگ تيراندازی و پرتاب

   دست  خود را مثل  چپ توانستند دست داشتند و می
 ء  از قبيله آنها مانند شائول.  بكار ببرند راستشان
 . بودند بنيامين

.  بود  جبعات  اهل  اخيعزر پسر شماعه  آنان رئيس3-7
 : بودند از   افراد عبارتء بقيه
؛ )  عزموت پسران (  و فالط ئيل ؛ يزی)برادر اخيعزر ( يوآش
جنگجوی  (  جبعون عيا اهل؛ يشم  عناتوت  و ييهو اهل براآه

؛ ) سی سردار بود  يا برتر از آن  در رديف شجاعی آه
؛   جديرات  و يوزاباد اهل ، يوحانان ئيل ارميا، يحزی

؛   حروف ، بعليا، شمريا و شفطيا اهل العوزای، يريموت
؛   قورح  از طايفه ، يوعزر و يشبعام ، يشيا، عزرئيل القانه
 . جدور اهل)  يروحام  پسران( و زبديا  يوعيله

 
  جادء  داود از قبيله پيروان

   جاد نيز نزد داود بهء  قبيله  شجاع سربازان8-13
   با نيزه  در جنگيدن ايشان.  رفتند  او در بيابان پناهگاه

   شير داشتند و مثل و سپر بسيار ماهر بودند، دل
ی  اسام  است اين. و تيزرو بودندک چابی  آوه غزال
 :  رتبه  ترتيب  به ايشان

 ی،، ارميا، عتا ، مشمنه آب یعازر، عوبديا، ال
 .ی، الزاباد، ارميا و مكبنا ، يوحانان ئيل یال

 آنها   توانترين آم.  سردار بودند  افراد همه اين14
   و پرتوانترين را داشتی  صد سرباز معمول ارزش
   اول آنها در ماه15!  بود  با هزار سرباز حريف ايشان
آند، از رود  ی م  طغيان  رود اردن ، هنگاميكه سال

رود را ی و غربی شرقی ها  آناره گذشتند و ساآنان
 . ساختند پراآنده

 
  و يهودا  بنيامينء  داود از قبيله پيروان

 و يهودا نزد داود  های بنيامين افراد ديگری نيز از قبيله16
ر اگ«:   و گفت  رفت  ايشان  استقبال داود به17. آمدند
 ولی اگر  دهيم  می  دوستی بهم ايد، دست  آمده آمک من به

 آنيد،   تسليم  دشمنانم  به ام  ظلمی نكرده  هيچ ايد مرا آه آمده
 ».آند   ببيند و حكم خدای اجدادمان

 سی نفر   بعد رهبر آن آه( خدا بر عماسای   روح سپس18
ای داود، ما در اختيار تو «:  داد آمد و او جواب) شد
 بر  برآت.  باشيم ای پسر يسی، ما طرفدار تو می.  تيمهس

 ».  با توست  باد، زيرا خدايت  يارانت تو و بر تمام
   سپاه  را فرماندهان  وايشان  داود آنها را پذيرفت پس

 .خود آرد
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  ی منسء  داود از قبيله پيروان
   همراه  داود آه  منسی بهء  قبيله بعضی از سربازان19

اما . ( شدند ، ملحق رفت  می  شائول  جنگ بهها  فلسطينی
   ندادند آه  اجازه  داود و افرادش  فلسطينی به سرداران
 با يكديگر داود   از مشورت آنها پس.  آنها بروند همراه

   به ترسيدند ايشان  می  فرستادند، چون  را پس و افرادش
  ، اين رفت  می  صقلغ وقتی داود به20)  بپيوندند شائول

، يوزاباد،  عدناح:  او پيوستند  منسی به ءافراد از قبيله
 افراد  اين. ، يوزاباد، اليهو و صلتای ، ميكائيل ئيل يديعی

 جنگاورانی قوی و  ايشان21.  منسی بودند  سپاه سرداران
  های مهاجم  با عماليقی باک بودند و داود را در جنگ بی

پيوستند تا   داود می ای به هر روز عده22. آمک آردند
 . شد  و نيرومندی تشكيل  بزرگ  سپاه  سرانجام اينكه

 
  داود پيوستند  به  در حبرون آهی سربازان

 داود   به  در حبرون  تعداد افراد مسلحی آه  است اين23
 داود واگذار آنند،   را به  شائول  شدند تا سلطنت ملحق
 : بود  خداوند فرموده  همانطور آه درست

  و سپر؛  نيزه نفر مجهز به 6ر800 يهودا ء يلهاز قب24-37
 ی؛ جنگء  زبدهمرد 7ر100   شمعون ءاز قبيله
  ، سرپرست  يهوياداع نفر، شامل 4ر600 الوی ء از قبيله
 جنگاوری   آه نفر و صادوق 3ر700 با   هارون خاندان
 سردار؛ 22 بود با   و بسيار شجاع جوان

   تعلق  آن  به  شائول آهی ا  قبيله ، همان  بنيامينء از قبيله
   نسبت موقع   اآثر آنها تا آن  آهمرد 3ر000،  داشت

  بودند؛  وفادار مانده  شائول به
  و نيرومند آهی  جنگمرد 20ر800   افرايمء از قبيله

 ء  قبيله  بودند؛ از نصف  خود معروفء  در طايفه همه
د و  بودند تا بياين  شده  انتخاب  آهنفر 18ر000ی منس

 آنند؛ک  آم  شدن پادشاهی داود را برا
  ، با افراد زير دستسردار 200 يساآار ء از قبيله
  را خوبی  جنگ  موقعيت  سرداران اين(خود 

ها را  ی اسرائيل دانستند چگونه یدادند و م ی م تشخيص
 ؛) آنند  بسيج جنگی برا

 و  آارآزمودهی  جنگمرد 50ر000   زبولونء از قبيله
  داود وفادار بودند؛  به  نسبت ه آ مسلح

 سرباز 37ر000 و سردار 1ر000ی  نفتالء از قبيله
  و سپر؛  نيزه مجهز به
 ؛  جنگء  آمادهسرباز 28ر600   دان ءاز قبيله
 ء  و آماده  ديده  تعليمسرباز 40ر000 اشير ء از قبيله
 ؛  جنگ

 و   رئوبين  قبايل  سكونت محل ( رود اردنی از آنسو
 مجهز سرباز 120ر000 )ی منسء  قبيله نصفجاد و 

 ؛  اسلحه  انواع به
 آمدند   حبرون  به  برای يک هدف  جنگجويان  اين تمام38

در .  سازند  پادشاه  اسرائيل  داود را بر تمام  اينكه و آن
   داود موافق  شدن  با پادشاه  اسرائيل  قوم ، تمام حقيقت
 روز با داود   سه گرفتند و  افراد جشن اين39. بودند

 برای  هايشان  قبًال خانواده چون. خوردند و نوشيدند
 از   اطراف  مردم همچنين40.  بودند  تدارک ديده ايشان

   و نفتالی خوراک بر پشت  يساآار، زبولون سرزمين
مقدار .  بودند ، آورده  و شتر و قاطر و گاو گذاشته االغ

،  شراب،   شيرينی، آشمش خيلی زيادی آرد، نان
  شماری گاو و گوسفند برای اين  و تعداد بی روغن
 شد، زيرا در سراسر آشور شادی و   آورده جشن

 .سرور بود
 

  عهد  صندوق باز آوردن
 )11-1 :6   سموئيل دوم(

 ،  سپاه  با فرماندهان  از مشورت داود پس
   در حبرون  آه  اسرائيل  مردان  به خطاب2

 :  گفت  بودند چنين  شده جمع
  خود سازيد و  شما قصد داريد مرا پادشاه  آه حال«

،   است  فرموده خداوند، خدای ما نيز پادشاهی مرا قبول
   پيغام  در سراسر اسرائيل  برادرانمان بياييد برای تمام

   آه  آنيم  دعوت  و الويان  و آنها را با آاهنان بفرستيم
 و  يد برويمبياي3.  شوند  ما ملحق  جمع بيايند و به

  ، زيرا از وقتی آه  عهد خدا را باز آوريم صندوق
 ». ايم  نكرده  توجه  آن  شد به  پادشاه شائول

.  آردند  موافقت  پيشنهاد را پسنديدند و با آن  اين همه4
   را از سراسر خاک اسرائيل  مردم  داود تمام پس5

 عهد خداوند را از   صندوق احضار نمود تا وقتی آه
 . باشند آورند، حضور داشته  می  يعاريمء هقري
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   همان آه (  بعله  به  اسرائيل  قوم  داود و تمام آنگاه6
 عهد  رفتند تا صندوق)   در يهوداست  يعاريم قريه

شود و روی   می  خداوند ناميده  نام  به خداوند را آه
 قرار دارد، از آنجا   دو فرشتهء ، مجسمه صندوق
 برداشتند و   ابينادابء  را از خانه  آن پس7. بياورند

عزا و اخيو، گاوهای . ای نو گذاشتند بر عرابه
 با   قوم  داود و تمام آنگاه8. راندند  را می عرابه

، و   و سنج  و عود، دف  با صدای بربط سرود همراه
 شادی   به  قدرت شيپور در حضور خدا با تمام

 رسيدند،   آيدون  خرمنگاه اما وقتی به9. پرداختند
 خود را دراز آرد تا  پای گاوها لغزيد و عزا دست

   خشم  موقع در اين10.  عهد را بگيرد صندوق
   به ، چون  شد و او را آشت خداوند بر عزا افروخته

 عزا همانجا در  پس.  بود  زده  عهد دست صندوق
 خداوند   عمل داود از اين11. حضور خدا مرد

  ناميد آه»  عزا مجازات « را  مكان  شد و آن غمگين
 .  است  معروف  نام  اين  به  امروز هم تا به

چطور «:   روز، داود از خدا ترسيد و گفت آن12
؟   ببرم  خانه  عهد خدا را به  صندوق توانم می

   را به  بجای شهر داود، آن  گرفت  تصميم بنابراين13
.  بود، ببرد  آمده  از جت  آه  عوبيد ادومء خانه

 عوبيد ماند و خداوند ء  در خانه  ماه  عهد سه صندوق14
 . داد  او را برآتء  خانه  اهل عوبيد و تمام

 
   داود در اورشليم فعاليت

 )16-11 :5   سموئيل دوم(

  صور قاصدانی نزد داود ، پادشاه حيرام
 و   نجاران  قاصدان  اين همراه. فرستاد

رستاد تا برای  سرو نيز ف  درختان با چوب  بنايانی
 خداوند   داود فهميد آه پس2. داود آاخی بسازند

   است  ساخته ، او را پادشاه  خود اسرائيل بخاطر قوم
 .  است  عظمتی بخشيده  چنين  اين  سلطنتش و به

   نمود، زنان  مكان  نقل  اورشليم  به  از آنكه داود پس3
 ديگری   و پسران  دختران  و صاحب بيشتری گرفت

 بدنيا آمدند اينها   در اورشليم  او آه فرزندان7-4. شد
، يبحار،  ، سليمان ، ناتان ، شوباب شموع: هستند

،  ، اليشامع ، يافيع ج، ناف ، نوجه ، اليفالط اليشوع
 . ، اليفلط* بعلياداع

 
 ها یبر فلسطينی پيروز

 )25-17: 5   سموئيل دوم(
   شده ائيل اسر ها شنيدند داود، پادشاه یفلسطينی وقت8

   با او بسيج جنگی خود را برای ، نيروها است
ی  خود را برا  را شنيد سپاه داود اينی وقت. نمودند
   رفائيمء  دره ها به یفلسطين9.  آرد  جمع  با دشمن مقابله
:  آرد داود از خدا سؤال10.  شدند ، در آنجا پخش آمده

ی  آيا مرا پيروز خواه  آنها بروم  جنگ اگر به«
 »؟ ساخت

 پيروز   تو را بر دشمنی،بل«:  داد خداوند جواب
 ».  ساخت خواهم

 آرد و  ها حمله  فلسطينی  به  فراصيم  داود در بعل پس11
   دشمنان  من خدا بدست«:  داود گفت.  داد آنها را شكست
» . آرد  بر آنها رخنه  سيالب او چون!  داد ما را شكست

خدای «يعنی  (  فراصيم ل را بع  محل  آن  سبب  همين به
  ها تعداد زيادی بت فلسطينی12. ناميدند) »  آننده رخنه

. بر جای گذاشتند و داود دستور داد آنها را بسوزانند
   رفائيمء ها بار ديگر بازگشتند و در دره فلسطينی13

 چكار   آرد آه  از خدا سؤال داود باز هم14.  شدند پخش
 آنها  از روبرو به «: او فرمود آند و خدا در جواب

   به  توت  درختان  و از ميان  دور بزن  بلكه  نكن حمله
  وقتی صدای پايی بر سر درختان15!   آن  حمله ايشان
  ، زيرا اين  آن  را شروع  حمله  شنيدی آنگاه توت

 و  آنم  می  شماحرآت  پيشاپيش  من  آه  است  آن عالمت
 داود  پس16» . دهم  می ها را شكست لشكر فلسطينی

ها را از  فلسطينی  ، سپاه  آرده  دستور خدا عمل مطابق
   شهرت  ترتيب  اين به17.  نمود  تا جازر سرآوب جبعون

   او را در دل  شد و خداوند ترس  جا پخش داود در همه
 . ملتها جای داد تمام

 
  عهد  صندوق آوردنی برای آمادگ

                                                 
 .8: 3؛ نگاه کنيد به »الياداع«يا    *
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  شهرش  سلطنتی در داود برای خود چند آاخ
   برای صندوق  هم  تازهء  و يک خيمه ساخت
آسی «:  دستور داد  چنين آنگاه2.  آرد عهد خدا درست
   عهد را بردارد، چون ها نبايد صندوق غير از الوی
.   است  آرده  منظور انتخاب  را برای همين خداوند ايشان

 ». هميشگی او هستند آنها خدمتگزاران
   شهر اورشليم  را به ائيل اسر  قوم  داود تمام پس3

   عهد به  صندوق  انتقال احضار نمود تا در مراسم
 و   تعداد آاهنان  است اين10-4.  آنند  جديد شرآت ءخيمه
 : حاضر شدند  در اورشليم آهی الويان
 ؛ ئيل  سرپرستی اوری  به  قهاتء نفر از طايفه 120
  سرپرستی عسايا؛  مراری بهء نفر از طايفه 220
 ؛  سرپرستی يوئيل  به  جرشومء نفر از طايفه 130
  سرپرستی شمعيا؛  به  اليصافان نفر از خاندان 200
 ؛ ئيل  سرپرستی ايلی  به  حبرون نفر از خاندان 80

 .  عميناداب  سرپرستی  به ئيل  عزی نفر از خاندان 112
 و   اعظم  و ابياتار آاهنان  داود صادوق سپس11

   و عميناداب ئيل ، شمعيا، ايلی وئيل، عسايا، ي ئيل اوری
   ايشان و به12   را بحضور خواست  الويان رهبران
 خود   هستيد؛ پس های الويان  طايفه شما سران«:  گفت

 عهد   تا صندوق* آنيد  تقديس را با ساير برادران
   آماده  برايش ای آه  خيمه  را به خداوند، خدای اسرائيل

 شما   اينكه  سبب  به  پيش ءفعهد13.  بياوريد ام آرده
 دستور خدا   برخالف  نكرديد و اين  را حمل ها آن الوی

 ». آرد بود خداوند ما را تنبيه
 آردند تا   خود را تقديس  و الويان  آاهنان پس14

   محل  را به اسرائيلی  عهد خداوند، خدا صندوق
 خداوند  ها، همانطور آه ی الو آنگاه15. جديد بياورند

 عهد   صندوق حاملی  بود، چوبها فرمودهی  موس به
 . نمودند  را حمل  خود گذاشتند و آن دوشی را رو

   الويان  از ميان  دستور داد آه  الويان  رهبران داود به16
   و سنج  دهند تا عود و بربط  موسيقی تشكيلء دسته

-17. بنوازند و با صدای بلند و شاد سرود بخوانند

 آردند تا سنجهای مفرغی   افراد را تعيين ين، ا رهبران21

                                                 
 اختصاص دادن و مقدس ،جدا کردن«به معنی » تقديس«  *

 .است» ساختن

  و ايتان) پسر برآيا ( ، آساف) پسريوئيل ( هيمان: بنوازند
   ايشان برای آمک به.  مراریء از طايفه) پسر قوشيا(

 را   عود ايشان  شدند تا با نواختن  افراد نيز تعيين اين
،  ، شميراموت ئيل ، يعزی زآريا، بين: همراهی آنند

 .، بنايا و معسيا آب ، عونی، الی يلئ يحی
:  شدند  زير انتخاب  نيز اشخاص  بربط نواختنی برا

 و   عوبيد ادوم متتيا، اليفليا، مقنيا، عزريا و همچنين
 . بودند  خيمه  هر دو از نگهبانان  آه ئيل یيع
 بخاطر   بود آه  الويان  آننيا رئيس رهبر سرايندگان22

   صندوق  محافظ رآيا و القانهب23.  شد  انتخاب مهارتش
، عماسای،  ئيل ، نتن شبنيا، يوشافاط24. عهد بودند

   بودند، پيشاپيش  آاهن  همه زآريا، بنايا و اليعزر آه
 و يحيی  عوبيد ادوم. نواختند  عهد شيپور می صندوق

 .آردند  می  عهد مواظبت از صندوق
 

 آورند ی م  اورشليم  عهد را به صندوق
 )22-12: 6  ئيل سمو دوم(

 با   سپاه  و سرداران  اسرائيل  داود و بزرگان آنگاه25
 عهد   رفتند تا صندوق  عوبيد ادومء  خانه  به شادی فراوان

   قوچ  گاو و هفت آنها هفت26.  بياورند  اورشليم را به
 را آمک آرد تا  قربانی آردند، زيرا خدا الويان

  داود و الويانی آه27.  آنند  عهد را بتوانند حمل صندوق
 و آننيا  آردند، سرايندگان  می  عهد را حمل صندوق

   پوشيده  لطيف هايی از آتان  لباس ، همه رهبر سرايندگان
   آرده  را بر تن  آاهنان  مخصوص داود نيز لباس. بودند
 و شادی و   با هلهله اسرائيل  بنی  ترتيب  اين به28. بود

  ، صندوق  عود و بربط و صدای سرنا و شيپور، سنج
 . آوردند  اورشليم عهد را به

   عهد خداوند وارد اورشليم  صندوق آهی هنگام29
 بود، از   پادشاه  دختر شائول  داود آه  زن شد، ميكال

ی  با شاد داود را ديد آهی وقت. آرد ی م  نگاه پنجره
 . خود او را تحقير آرد رقصد در دل یم
 

 عهد را   صندوق اسرائيل ی بن  ترتيب  اين به
 بود،   برپا آرده  داود برايش آهی ا خيمه  به

و ی سوختنی ها یآوردند و در حضور خدا قربان
 داود ی، قربان  مراسم در پايان2.  آردند تقديمی سالمت

15
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   او به سپس3.  داد  خداوند برآت  نام  را به اسرائيل یبن
  نان ک، ي  نان قرصک  ي  و مردان از زنانک هر ي

 .دادی  آشمش نانک خرما و ي
 آرد تا در جلو   را تعيين داود بعضی از الويان4

   عهد قرار گيرند و خداوند، خدای اسرائيل صندوق
   برای اين آنانی آه.  بگويند را با سرود شكر و سپاس

   اين سرپرست ( آساف5:  شدند اينها بودند  تعيين خدمت
،  ئيل  زآريا، يعی،) نواخت  می  هم  سنج  آه عده

  ، بنايا، عوبيدادوم آب ، متتيا، الی ئيل ، يحی شميراموت
بنايا و 6. نواختند  می  افراد عود و بربط اين.  ئيل و يعی
   در جلو صندوق  بودند، هميشه  آاهن  آه ئيل يحزی

 .نواختند عهد شيپور می
 

  خدا در وصفی سرود
 )48و47و1: 106، 13-1: 96، 15-1: 105مزمور (
 داد تا   را تشكيل  سرايندگان  روز، داود گروه در آن7

 خداوند سرود  شكر و سپاسی  برا  عبادتء در خيمه
 . بود  سرايندگان  رهبر گروه آساف. خوانند

 : بود خواندند اين ی آنها م آهی سرود8
  او را بخوانيد؛ خداوند را شكر آنيد و نام

 . نماييد عالم ا  جهان  ملل  تمام او را بهی آارها
  آنيد؛  او بسراييد و او را ستايش در وصف9

 . بگوييد انگيز او سخن شگفتی از آارها
 نماييدی  خداوند شاد طالبانی ا10

 ! او فخر آنيد  مقدس  نام و به
  باشيد  او را طالب خداوند و قوت11

 . حضور او را بخواهيد و پيوسته
 ،  خدا يعقوب ء بنده فرزندانی ا13و12
 ،  او اسرائيل ء برگزيده پسرانی او 

  او را  و معجزات آيات
 . ياد آوريد آند، به ی صادر م را آهی و فرامين

 ، ماستی او خداوند، خدا14
 .  است  دنيا نمايان  در تمام و قدرتش

  باشيد  بياد داشته عهد او را هميشه15
 ؛  است  بسته  پشت  با هزاران آهی عهد

 ، يمعهد او را با ابراه16
 !  اسحاق  او را بهء و وعده

   عهد بست او با يعقوب17
 .دادی جاودانی ا  وعده  اسرائيل و به

  بخشم ی شما م  را به  آنعان سرزمين«:  او گفت18
 ». باشد و ميراثتانک تا مل

 بودندک آوچی  قوم ا سرائيلی بن19
 ؛  ديار غريب و در آن

  بودند  قومها سرگردان ميان20
 .شدند ی م ديگر راندهی  مملكت بهی تو از مملك

  برساند،  آنها صدمه بهی  آس اما خداوند نگذاشت21
 : نكنند  ظلم  بر ايشان  هشدار داد آه  پادشاهان و به

 ! مرا آزار ندهيد برگزيدگان«22
 »! دراز نكنيد  ستم  دست منی بر انبيا

 ! خداوند بسراييد ، در وصف  روی زمين ای مردم23
 !دهد ی م  او نجات  آنيد آه عالمهر روز ا

  ملتها ذآر آنيد،  او را در ميان  و جالل شكوه24
 . بگوييد  قومها سخن  او در ميان و از معجزات

  آنيد؛ ، او را ستايش  است خداوند عظيم25
 . نماييد ، وی را احترام  است  خدايان او برتر از تمام

  نيستند، بيشی  ساير قومها بتهاي خدايان26
 .  است اما خداوند ما آسمانها را آفريده

 ،  در حضور اوست  و جالل شكوه27
 . اوء در خانهی  و شادمان و قدرت

  نماييد؛ ، خداوند را توصيف  قومهای روی زمين ای تمام28
  نماييد؛  او را توصيف  و شكوه قدرت

 ! نماييد  خداوند را توصيف  نام عظمت29
 ، بياييد  حضورش با هدايا به

 ! بپرستيد  قدوسيتش او را در شكوه
 ، در حضور او بلرزيد،   روی زمين  مردم ای تمام30

 !  است  دنيا را استوار نموده در حضور او آه
  وجد آيد،  به آند و زمينی  شاد آسمان31

 : قومها بگويند تمام
 ».آند ی م  سلطنت  آه  خداوند است اين«
  نمايند،  غرش دريا و موجوداتش32
  وجد آنند، حرا و حيواناتشص
 بسرايند،ی  با شاد  جنگل درختان33

 .آيد ی م جهانی داوری  برا در حضور خداوند آه
  گوييد، خداوند را سپاس34
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 .ی ابد  و محبتش زيرا او نيكوست
 ،  ده  ما، ما را نجاتء  دهنده ای خدای نجات«: بگوييد35

 ،  قومها برهان  و از ميان  آن ما را جمع
   گوييم  تو را سپاس  مقدس نامتا 

 ».  آنيم و با فخز تو را ستايش
 ! باد  سپاس  تا ابد، بر خداوند، خدای اسرائيل از ازل36

 . آردند و خداوند را ستايش»  آمين«:  گفتند و همه
 

   و جبعون  خدا در اورشليم پرستش
 الوی او بطور   و همكاران  آساف داود ترتيبی داد آه37

 عهد خداوند نگهداری   صندوق جايی آه در  مرتب
   آنجا را انجامء  آنند و آارهای روزانه شد خدمت می
   و هشت با شصت)  پسر يدوتون ( عوبيد ادوم38. دهند

 و  عوبيد ادوم. آرد  آمک می  ايشان  نيز به همكارش
  در ضمن39. ها بودند  نگهبانی از دروازه  مسئول حوسه
   بود به  جبعونء  در باالی تپه  قديمی آه  عبادتء خيمه
 و   آاهن داود، صادوق.  باقی ماند  صورت همان

 تا خداوند را   گذاشت  خيمه  او را در آن  آاهن همكاران
 و عصر،  آنها هر روز صبح40.  آنند در آنجا خدمت
   خداوند تقديم ، قربانيهای سوختنی به روی قربانگاه

   به ر تورات خداوند د آردند، همانطور آه می
 و چند   و يدوتون داود هيمان41.  بود  فرموده اسرائيل بنی

 آرد تا   بودند تعيين  شده  انتخاب  آه نفر ديگر را هم
آنها با 42.  آنند  ستايش اش  ابدی خداوند را بخاطر محبت

 موسيقی، خدا را   و ساير آالت  شيپور و سنج نواختن
   آنار دروازه  يدوتون پسران. آردند  می ستايش
 .ايستادند می

و   رفتند هايشان  خانه  به ، مردم  مراسم  از پايان پس43
 .نمايدک  خود را تبرء  تا خانه داود بازگشت

 
  داود  خداوند بهء وعده

 )17-1: 7   سموئيل دوم(

 خودی  سلطنت  داود در آاخ  از آنكه پس
  من«:  گفتی  نب  ناتان بهی  شد، روز ساآن

   است  شده  سرو ساخته  با چوب  زيبا آه  آاخ يندر ا
 عهد خداوند در   صندوق آهی ، در حال آنم یمی زندگ

 »!شودی می  نگهدار خيمهک ي

 در نظر   را آه آنچه«:   داود گفت  در جواب ناتان2
 ».  زيرا خدا با توست  بده انجامی دار

  ه برود و ب آه4  فرمود  ناتان  خدا به  شب همانی ول3
ی نيستی  آس تو آن«:  بگويد خدمتگزار او داود چنين

 هرگز در  زيرا من5. بسازدی ا  خانه منی  بايد برا آه
  اسرائيل ی بن  آه  زمان از آن.  ام  نبوده ساآنی ساختمان

ک  ي  منء  امروز خانه  تا به  آوردم را از مصر بيرون
  ديگر در حرآتی  جا بهی  و از جاي  است  بوده خيمه
 از   هيچكدام  هرگز به  مدت  اين در طول6.  ام بوده

 خود  قومی شبانی  آنها را برا  آه  اسرائيل رهبران
از ی ا  خانه  چرا برايم  آه ، نگفتم  بودم  نموده تعيين
 ايد؟  سرو نساخته چوب

   وقتی چوپان فرمايد آه  می  خداوند قادر متعال و حال«7
  ها از گوسفندان اگاه نبودی و در چر ای بيش ساده

   اسرائيل  رهبری قوم آردی، تو را به نگهداری می
   و دشمنانت ام ای با تو بوده  رفته هر جايی آه8.  برگزيدم

 تا يكی  آنم  بزرگتر می  هم تو را از اين.  ام را نابود آرده
 خود  برای قوم10و9!  دنيا شوی  مردان از معروفترين

  اين.  بگيرند  سروسامان ا در آن ت  آردم سرزمينی انتخاب
   ديگر مثل پرست  آنها خواهد بود و قومهای بت وطن
 بود، بر آنها   شده  سرزمين  وارد اين  تازه  من  قوم  آه سابق
   حفظ  دشمنانت تو را از شر تمام.  نخواهند آرد ظلم

وقتی تو 11.  سازم  تو را میء  خانه  آه  منم اين.  آرد خواهم
 را   يكی از پسرانت  شوی، من  ملحق  اجدادت و بهبميری 
   او را تثبيت  و حكومت سازم  تو می  و تخت  تاج وارث
  ای برای من  خانه  آه  آسی است او همان12.  آنم می
  من13 . آنم  ابد پايدارمی  او را تا به  سلطنت من. سازد می

ور  از او د  من  خواهد بود و محبت پدر او و او پسر من
 ابد او  تا به14.  دور شد  از شائول نخواهد شد، آنطور آه

 و   گماشت  خواهم  اسرائيل  خود و سرزمين را بر قوم
 ». خواهند بود  پادشاه  هميشه فرزندانش

 خداوند   را آه  و آنچه  نزد داود بازگشت  ناتان پس15
 .  او باز گفت  بود به فرموده
 داودی دعا

 )29-18: 7   سموئيل دوم(
،   و در آنجا نشسته  رفت  عبادتء  خيمه  داود به آنگاه16

  ای خداوند، من«:  دعا آرد درحضور خداوند چنين
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ای؟   رسانده  مقام  اين  مرا به  آه  چيست  من  و خاندان آيستم
 نيز   من ء آينده  نسل  به  اآتفا نكردی بلكه  هم  اين به17

   مردمء از همهای خداوند، تو مرا . ها دادی وعده
  دانی من  تو می  آه  بگويم ديگر چه18. ای سرافرازتر آرده

  اين19. ای  آرده  سرافرازم  ولی با وجود اين  هستم نااليق
 آارهای   داود اين  بخاطر خدمتگزارت  تو بود آه خواست
   را نصيب های عظيم  دهی و وعده  را انجام بزرگ

   خدايی مثل  آه ايم دههرگز نشني20.  گردانی خدمتگزارت
در 21! نظيری هستی تو خدای بی!  باشد تو وجود داشته

،  اسرائيل  تو، بنی  قوم  مثل  آه  است  قوم سراسر دنيا، آدام
 را رهانيدی تا از  اسرائيل  باشد؟ تو بنی  برآاتی يافته چنين

با .  دهی  را جالل آنها برای خود قومی بسازی و نامت
 را  اسرائيل بنی22. مصر را نابود آردی،   عظيم معجزات

   خود ساختی و تو ای خداوند، خدای ايشان  ابد قوم تا به
 .شدی

   و خاندانم  منء  درباره  آه خداوند باشد آنچهی ا«23
 ابد   تو تا به اسم24.  رسد  انجام  بهی،ا  فرموده وعده
خداوند :  بگويند  شود و پايدار بماند و مردم ستوده
 مرا تا  تو خاندان.   است اسرائيلی ، خدا متعالقادر 
   من ، تو به خداوند منی ا25. آردی  خواه  ابد حفظ به

   تو سلطنت  ابد بر قوم  تا به  خاندانم آهی  داد وعده
   چنين ام  آرده  جرأت  آه  است  سبب  همين به. آند
خداوند تو واقعًا ی ا26.   بنمايم در حضورتی دعاي

   وعده  من  را به خوبی  چيزها و تو اين یخدا هست
 از   هميشه  برآت خداوند، بگذار اينی ا27. یا فرموده

 ی،ده ی م تو برآتی  باشد زيرا وقت من   فرزندان آن
 ». استی  تو ابد برآت

 
  داود فتوحات

 )18-1: 8   سموئيل دوم(

  ها حمله  فلسطينی  از چندی باز داود به پس
 و   داد و شهر جت ا شكست، آنها ر آرده

 .  گرفت  ايشان  را از دست  آن روستاهای اطراف
 داود   داد و آنها تابع ها را شكست ی موآب داود همچنين

 . دادند ی م  و خراج  او باج ، به شده
   صوبه هددعزر، پادشاهی ، داود نيروها در ضمن3

، زيرا هددعزر   شكست  در هم حماتی را در نزديك

.  آورد  چنگ  را به آنار رود فراتی د نواحآوشي یم
هزار سرباز   ، هفت  داود هزار عرابه  جنگ در اين4

ی  اسير  را به  هزار سرباز پياده  و بيست سواره
   و رگ  داشت ها نگه عرابهی  برا او صد اسب.  گرفت

 و دو   با بيست همچنين5.  آرد  را قطع  اسبانء بقيهی پا
 هدد  بهک آمی  برا  از دمشق آهی هزار سرباز سور

داود 6.   آنها را آشتء  بودند، جنگيد و همه عزر آمده
   و مردم  مستقر ساخت  قرارگاه  چندين در دمشق
   و خراج  او باج ، به  داود شده  تابع سوريه

،  رفت ی داود هر جا م  ترتيب  اين به. پرداختند یم
ی هاداود سپر7. بخشيد یمی خداوند او را پيروز

   اورشليم  و به  هددعزر را برداشت سردارانی طال
   و آان  از طحبت مفرغی  مقدار زياد در ضمن8. برد

   اورشليم ، آنها را نيز به هددعزر گرفتهی شهرها
   لوازم ساختنی  برا  مفرغ  از اين بعدها سليمان. (برد
   استفاده  در آن واقعی  و ستونها  خدا و حوضء خانه
 داود بر  شنيد آهی ، وقت  حمات توعو، پادشاه9) .آرد

   هدورام پسرش10،   است لشكر هددعزر پيروز شده
   او برساند و اين را بهی  و را فرستاد تا سالم

 هددعزر و  بگويد، چونک  او تبري را بهی پيروز
از طال و ی  هداياي هدورام.  بودند  دشمن توعو با هم

 هدايا را با   اين ءداود همه11.  داود داد  به  و مفرغ نقره
ها،  یها، موآب ی خود از ادوم آهی ا طال و نقره

   گرفته  غنيمت ها به یها، عماليق یها، فلسطين یعمون
 . خداوند آرد بود وقف

  ی هزار سرباز ادوم هجده)  پسر صرويه(ی ابيشا12
،  او در سراسر ادوم13.  آشتک  نمء را در دره

.  داود شدند ها تابع یرد و ادوممستقر آی هاي قرارگاه
ی  او پيروز  خداوند به رفت ی م  هر طرف داود به

 .بخشيد یم
   حكومت  بر اسرائيل  و انصاف داود با عدل14
و )  پسر صرويه (  او يوآب  سپاهء فرمانده15. آرد یم

. بود) پسر اخيلود (  نگار او يهوشافات وقايع
) پسر ابياتار(ک و اخيمل)  پسر اخيطوب ( صادوق16

بنايا 17. دربار بودی  بودند و سرايا منش هر دو آاهن
. داود بودی  گارد سلطنتء فرمانده)  پسر يهوياداع(

 . دربار بودند  داود مشاوران پسران
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 ها یها و سور یداود بر عمونی پيروز

 )19-10: 10   سموئيل دوم(

 و مرد   عمون ، پادشاه ناحاشی  از چند پس
   پيش داود پادشاه2.   او نشست  تخت بر پسرش
، پسر  را با حانونی  دوست بايد رسم«: خود فكر آرد

  منی  باوفا  دوست  پدرش ، چون  بجا آورم ناحاش
 فرستاد   دربار حانون بهی  داود نمايندگان پس» .بود
 . بگويند  او تسليت تا به

  بزرگان3 رسيدند،   عمون  به ولی وقتی نمايندگان
   پدرت  احترام  به  اشخاص اين«:  گفتند  حانون  به عمون

 تا   است  داود آنها را فرستاده اند، بلكه  اينجا نيامده به
از 4» . ما، شهرها را جاسوسی آنند  به  از حمله پيش
  ، ريششان های داود را گرفته  فرستاده  رو، حانون اين

 را  ن آرد و ايشا  پاره  را از پشت را تراشيد، لباسشان
 . برگردانيد  آشورشان  به  برهنه نيمه

   به  وضع آشيدند با اين  می  داود خجالت نمايندگان5
 خبر را شنيد،   اين داود چون.  آنند  مراجعت وطن

 بلند  شان دستور داد آنها در شهر اريحا بمانند تا ريش
 .شود

 آار، داود را  فهميدند با اينی  وقت  عمون مردم6
 فرستادند تا   نقره و چهار تنی اند، س رده خود آ دشمن

ها و  ، عرابه  در سوريه ، واقع  و صوبه از معكه
و دو هزار ی  س  پول با اين7.  اجير آنند  نظام سواره
 او را اجير   سپاه  و تمام  معكه  و خود پادشاه عرابه
   نيروها در ميدبا اردو زدند و سربازان اين. آردند
   شده  جمع عمونی  از شهرها  آه هم   پادشاه حانون

  داود از اينی وقت8.  پيوستند  ايشان بودند، در آنجا به
   را به  اسرائيل  سپاه  و تمام  با خبر شد، يوآب موضوع
شهر ی ها ها از دروازه یعمون9.  با آنها فرستاد مقابله

 در صحرا  اجير شدهی آردند و نيروها ی م خود دفاع
 . بودند مستقر شده

 بجنگد،   بايد در دو جبهه  ديد آه يوآبی وقت10
،   آرده  خود را انتخاب  رزمندگان از بهترينی گروه

   سربازان  جنگ  تا به  گرفت آنها را بعهدهی فرمانده
   برادرش  را نيز به  سربازانء بقيه11. برودی سور

   از شهر دفاع ها آه ی عمون سپرد تا بهی ابيشا
 .ند آ آردند، حمله یم

   سربازانء اگر از عهده«:   گفت  برادرش  به يوآب12
 ء  بيا، و اگر تو از عهده  آمک من  به سوری برنيامدم

  شجاع13.  آيم  آمک تو می  به ها بر نيامدی، من عمونی
 خود و شهرهای خدای   قوم خواهيم اگر واقعًا می!  باش

  هر چه.   بجنگيم ، امروز بايد مردانه  دهيم خود را نجات
 ».شود  می  خداوند باشد، انجام خواست

ها پا  ی آردند، سور  حمله  و سربازانش يوآبی وقت14
ديدند ی ها نيز وقت یعمون15.  فرار گذاشتند به

 گريختند و تا  آنند، آنها هم یفرار می  سور مزدوران
   به  يوآب سپس. نمودندی نشين  شهر عقب داخل

 . آرد  مراجعت اورشليم
  توانند در مقابل یديدند نمی ها وقت یسور16

  شرقی  سور  آنند، سربازان ها مقاومت یاسرائيل
  اينی فرمانده. طلبيدندک  آم  را نيز به رود فرات

 . هددعزر بود  سپاهء فرماندهک  شوبء نيروها بعهده
 اسرائيلی را   سربازانء  را شنيد، همه  اين داود چون17

   و با نيروهای دشمن گذشت  ، از رود اردن  آرده جمع
 گريختند و داود  ها باز هم ولی سوری18.  شد وارد جنگ

 هزار   سوار و چهل  هزار عرابه  هفت و سربازانش
   آشته  جنگ شوبک نيز در اين.  سوری را آشتند پياده
   مزدور هددعزر ديدند آه وقتی پادشاهان19. شد

  لحاند، با داود ص  خورده  سوری شكست سربازان
 ديگر   پس از آن.  او در آمدند  خدمت ، به نموده
 .ها آمک نكردند  عمونی ها به سوری

 
 گيرد ی را م داود ربه

 )31-26: 12   سموئيل دوم(

  آهی  بهار، فصل  بعد در فصل سال
   هستند يوآب معموًال درگير جنگ  پادشاهان

 ها یعمونی  شهرها  آرد و به  را بسيج  اسرائيل سپاه
  يوآب.  ماند  در اورشليم  برد، اما داود پادشاه حمله

   و ويران  را گرفت ، آن  نموده  را محاصره شهر ربه
ی  گرانبها  آمد، تاج  جنگ  ميدان داود بهی وقت2. آرد
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 و بر سر خود  را از سر او برداشت *ی عمون پادشاه
 و   داشت  آيلو وزن و پنجی  حدود س  تاج اين.  گذاشت
داود .  بود  شده ساختهی  قيمت ال و جواهراتاز ط
.  و با خود برد  گرفت از شهر ربهی  زياد غنيمت

 و   و تيشه ، اره  شهر را اسير آرده  آن داود، مردم3
.   گماشت سختی  آارها  داد و آنها را به تبر بدستشان

   نيز همينطور عمل ديگر عمونی شهرهای او با اهال
 . بازگشتند  اورشليم  او به ن داود و قشو سپس. آرد

 
 ها ی با فلسطين جنگ

 )22-15: 21   سموئيل دوم(
ها در جازر  یبا فلسطينی باز جنگی  از مدت پس4

  غولک  ي را آهی  سفای،حوشاتی سبكا.  درگرفت
 . شدند ها تسليم ی و فلسطين بود، آشتی فلسطين

پسر  ( ها، الحانان یبا فلسطينی  ديگر جنگی در ط5
بود و ی  جت  برادر جليات را آهی ، لحم)رياعي
 . ، آشت  نساجها داشت چوبی  آلفت بهی ا نيزه

با   ها در جت  وقتی فلسطينی يک بار هم7و6
 در   فلسطينی آه جنگيدند، يک غول ها می اسرائيلی
نيروهای  ،  داشت  انگشت  شش  و پايش هر دست

 ء برادر زاده،  يوناتان  آنگاه.  آورد  ستوه اسرائيلی را به
 .  پسر شمعا بود، او را آشت داود آه

   او آشته  داود و سربازان  دست  به  مرد آه  سه اين8
 . بودند  جت پيكران  غول شدند، از نسل

 
 شمارد یرا می  جنگ داود مردان

 )25-1: 24   سموئيل دوم(

   را دچار مصيبت  اسرائيل  خواست شيطان
 را  آرد تا اسرائيل داود را اغوا  نمايد، پس

   و ساير رهبران  يوآب داود به2. آندی سرشمار
   سراسر اسرائيل به«:  دستور داد  چنين اسرائيل

 را  آنيد و نتيجهی را سرشماری  جنگ برويد و مردان
 ». دهيد  گزارش  من به
خداوند لشكر خود را صد برابر «:  داد  جواب يوآب3

                                                 
ملکوم همان . »عمونی ملکوم بت«يا » پادشاه عمونی«  *

 .5: 11نگاه کنيد به اول پادشاهان . مولک است

 هستند،   پادشاه  مال ن سربازا  اينء همه.  دهد افزايش
بزند و ی  سرشمار  به خواهد دست ی م  چرا آقايم پس

 » را گناهكار سازد؟ اسرائيل
   مطابق  يوآب پس.  نكرد  را عوض  نظرش اما پادشاه4
 و   را زيرپا گذاشت  دستور، سراسر خاک اسرائيل آن
  او گزارش5.   بازگشت  اورشليم  از سرشماری به پس

   جنگی در تمام تعداد مردان.  آرد  پادشاه آار را تقديم
   از اين  و صد هزار نفر بود آه  يک ميليون اسرائيل

ولی 6.  چهار صد و هفتاد هزار نفر از يهودا بودند عده
 سرشماری نكرد،  های الوی و بنيامين  از قبيله يوآب

 . بود  مخالف زيرا با دستور پادشاه
 او  شد، پس  می  محسوب  آار داود در نظر خدا گناه اين7

 خدا   داود به آنگاه8.  نمود  تنبيه  آن  را بسبب اسرائيل
 بزرگی   گناه  آردم  آاری آه با اين«:  آرد عرض
 ».  مرا ببخش  حماقت  اين آنم  می التماس.   شدم مرتكب

 داود  برو و به«10: داود فرمودی  جاد، نب خداوند به9
تواند  ی و او م گذارم ی م او  چيز پيش  سه  من بگو آه

 ». آند را انتخابی يك
،   او رسانده  خداوند را به  داود آمد و پيغام جاد پيش11

   سال سه12:   آن را انتخابی ، يك  سه  اين بين«:  گفت
 روز  ، يا سه  دشمن  فرار از دست  ماه  يا سهی،قحط

در .  خداوندء  فرشتهء و آشتار بوسيلهک  مهل مرض
ی  جواب  خدا چه  به  بگو آه  من  و به  فكر آن ره با اين
 ». بدهم

   بدست بهتر است.  در تنگنا هستم«:  داد داود جواب13
 خداوند  ، زيرا رحمت  انسان  تا بدست خداوند بيفتم
 ».  است بسيار عظيم

هفتاد   فرستاد و  مهلكی بر اسرائيل  خداوند مرض پس14
  ی فرستاد تا اورشليما  فرشته سپس15. هزار نفر مردند

   شد و به  آار متأسف اما خداوند از اين. را نابود آند
  دست!  آافی است«:  دستور داد  چنين  مرگء فرشته
   خداوند در زمينء  فرشته  هنگام در اين» !نگهدار

.  بود  يبوسی ايستادهء  ارونه  نام خرمنكوبی شخصی به
   و آسمان  زمين  بين  خداوند را ديد آهء داود فرشته16

   دراز آرده  اورشليم  را بطرف  و شمشيرش ايستاده
 پوشيدند و در   پالس  اورشليم  داود و بزرگان پس.  است

 . خاک افتادند حضور خداوند به
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،   مقصر و گناهكار هستم من«:   خدا گفت داود به17
  اما اين.  دادمی  دستور سرشمار  آه  بودم زيرا من

   و خاندان خداوند، منی اند؟ ا  آرده  چه  بيچاره مردم
 ». نبر  خود را از بين قومی  ول  آن مرا مجازات

   داود بگويد آه  جاد دستور داد به  خداوند بهء فرشته18
 يبوسی، قربانگاهی برای  ء خرمنكوبی ارونه در زمين

 دستور خداوند   تا به  داود رفت پس19. خداوند بسازد
 بود   گندم  خرمن  آوبيدن  مشغول  آه ارونه20.  آند عمل

.  خداوند را ديدء وقتی روی خود را برگرداند فرشته
.  آردند  دويدند و خود را پنهان چهار پسر او از ترس

  پس. آيد  او می  بطرف  را ديد آه ، داود پادشاه ارونه21
 آشيد و در حضور   خرمن  از آوبيدن فوری دست

 . بخاک افتاد پادشاه
  خود را بهی  خرمنكوب زمين«:   گفت  ارونه ود بهدا22
.  دهم ی تو م  باشد به  هر چه  آن ؛ قيمت  بفروش من
 تا  بسازمی خداوند قربانگاهی  در اينجا برا خواهم یم

 ». شود  بال رفع اين
  همه.  آنم ی م  را پيشكش آن«:   گفت  پادشاه  به ارونه23

 ی،بانقری  گاو برا چيز در اختيار شماست
  و گندمی  قربان  آتش  آردن روشنی  برا آوب خرمن
 ». آنم ی م  تقديم  پادشاه  را به  همه.ی آردء هديهی برا
 را   آن  قيمت  تمام ، من نه«:  داد  جواب پادشاه24
   و به  تو را بگيرم  مال توانم ی نم ، چون پردازم یم

  منی  برا آهی  چيز خواهم ینم.   آنم خداوند هديه
 ».  آنم ، بحضور خداوند تقديم  شده  تمام مفت

و 26.   پرداخت  ارونه  طال به  داود ششصد مثقال پس25
   و روی آن  ساخت در آنجا برای خداوند يک قربانگاه

 نزد  سپس . آرد های سوختنی و سالمتی تقديم قربانی
   از آسمان  آتش  با فرستادن خداوند دعا آرد و خداوند هم

  ، او را مستجاب های روی قربانگاه  قربانی يدنو سوزان
   دستور داد آه  فرشته  خداوند به آنگاه27. فرمود

 خداوند   ديد آه داود چون28.  آند  را غالف شمشيرش
، بار ديگر در آنجا   است  را داده  دعايش جواب
 . آرد  او تقديم هايی به قربانی

 را   آن  در بيابان موسی  آه  عبادتء  خيمه  هنگام در آن29
   جبعون ، در باالی تپه  بود، و نيز قربانگاه  آرده درست

 آنجا   برای دعا به توانست ولی داود نمی30،  قرار داشت

 .ترسيد  خداوند میء برود، زيرا از شمشير فرشته
 

   ساخته آهی  داود در آنار قربانگاه سپس
  استی  جاي  همان اين«:  بود، ايستاد و گفت

ی  برا  قربانگاه  خداوند بنا شود و اينء  بايد خانه آه
 ». خواهد بود  اسرائيل قومی ها یقربان

 
  خداء  خانه ساختنی برای آمادگ

 را برای   غير يهودی اسرائيل  ساآنان داود تمام2
 آنها افرادی را  از بين.   خدا بكار گرفت ء خانه ساختن

   مقدار زيادی آهناو3.  آرد  تعيين  سنگ برای تراشيدن
  ها درست  برای دروازه  و گيره  ميخ  آرد تا از آن تهيه
  شد آن  نمی  آرد آه  تهيه  بقدری مفرغ او همچنين. آنند

 نيز تعداد   صور و صيدون مردان4!  نمود را وزن
 .آوردند بيشماری الوار سرو برای داود

  ت اس  تجربه  و آم ، جوان  سليمان پسرم«:  داود گفت5
 و   و در دنيا معروف  خداوند بايد پرشكوهء و خانه

  آنی بنای  از حاال برا ، من بنابراين. نظير باشد یب
 ». بينم یمک تدار
ی زيادی  ساختمان ، مصالح  از وفاتش  داود پيش پس

 آرد   سفارش  پسر خود سليمان و به6   ساخت را فراهم
 .ند بنا آ اسرائيلی خداوند، خدای برای ا خانه

   خودم ، من ای پسرم«:   گفت  سليمان داود به7
،  ای برای خداوند، خدای خود بسازم  خانه خواستم می

   جنگهای بزرگ  چون  فرمود آه  من اما خداوند به8
   شده  انسانهای زيادی آلوده  خون  به  و دستم ام آرده
   من ولی او به9.   او را بسازمء  خانه توانم ، نمی است
 مردی   آه دهم  تو می پسری به: ، فرمود  داده هوعد
 را از سر   دشمنان  شر تمام جو خواهد بود و من صلح
»  صلح« يعنی   او سليمان نام.  آرد  خواهم او آم

   صلح  اسرائيل  قوم  او به در طی سلطنت. خواهد بود
 بنا  ای برای من او خانه10.  بخشيد  خواهم و آرامش
 بود، و   پدر او خواهم  و من سر مناو پ. خواهد آرد

   سلطنت  ابد بر تخت  او را تا به  و نسل پسران
 . نشاند  خواهم اسرائيل

 تو باشد و تو  ، خداوند همراه پسرمی ا   حال پس«11
ی  بتوان  است  فرموده  سازد تا همانطور آه را آامياب
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 تو  خداوند به12. ی را بساز  خداوند، خدايتء خانه
   اسرائيل پادشاهی  عطا آند تا وقت  و حكمت بصيرت

 .ی او را بجا آور  و دستورات  قوانين تمامی شو یم
   خداوند آه  و احكام  دستورات  اگر مطيع چون13

 او تو ی، باش  است  داده اسرائيل ی بن بهی  موس توسط
 و  ، و ترس و دلير باشی  قو پس. گرداند ی م را موفق
 ! ور آن را از خود د واهمه

 طال   هزار و چهار صد تن  زياد سه  با تالش من«14
، و  ام آردهی آور  جمع  نقره و چهار هزار تنی و س
ی ، الوار و سنگ حساب ی ب  و مفرغ  بر آهن  عالوه اين
تو نيز .  ام  ساخته  خداوند آمادهء خانهی  برا  آه است

 تو سنگتراشها و15. ی آن  مقدار اضافه  اين بايد به
  انجامی  ماهر بسيار برا بّناها و نّجارها و صنعتگران

 در  ايشان16. ی خود دار در خدمتی  آار هر نوع
 بسيار  مهارتی و فلزآاری ساز و نقرهی زرگر
 »!خداوند با تو باشد.   آن  آار را شروع پس. دارند

   دستور داد آه  اسرائيل  بزرگان  تمام  داود به سپس17
  داود به18. آنندک  آار آم  اين م را در انجا پسرش
او از هر .  شما با شماستی خداوند، خدا«:   گفت آنان

   به ، زيرا من  بخشيده  و آرامش  شما صلح  به طرف
 و   دادم  را شكست  سرزمين  اين خداوند دشمنانی يار

   با تمام پس19.  شما و خداوند هستند  مطيع آنها االن
.  آنيد  را اطاعت خويش یخود خداوند، خدای نيرو
 خداوند را بسازيد تا بتوانيد  ء بكار شويد و خانه دست

 خداوند ء  خانه  را به  عهد و ساير اشيا مقدس صندوق
 »!بياوريد

 
   الويان وظايف

  سليمان   شد پسرش وقتی داود پير و سالخورده
 . نشاند  اسرائيل  سلطنت را بر تخت

   را جمع  و الويان  و آاهنان يل اسرائ  رهبران داود تمام2
   سرشماری بعمل  از الويان  دستور داد آه سپس3. آرد
 و باالتر، سی و   الوی سی ساله  مردان تعداد آل. آيد

 و   بيست  داد آه داود فرمان4.  هزار نفر بود هشت
 خداوند ء  خانه چهار هزار نفر از آنها برآار ساختمان

ر قاضی و مأمور اجرا  هزار نف  آنند، شش نظارت
 خدا و چهار  ء خانه چهار هزار نفر نگهبان5باشند، 

 بود   آرده  او تهيه  موسيقی آه هزار نفر ديگر با آالت
 . آنند خداوند را ستايش

   سه  بهی،الوی ها طايفه   داود آنها را برحسب سپس6
 .ی و مرار ، قهات جرشون:  آرد  تقسيم دسته

  پسرانشی  نامها  به گروه از دو   جرشونء دسته7
 نيز   دو گروه اين9و8.  بود  شده تشكيلی  و شمع لعدان

   نام  به  بودند آه  شده  ديگر تشكيل  گروه از شش
ی اسام. شدند ی م خواندهی  و شمع  لعدان پسران
  ايشان.  بود  و يوئيل ، زيتام ئيل ی يح  لعدان پسران
ی  شمع پسرانی اسام.  بودند  لعدان  خاندان رهبران
 . بود  و هاران ئيل ی، حز شلوميت

 و  ، زينا، يعوش  يحت  اسم بهی شمعی ها خاندان10
  يحت11. شدند ی م  ناميده)یچهار پسر شمع ( بريعه

   و بريعه اما يعوش.  بود و بعد زينا بزرگتر از همه
   هيچكدام دادند، چون ی م  را تشكيل خاندانک  ي با هم
 .داشتندنی  زياد پسران

   نامهای پسرانش  به  از چهار گروه  قهاتء دسته12
 . بود  شده  تشكيل ئيل  و عزی ، يصهار، حبرون عمرام

 او   و نسل هارون.  بود  پدر موسی و هارون عمرام13
   به اسرائيل  قربانی و هدايای بنی  تقديم  مقدس برای خدمت

  ا خدمت خداوند ر  شدند تا پيوسته حضور خداوند انتخاب
 . دهند  خداوند برآت  نام  را به اسرائيل آنند و بنی

 موسی، مرد خدا نيز جزو   و العازار پسران جرشوم15و14
 رهبر  ، شبوئيل  جرشوم  پسران بين16.  الوی بودندء قبيله
رحبيا  . رحبيا  نام  به  يک پسر داشت العازار فقط17. بود

 . ر داشت بسيا  خود بود و فرزندان رهبر خاندان
 . بود  رهبر خاندان  يصهار، شلوميت از پسران18
يريا، امريا، :  بودند از  عبارت  حبرون پسران19

 .  و يقمعام ئيل یيحز
 .، ميكا و يشيا بودند ئيل ی عز پسران20
 .یو موشی محلی  نامها  به دو پسر داشتی مرار21

العازار ی وقت22. بودندی  محل  پسران العازار و قيس
خود، ی  با پسر عموها دخترانش.  نداشتی  پسرمرد
   سه همی موش23.  آردند  ازدواج  قيس پسرانی يعن

 .  عادر و يريموتی،محل:  پسر داشت
   ساله  بيست آهی  الو  مردان  تمامی، سرشمار هنگام24

 و خاندانها   طوايف يا باالتر بودند، جزو اين
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 خداوند ء ه در خان خدمتی  برا شدند وهمهی نويس اسم
 . گرديدند تعيين

 و   ما صلح  به خداوند، خدای اسرائيل«:  داود گفت25
   شده  ساآن  در اورشليم  و برای هميشه  بخشيده آرامش
   عبادتء  خيمه  ديگر لزومی ندارد الويان پس26.  است

» . آنند  ديگر حمل  مكان  را از مكانی به  آن و لوازم
   مردان  دستور داود تمام خرين آ  طبق  ترتيب  اين به27

.  و باالتر، سرشماری شدند  ساله  الوی بيستء قبيله
 خداوند ء  خانه  در خدمت  بود آه  اين  الويانء وظيفه28

.  بودند، آمک آنند  هارون  از نسل  را آه آاهنان
   خدا و نيز طهارتء  و اتاقهای خانه نگهداری حياط
،   مقدس  نانء تهيه29.  بود ن ايشاء  نيز بعهده اشياء مقدس

   و آغشته  آردی، نانهای فطير، پختنء آرد برای هديه
 هدايا نيز   آردن  و وزن  زيتون  روغن  هدايا به آردن

 و   هر روز صبح ايشان30.  بود  الويان جزو وظايف
ايستادند و با سرود او  عصر در حضور خداوند می

   تقديم  هنگام آار را همين31. آردند  می را ستايش
 نو و   و ماه های سوختنی در روز سبت قربانی
   مؤظف الويان. دادند  می  انجام های ساليانه جشن

 بطور   شده  تعيين  طريق  و به  تعداد مناسب بودند به
 ء  و خانه  عبادتء  از خيمه ايشان32.  آنند  خدمت مرتب

  سل از ن  را آه نمودند و آاهنان  می خداوند مواظبت
 .آردند  بودند، آمک می هارون

 
   آاهنان وظايف

 بودند در دو   هارون  از نسل  آه آاهنان
  پسران(العازار و ايتامار ی  نامها به  گروه

   پسران  و ابيهو هم ناداب. آردند ی م خدمت)  هارون
ی  از پدر خود مردند و پسر قبلی  بودند، ول هارون
ماندند تا ی و ايتامار باق العازار   فقط پس. نداشتند
  داود با نظر صادوق3.  بدهند را ادامهی  آاهن خدمت

 ء  طايفهء نماينده(ک و اخيمل)  العازارء  طايفهء نماينده(
   به  ايشان  وظايف  را برحسب  هارون ، نسل)ايتامار

 . آرد  تقسيم چند گروه
 ايتامار   بودند و نسل  گروه  العازار شانزده نسل4

   رهبر در نسل ، زيرا تعداد مردان گروه  هشت
 در   العازار و هم  در نسل هم5. العازار بيشتر بود

  بودند؛ بنابراينی  روحانء  بلند پايه  ايتامار مقامات نسل
   قيد قرعه  نيايد، قرار شد به  پيش  تبعيض اينكهی برا

 العازار و ايتامار  نسل6.  شود  تعيين  هر گروه وظائف
 پسر ی،الوی  شمعيا سپس.  آشيدند  قرعه ه نوب به
  ، صادوق بود در حضور پادشاهی  منش ، آه ئيل نتن

 و   آاهنان پسر ابياتار، و سرانک ، اخيمل آاهن
  بيست18-7.   را نوشت  ايشان و وظايفی  اسام الويان

   زير تعيين  ترتيب  به  قرعه  حكم  به و چهار گروه
 :شدند

 ؛  سعوريم 4؛  حاريم 3ا؛ يدعي 2؛  يهوياريب 1
 10؛  يشوع 9ابيا؛  8؛  هقوص 7؛  ميامين 6؛  ملكيه 5

 ؛  حفه 13؛  ياقيم 12؛  الياشيب 11شكنيا؛ 
 حيزير؛  17امير؛  16؛  بلجه 15؛  آب يشب 14
 ؛ ياآين 21؛  ئيل يحزقی 20فتحيا؛  19؛  هفصيص 18
 .معزيا 24داليا؛  23؛  جامول 22

   خداوند را آهء  خانه ها وظايف  گروه از اينک هر ي19
   فرموده  تعيين  جد آنها هارونء در ابتدا خداوند بوسيله

 .دادند ی م بود، انجام
 

   الويان ءبقيهی  اسام فهرست
از :  بودند  خاندان اينها رئيسی  الو  نسلء از بقيه20

از 21؛ ، يحديا  شبوئيل ؛ از نسل ، شبوئيل  عمرام نسل
؛ از   يصهار، شلوموت از نسل22؛ ا رحبيا، يشي نسل
 . ، يحت  شلوموت نسل

 يريا، امريا،:  بودند از  عبارت  حبرون پسران23
 .  و يقمعام ئيل یيحز

 ميكا، شامير؛  ، ميكا؛ از نسل ئيل ی عز از نسل25و24
 .، زآريا)برادر ميكا( يشيا  از نسل

 مراری، محلی و موشی و يعزيا؛ از  از نسل27و26
  از نسل28 و زآور و عبری؛  ا، بنو و شوهم يعزي نسل

  ؛ از نسل و قيس29)   پسری نداشت آه(محلی، العازار 
 موشی، محلی و عادر و  از نسل30؛  ئيل ، يرحمی قيس

 . يريموت
 آنها  وظايف31. بودندی الوی  افراد از خاندانها اين
 و   سن  در نظر گرفتن  بدون  هارون  فرزندان  مثل هم

 در   عمل اين.  گرديد  تعيين  قيد قرعه  به مقامشان
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  ، و رهبران ک، اخيمل ، صادوق حضور داود پادشاه
 . شد  انجام  و الويان آاهنان

 
  خداء  خانه  سرايندگانء دسته

 را ازی  اشخاص  قوم  و رهبران داود پادشاه
   انتخاب  و يدوتون  و هيمان  آساف خاندان

ی  پيامها  و عود و سنج بربطی  همراه آردند تا به
   خدمتشان آنها و نوعی اسام.  آنند خدا را اعالن

 :  زير است بشرح
  آه)   آساف پسران ( ، نتنيا و اشرئيله زآور، يوسف2

 دستور   به آساف.  بودند آسافی  سرپرست تحت
 آرد؛ ی م  خداوند را اعالن ، پيام پادشاه

  انپسر( اشعيا، حشبيا و متتيا ی،جدليا، صر3
ی  همراه  و به پدرشانی  سرپرست  به آه)  يدوتون
آردند و او را با  ی م  خداوند را اعالن ها پيام بربط

 نمودند؛ ی م سرود ستايش
،  ، يريموت ، شبوئيل ئيل یبقيا، متنيا، عز:  هيمان4

عزر، ی  روممتی،، جدلت  الياتهی،حننيا، حنان
. )  هيمان پسران (  هوتير و محزيوتی،، ملوت يشبقاشه

ی  نب  آه  هيمان  پسر را به  چهارده خدا اين5
  اش  وعده  بود تا طبق  بود، بخشيده  پادشاه مخصوص

   سه هيمان.  باشد  داده  و قدرت  او عزت  به  هيمان به
 . دختر نيز داشت

 ء  در خانه  سرپرستی پدرانشان  به  مردان  اين تمام6
   ترتيب  اين ختند و بهنوا  می  و عود و بربط خداوند سنج

   و هيمان  و يدوتون آساف. آردند  می خدا را خدمت
افراد و    اين تمام7. گرفتند  دستور می مستقيما از پادشاه

  آردند برای سراييدن  همكاری می  با ايشان الويانی آه
 سازها   و در نواختن  شده  خداوند تربيت در وصف
. نفر بود 288ا  آنه  گروه تعداد آل. ماهر بودند

   در نظر گرفتن ، بدون  سرايندگان  مخصوص وظايف8
 . شد  تعيين  قيد قرعه ، به  و تجربه سن

 . افتاد  آساف  از خاندان  يوسف  نام  به  اولء قرعه9-31
 ؛نفر 12،   و برادرانش جدليا و پسران:  دوم
 ؛نفر 12،   و برادرانش زآور و پسران:  سوم

 ؛نفر 12 او،   و برادران رانو پسی يصر:  چهارم
 ؛نفر 12 ی، و  و برادران نتنيا و پسران:  پنجم

 ؛نفر 12 او،   و برادران بقيا و پسران:  ششم
 ؛نفر 12،   و برادرانش  و پسران يشرئيله:  هفتم
 ؛نفر 12 او،   و برادران اشعيا و پسران:  هشتم
 ؛نفر 12،   و برادرانش متنيا و پسران:  نهم
 ؛نفر 12 ی، و  و برادران و پسرانی معش:  دهم

 ؛نفر 12 او،   و برادران  و پسران ئيل یعز:  يازدهم
 ؛نفر 12 او،   و برادران حشبيا و پسران:  دوازدهم
 ؛نفر 12،   و برادرانش  و پسران شبوئيل:  سيزدهم
 ؛نفر 12 ی، و  و برادران متتيا و پسران:  چهاردهم
 ؛نفر 12 او،  و برادران   و پسران يريموت:  پانزدهم
 ؛نفر 12 او،   و برادران حننيا و پسران:  شانزدهم
 ؛نفر 12 ی، و  و برادران  و پسران يشبقاشه:  هفدهم
 ؛نفر 12،   و برادرانش و پسرانی حنان:  هيجدهم
 ؛نفر 12 ی، و  و برادران و پسرانی ملوت:  نوزدهم
 ؛نفر 12 او،   و برادران  و پسران ايلياته:  بيستم
 نفر؛ 12،   و برادرانش هوتير و پسران:   و يكم بيست
 نفر؛ 12 او،   و برادران جدلتی و پسران:   و دوم بيست
 نفر؛ 12 او،   و برادران  و پسران ، محزيوت  و سوم بيست
،   و برادرانش ، روممتی عزر و پسران  و چهارم بيست

 .نفر 12
 

  خدا ء خانه نگهبانان
 ینگهبانی  برا آهی  افراد رح قوء از طايفه

مشلميا  : شدند، اينها بودند  خدا تعيين ءخانه
   به  پسر او آه ، و هفت  آساف از خاندانی پسر قور
،  ئيل یزآريا، يديع:  بودند از  عبارت  سن ترتيب

 .ی و اليهوعينا ، يهوحانان ، عيالم ئيل یزبديا، يتن
   عبارت سن   ترتيب  به  آه  پسر عوبيدادوم هشت5و4

،  ئيل ، ساآار، نتن شمعيا، يهوزاباد، يوآخ: بودند از
 ء  پسر نشانه  هشت  اين.ی، يساآار و فعلتا ئيل یعم

 . بودند  عوبيدادوم  خدا به برآت
 ء  طايفه توانا و در ميانی  مردان  شمعيا همه پسران7و6

،   رفائيلی،، عتن ايشانی اسام.  بودند خود معروف
   او اليهو و سمكيا هم برادران. اد بودعوبيد و الزاب

 .توانا بودندی مردان
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توانا و واجد ی  مردان  عوبيدادوم  افراد خاندانء همه8
 پسر و برادر  هيجده9.  آار بودند اينی  برا شرايط

 .آمدند ی بشمار م قابلی  مردان مشلميا هم
 نگهبانی   به  با پسرانش  مراری نيز حوسهء از طايفه10

:  بودند از  عبارت  حوسه پسران.  شدند خدا تعيين  خانه
 او را  هر چند او پسر ارشد نبود اما پدرش(شمری 

. حلقيا، طبليا و زآريا11، ) خود آرد رهبر ساير پسران
 . نفر بودند  جمعًا سيزده  حوسه خاندان

   خود به  خاندان  خداوند برحسبء  خانه نگهبانان12
 ء  در خانه  ساير الويان ل شدند تا مث ها تقسيم گروه

   به  توجه  خاندانها، بدون تمام13.  آنند خداوند خدمت
   آشيدند تا مشخص ، قرعه شان بزرگی يا آوچكی

ها را بايد   يک از دروازه شود هر يک از آنها آدام
   اسم  شرقی بهء نگهبانی دروازه14. نگهبانی آنند

 زآريا   پسرش  نام  شمالی بهء مشلميا، نگهبانی دروازه
 جنوبی ء و نگهبانی دروازه15 مشاور دانايی بود،  آه
 از   عوبيدادوم پسران.  درآمد  عوبيدادوم  اسم به

 غربی  ءنگهبانی دروازه16. آردند  می انبارها مواظبت
، )شد  سربااليی باز می ء جاده  به آه (  شلكت و دروازه

   نوبت نی به نگهباء وظيفه.  درآمد  و حوسه  شفيم  نام به
 ء  نفر در دروازه هر روز شش17. شد  می تعيين

 شمالی، چهار نفر در ء شرقی، چهار نفر در دروازه
دو نفر در ( جنوبی، وچهار نفر در انبارها ء دروازه

هر روز برای 18. دادند نگهبانی می) هر انبار
شدند،   می  نفر تعيين  غربی ششء نگهبانی دروازه

برای خود   و دونفر جادهيعنی چهارنفر برای 
 . دروازه

ی  و مرار قورحی ها  خدا از طايفهء  خانه نگهبانان19
 . شدند انتخاب

 
  خداء  خانه ساير خدمات

ی  نگهدار اخيا مسئولی  رهبر  به  الويانء بقيه20
. بودندی وقفی  خدا و انبار هداياء  خانهء خزانه

 از  ه نيز آ ئيل ی يح ، پسران  و يوئيل زيتام22و21
 بودند از   جرشون  و از طايفه  الدان  خاندان رهبران
 .آمدندی  خداوند بشمار م  خانهء  خزانه مسئولين

 نيز  ئيل ی و عز ، يصهار، حبرون  عمرام ءاز طايفه23
 . شدند تعيينی مسئولين

   پسر موسی، ناظر خزانه  جرشومء ، از طايفه شبوئيل24
  شلوميت. ( بود لوميت او ش يكی از خويشاوندان25. بود

 پسر اشعيا، اشعيا  ، يورام پسر زآری، زآری پسر يورام
  پسر رحبيا، رحبيا پسر العازار و العازار برادر جرشوم

   شدند تا از خزانه  تعيين  و برادرانش شلوميت26.) بود
شد   هدايايی نگهداری می  خزانه در اين.  نمايند مراقبت

 و   يعنی رؤسای طوايف بران و ساير ره  داود پادشاه آه
  اين27.  بودند  آرده  وقف  سپاه خاندانها و نيز فرماندهان

   غنيمت  به  را در جنگ  قسمتی از آنچه اشخاص
 ء های خانه  هزينه آردند تا صرف  می گرفتند وقف می

   مسئول  در ضمن  و برادرانش شلوميت28. خداوند شود
   نبی، شائول  سموئيلء ه بوسيل نگهداری هدايايی بودند آه

، و   پسر صرويه ، ابنير پسر نير، يوآب پسر قيس
 . بود  شده  وقف ديگران

 
   ساير الويان وظايف

 يصهار بودند، ء  از طايفه  آه آننيا و پسرانش29
آنها از .  داشتند  خدا بعهده  از خانه در خارجی وظايف

 .بودندی  قضاي  و مقامات مسئولين
 حشبيا و هزار و هفتصد نفر از  حبرون ء از طايفه30

   بودند، تعيين  افرادی آاردان  همه  آه خويشاوندانش
   در غرب  آه  از خاک اسرائيل  قسمت شدند تا در آن

 . امور مذهبی و مملكتی باشند  بود مسئول رود اردن
  در سال.  بود  حبرونء  طايفه  تمام يريا سرپرست31

  های طايفه نامه ، در نسب  داود پادشاه  سلطنت چهلم
   شد افراد آاردان  آمد و معلوم  بررسی بعمل حبرون

 داود  پس32. باشند  در يعزيز جلعاد می  طايفه اين
 يريا را   دو هزار و هفتصد نفر از خويشاوندان پادشاه
 بودند،   و از رؤسای خاندان  افرادی آاردان آه

 ء ملكتی ناحيه امور مذهبی و م  نمود تا مسئول انتخاب
   قبيله ، جاد و نصف  رئوبين  قبايل  آه  رود اردن شرق

 .منسی در آنجا بودند، باشند
   اسرائيل  سپاه تقسيمات

 خاندانها وی  از افراد و رؤسا  اسرائيل سپاه
27   بود و شامل  يافته  تشكيل ها و بزرگان طايفه
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 24000 از   متشكل  آه هر سپاه. شد ی م  سپاه دوازده
   فراخوانده  خدمت  به ماهک يی ، سال  نوبت  بود، بهنفر
   ماه  ترتيب ، به  سپاهيان  اين فرماندهان. شد یم

 : بودند از ، عبارت خدمت
 ؛  فارصء ، از طايفه ئيل ، پسر زبدی يشبعام:   اول ماه3و2
 ؛)  داشت  نام  او مقلوت معاون(دودای اخوخی :   دوم ماه4
بنايا  (  اعظم  آاهن نايا، پسر يهوياداعب:   سوم ماه6و5

سردار داود بود؛ ی  سء  فرمانده  آه استی  آس همان
 ؛) او بود  سپاه  عميزاباد از فرماندهان پسرش

  بعد از او پسرش ( ، برادر يوآب عسائيل:   چهارم ماه7
 ؛) او را گرفتی زبديا جا

 ی؛ يزراح شمهوت:   پنجم ماه8
 ی؛ تقوع ر عقيشعيرا، پس :   ششم ماه9

 ؛  افرايمء از قبيلهی  فلون حالص:   هفتم ماه10
 ؛  زارح از طايفهی حوشاتی سبكا:   هشتم ماه11
 ؛  بنيامينء از قبيلهی ابيعزر عناتوت:   نهم ماه12
 ؛  زارح از طايفهی نطوفاتی مهرا:   دهم ماه13
 ؛  افرايم ءاز قبيلهی بنايا فرعاتون:   يازدهم ماه14
 . ئيل ی عتن از نسلی نطوفاتی خلدا:  دوازدهم  ماه15
 

 ها قبيلهی رؤسا
 : زير بودند  شرح  به اسرائيلی ها قبيلهی رؤسا16-22

 ؛  رئوبينء  قبيله  رئيسی،العازار پسر زآر
 ؛  شمعون ء قبيله ، رئيس شفطيا پسر معكه
 ی؛ الوء  قبيله ، رئيس حشبيا پسر قموئيل

 ؛  هارون  خاندان ، رئيس صادوق
  يهودا؛ء  قبيله ، رئيس اليهو برادر داود پادشاه

  يساآار؛ ء قبيله ، رئيس پسر ميكائيلی عمر
 ؛  زبولونء  قبيله يشمعيا پسر عوبديا، رئيس

 ی؛ نفتالء  قبيله ، رئيس ئيل ی پسر عزر يريموت
 ؛  افرايمء  قبيله  پسر عزريا، رئيس هوشع
 ی؛س منء  قبيله  نصف  پسر فدايا، رئيس يوئيل

 منسی در  ء ديگر قبيله  نصف يدو پسر زآريا، رئيس
 جلعاد؛
 ؛  بنيامين  قبيله  پسر ابنير، رئيس ئيل یيعس

 .  دانء  قبيله ، رئيس  پسر يروحام عزرئيل

 يا آمتر   سال  بيست  سرشماری، جوانان داود هنگام23
   بود آه  داده  نياورد، زيرا خداوند وعده را بحساب
شمار   بی  آسمان  ستارگان  را مثل ل اسرائي جمعيت
 را   آرد ولی آن  سرشماری را شروع يوآب24. گرداند
.  شد  افروخته  خداوند بر اسرائيل  خشم  نكرد، چون تمام

 . نشد  ثبت  داود پادشاهء لذا آمار نهايی در سالنامه
 

  پادشاهی  داراي ناظران
ی سلطنتی  انبارها  سرپرست ئيل ی پسر عد عزموت25

شهرها و ی  انبارها  پسر عزيا سرپرست و يوناتان
 .ها بود روستاها و قلعه

  بود آهی  آارگران ، سرپرست پسر آلوبی عزر26
بر ی راماتی شمع27. آردند ی آار م پادشاهک امال در

ی شفماتی زبد. آرد ی م  نظارت انگور پادشاهی باغها
  بعل28.  بود  آن  و انبارآردن  شرابء  تهيه مسئول
   و درختان زيتونی  باغها مسئولی  جدير حانان
  يوآش.  بود  مرز آشور فلسطين همی  در دشتها افراغ
 .  بود  زيتون  روغنء ذخيرهی متصد

ها   از رمه  شارون در دشتی شارونی شطرا29
  مسئولی  پسر عدالئ آرد، و شافاط یمی نگهدار
 .چريدند یها م  در دره بود آهی هاي رمهی نگهدار

شترها و ی بر آار نگهداری  اسماعيل عوبيل30
  االغها نظارتی برآار نگهداری ميرونوتی يحديا

  تمام. ها بود گلهی  نگهدار يازيز مسئول31. آردند یم
 . بودند داود پادشاهی  داراي ناظران   مردان اين

،  ئيل  بود و يحی  عموی داود مشاوری دانا و عالم يوناتان32
 .آرد  می  مواظبت  پادشاه سرانپسر حكمونی از پ

  دوستی ارآی  و حوشا  مشاور پادشاه اخيتوفل33
) پسر بنايا ( ، يهوياداع  از اخيتوفل پس34.  بود پادشاه

   سپاهء فرمانده. او مشاور شدندی و ابياتار بجا
 . بود  يوآب اسرائيل

 
  خداء  خانه ء داود درباره دستورات

   اورشليم را بهی  مملكت  مقامات داود تمام
،   و طوايف قبايلی رؤسا: احضار آرد 28
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و ک  و امال  اموال ، مسئوالن  سپاه  دوازده فرماندهان
.   شجاع  دربار و جنگاوران ، مقامات پادشاهی ها گله

 :  گفت ، چنين  داود برپا ايستاده آنگاه2
ی ا  خانه آرزو داشتم!   من ملتی  و ا  من برادرانی ا«

 قرار گيرد، و   عهد خداوند در آن صندوق تا  بسازم
 بنا  اينی  برا  هر چه من.  آند  منزل ما در آنی خدا
:  فرمود  من خدا بهی ول3  آردمی آور  بود، جمع الزم

  ، زيرا در جنگ ساختی  نخواه منی برای ا تو خانه
 .یا ريختهی زيادی خونها

  تمام   از ميان  وجود، خداوند، خدای اسرائيل با اين«4
 تا سر   است  آرده  مرا انتخاب  پدرم ءاعضای خانواده

 خواهد   سلطنت  بر اسرائيل  هميشه  آه ای باشم سلسله
 يهودا، ء  يهودا را برگزيد و از قبيلهء خدا قبيله. نمود

  ، مرا انتخاب  پدرم  پسران  را و از ميان  پدرمء خانواده
   از ميان حال5 .  ساخت  پادشاه  اسرائيل آرد و بر تمام

  ، سليمان  است  بخشيده  من  خداوند به  زيادی آه پسران
 بنشيند و بر   بر تخت  تا بجای من  است  آرده را انتخاب

:   است  فرموده  من خداوند به6.  آند  خداوند سلطنت قوم
 او را  آند، چون  بنا می  مرا پسر تو سليمانء خانه

اگر بعد 7.  پدر او اشد و من ب  تا پسر من ام  آرده انتخاب
 آند،   مرا اطاعت  و قوانين  نيز دستورات از اين

   او را تا به ، سلطنت  است  آرده  حال  تا به همانطور آه
 .  سازم ابد پايدار می

ما و در حضور ی  در حضور خدا  االن پس«8
   آه دهم ی شما دستور مء  همه  به  او اسرائيل جماعت
   اجرا آنيد تا اين  دقت خود را بهی خدا خداوند،  احكام

 را   آن  ندهيد، بلكه  حاصلخيز را از دست سرزمين
  هميشهی  بگذاريد تا برا  ارث  خود به فرزندانی برا
 .آنها باشدک مل
اجداد ی  تا خدا ، بكوش  سليمان پسر منی ا  حال«9

و ی  او را بپرست  و جان  دل و با تمامی خود را بشناس
ی بيند و هر فكر ی دلها را م  خداوند تمام.ین آ خدمت
 او را ی،خدا باشی اگر در جستجو. داند یرا م
 ابد  تو را تا بهی اگر از او برگردی ؛ ول يافتی خواه

 تا   است خداوند تو را برگزيده10. طرد خواهد آرد
 و با   باش  مواظب  پس.ی را بنا آن  مقدسش عبادتگاه
 ». شو ول آار مشغ  اين بهی دلگرم

ی  فضا  خدا و طرحء  خانه  ساختمانء  داود نقشه آنگاه11
ها،  انبارها، باالخانه:  داد  سليمان  را به  آن اطراف
.   رحمت تختی  برا االقداس و قدسی داخلی اتاقها

،  دورتادور آنی  و اتاقها  حياطء  نقشه او همچنين12
ی نگهداری ها برا  خدا، و خزانهء خانهی انبارها
ها   نقشه  اين تمام.  داد  سليمان  را به  شده وقفی هدايا

  پادشاه13.  بود  شده  داود الهام  خدا به  روح از طرف
  مختلفی ها  در مورد آار گروه همی  ديگر دستورات
   خدا بهء  خانه  وسايل  و نيز ساختن  و الويان آاهنان
 . داد سليمان

ک  هر ي ساختنی ا بر  الزمء داود مقدار طال و نقره14
:   آرد و آنار گذاشت  خدا را وزنء  خانه از وسايل

 چراغدانها و چراغها؛  ساختنی  برا طال و نقره15
ی  برا  و نقره  مقدس نانی  ميزها ساختنی طال برا16

  ساختنی  برا خالصی طال17ی؛ ا نقرهی ميزها
ی  برا ها، و طال و نقره ها و پياله ها، آاسه کچنگ

 بخور  قربانگاهی  برا خالصی طال18؛ امها ج ساختن
  صندوقی  رو  بالهايشان آهی ا  دو فرشتهء و مجسمه

 . بود عهد خداوند گسترده
   از طرف  نقشه  اين جزئيات«:   گفت  سليمان داود به19

.   آنها را نوشتمء  همه  شد و من  داده  من خداوند به
 و  ترس.   آن  و آار را شروع و دلير باشی  قو حال20

 با  منی  زيرا خداوند، خدا  را از خود دور آن واهمه
  آار ساختنی گذارد تا بتوان ی و تو را تنها نم توست
و   آاهنانی ها گروه21. ی آن  خداوند را تمامء خانه

 آنند و   خدا خدمتء  هستند در خانه  آماده الويان
ی ياری  ماهر مشتاقند تو را در هر آار صنعتگران

 تو   فرمان  تحت  و رهبرانشان اسرائيل ی بن تمام. دهند
 ».باشند یم
 

  خداء  خانه ساختنی هدايا برا
  آرد  گروه  آن  تمام  رو به  داود پادشاه آنگاه

 خدا او را   آه  سليمان پسرم«:  و گفت
 باشد، هنوز   اسرائيلء  آينده  تا پادشاه  آرده انتخاب
 دارد،   در پيش آهی آار و   است  تجربه  و آم جوان

خواهد بسازد،  ی م آهی عبادتگاه.  استی آار بزرگ
 خداوند  ء خانه ، بلكه نيستی  معمول ساختمانک ي
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  خود تا آنجا آهی  خداء خانهی بنای برا2.  است
   و سنگ ، چوب  و آهن ، مفرغ  طال و نقره ام توانسته
 با   ديگر و جواهرات  قيمت گرانی ، سنگها جزع

  و چون3،  ام  آرده  مرمر جمع  و سنگ رزشا
  ء خزانهء  طال و نقره ، تمام  خدا دارمء  خانه بهی دلبستگ
   عالوه اين.  ام  بخشيده آنی بنای خود را برای شخص
.  ام ديدهک  قبًال تدار  آه استی  ساختمان  مصالح بر آن

 و  خالصی  طال  صد تن شاملی شخصی  هدايا اين4
  روآشی  برا  خالصء  نقره  تن ل و چه دويست
   بدست  آه استی  لوازم و تمام5  خداء خانهی ديوارها

حاضر ی  آس  چه حال. شود ی م  ساخته صنعتگران
 دارد در اختيار خداوند   خود را با هر چه است

 »بگذارد؟
 و   سپاه ، فرماندهان  و طوايف قبايلی  رؤسا آنگاه7و6

 340 طال،  تن 170   اشتياق، با پادشاهی  داراي ناظران
   هديه  آهن تن 3ر400 و   مفرغ تن 610،   نقره تن

داشتند آنها را ی قيمتی  سنگها  آه همی آسان8. آردند
پسر  ( ئيل ی يح ، به  خداوند آوردهء  خانهء  خزانه به

   از اينكه اسرائيل ی بن تمام9.  دادند تحويل)  جرشون
   بود تا با اشتياق  آمده  پيش ايشانی برای  فرصت چنين
 نيز  داود پادشاه.  بودند  آنند، خوشحال تقديمی هداياي
 . بسيار شاد شد  بابت از اين

 
 داودی دعا

،   آرده  خداوند را ستايش  گروه داود در حضور آن10
تو از   ، نام جد ما يعقوبی خداوند، خدای ا«:  گفت
،  قدرتو   عظمت11!  باشد ستايش مورد  ابد  تا به ازل
خداوند،  ای.   توستء  و بزرگی برازنده  و شكوه جالل
  سلطنت.   توست  مال  است  و زمين  در آسمان هر چه
 .ی هست تو باالتر و برتر از همه.   توست از آن

   چيز حاآم آيد؛ تو بر همه ی و افتخار از تو م ثروت12
 تو  ؛ اين  تو است در دستی  و تواناي  قدرت.یهست
ی ا13. یبخش یمی  و بزرگ  قدرت  انسان  به آه یهست
 تو را   با شكوه  و نام ما، از تو سپاسگزاريمی خدا

 . آنيم ی م ستايش
 افتخاری   چنين  آه  هستيم  چه  من  و قوم ولی من«14

  ؟ هر چه  تو چيزی بدهيم  به ای آه  ما ساخته نصيب

ما در 15.  ايم  تو داده  تو به ، و از مال  از تو داريم داريم
عمر ما .   و مهمانيم  دنيا مانند اجداد خود غريب اين

.  و دوامی ندارد ، زودگذر است  سايه  مثل روی زمين
 تو   به  چيزهايی آه  اين ای خداوند، خدای ما، تمام16

   تو ساخته  قدوس ای برای نام  تا خانه ايم  آرده تقديم
خدای 17.   توست  مال  و همه  ما رسيده شود، از تو به

   انسانها آگاهی و آسی را آه  تو از قلب  آه دانم ، می من
   اين  تمام من.  داری آند، دوست  می  راستی عمل به

   قوم  آه  و شاهدم ام  داده  انجام  قلب آارها را از صميم
. اند  آرده  هدايای خود را تقديم تو با شادی و اشتياق

 و   و اسحاق  ما ابراهيمای خداوند، ای خدای اجداد18
دار   خود نگه  قوم  در دل  را هميشه  اشتياق ، اين يعقوب

.  بدهند  تو از دست  به  خود را نسبتء و نگذار عالقه
 و   بوجود آور تا از جان  سليمان  پسرم اشتياقی در دل19
   تو را آهء  دارد و بنای خانه  اوامر تو را نگاه  تمام دل

 ». برساند  اتمام  به ام ده تدارک دي برايش
خداوند، «:   گفت اسرائيل ی بن  تمام  داود به سپس20
 در   جماعت و تمام» . آنيد خود را ستايشی خدا

 زانو زدند  اجداد خود و پادشاهی حضور خداوند، خدا
 . آردند و خداوند را ستايش

 
  سليمانی  گذار تاج

 و   هزار گاو، هزار قوچ اسرائيل یروز بعد بن21
ی و نيز هدايای سوختنی قربانی  برا هزار بره

 بر اينها،  عالوه.  آردند  خداوند تقديم بهی نوشيدن
،   نموده  خداوند تقديم نيز بهی ديگری ها یقربان

  آنها جشن22.  آردند  تقسيم  قوم  تمام  آنها را بين گوشت
 در حضور خداوند خوردند  فراوانی گرفتند و با شاد

 .و نوشيدند
 ، پسر سليمانی  بار ديگر پادشاه اسرائيل یبن

  و  پادشاه داود را تأييد آردند و او را بعنوان
   اين به23.  نمودند  تدهين  آاهن  را بعنوان صادوق
 تا   نشست  داود بر تخت پدرشی  بجا  سليمان ترتيب
  و مقامات24.  آند  خداوند سلطنت بر قوم

  ی پشتيبان  پادشاه پسران   و نيز تمام  سپاه فرماندهان
 . داشتند  اعالم  پادشاه خود را از سليمان

   اسرائيل  قوم  را در نظر تمام خداوند، سليمان25
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 بخشيد،  شاهانهی  او جالل  و به  ساخت بسيار بزرگ
   از او داده  قبل  اسرائيل  پادشاه  هيچ  به آهی بطور
 . بود نشده

 
   داود پادشاه مرگ

   اسرائيل  پادشاه  سال  چهل مدتی سر يسداود پ27و26
    در حبرون  سال ، هفت  سال  چهل از اين. بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او در 28.   در اورشليم  سال و سهی  آرد و س سلطنت

 و افتخار بود،   ثروت  در اوج آهی  زمانی، پير آمال
  شرح29.  شد او پادشاهی  بجا  و سليمان از دنيا رفت

   سه  داود در آتب  سلطنت دورانی  رويدادها تمام
.   است  شده  و جاد نوشته ، ناتان سموئيلی  يعنی،نب
 او و   و قدرت  سلطنت ها شرح  نوشته اين30

 و ساير  او و اسرائيلی  برا  آه استی آمدهاي پيش
 . داد  رخ  همسايه اقوام



 

 تواريخدوم
 
   دوم  آتابء اند، و لذا نويسنده  بوده آتابک  دو ي ، اين در اصل.   است  ايام  تواريخ  اول  آتابء  دنباله  آتاب اين

 . است عزرا   نيز همان  ايام تواريخ
در .  خدا را بسازند ءدهد تا خانه شود و دستور می  می  اسرائيل رقيب  بی  سلطان  سليمان  آه خوانيم در اينجا می

 .  است  شده  نوشته  ششم  در فصل  سليمانء دعای افتتاحيه. شود  می  خدا ساخته ء خانه  سال  هفت عرض
 از گفتگو با  پس. شود ی م رهسپار اسرائيلی  و مالقاتی اشنود و بر ی را م  سليمان  حكمتء  سبا آوازه ملكه

ی  تو و آارها  حكمتء  درباره  در سرزمينم  هر چه  آه آنم یباور مک اين«: دارد ی اظهار م ، ملكه سليمان
   بيش تو حكمت.   خود ديدم  و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم یباور نم.   است  بوده  راست ، همه ام  شنيده بزرگت
  آهی  ساير ممالك از مقاماتی  از تعداد زياد استی ا  سبا نمونه ءملكه» ! آردم ی را م  فكرش  آه از آنست

 . بگيرند  بهره  سليمان آمدند تا از حكمت
با .  نبود  خداترس  پدرش ء اندازه بهی اما و. آرد ی م  حكومت  بر اسرائيلی، و خونريز  جنگ  بدون سليمان
پرستد و  ی م بت. دهد ی م  گوش  آنان  نصايح از خداوند بهی پيروی آند و بجا ی م  ازدواج رستپ بتی زنان
   درگاه  به  و توبه  اظهار ندامت ، بدون  سلطنت  سال  از چهل  پس سر انجام. گيرد یمی  بيگار  را به مردم

 از  اما پس.  بود  جهان  پادشاه ين و ثروتمندتر  بزرگترين آهی بندد، در حال ی از دنيا بر م خداوند، چشم
 .رود ی م  او نيز از بين  سلطنت ، شكوه مرگش
   اصالحات  شامل  بخش اين. باشد ی م)ی جنوب حكومت( يهودا  تاريخی  حاو  آتاب  اين و ششی  تا س  ده فصل
 نبودند،  خداترس  آردند همه ی م  حكومت  دوره  در اين آهی پادشاهان.  استی نظامی ها یو پيروزی مذهب

و ک  ني دادند و پادشاهان ی م  سوق  و گناه شرارتی  را بسو  شرور و گناهكار، مردم لذا پادشاهان
   يهودا، تبعيد مردم  حكومت  با سقوط آتاب. آردند ی م هدايتک نيی خدا و زندگی  را بسو ، آنان خداترس
 .يابد ی م  خدا پايان ء خانه ساختمانی  و خراب  بابل يهودا به

   حكمت آسبی  برا سليمانی دعا
 )15-1 :3   پادشاهان اول(

 قلمرو   بر تمام ، پسر داود پادشاه سليمان
 با او   شد زيرا خداوند، خدايش مسلط  اسرائيل

   فرماندهان او تمام3و2.  بود  بخشيده  او قدرت بود و به
 را   اسرائيل  مملكتی و ساير رهبران ، مقامات سپاه

در آنجا .  بروند  جبعون  او به تا همراهاحضار آرد 
 موسی ء  بوسيله  آه* قديمی  عبادتء  خيمه  را به ايشان

 را   خيمه موسی اين.  بود، برد خدمتگزار خدا برپا شده
   هنوز در بيابان اسرائيل  بنی  آه هنگامی ساخت

ای ديگر در  ، خيمه بعد داود پادشاه(4.  بودند سرگردان

                                                 
 ء خيمه، قبل از سلطنت سليمان سال500موسی حدود    *

 .عبادت را برپا داشته بود

   عهد خداوند را از قريت نمود و صندوق برپا  اورشليم
   مفرغی آه قربانگاه6و5.)  داد  آنجا انتقال  به يعاريم
 بود، هنوز  ساخته)  حورء پسر اوری، نوه ( ئيل بصل

   و آسانی آه سليمان.   قرار داشت  عبادتء جلو خيمه
، خداوند را   شده  جمع ودند، جلو قربانگاه   شده دعوت
 برای خداوند هزار قربانی  سليمان آردند و  عبادت

 . آرد سوختنی تقديم
هر «:  او فرمود  ظاهر شد و به  سليمان  خدا به  شب آن7

 ».  تو بدهم  تا به  آن  درخواست خواهی از من  می چه
 داود بسيار   پدرم ای خدا، تو به«: آرد  عرض سليمان8

  من   او را به  و تخت  تاج  دادی و حاال هم  نشان محبت
 غبار   مثل ای آه  قومی ساخته و مرا پادشاه9ای  بخشيده
 داود   پدرم  به ای آه  وعده  به پس. شمارند  بی زمين

 تا   ببخش  و معرفت  حكمت  من و به10  دادی وفا آن
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 بتواند   آه ، زيرا آيست  آنم  را اداره  مردم  اين بتوانم
 » آند؟  تو را اداره  عظيم  قوم اين

   آرزوی تو اين  بزرگترين  آه حال«: ند فرمودخداو11
 عمر   و افتخار و طول  ثروت ، و تو خواهان است

   نخواستی، بلكه  را از من  دشمنانت نبودی و مرگ
 مرا   تا قوم  ببخشم  و بصيرت  تو حكمت خواستی به

 و  ، حكمت  هم  من پس12 آنی،  رهبری و اداره
در .  دهم  تو می به نمودی   درخواست بصيرتی را آه

   هيچ  آه بخشم  تو می  و افتخاری به  ثروت  چنان ضمن
 نيز   و بعد از اين  را نداشته  آن  حال پادشاهی تا به
   عبادتء  از خيمه  سليمان بنابراين13» . نخواهد داشت

 تا   بازگشت  اورشليم  زير آمد و به  به  جبعون ءباالی تپه
 .وايی آند فرمانر  اسرائيل بر قوم

 
   سليمان  و شهرت ثروت

 )28-25 :9   تواريخ و دوم 29-26 :10   پادشاهان اول(
 هزار   و دوازده  هزار و چهار صد عرابه سليمان14

 را در   و بقيه  برخی را در پايتخت  آه  داشت اسب
،  در روزگار سليمان15.  داشت  می شهرهای ديگر نگه

و !  بود  فراوان  بيابان ريگ   مثل  و طال در اورشليم نقره
 معمولی   سرو، مانند چوب الوارهای گرانقيمت

   را از مصر و قيليقيه اسبهای سليمان16! شد  می مصرف
های   قيمت  را يكجا به  همه  سليمان آوردند و تاجران می
 مصری ششصد ء  يک عرابه قيمت17. خريدند  می عمده
   نقره  مثقال پنجاه، صد و   يک اسب  و قيمت  نقره مثقال
 حيتی   پادشاهان به  اسبهای اضافی را آنها همچنين. بود

 .فروختند و سوری می
 

  خداء خانهی بنای برای آمادگ
 )14و13 :7، 18-1 :5   پادشاهان اول(

  عبادتی برای ا  خانه  گرفت  تصميم سليمان
  اين2.  بسازد خودشی برای خداوند و قصر

اد هزار آارگر، هشتاد هزار  هفت  به آار احتياج
.   هزار و ششصد سرآارگر داشت  و سه سنگتراش

  ، پادشاه  نزد حيرام  پيام را با اينی  قاصد سليمان3
   داود چوب پدرمی  برا همانطور آه«: صور فرستاد
   هم منی تا قصر خود را بسازد، برای سرو فرستاد

اوند،  خد عبادتی برای ا  خانه در نظر دارم4.  بفرست
 در حضور   مقدس  مكان  تا در آن خود بسازمی خدا

 را بطور   مقدس  و نان خداوند بخور خوشبو بسوزانيم
 و   و هر روز صبح  خدا بگذاريمء  در خانه مرتب

 نو و ساير  ماهی  و در جشنها َسَبتی عصر و روزها
   آنيم تقديمی  در آنجا قربان خداوند، خدايمانی عيدها

  خواهم یم5.   است  اسرائيل  قوم  خدا به كم ح زيرا اين
ما از ی ، زيرا خدا بسازمی  بزرگء خدا خانهی برا

تواند  یمی  آس اما چه6.   بزرگتر است  خدايان جميع
آسمانها نيز ی  او باشد، بسازد؟ حتء  شايسته آهی ا خانه

ی ا او خانهی  برا  آه  آيستم من!  او را ندارند گنجايش
ی  عبادتگاه  فقط سازم ی م آهی  مكان ؟ اين بسازم

 او بخور  عبادتی  برا  در آن خواهد بود آه
 . بسوزانيم

 زرگری،   آه  بفرست  صنعتگر ماهری برايم پس«7
های   پارچه آاری و فلزآاری بداند و در بافتن نقره

، او بايد  در ضمن. ارغوانی، قرمز و آبی ماهر باشد
 يهودا و  عتگرانحكاآی نيز بداند تا در آنار صن

. ، آار آند  داود آنها را برگزيده  پدرم  آه اورشليم
 از جنگلهای   چوبهای سرو، صنوبر و صندل همچنين8

   چوب ، زيرا افراد تو در بريدن  بفرست  برای من لبنان
 آمک خواهند   ايشان  به  هم  من ماهر هستند و مردان

  ای آه خانه  ، چون  است  الزم مقدار زيادی چوب9. آرد
  من10.   است  و با شكوه  بسيار بزرگ  بسازم خواهم می

 جو، چهارصد هزار   و دو هزار تن  گندم دو هزار تن
   به  زيتون  و چهارصد هزار ليتر روغن ليتر شراب

 ». داد  تو خواهم بران چوب
  چون«:   نوشت  چنين  سليمان  در جواب  پادشاه حيرام11

 تو را   جهت  همين  دارد به  دوست خود را خداوند قوم
   را آه خداوند، خدای اسرائيل12.   است  آنها آرده پادشاه
   چنين  باد آه  شكر و سپاس  است  و زمين  آسمانء آفريننده

 تا   داود داده ای به پسر دانا و هوشيار و فهميده
 .عبادتگاهی برای خداوند و قصری برای خود بسازد

او .  فرستم ی را م ، حورام م صنعتگر پدر من«13
و از ی  يهود مادرش14.  دانا و با استعداد استی مرد
او در . باشد ی صور م  اهل  و پدرش  است  دانء قبيله
.  بسيار ماهر استی و فلزآاری آار و نقرهی زرگر
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ی و نساجی و نجاری  در سنگتراش در ضمن
دارد و از ی  زيادء تجربهی در حكاآ.  دارد سررشته

  او با صنعتگران. آيد یبر می  هر طرح  انجام ءهدهع
، آار   آرده  داود تعيين  سرور من آهی تو و آنان

 و   زيتون ، جو، روغن  گندم پس15. خواهد آرد
ما نيز از 16.   بفرستی،ا  داده  وعده را آهی شراب
 آرد و   خواهيم  الوار تهيه  بقدر احتياج لبنانی ها آوه

 و از آنار دريا  اندازيم ی م  آب ، به بسته   هم آنها را به
ی توان یاز آنجا تو م.  آوريم ی يافا م بطور شناور به
 ».ی ببر  اورشليم ، به  گرفته آنها را تحويل

 را  اسرائيلی ها  بيگانه  تمام  سليمان  هنگام در اين17
  اين. ( بودنفر 153ر600آرد؛ تعداد آنها ی سرشمار
   عمل  داود به بود آهی ارغير از سرشمی سرشمار
ی  از آنها را برانفر 70ر000  سليمان18) . بود آورده
 در   سنگ تراشيدنی  را برانفر 80ر000 بار،  حمل

   سر آارگر تعيين  را بعنواننفر 3ر600 و  آوهستان
 .آرد

 
 شود ی م  خدا شروعء خانهی بنا

 )38-1 :6   پادشاهان اول(

   خداوند را شروعء  خانه  آار ساختن سليمان
 موريا  آوهی  رو  در اورشليم  آن محل. آرد
  آهی  يبوس ءارونهی  خرمنكوب  زمين همانی بود، يعن
، ظاهر شد  ، پدر سليمان  داود پادشاه  خداوند به در آن

آار 2.   خدا در نظر گرفتء خانهی و داود آنجا را برا
  سال از   دوم  ماه  خدا در روز دومء  خانه ساختمان
 . آغاز شد  پادشاه  سليمان  سلطنت چهارم

   عرض  و به  شصت  طول  خدا بهء خانهی زير بنا3
ی  پهنا  نيز به  جلو ساختمان ايوان4. بود *  ذراع بيست
   ساخته  ذراع صد و بيستی  بلند  و به  ذراع بيست
 .  طال داشت  روآش  آن داخلی ديوارها. شد

 صنوبر پوشاندند،   با چوب خدا راء خانهی تاالر اصل5
  درختانی  نقشها ، بر آن  طال آشيده آنی  رو سپس

. آردندی  آار زنجير منبتی ها خرما و حلقه

                                                 
 هر ،گفتند  بين سرانگشتان تا آرنج را يک ذراع میءفاصله   *

 . سانتيمتر است46ذراع تقريبًا 

 شد  ديوارها آار گذاشتهی زيبا روی قيمتی سنگها6
 از  بكار رفتهی طال.  بيفزايد آنی  و زيباي تا بر شكوه

ی ها ديوارها، تير تمام7.  بود فروايمی  طال بهترين
 خدا را با طال ء خانهی ها ، درها، و آستانه سقف

ی  حكاآ ديوارها تصاوير فرشتگانی پوشانيدند و رو
 .آردند

   ساخته االقداس  خدا، اتاقی برای قدسء  خانه در داخل8
.  بود  ذراع  بيست  هر آدام  اتاق  اين  و عرض طول. شد
های  ديوار  برای پوشاندن  طالی ناب  تن  از بيست بيش
   طال در آن  ميخ حدود ششصد گرم9.   بكار رفت آن

 . شد ها نيز با طال پوشانده باالخانه.  شد مصرف
   ساخت  فرشتهء ، دو مجسمه االقداس  در قدس سليمان10

ی آنها با بالها13و12و11. و آنها را با طال پوشاند
   بيرون  بطرف  بودند و صورتشان  ايستاده گسترده
ی بالهاک رسيد و نو ی م  آنها بهم بالدو ک بود و نو
   آشيده االقداس  قدس دو طرفی  تا ديوارها ديگرشان

   ذراع  پنج فرشتگانی از بالهاک  هر ي طول. شد یم
 ء پرده14.  بود  ذراع آنها بيستی  بالها  طول و مجموع

 ی،آبی  رنگها بهک  ناز  از آتان االقداس قدس
   تزيين  فرشتگان با نقش و   شده و قرمز تهيهی ارغوان
 . بود شده

 
  ی مفرغ دو ستون

 )22-15: 7   پادشاهان اول(
   طول ، آه  ساخت  خدا دو ستون  جلو خانه سليمان15

  ک ي هر آدامی  بود و رو  ذراع و پنجی آنها س
او 16.   قرار داشت  ذراع  پنج  طول  به سرستون
ر  د آهی از زنجير، مانند زنجيرهايی هاي رشته
 و آنها را با صد انار   بود، ساخت االقداس قدس
 بودند، بر سر   شده  زنجيرها متصل  به آهی مفرغ

 خدا، ء  ستونها را جلو خانه سپس17.  ستونها گذاشت
 برپا   چپ در سمتی  و ديگر  راست در طرفی يك

   سمت  و ستون  را ياآين  راست  طرف  ستون نام. نمود
 . ** را بوعز گذاشت چپ

                                                 
و » سازد بر قرار می) خدا(او « احتماًال ياکين به معنی  **

 .باشد می» قوت هست) خدا(در او «بوعز به معنی 
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  خداء  خانه اسباب
 )51-23: 7   پادشاهان اول(

   به  مفرغی ساخت  يک قربانگاه  پادشاه سليمان
 و بلندی   ذراع  بيست ، عرض  ذراع  بيست طول

 آرد   درست  گرد از مفرغ  يک حوض سپس2.   ذراع ده
 سی   و محيطش  ذراع  ده ، قطرش  ذراع  پنج  آن  عمق آه

هايی   نقش  دو رديف  حوضء های لبه برآناره3.  بود ذراع
  اين. قرار داشتند)   نقش  ده در هر ذراع( گاو  بشكل
   حوض اين4.  بود  قالبگيری شده ها با خود حوض نقش

سر گاوها .   گاو قرار داشت ء مجسمه  دوازده بر پشت
   گاو رو به ، سه  شمال  گاو رو به سه:  بود  بيرون بطرف
.   مشرق  گاو رو به  و سه  مغرب ه گاو رو ب ، سه جنوب

 ء لبه.  بود  دست  پهنای آف  به  حوضء  ديواره ضخامت5
   بطرف  سوسن  بود و مانند گلبرگ  جام  شكل  به آن

 هزار   از شصت  بيش  آن گنجايش. شد  باز می بيرون
 .ليتر بود

   شمال  عدد در طرف  شد پنج  نيز ساخته  حوضچه ده6
   اين از آب.   آن  جنوب  عدد در طرف ج خدا و پن ءخانه

ی  قربان  حيوان بدنی ها  قطعه شستنی ها برا حوضچه
   شود استفاده  سوزانده قربانگاهی  رو بايست ی م آه
ها   حوضچه  خود از آب شستنی  برا آاهنان. شد یم

 خود را   حوض  با آب آردند، بلكه ی نم استفاده
 .شستند یم
  ء شد و در خانه ، ساخته  طرح طابق طال م  چراغدان ده7

تايی   پنجء چراغدانها را در دو دسته.  خدا قرار گرفت
  همچنين8. ، نهادند  و جنوب  شمال ، بطرف روبروی هم

 و   شمال  عدد از آنها را در طرف  ميز ساختند و پنج ده
 خدا قرار ء خانه   جنوب  عدد ديگر را در سمت پنج
 يک  سپس9.  آردند نيز درست طال ء صد آاسه. دادند
   بيرونی ساخته  و يک حياط  داخلی برای آاهنان حياط

  حوض10.  پوشانيدند  آنها را با مفرغ شد و درهای بين
  حورام11.  خدا بودء  شرقی خانه  جنوب ءدر گوشه

ها   قربانی  به های مربوط سطلها، خاک اندازها و آاسه
 .  ساخت را هم

 خدا را ء  خانه  به  آارهای مربوط ن اي  حورام سرانجام
   پايان  بود، به  آرده  برای او تعيين  پادشاه  سليمان آه

 : بودند از  عبارت  او ساخت اشيايی آه. رسانيد

 ، دو ستون12-16
 ستونها،ی  مانند برا  آاسه دو سر ستون

 سر ستونها،ی  زنجير رو دو رشته
ی يعن(ر  زنجي دو رشتهی برای چهار صد انار مفرغ

   انار آه ، دويست  زنجير سر ستون هر رشتهی برا
 ،) قرار داشتند در دو رديف

 آنها،ی روی ها ميزها و حوضچه
 ، زير آنی  گاو مفرغ  با دوازده  بزرگ حوض

مخصوِص ی ها کاندازها و چنگک سطلها، خا
 .ها ی قربان  گوشت  آردن آويزان
 خداوند ء انه اشياء خ  صنعتگر ماهر، تمام ، اين حورام

  به17.   ساخت  پادشاه سليمانی برای  صيقل را از مفرغ
   بين  آه  اردن  اشياء در دشت  اين دستور سليمان

.  بود شدهی ريز  قالب  قرار داشت  و صرده سوآوت
 زياد بود و  اندازه ی شد، ب  استعمال آهی مقدار مفرغ18
 ! آرد  را وزن شد آن ینم
ی از طالی  وسايل سليمان دستور   به در ضمن19

   عبارت  وسايل اين.  شد  خدا ساختهء خانهی  برا خالص
چرغدانها با 21و20،   مقدس ، ميز نان قربانگاه: بودند از

   طرح  مطابق آنها آهی روی  و چراغها گلی ها نقش
،  گرفت ی قرار م االقداس قدسی  روبرو بايست یم

.  دانها ا و آتشه ها، قاشق انبرها، آاسه22، ها کانبر
و ی اصلی درهای  خدا يعنء خانهی  درها در ضمن

 . بود خالصی  نيز از طال االقداس قدسی درها
 

 ،  شد، سليمان  خداوند تمامء خانهی آارهای وقت
   پدرش را آهی  ظرفهاي  و تمام طال و نقره

 خدا ء  خانهء  خزانه  بود به  خدا آردهء  خانه داود وقف
 .آورد

 
 شود ی م  خدا منتقلء خانه  عهد به صندوق

 )9-1: 8   پادشاهان اول(
   قوم  و طوايف  قبايل  سران ، تمام  پادشاه  سليمان آنگاه2

 عهد   آرد تا صندوق  دعوت  اورشليم  را به اسرائيل
 ء  خانه ، شهر داود بود به  در صهيون خداوند را آه
ها در  هعيد خيمی  آنها در روزهاء همه3. خدا بياورند

 و   آاهنان آنگاه5و4.  شدند  جمع  در اورشليم  هفتم ماه

4
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   را با تمام  عبادتء  عهد و خيمه  صندوق الويان
.  خدا آوردندء  خانه  بود، به  در آن آهی  مقدس ظروف

 در برابر  اسرائيل ی بن  و تمام  پادشاه  سليمان آنوقت6
 شدند و آنقدر گاو و   عهد خداوند جمع صندوق

 ! آرد شد حساب ی نم آردند آهی گوسفند قربان
   درون  عهد را به ، صندوق  آاهنان سپس7

ی  را زير بالها  خداوند بردند و آنء  خانه االقداس قدس
ها   فرشتهء مجسمه8. ها قرار دادند  فرشتهء مجسمه
  صندوقی  رو  بالهايشان  بود آه  شده ساختهی طور

   پهن  صندوق حاملی چوبهای عهد خداوند و رو
 آنقدر  حاملی چوبها9. پوشاند ی را م شد و آن یم

   ديده قدسی  يعن  دوم  اتاق  از داخل دراز بودند آه
 چوبها  اين. (شدند ی نم  ديده شدند، اما از حياط یم

ی  عهد چيز در صندوق10) . در آنجا هستند هنوز هم
 خود،  خداوند با قومی وقت. نبودی  سنگ جز دو لوح

 عهد   حوريب  از مصر، در آوه  آمدن  از بيرون پس
 عهد   را در صندوق  دو لوح آنی ، موس  بست و پيمان
 . گذاشت

 
  خداوند حضور پرجالل

   نوبت  به  توجه  بدون  آاهنان  روز، تمام در آن11
   آاهنان هنگامی آه.  آردند* ، خود را تقديس خدمتشان
   الوی به  سرايندگانء دسته12آمدند   می  بيرون از قدس
:  بودند از  عبارت سرايندگان.  سرود پرداختند خواندن
   ايشان  و برادران  پسران  و تمام ، يدوتون ، هيمان آساف
   شرقی قربانگاه  داشتند و در سمت  بر تن  آتان  لباس آه

 با نوای   نفر از آاهنان صدوبيست.  بودند ايستاده
 ء ، دسته  عود و بربط،  با سنج شيپور، و الويان

 ء دسته14و13. آردند  را همراهی می سرايندگان
 و   شيپور، سنج  همراهی نوازندگان  به سرايندگان

. گفتند  می سازهای ديگر، خداوند را حمد و سپاس
 و  خداوند نيكوست«:  بود  می خواندند اين سرودی آه

 »! پايان  بی محبتش

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،دا کردنتقديس يعنی ج   *

 خداوند را پوشاند و ء  ابری خانه ، ناگهان  وقت در همان
، بطوری   را فرا گرفت  مكان  خداوند آن حضور پرجالل

 . دهند  خود ادامه  خدمت  نتوانستند به  آاهنان آه
 

 آند یمی  سخنران قومی  برا سليمان
 )21-12: 8   پادشاهان اول(

 : اينطور دعا آرد  پادشاه  سليمان آنگاه
 و  غليظ در ابر  آهی ا خداوندا، تو فرموده«

ی ا تو خانهی  برا منی  ول.یشو ی م ساآنک تاري
 »!ی آن  منزل  در آن  تا هميشه ام ساخته

 بودند آرد و   ايستاده  جماعتی آه  روبه  پادشاه سپس4و3
 بر خداوند، خدای  سپاس«:  ، گفت  داده  را برآت ايشان

   داده  داود وعده  پدرم  را شخصًا به  آنچه  آه اسرائيل
   پدرم او به5.   است  خود بجا آورده  امروز با دستبود،

   خود را از مصر بيرون  قوم از زمانی آه«: فرمود
 هرگز   اسرائيل  جای سرزمين  در هيچ  تاآنون آوردم

ای برای   تا در آنجا خانه ام  نكرده شهری را انتخاب
 تا  ام  بنا شود و نيز آسی را برنگزيده  من  نام حرمت

 را   اورشليم اما اآنون6.  شود  اسرائيل  من رهبر قوم
 و داود را  ام  آرده  خود انتخاب  نام برای حرمت

 ». آند  حكومت  من  تا بر قوم ام برگزيده
خداوند، ی  را برا  خانه  اين خواست ی داود م پدرم«7

:  او فرمود خداوند بهی ول.  بسازد اسرائيلی خدا
  ء بايد خانه آهی ا آسام8،   است  تو خوب قصد و نيت«

 مرا بنا خواهد ء  پسر تو خانه.یخدا را بسازد تو نيست
   خود وفا آردهء  وعده ، خداوند به حال10و9» .آرد
  اسرائيل   سلطنت  بر تخت پدرمی  بجا زيرا من.  است
ی  خداوند، خدا عبادتی  را برا  خانه  و اين ام نشسته
ا در آنجا  عهد ر صندوق11.  ام  ساخته اسرائيل
   اسرائيل  خداوند با قوم آهی عهد  ، آن ام گذاشته
 ». بست

 
  سليمانی دعا

 )53-22: 8   پادشاهان اول(
،   اسرائيل  در حضور جماعت  سليمان آنگاه13و12

   حياط  خداوند، روی سكوی وسط روبروی قربانگاه
   ساخته  از مفرغ  سكوی چهارگوش اين. بيرونی ايستاد

6
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   ذراع  سه  و بلنديش  ذراع  پنج  آن  هر ضلع  و طول شده
  ، دستهای خود را بطرف  زانو زده  سليمان سپس. بود

 : بلند نمود و اينطور دعا آرد آسمان
 و   زمين ، در تمام اسرائيل یبنی خداوند، خدای ا«14

ی هستی تو خداي. همانند تو وجود نداردی  خداي آسمان
   با تمام آهی ا آسان خود را ب  عهد پر از رحمت آه
  آنند، نگاه ی م  تو را اطاعت  احكام  و دل جان
   خود، پدرمء  بنده  به آهی ا  وعده تو به15. یدار یم

خداوند، ی  ا پس16. یا امروز وفا آردهی داود، داد
   پدرم  به  نيز آه  وعده  اين بهک ، اين اسرائيلی خدا
   تو مثل اگر فرزندان «:ی فرمود  آه وفا آنی داد

نفر از ک  ي  باشند هميشه  من  دستورات  مطيع خودت
ی  ا االن17» .خواهد آردی  پادشاه  تو بر اسرائيل نسل

   به  آنچه  آه ، از تو خواستارم اسرائيلی خداوند، خدا
 . بشود انجامی  داد  وعده پدرم

 در  زمينی  خدا واقعًا رو  آه  است آيا ممكنی ول«18
آسمانها ی خداوند، حتی  شود؟ ا ساآن   آدميان ميان

   من آهی ا  خانه  اين  رسد به  تو را ندارند، چه گنجايش
، تو  منی خداوند، خدای ، ا با وجود اين19!  ام ساخته
 تو  چشمان20.  فرما  را مستجاب مرا بشنو و آنی دعا
  خود انتخابی  برا  باشد آه  خانه  روز بر اين شبانه
ی ، دعا آنم ی دعا م  مكان  در اين  هر وقت.یا آرده

   هر وقت ، بلكه  تنها من نه21.  فرما مرا بشنو و اجابت
آنها ی  نيز در اينجا دعا آنند، تو دعا  تو اسرائيل قوم

،   توست  سكونت  محل  آه  فرما و از آسمان را اجابت
 .  را ببخش  را بشنو و گناهانشان  ايشان ءاستغاثه

  باشد و از او شدهی  جرم  به متهمی  آس هرگاه«22
  گناه ی ب  سوگند ياد آند آه  قربانگاه  اين بخواهند پيش

  اگر به.  آنی  بشنو و داور  از آسمان آنوقت23،  است
  را بهی  و مقصر باشد و  سوگند ياد نموده دروغ
ی گناه ی ب ، در غير اينصورت  برسان عملشی سزا

 .  آن  و اعالم او را ثابت
   ورزند و در نتيجه  گناه  تو اسرائيل ی قوموقت«24

 شوند ولی بعد بسوی تو روی آورند و   دشمن مغلوب
 بحضور تو دعا آنند،   خانه  نمايند و در اين اعتراف

 خود   قوم  فرما و گناه  را اجابت  ايشان  از آسمان آنگاه25

   به  سرزمينی آه  اين  را به را بيامرز و بار ديگر آنان
 . ای، بازگردان  بخشيده  و اجدادشان نايشا

   بخاطر گناهشان  آنند و آسمان  تو گناه قومی وقت«26
بعد آنها از ی  نبارد ول  شود و ديگر باران بسته

  اينی  نمايند و بسو ، اعتراف  نموده  بازگشت گناهشان
   را اجابت  ايشان  از آسمان آنوقت27،  دعا آنند خانه

 را   راست  خود را بيامرز، و راه ن بندگا فرما و گناه
   خود به  قوم  به آهی  و بر زمين  بده  نشان  ايشان به

 .  بفرست بارانی ا  داده ملكيت
 شود،  يا طاعونی  دچار قحط  سرزمين  اين هرگاه«28

   ملخ  و هجوم سوزانی  در اثر بادها  آن يا محصول
  محاصره تو را در شهر  ، قوم  برود، يا دشمن از بين

 تو،  و قوم29،  آيد  ديگر پيش آند و يا هر بال و مرض
،   دراز آرده  خانه اينی خود را بسوی دستهاک هر ي

   آه از آسمان30  را ايشانی ها  تو ناله دعا آنند، آنگاه
.   را ببخش ، بشنو و گناهانشان  توست  سكونت محل

  را بر  هر آسی، آگاه  مردم  از دل خدا، تو آهی ا
   تو در اين تا قوم31   جزا بده  آارهايشان حسب

 از تو  هموارهی ا  بخشيده  اجدادشان  به  آه سرزمين
 . آنند اطاعت

   تو و معجزات  نام  از عظمت بيگانگانی وقت«32
دور ی انگيز تو با خبر شوند و از سرزمينها شگفت

از   آنگاه33،  دعا آنند  خانه  اين  اينجا بيايند و رو به به
آنها را بشنو و ی ، دعا  توست  سكونت  محل  آه آسمان
ی  رو  اقوام  تا تمام  آنها ببخش خواهند به ی م هر چه
 تو   اسرائيل  خودت  تو را بشناسند و مانند قوم زمين

ی ا  خانه  حضور تو در اين ، بدانند آه  آرده را احترام
 . ام  ساخته  من  آه است

و   بروند،  دشمن  جنگ  تو به ن فرما  تو به اگر قوم«34
   تو و اينء  شهر برگزيده اينی  بسو  جنگ از ميدان

 تو دعا   بدرگاه ام  تو ساخته  اسم  به  من آهی ا خانه
 فرما و   را اجابت ايشانی  دعا  از آسمان آنگاه35آنند، 

 .  پيروز گردان آنها را در جنگ
   گناه  آه  آيست آنند و  تو گناه  به  تو نسبت اگر قوم«36

ی  ده و اجازهی  شو نكند؟ و تو بر آنها خشمگين
   دور، خواه  خود، خواه  سرزمين  آنها را به دشمن
 آشور   در آن هرگاه37،  ببرد  اسارت ، به کنزدي
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 آورند و   تو پناه ، به  آرده  خود آيند و توبه  به بيگانه
  ايم  رفته خطا  راه خداوندا ما به«: ، بگويند دعا نموده
   واقعًا از گناهان اگر آنان38» . ايم  شده  گناه و مرتكب
 اجداد   به  آه  سرزمين  اين  بكشند و بطرف خود دست

ی ا  خانه  تو و اينء  شهر برگزيده و اينی  بخشيد ايشان
   از آسمان آنوقت39؛ ، دعا آنند ام  تو ساخته  اسم  به آه
 را  ايشانی ها ناله دعاها و   توست  سكونت  محل آه

   تو گناه  به  خود را آه  و قوم  برس  داد آنان بشنو و به
  ، بر ما نظر آن منی خدای  ای،بل40.  اند ببخش آرده
   بحضور تو آرده  مكان  در اين را آهی  دعاهاي و تمام

خداوند، برخيز و با ی  ا حال41! شود، بشنو یم
   اين  به  توست  مظهر قوت  آه  عهد خويش صندوق
   تو به خداوندا، آاهنان.   بمان  وارد شو و در آن خانه
   اعمال  تو بسبب  شوند و مقدسان  آراسته  نجات لباس
خود را از ی خداوند، روی ا42. آنندی تو شادی نيكو
   و رحمت محبت.   برنگردان  تو هستمء  برگزيده  آه من

 ». داود بياد آور خود را در حق
 

  خداء ه خان تقديس
 )66-62: 8   پادشاهان اول(

   رسيد، از آسمان  پايان  به سليمانی دعای وقت
ها را سوزانيد و  یفرود آمد و قربانی آتش

 را پر آرد،   خداوند عبادتگاه حضور پر جالل
 خداوند ء  خانه  نتوانستند داخل  آاهنان آهی بطور
بر  را ديدند   منظره  اين  چون اسرائيل یبن3! شوند
  و محبتی  نيكوي ، خداوند را بسبب افتادهک خا
 . آردند  و ستايش  سجده پايانش یب
 ء ها، خانه  با قربانی  اسرائيل  قوم  و تمام  پادشاه آنگاه5و4

منظور    برای اين  پادشاه سليمان. خدا را تبرک آردند
. گوسفند قربانی آرد 120ر000گاو و  22ر000

 سرود شكرگزاری  و الويان بودند   سر خدمت آاهنان6
آنها » .  است پايان  او بی محبت«: گفتند خواندند و می می

   داود پادشاه آردند آه  می ای استفاده  موسيقی از آالت
 خداوند بكار   او برای ستايش  بود و در زمان ساخته
   شيپورها را نواختند، تمام  وقتی آاهنان سپس.  رفت می

   حياط  روز، وسط  آن سليمان7.  بر پا ايستادند جماعت
 آرد، زيرا  * تقديس  خداوند را برای قربانی آردن ءخانه

های سوختنی   قربانی  همه  آن  مفرغی گنجايش قربانگاه
 . های سالمتی را نداشت  قربانی و هدايای آردی و پيه

ها را تا  ، عيد خيمه  اسرائيل  مردم  و تمام سليمان8
  از گذرگاهی  زيادء عده.  گرفتند  روز جشن هفت
   جشن  بودند تا در اين  تا سرحد مصر آمده حمات
 و  قربانگاهک تبری  روز برا آنها هفت9.  آنند شرآت
 آردند و  ها صرف عيد خيمهی  روز ديگر برا هفت

روز بعد 10. برپا داشتندی  ديگر در روز آخر، جشن
 ء  روانه را  مردم ، سليمان  هفتم  ماه  و سوم بيستی يعن
 خداوند  آهی  برآات تمامی آنها برا.  آرد هايشان خانه
 بود،   عطا آرده  خود اسرائيل  و قوم  داود و سليمان به

 . بودند خوشحال
 

 شود ی ظاهر م  بر سليمان خداوند دوباره
 )9-1: 9   پادشاهان اول(

   خداوند و آاخء خانهی  بنا  سليمان  از آنكه پس11
  را آهی هاي  طرح  آرد و تمام تمامخود را ی سلطنت
، خداوند بر  شبک ي12،  نمود  تكميل آنها داشتی برا

  تو را مستجابی  دعا من«: او ظاهر شد و فرمود
 در آنجا   تا مردم ام  نموده  را انتخاب  خانه  و اين آرده
 تا   را ببندم  آسمان هرگاه13. آنندی  قربان منی برا

   محصوالت  تمام  ملخ  آه آنم نبارد، يا امر  باران
اگر 14،   آنم  خود نازل  را بخورد، و بال بر قوم زمين
،   شده شوند فروتن ی م  خوانده  من  اسم  به  آه  من قوم

  بد خويشی ها دعا آنند و مرا بطلبند و از راه
   اجابت  را از آسمان  ايشان  نمايند، آنگاه بازگشت
  را بهی  و سالمت خشمب ی را م ، گناهانشان نموده

  ، چشمانم  پس از اين15.  گردانم ی آنها باز م سرزمين
  را آهی دعاهاي   خواهد بود و گوشهايم  خانه بر اين

   خانه زيرا اين16شود خواهد شنيد،  ی م در آنجا آرده
   تا به  من  تا نام ام آرده *  را تقديس  و آن ام را برگزيده
   خانه  بر اين  هميشه  من و دل  چشم.  باشد ابد بر آن
 .خواهد بود

و اوامر ی آنی  داود مرا پيرو  پدرت اگر تو مثل«17
   به  همانطور آه آنگاه18ی، دار  مرا نگه و احكام

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *
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 او بر  نفر از نسلک  ي  هميشه ام  داده  داود قول پدرت
 . خواهد آرد  سلطنت اسرائيل

  ام  داده شما  به ولی اگر شما از دستوراتی آه«19
پرستی   بت  روی بگردانيد و به سرپيچی آنيد و از من

   به  آه  سرزمين  را از اين اسرائيل  بنی آنگاه20بگراييد، 
   به  را آه  خانه  و حتی اين رانم  می ، بيرون ام  بخشيده آنان
  ، بطوری آه  گفت  ترک خواهم ام  نموده  خود تقديس نام

. های ديگر خواهد شد زد ملت، زبان  رسوا شده اسرائيل
 خواهد   شهرتی دارد با خاک يكسان  چنين  آه  خانه اين21

   بگذرد حيران  از آنارش  هر آس گرديد، بطوری آه
   و اين  سرزمين چرا خداوند با اين«: ، خواهد پرسيد شده
:   خواهند گفت در جواب22» ؟  است  آرده  چنين خانه

 آنها   را آه  خدای اجدادشان خداوند، اسرائيل  بنی چون«
  پرست ، بت  بود ترک گفته  آورده را از مصر بيرون

   بال را بر سر آنها آورده  خدا اين  علت  همين شدند، به
 ». است

 
  ديگر سليمانی آارها

 )28-10: 9   پادشاهان اول(

  خداوند ء خانه  آشيد تا سليمان  طول  سال بيست
ی  نيرو د از آنبع2.  و قصر خود را ساخت

،   حيرام نمود آهی شهرهايی  بازساز خود را صرف
از ی ا  عده سپس.  بود  او بخشيده  صور به پادشاه

   به سليمان3.  داد  شهرها آوچ  آن  را به اسرائيل یبن
او شهر 4.   را گرفت  برد و آن  حمله  صوبه حمات

 را  حماتی نواحی  شهرها  و تمام تدمور را در بيابان
  سليمان5.  بودند، بنا آرد  و آذوقه  مراآز مهمات آه

   شكل  را به  پايين حورون  باال و بيت حورون شهر بيت
آنها را تعمير آرد ی  و ديوارها نمودهی  بازساز قلعه

.  آنها آار گذاشتی  بنددار برا پشتی ها و دروازه
ی  و شهرها  بر آنها شهر بعلت  عالوه سليمان6

اسبها ی  و نگهدار آذوقه  و بار مهماتانی برای ديگر
 در  خواست ی م  هر چه خالصه.  ها ساخت و عرابه
 خود بنا   و سراسر قلمرو سلطنت  و لبنان اورشليم

 .آرد
   قومهای آنعانی آه  از بازماندگان سليمان8و7

   آنها را از بين  آنعان  تصرف ها در زمان اسرائيلی

 قومها  اين. آرد  می فاده بودند، برای بيگاری است نبرده
ها،  ها، حيتی ها، فرزی اموری:  بودند از عبارت
 حاضر   قومها تا زمان  اين نسل. ها ها و يبوسی حوی

اما 9. شوند  می  بيگاری گرفته  هستند و به نيز برده
،  گرفت  بيگاری نمی  آسی را به اسرائيل  از بنی سليمان
   و رئيس رمانده سرباز، افسر، ف  بصورت  ايشان بلكه

 نفر   و پنجاه دويست10. آردند  می رانها خدمت عرابه
   شده  گمارده  سليمان  آارگران  سرپرست نيز بعنوان

 .بودند
 بود از شهر   دختر فرعون  خود را آه  زن سليمان11

او .  بود، آورد  ساخته  برايش آهی ا  قصر تازه داود به
آند، ی اود زندگدی  سلطنت  در آاخ  زنش خواست ینم

   عهد خداوند به  صندوق هر جا آه«:  گفت یزيرا م
 ». استی  مقدس ، مكان  شده  داخل آن
 خدا ء  خانه  جلو ايوان  بر قربانگاهی آه  سليمان آنگاه12

.  آرد  خداوند تقديم های سوختنی به  بود، قربانی ساخته
 بود، او برای هر يک   موسی داده  دستوری آه مطابق13

روزهای : آرد  می  قربانی تقديم  روزهای مقدس از اين
ها و  ، هفته  ِپَسحء  عيد ساليانه  نو، سه های ماه ، جشن سبت
 داود، مرد   پدرش  مقرراتی آه  طبق سليمان14. ها خيمه

 بود، آنها را   آرده  وضع  و الويان خدا برای آاهنان
ود  خداوند سر  در وصف الويان.   گماشت سرخدمتشان

 آمک   روزانه  وظايف  را در انجام خواندند و آاهنان می
 نگهبانی   را نيز به  نگهبانان سليمان. آردند می

   اين  تمام  و الويان آاهنان15.   گماشت هايشان دروازه
   بود، با آمال  آرده  وضع  داود پادشاه  را آه مقررات

   مسئول  ايشان در ضمن. آردند  اجرا می دقت
 .داری نيز بودند هخزان

  سليمانی ساختمانی  طرحها ، تمام  هنگام در اين16
   خداوند تا تكميل ءخانهی ريز از پايه.  بود  شده تكميل

 . بود  شده  انجام  آارها با موفقيتء ، همه  آن ساختمان
،   جابر و ايلوت عصيونی  شهرها  به  سليمان سپس17

  حيرام18.   رفت  ادوم  در زمين  عقبه  در خليج واقع
 ء  با تجربه افسرانی  فرمانده بهی هاي ی آشت پادشاه

   سليمان  ملوانان آنها همراه.  فرستاد خود نزد سليمان
   تن  از پانزده  اوفير رفتند و از آنجا بيش  سرزمين به

 . آوردند سليمانی طال برا
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   سبا با سليمان ديدار ملكه

 )13-1: 10   پادشاهان اول(

  را شنيد،  سليمان  حكمت ء سبا وقتی آوازهء لكهم
   مسايل  ديدار او برود و با طرح  به خواست

   همراهی سواران  به پس.  آند دشوار او را آزمايش
 و   با بار طال، جواهرات بسيار و آاروانی از شتران

 خود را با   آمد و مسايل  شهر اورشليم  به عطريات
 او   سؤاالت  تمام  به سليمان2.   گذاشت  در ميان سليمان
   مشكل ای برای سليمان  مسئله  هيچ پاسخ.  داد جواب
 را شنيد   سليمانء  حكيمانه  سبا سخنانء وقتی ملكه4و3. نبود

 و   درباريان ، تشريفات  زيبا، خوراک شاهانه و آاخ
، و   و ساقيان  خدمتكاران  منظم ، خدمت مقامات
   را به شد، همه  می  خداوند تقديم ءه در خان هايی آه قربانی
   سليمان  به پس5!  ماند  و مبهوت  خود ديد مات چشم
 ء  درباره  در مملكتم  هر چه  آه آنم اينک باور می«:  گفت

   بوده  راست ، همه ام  شنيده  تو و آارهای بزرگت حكمت
 خود   و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم باور نمی6.  است
!  آردم  را می  فكرش  آه  از آنست  تو بيش  حكمت. ديدم

   آه  درباريان  اين  و خوشابحال  ملت  اين خوشابحال7
خداوند، 8! شنوند  تو را میء  حكيمانه  سخنان هميشه

   تا بر قوم  تو را برگزيده  آه آنم  می خدای تو را ستايش
 دارد   را دوست  اسرائيل خدای تو قوم.  آنی او سلطنت

   همين  نمايد، به  ابد حفظ  را تا به خواهد ايشان  میو
  ، تا به  گمارده  پادشاهی ايشان  تو را به  آه  است سبب
 »! آنی  سلطنت  بر آنان  و انصاف عدل

  اين. دادی فراوانی  هدايا  سليمان  سبا بهء  ملكه سپس9
ی  طال، مقدار زياد چهار تن:  بودند از هدايا عبارت

 . گرانقيمتی نظير و سنگها ی ب عطريات
 از   پادشاه  و سليمان  پادشاه  آشتيهای حيرام ملوانان(10

   صندل  و چوب اوفير، طال، سنگهای گرانقيمت
،   چوبهای صندل  از همين  پادشاه سليمان11. آوردند
 و   سلطنتی خود را ساخت  خداوند و آاخء  خانه پلكان

  ، عود و بربط  چوب ن نيز از اي  نوازندگانء برای دسته
 چوبهای مرغوبی در   روز چنين  آن تا به.  آرد درست

 .) بود  نشده  يهودا ديده سراسر سرزمين

 ء  خود ملكه آهی  بر چيزهاي  عالوه  پادشاه سليمان12
  آهی  هداياي  همان  ارزش بهی ، هداياي سبا خواست

 سبا و ء  ملكه سپس.  او داد  بود، به  آورده برايش
 . بازگشتند  خويش  مملكت  به همراهانش

 
   سليمان  و شهرت ثروت

 )25-14: 10   پادشاهان اول(
 و سود   ماليات  بر دريافت  عالوه  پادشاه سليمان14و13

   عايدش  طال هم  تن  و سه  بيست بازرگانی، هر سال
   اسرائيل  سرزمين  و حاآمان  عرب پادشاهان. شد می

 از  سليمان15. آوردند  می ای سليمان بر نيز طال و نقره
 و   سه  وزن  به ، هر آدام  سپر بزرگ  طال دويست اين
 دو   وزن ، هر يک به و سيصد سپر آوچک16 آيلو  نيم

   سپرها را در تاالر بزرگ  اين پادشاه.  آيلو ساخت
 . ، گذاشت  داشت نام»   لبنان جنگل « قصر خود آه

   با روآش نيز از عاج  بزرگی  سلطنت تختک او ي17
ک ، و ي  پله  شش  تخت اين18.   ساخت نابی طال

   تخت در دو طرف.   داشت  تخت  به متصلی زيرپاي
 شير ء مجسمهک ، ي  آنار هر دسته  بود آه دو دسته

ها نيز دو  از پلهک  هر ي در دو طرف19.  قرار داشت
  دنيا  در تمام  تخت اين.  بود  شده  شير نصبء مجسمه

 !نظير بود یب
  جنگل« تاالر   و ظروف سليمانی  جامهاء همه20

ک يی  آنها حت در ميان.  بود خالصی ازطال»  لبنان
  فراوانی  طال بحد شد، چون ی پيدا نم  هم  نقره ظرف
 ! نداشتی  ارزش  ديگر نقره بود آه

  ملوانانک  با آم  پادشاه سليمانی تجاری آشتيها21
،  طال، نقرهی بار با بارهاک  ي  سال  هر سه حيرام
   وارد بنادر اسرائيل  و طاووس ، ميمون عاج
  دنيا ثروتمندتر  پادشاهان  از تمام سليمان22. شدند یم

   سليمان  ديدن  دنيا مشتاق پادشاهان23. و داناتر بود
.  بود  او داده  خدا به باشند آهی بودند تا شاهد حكمت

آمدند و با خود  ی م او  ديدن بهی ا  عده هر سال24
،  ، اسلحه ، عطريات ، لباس از طال و نقرهی هداياي
 .آوردند ی م  و قاطر برايش اسب
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 و   خود اورشليم  در پايتخت ، سليمان  بر اين عالوه25
   و محل ساير شهرها چهار هزار آخور اسب

 .  داشت  هزار اسب ها و دوازده عرابهی نگهدار
آنها از رود ی ها  سرزمين و  پادشاهانء او بر همه26

   و از آنجا تا مرز سرزمين  فلسطين  تا مملكت فرات
 در  در روزگار سليمان27. آرد یمی مصر فرمانرواي

 بود و   فراوان  بيابان  ريگ  مثل ، نقره اورشليم
ی  معمول  سرو، مانند چوب گرانقيمتی الوارها
 را از مصر و  سليمانی اسبها28! شد ی م مصرف
 .آوردند یديگر می اآشوره

 
   سليمان مرگ

 )43-41: 11   پادشاهان اول(
، از   سليمان  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح29
  نبوت«، »ی نب  ناتان تاريخ «  تا آخر، در آتاب اول
   وقايع  آه»ینبی يعدوی روياها« و »یشيلونی اخيا

.  ت اس  شده  را نيز دربردارد، نوشته  پسر نباط يربعام
   بر تمام  در اورشليم  سال  چهل  مدت سليمان30

مرد، او را در شهر ی وقت31.  آرد  سلطنت اسرائيل
او ی  بجا  رحبعام  آردند و پسرش  داود دفن پدرش
 . شد پادشاه

 
  اسرائيلی  شمال  قبايل شورش

 )19-1: 12   پادشاهان اول(

   قبيله ، زيرا ده  رفت  شكيم  به رحبعام
 بودند تا او را   شده در آنجا جمع  ئيلاسرا

 مصر   به  سليمان  از ترس  آه يربعام3و2.  سازند پادشاه
 با   موضوع  از اين  يارانشء  بود، بوسيله فرار آرده

 ء  قبيله  ده او همراه.  خبر شد و از مصر بازگشت
،  پدر تو سليمان«4:   و گفت  رفت  نزد رحبعام اسرائيل
بر ما ی خواه یاگر تو م. بودی سختگير بسيار  پادشاه
ی  او سختگير نباش مثلی  بده بايد قولی  نماي سلطنت

 ».یما رفتار آن بای و با مهربان
 بدهيد   فرصت  من  روز به سه«:  داد  جواب رحبعام5

 . آردند آنها نيز قبول» .  بگيرم  تصميم  باره تا در اين
   پدرش  مشاوران قبًال  آه  قوم  سفيدان  با ريش رحبعام6

  به«:  پرسيد  آرد و از ايشان  بودند، مشورت سليمان

 »؟  جوابی بدهم  چه  مردم نظر شما بايد به
 تو   مطيع  هميشه  مردم اينی خواه یاگر م«: گفتند7

 با   نما آه  و موافقت  بده  ايشان بهی  نرم باشند، جواب
 ».یآنی  رفتار  خوش ايشان

 و   را نپذيرفت  سفيدان  ريش  نصيحت رحبعامی ول8
   يافته  با او پرورش  خود آه  جوان  با مشاوران رفت

 نظر شما  به«: او از آنها پرسيد9.  آرد بودند مشورت
   پدرت مثل«: گويند ی م  من  به  آه  مردم  اين بايد به

 »؟ بدهمی  جواب چه» . سختگير نباش
:  بگو دم مر به«:  او گفتند  به  جوانش مشاوران10
!  تر است  آلفت  از آمر پدرم منک  آوچ انگشت«
   من  سختگير بود، بدانيد آه آنيد پدرم یاگر فكر م11

 شما از  تنبيهی  برا پدرم!  از او سختگيرتر هستم
 خاردار   از شالق منی آرد، ول ی م  استفاده تازيانه
 ». آرد  خواهم استفاده

 بود   گفته  پادشاه ام رحبع  روز همانطور آه بعد از سه12
   پادشاه رحبعام14و13.   نزد او رفت  قوم  همراه يربعام
 را   سفيدان  ريش او نصيحت.  آنها داد  تندی به جواب
 باز   قوم  بودند به  گفته  جوانان  و آنچه  گرفت نشنيده
   رد داد، زيرا دست  جواب  مردم  به  پادشاه پس15.  گفت

 اخيای ء  بوسيله ای را آه تا وعده آار بود  خدا در اين
 . بود، عملی آند  داده  يربعام نبی به

ی ها  خواسته  جديد به  پادشاه  ديدند آه مردمی وقت17و16
ما «: دهد، فرياد برآوردند ینمی  اهميت  هيچ ايشان
!  نداريمی ما با آنها آار!  خواهيم ی داود را نم خاندان

بگذاريد .  د برگرديمخوی  شهرها  بياييد، به مردمی ا
 ». آند  سلطنت  خودش  بر خاندان رحبعام

ک  را تر  رحبعام اسرائيلی ها  قبيله  ترتيب  اين به
 . شد  يهودا پادشاه  بر سرزمين نمودند، و او فقط

  ، سرپرست ، ادونيرام  پادشاه بعد رحبعامی چند18
  را اسرائيلی ها را فرستاد تا قبيلهی اجباری آارها
 آشتند و   او را سنگسار آرده اما مردم. آند یبررس
   اورشليم ، به  شده  سوار بر عرابه  با عجله رحبعام
 بر   امروز اسرائيل ، تا به  ترتيب  اين به19.  گريخت

 . داود هستند ضد خاندان
  شمعيا پيغام

 )24-21: 12   پادشاهان اول(
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 رسيد صد و   اورشليم  به رحبعامی وقت
  از يهودا و بنيامينی ار مرد جنگهز هشتاد

 زير   بجنگد و آنها را هم  اسرائيل  آرد تا با بقيه جمع
ی نبی شمعيای اما خداوند برا2.  خود دربياوردء سلطه
 : ، گفت  را فرستاده  پيغام اين

 يهودا و  ، پادشاه  پسر سليمان  رحبعام برو و به«4و3
 نبايد با  آه بگو   يهودا و بنيامينء  قبيله  تمام به

 آنها  به.  هستند بجنگند  برادرانشان ها آه یاسرائيل
   اين خود برگردند؛ زيرا تمامی ها  خانه  به بگو آه
» .  است  گرفته  صورت  من  خواست  مطابق اتفاقات
 با  ، از جنگ  آرده  خداوند را اطاعت  ايشان پس

 .نمودندی  خوددار يربعام
 

   رحبعام استحكامات
 از خود،  دفاعی  ماند و برا  در اورشليم حبعامر5-10

 بودند   در يهودا و بنيامين  شهرها را آه دور اين
صور،  ، بيت ، تقوع ، عيتام لحم بيت: حصار آشيد
،  ، الآيش ، ادورايم ، زيف ، مريشه ، جت سوآو، عدالم

 شهرها را  او اين11.   و حبرون ، ايلون ، صرعه عزيقه
 و  بر آنها گذاشتی فرماندهان و   ساخت مستحكم
.  در آنجا انبار آرد  و شراب  زيتون و روغنک خورا

هر شهر، ی ها  خانه  بيشتر، در اسلحه احتياطی برا12
   قوم  آرد؛ زيرا از تمام  ذخيره  فراوانء سپر و نيزه

   او وفادار مانده  به  يهودا و بنيامين  فقط اسرائيل
 .بودند

 
  يهودا  به ان و الوي  آاهنان آوچ

،  اسرائيلک  از سراسر خا  و الويان آاهنان14و13
 يهودا و  ، به گفتهک خود را ترک ها و امال خانه

   ايشان  و پسرانش  پادشاه  آمدند، زيرا يربعام اورشليم
،  يربعام15.  بودند برآنار آردهی  آاهن را از شغل

ی ايها و بته تپهی باالی ها بتخانهی برای  ديگر آاهنان
اما 16.  آرد  بود تعيين  ساخته  بز و گوساله بشكل  آه

  اسرائيلی  خداوند، خدا  پرستش  طالب آهی آسان
   به  الويان ، بدنبال اسرائيلک بودند، از سراسر خا

ی  نمودند تا بتوانند در آنجا برا  مكان  نقل اورشليم
   اين به17. آنندی اجداد خود قربانی خداوند، خدا

 در يهودا استوار شد و  رحبعامی  پادشاه، ترتيب
  اينی آردند و طی  پشتيبان  از رحبعام  سال  سه مردم
، خداوند را   داود و سليمان ، مانند زمان  سال سه

 . نمودند اطاعت
 

   رحبعامء خانواده
 و   دختر يريموت محلت.  آرد  ازدواج  با محلت رحبعام18
  ابيحايل.   داشت  نام يل ابيحا  داود بود و مادر محلت نوه

   سه  ازدواج  اين حاصل19.  برادر داود بود آب دختر الی
 . ، شمريا و زهم  نامهای يعوش پسر بود به

.  آرد  ازدواج  دختر ابشالوم  با معكه  رحبعام سپس20
ی  اسام  چهار فرزند شد به  نيز صاحب او از معكه
 را  عكه، م رحبعام21.   زيزا و شلوميتی،ابيا، عتا

.  داشت ی م  خود دوست  و آنيزان بيشتر از ساير زنان
   و هشت  آنيز، بيست ، شصت  زن  هيجده رحبعام(

   ابيا آه  پسرش او به22) .  دختر داشت پسر و شصت
 داد،  باالتر از ساير فرزندانشی  بود مقام از معكه

.  سازد  بعد از خود، او را پادشاه زيرا قصد داشت
 را   پسرانشء ، بقيه  رفتار نموده ار عاقالنه بسي پس23

حصاردار سراسر قلمرو يهودا و ی در شهرها
 نمود و   را تأمين  آنان  آرد و مايحتاج  پراآنده بنيامين

 .  بسيار گرفت  زنان هر آدامی برا
 

  يهودا  مصر بهء حمله
 )28-25: 14   پادشاهان اول(

  همراه رسيد   قدرت  اوج  به رحبعامی وقت
.  آشيد خداوند دستی  از پيرو  قومش تمام

   پنجم  مصر در سال ، پادشاه  شيشق در نتيجه3و2
   و شصت  عرابه  با هزار و دويست  رحبعام سلطنت

سرباز ی شمار ی ب  و نيز گروه  نظام هزار سواره
او 4.  آرد  حمله  اورشليم بهی و حبشی  سوآی،ليبياي

نكشيد ی  و طول گرفتحصاردار يهودا را ی شهرها
 . رسيد اورشليم   به آه

 از   يهودا آه  و بزرگان شمعيای نبی نزد رحبعام5
   بودند، آمد و به  شده  جمع  در اورشليم  شيشق ترس
   شما از من چون: فرمايد خداوند می«:   گفت ايشان

11

12



 12   دوم تواريخ
 

 

 رها   شيشق  شما را در چنگ  هم  من ايد، پس برگشته
 ». ام آرده

   خود اعتراف  گناه  به  مملكت  و بزرگان ادشاه پ آنگاه6
   آرده  ما را تنبيه  حق خداوند به«: ، گفتند آرده
 ». است

   به چون«:   شمعيا گفت  را ديد به خداوند اينی وقت7
.  برد  نخواهم اند آنها را از بين  شده  خود معترف گناه
 و   ريخت  نخواهم  خود را بر اورشليم  غضب من
 بدر   سالم  جان  شيشق  شهر از چنگ اين یاهال

 خواهند   و خراج  باج  شيشق بهی ول8خواهند برد، 
   به  خدمت بينی  فرق  خواهند فهميد چه آنگاه.  پرداخت

 ». دنيا وجود دارد  اين  پادشاهان  به  و خدمت من
   را تصرف  مصر، اورشليم ، پادشاه  شيشق بنابراين9

را ی  سلطنت  خداوند و آاخء نهخای ها او خزانه. آرد
   سليمان طال را آهی  سپرها  آرد و تمام غارت
   رحبعام  از آن پس10.  يغما برد  بود با خود به ساخته
 خود   آاخ نگهبانانی طال برای سپرهای ، بجا پادشاه
 ء  خانه  به  پادشاه هر وقت11.  ساختی مفرغی سپرها

  ا را بدست او سپره  نگهبانان رفت یخداوند م
   به ، آنها را دوباره  مراسم  از پايان گرفتند و پس یم

 .گرداندند یبرمی  نگهبان اتاق
   خداوند از او برگشت  شد خشم  فروتن پادشاهی وقت12

   در يهودا رو به  نبرد و اوضاع و او را از بين
 ابقا   در اورشليم  رحبعام  حكومت پس13. نهادی بهبود
 .شد
 

   رحبعام سلطنت ء تاريخچه
  نام.  شد پادشاهی سالگک  و ي  چهل  در سن رحبعام
،   در اورشليم  سال او هفده. بودی  عمونء  نعمه مادرش
ی  شهرهاء  همه  را از ميان  خداوند آن آهی شهر

   نهد، سلطنت  خود را بر آن  برگزيد تا اسم اسرائيل
   دل مام ورزيد و با ت  خداوند گناه  به او نسبت14. نمود

  دورانی  رويدادها  آامل شرح15. نكردی از او پيرو
 و »ینبی  شمعيا تاريخ «  در آتاب  رحبعام سلطنت
  بين.   است  شده  نوشته»ینبی  عدو تاريخ « آتاب

  رحبعامی وقت16.  بود  جنگ  هميشه  و يربعام رحبعام

   آردند و پسرش  دفن مرد، او را در شهر اورشليم
 . شد او پادشاهی ابيا بجا

 
   ابيا با يربعام جنگ

 )8-1: 15   پادشاهان اول(

   پادشاه  يربعام  سلطنت  سال در هيجدهمين
   سال  يهودا شد و سه ، ابيا پادشاه اسرائيل

 * دختر  معكه مادرش.  آرد  سلطنت در اورشليم
 .بودی ا  جبعه ئيل یاور
 از  يهودا آه  سپاه3.   درگرفت  جنگ  ابيا و يربعام بين

 بود   شده  تشكيل و آارآزمودهی  جنگمرد 400ر000
   اسرائيل  سپاه  جنگ  به پادشاهی ابيای  فرمانده به

   يهودا بود و افرادش  دو برابر سپاه  تعداد آن  آه رفت
ی بودند و فرماندهی  و قو آارآزمودهی  سربازان همه

 .  داشت  بعهده  پادشاه آنها را يربعام
 همديگر   به  افرايم دو لشكر در آوهستانی وقت4

 و با   باال رفته  صمارايم  از آوه پادشاهی رسيدند، ابيا
:   گفت  و لشكر اسرائيل  پادشاه  يربعام بلند بهی صدا

 خداوند،  دانيد آه یمگر نم!  دهيد  گوش  من به«5
   آه  است با داود بستهی  عهد ابد اسرائيلی خدا

  پادشاه6؟  آنند  سلطنت بر اسرائيل   او هميشه پسران
   ارباب  پسر داود بود و به  سليمان ، غالم شما يربعام
 دور او   و اوباش از اراذلی ا عده7.  آرد خود خيانت

   شورش ، پسر سليمان  شدند و بضد رحبعام جمع
   بود، نتوانست تجربه  و آم  جوان  چون رحبعام. آردند

آنيد  ی م  خيال حال8. دآنی دربرابر آنها ايستادگ
   فرزندان  در دست  خداوند را آه توانيد سلطنت یم

 و   است  شما بزرگ  آنيد؟ قشون ، سرنگون داود است
   ساخته پرستشی  برا  يربعام طال را آهی ها گوساله
 از   خداوند را آه شما آاهنان9.   نيز نزد شماست است
 و   خود رانده ن را از ميا  هستند و الويان  هارون نسل

  پرست  بت ديگر، آاهنانی  سرزمينها مانند مردمان
ک  با ي را آهی هر آس. ايد  آرده تعيين  خويشی برا

 نزد شما بيايد،   شدن آاهنی  برا  قوچ  و هفت گوساله
 .آنيد ی م  قبول هايتان  بت  آاهن او را بعنوان

                                                 
 .»نوه«يا » دختر«   *
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 و ما او را ترک  ولی خداوند، خدای ماست«10
آنند از   می  خداوند را خدمت  ما آه آاهنان.  يما نكرده
   نيز آنها را در انجام  هستند و الويان  هارون نسل

  آنها هر روز صبح11. آنند  دارند ياری می ای آه وظيفه
  های سوختنی و بخور معطر به و عصر قربانی

 را روی ميز   مقدس آنند و نان  می خداوند تقديم
 طال را   چراغدان شبهر . گذارند  می مخصوص

 خداوند، خدای خود را  ما دستورات. آنند  می روشن
خدا 12. ايد ، ولی شما، او را ترک نموده آنيم  می اطاعت
   خدا با نواختن آاهنان.   و او رهبر ماست با ماست

.  با شما رهبری خواهند آرد شيپور، ما را برای جنگ
  دتان بضد خداوند، خدای اجدا  اسرائيل ای مردم

 ».نجنگيد، زيرا پيروز نخواهيد شد
خود را ی از نيروهای  قسمت ، يربعام  ضمن در اين13

 آنند و  يهودا حملهی  نيروها  سر به فرستاد تا از پشت
.  آرد  آنها حمله  از روبرو به  قشونء خود با بقيه

 آنها   و پيش  از پس ديدند دشمنی  يهودا وقت قشون14
خداوند دعا آردند و ی ، بسو ت اس  آرده را محاصره

 يهودا  مردان16و15.  شيپورها را نواختند آاهنان
آنها فرياد ی وقت.   فرياد زدن  آردند به شروع

ی  يهودا را يار  و مردان پادشاهی زدند، خدا ابيا یم
،   را تارومار آرده  اسرائيل  و قشون آرد تا يربعام

 سرباز 500ر000 روز  آنها در آن17.  دهند شكست
، يهودا با اتكاء و   ترتيب  اين به18. را آشتندی اسرائيل

 را  اجداد خود، اسرائيلی اعتماد بر خداوند، خدا
 . داد شكست

او ی  و از شهرها  پرداخت  يربعام  تعقيب ابيا به19
 آنها را  اطرافی  و روستاها ، افرون ، يشانه ئيل بيت

 عمر ابيا  تمام در   اسرائيل ، پادشاه يربعام20.  گرفت
 خداوند او را   نرسيد و سرانجام  قدرت ديگر هرگز به

 . آشت
 و دو   و بيست  زن او چهارده. شد یتر م یاما ابيا قو21

ی  رويدادها  بقيه شرح22.   دختر داشت پسر و شانزده
   ابيا و آردار و گفتار او در آتاب  سلطنت دوران

 .  است  شده  نوشته»ینبی  عدو تاريخ«
 دهد ی م ها را شكست ی، حبش پادشاهی آسا

  شد و  دفن  و در شهر اورشليم ابيا در گذشت
   سلطنت  آسا بجای او بر تخت پسرش

 آسا، در قلمرو   سلطنت  اول  سال  ده در طول.  نشست
زيرا آسا اوامر خداوند، خدای 2 برقرار بود،  او صلح

ار  او رفت  ميل آرد و مطابق  می خود را اطاعت
 و  پرست  بت های مردم او قربانگاه3. نمود می

 بودند   شده ها ساخته  روی تپه  را آه های ايشان بتخانه
 را خرد  آور اشيره ها و بتهای شرم  آرد، مجسمه خراب
   اوامر و احكام  آه  خود خواست  قوم و از تمام4نمود، 

 آنند و از او   را اطاعت خداوند، خدای اجدادشان
ها، و  ها را از باالی تپه  بتكده او تمام6و5. مايندپيروی ن
 شهرهای يهودا ء های بخور را از همه قربانگاه
 او   سرزمين  خداوند به  بود آه  علت  همين به.  برداشت
 درسراسر يهودا   بخشيد و او توانست  و آرامش صلح

 .شهرهای حصاردار بسازد
 خدای خود  از خداوند، چون«:   خود گفت  قوم آسا به7

.   است  و آرامی بخشيده  ما صلح  او به پيروی آرديم
،   و شهرها را بسازيم  آنيم  استفاده  فرصت ، از اين پس

 آنها برجها و   و در اطراف دور آنها را حصار بكشيم
   ايشان بنابراين» .  آنيم  بنددار درست های پشت دروازه

 . شهرها را بنا آردند با موفقيت
سرباز  300ر000 بود از   شده  تشكيل سای پادشاه آ سپاه8

 280ر000 و سپر بودند، و   نيزه  مجهز به از يهودا آه
.  و سپر بودند  تير و آمان  به  مسلح  آه سرباز از بنيامين

 . بودند  اينها جنگاورانی شجاعء همه
 و   سردار حبشی با لشكری بزرگ  زارح  هنگام در اين9

  آسای پادشاه10.  آمد  شهر مريشه به جنگی  ءسيصد عرابه
   به  حبشه  بزرگ  با قشون  خود را برای جنگ  سپاه هم

   نزديک مريشه  آه  صفاتهء  در دره دو قشون. آنجا فرستاد
 . آرايی آردند  صف بود روبروی هم

:  دعا آرد آسا بحضور خداوند، خدای خود چنين11
   زورمندان قابل از ضعفا در م  تو هستی آه خداوندا فقط«

،  ای خداوند، خدای ما، ما را ياری آن. آنی  می حمايت
   اين  قلب  تو به نام   و به  توست  به  فقط  اميدمان زيرا چشم

ای خداوند، تو خدای ما .  آنيم  می  حمله لشكر عظيم
 »! آيد  بر تو غالب هستی، نگذار انسان

14
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ری شدند  داد و آنها متوا ها را شكست خداوند حبشی12
  ايشان13.  پيروزی رسيدند  يهودا به و آسا و سپاه

 ء  نمودند و عده  را تا جرار تعقيب  حبشه سپاهيان
   لشكر آنان  را آشتند بطوری آه شماری از آنان بی

 خداوند و نيروهای او   ترتيب  اين به. آامال متالشی شد
  ه ب  فراوان  بردند و لشكر يهودا غنيمت آنها را از بين

   شهرهای اطراف لشكر يهودا تمام14.  آورد چنگ
   ساآنان  خداوند تمام جرار را تسخير نمود، زيرا ترس

لشكر يهودا از آنجا نيز .  بود  شهرها را فراگرفته آن
   از آنكه  پيش آنها همچنين15.  آورد  چنگ  بسيار به غنايم
   را خراب های حيوانات  بازگردند، آغل  اورشليم به
 فراوانی گرفتند و با  های گوسفند و شتران ، گله مودهن

 .خود بردند
 

  آسا اصالحات
  شد نازل) پسر عوديد( خدا بر عزريا  روح
  عزريا مردم.   آسا رفت  مالقات او به و

،   قرار داده  را مخاطب پادشاهی  و آسا يهودا و بنيامين
ا با  شم آهی تا زمان!  دهيد  گوش  سخنانم به«:  گفت

  هر وقت.  با شما خواهد بود خداوند باشيد، خداوند هم
اگر ی ول.  را خواهيد يافتی  او برآييد، و  در طلب آه

. خواهد نمودک گوييد، او نيز شما را ترک او را تر
را ی حقيقی  خدا ، مردم  در اسرائيل مدتهاست3

  اند تا ايشان نداشتهی  واقع اند و آاهن  نكرده پرستش
ی  خدا زندگ  شريعت آنها مطابق.  بدهد مرا تعلي
ی بسوی و پريشانی  در سخت اما هر وقت4. اند نكرده

ی  او رو ، به  نموده  بازگشت اسرائيلی خداوند، خدا
ی در زمان5.   است  رسيده  داد ايشان اند، او به آورده
 و   جا آشوب  بود، همه  از خدا دور شده  اسرائيل آه

 سفر  توانستند در امنيت ینم   بود و مردم اضطراب
شهرها ی  بود و اهال  جنگ  و خارج در داخل6. آنند
 بالها و مصيبتها را خدا   بودند؛ اين  افتاده  هم  جان به

  مردانی  شما ا اما اآنون7.  بود بر آنها فرستاده
 دهيد و دلسرد نشويد زيرا  آار خود ادام  يهودا، به
 ». افت خود را خواهيد ي  زحمات پاداش

   قلب  خدا را از عزريا شنيد، قوت  پيام وقتی آسا اين8
 و   يهودا و بنيامين  بتهای سرزمين پيدا آرد و تمام

   برد و قربانگاه  را از بين شهرهای آوهستانی افرايم
 . خداوند بود تعمير آردء  خانه  در حياط خداوند را آه

  اجران و مه  يهودا و بنيامين  مردم  آسا تمام سپس9
   مهاجران اين. ( فرا خواند  اورشليم را بهی اسرائيل
 بودند،  و شمعونی ، منس  افرايم از قبايلی اسرائيل
  پادشاهی  با آسا ايشانی ديدند خداوند، خدای آنها وقت
 از   سوم  آنها در ماهء همه10) . شدند  او ملحق ، به است

و 11، دند آم  اورشليم  آسا به  سلطنت  سال پانزدهمين
   در جنگ آهی  از غنايمگوسفند 7ر000گاو و  700
. آردندی خداوند قربانی  بودند برا  آورده بدست

 از   فقط  عهد بستند آه  و جان  دل  باتمام سپس12
آنها قرار 13. آنندی اجداد خود پيروی خداوند، خدا

  اسرائيلی  از خداوند، خدا آهی گذاشتند هر آس
 باشد يا  ، زن  جوان پير باشد خواه  نكند، خواهی پيرو

بلند سوگند ياد ی آنها با صدا14.  شود مرد، آشته
ی  خداوند وفادار بمانند و از شاد  به  نسبت نمودند آه

 يهودا   مردم تمام15. فرياد برآوردند و شيپور نواختند
   شد خوشحال  با خداوند بسته آهی  عهد اينی برا

.  عهد را بستند  اين  جان و  دل بودند، زيرا با تمام
آردند و او نيز ی  از خداوند پيرو  با اشتياق ايشان

   و آرامش  صلح شان ، در سرزمين  داده آنها را برآت
 .برقرار نمود

   اينكه  را بسبب  معكه  حتی مادربزرگش آسای پادشاه16
 او  ای بر آنار آرد و بت  ملكه پرستيد، از مقام  می بت

هر چند آسا 17.  سوزانيد  قدرونء دره و در  را شكست
 بكلی   اسرائيل ها را در سرزمين های باالی تپه بتكده

   با خدا راست  عمرش  او در تمام نابود نكرد، اما دل
   خود و پدرش ای را آه او اشياء طال و نقره18. بود
.   خداوند گذاشتء  بودند، در خانه  خداوند نموده وقف

 وی   آسا در سرزمين  سلطنت  سی و پنجم تا سال19
 . برقرار بود صلح

 
 آخر آسای سالها

 )24-17: 15   پادشاهان اول(

  آسا، بعشا  سلطنت و ششمی  س در سال
 يهودا لشكر آشيد و شهر   به  اسرائيل پادشاه

 وارد  از خارجی  را بنا آرد تا نگذارد آس رامه

15
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و آمد    يهودا رفت  شود و نزد آسا، پادشاه اورشليم
 طال و   ديد، هر چه  را چنين  وضع آسا چون2. آند
بود، ی  سلطنت  خداوند و آاخ خانهی ها  در خزانه نقره

   به  سوريه بنهدد پادشاهی  برا  پيام  و با اين گرفت
 : فرستاد دمشق

 طال و  اين.   متحد شويم  با هم  پدرانمان بيا مثل«3
  پيمان.  بپذير من از  فرستم ی م  برايت را آهی ا نقره
 تا   آن  قطع  اسرائيل خود را با بعشا، پادشاهی دوست

 ». شود  خارج او از قلمرو من
   حمله  اسرائيل  خود به  آرد و با سپاهيان بنهدد موافقت4

 مراآز   و تمام*  مايم ، آبل ، دان برد و شهرهای عيون
 وقتی5.  نفتالی تسخير آرد  را در زمين  و آذوقه مهمات

 آشيد و   دست  را شنيد از بنای رامه  اين بعشای پادشاه
   مردم آسا تمام6. نشينی آرد  يهودا عقب از سرزمين
   آورد و آنها سنگها و چوبهايی را آه  رامه يهودا را به

،   بود، برداشتند و بردند و با آن بعشا بكار برده
 . را بنا آردند  و مصفه شهرهای جبع

 
  ینبی حنان

   آمد و به پادشاهی نزد آسای نبی  حنان  هنگام يندر ا7
  خود تكيهی  خداوند، خدا  به اينكهی تو بجا«:  او گفت

   سبب  همين بهی  شد  متوسل  سوريه  پادشاه  بهی،آن
 ياد  آيا به8. يافتندی  تو خالص ها از چنگ یسور
   با آنی، و ليب  حبشه  عظيم  سپاه  بر سر آن آهی ندار
   آمد؟ در آن  داشتند، چه آهی ها و سواران ابه عر همه
   سپاه  آن  خداوند بود و او هم  اميد تو به  چشم زمان
   تمام زيرا خداوند به9.  نمود  تسليم  را بدستت عظيم
   و جان  از دل را آهی  تا آسان  است  دوخته  چشم جهان
ی ول.  ببخشد  قوت  آنان  او وفادارند، بيابد و به به
   بعد هميشه  به  از اينی؛ رفتار آرد  تو احمقانه نچو

 ».بودی  خواه گرفتار جنگ
   زندان  او را به  آه  بر آشفت  نبی چنان آسا از سخنان10

 .شد   ظالمانه  رفتار آسا با مردم  پس از آن.  انداخت
 آسا در   سلطنت دورانی  رويدادها  آامل شرح11

   شده نوشته»  و اسرائيل يهودا   پادشاهان تاريخ « آتاب

                                                 
 .نيز معروف بود» آبل بيت معکه«به    *

در ی  آسا، مرض  سلطنت و نهمی  س درسال12.  است
ی ، ول  گرفت  شدت  مرضش گر چه.  ايجاد شد پاهايش
ی خود نيز از خداوند ياری در بيماری او حت

او در 13.   اميد بست  پزشكان  به  فقط  بلكه نخواست
 او را ء جنازه14.   درگذشت  سلطنتش  و يكم  چهل سال
   عطريات گذاشتند و با انواعی  روان تختی رو

خود در ی  برا آهی ا معطر ساختند و بعد در مقبره
  بهی  بزرگ  نمودند و آتش  بود، دفن  ساخته اورشليم
 . آردند  او روشن احترام

 
 رسد ی م  سلطنت  به يهوشافاط

   سلطنت  به بعد از آسا، پسر او يهوشافاط
 با  رای جنگ خود را ب رسيد و قشون

 شهرهای   در تمام يهوشافاط2.  نمود  بسيج اسرائيل
   تصرف  پدرش  آه حصاردار يهودا و شهرهای افرايم

 . بود، قرارگاههای نظامی مستقر نمود آرده
  اولی  بود، زيرا در سالها خداوند با يهوشافاط3

  آرد و از پرستش ی داود رفتار م  جدش  مثل سلطنتش
 در  آهی  مردمان برخالف4. ورزيد ی م  اجتناب بت

   دستورات آردند، او آامال مطيع یمی  زندگ اسرائيل
  پس5. نمود یمی  بود و از او پيرو اجدادشی خدا

.  نمود  يهوشافاط را تحكيم  سلطنت خداوند موقعيت
  آردند؛ در نتيجه ی م  او هدايا تقديم  يهودا به  قوم تمام

 و   با دل يهوشافاط6. د ش او بسيار ثروتمند و معروف
ی روی ها او بتكده. آرد ی م  خداوند را خدمت جان
   را درهم آور اشيره شرمی  آرد و بتها ها را خراب تپه

 . شكست
 از   افراد را آه  خود اين  سلطنت  سوم او در سال7

 شهرهای   تمام  به  مردم  بودند برای تعليم  قوم بزرگان
.  و ميكايا ئيل بديا، زآريا، نتن، عو بنحايل: يهودا فرستاد

 نيز آنها را همراهی   الوی و دو آاهن  ُنه در ضمن8
شمعيا، نتنيا، زبديا، :  بودند از  عبارت الويان. آردند می

  طوبيا و توب ، ادونيا، ، يهوناتان ، شميراموت عسائيل
آنها 9.  بودند  و يهورام  نيز اليشمع آاهنان. ادونيا
 شهرهای يهودا بردند   تمام  را به ورات ت های آتاب نسخه
 . دادند  تعليم  مردم  را به و آن
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،   را فرا گرفت همسايهی  قومها  خداوند تمام ترس10
،  آردند با يهوشافاط ی نم  جرأت  هيچكدام بطوريكه
از ی بعضی حت11،  شوند  يهودا وارد جنگ پادشاه
د و  آوردن  برايش  و خراج ها هدايا و باج یفلسطين
   او هديه  نر بهبز 7ر700 و  قوچ 7ر700عربها 
، يهوشافاط بسيار قدرتمند شد   ترتيب  اين به12. آردند

ی ها و شهرها برا  يهودا قلعه و در سراسر مملكت
 بسيار در ء و آذوقه13  بنا آرد  و مهمات  آذوقهء ذخيره

 .   شهرها اندوخت آن
ومندی بوجود  نير  خود، سپاه ، پايتخت او در اورشليم

   و تعداد افرادی آه  بزرگ  سپاه  اين فرماندهان18-14. آورد
  ادنه:  بودند از  خود داشتند عبارت  فرمان آنها تحت

 از او،  سرباز؛ پس 300ر000، با ) يهودا  سپاهء فرمانده(
  پسر زآری آه(سرباز؛ عمسيا  280ر000 با  يهوحانان

، با ) بود  خداوند نذر آرده خود را برای خدمت
)   بنيامين  سپاه  شجاعء فرمانده ( سرباز؛ الياداع 200ر000

 از او،   و سپر و پس  آمان سرباز مجهز به 200ر000با 
 .  ديده سرباز تعليم 180ر000يهوزاباد با 

 آنها را در   پادشاه بودند آهی اينها غير از سربازان19
   يهودا گذاشته حصاردار سراسر مملكتی شهرها

 .دبو
 

 آند یمی  پيشگوي  اخاب عليهی نبی ميكايا
 )28-1: 22   پادشاهان اول(

  آسبی  زياد  و شهرت  ثروت يهوشافاط
   وصلت  اسرائيل ، پادشاه آرد و با اخاب
چند 3و2.  درآورد  عقد پسرش نمود و دختر او را به

   رفت  سامره  به  اخاب ديدنی  برا  بعد، يهوشافاط سال
ی بزرگی  مهمان او و همراهانشی  برا دشاه پا و اخاب
در . گاو و گوسفند سر بريدی  داد و تعداد زياد ترتيب

 در   خواست  پادشاه  از يهوشافاط اخابی  مهمان آن
 .آندک  او آم  جلعاد به  راموت  به حمله

   من ، قوم  توست  مال  دارم هر چه«:   گفت يهوشافاط
 تو   همراه  جنگ ن در اي  و قومم من.   توست قوم

 با خداوند   اول آنم ی م خواهشی ول4.  بود خواهيم
 ».ی آن مشورت

خود را ی ، چهار صد نفر از انبيا  پادشاه  اخاب پس5
تسخير ی آيا برا«:  پرسيد احضار آرد و از ايشان

 »؟  يا نه  جلعاد بروم راموت
 تو   خدا به برو، چون«: صدا گفتندک  آنها ي ءهمه

 ».واهد بخشيدخی پيروز
آيا غير از اينها نبی ديگری «:  پرسيد  يهوشافاط آنگاه6

 » ما بگويد؟  تا نظر خداوند را به در اينجا نيست
 ميكايا پسر   اسم نفر بهک چرا، ي«:  داد  جواب اخاب7

   هميشه ، چون  دارم  از او نفرت  من ، آه  هست يمله
 ».آند یمی بد پيشگويی  چيزها منی برا

 »! نگوييد اينطور سخن«:   گفت فاطيهوشا
از افراد دربار خود را صدا ی ، يك  پادشاه  اخاب پس8

   زودتر به برو و ميكايا را هر چه«:   او گفت زد و به
 ».اينجا بياور

 ء دروازهک  نزدي  خرمنگاه  در ميدان هر دو پادشاه9
ی سلطنتی ها  بر تخت شاهانهی  با لباسها شهر سامره
   انبياء در حضور ايشان  بودند و تمام خود نشسته

 صدقيا،   نام  انبيا به از اينی يك10. آردند یمی پيشگوي
  خود درستی برای آهنی  شاخها ، آه پسر آنعنه

   با اين فرمايد آه یخداوند م«:   بود، گفت آرده
ساير 11» !آردی ها را تار ومار خواه یشاخها، سور

 جلعاد   راموت به«: گفتند،  صدا شده انبيا نيز با او هم
 ». خداوند تو را پيروز خواهد آرد ، چون  آن حمله

:   او گفت  بود، به  ميكايا رفته  بدنبال آهی قاصد12
 پيروز خواهد   پادشاه آنند آه یمی  انبيا پيشگوي تمام«

 ». آنی  پيشگوي  تو نيز چنين شد، پس
، هر  سم ق  خداوند زنده به«:   او گفت ميكايا بهی ول13
 ».  گفت  را خواهم  بفرمايد، همان منی  خدا چه
 از او   رسيد، اخاب ميكايا بحضور پادشاهی وقت14

 يا   آنم  جلعاد حمله  راموت ميكايا، آيا بهی ا«: پرسيد
 »؟ نه

 حتمًا !ی نكن چرا حمله!  البته«:  داد ميكايا جواب
 »!شدی پيروز خواه

   آه  بدهم  تو را قسم بهچند مرت«:   او گفت  به پادشاه15
 » بگويی؟  من  را به گويد، همان  خداوند می هر چه

   را ديدم  اسرائيل  قوم تمام«:   او گفت  ميكايا به آنگاه16
. ها سرگردانند تپهی ، رو شبان ی ب  گوسفندان  مثل آه
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   بگو به  ايشان به.  ندارند اينها صاحب: خداوند فرمود
 ».خود برگردندی ها خانه

 هرگز  ؟ من  تو نگفتم به«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب17
 »! ام  مرد نشنيده  اين  از زبان  خوب حرف

   خداوند نيز گوش  پيغام  اين به«:  بعد ميكايا گفت18
 بود و   خود نشسته  بر تخت  آه خداوند را ديدم! دهيد

.  بودند  او ايستاده  و چپ  راست  در طرف فرشتگان
 را  تواند اخاب یمی  آس چه:  خداوند فرمود آنوقت19

 آند و همانجا   جلعاد حمله  راموت  دهد تا به فريب
. دادی  نظر از فرشتگانک  شود؟ هر ي آشته

  من:   خداوند گفت جلو آمد و بهی  روح سرانجام20
  روح21؟  چگونه: خداوند پرسيد!  آنم یاينكار را م

 و  گذارم یانبياء م   در دهان  دروغ  سخنان من:  گفت
ی توان یتو م: خداوند فرمود.  آنم ی م  را گمراه اخاب

 »!  آن  برو و چنين  پسی، ده او را فريب
   آننده  گمراه خداوند روح«:  گفتی نبی  ميكايا آنگاه22

.  بگويند  تو دروغ  تا به تو گذاشتهی  انبيا در دهان
هد تو را خوا ی خداوند م  آه  است  امر اين حقيقتی ول

 ». سازد گرفتار مصيبت
 و  ، جلو رفت ، صدقيا پسر آنعنه  جمله  اين با شنيدن23
  روح«:   ميكايا زد و گفت  صورت  به محكمی سيلک ي

 و با تو  تو آمدهی  و بسو آردهک مرا تری خداوند آ
 »؟  است  گفته سخن

ی  مخف  در اتاقت  روز آه آن«:   او گفت ميكايا به24
 »! يافتی  را خواه  سؤال  اين  جوابی،شو

ميكايا را بگيريد و «:  دستور داد  پادشاه  اخاب آنگاه25
  ، پسرم  نزد يوآش ، فرماندار شهر و به  آمون پيش
 ميكايا را   بگوييد آه  ايشان  به  من و از قول26. ببريد
 او ندهند  بهی  چيز  و نان  بياندازند و جز آب  زندان به

 ». رگردم پيروز ب تا من
   معلومی، برگشت اگر تو زنده«:   او گفت ميكايا به27
 خداوند  ، از جانب  تو گفتم  به  هر چه شود من یم

:   آرد و گفت  حاضران  رو به سپس» .  است نبوده
 »!  گفتم  چه  پادشاه  به  من شاهد باشيد آه  شماء همه«

   اخاب مرگ
 )35-29: 22   پادشاهان اول(

 و   اسرائيل  پادشاه  هشدارها، اخاب اينبا وجود 28
ی  جلعاد لشكرآش  راموت  يهودا به  پادشاه يهوشافاط
 ء  شاهانه تو لباس«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب29. آردند

 تا  پوشم یمی  ديگر  لباس منی ، ول خود را بپوش
   ميدان  به  مبدل  با لباس  اخاب پس» .مرا نشناسدی آس

 .  رفت جنگ
های خود دستور   عرابه  فرماندهان  به  سوريه دشاهپا30
 با   فقط  نكنند، بلكه  زياد توجه  ديگران  به  بود آه داده

 را در   وقتی آنها يهوشافاط پس31.  بجنگند خود اخاب
،   اخاب  او همان  آردند آه  ديدند گمان  شاهانه لباس
اما . آنند   او حمله  و برگشتند تا به  است  اسرائيل پادشاه

   بسوی خداوند فرياد برآورد تا او را نجات يهوشافاط
   خودشان  اشتباهء  را متوجه  سربازان خداوند هم. دهد

   اينكه  محض زيرا به32نمود و آنها از او دور شدند، 
   وی دست ، از تعقيب  نيست  اسرائيل فهميدند او پادشاه

 تصادفی از  بطور اما تير يكی از سربازان33. برداشتند
   به اخاب.  آرد  او اصابت ، به  اخاب ء زره  شكاف ميان
 و مرا از   را برگردان عرابه«:   خود گفت ران عرابه
 ». ام  شده  مجروح  سخت  ببر، چون  بيرون  جنگ ميدان

   بود و اخاب  خود رسيده  شدت  اوج  به جنگ34
ها  ی سور  خود، رو به ران عرابهک  آم  به جان نيمه

   غروب  هنگام سرانجام.  بود  خود ايستادهء در عرابه
 . سپرد جان

 
 آند ی م  را سرزنش  يهوشافاطی،نبک ي

   به  يهودا بسالمت ، پادشاه يهوشافاطی وقت
ی نبی ييهو2،   برگشت  خود در اورشليم آاخ

  بهک آيا آم«:   و گفت  او رفت  سراغ  به)یپسر حنان(
ی  خداوند آار درست  دشمنانبای  و دوست بدآاران
 خداوند   مورد غضبی،ا  آرده آهی  آار ؟ بدليل است

  نيز انجامی خوبی  آارها البته3. یا قرار گرفته
   را از اين آور اشيره شرمی ها  تو بتی؛ا داده

ی از خدا پيروی ا آردهی و سعی برانداخت  سرزمين
 ».یآن

  يهوشافاط اصالحات
 بار ديگر از  سپس.  ماند شليمدر اوری  مدت يهوشافاط4

 و   خود رفت  قوم  ميان  به  افرايم  تا آوهستان بئرشبع
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.  برگرداند اجدادشانی خداوند، خدای  را بسو آنان
  حصاردار يهودا قضاتی  شهرها او در تمام5

 رفتار  مواظب«:  دستور داد  آنها چنين و به6  گماشت
  تعيينی قاض خداوند   شما از جانب خود باشيد، چون

و صدور ی  داور موقع.   انسان  از جانب ايد، نه شده
از خداوند بترسيد و 7. ، خداوند با شما خواهد بود حكم

و ی انصاف ی دهيد، زيرا ب  انجام  را درست آارتان
ما ی  در آار خداوند، خدا  گرفتن و رشوهی طرفدار
 ». نيست

   و سران  و آاهنان  از الويان  در اورشليم يهوشافاط8
   او به آهی دستورات9.  آرد تعيينی ها نيز قضات طايفه

و ی  با خداترس شما بايد هميشه«:  بود آنها داد چنين
ی  شهرها  قضات هرگاه10.  رفتار آنيد با صداقت
ی ا  قضيه  آنند، خواه  شما ارجاع را بهی ا ديگر قضيه

 شما ،  و قوانين  از احكام  باشد يا تخلف  قتل  به مربوط
ک  آم  جرم  را در تشخيص  هستيد ايشان مؤظف

   خشم  صادر آنند، اگر نه  را درست نماييد تا حكم
  پس.  خواهد شد خداوند بر شما و آنها افروخته

. از شما سر نزندی  قصور رفتار آنيد آهی طور
   درمورد مسايل  مرجع ، باالترين  اعظم امريا، آاهن11

، استاندار يهودا، ) يلپسر اسماع(و زبديا ی مذهب
خواهند بود و ی  در امور مملكت  مرجع باالترين
  وظايف.  خواهند آرد  شما خدمت  نيز همراه الويان

خداوند . نترسيدی  دهيد و از آس خود را انجام
 ».آنند ی م عملی  راست  به  آه استی  آسان پشتيبان

 
 ها را ها و عمونی  موآبی يهوشافاط
 دهد  می شكست

  اتفاق   به  و عمون  موآب  از چندی، قشون پس
  ، پادشاه  با يهوشافاط ها برای جنگ معونی

 سپاهی   خبر رسيد آه  يهوشافاط به2.  شدند يهودا بسيج
 او  جنگ   به ، از ادوم  از آنسوی دريای مرده بزرگ
 تامار  حصون. (اند  تامار رسيده  حصون آيند و به می

 خبر  يهوشافاط از اين3.)  است»  جدی عين « همان
 دستور  سپس.  بسيار ترسيد و از خداوند آمک خواست

 از سراسر  مردم4.  بگيرند  يهودا روزه  مردم داد تمام
، از خداوند آمک   آمدند تا دعا آرده  اورشليم يهودا به

   خداوند جمعء  خانهء  تازه  در حياط وقتی همه5. بخواهند
 : دعا آرد  آنها ايستاد و چنين  در ميان شدند، يهوشافاط

آسمانها، ی  خدا اجداد ما، يگانهی خداوند، خدای ا«6
  دنيا، تو قدرتمند و عظيمک  ممال تمامی فرمانروا

تو 7؟  بتواند دربرابر تو بايستد  آه  آيست.یهست
   اين  به  اسرائيل  ورود قوم  هنگام.یما هستی خدا

  اينجا بيرون را از  پرست  بت ، تو اقوام سرزمين
   دوست  فرزندان  ابد به  را تا به  سرزمين و اينی راند

 شدند و   تو در اينجا ساآن قوم8. ی بخشيد خود ابراهيم
ی  مواقع تا در چنين9 تو ساختندی  را برا  عبادتگاه اين
  دامنگير آنانی  و قحط  و مرض جنگی  بال آه
  يرا آهز( بايستند   در حضورت  خانه شود، در اين یم

   خود به نجاتی ، و برا)یتو در اينجا حضور دار
   را اجابت ايشانی  تو دعا آنند و تو دعا درگاه
 .ی ده  را نجات ، آنان فرموده

 و   و موآب  عمون  سپاهيان  فرما آه  مالحظه حال«10
   از مصر بيرون  اجداد ما آه تو به! آنند ی م  چه ادوم

  پس.  آنند حملهک  ممال ين ا بهی  نداد آمدند، اجازه
.  نبردند  را دور زدند و آنها را از بين سرزمينشان

اند تا  آمده! دهند ی م  ما را چگونه  پاداش  اآنون ببين11
 ی،ا  ما بخشيده  را به  تو آن آهی ما را از سرزمين

  ما، آيا تو آنها را مجازاتی خدای ا12.  آنند بيرون
   بزرگ  سپاه  با اين مقابلهی آرد؟ ما برای نخواه
  آيد، جز اينكه ی ما برنم از دستی آار.  نداريمی قدرت

 ». تو باشيمک منتظر آم
، در   خود آمده  و فرزندان  يهودا با زنان  مردان تمام13

 خداوند   روح آنگاه14.  بودند حضور خداوند ايستاده
.  شد  بود، نازل  در آنجا ايستاده آهی از مردانی بر يك
 پسر زآريا، زآريا  يحزئيل. ( بود  مرد يحزئيل  اين نام

ی  پسر متنيا ئيل ی و يع ئيل یپسر بنايا، بنايا پسر يع
 .) بود  آساف ءاز طايفهی الو

ی ، ا  يهودا و اورشليم مردمی ا«:   گفت يحزئيل15
خداوند !  دهيد  گوش  من ، به  پادشاه يهوشافاط

  يرومند دشمن ن  سپاه از اين! نترسيد: فرمايد یم
ی  بجا  من جنگيد، بلكه یزيرا شما نم!  نكنيد وحشت

 با آنها  مقابلهی فردا برا16.  جنگم یشما با آنها م
ی ها  از دامنه شما آنها را خواهيد ديد آه. برويد
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 باال   يروئيل در بيابانی ا درهی ، در انتها صيص
   نيست  الزم  يهودا و اورشليم مردمی اما ا17. آيند یم

   بايستيد و منتظر باشيد؛ آنگاه فقط. شما با آنها بجنگيد
. دهد ی م  شما را نجات خواهيد ديد خداوند چگونه

   با دشمن  مقابله به.  خود را نبازيدء نترسيد و روحيه
 ». برويد، زيرا خداوند با شماست

   آه  يهودا و اورشليم  مردم  و تمام  پادشاه يهوشافاط18
ک  خا  بودند در حضور خداوند به هدر آنجا ايستاد

ی ها ی الو سپس19.  آردند افتادند و او را سجده
بلند در ی  بلند شدند و با صدا  و قورح  قهات طوايف
 . سرود خواندند اسرائيلی  خداوند، خدا وصف

   تقوع  بيابان  يهودا به  زود روز بعد، سپاه صبح20
:  د و گفت ايستا  يهوشافاط  ضمن در اين. رهسپار شد

 خداوند،  به:  آنيد  گوش  يهودا و اورشليم ای مردم«
  سخنان.  باشيد تا پيروز شويد  داشته خدای خود ايمان

 ». شويد انبيای او را باور آنيد تا موفق
، دستور داد   قوم  با سران  بعد از مشورت يهوشافاط21
  مقدسی ها  جامه  به آراستهی  سرايندگانء  دسته آه

   برود و در وصف  سپاه  گردد و پيشاپيش تشكيل
  خداوند را حمد و ستايش«: خداوند بسرايد و بگويد

   ايشان  آه همين22» . استی  او ابد آنيد، زيرا محبت
   شدند، خداوند سپاهيان  و حمد گفتن  سراييدن مشغول
.   انداخت  هم  جان  را به  و ادوم  و عمون موآب

 برخاستند   ادوم  بضد سپاه  و موآب  عمون سپاهيان23
  ها به یها و موآب ی عمون بعد از آن.  را آشتند و همه
   برج  يهودا به سربازانی وقت24.  افتادند  هم جان
ی  تا جاي  رسيدند، ديدند اجساد دشمنان بيابانی بان ديده
   از بين  و همه  افتاده آرد بر زمين ی آار م  چشم آه

   سراغ  به  و سربازانش طيهوشافا25.  بودند رفته
   فراوان  و جواهرات  و لباس ها رفتند و پول جنازه
   سه آنی آور  جمع زياد بود آهی  بقدر غنيمت .يافتند

»   برآت ءدره« در  روز چهارم26.  آشيد روز طول
   گذاشتند و تا به  دره  را بر آن  اسم  روز اين  همان آه(

 شدند و  ، جمع)  است ف معرو  نام  همان  به امروز هم
 . آردند  ستايش برآاتشی خداوند را برا

   از اينكه تمامی  يهودا با خوشحال  سپاهيان سپس27
 بود   داده  نجات  دشمن  را از چنگ خداوند ايشان

.  بازگشتند  اورشليم  به  پيروزمندانه  يهوشافاط بدنبال
   اورشليم  و شيپور به عود و بربطی آنها با صدا28

ی قومهای وقت29.  خداوند رفتندء  خانه آمدند و به
   جنگيده  اسرائيل  خداوند با دشمنان  شنيدند آه همسايه
  در سرزمين30.   خدا آنها را فرا گرفت ، ترس است

 او   به  برقرار شد، زيرا خدايش  صلح يهوشافاط
 . بود  بخشيده آسايش

 
 يهوشافاطی  زندگ ءتاريخچه

 )50-41: 22   پادشاهان اول(
 يهودا  پادشاهی  سالگ و پنجی  س  در سن يهوشافاط31

.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال  و پنج شد و بيست
او 32. بودی  و دختر شلح  داشت  نام  عزوبه مادرش

. آرد ی م  خداوند عمل  ميل  آسا، مطابق  پدرش مثل
ها  تپهی  بر باال ها را آه ، بتخانه  همه با اينی ول33
   به  و جان  دل  هنوز با تمام  نكرد و قوم ود، خرابب

 .  بودند  نكرده اجداد خود بازگشتی خدای سو
،   يهوشافاط  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح34

 »ی ييهو پسر حنان تاريخ «  تا آخر، در آتاب از اول
،  است»   اسرائيل  پادشاهان  تاريخ آتاب« جزو  آه

 .شود ی م يافت
   يهودا در روزهای آخر عمرش ، پادشاه هوشافاطي35

   بسيار شرور بود پيمان  آه  اسرائيل با اخزيا، پادشاه
  های بزرگ  جابر آشتی آنها در عصيون36.  بست

پسر دوداواهوی ( العازار  آنگاه37. تجاری ساختند
:   پيشگويی آرد و گفت بر ضد يهوشافاط) مريشاتی

 متحد شدی، خداوند   تو با اخزيای پادشاه چون«
ها   آشتی  آن پس» . تو را بر باد خواهد داد زحمات
 .  سفر تجاری نرفتند  شدند و هرگز به شكسته
  يهودا ، پادشاه يهورام

 )24-17: 8   پادشاهان دوم(

 ، او را در  درگذشت يهوشافاطی وقت
ک  خا  به در اورشليمی  سلطنت آرامگاه
  برادران2.  يهودا شد شاه پاد  يهورام سپردند و پسرش

عزريا، : ، اينها بودند  يهوشافاط ساير پسرانی او، يعن
.  و شفطيا ، زآريا، عزرياهو، ميكائيل ئيل یيح

گرانبها از ی از آنها هدايايک  هر ي  به پدرشان4و3
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ی  و نيز شهرها  و طال و جواهرات  نقره قبيل
  ه را ب اما سلطنت.  بود حصاردار در يهودا بخشيده

ی  وقت يهورامی ول.  بود  پسر ارشدش  داد چون يهورام
 شد،   مسلط  و بر اوضاع  گرفت  امور را بدست زمام
   اسرائيل از بزرگانی  زيادء  خود و عده  برادران تمام

  پادشاهی و دو سالگی  س  در سن يهورام5.  را آشت
دختر 6،  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال شد و هشت

   و ساير پادشاهان او بود و او مانند اخاب   زن اخاب
اما خداوند 7. ورزيد ی م  خداوند گناه  به  نسبت اسرائيل
 داود را براندازد، زيرا با   سلطنت  دودمان نخواست

   پادشاه از پسرانشی  يك  هميشه  بود آه داود عهد بسته
 .باشد

   از فرمان  ادوم ، مردم  يهورام  سلطنتء در دوره8
  خود تعيينی برای آردند و پادشاهی ا سرپيچيهود

   او با تمام  سپاه  و فرماندهان يهورام9. نمودند
ها آنها  یاما ادوم.  شدند  ادوم عازمی جنگی ها عرابه

ها  ی ادوم  از دست  شبانه  آردند و يهورام را محاصره
   امروز استقالل  تا به  ادوم  ترتيب  اين به10.  گريخت

 .  است  آرده خود را حفظ
 نمودند،   نيز شورش شهر لبنهی  اهال  هنگام در اين

.  بود  برگشته اجدادشی  از خداوند، خدا زيرا يهورام
 و  ها ساخت يهودا بتخانهی  بر بلنديها او همچنين11
 شد  آشاند و باعثی پرست  بت  را به اورشليمی اهال
 . يهودا از خدا دور شوند مردم

   دريافت  مضمون از ايليای نبی با اينای   نامه يهورام12
   چون فرمايد آه خداوند، خدای جد تو داود، می«: آرد
 رفتار   و مانند آسای پادشاه  يهوشافاط  پدرت مثل

ای و   شرور بوده  اسرائيل  پادشاهان  مثل بلكه13نكردی، 
   را به  يهودا و اورشليم ، مردم  پادشاه  اخاب مانند زمان

 از  را آه   برادرانت ای، و چون شاندهپرستی آ بت
 خداوند بالی  پس14 رساندی،   قتل  بهتر بودند به خودت

 خواهد   و فرزندانت  تو و زنان سختی دامنگير قوم
.  خواهی داد  داری از دست آرد؛ و تو هر چه

ای سختی مبتال خواهی   روده  مرض  نيز به خودت15
  هايت  خواهد آشيد تا روده  آنقدر طول  مرض شد و اين
 ». برود از بين

  را آهی ها و عربهاي ی خداوند فلسطين بنابراين16
.   برانگيخت ها بودند برضد يهورام ی حبشء همسايه

   را گرفتند و تمام ، آن  آرده  يهودا حمله آنها به17
 را   يهورام  و زنان و پسرانی  سلطنت  آاخ اموال

او اخزيا ک  پسر آوچ فقط. ، با خود بردند برداشته
 . بدر برد  سالم جان

   يک مرض  را به ، خداوند يهورام  از آن پس18
، بعد از   مرور زمان به19. ای مبتال آرد ناپذير روده عالج
.  مرد ی جانكاه آمد و او با درد  بيرون هايش ، روده دو سال
   را برای او انجام  پادشاهان  دفن  مخصوص  مراسم قومش
 شد و   پادشاه  آه  داشت  سی و دو سال يهورام20. ندادند
 مرد،   آرد و هنگامی آه  سلطنت  در اورشليم  سال هشت

 شد،   دفن  در اورشليم يهورام.   عزا نگرفت آسی برايش
 . سلطنتی  در آرامگاه اما نه

 
  يهودا زيا، پادشاهاخ

 )28-21: 9و 29-25: 8   پادشاهان دوم(

را    اخزيا، پسر آوچک يهورام اهالی اورشليم
 آردند، زيرا   پادشاهی خود انتخاب به
   آردند، پسران  يهودا حمله  عربها به  همراه مهاجمانی آه

 بود   ساله* و دو اخزيا بيست2.  بودند  او را آشته بزرگ
   سلطنت  در اورشليم  يک سال  شد، ولی فقط  پادشاه آه
او نيز 3.  عمری بودء  و نوه  داشت  عتليا نام مادرش. آرد

 ورزيد، زيرا   خداوند گناه  به  نسبت  اخاب مانند خاندان
آری، 4. آرد  می  ترغيب  آارهای زشت  او را به مادرش

   شرور بود، زيرا بعد از مرگ  اخاب اخزيا نيز مثل
   او بودند و او را بطرف مشاوران   اخابء  خانواده، پدرش

   آنها، با يورام اخزيا بر اثر مشورت5.  دادند نابودی سوق
 با  ، متحد شد و برای جنگ  اسرائيل پادشاه)  پسر اخاب(

در .  جلعاد لشكر آشيد  راموت ، به  سوريه ، پادشاه حزائيل
   به جه برای معال پس6.  شد  مجروح  يورام  جنگ اين

  وقتی در آنجا بستری بود، اخزيا به.   رفت يزرعيل
 .  رفت عيادتش

                                                 
ولی در متن برخی نسخه های يونانی و » چهل و دو«در متن عبری    *

 .آمده است» بيست و دو «26: 8سريانی ونيز دوم پادشاهان 
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.  آورد  اخزيا را فراهم  ديدار، سقوط  اينء خدا بوسيله7
 از  آه) پسر نمشی( بود، ييهو  وقتی اخزيا با يورام

 را   اخاب  بود دودمان  خداوند مأمور شده طرف
 ييهو در پی  هزمانی آ8.   آنها رفت  سراغ براندازد، به

  ای از سران  بود، با عده  اخابء آشتار اعضای خانواده
 را  های اخزيا روبرو شد و ايشان يهودا و برادرزاده

   او را آه ييهو در جستجوی اخزيا بود؛ سرانجام9.  آشت
، نزد ييهو   بود دستگير نموده  شده  پنهان در سامره

، اخزيا را با  ينبا وجود ا.  آوردند و ييهو او را نيز آشت
 بود   پادشاه  يهوشافاطء  نوه  خاک سپردند، چون  به احترام

  از خاندان. آرد  از خداوند پيروی می  دل  با تمام آه
 . آند، نماند  قادر باشد سلطنت اخزيا آسی آه

 
 آند ی م  را غصب  سلطنت عتليا تخت

 )3-1: 11   پادشاهان دوم(
 باخبر   پسرش  شدن آشتهوقتی عتليا، مادر اخزيا از 10

 سلطنتی يهودا   اعضای خاندان  تمام  عام شد، دستور قتل
   بدر برد يوآش  سالم  جان تنها آسی آه11. را صادر آرد

  ، آه  يوآش ، عمه پسر آوچک اخزيا بود، زيرا يهوشبع
 و خواهر ناتنی اخزيا بود، او را   پادشاه دختر يهورام

   پادشاه  ساير فرزندان ا از ميان ر  طفل يهوشبع.  داد نجات
 در   اش  بودند، دزديد و او را با دايه  در انتظار مرگ آه

   يهوياداع  زن يهوشبع. ( آرد  خداوند در اتاقی پنهانء خانه
   ملكه  عتليا در مقام  سالی آه  شش در مدت12.)  بود آاهن

 ء  در خانه  اش  زير نظر عمه آرد، يوآش فرمانروايی می
 . ماند دا پنهانخ
 

  بر ضد عتليا شورش
 )16-4: 11   پادشاهان دوم(

   عتليا، يهوياداع  سلطنت  سال در هفتمين
 را احضار   سپاه از فرماندهانی  برخ آاهن

.   گذاشت  با آنها در ميان  داشت را آهی ا  نقشه آرده
پسر (عزريا :  بودند از  عبارت  فرماندهان اين

پسر (، عزريا ) پسر يهوحانان ( ل، اسماعي) يهورام
پسر  ( و اليشافاط) پسر عدايا(، معسيا )عوبيد
 سراسر يهودا سفر   به  مخفيانه ايشان3و2). یزآر

   يهوياداعء  را از نقشه  قبايل  و سران آردند تا الويان

ی وقت.  احضار آنند  اورشليم باخبر سازند و آنها را به
 هنوز در   آه  جوان پادشاهی  آمدند برا  اورشليم  به همه
ی  و  به  نسبت  خوردند آه بود، قسمی  خدا مخفء خانه

 .وفادار باشند
   زمام  پادشاه  آه  رسيده  آن وقت«:   گفت  آاهن يهوياداع

 ء  وعده  طبق  بگيرد، و اين  را در دست امور مملكت
 داود   يكی از فرزندان هميشه«:  فرمود  آه خداوند است

:   است  اين  بايد بكنيم حاال آاری آه4» . باشد شاهبايد پاد
   سر پست  روز سبت  آه  و آاهنان  شما الويان يک سوم

  يک سوم6و5.  خدا نگهبانی بدهيد ء در خانه آييد دم می
»   اساسء دروازه« جلو   سلطنتی، و بقيه ديگر در آاخ
   دستور خداوند در حياط  طبق  قومء بقيه. نگهبانی بدهيد

   آه  و آاهنان  الويان زيرا فقط.  خداوند بايستندء خانه
 خداوند  ءتوانند وارد خانه  هستند می  خدمت مشغول

   بدست  اسلحه شما الويان7.  پاک هستند شوند، چون
رود از او   آنيد و هر جا می  را احاطه بگيريد و پادشاه

 خدا شود،  ء وارد خانه  خواست هر آه.  نماييد محافظت
 ».او را بكشيد

   عمل  يهوياداع  دستورات  يهودا مطابق  و مردم الويان8
رفتند و   می  سر خدمت  روز سبت نگهبانانی آه. آردند

 نبودند، همگی   روز سر خدمت  در آن نيز نگهبانانی آه
   آنها را مرخص  خود ماندند، زيرا يهوياداع سرپست
 ء ا و سپرهای خانهه  آنها را با نيزه  يهوياداع سپس9. نكرد

افراد 10.  آرد  بود، مسلح  داود پادشاه  به  متعلق خدا آه
 خدا ايستادند و ء  جلو خانه  در سراسر قسمت مسلح

   بود، محاصره يوآش   نزديک مخفيگاه  را آه قربانگاه
   را بيرون  يوآش  و پسرانش  يهوياداع آنگاه11. آردند
ای از  دند و نسخه نها  شاهی را بر سرش ، تاج آورده
 پادشاهی  ، به  آرده  او دادند و او را تدهين  را به تورات
 باد  زنده«:  فرياد برآوردند  همه سپس.  نمودند منصوب
 »! پادشاه

   را شنيد، با عجله مردمی فرياد شادی عتليا وقت12
   شده  در آنجا جمع  مردم  خداوند آهء  خانه بطرف

 آنار   جديد را ديد آه ادشاهدر آنجا پ13. بودند، دويد
 و  ايستادهی  نزد در ورود  پادشاهان  مخصوص ستون

اند و  ها دور او را گرفته ی و شيپورچ فرماندهان
 ء آنند و دسته یمی  شاد زنند و همه یشيپور م
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   را در خواندن ، قوم  نوازندگان  همراه سرايندگان
 .آنند یمی سرود رهبر
 آرد و   خود را پاره  لباس ره منظ  اين عتليا با ديدن
 »! خيانت!  خيانت«: فرياد برآورد

او را از «:  دستور داد  چنين  فرماندهان  به يهوياداع14
اگر .  خداوند او را نكشيدء درخانه.  ببريد اينجا بيرون

   آشته درنگ  دهد بايد بی آسی سعی آند عتليا را نجات
   به های آاخ ازه يكی از درو  وقتی عتليا به پس15» .شود
 .رسيد، همانجا او را آشتند»   اسبء دروازه « نام
 

   يهوياداع اصالحات
 )20-17: 11   پادشاهان دوم(

،   و مردم  خود و پادشاه  آه  عهد بست بعد يهوياداع16
 رفتند و   بعلء  بتخانه  به  همه آنگاه17.  خداوند باشند قوم
ها را  ا و مجسمهه  ساختند و قربانگاه  را واژگون آن

   را در مقابل  بعل  بت ، آاهن  آردند و متان خراب
   و الويان ، آاهنان  يهوياداع سپس18. ها آشتند قربانگاه

 داود   تا وظايفی را آه  خداوند گذاشتء را در خانه
   دستورات  دهند و طبق  بود، انجام  آرده  تعيين پادشاه
  ی سوختنی تقديمها  موسی برای خداوند قربانی تورات
   خود را انجامء آنها با شادی و سرور وظيفه. آنند
 ء های خانه  نگهبانانی جلو دروازه يهوياداع19. دادند می

   شرعًا نجس  تا نگذارند افرادی آه خداوند گماشت
 . خدا شوند هستند وارد خانه

ی  مملكت  و رهبران ، مقامات  سپاه  فرماندهان سپس20
 را  پادشاه آردند تای  را همراه يهوياداع،   قوم و تمام

آنها از . بياورندی  سلطنت  آاخ  خداوند بهء از خانه
 را بر   شدند و يوآش  وارد آاخ»ی بااليء دروازه«

   موضوع  از اين  مردمء همه21.  نشاندند  سلطنت تخت
   عتليا، در شهر آرامش بعد از مرگ.  بودند خوشحال

 .برقرار گرديد
  يهودا پادشاه،  يوآش

 )16-1: 12   پادشاهان دوم(

   شد و چهل  پادشاه  بود آه  ساله  هفت يوآش
  مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم سال

   يهوياداع آهی مادام2) . بود بئرشبعی ، از اهال ظبيه
 خداوند رفتار   ميل  مطابق  بود يوآش  زنده آاهن

 و آنها   گرفت شيوآی  برا  دو زن يهوياداع3. آرد یم
 . بدنيا آوردند  و دختران او پسرانی برا

 خداوند را تعمير ء  خانه  گرفت  تصميم  يوآش سپس4
 دستور   را فراخواند و اين  و الويان او آاهنان5. آند

 : داد  ايشان را به
   را جمع  شهرهای يهودا برويد و هدايای ساليانه  تمام به«

   زودتر اين هر چه.  ا را تعمير آنيم خدء  خانه آنيد تا بتوانيم
 . تأخير نمودند اما الويان» . دهيد آار را انجام

   و به  را خواست  اعظم  آاهن ، يهوياداع  پادشاه بنابراين6
  ماليات بروند و  ای آه  نخواسته چرا از الويان«:  او گفت
،   آرده موسی، خدمتگزار خداوند مقرر  خدا را آه ءخانه

 »آوری آنند؟  جمع ای يهودا و اورشليماز شهره
  ء خانه  زيادی به ، خسارات* عتليای فاسد پيروان(7

   را غارت  آن  بودند و اشيای مقدس خدا وارد آرده
  پس8.)  بودند  گذاشته  بعلء ، آنها را در بتخانه نموده
   را بيرون  صندوقی بسازند و آن  دستور داد آه پادشاه
 ء  در همه سپس9. داوند بگذارند خء  خانهء دروازه

 مالياتی را   نمود آه  اعالم شهرهای يهودا و اورشليم
، برای   مقرر آرده  اسرائيل  موسی برای قوم آه

 با   و رهبرانشان  قوم ، تمام بنابراين10. خداوند بياورند
  آوردند و در آن  خود را می خوشحالی ماليات

   الويان سپس11. شد  پر می ريختند تا اينكه  می صندوق
   از دربار بود تحويل  آه  آن  مسئول  را به صندوق

شد منشی   می  زيادی جمع  پول هر وقت. دادند می
   پولها را از صندوق  اعظم  آاهنء دربار و نماينده

 خدا ء  خانه  به  را دوباره آردند و صندوق  می خارج
   و مردم  داشت  آار هر روز ادامه اين. گرداندند برمی
 و  پادشاه12. ريختند  می  پول  در صندوق مرتب

دادند و  آار ساختمانی می   ناظران  پولها را به يهوياداع
 ء  بناها، نجارها و فلزآارها را برای تعمير خانه ايشان

 .گرفتند خداوند بكار می
 خدا ء  تعمير خانه  به ، آارگران  ترتيب  اين به13

   اول ، بصورت  ساخته م را مستحك پرداختند و آن
 شد،   خدا تمامء  خانه تعميراتی وقت14. درآوردند
 آوردند و آنها   و يهوياداع  را نزد پادشاه  پولء باقيمانده

                                                 
 .10: 22نگاه کنيد به    *
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   و وسايل  طال و نقره ، ظروف  پول دستور دادند با آن
 . آنند  خداوند درستء خانهی ديگر برا

 
  از خداوند يوآشی دور

ی سوختنی ، قربانيها  آاهن اع عمر يهوياد در طول
. شد ی م  خداوند تقديمء  در خانه بطور مرتب

 سالگی 130   در سنی، پير  در آمال يهوياداع15
  دفنی  سلطنت و در شهر داود در آرامگاه16  درگذشت

   او خدماتء خدا و خانهی  برا شد، زيرا در اسرائيل
 . بود  داده انجامی ا ارزنده

 يهودا نزد  ، بزرگان  يهوياداع رگ از م اما پس18و17
 خود او را تحريک  ، با سخنان  آمده  پادشاه يوآش

 بكشد   خداوند، خدای اجدادشء  از خانه آردند تا دست
های ديگر   و بت آور اشيره  شرم  بت  ايشان و همراه
   و از اين  آنها را پذيرفت  سخنان پادشاه. را بپرستد

   افروخته هودا و اورشليم خدا بر ي رو بار ديگر خشم
خداوند انبيايی فرستاد تا آنها را بسوی خود 19. شد

 . اعتنا نكردند بازگرداند، ولی مردم
.  شد  نازل  خدا بر زآريا، پسر يهوياداع  روح سپس20

: فرمايد یخداوند م«:  ، گفت  ايستاده  قوم او در مقابل
آنيد و خود را  یمی  سرپيچ  من چرا از دستورات

  ايد، من گفتهک شما مرا تر. نماييد ی م چار مصيبتد
 ». گويم یمک  شما را تر هم
 دستور   چيدند و به  يهودا برضد زآريا توطئه بزرگان21

،  آرده خداوند سنگسار ء  خانه ، او را در حياط  پادشاه يوآش
 آرد و   را فراموش  خوبيهای يهوياداع  يوآش پس22. آشتند
:   گفت چنين   از مرگش يا قبلزآر.   را آشت پسرش

 ». آند  را ببيند و از شما بازخواست خداوند اين«
 

   يوآش  سلطنت پايان
 زآريا، نيروهای سوری،   شدن  از آشته  پس چند ماه23

 آشور   سرانء  را تسخير آردند و همه يهودا و اورشليم
 آوردند برای   چنگ  به  غنايمی را آه آنها تمام. را آشتند

   آوچک سوريه برای سپاه24.  فرستادند  سوريه دشاهپا
  خداوند به. شد  می  محسوب  يک پيروزی بزرگ اين

 دهند، زيرا   نيرومند يهودا را شكست  داد سپاه آنها اجازه
   را ترک گفته  يهودا خداوند، خدای اجدادشان مردم

.  آرد  را مجازات  پادشاه  خدا يوآش  طريق  اين به. بودند
، از آنجا   آرده  مجروح  را بشدت ها يوآش سوری25

   تصميم  دو نفر از افراد يوآش  ضمن در اين. رفتند
 را از او   زآريا پسر يهوياداع  خون گرفتند انتقام

 آشتند و بعد در شهر   او را در بسترش پس. بگيرند
.  سلطنتی  در آرامگاه  آردند، اما نه داود دفن

   نام  عمونی به اد پسر يک زن، زاب آنندگان توطئه26
   شمريت  نام  موآبی به  و يهوزاباد پسر يک زن شمعه
 .بودند

 او ء  درباره آهی  و نبوتهاي  يوآش  پسران  حال شرح27
  تاريخ «  خدا در آتابء  تعمير خانه شد و شرح

 .  است  شده نوشته»  پادشاهان
  او پادشاهی  امصيا بجا ، پسرش  يوآش بعد از مرگ

 .شد
 

  يهودا امصيا، پادشاه
 )6-2: 14   پادشاهان دوم(

و   شد  پادشاه  بود آه  ساله  و پنج امصيا بيست
.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال  و نه بيست

 در نظر  او هر چه2.  اورشليمی بود  يهوعدان مادرش
 و   دل  با تمام داد، اما نه  می  بود انجام خداوند پسنديده

   گرفت  امور را در دست وقتی امصيا زمام3.  جان
ولی 4 برد،   بودند، از بين  را آشته  پدرش افرادی را آه
 موسی   زيرا خداوند در تورات  را نكشت فرزندانشان
   آشته  پسران  برای گناه  پدران  نه  بود آه امر فرموده
   هر آس ، بلكه  پدران  گناه  سبب  به  پسران شوند و نه
 . شود  مجازات  خودش ناهبرای گ

 
   با ادوم جنگ

 )7: 14   پادشاهان دوم(
 را احضار  يهودا و بنيامينی  خاندانها امصيا مردان5

 چند   را به ، آنان  داده تشكيلی آرد و از آنها سپاه
  تعيينی  فرمانده هر دستهی  آرد و برا  تقسيم دسته
و    ساله  او از سيصد هزار مرد بيست سپاه. نمود

 بودند و در   ديده  تعليم  همه  بود آه  شده باالتر تشكيل
.  داشتند  و سپر، بسيار مهارت  نيزه بكار بردن

 هزار و چهار   سه ، با پرداخت  عده  بر اين عالوه6
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، صد هزار سرباز ديگر از   نقره صد آيلوگرم
 . اجير آرد اسرائيل

،  دشاهپای ا«:  ، گفت نزد امصيا آمدهی اما مرد خداي7
، زيرا خداوند با آنها  را اجير نكنی  اسرائيل سربازان
   جنگ  تو به  سپاهيان آنها همراهی اگر بگذار8.  نيست

   شكست عاقبتی  بجنگيد ول  خوب بروند، هر چند هم
 را  تواند انسان ی م  آه زيرا خداست. خواهيد خورد

 ». دهد پيروز سازد يا شكست
 آنها   اجير آردن  بابت هآی  پول پس«:  امصيا گفت9

:  داد  مرد خدا جواب آن» شود؟ ی م  چه ام پرداخته
 ». تو بدهد  به  از اين  بيش خداوند قادر است«
را ی  اسرائيلء  اجير شده  امصيا سربازان پس10

  اين.  بازگردند هايشان  خانه  آرد تا به مرخص
   و آنها در شدت  آنها را برانگيخت  خشم موضوع
 .خود بازگشتندی ها  خانه  به غضب

 ء دره «  خود را به  سپاه  امصيا با شجاعت آنگاه11
ها را  ی هزار نفر از ادوم برد و در آنجا ده»  کنم

  ، به  هزار نفر ديگر را گرفته  امصيا ده سپاه12.  آشت
 زير  بردند و آنها را از آنجا بهی پرتگاهی باال

،   افتاده پايين ی سنگها تختهی  بر رو انداختند آه
 .شدندی متالش

 امصيا آنها  آهی  اسرائيل ، سربازان  ضمن در اين13
  يهودا آهی  شهرها  بود، به  بازگردانده  وطنشان را به
 بردند   قرار داشتند، هجوم  و سامره  حورون  بيت بين

 بسيار با خود  هزار نفر را آشتند و غنيمت  و سه
 .بردند

 از آشتار   مراجعت ام هنگ پادشاهی امصيا14
 و با خود   گرفته  از دشمن را آهی ها، بتهاي یادوم
   و آنها را سجده  برپا داشت  خدايان  بود بعنوان آورده

، خداوند   عمل اين15. آنها بخور سوزانيدی نمود و برا
  آن. نزد امصيا فرستادی نبک  آورد و او ي  خشم را به
ی  آرد را پرستشی نچرا خدايا«:   امصيا گفت بهی نب
 » تو برهانند؟  خود را از دست نتوانستند قومی  حت آه
؟  ام مگر از تو نظر خواسته«:  داد  جواب پادشاه16

 »! تو را بكشند دهم یواال دستور م!  شو ساآت
 داد و از نزد او   پادشاه  اخطار را به اينی  نب آن

را از  تو   گرفته  خدا تصميم  آه دانم ی م حال«:  رفت

و ی ا  نموده  بتها را سجده  بردارد، زيرا اين ميان
 ».ی مرا نپذيرفت نصيحت

 
   با اسرائيل جنگ

 )20-8: 14   پادشاهان دوم(
   خود به  مشاوران  يهودا با مشورت امصيا، پادشاه17

)  ييهوء پسر يهوآحاز، نوه (  اسرائيل ، پادشاه يهوآش
 . داد  جنگ اعالن

:  امصيا را داد  جواب  مثل  با اين اه پادش اما يهوآش18
 سرو   يک درخت  خار بهء ، يک بوته روزی در لبنان«

ولی » .  زنی بده  به  پسر من  رابه دخترت«:  آزاد گفت
 حيوانی وحشی از آنجا عبور   وقت  در همين درست

   ادوم تو از فتح19.  نمود  خار را پايمال آرد و آن
   تو نصيحت بالی، اما به ی خود م ای و به مغرور شده

.  درگير نشوی  بمانی و با من  در سرزمينت  آه آنم می
   تمام  تو و قومت  زيان  به خواهی آاری آنی آه چرا می
 »شود؟

 نداد زيرا خدا  او گوشی  حرفها امصيا بهی ول20
  ادومی  بتها  پرستش  سبب  او را به  بود آه دادهی ترتيب
  ، پادشاه  يهوآش پس21. د نابود آن  دشمن بدست

 در  جنگ.  آرد  جنگء  خود را آماده  سپاه اسرائيل
  سپاه22.  يهودا، درگرفتی از شهرهای ، يك شمس بيت

خود ی  شهرها  به  خورد و سربازان يهودا شكست
، امصيا )  اسرائيل پادشاه ( يهوآش23. فرار آردند

.  برد يم اورشل ، به پادشاِه مغلوِب يهودا را اسير آرده
 ء  را از دروازه  حصار اورشليم دستور داد آه  يهوآش
 متر   حدود دويست  طولش  آه  زاويهء  تا دروازه افرايم

 و   گرفت را گروگانی ا او عده24.  بكوبند بود در هم
ی  نگهدار  خدا را آهء  خانه  و لوازم  طال و نقره تمام

ی ها خزانه ی بود و نيز موجود  عوبيد ادومء آنها بعهده
 .  بازگشت  سامره ، به را برداشتهی  سلطنت آاخ

   ديگر هم  سال  پانزده  يهوآش امصيا بعد از مرگ25
   سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح26. زندگی آرد

   پادشاهان تاريخ « امصيا، ازابتدا تا انتها، در آتاب
امصيا از 27.   است  شده نوشته»  يهودا و اسرائيل

   او توطئه  عليه  و در اورشليم وی خداوند برگشتپير
 او را  ، ولی دشمنانش  گريخت  الآيش چيدند و او به
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 را  اش  جنازه سپس28 در آنجا او را آشتند؛   آرده تعقيب
 آوردند و او را در   اورشليم ، به  گذاشته روی اسب
 .  آردند  سلطنتی دفن آرامگاه

 
  يهودا عزيا، پادشاه

 )7-1: 15، 22-21: 14  ادشاهان پ دوم(

  بود  ساله  شانزده  يهودا، عزيا را آه مردم
.  خود ساختند  امصيا پادشاه بجای پدرش

 را برای يهودا   شهر ايلت  پدرش  از مرگ عزيا پس2
   و دو سال او پنجاه3.  را بازسازی آرد  و آن  گرفت پس

شليمی  يكليای اور مادرش. ( نمود  سلطنت در اورشليم
 در نظر خداوند   امصيا آنچه او مانند پدرش4.) بود

 مشاور  تا زمانی آه5. داد  می  بود انجام پسنديده
آرد   بود، او از خدا پيروی می روحانی او، زآريا زنده
 . ساخت  می و خدا نيز او را موفق

   را گرفت  و شهر جت ها رفت  فلسطينی  جنگ عزيا به6
 و اشدود  رد و با شهرهای يبنه آ  را خراب و حصار آن
 اشدود و ء  در ناحيه سپس.  نمود  عمل  طريق نيز بهمين
.  ای ساخت  شهرهای تازه های ديگر فلسطين قسمت

ها ياری نمود،   با فلسطينی  او را در جنگ  فقط خدا نه7
ها نيز وی   و معونی  در نبرد با عربهای جوربعل بلكه

 او   به  و خراج جها با عمونی8. را امداد فرمود
 زيرا او   يافت  او تا مصر شهرت پرداختند و نام می

 . بود بسيار نيرومند شده
 ء ه، درواز  زاويه ء نزد دروازه عزيا در شهر اورشليم9

ی ها پيچيد قلعه ی م  حصار اورشليم آهی  و جاي دره
   درصحرا برجها ساخت همچنين10. بنا آردی محكم
ها،  يرا در دشتها و درهبسيار آند زی ها و چاه
عالقمند ی  آشاورز عزيا به.  بسيار داشتی ها گله

ی ها و دشتها  تپه ء در دامنه  جهت  همين بود و به
 . داشتی فراوانی ها و تاآستانها حاصلخيز، مزرعه

   شده تشكيلی ا  آزموده  جنگ  عزيا از سربازان سپاه11
و معسيا، دربار ی ، منش ئيل ی، يع  جنگ در زمان. بود

   را به  بود، سپاه از درباريانی  يك  حننيا آه معاون
دو هزار و 12. ديدند ی م ، سان  آرده  تقسيم چند دسته

ها را   دسته اينی ، فرمانده  قبايل ششصد نفر از سران
 307ر500 آنها از   زيردست سپاه13.  داشتند بعهده

  ادشاه از پ  با شجاعت  بود آه  شده  تشكيل  زبدهسرباز
  تمامی عزيا برا14. آردند ی م  دفاع  دشمن در مقابل
   و فالخن ، آمان خود، زره ، آاله  سپر، نيزه افراد سپاه

 ء بوسيلهی هاي  دستور او منجنيق به15.  آرد تهيه
 شد تا با آنها از   ساخته  ماهر در اورشليم صنعتگران

  دشمنی  بسو برجها و باروها تير و سنگی باال
ی  و قو  او بسيار معروف  ترتيب  اين به.  آنند ابپرت

 .آرد یمک را آمی شد، زيرا خدا و
 

   عزيا بخاطر غرورش مجازات
او .  غرور و تباهی او گرديد  عزيا باعث اما قدرت16

 بخور   آن  خداوند شد و شخصًا بر قربانگاهء وارد خانه
 بر ضد خداوند، خدای خود   وسيله  اين سوزانيد و به

 با   اعظم  سر او عزريا، آاهن پشت17.  شد  گناه مرتكب
 بودند وارد   مردانی شجاع  همه  ديگر آه هشتاد آاهن

   مخالفت  به با عزيای پادشاه18   خداوند شدهء خانه
 بخور برای  ای عزيا، سوزاندن«: پرداختند و گفتند

   نسل  آاهنانء  وظيفه  فقط اين!  خداوند آار تو نيست
از . اند  شده * منظور تقديس  برای همين  آه  است هارون

  ای و خداوند از اين  آرده  گناه  شو، چون اينجا خارج
 ». تو خشنود نخواهد شد عمل

 بود غضبناک   بخور ايستاده  آنار قربانگاه عزيا آه19
   داشت دست  در  بخوری را آه  ظرف شد و نخواست

 در   جذام  مرض گهان نا  هنگام در اين.  بگذارد بر زمين
 ديگر وقتی  عزريا و آاهنان20! پيشانی او ظاهر شد

او خود نيز .  بردند  او را بيرون  را ديدند، با شتاب اين
 شود،   خدا خارجء  زودتر از خانه  هر چه خواست می

 . بود  آرده زيرا خداوند او را مجازات
بود و در ی  جذام  تا روز وفاتش پادشاهی عزيا21

 ء  خانه  به  نداشت برد و اجازه ی تنها بسر می،ا خانه
 را   امور مملكت  يوتام پسرش. خداوند وارد شود

 . آرد ی م اداره
 عزيا، از   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح22

  نوشته)  پسر آموص(ی نبی  اشعيا ابتدا تا انتها، توسط
ی ام جذ ، با اينكه  يافت عزيا وفاتی وقت23.   است شده

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *
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سپردند و ک  خا بهی  سلطنت بود، او را در آرامگاه
 .  گرفت  دست  را به  سلطنت  يوتام پسرش

 
  يهودا ، پادشاه يوتام

 )38-32: 15   پادشاهان دوم(

  بر تختی  سالگ  و پنج  بيست  در سن يوتام
   در اورشليم  سال  و شانزده  نشست سلطنت

 و دختر  داشت   يروشا نام مادرش. ( نمود سلطنت
 در نظر   عزيا آنچه او مانند پدرش2) . بود صادوق

داد اما مانند او با  ی م  بود انجام خداوند پسنديده
با .  نشد  گناه  خداوند مرتكبء  بخور در خانه سوزاندن
 .دادند ی م  فساد ادامه  هنوز به  مردم اينحال

رد و  خداوند را بازسازی آء بااليی خانهء  دروازه يوتام3
   داشت  نام  عوفل  را آه  از حصار اورشليم  قسمت آن

   يهودا شهرها ساخت در آوهستان4. تعمير اساسی نمود
 . آرد ها و برجها درست ها، قلعه و در جنگل

 داد   شد و آنها را شكست ها وارد جنگ یاو با عمون5
 1000،   نقره آيلوگرم 3ر400  ، ساليانه  سال و تا سه

،  يوتام6.   گرفت  جو از آنها باج تن 1000و    گندم تن
خود با ی شد، زيرا از خداوند، خدای  قدرتمند پادشاه
 .آرد یمی پيروی وفادار

  ، فتوحات  يوتام  سلطنت  رويدادهای دوران ء بقيه شرح7
 و   اسرائيل  پادشاهان تاريخ «  در آتاب واعمالش

   و پنج ست بي  در سن يوتام8.   است  شده نوشته» يهودا
  در اورشليم   سال  رسيد و شانزده  سلطنت سالگی به

 خاک   به وقتی مرد، او را در اورشليم9. پادشاهی آرد
 . شد  آحاز بجای او پادشاه سپردند و پسرش
  يهودا آحاز، پادشاه

 )5-1: 16   پادشاهان دوم(

  شد و  سالگی پادشاه  بيست آحاز در سن
او .  آرد  سلطنت يم در اورشل  سال شانزده

.  خداوند رفتار ننمود  ميل  داود مطابق مانند جدش
. پرستيد  می ، بت  اسرائيل  پيروی از پادشاهان آحاز به2
 در آنجا برای   فقط  و نه  رفت  هنومء  دره او حتی به3

  زنده  خود را نيز زنده  پسران بتها بخور سوزاند، بلكه
  هايی بود آه  قوم  رسم اين.  و قربانی بتها آرد سوزانيده

  اسرائيل  بنی ، به  را از آنها گرفته خداوند سرزمينشان

ها و بلنديها و  های روی تپه آحاز در بتخانه4.  بود داده
  به5.  سبز قربانی آرد و بخور سوزانيد زير هر درخت

 داد او را   اجازه  سوريه  پادشاه  خداوند به  علت همين
  ، به  را اسير آرده يادی از قومش ز  دهد و عده شكست
 زيادی از ء  نيز عده  اسرائيل سربازان.  ببرد دمشق

  ، پادشاه)پسر رمليا ( فقح6.  آحاز را آشتند سربازان
 هزار نفر از   در يک روز صد و بيست اسرائيل
 يهودا از خداوند،   زيرا مردم  يهودا را آشت سربازان

 يک جنگاور  سپس7.  بودند  برگشته خدای اجدادشان
 زآری، معسيا پسر   نام  به اسرائيلی از اهالی افرايم

   را آه  امور دربار و القانه  سرپرست آحاز و عزريقام
  سپاهيان8.  رساند  قتل  بود به  مملكت  دوم شخص
 يهودی را اسير ء  و بچه  هزار زن  نيز دويست اسرائيل
   بودند به ورده آ  چنگ  به  فراوانی آه ، با غنيمت آرده
 . بردند  اسرائيل  پايتخت سامره

 
  یعوديد نب

   بود به  در سامره خداوند آهی عوديد، نبی ول9
گشتند  ی باز م  از جنگ  آه  اسرائيل  سپاهيان مالقات
اجداد ی خداوند، خدا! ببينيد«:   آنها گفت  و به رفت

 شما بر آنها   شد و گذاشت شما بر يهودا خشمگين
 آنها تا ء شما آنها را آشتيد و نالهی شويد، ولپيروز 
و   زنها خواهيد اين ی م حاال هم10.   است  رسيده آسمان
 و  ايد غالم  و يهودا آورده  از اورشليم ها را آه بچه

 خود شما  آنيد آه یآيا فكر م. آنيز خود سازيد
  خود گناهی تقصير هستيد و بضد خداوند، خدا یب

   اسيران  دهيد و اين  گوش  من رف ح به11؟ ايد نكرده
  هايشان  خانه  خود شما هستند به  بستگان را آه

 خداوند بر شما   خشم  آتش  اآنون بازگردانيد، زيرا هم
 ».  است ور شده شعله

 از  آهی  نيز با سپاهيان  افرايمء  قبيله از سرانی بعض12
  آنها عبارت.  آردند  بودند مخالفت  بازگشته جنگ
، برآيا پسر  عزريا پسر يهوحانان: ند ازبود

. ی و عماسا پسر حدال ، يحزقيا پسر شلوم مشليموت
 را   اسيران نبايد اين«:  گفتند  آنان  اعتراض ايشان13
 آار را بكنيد ما در نظر  اگر اين.  اينجا بياوريد به

 بار  خواهيد به یآيا م.  بود خداوند مقصر خواهيم
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ی برای  آافء  اندازه  ما به ما بيافزاييد؟ گناهان
 ». ايم  خدا قرار گرفته  مورد خشم گناهانمان

   آورده  و غنايمی را آه  اسيران  تمام  سپاهيان پس14
 واگذار آردند تا   خود و رهبرانشان  قوم بودند به
 قبًال   چهار نفری آه آنگاه15.  بگيرند  آنها تصميمء درباره
   را بين  شده  گرفته يمت شد، لباسهای غن  برده نامشان
 دادند و   و آب ، نان  آنها آفش  آردند و به  توزيع اسيران

   ضعيف  آسانی را آه سپس.  را بستند زخمهای بيماران
   به  شهر اريحا آه ، آنها را به  سوار آرده بودند بر االغ
 بردند  هايشان  بود، نزد خانواده  معروف شهر نخلستان

 . بازگشتند  سامره و خود به
 

 خواهد یمک آحاز از آشور آم
 )9-7: 16   پادشاهان دوم(

 تا   آشور خواست  يهودا از پادشاه آحاز، پادشاه17و16
 بجنگند، زيرا   ادوم ، با سپاهيان متحد شدهی با و
از ی  و بسيار  آرده  يهودا حمله  به ها دوباره یادوم

  در ضمن18.  بودند بردهی  اسير يهوديها را به
يهودا و ی  در دشتها آهی  شهرهاي ها نيز به یفلسطين

 آوردند و   بودند هجوم  سرزمين  اين در جنوب
، جمزو و  ، سوآو، تمنه ، جديروت ، ايلون شمس بيت

   آنها را گرفتند و در آنها ساآن اطرافی روستاها
 آحاز، يهودا را دچار   سبب خداوند به19. شدند

   خداوند گناه  به ت آرد، زيرا آحاز نسب مصيبت
ی اما وقت20.  آشاند  گناه ورزيد و يهودا را نيز به

 آحاز  بهک آمی  آشور آمد، بجا  فالسر، پادشاه تغلت
هر چند 21. و دردسر او شدی  ناراحت ، موجب پادشاه

  آاخی ها  خداوند، خزانهء  خانهء آحاز طال و نقره
ی  ول او داد،  را به  قوم سرانی ها و خانهی سلطنت
 . نداشتی ا فايده

 
  آحاز گناهان

   از پيش ، بيش  مشكالت  اين آحاز با وجود تمام22
ی بتهای او برا23.  ورزيد  خداوند گناه  به نسبت
 بتها  آرد اين ینمود زيرا فكر می  قربان سوريه
  پس.  دهند اند تا او را شكست آردهک ها را آم یسور
ی ول. آنندی و را يارآرد تا ای آنها قربانی  برا او هم

.  او شدند  قوم آحاز و تمامی  نابود  بتها باعث همين
  ، در هم  خدا را گرفتهء  خانه  و لوازم آحاز ظروف24

ی  تا ديگر آس  خداوند را بست ءخانهی آوبيد و درها
ی  برا  اورشليمء  نكند و در هر گوشه در آنجا عبادت
ی  شهرهاازک در هر ي25.  بنا آرد بتها قربانگاه
بتها ی  و برا ها ساخت تپهی بر باالی هاي يهودا بتكده

ی  خداوند، خدا  خشم  طريق  اين بخور سوزانيد و به
 .  را برانگيخت اجدادش

 آحاز و   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح26
  تاريخ « او، از ابتدا تا انتها، در آتابی آارها

ی وقت27.   است شده  نوشته»   يهودا و اسرائيل پادشاهان
   آردند، اما نه  دفن آحاز مرد، او را در شهر اورشليم

   حزقيا بر تخت  پسرش  سپس.ی سلطنت در آرامگاه
 .  نشست سلطنت

 
  يهودا حزقيا، پادشاه

 )3-1: 18   پادشاهان دوم(

  پادشاهی  سالگ  و پنج  بيست حزقيا در سن
  م در اورشلي  سال  و نه يهودا شد و بيست

 و دختر زآريا   داشت  ابيا نام مادرش. ( آرد سلطنت
 خداوند رفتار   ميل  داود مطابق او مانند جدش2) .بود
 .آرد یم
 

 سازد ی خدا را برقرار مء  در خانه حزقيا عبادت
 ء خانهی  خود، درها  سلطنت  اول  ماه حزقيا در همان3

او 4.  گشود و آنها را تعمير آرد خداوند را دوباره
ی  شرق  را احضار آرد تا در حياط  و الويان آاهنان
  در آنجا جمعی وقت5.  آنند  خدا با او مالقاتء خانه

 :  گفت  ايشان شدند به
 آنيد و * خود را تقديس.  دهيد  گوش  من ها به ای الوی«

 را پاک نماييد و هر چيز   خداوند، خدای اجدادتانء خانه
 ما در  زيرا پدران6.  بريزيد  بيرون ناپاک را از قدس

. اند  بزرگی شده  گناه  مرتكب حضور خداوند، خدايمان
 او   عبادتگاه  او را ترک نمودند و بهء آنها خداوند و خانه

   خدا را بستند و چراغهايشء درهای خانه7.  آردند اهانت

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *
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 بخور  در آنجا برای خدای اسرائيل.  آردند را خاموش
، بطوری  بنابراين8. نكردند  نسوزاندند و قربانی تقديم

آنيد، خداوند بر يهودا و   می  خود مشاهده  با چشمان آه
   آه  آرده  مجازات  و ما را چنان  خشمناک شده اورشليم

   ما در جنگ پدران9.  ايم  شده  عبرت  درس برای ديگران
 . هستند  ما در اسارت  و فرزندان اند و زنان  شده آشته

   با خداوند، خدای اسرائيل  دارم ميم تص ولی اينک من«10
 ما دارد،   به  نسبت  خود آه  تا او از خشم عهد ببندم
   خود غفلت ء وظيفه ، در انجام  من ای فرزندان11. برگردد

   تا او را خدمت  آرده نكنيد، زيرا خداوند شما را انتخاب
 ». بخور بسوزانيد نماييد و در حضورش

ی  آمادگ  عده در آنجا بودند اين  آهی از الويان14و13و12
 : آردند خود را اعالم

پسر  ( و يوئيل) پسر عماسای ( ، محت  قهاتء از طايفه
 ؛)عزريا

پسر (، و عزريا )پسر عبدی (  مراری، قيسء از طايفه
 ؛) ئيل يهلل

پسر  ( و عيدن)  پسر زمه ( ، يوآخ  جرشونء از طايفه
 ؛) يوآخ

 ؛ ئيل یيعو ی ، شمر  اليصافانء از طايفه
 ، زآريا و متنيا؛  آسافء از طايفه
 ی؛ و شمع ئيل ی، يح  هيمانء از طايفه
 . ئيل ی، شمعيا و عز  يدوتونء از طايفه

 آردند و همگی خود   همكار خود را جمع اينها الويان15
 در پيروی از   پادشاه  نمودند و همانطور آه را تقديس

 پاک   به ود، شروع ب  دستور داده  ايشان  خداوند به آالم
 خداوند  ء خانه  داخل آاهنان16.  خداوند آردند ءسازی خانه

 در   اشياء ناپاک را آه ءشدند و آنجا را پاک آردند و همه
 شهر   خارج  آنها را به  آوردند و الويان  حياط آنجا بود به
   آار، در روز اول اين17.  ريختند  قدرونء  دره بردند و به

   حياط  آشيد تا به  روز طول  شد و هشت وع شر  اول ماه
 پاک   صرف  روز ديگر هم بيرونی رسيدند و هشت

 خداوند  ء آار پاک سازی خانه پس.  نمودند سازی حياط
 . آشيد  روز طول  شانزده رفته هم روی

 
  خدا ءخانهی بازگشاي

 حزقيای   سلطنتی رفتند و به  آاخ  به  الويان سپس18
  ءما آار پاک سازی خانه«: ، گفتند داده   گزارش پادشاه

 و   آن های سوختنی و لوازم  قربانی خداوند و قربانگاه
.  ايم  آرده  را تمام  آن  و لوازم  مقدس  ميز نان همچنين

   بستن ، هنگام  آحاز پادشاه ای آه  و اثاثيه  اسباب تمام19
  ره بود، ما آنها را دوبا  برده  خدا از آنجا بيرونء خانه

 در آنار   و اآنون  آرديم ، تقديس سرجای خود گذاشته
 ». خداوند قرار دارند قربانگاه

 شهر   و مقامات  زود حزقيای پادشاه روز بعد، صبح20
  ، هفت  قوچ  گاو، هفت و هفت21 خداوند رفتند ء  خانه به
 و   سلطنت  خاندان  گناهانء  بز نر برای آفاره  و هفت بره
 . خدا آوردند ء خانه نيز تقديس يهودا و  قوم

 بودند دستور داد   هارون  از نسل  آه  آاهنان حزقيا به
. آنندی  خداوند قربان قربانگاهی  را رو حيوانات

  ها را سربريدند و آاهنان  گاوها، قوچها و بره پس22
  سپس23.  پاشيدند  را بر قربانگاه  حيوانات خون
 و  بحضور پادشاه   گناهء  آفاره نر را جهتی بزها

خود را بر آنها ی  دستها  شهر آوردند و ايشان مقامات
  نر را سر بريدند و خونی  بزها آاهنان24. گذاشتند

 بر   اسرائيل  قوم  تمام  گناهء  آفاره آنها را جهت
ی  بايد برا  بود آه  گفته پادشاه  پاشيدند زيرا قربانگاه

   تقديم گناهی بانو قری سوختنی  قربان اسرائيل ی بن تمام
 .شود

  بهی  نب  جاد و ناتان  خداوند توسط آهی  دستور طبق25
 را با   نوازنده  بود، حزقيا الويان  داده داود پادشاه

.   خداوند گماشتء سنجها، بربطها و عودها در خانه
 با  ، و آاهنان داود پادشاهی  موسيق  با آالت الويان26

 حزقيا دستور داد  نگاهآ27.  ايستادند شيپورها آماده
.  آنند  خداوند تقديم را بهی سوختنی ها یقربان
   شروع  شد نوازندگان شروعی  قربان  تقديم آهی هنگام

 شيپورها و   با آهنگ  آردند و سرايندگان  نواختن به
 خداوند  در وصفی سرودهايی  موسيق ساير آالت
  ايندگان سرء  دستهی، قربان  مراسم تا پايان28. سراييدند
  شيپورها سرود خواندند و تمامی  با صدا همراه

،   مراسمء در خاتمه29.  آردند ، خدا را پرستش جماعت
  ، خداوند را ستايش  زانو زده  حاضرين  و تمام پادشاه
   به  قوم  و بزرگان پادشاهی  حزقيا  از آن پس30. نمودند
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  فداود و آسای  با مزمورها  دستور دادند آه الويان
ی  با شاد الويان.  خداوند بسرايند در وصفی نب

 . آردند  خداوند را پرستش سرود خواندند و زانو زده
 خود را برای خداوند   آه حال«:   گفت  مردم حزقيا به31

ها و هدايای شكرگزاری خود  ايد، قربانی  آرده تقديس
ها و   قربانی  مردم پس» . خداوند بياوريدء  خانه را به
  ی شكرگزاری آوردند و بعضی نيز داوطلبانههدايا

.  آردند حيواناتی برای قربانی سوختنی تقديم
   بره  و دويست  هفتاد گاو، صد قوچ رفته هم روی33و32

 هزار  برای قربانی سوختنی و ششصد گاو و سه
ولی 34.  شد  هدايای شكرگزاری تقديم گوسفند بعنوان

   شدن  تا آماده راين بود، بناب  آم تعداد آاهناِن آماده
   را آمک آردند تا تمام  ايشان  ديگر، الويان آاهنان
 بيشتر از  الويان. ( آنند های سوختنی را ذبح قربانی
 بر  عالوه35.)  آمادگی داشتند  برای خدمت آاهنان
های سالمتی و  ، قربانی های سوختنی فراوان قربانی

 . شد هدايای نوشيدنی تقديم
  عبادتی  برا  خداوند دوبارهء ، خانه  ترتيب  اين به

 بودند   توانسته  از اينكه  قوم حزقيا و تمام36.  شد آماده
 آنند، بسيار  آار را تمامی  زود  اين خدا بهک  آم به

 . بودند خوشحال
 

 گيرد ی م  را جشن حزقيا عيد پسح
 سراسر  بهی هاي ، نامه پادشاهی حزقيا

   افرايم  قبايلو يهودا و مخصوصًا  اسرائيل
   اورشليم  نمود تا به  را دعوت فرستاد و همهی و منس

خداوند، ی  را برا  خداوند عيد پسح ءبيايند و در خانه
   و مقامات پادشاه3و2.  بگيرند  جشن اسرائيلی خدا

 با   از مشورت  پس  اورشليم  جماعت و تمامی مملكت
  وقت ی را بجا  عيد پسح  گرفتند مراسم  تصميم هم

 برگزار   دوم  بار در ماه ، اين  اول  در ماه  آن معمول
   زمان در اينی  آاف  آاهنان  بود آه  اين علت. نمايند
   نشده  جمع  نيز در اورشليم  بودند و قوم  نشده تقديس
   جماعت  و تمام  پادشاه  با توافق  تصميم اين4. بودند

   تا بئرشبع ان، از د  سراسر اسرائيل  به پس5. اخذ شد
   اورشليم  آردند تا به  را دعوت  فرستادند و همه پيغام

  اسرائيلی خداوند، خدای  را برا بيايند و عيد پسح

 را بر   آن بود آهی  زياد زيرا مدت.  بگيرند جشن
   نگرفته جشنی  جمع ، بطور دسته  شريعت اساس
 .بودند

ها  با نامه   مملكت  و مقامات  پادشاه  از طرف قاصدان6
ها   نامه متن.  شدند  و يهودا اعزام  سراسر اسرائيل به

، بسوی خداوند، خدای  اسرائيل ای بنی«:  بود چنين
 آنيد، تا او نيز   بازگشت  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم

   پادشاهان  از چنگ  آه  قوم بسوی شما بازماندگان
مانند 7.  نمايد ايد، بازگشت  بدر برده  سالم آشور جان

 خداوند،   به  نسبت  خود نباشيد آه  و برادران پدران
دانيد   می  آردند و بطوری آه  گناه خدای اجدادشان

 از   آنها ياغی نباشيد، بلكه مثل8.  شدند  مجازات بشدت
 را تا   آن  او بياييد آه ء خانه  نماييد و به خداوند اطاعت

ای خود را  و خداوند، خد  است  فرموده  ابد تقديس به
اگر شما 9.  او از شما برگردد  آنيد تا خشم عبادت

   و فرزندان  نماييد، برادران بسوی خداوند بازگشت
 را   ايشان گيرند آه  آسانی قرار می شما مورد لطف

.   باز خواهند گشت  سرزمين  اين اند و به اسير آرده
 و اگر   است  و مهربان زيرا خداوند، خدای شما رحيم

 نماييد او شما را خواهد  بسوی او بازگشتشما 
 ». پذيرفت

تا ی  و منس  شهر از افرايم ، شهر به  قاصدان پس10
  در اآثر جاها با ريشخند و اهانتی ول.  رفتند زبولون
 وی اشير، منسی ها اما از قبيله11.  شدند  مواجه مردم

.  آمدند  اورشليم  نمودند و به اطاعتی ا  عده زبولون
 را متحد   قوم  يهودا نيز خدا تمام رزميندر س12

   از جانب  را آه  و مقامات  پادشاه  تا فرمان ساخت
 . آنند خداوند بود اطاعت

   جمع  در شهر اورشليم  دوم در ماهی  عظيم گروه13
،   برخاسته ايشان14.  بگيرند  را جشن شدند تا عيد پسح

و ی ا قربانآنهی  رو  را آه اورشليمی ها  قربانگاه تمام
 ء  دره  به  آوبيده شد در هم ی م  بتها تقديم بخور به
 . ريختند قدرون

 را  عيد پسحی ها ، بره  دوم  ماه در روز چهاردهم15
   مراسم انجامی  برا آهی  و الويان آاهنان. سربريدند

خود را ی ، فور  آشيده  بودند، خجالت  نشده آماده
آنها 16.  شدند مشغولی  قربان  تقديم  آردند و به تقديس
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   است  مرد خدا آمدهی، موس  در تورات آهی با ترتيب
  را آهی ، خون  خود ايستادند و آاهنان سر خدمت

 . پاشيدند  دادند، بر قربانگاه  ايشان  دست  به الويان
،  های افرايم  از سرزمين  آه  زيادی از قومء عده19و18و17

 و   طهارت ند مراسم بود  آمده منسی، يساآار و زبولون
های  توانستند بره  بودند و نمی  را بجا نياورده تقديس

 آار را   مأمور شدند اين  الويان  آنند، پس خود را ذبح
 نيز برای  حزقيای پادشاه.  دهند  انجام برای ايشان

 را بخورند،   دعا آرد تا بتوانند خوراک عيد پسح ايشان
 دعا   حزقيا چنين. بود  شريعت  برخالف هر چند اين

، خدای اجداد ما، هر آسی  ای خداوند مهربان«: آرد
 قصد دارد تو را پيروی نمايد ولی شرعًا خود را  را آه

،   است  نكرده  تقديس  مراسم  در اين برای شرآت
خداوند دعای حزقيا را شنيد و آنها را 20» .بيامرز
  ح روز عيد پس  هفت اسرائيل  بنی پس21.  نكرد مجازات

 . گرفتند  جشن  در شهر اورشليم را با شادی فراوان
ی  موسيق  هر روز با آالت  و آاهنان ضمنًا الويان

 از  پادشاهی حزقيا(22. آردند ی م خداوند را ستايش
   داده  انجام را خوبی  عبادت  مراسم آهی  الويان تمام

 عيد برقرار   روز مراسم هفت.) آردی بودند قدردان
 آردند و خداوند،  تقديمی سالمتی ها یقربان  قوم. بود
 . نمودند  را ستايش اجدادشانی خدا

 گرفتند عيد  ، تصميم  از مشورت  پس  جماعت تمام23
  هفت  ی با شاد  يابد؛ پس  روز ديگر ادامه  هفت پسح

حزقيا هزار 24.  گرفتند  عيد را جشن روز ديگر اين
   جماعت بهی قربانی  هزار گوسفند برا گاو و هفت

 هزار  نيز هزار گاو و دهی  مملكت مقامات. بخشيد
از ی  زيادء  عده  هنگام در اين.  آردند گوسفند هديه

 . نمودند  نيز خود را تقديس آاهنان
ی  و آنان  و الويان  با آاهنان  يهودا، همراه  مردم تمام25
   بودند، و نيز غريبان  آمده  اسرائيل  از مملكت آه

  اورشليم26. آردند یمی  و يهودا، شاد ئيل اسرا ساآن
   روز، چنين  تا آن  پسر داود پادشاه  سليمان از زمان
 و  ، آاهنان در خاتمه27.  بود بخود نديدهی روز شاد
آنها ی  دادند و خدا دعا  را برآت ، قوم  ايستاده الويان

 . فرمود  شنيد و اجابت  خود در آسمان را از قدس
 

 حزقيای  روحان اصالحات
  هايی آه ، اسرائيلی  عيد پسح بعد از پايان
 بودند   آمده  اورشليم  در عيد به برای شرآت

 و منسی رفتند و  ، افرايم  شهرهای يهودا، بنيامين به
 بتها،  ، تمام  آرده ها را ويران های روی تپه بتكده

   را درهم آور اشيره های شرم ها و مجسمه قربانگاه
 .های خود بازگشتند  خانه  همگی به سسپ. آوبيدند

   نوع  را برحسب  و الويان آاهنانی ها حزقيا دسته2
.  قرار داد  سر خدمت  داشتند دوباره آهی خدمت

ی ها ی قربان تقديم:  بودند از  عبارت  ايشان خدمات
  مراسمی  رهبری،سالمتی ها یو قربانی سوختن
 ء نه سرود در خا و خواندنی و شكرگزاری عبادت
 و  صبحی سوختنی ها یقربانی  برا همچنين3. خداوند

  ماهی ها  و جشن سبتی روزهای ها یعصر، قربان
   خداوند مقرر شده  در تورات نو و ساير عيدها آه

.  آرد هديهی  خود حيوانات  از اموال بود، پادشاه
 بتوانند   و الويان  آاهنان اينكهی ، برا  بر اين عالوه4

 در  باشند آهی ا  وظيفه  انجام شغول م  وقت تمام
   بود، از مردم آنها مقرر شدهی  خدا برا تورات
   و الويان  آاهنانء  مقرر شده  تا سهم  خواست اورشليم
،   پادشاه  صدور فرمان  محض به5.  آنها بدهند را به
،  ، شراب نوبر غلهی  سخاوتمند  با آمال  اسرائيل مردم
   محصوالت تمامک  ي  نيز ده و  و عسل  زيتون روغن
  آهی  آسان تمام6.  آردند ، هديه  خود را آورده زمين

ها و  گلهک ي   بر ده  بودند عالوه در يهودا ساآن
ی ديگر آوردند و برای هدايای ها، مقدار زياد رمه

   آار را از ماه اين7.  آردند خود وقفی خداوند، خدا
.  رساندند  پايان  به  هفتم  آردند و در ماه  شروع سوم

 هدايا را   آمدند و اين  قوم حزقيا و بزرگانی وقت8
  قومی  گفتند و برا ديدند خداوند را شكر و سپاس

 . طلبيدند  برآت اسرائيل
 آرد،   هدايا سؤالء  درباره  و الويان حزقيا از آاهنان9

 بود   صادوقء  از طايفه ، آه  اعظم و عزريا، آاهن10
   آردند به  شروع  مردم آهی وقتاز «:  داد جواب
 خداوند، ما از  ء خانه بهی خوراآی  هدايا  اين آوردن

ی نيز باقی  و مقدار زياد  و سير شديم آنها خورديم
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   داده  خود را برآت ، زيرا خداوند قوم  است مانده
 ». است

ی  خداوند انبارهايء  در خانه حزقيا دستور داد آه11
 مواد   انبارها، تمام  شدن ه از آماد پس12. بسازند
  مسئوليت.  را در آنجا انبار آردند اهداء شدهی خوراآ
  بود و برادرشی الوی  آننياء انبارها بعهدهی نگهدار
ديگر نيز ی  الو ده13. آرد یمک نيز او را آمی شمع

،   اعظم  و عزريا، آاهن پادشاهی  حزقيا از طرف
.  آنند ر خدمت دو براد  شدند تا زير نظر اين تعيين
،  ، عزريا، نحت ئيل یيح:  بودند از  عبارت  الويان اين

  ، يسمخيا، محت ئيل ی، يوزاباد، ايل ، يريموت عسائيل
 .و بنايا

 ء  دروازه  نگهبان آه)  الویء پسر يمنه(قوری 15و14
.  شد  آاهنان  هدايا در ميان  توزيع شرقی بود، مسئول

،  ، يشوع ، منيامين نعيد:  او اينها بودند دستياران
 شهرهای   هدايا را به ايشان. شمعيا، امريا و شكنيا

   تقسيم  آاهنان های مختلف  گروه  بردند و ميان آاهنان
 را بطور مساوی   پير و جوان آردند و سهم می
 نيز سهمی   آاهنانء  خانواده  به در ضمن16. دادند می
 و  هايشان يفه طا  برحسب  آاهنان نام17.  گرفت  می تعلق
   وظايفی آه  و باالتر نيز برحسب  ساله  بيست  الويان نام

  به18.  بود  شده  داشتند، ثبت های مختلف در گروه
 بود، بطور   شده  ثبت  نامشان های آاهنانی آه خانواده
 خود را   آاهنان شد زيرا اين  می ای داده  سهميه مرتب
 شدند  دی نيز تعيينافرا19.  بودند  خدا آرده  خدمت وقف

   در مزارع  آاهنانی آه تا هدايای خوراآی را بين
   آسانی آه آردند و نيز بين  شهرها زندگی می اطراف
   بود، توزيع  شده  ثبت  الويانء  نامه  در نسب نامشان
 .آنند

 هدايا   در مورد توزيع پادشاهی  حزقيا  ترتيب  اين به20
 در نظر خداوند،   آنچه نمود و در سراسر يهودا اقدام

  او با تمام21.  بود بجا آورد  و درست  پسنديده خدايش
داد  ی م  بود انجام  خدا الزمء خانهی  برا  آنچه  و جان دل

   همين نمود و به یمی  خدا پيرو  و احكام و از شريعت
 . بود  موفق  هميشه جهت

 
 آنند ی م  را محاصره آشوريها اورشليم

  ؛37-35، 19-14: 19، 37-13: 18   پادشاهان دوم(

 )38-8: 37، 22-1: 36اشعيا 

 ، پادشاهی  حزقيا بعد از اصالحاتی مدت
 يهودا   سرزمين  آشور به ، پادشاه سنحاريب

 آرد  حصاردار را محاصرهی  آورد و شهرها هجوم
 .و در صدد تسخير آنها برآمد

   به  قصد حمله  سنحاريب حزقيا فهميد آهی وقت2
  و فرماندهانی  مملكت با مقامات3  را دارد رشليماو

 گرفتند  آنها تصميم.   پرداخت  مشورت  به سپاه
 ء  عده پس4.  شهر را ببندند  بيرون آبی ها چشمه
را ی ها و نهر  آردند و چشمه  را جمع از مردمی زياد
. بود، مسدود ساختندی ها جار  مزرعه  در ميان آه

   آب  آشور به  پادشاه ريمنبايد بگذا«: آنها گفتند
 ».پيدا آندی دسترس

   حصار اورشليمء  شده های خراب  حزقيا قسمت سپس5
او حصار .   برجهايی ساخت را تعمير آرد و بر آن
   به  آرده  حصار اصلی درست ديگری نيز در پشت

  همچنين.  نمود  نيروی دفاعی خود را تقويت  وسيله اين
 نمود و   داود بود مستحكم در شهر  ملو را آه ءقلعه

 شهر  حزقيا مردم6.  ديد  و سپر تهيه تعداد زيادی سالح
 و آنها را در   بر آنها گماشت را فرا خواند و فرماندهان

 آنها   آلمات ، با اين  آرده  شهر جمع  مقابل  وسيع دشت
 : نمود را تشويق

   بزرگ  آشور و سپاه باشيد و از پادشاهی دلير و قو«7
!   تواناتر از اوست  با ماست  آه ترسيد، زيرا آناو ن

آنها ی  خود دارد ول همراهی  بزرگ  آشور سپاه پادشاه8
خود را   ی نيستند، اما ما خداوند، خدا بيشی انسانهاي
ما ی آند و برا یمک  ما آم  به  آه  خود داريم همراه

   قلب  قوت  ايشان  حزقيا به  سخنان اين» .جنگد یم
 .بخشيد

   بزرگ  با سپاه  آشور آه ، پادشاه  سنحاريب آنگاه9
ی  بود، قاصدان  آرده  را محاصره خود شهر الآيش

 در   يهودا آه  نزد حزقيا و مردم  پيام را با اين
 : بودند فرستاد  شده  جمع اورشليم

   چه به: گويد  می ، امپراطور آشور چنين سنحاريب«10
 باقی   در محاصره م در اورشلي ايد آه آسی اميد بسته

 خداوند شما   آه  وعده  با اين حزقيای پادشاه11مانيد؟  می
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خواهد   آشور خواهد رهانيد، می  پادشاه را از چنگ
دارد تا از گرسنگی و تشنگی  شما را آنقدر در آنجا نگه

 معبدهای خدا   تمام  حزقيا نبود آه مگر همين12. بميريد
 يهودا و   آرد و به ها بود خراب  برفراز تپه را آه
   در برابر يک قربانگاه  فقط  دستور داد آه اورشليم
 بخور بسوزانند؟   بر روی آن  آنند و فقط عبادت

 بر سر قومهای   چه  و اجداد من دانيد من مگر نمی14و13
 قومها توانستند   آن  يک از خدايان ؟ آدام ايم ديگر آورده
 آيا فكر  دهند؟ پس   آاری انجام  سرزمينشان برای نجات

   من تواند شما را از چنگ آنيد خدای شما می می
حرفهای .  دهد نگذاريد حزقيا شما را فريب15برهاند؟ 

 مملكتی   هيچ ، خدايان گويم  می باز هم. او را باور نكنيد
   و اجدادم  من  خود را از دست اند قوم  نتواسته تاآنون

   پادشاه قاصدان16» . خدای شما  رسد به برهانند، چه
آميز بسياری برضد خداوند و   اهانت آشور، سخنان

 امپراطور آشور  همچنين17. خدمتگزار او حزقيا گفتند
   برضد خداوند، خدای اسرائيل  مضمون  اين ای به نامه

 ممالک ديگر  خدايان«:  نمود ، او را اهانت نوشته
  برهانند، مسلمًا  من  خود را از چنگ نتوانستند ملت
   خود را از دست  ملت  نخواهد توانست خدای حزقيا هم

 عبری،   زبان  با صدای بلند به قاصدان18» . برهاند من
 بودند تهديد   شده  روی حصار شهر جمع مردمی را آه

  آردند و سعی داشتند آنها را بترسانند و مضطرب می
   گمان قاصدان19. آنند تا بتوانند شهر را بگيرند

 ساير   مانند خدايان  هم خدای اورشليمآردند  می
   اين ؛ به  است  انسان  دستء  و پرداخته آشورها ساخته

 .گفتند  می سخن   چنين  بود آه دليل
)  پسر آموص(ی نبی  و اشعيا پادشاهی  حزقيا سپس20

خداوند نيز 21. طلبيدندک دعا آردند و از خدا آم
   فرماندهانء  آشور و همه فرستاد و سربازانی ا فرشته

   با خفت  سنحاريب پس. آردک  را هال و افسرانشان
 معبد   داخل آهی  و هنگام  خود بازگشت  سرزمين به
.  او را در آنجا آشتند  خودش خود شد، پسرانی خدا

 را از   اورشليم  خداوند، حزقيا و مردم  طريق  اين به22
 داد و در   نجات  و ساير دشمنان  سنحاريب دست
.  برقرار نمود  و امنيت  او صلح ر مملكتسراس

خداوند ی برای ، هداياي  آمده  اورشليم بهی  زيادء عده23

   در ميان پادشاهی ، حزقيا  پس از آن. و حزقيا آوردند
 . قومها بسيار سربلند شد تمام

 
 و غرور حزقيای بيمار

 )8-1: 3،39-1: 38 اشعيا ؛19-12، 3-1: 20   پادشاهان دوم(
. بود بميردک  روزها حزقيا بيمار شد و نزدي ندر آ24

 داد   او نشان  خداوند دعا آرد و خداوند به  درگاه او به
  اما حزقيا مغرور شد و پس25.   شفا خواهد يافت آه

   همين  خدا رفتار نكرد، به  ميل  مطابق از شفايش
   افروخته  او و يهودا و اورشليم  خدا عليه  خشم علت
 از غرور   اورشليم  حزقيا و ساآنان گاهآن26. گرديد

 حزقيا،   حيات  در طول  آردند و در نتيجه خود توبه
 . نشد  خداوند بر آنها نازل غضب

 
  حزقيا   و مقام جاه

  به.  افتخار رسيد  اوج حزقيا بسيار ثروتمند شد و به27
 و   و جواهرات داری طال و نقره دستور او برای نگه

. ، انبارها ساختند قيمتی و سپرهايش و اشياء  عطريات
  ، شراب  غالت  آردن  انبارها برای ذخيره او همچنين28

 و آغلها برای  ها برای حيوانات ؛ طويله  زيتون و روغن
   زيادی به ها و ثروت ها و رمه خدا گله29.  ها ساخت گله

.  داری آنها شهرها ساخت او بخشيد و او برای نگه
 آرد و  درست يک سد  اليی جيحونحزقيا جلو نهر با30
 هر  او به.  شهر داود جاری نمود  غرب  را بسمت  آن آب

 .شد  می زد موفق  می آاری دست
  ء آمدند تا درباره از بابلی فرستادگانی اما وقت31

 آنند، خدا  آسبی  او اطالعات  شفا يافتنء معجزه
   خود را نشان  تا ماهيت  خود واگذاشت حزقيا را بحال
 . استی  آدم  شود چگونه دهد و معلوم

 
  حزقيا مرگ

 )21و20: 20   پادشاهان دوم(
 حزقيا و   سلطنت  رويدادهای دوران ء بقيه شرح32

)  پسر آموص( اشعيای نبی   او در آتاب آارهای خوب
  نوشته»   يهودا و اسرائيل  پادشاهان تاريخ « و آتاب

 بااليی  قسمتوقتی حزقيا مرد او را در 33.   است شده
 خاک   ديگر به  سلطنتی در آنار پادشاهان آرامگاه
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   نسبت  وفاتش  در زمان  يهودا و اورشليم سپردند و تمام
 منسی بر   از او پسرش پس.  آردند  او ادای احترام به

 .  نشست  سلطنت تخت
 

  يهودا  پادشاهی،منس
 )9-1: 21   پادشاهان دوم(

  پنجاه  شد و  پادشاه آه بود   ساله منسی دوازده
 . آرد  سلطنت  در اورشليم  سال و پنج

 خداوند آنها  آهی پرست بتی ها  قوم  قبيح او از اعمال2
آرد و  یمی  بود، پيرو  رانده  بيرون را از آنعان

ی معبدهای منس5و4و3. ورزيد ی م  خداوند گناه  به نسبت
ود  ب  آرده  حزقيا خراب  پدرش ها را آه تپهی باال

 آرد   درست بعلی برای هاي  بنا نمود، قربانگاه دوباره
   و ماه آفتابی منس.   را ساخت آور اشيره شرمی و بتها

آنها ی آرد و برا ی م  را پرستش و ستارگان
 خداوند ء  خانه  و آنها را در حياط ساختی هاي قربانگاه

 خداوند  آهی  و شهر  خانه در همانی قرار داد، يعن
  پسرانی منس6.  بود  خود برگزيده نامی بد برا ا تا به

او .  سوزانيد  هنوم ءدر درهی  قربان خود را بعنوان
  آرد و با احضارآنندگان یمی و فالگيری جادوگر
  او با اين. نمود ی م  مشورت  و جادوگران ارواح
.  آورد  خشم آميز، خداوند را به شرارتی آارها

ی ، يعن اوند گذاشت خدء  در خانه بتک يی حتی منس7
   داود و سليمان  به  آنء  خدا درباره آهی  مكان همان
 و بر   خانه  ابد بر اين  خود را تا به نام«:  بود گفته

   اسرائيل قبايلی  شهرها  از ميان آهی ، شهر اورشليم
  اگر قوم8.  نهاد ، خواهم ام آرده  خود انتخابی برا

ی  موسء  بوسيله  من آهی  و دستورات  از قوانين اسرائيل
  نمايند، بار ديگر هرگز ايشانی  پيرو ام  آنها داده به

  ، بيرون ام  داده  اجداد ايشان  به آهی  سرزمين را از اين
 را   يهودا و اورشليم مردمی منسی ول9» . راند نخواهم
 خداوند آنها را  آهی هاي  آرد و آنها بدتر از قوم گمراه

 . بود، رفتار نمودند نده را  بيرون از آنعان
 

  ی منسء توبه
  خداوند توجهی  اخطارها  او به و قومی منس10
 آشور را فرستاد و   خداوند سپاهيان پس11. آردند ینم

 و زنجير بستند و او را  ، با غل را گرفتهی آنها منس
 شد  در تنگنا بود فروتنی منسی وقت12.  بردند  بابل به

. نمودی  يار  طلب  خويشاجدادی و از خداوند، خدا
 باز   اورشليم او را شنيد و او را بهی خداوند دعا13

ی  منس آنگاه.  او بازگرداند  را به ، سلطنتش آورده
 .  خداست  خداوند فقط برد آه یپ

، منسی حصار بيرونی شهر داود   واقعه بعد از اين14
 تا   است  نهر جيحون  در غرب ای آه را از دره

 را   عوفلء هی و نيز حصار دور تپه ماء دروازه
  او در تمام.  افزود  آن ، بر ارتفاع بازسازی نموده

 نظامی قرار  شهرهای حصاردار يهودا فرماندهان
   خداوند برداشتء  خود را از خانه  بت همچنين15. داد

 ء  خانهء  بر تپه هايی را آه  بتها و قربانگاه و تمام
   آرد و همه  بود خراب  ساخته خداوند و در اورشليم
 خداوند   قربانگاه سپس16.   ريخت را از شهر بيرون

های سالمتی و هدايای  را تعمير آرد و قربانی
   آه  يهودا خواست  نمود و از مردم شكرگزاری تقديم

 باز  اما قوم17.  آنند  را عبادت خداوند، خدای اسرائيل
 برای  قطآردند، ولی ف ها قربانی می  بر باالی تپه هم

 .خداوند، خدای خود
 منسی و نيز دعای او   رويدادهای سلطنتء  بقيه شرح18
   خداوند، خدای اسرائيل  چگونه  خدا و اينكه  پيشگاه به

  تاريخ «  در آتاب ، همه  گفت  انبيا با او سخن توسط
دعای او و 19.   است  شده نوشته»   اسرائيل پادشاهان
، اسامی   و شرارتش ان گناه ، شرح  شدنش مستجاب

آور  ها، بتهای شرم  در آنجا بتكده ها آه مكانهای روی تپه
  تاريخ «  در آتاب نمود، همه  و بتهای ديگر برپا اشيره
   پيش  به  اينها مربوطء  همه البته. (  است  شده نوشته» انبيا

منسی مرد و در 20.)  او بسوی خدا بود از بازگشت
 بجای او   آمون  شد و پسرش  خاک سپرده قصر خود به

 .  نشست  سلطنت  تخت به
 

  يهودا ، پادشاه آمون
 )26-19: 21   پادشاهان دوم(

 يهودا شد و   پادشاه  بود آه  و دو ساله  بيست آمون21
او نيز مانند 22.  آرد  سلطنت  در اورشليم دو سال
ی  ورزيد و برا  خداوند گناه  به نسبتی  منس پدرش
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 آرد و  تقديمی  بود قربان  ساخته  پدرش آهی  بتهاي تمام
  ، درمقابل  پدرش برعكسی ول23. آنها را پرستيد
  خود ادامهی ها  شرارت  به  نشد بلكه خداوند فروتن

 چيدند و او را   بضد او توطئه  افرادش سرانجام24. داد
  ، قاتالن مردم25.  رساندند  قتل  به اش ی سلطنت در آاخ
  او بر تختی  يوشيا را بجا د و پسرش را آشتن آمون

 . نشاندند سلطنت
 

  يهودا يوشيا، پادشاه
 )2-1: 22   پادشاهان دوم(

ی  شد و س  پادشاه  بود آه  ساله يوشيا هشت
او 2.  آرد  سلطنت  در اورشليم سالک ي و
آرد و  ی م  خداوند عمل  ميل  داود مطابق مانند جدش
 .نمود ی م  آامل  خدا اطاعت از دستورات

 
  پرستان  بت  اماآن تخريب

  در سنی  خود، يعن  سلطنت  هشتم يوشيا در سال3
 داود  جدشی از خدای  پيرو بهی  سالگ شانزده
  نمودنک  پا  آرد به  بعد شروع  و چهار سال پرداخت

ی روی ها  او بتكده.یپرست  از بت يهودا و اورشليم
   بتها را از ميان و ساير آور اشيره شرمی ها و بتها تپه

   را خراب بعلی ها  دستور او قربانگاه به4.  برداشت
  آور اشيره شرمی بخور و بتهای ها آردند و قربانگاه

ی ، گرد آنها را رو و ساير بتها را خرد نموده
آردند،  یمی آنها قربانی  برا آهی آسانی قبرها
ی  را رو پرست  بت آاهنانی او استخوانها5. پاشيدند
 يهودا و   وسيله  سوزانيد و بدين خودشان  یها نگاهقربا

 .آردی  را پاآساز اورشليم
 و   و شمعون  افرايمی، منسء قبيلهی  شهرها يوشيا به6
 و در  نيز رفتی  نفتالء  دور افتاده تا سرزمينی حت

او 7.  آار را آرد  نيز همين اطرافی ها آنجا و خرابه
 را  پرستان تبی ها  قربانگاه در سراسر اسرائيل

 و ساير بتها را  آور اشيره شرمی  نمود، بتها منهدم
.   شكست بخور را در همی ها  آوبيد و قربانگاه درهم
 .  بازگشت  اورشليم  به سپس

 
   تورات  آتاب پيدا شدن

 )20-3: 22   پادشاهان دوم(
 خود، بعد از پاآسازی   سلطنت  هجدهم يوشيا در سال8

و معسيا ) پسر اصليا ( ، شافان خداء  و خانه مملكت
 نگار را  وقايع) پسر يوآحاز (  و يوآخ شهردار اورشليم

آنها 9.  خداوند، خدای خود آرد ءمأمور تعمير خانه
. آوری هدايا پرداختند  جمع  آار به  اين برای انجام
 خدا نگهبانی ء  در برابر درهای خانه الويانی آه

   و بقيه  منسی، افرايم ايل قب  مردم دادند هدايايی را آه می
 و   يهودا و بنيامين  ساآنان  و همچنين اسرائيل بنی

گرفتند و نزد حلقيا،   می آوردند، تحويل  می اورشليم
   ناظران  هدايا به  آن سپس11و10. بردند  می  اعظم آاهن

  ، اجرت شد تا با آن  می  خداوند سپردهء ساختمانی خانه
   ساختمانی از قبيل د و مصالحنجارها و بناها را بدهن

 ء ، تير و الوار بخرند و با آنها خانه سنگهای تراشيده
 بودند   آرده  قبلی يهودا خراب  پادشاهان خدا را آه

 .بازسازی آنند
  آردند و آسانی آه  آار می  افراد با صداقتء همه13و12

 و  يحت:  بودند از نمودند عبارت  می بر آار آنها نظارت
 از   مراری؛ زآريا و مشالمء ی الوی از طايفهعوبديا
 برآار   برای نظارت  نوازنده از الويان.   قهاتء طايفه

ای ديگر  عده. شد  می  استفاده  و ساير آارگران باربران
 . بودند  نيز منشی و نگهبان از الويان

   خداوند بيرونء  هدايا را از خانه آهی هنگام14
را ی  موس  تورات ، آتاب عظم ا بردند، حلقيا، آاهن یم
.  بود پيدا آرد  شده  نوشته  خداوند در آن  شريعت آه
  ءدر خانه«:  دربار گفتی ، منش  شافان حلقيا به15

   را به و آتاب» ! ام  را پيدا آرده  تورات خداوند آتاب
 آمد و   نزد پادشاه  آتاب  با آن شافان16.  داد شافان
   خود را به ء تو وظيفه انمأمور«:  داد  گزارش چنين
  هدايا را آهی آنها صندوقها17. دهند ی م انجامی خوب

   خداوند بود گشودند و آنها را شمردند و به در خانه
  ء درباره سپس18» . سپردند  و آارگران  ناظران دست
 را   آرد و آن  بود صحبت  او داده  حلقيا به آهی آتاب
 . خواند پادشاهی برا
   را شنيد، از شدت  تورات  آلمات دشاهپای وقت19

پسر  ( و حلقيا، اخيقام20،  خود را دريد لباسی ناراحت
دربار و ی  منش ، شافان)پسر ميكا ( ، عبدون) شافان
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   به پادشاه21.   خود را بحضور خواست عسايا ملتزم
 و   من  آنيد آه از خداوند سؤال«:  آنها گفت
  بدون.   بايد بكنيم چه و يهودا   اسرائيل بازماندگان

 اجداد  ، چون  است  ما خشمگين خداوند از دستک ش
   شده  نوشته  آتاب  در اين  او آه  دستورات ما مطابق

 ».اند ، رفتار نكرده است
 نبی بود   رفتند آه  حلده  نام  نزد زنی به  مردان  آن پس22

شوهر او . (آرد  زندگی می  اورشليم دوم  ءو در محله
وقتی .)  دربار بود ، خياط  حسره  و نوه ، پسر توقهت شلوم
   به حلده23 آردند،   تعريف  امر را برای حلده جريان
 را از   پيغام  بازگردند و اين  نزد پادشاه  آه  گفت ايشان
   اين من«24.  او بدهند  به  خداوند، خدای اسرائيل جانب

   آتاب ز اين ا هايی آه  لعنت  تمام  را به شهر و ساآنانش
  زيرا اين25.   ساخت  شد، گرفتار خواهم برای تو خوانده

  اند و با آارهايشان  شده پرست ، بت  مرا ترک گفته قوم
 بر   آه  من  خشم  آتش پس. اند  مرا برانگيخته خشم

اما 28و27و26.  نخواهد شد ، خاموش  شده  افروخته اورشليم
 از   بال را پس و اين نمود   خواهم  دعای تو را اجابت من

تو  . فرستاد  خواهم  و ساآنانش  سرزمين  تو بر اين مرگ
 خواهی مرد زيرا   بال را نخواهی ديد و در آرامش اين

 بر   را خواندی و از اخطار من  تورات  آتاب هنگامی آه
 شدی، از روی ناراحتی   آگاه  شهر و ساآنانش ضد اين
 آردی و   گريه  خود را دريدی و در حضور من لباس
 ». شدی فروتن

 . او رساندند  را به  پيغام  اين  پادشاه فرستادگان
 فرستاد تا   يهودا و اورشليم  بزرگان  بدنبال پادشاه29

  ، مردم  و الويان  آاهنان  تمام پس30.  شوند نزد او جمع
 شدند و   جمع ، آوچک و بزرگ يهودا و اورشليم

  در آنجا پادشاه. داوند رفتندخ ء  خانه  به  پادشاه همراه
 خداوند پيدا   در خانه  عهد را آه  آتاب  دستورات تمام
 در   نزد ستونی آه پادشاه31.  بود برای آنها خواند شده

 ايستاد و با خداوند عهد   قرار داشت برابر جمعيت
 او پيروی   و احكام  از دستورات  و جان  با دل  آه بست

   نوشته  آتاب  در آن  آه  آنچه  آند و مطابق و اطاعت
 و   اهالی اورشليم  از تمام او همچنين32.  رفتار نمايد شده

   تا آنها نيز با خدا عهد ببندند، و ايشان  خواست بنيامين
 . آردند نيز چنين

   مردم  به را آهی ، يوشيا سرزمين  ترتيب  اين به33
  ردمنمود و از مک ، از بتها پا  داشت  تعلق اسرائيل
آنها .  آنند خود را عبادتی  تا خداوند، خدا خواست
ی  يوشيا از خداوند، خدا  سلطنت  دوران در طول

 .آردندی  پيرو اجداد خويش
 

 گيرد ی م  را جشن يوشيا عيد ِپَسح
 )23-21: 23   پادشاهان دوم(

روز  ،  عيد ِپَسح  دستور داد آه يوشيای پادشاه
.  برگزار شود شليم در اور  اول  ماه چهاردهم

او 2.  روز سر بريدند  را همان های عيد پسح بره
   و ايشان  گماشت  را بر سر آارهايشان  آاهنان همچنين

 ء  خود را در خانه  خدمت  دوباره  نمود آه را تشويق
   شده*  تقديس  الويانی آه يوشيا به3.  آنند خداوند شروع

 دستور  دادند اين  می  تعليم بودند و در سراسر اسرائيل
 :را داد

، پسر   سليمان  آه ايست  عهد در خانه  صندوق اآنون«
 و ديگر   است ، برای خدا ساخته  اسرائيل داود، پادشاه

 خود بگذاريد و از جايی   را بر دوش  شما آن  نيست الزم
   خدمت  خود را صرف  وقت  جايی ديگر ببريد، پس به

   مقرراتی آه مطابق5و4. نماييد او ب  و قوم خداوند، خدايتان
اند،   نموده  وضع  سليمان  و پسرش  اسرائيل داود، پادشاه
 در جای  هر دسته.  شويد های تقسيم دسته   به برای خدمت
  های قوم  يكی از طايفه  خدا بايستد و به خود در خانه

 را سر ببريد،  های عيد پسح بره6.  آمک آند اسرائيل
   خود خدمت  قوم  شويد تا به ييد و آماده نما خود را تقديس

،   شده دادهی  موسء  بوسيله  خداوند آه از دستورات. آنيد
 ».نماييدی پيرو

 هزار   و سه  و بزغاله هزار برهی  س  پادشاه سپس7
  در عيد پسحی قربانی  خود برا  از اموال گاو جوان

 دربار نيز بطور  مقامات8.  داد اسرائيل ی بن به
. دادندی  هداياي  و الويان  آاهنان  و به  قوم  به لبانهداوط

 خدا بودند، ء  خانه  ناظران  آه ئيل یحلقيا و زآريا و يح
ی  و سيصد گاو برا  و بزغاله دو هزار و ششصد بره

آننيا، شمعيا، 9.  دادند  آاهنان  به در عيد پسحی قربان

                                                 
 . مقدس ساختن و اختصاص دادن،تقديس يعنی جداکردن   *

35



 36   دوم تواريخ
 

 

  د آه و يوزابا ئيل ی او حشبيا، يع  و برادران ئيل نتن
 و   و بزغاله  هزار بره  بودند پنج  الويان رهبران

 . دادند  الويان  به در عيد پسحی قربانی پانصد گاو برا
ی  در جاها  شد و آاهنان  داده  الزم ترتيباتی وقت10

   دستور پادشاه  مطابق خود قرار گرفتند و الويان
،  شدند  تقسيم مختلفی ها  گروه  به خدمتی برا
،   را سربريده عيد پسحی ها  بره  الويان آنگاه11

   آن  خون  جدا آردند و آاهنان  را از گوشت پوستشان
ی ها یآنها قربان12.  پاشيدند قربانگاهی ها را رو بره

 ء  نوشته  را جدا آردند تا مطابق هر قبيلهی سوختن
.  نمايند آنها را بحضور خداوند تقديمی  موس تورات

را ی قربانی ها  بره ، گوشت  مقررات  طبق سپس13
ديگر را در ديگها و ی ها ی آردند و قربان بريان
 آردند تا   تقسيم  قوم  بين ها پختند و بسرعت تابه

ی ها ی قربان  تقديم  مشغول  تا شب آاهنان14. بخورند
  ها بودند و فرصت ی قربان  پيه و سوزاندنی سوختن

  ند؛ پس آن  را تهيه پسحک خود خورای نداشتند برا
ک  خورا آاهنانی  برا خود و همی  برا ، هم الويان
 . آردند  را تهيه پسح

 سرآار   بودند به  آساف  از نسل  آه  سرايندگانء دسته15
 داود ء  بوسيله آهی  دستورات خود بازگشتند و مطابق

 صادر  پادشاهی  نب  و يدوتون ، هيمان ، آساف پادشاه
خود   ها پست  دروازه ناننگهبا.  آردند  بود، عمل شده
آنها ی  برا ايشانی  الو نكردند زيرا برادرانک را تر
   روز انجام  در آن  عيد پسح مراسم16. آوردندک خورا

 يوشيا   همانطور آهی،سوختنی ها ی قربانء شد و همه
 . شد  خداوند تقديم قربانگاهی  بود، بر رو دستور داده

  فطير را تا هفت و عيد  ، عيد پسح  حاضرين تمام17
  تا آنی  نب  سموئيل از زمان18.  گرفتند روز جشن

 يوشيا برگزار  آهی  عيد مثلی  عيد پسح  هيچ زمان
  در اسرائيلی  پادشاه  بود و هيچ نمود، برگزار نشده

  و شرآتی  و الو  تعداد آاهن  اين  بود به نتوانسته
 عيد  در  و اسرائيل  از سراسر يهودا و اورشليم آننده
   هيجدهم  در سال  عيد پسح اين19.  آند  جمع پسح

 . يوشيا برگزار شد سلطنت
 

  يوشيا  سلطنت پايان

 )30-28: 23   پادشاهان دوم(
 خدا را ء  خانه  به  يوشيا آارهای مربوط هنگامی آه20
 خود   مصر، با قشون  بود، نكو، پادشاه  رسانيده  انجام به
   آمد و يوشيا به  رود فرات در آنار  واقع  آرآميش به

 نزد   پيام اما نكو قاصدانی با اين21.   او رفتء مقابله
   با تو قصد جنگ  يهودا، من ای پادشاه«: يوشيا فرستاد

   من ، و خدا به  خود بجنگم * با دشمن ام  آمده ، من ندارم
 واال تو   نكن در آار خدا مداخله.   بشتابم  آه  است گفته

ولی 22» .  است  خواهد برد، زيرا خدا با من را از بين
 خود را   سپاه  نشد، بلكه  خود منصرف يوشيا از تصميم

  او لباس.  آرد  مجدو هدايت ء دره  به  قصد جنگ به
.  او را نشناسد  آرد تا دشمن  خود را عوض ءشاهانه
 خدا بود،   از جانب  مصر آه  نكو، پادشاه  پيام يوشيا به
 . نكرد توجه

خود يوشيا ی  با تيرها  دشمن ، تيراندازان در جنگ23
   افرادش يوشيا به.  شد  مجروح را زدند و او بشدت

» . ببرند  بيرون  جنگ  او را از ميدان دستور داد آه
 ء ، بر عرابه  آورده  پائين اش  او را از عرابه پس24

  بازگرداندند و او در آنجا  اورشليم  نهادند و به دومش
 آردند و  دفنی  سلطنت را در آرامگاهی و.  تدرگذش
ی ارميا25. او عزا گرفتندی  برا  يهودا و اورشليم تمام
   مرثيه  اين خواندن.  ساختی ا يوشيا مرثيهی برای نب

   تا به آهی  درآمد، بطور  رسم  بصورت در اسرائيل
 ياد يوشيا   به  و زنان  را مردان  مرثيه امروز نيز اين

   شده  نوشته»یمراث «  در آتاب  مرثيه اين. خوانند یم
 . است

 يوشيا،   سلطنت دورانی  رويدادها  آامل شرح27و26
 خداوند   شريعت  از آتاب  او و اطاعتش  خوب اعمال

  نوشته»   يهودا و اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب
 .   است شده

 
  يهودا يهوآحاز، پادشاه

 )35-30: 23   پادشاهان دوم(

                                                 
نگاه کنيد به .  آشور است،»دشمن«در اينجا منظور از    *

 .29: 23پادشاهان 2
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  پدرش  يهودا يهوآحاز پسر يوشيا را بجای مردم
  يهوآحاز در سن2.  نشاندند  سلطنت  تخت به

   در اورشليم  ماه  شد و سه  سالگی پادشاه  و سه بيست
 آرد و از يهودا   مصر او را معزول پادشاه3.  نمود سلطنت
   طال باج آيلوگرم 34 و   نقره آيلوگرم 3ر400حدود 
   برادر يهوآحاز را بر تخت  مصر، الياقيم دشاهپا4.  گرفت
 و   گذاشت  را يهوياقيم  الياقيم  يهودا نشاند و نام سلطنت

 . اسيری برد  مصر به يهوآحاز را به
 

  يهودا ، پادشاه يهوياقيم
 )7: 24 -36: 23   پادشاهان دوم(
   شد و يازده  پادشاه  بود آه  ساله  و پنج  بيست يهوياقيم5

 خداوند،   به او نسبت.  آرد  سلطنت در اورشليم  سال
   بابل نبوآدنصر، پادشاه6.  ورزيد خدای خود گناه

، او را   زنجير بسته  را به  و يهوياقيم  را گرفت اورشليم
 ء خانه نبوآدنصر مقداری از اشياء قيمتی7.  برد  بابل به

.   برد و در معبد خود گذاشت  بابل ، به خداوند را گرفته
   و تمام  يهوياقيم  سلطنت رويدادهای دوران  ء بقيه شرح8

   پادشاهان تاريخ «  آرد در آتاب شرارتها و بديهايی آه
   از او، پسرش پس .  است  شده نوشته»  و يهودا اسرائيل
 . شد  پادشاه يهوياآين

 
  يهودا ، پادشاه يهوياآين

 )17-8: 24   پادشاهان دوم(
   و ده  ماه  شد، و سه  پادشاه  بود آه ه سال  هيجده يهوياآين9

 خداوند   به او نيز نسبت.  آرد  سلطنت روز در اورشليم
 او را   بهار نبوآدنصر پادشاه در فصل10.  ورزيد گناه

.  برد  بابل  خداوند بهء  اشياء قيمتی خانه  همراه اسير آرده
 پادشاهی   را به نبوآدنصر، صدقيا، عموی يهوياآين

 . آرد  منصوب  اورشليميهودا و
 

  يهودا صدقيا، پادشاه
 )3-1: 52 ارميا ؛20-18: 24   پادشاهان دوم(

 شد و  پادشاهی سالگک  و ي  بيست صدقيا در سن11
  او نيز نسبت12.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال يازده
ی  ارميا  پيام  ورزيد و به خود گناهی  خداوند، خدا به
.  نداد ، گوش گفت ی م د سخن خداون  از جانب آهی نب

 خدا سوگند   نام نبوآدنصر بهی او هر چند برا13
   او قيام عليهی  بود ول ياد آردهی  و وفادار صداقت

 داد و   خود ادامه  راه بهی صدقيا با سرسخت. آرد
ی خداوند، خدای  شود و بسو  فروتن نخواست
 . آند  بازگشت اسرائيل

 
   اورشليم سقوط

 )11-3: 52 ارميا ؛21-1: 25  اهان پادش دوم(
   قبيح  يهودا از اعمال  و مردم ، آاهنان  رهبران تمام14
 ء  خانه  طريق  اين  پيروی آردند و به پرست های بت قوم

خداوند، 15.  ساختند  نجس  خداوند را در اورشليم مقدس
 از ديگری  ، انبيای خود را يكی پس خدای اجدادشان

  ء خانه و  اخطار نمايند، زيرا بر قوم ن ايشا فرستاد تا به
 انبيای خدا را  اسرائيل ولی بنی16.   داشت خود شفقت

   ايشان  ندادند و به  آنها گوش  پيام ، به  آرده مسخره
 شد   خداوند بر آنها افروخته  خشم  نمودند تا اينكه اهانت

 .ای نماند  چاره  ديگر برای قوم بحدی آه
 و   برانگيخت  را بضد ايشان  بابل ه خداوند پادشا پس17

  او به.  آرد  او تسليم  دست  يهودا را به  مردم تمام
، دختر   پير و جوان  و به  يهودا پرداخت آشتار مردم
 خدا شد و ء وارد خانهی  نكرد و حت و پسر، رحم

ی  اشياء قيمت  بابل پادشاه18.   آنجا را نيز آشت جوانان
   را برداشت ، همه تا بزرگک  خدا را، از آوچء خانه

   نمود و همراه  خداوند را غارتء  خانهء و خزانه
  سپس19.  برد  بابل  به  و درباريان پادشاهی گنجها

   خدا را سوزاندند، حصار اورشليمء  او خانه سپاهيان
 آشيدند و   آتش  قصرها را به  آردند، تمام را منهدم

  آهی آنان20.  بردند نآنها را از بيی  قيمت  اسباب ءهمه
   شدند و تا به  برده  اسارت  به  بابل  ماندند به زنده
 و   بابل ، اسير پادشاه  پارس  حكومت  رسيدن قدرت

 . بودند پسرانش
ی نب ی ارمياء  بوسيله  خداوند آه ، آالم  طريق  اين به21

   اسرائيل  سرزمين  آه  پيوست  حقيقت  بود به  شده گفته
را ی  خواهد آرد تا سالهاي  استراحت اد سال هفت مدت
 بود   را شكسته  سبت  قانون  اسرائيل  در آنها قوم آه

 *. آند جبران
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 آند ی را صادر م  يهوديان  بازگشت  فرمان آورش
 )4-1: 1عزرا (

،  ، امپراطور پارس  آورش  سلطنت  اول در سال22
   بود به ميای نبی فرموده ار  توسط  را آه خداوند آنچه

 تا   داشت  را بر آن او آورش **. رسانيد انجام
 سراسر  ، به  را نوشته فرمانی صادر آند و آن
 :  فرمان  آن  متن  است اين. امپراطوری خود بفرستد

  دارم  می  اعالم ، امپراطور پارس ، آورش من«23
  ه را ب  ممالک جهان  خداوند، خدای آسمانها تمام آه
 برای او در   آه  امر فرموده  من  و به  بخشيده من

ای   خانه  يهوداست  در سرزمين  آه شهر اورشليم
 در امپراطوری   يهوديانی آه ، از تمام پس.  بسازم
.  آنجا بازگردد تواند به  بخواهد می  هستند هر آه من

 »! او باشد  همراه خداوند، خدای اسرائيل

ها به مدت ارميای نبی قبًال پيشگويی کرده بود که يهودی  **
نگاه کنيد به. ها خواهند بود  سال در اسارت بابلی70

 .10: 29 و 12, 11: 25نگاه کنيد به ارميا   * .10: 29 و 12: 25ارميا 
 



 

عزرا
 
عزرا .  است» عزرا« زياد  ل احتما  به  آتاب  اينء نويسنده. دهد ی م را ادامهی  قبل آتابی  رويدادها  آتاب اين
 خداوند   و عبادت  پرستش  به داد تا دوباره یمی  را يار او مردم.  پژوهشگر  و هم  آاتب  بود، هم  آاهن هم

 . شوند مشغول
   بابل  از ميالد، به قبل 586   يهودا در سال  سرزمين  از سقوط  ديگر، پس  بسياری از يهوديان عزرا همراه
   يهوديان  به آند و آورش  می  آبير سقوط  آورش  بدست  از ميالد، بابل قبل 539  در سال.  بود تبعيد شده
 . خود بازگردند  سرزمين بخشد تا بتوانند به آزادی می
. شوند  می رهسپار اورشليم»  زروبابل« رهبری  نفر بودند به 50ر000 حدود   آه  يهوديان  گروه نخستين

اما آار .  خدا را بازسازی آنندء  خانه شوند تا ساختمان  آار می  به  دست  يهوديان،  اورشليم بمجرد ورود به
 دستوری  آنند آه  را متقاعد می  اردشير پادشاه مخالفين. شود  روبرو می  دشمنان آنها فوری با مخالفت
   خدا برای چندين ءانه آار ساختمانی خ  ترتيب بدين.  خدا بازداردء  را از بازسازی خانه صادر آند و يهوديان

 .شود  می  خدا تكميل ء خانه  ساختمان  دوم  بدستور داريوش  سرانجام آيد، تا اينكه  درمی  تعويق  حالت  به سال
   راهی اورشليم  از بابل خانواده 2ر000   خدا، عزرا همراه ء خانه  از بازسازی ساختمان  پس هشتاد سال

 .رسد  می  اورشليم  به  سالمت  نيز به  گروه ، اين ر مخاطره سفری پ  از چهار ماه پس. شود می
  ازدواجی  غيريهود  با زنان از يهوديانی ا  عده دهند آه ی م  عزرا اطالع  يهود به ، بزرگان در اورشليم

  و  گناه  به  مردم سرانجام. آند ی دعا م و گريهک  خود با اش قومی شود و برا ی م عزرا ناراحت. اند آرده
 .آيند ی خود برم اصالحی آنند و در پ ی م  خود اعتراف اشتباه

 

 آند ی را صادر م  يهوديان  بازگشت  فرمان آورش
 ،  پارس ، پادشاه  آورش  سلطنت  اول در سال

   ارميای نبی فرموده  توسط  را آه خداوند آنچه
   داشت  را بر آن خداوند آورش* . رساند  انجام بود، به

 سراسر   به  را نوشته تا فرمانی صادر آند و آن
 :  فرمان  آن  متن  است اين.  بفرستد  پهناورش سرزمين

   آه دارم ی م ، اعالم  پارس  پادشاه ، آورش من«2
   من  را به جهانک  ممال آسمانها، تمامی خداوند، خدا

او ی  برا  آه  است  امر فرموده  من  و به  است بخشيده
.  بسازمی ا  خانه  در يهودا است  آه در شهر اورشليم

   من  در سرزمين آهی ان يهودي ، از تمام بنابراين3
 آنجا بازگردند  توانند به ی بخواهند م آهی هستند، آسان

                                                 
ارميای نبی قبًال پيشگويی کرده بود که يهوديان به مدت    *

نگاه کنيد به . ها خواهند بود  سال در اسارت بابلی70
 .10: 29 و12: 25ارميا 

 بنا   را در اورشليم اسرائيلی  خداوند، خدا و خانه
   يهوديان  اين همسايگان4!  باشد  ايشان خدا همراه. آنند

   و چهارپايان  راه ، توشه  طال و نقره  ايشان بايد به
 ».آنند   خدا تقديم ءخانهی بدهند و نيز هدايا برا

   رهبران  در دل  فراوان  ديگر، خدا اشتياق از طرف5
 ايجاد   و الويان ، و آاهنان های يهودا و بنيامين طايفه

   خداوند را دوبارهء  باز گردند و خانه  اورشليم آرد تا به
 برای   بر هدايايی آه ، عالوه  همسايگان تمام6. بنا آنند
،   نمودند، هدايايی نيز از طال و نقره م خدا تقديء خانه
 . دادند  مسافران  به  و چهارپايان  راه توشه

   خداوند را آهء خانهی  نيز اشياء قيمت آورش7
  و در معبد  آورده نبوآدنصر آنها را از اورشليم

.  داد  پس  يهوديان  بود، به  خود گذاشته خدايان
، دستور داد »ميتراداد«دار خود،   خزانه  به آورش8
 بياورد و   بيرون را از خزانهی  اشياء قيمت  اين  تمام آه
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   سرزمين  به آهی  يهوديان  شيشبصر، سرپرست به
 . بدهد گشتند، تحويل یيهودا بازم

 : بودند از عبارتی  اشياء قيمت اين10و9
 عدد 30 سينی طال
 عدد 1ر000  سينی نقره

 عدد 29 های ديگر سينی
 عدد 30  طال جام
 عدد 410   نقره جام

 عدد 1ر000  ديگر ظروف
   به از طال و نقرهی  قيمتء شی *5ر400  رويهمرفته11

   به  يهوديان  شد و او آنها را همراه شيشبصر سپرده
 . بازگرداند اورشليم

 
  بازگشتند  اورشليم  به آهی گروه

 )73-6: 7نحميا (

   نبوآدنصر، پادشاه  زيادی از يهوديانی آهء عده
   بود، به  برده  بابل  به ، آنها را اسير آرده بابل

 خود   زادگاه  به  بازگشتند و هرآس يهودا و اورشليم
:  بودند از  سفر عبارت  در اين  يهوديان رهبران2.  رفت

، نحميا، سرايا، رعياليا، مردخای،  ، يهوشع زروبابل
 .  و بعنه ، مسفار، بغوای، رحوم بلشان
 بازگشتند و تعداد   وطن  به آهی يهوديان یها  طايفه نام

 :  زير است  شرح آنها، به
 ؛نفر 2ر172   فرعوش از طايفه3-35

 ؛نفر 372 شفطيا  ءاز طايفه
 ؛نفر 775   آرحء از طايفه
   و يوآب  يشوع  از نسل آه (  موآب  فحتء از طايفه

 ؛نفر 2ر812) بود
 ؛نفر 1ر254   عيالمء از طايفه
 ؛نفر 945  زتو ءاز طايفه
 ؛نفر 760ی  زآاء از طايفه
 ؛نفر 642ی  بان ءاز طايفه
 ؛نفر 623ی  ببا ءاز طايفه
 ؛نفر 1ر222 ازجد ء از طايفه

                                                 
 آمده تقريبی است؛ متن اصلی 10و 9ارقامی که در آيات    *

 .عبری اين آيات چندان واضح نيست

 ؛نفر 666   ادونيقامء از طايفه
 ؛نفر 2ر056ی  بغواء از طايفه
 ؛نفر 454   عادينء از طايفه
 ؛نفر 98)  حزقيا بود  از نسل آه( آطير ء از طايفه
 ؛نفر 323ی بيصا ء از طايفه
 ؛نفر 112   يورهء از طايفه
 ؛نفر 223   حاشومء از طايفه
 ؛نفر 95 جبار ء از طايفه
 ؛نفر 123  لحم  بيتء از طايفه
 ؛نفر 56   نطوفهء از طايفه
 ؛نفر 128   عناتوتء از طايفه
 ؛نفر 42   عزموتء از طايفه
 نفر؛ 743   و بئيروت  و آفيره  يعاريم های قريت از طايفه
 ؛نفر 621   و جبع رامهی ها از طايفه
 ؛نفر 122   مخماس ءاز طايفه
 ؛نفر 223ی  و عا ئيل بيتی ها از طايفه
 ؛نفر 52 نبو ء از طايفه
 ؛نفر 156   مغبيشء از طايفه
 ؛نفر 1ر254   عيالمء از طايفه
 ؛نفر 320   حاريمء از طايفه
 ؛نفر 725لود، حاديد و اونو ی ها از طايفه
 ؛نفر 345اريحا  ء از طايفه
 .نفر 3ر630   سناعهء از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد آاهنان36-39
 : زير است
 ؛نفر 973)  بود  يشوع  از نسل آه( يدعيا  از طايفه
 ؛نفر 1ر052 امير  از طايفه
 ؛نفر 1ر247 فشحور  از طايفه
 .نفر 1ر017   حاريم از طايفه

   شرح  برگشتند به  وطن  به آهی تعداد الويان42و41و40
 : زير است
 هودويا   از نسل آه ( ئيل ی و قدم يشوعی ها از طايفه

 ؛نفر 74) بودند
   آساف  از نسل آه( خدا   خانه  و نوازندگان خوانندگان

 ؛نفر 128) بودند
،  ، آطير، طلمون  شلوم  از نسل آه( خدا ء  خانه نگهبانان
 .نفر 139 )، حطيطا و شوبای بودند عقوب
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 بازگشتند از   وطن  به  خدا آهء  خانه خدمتگزاران43-54
 :زير بودندی ها طايفه

 ، سيعها، ، قيروس صيحا، حسوفا، طباعوت
 ، ، حاجاب ، عقوب ، حجابه ، لبانه فادون
 ، ، جحر، رآيا، رصين ، جديل  حانانی،شمال

 ،  اسنهی،، بيسا ، فاسيح ، عزه نقودا، جزام
 ، ، حقوفا، حرحور، بصلوت ، بقبوق يم، نفوس معونيم

 ، ، سيسرا، تامح محيدا، حرشا، برقوس
 .، حطيفا نصيح

   سليمان  خادمان  از نسل  افراد نيز آه اين57و56و55
 : برگشتند  وطن  بودند به پادشاه
 ، فرودا،  هصوفرتی،سوطا
 ، ، جديل ، درقون يعله

 .ی و آم  حظبائيم ، فوخرت شفطيا، حطيل
   سليمان  خادمان  خدا و نسلء  خانه زارانخدمتگ58

 . بودندنفر 392، جمعًا  پادشاه
 حرشا،  ، تل  ملح ديگر از تلی  گروه  هنگام در اين59

ی  و ساير شهرها  اورشليم  و امير به ، ادان آروب
  توانستند از طريق یآنها نم. يهودا بازگشتند

اينها 60. اند ی اسرائيل  آنند آه خود ثابتی ها نامه نسب
 جمعًا  داليا، طوبيا و نقودا بودند آهی ها از طايفه

 .شدند ی منفر 652
 و   نامهای حبايا و هقوص  به  طايفه  سه از آاهنان61

 برزالئی  ء طايفه بزرگ. ( بازگشتند  اورشليم برزالئی به
 برزالئی جلعادی   با يكی از دختران  آه  آسی است همان

.)  وادگی او را روی خود گذاشت خان  آرد و نام ازدواج
های  نامه  نسب  نتوانستند از طريق  چون ولی ايشان62

   هستند، از آهانت  آاهنان  از نسل  آنند آه خود ثابت
 نداد از   اجازه  ايشان  به  يهوديان حاآم63.  شدند اخراج
 و   اوريم ء بوسيله  بخورند تا اينكه  آاهنان های سهم قربانی
 واقعًا از   آيا ايشان  شود آه  خداوند معلوم  طرف از* ُتميم
 .  هستند يا نه  آاهنان نسل

 يهودا   سرزمين نفر به 42ر360 جمعًا  پس65و64
 و آنيز  غالم 7ر337 تعداد   بر اين عالوه. بازگشتند

                                                 
 آنها خواست خدا را ءاوريم وتميم دو شیءی بودند که بوسيله   *

 .دادند تشخيص می

.  بازگشتند  وطن  نيز به  زن مرد و نوازنده 200و 
و شتر  435قاطر،  245،  اسب 736آنها 67و66

 . با خود بردند االغ 6ر720
  از سرانی  رسيدند، بعض  اورشليم  به يهوديانی وقت68
  داوطلبانهی  خداوند هدايا خانهی بازسازی  برا قوم
خود ی  بقدر تواناي از ايشانک هر ي69.  آردند تقديم
 500:  بود از  عبارت  رويهمرفته  داد، آه هديه

   و صد دست  نقره آيلوگرم 2ر800 طال و  آيلوگرم
 . آاهنانی  برا لباس

 و   و نوازندگان ، خوانندگان ، الويان  آاهنان پس70
  از مردمی  خدا و بعضء  خانه  و خدمتگزاران نگهبانان

  بقيه.  شدند  ساآن  آن اطرافی  و شهرها در اورشليم
 .خود رفتندی  شهرها  نيز به قوم

 
  قربانگاهی بازساز

   سرزمين  به  آسانی آه مام، ت  سال  هفتم در ماه
 در   بودند از شهرهای خود آمده يهودا بازگشته

 پسر   آاهن  يهوشع آنگاه2.  شدند  جمع اورشليم
 و   پسر شئلتئيل ، و زروبابل  و ساير آاهنان يهوصادق
.  بنا آردند  را دوباره  خدای اسرائيل  او قربانگاه خاندان
 موسی، مرد خدا،   تورات  در آتاب  همانطور آه سپس

  های سوختنی تقديم  بود، قربانی  شده دستور داده
   خود بازگشته  سرزمين  به  يهوديانی آه گرچه3. نمودند

ترسيدند،   بودند می  سرزمين  در آن بودند از مردمی آه
 خود بنا آردند و   را در جای سابق  قربانگاه با اينحال
  صر را به و ع های سوختنی صبح ، قربانی روی آن

  ها را همانطور آه آنها عيد خيمه4.  نمودند خداوند تقديم
 بود، برگزارآردند   شده  موسی نوشته  تورات در آتاب
 برای هر  هايی را آه  روزهای عيد، قربانی ودر طول
،   پس از آن5.  نمودند  بود، تقديم  شده روز تعيين

،  های سوختنی روزانه  قربانی آنهابطور مرتب
 ء ه نو و جشنهای ساليان  ماه  جشن های مخصوص بانیقر

ها،   قربانی  بر اين عالوه. آردند  می خداوند را تقديم
  روز اول6. شد  می  خداوند تقديم  به  هم هدايای داوطلبانه

 خداوند، ء های خانه  پايه  از گذاشتن ، حتی قبل  هفتم ماه
 برای های سوختنی  قربانی  تقديم  به  شروع آاهنان

 .خداوند آردند
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  خدا خانهی بازساز
بنا و نجار ی ا  خدا عدهء خانهی بازسازی  برا سپس7

 مواد  صور و صيدونی  اهال  آردند و به استخدام
   دادند و از آنها چوب  زيتون  و روغن  شرابی،غذاي

   دريا، به ، از طريق  چوبها از لبنان اين. سرو گرفتند
  ، پادشاه  آورش ءاينها با اجازه  تمام. شد ی م يافا حمل
 .  گرفت ی م ، انجام پارس

،   اورشليم  به  ورود يهوديان  دوم  از سال  دوم در ماه8
   به  آسانی آه  و تمام ، الويان ، آاهنان ، يهوشع زروبابل
 خدا ء  بودند آار بازسازی خانه  يهودا بازگشته سرزمين
   يا بيشتر سن ال س  بيست الويانی آه.  آردند را شروع

.  آنند  آار نظارت  شدند تا بر اين داشتند، تعيين
 و   و پسران  يشوع  بعهده  برآار آارگران نظارت9

)  هودويا از نسل (  و پسرانش ئيل  و قدمی برادرانش
   آار به  حيناداد نيز در اين  طايفه الويان. ( شد گذاشته
 .)آردند  آمک می ايشان

   شد، آاهنان  خداوند گذاشته انههای خ وقتی پايه10
 خود را پوشيدند و شيپورها را   مخصوص لباس

   سنجهای خود را به  آسافء  طايفه نواختند و الويان
، خداوند را   داود پادشاه  رسم صدا درآوردند تا مطابق

 خداوند   در وصف  آلمات  با اين ايشان11.  آنند ستايش
 برای  و محبتش  خداوند نيكوست«: سراييدند می

  ءگذاری خانه  برای پايه سپس» ! پايان  بی اسرائيل
.  با صدای بلند، خدا را شكر آردند  قوم خداوند، تمام

   آه  قوم  و سران  و الويان اما بسياری از آاهنان12
 برای خداوند   سليمان ای را آه پير بودند و خانه

 خداوند را ء های خانه  بودند، وقتی پايه  بود ديده ساخته
شد ديدند، با صدای بلند گريستند، در   می  گذاشته آه

آسی 13. آوردند  از شادی فرياد برمی  ديگران حاليكه
   را از فرياد شادی تشخيص  صدای گريه توانست نمی

   از فاصله  بلند بود آه  صداها چنان دهد، زيرا اين
 .رسيد  می  گوش نيز به دور

 
  خداء هخانی  با بازساز مخالفت

   شنيدند آه  يهودا و بنيامين  مردم وقتی دشمنان
  اند و مشغول  بازگشته  تبعيد شده يهوديان
نزد 2 هستند،   خداوند، خدای اسرائيلء بازسازی خانه

  بگذاريد ما هم«:  آمدند و گفتند  قوم  و سران زروبابل
 ما  ، چون  خدا با شما همكاری آنيمء در بازسازی خانه

  از وقتی آه.  پرستيم  را می  شما، خدای يگانه ثل م هم
   اينجا آورده ، امپراطور آشور، ما را به اسرحدون

 ». ايم  برای خدای شما قربانی آرده  هميشه است
 يهود   قوم  و ساير سران  و يهوشع زروبابلی ول3

 آار   در اين دهيم ی نم  شما اجازه به«:  دادند جواب
،  اسرائيلی  خداوند، خداء خانه. باشيدک شري

،   است  داده  فرمان  پارس  پادشاه  آورش همانطور آه
 ». شود  ساخته  اسرائيل  قوم  دست بايد به

   يهوديانء  روحيه  تضعيف  آنجا به  ساآنان پس4
 بسيار   خدا موانعء خانهی ، در آار بازساز پرداخته

  ه رشو از مقاماتی  برخ  به در ضمن5. ايجاد آردند
  آارشكنيها در تمام  اين.  آنند  آنها اقدام دادند تا عليه

  تا سلطنت و   وجود داشت  آورش  سلطنت دوران
 * .  يافت  ادامه داريوش

 
  اورشليمی  با بازساز مخالفت

 يهودا و   مردم  خشايارشا، دشمنان در آغاز سلطنت6
 .ادند، فرست  آنها برای پادشاه ای عليه نامه  شكايت اورشليم

  ای عليه  نامه  اردشير نيز شكايت  سلطنت در دوران7
 را   نامه  شكايت اين.  شد  نوشته  يهودا و اورشليم مردم
   و زبان  خط  به  و رفقای ايشان ، ميتراداد، طبئيل بشالم
  آسان9و8.  نوشتند  پارس  برای اردشير، پادشاه**ارامی

  بر ضد مردم  نامه  شكايت  اين  در نوشتن ديگری آه
  رحوم : بودند از  داشتند عبارت  دست يهودا و اورشليم

   و مقامات ای از قضات فرماندار، شمشائی منشی، عده
)   است  در عيالم آه (  و شوش ، بابل  از ارک ديگری آه

 آشور   ديگر آه ای از قومهای مختلف و نيز عده10بودند، 
سرزمينهای خود  و قدرتمند، آنها را از   بزرگ بانيپال
 رود   و ساير شهرهای غرب  در سامره  آورده بيرون
 . بود  داده  اسكان فرات

                                                 
رويدادهايی که در .  بخوانيد24 اين مطلب را در آيه ءدنباله   *

 .بعد اتفاق افتاده استحدود يک قرن ,  آمده23-6آيات 

 اين کتاب به زبان عبری نيست بلکه به 18: 6 تا 8: 4از  **
 .ارامی است که زبان رسمی سرزمين پارس بود
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  اردشير پادشاهی  برا آهی ا  نامه  متن  است اين11
 :، فرستادند پارس

،   هستيم  رود فرات  غرب  از ساآنان  آه ما بندگانت«
 شما  ان فرم  به  يهوديانی آه  آه نماييم  می  را آگاه پادشاه12
   محل  شهر را آه خواهند اين اند، می  شده  منتقل  اورشليم به

  آنها مشغول.  بازسازی آنند  است  بوده  و آشوب شورش
   آگاه پادشاه13.  هستند هايش  حصار و تعمير پايه ساختن

   ساخته  دوباره  شهر و حصارهايش  اگر اين باشند آه
  واهد بود، زيرا بعد از آن خ  پادشاه  زيان  به گمان شود، بی
  چون14.  نخواهند داد  و خراج  شما باج  ديگر به يهوديان
   آه  نيست ، شايسته خوريم  را می  و نمک پادشاه ما نان
 تا  ای فرستاديم ، نامه برای همين.   را ببينيم  پادشاه زيان
  استدعا داريم15.   سازيم  ماجرا آگاه  را از اين پادشاه

 را   نياآانتان  تاريخ  مورد آتاب رماييد در ايندستور ف
   در اين  گذشته  در قرون  گردد آه بررسی نمايند تا معلوم

   اين در حقيقت.   است  شورشهايی برپا گشته شهر چه
 برضد   آن  ساآنان  آه  است  شده  خراب  آن  سبب شهر به
د،  آنن  حكومت خواستند بر آن  می  و حكامی آه پادشاهان

   آه سازيم  می  را آگاه  پادشاه پس16. آردند  می  شورش مدام
، ديگر   شوند، پادشاه  ساخته  شهر و حصارهايش اگر اين
 در   آه  از قلمرو خويش  قسمت  نگهداری اين قادر به
 ».، نخواهند بود  است  رود فرات غرب

ی منشی  فرماندار و شمشائ  رحوم  به  پادشاه پس18و17
 رود  غربی  و نواح  در سامره  آه  ايشان انو همدست
 : داد  جواب  بودند، چنين  ساآن فرات

 بوديد رسيد و   فرستاده آهی ا نامه! درود بر شما«
  دستور دادم19.  شد  خوانده منی  برا  از ترجمه پس

 شهر   اين  ساآنان  شد آه معلوم. آنندی  و بررس تحقيق
   و آشوب  شورش ان پادشاه  عليه از ديرباز هميشه

 قدرتمندی  پادشاهان  آه  فهميدم همچنين20. اند برپا آرده
   رود فرات  بر سراسر غرب اند آه  بوده در اورشليم
   و خراج  و باج آردند، و جزيه یمی فرمانرواي

 دستور بدهيد   مردان  اين ، به بنابراين21. گرفتند یم
 صادر  ن م از جانبی  دارند و تا فرمان  نگه دست

 آنيد و  اقدامی فور22. نكنندی نشود شهر را بازساز
 ». را بگيريد  فتنه جلو اين

 و  رحومی ، برا  پارس  اردشير، پادشاهء نامهی وقت23
   شد، آنها با عجله  خوانده  ايشان و همدستانی شمشائ

 را بزور مجبور آردند   رفتند و يهوديان  اورشليم به
 . از آار بكشند دست

 
 شود ی م  شروع  خدا دوبارهء خانهی زسازبا
   سلطنت  دوم  خدا تا سال خانهی آار بازساز24

 . بود  مانده  متوقف  پارس ، پادشاه داريوش
 

 پسر( اسامی حجی و زآريا   دو نبی به آنگاه
   خدای اسرائيل  پيغام  دادن  آردند به شروع) عدو

   و يهوشع بابلوقتی زرو2.  و يهودا  اورشليم  يهوديان به
 شدند   خدا مشغول ء بازسازی خانه  آنها را شنيدند، به پيغام
 . آمک آردند  آنان  دو نبی نيز به و اين

   رود فرات  استاندار غربی، تتنا  هنگام در اينی ول3
 آمدند و   اورشليم  آنها به و همدستانی و شتربوزنا

 خدا ء نه خا  است  داده  شما اجازه بهی  آس چه«: گفتند
 از  سپس4»  آنيد؟  را تكميل را بسازيد و ساختمانش

   ساختن  مشغول را آهی  آسان  تمام آنها خواستند نام
  از آنجا آهی ول6و5.  بدهند  ايشان  خدا بودند، به خانه

بود، آنها نتوانستند از ی  يهود  سرپرستان خدا مراقب
و ی  شتربوزنای، تتنا پس. آنندی  جلوگير آار ايشان
 بودند   رود فرات  غرب  مقامات  آه  ايشان همدستان
   پادشاه  داريوش  اطالع بهی ا نامهی  را ط جريان

   چنين  نامه متن7.  ماندند رسانيدند و منتظر جواب
 :بود

 !  پادشاه درود بر داريوش
 ء  خانه  ساختمان  محل  ما به رساند آه یمی  آگاه به8

 را با   خانه  اين  و ديديم م رفتي  يهوديان بزرگی خدا
در ديوار ی چوبی سازند و تيرها ی م بزرگی سنگها

   پيش و با موفقيتی  تند آار به. گذارند ی آار م آن
   چه  آه  پرسيديم  ايشان ما از سرپرستان9. رود یم
  سپس10.   است  آار را داده  اينء  آنها اجازه به  یآس

   آه شما برسانيمی  آگاه  تا به آنها را پرسيديمی نامها
 . هستندی  آسان  چه  ايشان سرپرستان

 و   خدای آسمان ما خدمتگزاران«:  بود  اين جوابشان11
   بوسيله  قرنها پيش  خدا را آه  خانه  و اآنون  هستيم زمين
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اجداد 12.  سازيم  می  بنا شد، دوباره  اسرائيل  بزرگ پادشاه
   را به  خدا ايشان دند، پس آور  خشم  را به ما خدای آسمان

   خانه  آرد و او اين  تسليم  بابل  نبوآدنصر، پادشاه دست
   بابل ، به  را اسير آرده  اسرائيل  نمود و قوم را خراب

   اول ، در سال  بابل ، فاتح  پادشاه اما آورش13. برد
   خدا از نو ساخته  خانه  فرمانی صادر آرد آه سلطنتش

  ای را آه  طال و نقره  ظروف او تمام  همچنين14. شود
 ء  و در بتخانه  گرفته  خدا از اورشليم نبوآدنصر از خانه

  آورش.  خدا بازگرداندء  خانه  به  بود، دوباره  گذاشته بابل
   سمت  او را به  خودش  شيشبصر آه  را به  ظروف اين

 او  و به15 بود، سپرد   آرده فرمانداری يهودا تعيين
   خدا در اورشليمء  خانه  محل  را به  ظروف داد آهدستور 

.  بنا آند  دوباره  محل  خدا را در آن ءبازگرداند و خانه
 خدا را ء های خانه  آمد و پايه  اورشليم  شيشبصر به پس16

،   هستيم  بنای آن  ما مشغول  تابحال  وقت ؛ و از آن گذاشت
 ».  است  نشده ولی آار هنوز تمام

دانند امر فرمايند تا در   می  صالح گر پادشاه ا حال17
 آيا   آنند و ببينند آه  تحقيق  سلطنتی بابلء آتابخانه

؟   يا نه  است  فرمانی داده  چنين  پادشاه بدرستی آورش
 . فرمايند  ما ابالغ  خود را به  خواست  پادشاه سپس

 
   داريوش فرمان

 در   داد آه  فرمان  پادشاه  داريوش آنگاه
ی  اسناد در آنجا نگهدار ، آه  بابلء آتابخانه

   اآباتان  در آاخ سرانجام2.  بپردازند  تحقيق شد، به یم
  پيدا آردند آهی  طومار  مادهاست  در سرزمين آه
 : بود  شده  نوشته  چنين آنی رو

 خدا  ، در مورد خانه  پادشاه  آورش  سلطنت  اول در سال3
 : صادر شد  پادشاه  از طرف  فرمان ، اين در اورشليم

  ساخته  ، دوباره هاست ی قربان  تقديم  محل  خدا آهء خانه
  * ذراع شصتک ، هر ي خانهی  و بلند عرض. شود
ک  و ي  بزرگ  سنگ  رديف  از سه ديوار آن4. باشد
 از   آن  هزينه تمام.  شود ، ساخته آنی  رو  چوب رديف
ی ا  طال و نقره وفظر5.  شود  پرداخت  پادشاه ءخزانه
   آورده  بابل  و به  خدا گرفتهء  نبوآدنصر از خانه آه

                                                 
 .حدود بيست و هفت متر است» شصت ذراع«   *

، در   سابق  و مثل  بازگردانيده  اورشليم  به بود، دوباره
 . شود  خدا گذاشته خانه

ی تتنای  را برا  فرمان  اين  پادشاه  داريوش پس7و6
 رود   غرب و ساير مقاماتی استاندار، شتربوزنا

 : بودند فرستاد  ايشان ستان همد  آه فرات
 شود   ساخته  در جای سابقش  خدا دوبارهء بگذاريد خانه

   دست  يهود آه  قوم  فرماندار يهودا و سران و مزاحم
 برای  بلكه8.  خدا هستند، نشويدء  خانه اندر آار ساختن

 ساختمانی را از   مخارج  تمام درنگ  آار بی پيشرفت
 رود   غرب  در طرف تی آه سلطنتی، از مالياء خزانه
هر روز، 10و9. شود، بپردازيد آوری می  جمع فرات
   هستند به  در اورشليم  آاهنانی آه  درخواست طبق
 و نيز گاو و   زيتون ، روغن ، نمک ، شراب  گندم ايشان
 مورد پسند خدای  هايی آه  بدهيد تا قربانی  و بره قوچ

 و  المتی پادشاه نمايند و برای س ، تقديم آسمانی است
 مرا تغيير دهد،   فرمان  اين هر آه11.  دعا آنند پسرانش
 شود و   درست اش  خانه  داری از تيرهای سقف چوبه
   تبديل دان  زباله  به اش  شود، و خانه  دار آشيده  به بر آن
 را تغيير   فرمان  اين  و هر قومی آه هر پادشاه12. گردد

 شهر   خدايی آه  آند، آن  خدا را خرابء دهد و خانه
،   است  آرده  خود انتخابء  خانه  را برای محل اورشليم

 را   فرمان ، اين  پادشاه ، داريوش من.  ببرد او را از بين
 . تأخير اجرا شود  بدون ، پس صادر آردم

ی  فور و همدستانشی استاندار، شتر بوزنای تتنا13
 .  را اجرا آردند  پادشاه فرمان

 
  خداء انهخک تبر

   خدا مشغولء خانهی  بازساز  يهود به  قوم  سران پس14
ی و زآريای آميز حج تشويقی شدند و در اثر پيامها

  مطابق  خدا ء خانه  بردند و سرانجام آار را پيشی نب
 و   و داريوش  آورش  و فرمان اسرائيلی دستور خدا

   اين به15.  شد ، ساخته  پارس اردشير، پادشاهان
   ماه  خدا در روز سوم ءخانهی  آار بازساز يبترت
  ، تكميل  پادشاه  داريوش  سلطنت  ششم از سال» ادار«

 .گرديد
 از  آهی  آسان  و تمام ، الويان  آاهنان  هنگام در اين16

ک  خدا را تبرء خانهی  بودند با شاد بازگشتهی اسير
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   خدا، صد گاو، دويستء خانهک تبری برا17. نمودند
 بز نر نيز  دوازده. شدی  قربان ، و چهار صد بره قوچ
ی  قربان  اسرائيل ء قبيله  دوازده  گناهانء آفارهی برا

 خود   را سر خدمت  و الويان  آاهنان سپس18. گرديد
   شريعت  دستورات  خدا قرار دادند تا طبقء در خانه

 . شوند  آار مشغول بهی موس
 

  عيد پسح
 بودند، در روز   بازگشته  از اسارت يهوديانی آه19

.  گرفتند  را جشن ، عيد پسح  سال  اول  ماه چهاردهم
 عيد تطهير   خود را برای اين  و الويان  آاهنان تمام20

،   قوم  را برای تمام های عيد پسح  بره آردند و الويان
 از   يهوديانی آه پس21.  آردند  ذبح  و خودشان آاهنان
   از اعمال  با آسانی آه راه بودند هم  بازگشته اسارت
 بودند تا خداوند،   آشيده  دست پرست  قومهای بت قبيح

 را   آنند، قربانی عيد پسح  را عبادت خدای اسرائيل
 روز با شادی   فطير را هفت آنها عيد نان22. خوردند
   را بر آن* آشور  گرفتند، زيرا خداوند، پادشاه جشن
 خدای   خدای حقيقی آهء  خانه  تا در ساختن داشت

 . آمک آند  ايشان  باشد، به اسرائيل
 

 روند ی م  اورشليم  به عزرا و همراهانش
،   پارس  اردشير، پادشاه  سلطنت در زمان

عزرا .  عزرا  نام آرد به یمی زندگ یمرد
پسر سرايا بود، سرايا پسر عزريا، عزريا پسر 

  ، صادوق  پسر صادوق ، شلوم حلقيا، حلقيا پسر شلوم
 پسر امريا، امريا پسر  ، اخيطوب پسر اخيطوب

 پسر زرحيا،  ، مرايوت عزريا، عزريا پسر مرايوت
پسر ی  بقی،پسر بقی  عزی،زرحيا پسر عز

 پسر العازار  ، فينحاس  پسر فينحاس ، ابيشوع ابيشوع
 .  اعظم  آاهن و العازار پسرهارون

   را آه ت تورا  يهود بود و آتاب دينی عزرا از علما6
   بود، خوب  داده  اسرائيل  قوم بهی  موس خداوند بوسيله

                                                 
احتماًال منظور پادشاه پارس است که در آن : »پادشاه آشور«  *

هان آشور که  پادشاءءزمان بر سرزمينی که قبًال زير سلطه
 .راند حکومت می, دشمن اسرائيل بودند قرار داشت

  خواست ی عزرا م  هر چه اردشير پادشاه.  دانست یم
عزرا .  با او بود داد، زيرا خداوند، خدايش یمی  و به

 و  از يهوديانی ا  عده و همراه9و8و7  گفتک  را تر بابل
 و  ان، نگهبان ، نوازندگان ، الويان نيز آاهنان
 روز  ايشان.   رفت  اورشليم  خدا بهء  خانه خدمتگزاران

   اردشير از بابل  سلطنت  هفتم  از سال  اول  ماه اول
   پنجم  ماه خدا روز اولی  يار  آردند و به حرآت
عزرا 10.  رسيدند  اورشليم  به ، بسالمت  سال همان
   و بكار بستن  توراتء  مطالعه خود را وقفی زندگ
   اسرائيل  مردم  به  احكامش  و تعليم  آن وراتدست

 . بود نموده
 

  اردشير ءسفارشنامه
 عزرا،   به  اردشير پادشاه آهی ا  نامه  متن  است اين11

 : يهود داد  دين  و عالم آاهن
   و عالم آاهنی  عزرا ، به از اردشير پادشاه12

 . آسمانی  خدا شريعت
   اسرائيل  مردم  از تمام  آه مده  می  فرمان  وسيله  اين به13

   من  در سراسر قلمرو سرزمين  و الويانی آه و آاهنان
   تو به تواند همراه  بخواهد می برند، هر آه بسر می
   مشاورم  و هفت  من تو از طرف14.  باز گردد اورشليم

  شوی تا بر اساس  می  و يهودا فرستاده  اورشليم به
در 16و15.  آنی  آنجا را تحقيق  مردم  وضع  خدايت قوانين
   تقديم  خدای اسرائيل  ما به ای را آه  طال و نقره ضمن
دهند،   می  اهالی بابل ای را آه  و طال و نقره آنيم می

 خدا ء  برای خانه  و آاهنان  يهوديان  با هدايايی آه همراه
 آنجا  وقتی به17.  ببر  اورشليم آنند، با خود به  می تقديم

ها،   هدايا، گاوها، قوچ  از هر چيز با اين  قبلرسيدی
 برای هدايای آردی و نوشيدنی  ها، و موادی را آه بره
   آنها را روی قربانگاه  و تمام  خريداری آن  است الزم
 هر   هدايا را بهء بقيه18.  نما  خدای خود تقديم ءخانه

  دانيد و مطابق  می  صالح  تو و برادرانت طريقی آه
 ما  لوازمی را آه19 . بكار ببريد  خدای شماست خواست

 خدای   به دهيم  می  خدای شما در اورشليمء برای خانه
 خدا ء اگر چيز ديگری برای خانه20.  آنيد خود تقديم
   سلطنتی دريافتء توانيد از خزانه  داشتيد می احتياج
 .نماييد
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دارها در   خزانه  تمام ، به ، اردشير پادشاه من22و21
   هر چه  آه دهم ی دستور م  رود فرات  غرب ناطقم

، از شما  آسمانی  خدا  شريعت  و عالم عزرا، آاهن
   هزار و چهار صد آيلوگرم تا سه  نمايد درخواست

،  ، دو هزار ليتر شراب  گندم  هزار آيلوگرم ، ده نقره
  آهک  و هر مقدار نم  زيتون دو هزار ليتر روغن

  آسمانی  خدا هر چه23. او بدهيد  بهی  باشد فور الزم
 او بجا آوريد، ء خانهی  تأخير برا  باشد، بدون فرموده

  همچنين24.  شود  نازل  و خاندانم  خدا بر من مبادا خشم
،  ، نوازندگان ، الويان  آاهنان  تمام  آه آنم ی م اعالن

 خدا از ء  خانه  و ساير آارآنان ، خدمتگزاران نگهبانان
 . هستند  معاف  ماليات ونه هرگ پرداخت

،   است  تو داده  خدا به آهی عزرا، با حكمتی و تو ا25
دانند  ی را م  خدايت  شريعت را آهی  و قضات حكام
   رود فرات  غرب  مردم  مسايل بهی رسيدگی برا

تو آشنا نباشند، ی  خدا اگر آنها با شريعت.   آن انتخاب
نخواهد از ی ساگر آ26. ی ده  را تعليم بايد ايشان
 آند، بايد   اطاعت تو و دستور پادشاهی  خدا شريعت

   است  او يا مرگ  شود؛ مجازات  مجازات درنگ یب
 .  يا زندان  اموال يا تبعيد، يا ضبط

 بر خداوند،  سپاس«:  عزرا اينطور دعا آرد سپس27
   گذاشت  پادشاه  را در دل  اشتياق  اين خدای اجداد ما آه

.  دهد  زينت  است  در اورشليم داوند را آه خء تا خانه
 و   پادشاه  مرا مقبول  آه آنم  را شكر می خداوند، خدايم28

   قوت  من  گردانيد و به  مقتدرش  مقامات  و تمام مشاوران
 تا   آنم  را جمع های اسرائيل  طايفه  سران بخشيد تا بتوانم

 ». بازگردند  اورشليم  به با من
 

  عزرا بازگشتند  همراه هايی آه خاندان  اسامی سران
ی اسرائيلی ها  طايفه سرانی  نامها  است اين
از  *  من  اردشير همراه  سلطنت در دوران  آه

 : بازگشتند  اورشليم  به بابل
 ؛  فينحاسء ، از طايفه جرشوم2-14

  ايتامار؛ء ، از طايفه دانيال
  داود؛ ، از طايفه)پسر شكنيا ( حطوش

                                                 
 .منظور عزرا است   *

 ؛  فرعوشء  ديگر از طايفهمرد 150و زآريا، 
  مرد ديگر از طايفه 200، و )پسر زرحيا(اليهو عينای 

 ؛  موآب فحت
  زتو؛ ءطايفهمرد ديگر از  300، و ) ئيل یپسر يحز(شكنيا 
 ؛  عادين مرد ديگر از طايفه 50، و ) پسر يوناتان(عابد 

 ؛  عيالمء طايفهمرد ديگر از  70، و )پسر عتليا(اشعيا 
  شفطيا؛ء مرد ديگر از طايفه 80، و ) پسر ميكائيل(بديا ز

 ؛  يوآبء مرد ديگر از طايفه 218، و ) ئيل پسر يحی(عوبديا 
  بنی؛ ءمرد ديگر از طايفه 160، و )پسر يوسفيا ( شلوميت
  ببای؛ مرد ديگر از طايفه 28، و )پسر ببای(زآريا 
  ازجد؛ ءهمرد ديگر از طايف 110، و ) پسر هقاطان ( يوحانان
 .ی بغوا ء ديگر از طايفهمرد 70 زبود و ی،عوتا
 ء  از طايفه  ديگر آهمرد 60، شمعيا و  ئيل ی، يع اليفلط

 . رفتند  اورشليم  بودند، بعدًا به ادونيقام
 

   اورشليم  به بازگشت
رود  ی شهر اهوا م  به آهی  را در آنار رود  همه من15

در ی وقت.  و زديم روز در آنجا ارد  و سه  آردم جمع
 بودند، بازديد   آمده آهی  و آاهنان  از قوم  محل آن

  پس16.  را نيافتمی در آنجا آسی  الوء ، از قبيله آردم
،  ، الناتان ، ياريب ، شمعيا، الناتان ئيل یاليعزر، ار

   بودند به  الويان  سران  را آه ، زآريا و مشالم ناتان
 از علما بودند، احضار  ه آ  و الناتان  يوياريب اتفاق
   عدو، سرپرست پيشی را با پيغام  و ايشان17  آردم

   آه  تا از او و بستگانش  در آاسفيا فرستادم يهوديان
   خدا در آاسفيا بودند بخواهند آهء  خانه خدمتگزارن
  به18.  خدا نزد ما بفرستند خانهی برا یخدمتگزاران

 شربيا را   نام بهی  مرد آاردان ما، ايشانی  خدا لطف
 ما   پيش  و برادرانش  نفر از پسران با هيجده
 و ی،پسر الوی  محلی، محل شربيا از نسل. (فرستادند

 حشبيا و  آنها همچنين19.)  بود پسر اسرائيلی الو
 و  بود با برادرانی  مرار  از نسل اشعيا را آه

.  نفر بودند نزد ما فرستادند  بيست  آه پسرانش
 ء  خانه  از خدمتگزاراننفر 220،   عده بر اين  عالوه20

ی  آسان  افراد از نسل اين. ( شدند  ما ملحق خدا نيز به
  بهک آمی  را برا  ايشان  داود و افرادش بودند آه
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 نفر 220   اينء همهی اسام.)  بودند  نموده  تعيين الويان
 . شد نوشته

ی  همگ  نمودم ، اعالم در آنار رود اهوا بوديمی وقت21
 خود را در حضور   وسيله  اين  تا به  بگيريم روزه
 سفر   در اين  و از او بخواهيم  آنيم خود فروتنی خدا

.  نمايد  حفظ  و اموالمان  و فرزندان  زن ما را همراه
   آنم  درخواست  از پادشاه آشيدم ی م خجالت22

   در مقابل  راه  ما بفرستد تا در طول همراهی سربازان
   بودم  گفته  پادشاه  به  آنند، چون  از ما حمايت ناندشم
   دارند محافظت  او ايمان  به آهی  خدا از آسان آه
  گويند سخت یمک  او را تر را آهی آند، اما آنان یم

 و از خدا   گرفتيم  روزه پس23. نمايد ی م مجازات
   آند و او نيز اين  تا از ما محافظت  آرديم خواهش

 .دآار را آر
   آاهن ، شربيا و حشبيا و ده  آاهنان  سران از بين24

   نگهداری و حمل تا مسئول25   آردم ديگر را انتخاب
 و   و مشاوران  پادشاه  و هدايايی باشند آه طال و نقره

   خدا تقديم ء برای خانه  اسرائيل  دربار و نيز قوم مقامات
   به يی آه و هدايا مقدار طال و نقره27و26.  بودند آرده
 3ر400،   نقره تن 22:  بود از  عبارت  سپردم ايشان

  جام 20 طال،  آيلوگرم 3ر400،   نقره  ظروف آيلوگرم
 مفرغی صيقلی  ، دو ظرف  هزار درهم  ارزش طال به
 . طال گرانبها بود  مثل  آه خالص

خداوند ی شما برا«:   گفتم  آاهنان  اين  به سپس28
   نيز آه  و ظروف  طال و نقره ايد و اين  شده تقديس
اند،   آرده ، هديه اجدادتانی  خداوند، خدا  به مردم
 آنيد   مواظبت ، از آنها بدقت پس29؛ باشند ی م مقدس

   و الويان  آاهنان  سران  به  و آاست  آم تاآنها را بدون
 دهيد تا   تحويل  در اورشليم  اسرائيل  قوم بزرگان و

   و الويان آاهنان30» .اوند بگذارند خد  خانهء در خزانه
   گرفتند تا آنها را به  و هدايا را تحويل طال و نقره

 . ببرند  خدا در اورشليمء خانه
 و   آرديم  از آنار رود اهوا آوچ  اول  ماه در روز دوازدهم31

 سفر از خطر   اين  و خدا ما را در طول  شديم  اورشليمء روانه
   اورشليم  به سرانجام32.  نمود افظت مح  و راهزنان دشمنان
 .  آرديم  روز استراحت  و سه رسيديم

 خدا ء  خانه ، به  اورشليم  به  ورودمان در روز چهارم33
  ، به  آرده  را وزن  و طال و ظروف  نقره  و تمام رفتيم

العازار .   داديم  تحويل آاهنی  پسر اوريا مريموت
يوزاباد پسر ی ها نام بهی  و دو الو پسر فينحاس

  همه34. نيز با او بودندی ، و نوعديا پسر بنو يشوع
   آنها در همان  شد، و وزن  و وزن  هدايا شمرده اين

 . گرديد  يادداشت موقع
، برای خدای   بوديم  از تبعيد بازگشته  ما آهء  همه سپس35

 قربانی   بعنوان بره 77 و  قوچ 96گاو،  12  اسرائيل
   گناه ءبز نر نيز برای آفاره 12 و   نموديم سوختنی تقديم

 او   امرا و حكام  به  پادشاهء وقتی نامه36.  خود قربانی آرديم
 پشتيبانی خود   شد، همگی آنان  داده  رود فرات در غرب
 . داشتند  خدا اعالم  خانه  و ساختن را از قوم

 
 عزرای دعا

  ل اسرائي  قوم  امور، سران  اين  از پايان پس
 و   و آاهنان  قوم  آمدند و گفتند آه من  پيش

 ديار   اين  ساآن پرست بتی  خود را از قومها الويان
ها،  یها، حيت ی آنعان  قبيح اند و از اعمال جدا نكرده

ها  یها، مصر یها، موآب یها، عمون یها، يبوس یفرز
از ی  يهود مردان2. آنند یمی ها پيرو یو امور
   زنان خود و پسرانشانی ا برا قومه  اين دختران
ی  را با قومها  مقدس  قوم  وسيله  اين اند و به گرفته
 و   فساد، سران در اين. اند  آميخته  در هم پرست بت

 .اند  بوده  پيشقدم  قوم بزرگان
ی ، مو  خود را دريدم ، جامه  خبر را شنيدم اينی وقت3

  سپس4.   و متحير نشستم  خود را آندم سر و ريش
ی  از خدا  قوم  گناه  بخاطر اين آهی از آسانی گروه

   تا وقت  شدند و من  جمع ترسيدند نزد من ی م اسرائيل
 .  ماندم عصر، همانطور نشستهی  قربان تقديم

 و با  خود بلند شدمی عصر از جای  قربان در هنگام5
خود را ی  و دستها  زانو زدم  دريده ء جامه همان

خدايا در «:  گفتم6،   بلند آرده يمبحضور خداوند، خدا
   در حضورت  آه آشم ی م  و خجالت نزد تو شرمسارم

 و   ما از سر ما گذشته  گناهان ، چون سر بلند آنم
 ما از  قوم7.   است آشيدهک  فل ما سر بهی خطاها
ی  زياد  گناهان  مرتكب  تا بحال گذشتهی زمانها
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 و   و پادشاهان ما  آه  است  دليل  همين اند؛ به شده
 و اسير و   ديگر آشته  پادشاهان  دست  به آاهنانمان
  تا امروز همی  رسواي ، و اين ايم  و رسوا شده غارت

ی  تو ا  لطف  آه استی  مدت و حال8.  استی باق
از ی ا  و تو عده  ما شده  حال ما، شاملی خداوند، خدا

  دس مق  مكان  در اين  آورده  بيرون ما را از اسارت
   تازه و حياتی  ما شاد و بهی ا مستقر ساخته

تو ما را در ی ، ول  بوديم ما اسير و برده9. یا بخشيده
   ما را مورد لطف  بلكهی،نكردک تری  بردگ حالت

   تازه  ما حيات  تو به.ی قرار داد  پارس پادشاهان
 و در  آنيمی  تو را بازسازء  خانه تا بتوانيمی ا بخشيده
 .  باشيم  در امان هودا و شهر اورشليم ي سرزمين

  ، چه  لطف  همه  از اين  ای خدای ما، پس و حال«11و10
 تو   بار ديگر از دستورات ؟ در حاليكه  بگوييم توانيم می
.  ايم  بودی، سرپيچی آرده  ما داده  به  انبيايت  توسط آه

   را به  بزودی آن  سرزمينی آه  بودند آه  ما گفته آنها به
 بر اثر   آه  آورد زمينی است  خود درخواهيم تصرف
 و   است  شده  نجس  آن پرست  بت  ساآنان  قبيح اعمال

 ما فرمودند  به12.   پر از فساد و پليدی است سراسر آن
 و   اهالی آنجا ندهيم  پسران  خود را به  دختران آه

  آنند و نيز  ازدواج  ايشان  ما با دختران  پسران نگذاريم
   از آن  تا بتوانيم  قومها آمک نكنيم  آن هرگز به
 را برای   و آن مند شويم  حاصلخيز بهره سرزمين

  اما ما مرتكب13.   بگذاريم  ارث  تا ابد به فرزندانمان
   و تو ما را تنبيه  بزرگی شديم  و گناهان  زشت اعمال
 ما   سزاوار بوديم  آه  آمتر از آنچه دانيم ولی می. آردی
با 14.  آزاد شويم   نمودی و گذاشتی از اسارت را تنبيه

 و با  ايم  تو سرپيچی نموده ، باز از دستورات وجود اين
 شک  ، بدون حال.  ايم  آرده  قومهای فاسد وصلت اين

 و حتی يكنفر از ما   گرفت  تو قرار خواهيم مورد خشم
ای خداوند، خدای 15.  باقی نخواهد ماند نيز زنده
   قوم ما بازماندگان.  هستی ، تو خدايی عادل لاسرائي
،  آنيم  می  خود اعتراف  گناه  در حضور تو به اسرائيل

   در حضورت  نيستيم  شايسته  گناه  اين  سبب هر چند به
 ». بايستيم

 
  ی غيريهود از زنانی جداي

 خدا ء  خانه  عزرا در مقابل همانطور آه
 دعا و  آنان يه بود و گر  نهاده بر زمين یرو

 و   و زنان از مردانی  زياد آرد، عده ی م اعتراف
   شدند و با او گريه  جمع نيز دورشی  اسرائيل اطفال
 .آردند

   بود به  عيالم ء از طايفه آه  ئيل ی شكنيا پسر يح سپس2
ی  خدا  به  نسبت  آه آنيم ی م ما اعتراف«:  عزرا گفت
ی  غيريهود زنان با  ، چون ايم  ورزيده خود گناه
ی برای ، باز اميد با وجود اينی ول.  ايم  آرده ازدواج

ی در حضور خداک اين3.  استی  باق اسرائيل یبن
 و   خود جدا شويم  از زنان  آه دهيم ی م  قول خويش

ما .   دور آنيم  سرزمين  از اين آنها را با فرزندانشان
 از خدا  آهی  مورد از دستور تو و آنان در اين

   عمل  شريعت ، و طبق آنيم یمی ترسند پيرو یم
ما از .   آنيم  ما بگو چه  برخيز و به حال4.  نماييم یم

   و آنچه  نااميد نباش  آرد، پس خواهيمی تو پشتيبان
 ».  بده  انجام  است الزم

 و   و الويان  آاهنان  عزرا بلند شد و از سران آنگاه5
   هر چه  بخورند آه م تا قس  خواست اسرائيل ی بن تمام

.  خوردند  قسم  دهند؛ و همه  انجام  است شكنيا گفته
   اطاق  و به  خدا برخاستء  عزرا از برابر خانه سپس6

 در آنجا ماند،   و شب رفت)  پسر الياشيب ( يهوحانان
   گناه  بسبب  نوشيد، چون  آب  خورد و نه  نان نهی ول
 . بود  گرفته  ماتم قوم

   تمام  شد آه  اعالم  سراسر يهودا و اورشليم در پس8و7
 شوند و   جمع  روز در اورشليم  سه  بايد در عرض قوم

 و   سران  تصميم  خودداری آند طبق اگر آسی از آمدن
  خود او هم  خواهد گرديد و  او ضبط  اموال  قوم بزرگان
   از سه پس9.  طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم از ميان
 يهودا و   مردان  بود، تمام  نهم  ماه  بيستم روز روز آه
 ء  جلو خانه  شدند و در ميدان  جمع  در اورشليم بنيامين

 و بخاطر   موضوع  اهميت آنها بسبب. خدا نشستند
  سپس10. لرزيدند باريد، می  می  شديدی آه باران

شما «:   گفت  چنين  ايشان  بلند شد و به عزرای آاهن
   غيريهودی ازدواج  با زنان ايد، چون  شده  گناه مرتكب
  اسرائيل  بنی  گناهان  به  آارتان ايد و با اين آرده
   در حضور خداوند، خدای اجدادتان حال11. ايد افزوده
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 جا   او را به  آنيد و خواست  خود اعتراف  گناهان به
 شما هستند   در اطراف خود را از قومهايی آه. آوريد

 ». جدا شويد  بيگانه  زنان ايندور نگهداريد و از 
  ای انجام  گفته آنچه«:  دادند  با صدای بلند جواب همه12
  چون.   آار يكی دو روز نيست ولی اين13.  دهيم می
.  اند زياد است  شده  گناهی آلوده  چنين  به  آسانی آهء عده

   از اين بارد و بيش  می  بشدت  هم  باران در ضمن
 ما در  بگذار سران14.  نجا بايستيم در اي توانيم نمی

 هر  سپس.  آار رسيدگی آنند  اين  بمانند و به اورشليم
 با   شده  تعيين  غيريهودی دارد، در وقت  زن  آه آس

   وضعش  شهر خود بيايد تا به  و قضات بزرگان
آسی 15» . خدای ما از ما برگردد رسيدگی شود و خشم

پسر  ( جز يوناتان نكرد،   پيشنهاد مخالفت با اين
 و   از پشتيبانی مشالم آه)  پسر تقوه(و يحزيا )  عسائيل

 .شبتای الوی برخوردار بودند
 چند نفر   را پذيرفتند و عزرای آاهن  روش  اين قوم16

 را  شان  آرد و اسامی ها را انتخاب  طايفه از سران
 خود را   تحقيق  دهم  ماه ، روز اول  گروه اين.  نوشت
 مردانی   وضع  به  ماه  سه و در عرض17آردند،   شروع

 . داشتند رسيدگی نمودند  بيگانه  همسران آه
 

  داشتند  بيگانه  زنان آهی مردانی اسام
 : داشتند  بيگانه  زنان آهی مردانی  اسام  است اين18

 : از آاهنان
معسيا، :   و برادرانش  پسر يهوصادق  يهوشع ازطايفه

  از  دادند آه  قول  مردان اين19. يا، جدل اليعزر، ياريب
 خود جدا شوند و هر يک برای  ء بيگانه همسران
   برای قربانی تقديم ، يک قوچ  گناهش  شدن بخشيده
 .آرد

 .و زبديای حنان:  اميرء از طايفه20
 .، عزيا ئيل معسيا، ايليا، شمعيا، يحی:   حاريم از طايفه21
،  يا، اسماعيل معسی،اليوعينا:  فشحور از طايفه22
 . ، يوزاباد، العاسه ئيل نتن

 : از الويان23
، فتحيا، ) قليطا  به معروف( قاليا ی،يوزاباد، شمع
 .يهودا، اليعزر

 : از نوازندگان24

 . الياشيب
 : خدا  خانه از نگهبانان

 .ی، اور ، طالم شلوم
 :  قوم از بقيه25

ازار، ، الع رميا، يزيا، ملكيا، ميامين:   فرعوش از طايفه
 .ملكيا، بنايا

، عبدی،  ئيل متنيا، زآريا، يحی:   عيالم از طايفه26
 .، ايليا يريموت

،  ، متنيا، يريموت اليوعينای، الياشيب:  زتو از طايفه27
 .زاباد، عزيزا

 .ی عتالی،، حننيا، زبا  يهوحانان:ی ببا از طايفه28
،  ، عدايا، ياشوب ک، ملو  مشالم:ی بانء از طايفه29

 . ، راموت شآل
، بنايا، معسيا،  عدنا، آالل:   موآب  فحت ءاز طايفه30

 .ی منسی،، بنو ئيل متنيا، بصل
اليعزر، اشيا، ملكيا، شمعيا، :   حاريمء از طايفه32و31

 .، شمريا ک، ملو ، بنيامين شمعون
،  ، زاباد، اليفلط  متاتهی،متنا:   حاشومء از طايفه33

 .ی شمعی، منسی،يريما
، بنايا،  ، اوئيل  عمرامی، معدا:ی بان ايفهاز ط34-37

 ی،، متنيا، متنا ، الياشيب  ونيا، مريموتی،بيديا، آلوه
 .يعسو

، عدايا،   شلميا، ناتانی، شمع:ی بنوء از طايفه38-42
 ، شلميا، شمريا،  عزرئيلی، شارای، شاشای،مكندبا
 . ، امريا، يوسف شلوم

د، زبينا، يدو، ، متتيا، زابا ئيل یيع:  نبو از طايفه43
 .، بنايا يوئيل

 بودند و   گرفته  بيگانه ، زنان  مردان  اينء همه44
  شدهی  فرزندان  صاحب  زنان  از اين از ايشانی بعض
 .بودند



 

نحميا
 

   بعنوان  اورشليم  نحميا به بازگشت:   نخست بخش.   دانست  از چهار بخش  مرآب توان ی نحميا را م آتاب
.  حصار اورشليمی بازساز:  ّوم د بخش.  يهودا  سرزمين  اوضاع بهی  رسيدگ ، جهت  پارس  پادشاهء نماينده
. شود ی م  از گناهانشان  اسرائيل  قوم  و توبه  اعتراف  منجر به  عزرا آه  توسط  تورات تالوت:   سّوم بخش
 . يهودا  سرزمين  حاآم  نحميا بعنوان ساير خدمات:   چهارم بخش
 او  مرتبی ميا بر خداوند، و نيز دعاها نح  اعتماد راسخ  و توصيف ، ثبت  آتاب بارز اينی از ويژگيهای يك
 .باشد یمی  و  درگاه به

 : نحميا، پسر حكليا گزارش
   سلطنت  سال  آيسلو، در بيستمين در ماه
،   بودم  سلطنتی شوش وقتی در آاخ اردشير،

 حنانی با چند نفر   اسم  به ام  يهودی يكی از برادران2
   ديدنم  بودند، به  يهودا آمده  از سرزمين  تازه ديگر آه

 از تبعيد   آسانی آه  وضعء  درباره از ايشان. آمدند
 .  آردم  سؤال  اورشليم  بودند و نيز اوضاع بازگشته

ی و خواری  تنگ  در شدت ايشان«:  دادند آنها جواب3
 و   است حصار شهر هنوز خراب. برند ی سر م به

 ».  است  تعمير نشده  آن ءسوختهی ها دروازه
از .   آردم  و گريه ، نشستم  خبر را شنيدم وقتی اين4

  ، و در تمام  غذا نزدم  به  چند روز لب ناراحتی شدت
 .  دعا بودم  در حضور خدای آسمانها مشغول  مدت اين

  تو عظيم! آسمانهای خداوند، خدای ا«:  در دعا گفتم5
   به خود نسبتی ها  وعده  تو در انجام.ی هست و مهيب
 تو را  دارند و دستورات ی م  تو را دوست آهی آسان

 و   نظر آن  من به7و6. ی هست آنند، امين ی م اطاعت
 و  ، شب  اسرائيل ، قوم  بندگانتء  درباره مرا آهی دعا

  اعتراف. ، بشنو آنم ی م  حضور تو تقديم روز به
   من  و قوم  منی،بل!  ايم  آرده  تو گناه  ما به  آه آنم یم

 تو   و احكام  و دستورات ايم شدهی  بزرگ  گناه مرتكب
 ی، ما داد بهی زار خود موس خدمتگ  توسط را آه
   به  خود را آه  سخنان اينک اين8.  ايم  نكرده اطاعت
 آنيد، شما را  اگر گناه«:  ياد آور بهی فرمودی موس

ی اما اگر بسو9.   ساخت  خواهم  امتها پراآنده در ميان
اگر ی  آنيد، حت  اطاعت  من  بازگرديد و از احكام من

 باشيد، شما را   تبعيد رفته  به  جهان  نقاط در دورترين

ی ، مكان زيرا اورشليم.  گرداند  باز خواهم  اورشليم به
 ». ام  برگزيده سكونتی  برا  آه است

   آه هستيمی  قوم ؛ همان  تو هستيم ما خدمتگزاران« 10
خداوند، ی ا11. ی داد  نجاتشان  عظيمت تو با قدرت

  يم از صم  را آه ساير بندگانتی مرا و دعای دعا
  آنم ی م التماس. گذارند، بشنو ی م  تو احترام  به قلب
تا ی  آن  او را نرم  اما دل روم ی م  نزد پادشاه  آه حال

 ». مرا بپذيرد درخواست
 .  بودم پادشاهی  ساق  روزها من در آن

 
 را   شراب  بعد، يک روز وقتی جام چهار ماه

: پرسيد  ، از من دادم  می  اردشير پادشاه دست  به
رسد بيمار باشی،   نظر نمی چرا اينقدر غمگينی؟ به«
  تا آن(» .  است  آرده  حتمًا فكری تو را ناراحت پس

  از اين.)  بود  نديده  هرگز مرا غمگين روز پادشاه
  پادشاه«:   گفتم ولی در جواب3،   او بسيار ترسيدم سؤال
   دفن  آن در  اجدادم وقتی شهری آه!  بماند  ابد زنده تا به
  ، من  سوخته هايش  دروازه  و تمام  شده اند، ويران شده

 »؟  نباشم  غمگين توانم چطور می
 »؟  چيست درخواستت«:  پرسيد پادشاه4

:   دادم و بعد جواب5  آسمانها دعا آردمی  خدا  به آنگاه
   من  به باشند و اگر نظر لطفی  راض اگر پادشاه«

  يهودا بفرستند تا شهر مين سرز  باشند، مرا به داشته
 ». آنمی  را بازساز اجدادم

 بود، با   در آنار او نشسته  ملكه آهی  در حال پادشاه6
   چقدر طول سفرت«: ، پرسيد  آرده  موافقت رفتنم

  من» نمود؟ی  خواه  مراجعت  وقت خواهد آشيد و چه
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 .  آردم  خود تعيين بازگشتی برای نيز زمان
 بدانند،   صالح اگر پادشاه«:   گفتم  پادشاه  به سپس7

 بنويسند   نامه  رود فرات  غربء  منطقه حاآمانی برا
   بدهند از آن  بكنند تا اجازه  ايشان  مرا به و سفارش

ک ي8.   يهودا برسم  سرزمين  و به  عبور آنم منطقه
ی سلطنتی  جنگلها ، مسئول آسافی  برا  هم نامه

ی بازسازی ند تا برا او دستور بده بنويسند و به
 و   خدا و حصار اورشليمء  آنار خانهء قلعهی ها دروازه
   تمام پادشاه» . بدهد  چوب  من ، به  خودم ءخانه

   مهربان  آرد، زيرا دست مرا قبولی درخواستها
 . بود  بر سر من خدايم

  پادشاهی ها ، نامه  رسيدم  رود فرات  غرب بهی وقت9
   آنم  بايد اضافه  را هم اين. ( ادم آنجا د  حاآمان را به
ی ا  و عده ، چند سردار سپاه  جانم حفظی  برا  پادشاه آه

ی وقتی ول10) . بود  فرستاده  من  همراه  نظام سواره
  از مأمورانی يك(و طوبيا )  حورونی از اهال ( سنبلط
 شدند،  ، بسيار ناراحت ام  آمده  من  شنيدند آه)یعمون
   قوم خواهد به ی م  آه پيدا شده ی ديدند آس چون

 .آندک  آم اسرائيل
 روز در مورد   و تا سه  رفتم  اورشليم  به من12و11

   گذاشته  در دلم  اورشليمء  خدا درباره آهی هاي نقشه
، چند نفر را  شبک  ي سپس.   نگفتم سخنی بود، با آس

   سوار االغ من.   شدم  و از شهر خارج با خود برداشتم
»   دره ءدروازه«از 13. آمدند ی م  پياده  و ديگران مبود

و از آنجا تا »  اژدهاء چشمه «  و بطرف  شدم خارج
 ء  شده  و حصار خراب رفتم»   خاآروبهء دروازه«

ک  را از نزدي  آنء  شده سوختهی ها  و دروازه اورشليم
استخر «و »   چشمهء دروازه «  به سپس14.  ديدم

   از ميان  نتوانست  من االغی ل، و رسيدم»  پادشاه
 و   رفتم  قدرون  دره  بطرف پس15. ها رد شود خرابه

  سپس.  آردمی ، حصار شهر را بازرس از آنار دره
»   درهء دروازه« و از   بازگشتم  بودم  آمده آهی از راه
 .  شهر شدم داخل

   آجا و برای چه  به  من  شهر نفهميدند آه مقامات16
 ء  درباره  موقع  تا آن ، چون  بودم  رفته نمنظوری بيرو

 از   اعم يهوديان.   بودم  آسی چيزی نگفته  به هايم نقشه

 بايد در   و حتی آسانی آه ، بزرگان ، رهبران آاهنان
 . بودند اطالع  بی هايم  آنند از نقشه  آار شرآت اين

   چه دانيد آه ی م شما خوب«:   گفتم  ايشان  به آنگاه17
 و   شده ، شهر ويران  است بسر شهر ما آمدهی يبال

  بياييد حصار را دوباره.   است  سوخته هايش دروازه
 »! آزاد آنيمی  رسواي  و خود را از اين بسازيم

  با پادشاهی  گفتگوي  چه  آه  گفتم  ايشان  به سپس18
 و مرا   آار بوده  خدا در اين  دست  و چگونه ام داشته
   دست پس«:  دادند  جواب ايشان.   است نمودهی يار

   ترتيب  اين و به» !  و حصار را بسازيم بكار بشويم
 . آار خير شدند  اينء آماده

 ما با ء  از نقشه  عرب ، طوبيا و جشم ولی وقتی سنبلط19
  چه«:  آردند و گفتند  و اهانت خبر شدند، ما را مسخره

 » آنيد؟ ورش ش  ضد پادشاه  داريد به آنيد؟ آيا خيال می
  آسمانها، ما را آهی خدا«:   دادم جواب20

  خواهد آرد تا اينی  يار  او هستيم خدمتگزاران
 نداريد در  شما حقی ول.   بسازيم حصار را دوباره

 شهر   آنيد، زيرا اين  دخالت امور شهر اورشليم
 ».  است  نداشته  شما تعلق هرگز به

 
   اتفاق  بود به  اعظم  آاهن  آه  الياشيب آنگاه

»  صد برج« ديگر، حصار شهر را تا  آاهنان
  دروازه « سپس. نمودندی بازساز»  ئيل  حنن برج«و 

   را آار گذاشتند و آن را ساختند و درهايش» گوسفند
ی  ديگر حصار را اهال قسمت2.  آردند را تقديس

زآور ی  سرپرست بهی ا را عدهی  بعد اريحا و قسمت
 .آردندی ساز باز)یپسر امر(
  ايشان. را برپا آردند»  ماهیء دروازه «  هسناه پسران3

   را آار گذاشتند و قفلها و پشت تيرها و درهای آن
  پسر اوريا ونوه ( مريموت4.  آردند  را وصل بندهايش
در آنار .  بعدی حصار را تعمير آرد قسمت)  حقوص

  و صادوق)   مشيزبئيل پسر برآيا و نوه ( او مشالم
  اهالی تقوع5.  ديگر را تعمير آردند قسمت) پسر بعنا(

   بعدی حصار را بازسازی نمودند، ولی بزرگان قسمت
   نكردند و از آار آردن  اطاعت  از آارفرمايان ايشان
 . ورزيدند امتناع
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) پسر بسوديا ( و مشالم)  پسر فاسيح ( يوياداع6
ها را  تير ايشان. را تعمير نمودند»   ُآهنهء دروازه«

 آردند، درها را آار گذاشتند و قفلها و  نصب
 ملتيا  در آنار ايشان7.  آردند  را وصل بندهايش پشت
 و  جبعونی  و اهال  ميرونوت  اهل ، يادون  جبعون اهل

 ء  ناحيه حصار را تا مقر حاآمی  بعد  قسمت مصفه
پسر  ( ئيل یعز8.  تعمير آردند  رود فرات غرب
را تعمير ی  بعد  بود قسمت ران از زرگ آه) حرهايا
   بود قسمت  از عطاران در آنار او حننيا آه. آرد

 آنها   ترتيب  اين به. نمودی ديگر حصار را بازساز
 .تعمير آردند»  ديوار عريض« را تا  حصار اورشليم

او . تعمير آرد) پسر حور(را رفايا ی  بعد قسمت9
سر پ(يدايا 10.  بود  شهر اورشليم شهردار نصف

ک  نزدي  ديگر حصار را آه قسمت)  حروماف
  را حطوشی  بعد قسمت.  بود تعمير آرد اش خانه

)  پسر حاريم(ملكيا 11. نمودی بازساز) پسر حشبنيا(
   تنورها و قسمت برج)   موآب پسر فحت ( و حشوب

پسر  ( شلوم12. حصار را تعمير آردندی بعد
او . تندرا ساخی  بعد  او قسمت و دختران)  هلوحيش

 . بود  ديگر شهر اورشليم شهردار نصف
را »   دره دروازه « زانوحی  اهال  اتفاق  به حانون13

  بندهايش  و قفلها و پشت ، درها را آار گذاشت ساخت
 پانصد متر از حصار را تا   آرد؛ سپس را وصل

 .تعمير نمود»   خاآروبه دروازه«
،   هكاريم ، شهردار بيت) پسر رآاب(ملكيا 14
را تعمير آرد و درها را آار »   خاآروبه دروازه«

 . آرد  را وصل بندهايش  و قفلها و پشت گذاشت
 ء دروازه«،  ، شهردار مصفه) پسر آلحوزه ( شلون15

را تعمير آرد و تيرها و درها را آار »  چشمه
  سپس.  آرد  را وصل بندهايش  و قفلها و پشت گذاشت

   پادشاه  آنار باغ آه»  سيلوحا حوض«حصار را از 
رسيد،  ی شهر داود م  بخش  به آهی هاي بود تا پله
، ) پسر عزبوق(در آنار او نحميا 16. تعمير آرد

  صور، حصار را تا مقابل  شهر بيت شهردار نصف
تعمير ی  نظام  و قرارگاه  آب  داود و تا مخزن آرامگاه
 .آرد

   الويان  اين ديگر حصار توسطی ها قسمت17
 :شدی بازساز
. از حصار را تعمير آردی  قسمت)یپسر بان ( رحوم

 ديگر  ، قسمت  شهر قعيله حشبيا شهردار نصف
ی  بود بازساز  شده  او واقع  در ناحيه حصار را آه

شهردار ) پسر حيناداد(ی در آنار او بوا18. نمود
. را تعمير نمودی  بعد  قسمت  ديگر قعيله نصف

  آه)  سر يشوعپ( ديگر حصار را عازر  قسمت19
   تا پيچ خانه اسلحهی  بود از روبرو شهردار مصفه

پسر (ک را باروی  بعد قسمت20. حصار تعمير آرد
   الياشيب  خانهء  حصار تا دروازه  از سرپيچ)یزبا

پسر اوريا  ( مريموت21. نمودی  بازساز  اعظم آاهن
 ء دروازهحصار را از ی  بعد قسمت)   هقوص و نوه
 . تعمير آرد اش  تا انتهای خانه يب الياشء خانه

ی  بازساز  آاهنان  اين ديگر حصار توسطی قسمتها22
 :شد

ی  بعد  بودند قسمت  اورشليمء  از حومه آهی آاهنان
 و عزريا  ، حشوب بنيامين23. حصار را تعمير آردند

   ديگر حصار را آه قسمت)  عننيا پسر معسيا و نوه(
ی بنو24. تعمير آردند   قرار داشت شان  خانه مقابل

 ء  ديگر حصار را از خانه قسمت) پسر حيناداد(
پسر  ( و فاالل25  حصار تعمير آرد عزريا تا پيچ

   آه پادشاهی  باالي  آاخ  حصار تا برج  از پيچ)یاوزا
ی  بعد قسمت. آردی  نوساز  است  زندان حياطک نزدي

  خدمتگزاران26. تعمير نمود)  پسر فرعوش(را فدايا 
آردند، حصار را  یمی  زندگ  در عوفل  خدا آه انهخ

تعمير ی  بيرون تا برج»   آب دروازه « از مشرق
تا ی  بيرون  حصار را از برج تقوعی اهال27. آردند

از ی ا دسته28. آردندی بازساز»  ديوار عوفل«
  دروازه« از  از حصار را آهی  نيز قسمت آاهنان
  از ايشانک ر يشد تعمير آردند؛ ه ی م شروع»  اسب

 .نمودندی  خود را بازسازء  خانه حصار مقابل
 خود را   خانه  حصار مقابل هم) پسر امير ( صادوق29

) پسر شكنيا(را شمعيا ی  بعد قسمت. تعمير آرد
حننيا 30. نمودی  بازسازی، شرقء  دروازه نگهبان

، )  صاالف پسر ششم ( و حانون) پسر شلميا(
) پسر برآيا ( آردند، مشالمرا تعمير ی بعدی قسمتها
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  ملكيا آه31. آردی  خود را بازسازء  خانه حصار مقابل
ی ها حصار را تا خانهی  بعد  بود قسمت از زرگران
 در   آه تاجرانی ها  خدا و خانه  خانه خدمتگزاران

  آهی  قرار داشتند و تا برج»ی بازرس دروازه « مقابل
 و  رانزرگ32. ، تعمير آرد است  حصار در پيچ
»  گوسفند دروازه« حصار را تا   بقيه تاجران
 .نمودندی بازساز

 
   مشغول  ما يهوديان  شنيد آه سنبلطی وقت

شد و ی  عصبان  بشدت حصار هستيم تعمير
 ما را ی، سامر  و افسران در حضور همراهان

   چه  ضعيف  يهوديان اين«:  ، گفت  آرده مسخره
توانند  یمی  قربان با تقديمآنند  ی م آنند؟ آيا خيال یم

توانند از  یروز حصار را بسازند؟ آيا مک در ي
ی برای ، سنگهاي  شهر سوخته اينی ها خرابه
 » آنند؟ حصار تهيهی بازساز

:   بود با ريشخند گفت  در آنار او ايستاده طوبيا آه3
 از  روباهک اگر يی  حت  آه  است حصار آنقدر سست«
 »!خواهد شد   رد شود، خراب آنی رو

ما را ی ما، دعای خدای ا«:   دعا آردم  من آنگاه4
بگذار هر . آنند ی م  ما را مسخره  چگونه ببين! بشنو
  آنها را به.  بيايد گويند بر سر خودشان ی ما م  به چه

. را بچشندی  اسير  تا مزه  تبعيد آن بيگانهی سرزمين
 را   و گناهانشان  نكن  را فراموش ايشانی  بد اين5

   اهانت سازيم ی حصار را م  ما آه ، زيرا به نبخش
 ».اند آرده

ی  و چيز  داديم حصار ادامهی  بازساز  به پس6
 با   مردم  شد، چون  تمام آنی  بلند  نصف  آه نگذشت
 .آردند ی زياد آار م اشتياق

ها و  یها، عمون ، طوبيا، عرب سنبلطی وقت7
رود و  ی م يش پ  آار بسرعت ها شنيدند آه یاشدود
ی شود، بسيار عصبان یديوار تعمير می شكافها
 آنند و   حمله  اورشليم  به  چيدند آه و توطئه8شدند، 
ما 9.  آار را بگيرند  پا نمايند و جلو پيشرفت  به آشوب

   جان حفظی  و برا خود دعا آرديمی  حضور خدا به
 و روز   تا شب قرار داديمی خود، در شهر نگهبانان

 .بدهندی اننگهب

   اعتراض  به  لب  ديگر، آارفرمايان از طرف10
آوار آنقدر . اند  شده  خسته آارگران«: ، گفتند گشوده

   آنيم  را جمع  آن توانيم ینمی  تنهاي  ما به  آه زياد است
 ». و حصار را تعمير نمائيم

   مخفيانه چيدند آه ی م  ما توطئه ، دشمنان درضمن11
 آنند و جلو آار را  و نابودمانبر سر ما بريزند 

 ما  دشمنانی  در شهرها آهی يهوديان12. بگيرند
   مواظب  ما هشدار دادند آه آردند بارها به یم  یزندگ
ی  نگهبانان ، از هر خاندان پس13.   باشيم  دشمنان ءحمله
   و آمان  را با شمشير و نيزه  و ايشان  آردم تعيين

ر بايستند و از  حصا  تا در پشت مجهز نمودم
 بود   نشده  در آنجا حصار هنوز ساخته آهی قسمتهاي
 . آنند محافظت

  ، سران  داشتيم آهی  موقعيت  با در نظر گرفتن سپس14
از «:   گفتم  ايشان  و به  آردم  را جمع  و مردم قوم
 و   خداوند، عظيم  نكنيد آه فراموش! نترسيدی آس

 ء  و خانواده و خانه   بخاطر هموطنان ، پس  است مهيب
 »!خود بجنگيد

ی  پ  ايشان  توطئه  ما به  ما فهميدند آه دشمنان15
 ما  پس.   است  زده  را بهم شان  و خدا نقشه ايم برده

 بعد،   روز به از آنی ول17و16.  سرآار خود بازگشتيم
   ديگر با نيزه آردند و نصف ی آار م  آارگران نصف

. دادند یمی ، نگهبان  شده ح مسل  و زره و سپر و آمان
حصار ی  بازساز  مشغول آهی  از آسان  قوم سران

بردند  ی بار م آهی آسانی حت. آردند ی م بودند حمايت
   ديگر اسلحه آردند و با دست ی آار م دستک با ي
 آار   نيز در حين از بّنايانک هر ي18. نمودند ی م حمل

   ايستاده آنار منی شيپورچ.  آمر داشتند شمشير به
 صدا   خطر، شيپور را به  مشاهده بود تا در صورت

 آار ما  محل«:   گفتم  و مردم  قوم  سران به19. درآورد
ی ا فاصله حصار دری  ما رو  آه  است آنقدر وسيع

ی  صدا  هر وقت پس20،  دور از يكديگر قرار داريم
ما ی خدا.  شويد  جمع نزد منی شيپور را شنيديد فور

 ». خواهد جنگيدمای برا
   و هميشه آرديم  آار می  آفتاب  تا غروب ما از طلوع21

   به درضمن22.  نگهبانی بودند  مردها سر پست نصف
 بايد شبها در   آه  گفتم  ايشان  و دستياران آارفرمايان

4
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 و در   نگهبانی بدهيم  در شب  بمانند تا بتوانيم اورشليم
   از ما لباس  هيچكدام دت م  اين در تمام23.  روز آار آنيم

  ، هم  داشتيم  با خود اسلحه  و هميشه خود را درنياورديم
حتی وقتی .   محافظانم  و هم  افرادم ، هم  برادرانم ، هم من

   زمين  خود را بهء ، اسلحه رفتيم  می  خوردن برای آب
 . گذاشتيم نمی

 
ی ا عده. برپا شدی  بزرگ  جنجال  وقت در اين

 همنژاد خود   از يهوديان  و زنان نمردا از
تعداد افراد «: گفتند یاز آنها می بعض2. آردند  شكايت
   آه نداريمی  آاف  و ما نان  ما زياد استء خانواده
 ».  بمانيم  و زنده بخوريم

  ، باغ  مزرعه ما مجبوريم«: گفتند یديگر می ا عده3
  يم تا بتوان  خود را گرو بگذاريم خانهی انگور و حت

 ».  نشويم تلفی  و از گرسنگ  آنيم  تهيه گندم
 تا  ايم  آرده  قرض ما پول«: گفتند یديگر نيز می برخ4

   پادشاه  خود را به  و تاآستان  مزرعه ماليات
   مثل  ما هم  و فرزندان  ايشانيم ما برادران5.  بپردازيم
ی ها  بچه اند، اما ما مجبوريم ی يهود  ايشان فرزندان

 خود را  از دخترانی قبًال بعض.  را بفروشيمخود 
  ، چون  آنها را بازخريد آنيم  نداريم  و پول ايم فروخته
 ».  در گرو است ما همی ها و تاآستانها مزرعه

و 7  شدمی  بسيار عصبان  را شنيدم  شكايت اينی وقت6
   را سرزنش  قوم ، رؤسا و بزرگان  از فكر آردن پس
  خود ظلمی  يهود بر برادرانچرا «:  ، گفتم آرده
   و اين  آردم را جمعی  زيادء  عده سپس» آنيد؟ یم

ما تا «:  گفتم8،   آشيده ميز محاآمهی  پا  را به يهوديان
   به خود را آهی  يهود  برادران ايم  توانسته آنجا آه
،  حال.  ايم  بودند بازخريد آرده  شده  فروخته اسارت

 شما  آنيد خود را به ی را مجبور م شما ايشان
 برادر  بهی يهودک  ي  است مگر ممكن. بفروشند

 از خود  دفاعی آنها برا»  شود؟ خود فروختهی يهود
 .نداشتندی جواب

  آنيد خوب  شما می آاری آه«:   گفتم  حرفهايمء در ادامه9
خواهيد آاری  ترسيد؟ چرا می مگر از خدا نمی!  نيست
   و برادران من10.  آنند خره ما را مس  دشمنانمان آنيد آه
   و غله  سود پول  يهودی، بدون  برادران  به و افرادم

 از رباخواری  خواهم  می از شما هم.  دهيم  می قرض
  ها، تاآستانها، باغهای زيتون مزرعه11.  برداريد دست

   از ايشان  را و نيز سودی را آه هايشان و خانه
 ». بدهيد  امروز پس ايد همين گرفته

  انجامی  گفت آنچه«:  دادند  جواب رؤسا و بزرگان12
 داد و   خواهيم  پس  ايشان  را به امالآشان.  داد خواهيم
 ». آرد  نخواهيم مطالبهی  چيز از ايشان

   و از رؤسا و بزرگان  را احضار آردم  آاهنان آنگاه
  آار را  اين  بخورند آه  قسم  در حضور ايشان خواستم

،   آمر خود را بازآرده  شال سپس13. خواهند آرد
 و   شما را از خانه خدا اينچنين«:   و گفتم  دادم تكان
 ». خود وفا نكنيد  قول  بتكاند، اگر به تان یداراي
و از خداوند » ! آمين«: بلند گفتندی  با صدا  قوم تمام

 خود   قول  نيز به تشكر آردند و روساء و بزرگان
 .وفا آردند

   حاآم  من  سالی آه  دوازده  در طول، در ضمن14
   سی و دوم  تا سال  بيستم ، يعنی از سال يهودا بودم
   و نه  خودم ، نه  پارس  اردشير پادشاه سلطنت
   استفاده  حاآمان ، از غذای مخصوص برادرانم
 بر خوراک و شرابی   قبلی، عالوه حاآمان15.  نكرديم

 نيز از   نقره  مثقال گرفتند، روزی چهل  می  ازمردم آه
   آنها نيز بر مردم آردند و مأموران  می  مطالبه ايشان
،   آاری نكردم  هرگز چنين آردند، ولی من  می ظلم

 حصار   در آار ساختن من16.  ترسيدم زيرا از خدا می
.  ای برای خود نخريدم  و مزرعه  بودم شهر مشغول
 تعمير   خود را صرف  وقت  آه  خواستم از مأمورانم

 بر  ، عالوه  گذشته از اين17. حصار شهر آنند
، هر روز صد و  های ديگر داشتم  از قوم مهمانانی آه

   منء  سر سفره  يهود و بزرگانشان  نفر از مردم پنجاه
  هر روز يک گاو، شش18. خوردند خوراک می

،   برای خوراک گوسفند پرواری و تعداد زيادی مرغ
   گوناگون مقدار زيادی ازانواع روز يكبار،  و هر ده

  ، هرگز از مردم با وجود اين.  ديدم شرابها تدارک می
   تعلق  حاآمان  به  را آه  مخصوصء  سهميه نخواستم
 بقدر آافی   مردم  بدهند، زيرا بار اين  من  به داشت
 . بود سنگين

5
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ی  برا  آنچه  ياد آور و بسبب ، مرا به منی خدای ا19
 .  ده  مرا برآت ام ه آرد  قوم اين

 
  ما  دشمنان  و بقيه  عرب ، طوبيا، جشم سنبلط

   اتمام  آار تعمير حصار رو به شنيدند آه
ها را آار  دروازهی  درها هر چند تمام ( است

   پيغام منی  برا  و جشم  سنبلط پس2، )  بوديم نگذاشته
   ديدن  اونو به  دشت از دهاتی  در يك فرستادند آه

   من خواهند به ی م  آه بردمی  پ منی ول.   بروم نايشا
  من«:   را اينطور دادم  جوابشان پس3برسانند؛ ی آسيب

   از آارم  دست توانم ی و نم هستمی  آار مهم مشغول
 ».  شما بيايم  و بديدن بكشم

 را فرستادند و   پيغام  همان منی  چهار بار برا ايشان4
،  بار پنجم5.   را دادم  جواب  هر بار همان  هم من

 آمد؛   من  پيش  سرگشاده ءنامهک  با ي مأمور سنبلط
 : بود  چنين  نامه مضمون6
 تو و   آه  شده  شايع  مردم  بين گويد آه ی م  من  به جشم«

   است  جهت  همين  داريد، و به  قصد شورش يهوديان
   اين  و بنا بهی؛آش ی حصار م  دور شهر اورشليم آه

  از اين7. ی بشو  ايشان پادشاهی خواه ی، تو م گزارش
 را   مردم تا در اورشليمی ا  آرده تعيينی  انبياي گذشته

.   است  نحميا پادشاه  آنند و بگويند آه دور خود جمع
   اردشير پادشاه  گوش  خبرها به  اين  باش مطمئن

  تا در اينی  بياي  من  پيش  بهتر است پس. خواهد رسيد
 ».  آنيم  مشورت  هممورد با

اينها .  ندارد حقيقتی گوي ی م آنچه«:   دادم جواب8
 ».  است  خودت  و پرداخته ساخته

 حرفها ما را بترسانند تا از  خواستند با اين یآنها م9
 تا خدا مرا   دعا آردم منی ول.   بكشيم آار دست

 . آند تقويت
 خود ء در خانه)  ئيل  مهيطب پسر داليا و نوه(شمعيا 10

مرا ديد، ی وقت.   رفتم  ديدنش  به  بود و من  نشسته بست
  بشويمی  خدا مخفء  زودتر در خانه بايد هر چه«:  گفت

آيند تو را  ی م  امشب چون.   آنيم و درها را قفل
 »!بكشند

   من شود مردی مثل آيا می«:   دادم  جواب ولی من11
   جانم  برای حفظ  ندارم  حق از خطر فرار آند؟ من

 ». آنم  آار را نمی  هرگز اين من.   خدا بشومء  خانه داخل
 خدا نبود،   شمعيا از طرف  پيغام  آه بعد فهميدم13و12

 بودند تا مرا   او را اجير آرده  طوبيا و سنبلط بلكه
 و   خدا فرار آنمء  خانه بترسانند و وادار آنند به

 .ند تا بتوانند مرا رسوا آن  بشوم  گناه مرتكب
 را  ، طوبيا و سنبلط منی خدای ا«:   دعا آردم آنگاه14

   چگونه  يادآور آه  و نيز به  برسان اعمالشانی بسزا
 ».خواستند مرا بترسانند ی و ساير انبيا م  نبيه نوعديه

   در بيست حصار اورشليمی  آار بازساز سرانجام15
 روز  و دو  آار پنجاه اين.  شد  تمام  ايلول  ماه و پنجم
ی  در سرزمينها  ما آه دشمنانی وقت16.  آشيد طول

  را ديدند، رسوا شدند و فهميدند مجاور ما بودند اين
 .  است  شده ما تمامی خداک  آار با آم  اين آه
   طوبيا و بزرگان بينی زيادی ها  نامه  مدت در اين17

با او ی در يهودا بسيار18.  شد يهودا رد و بدل
 داماد شكنيا   خودش  هم ند، چون بود  شده همدست

 با دختر   يهوحانان  پسرش بود و هم)  پسر آرح(
   پيش مردم19.  بود  آرده ازدواج) پسر برآيا ( مشالم
   از من آردند، و هر چه ی م  از طوبيا تعريف من
  اينكهی  برا طوبيا هم. دادند ی او خبر م شنيدند به یم

 . نوشت ی م ز برايمتهديدآميی ها مرا بترساند، نامه
 

  و  حصار شهر را تعمير آرديم  از آنكه پس
 و   و نگهبانان ها را آار گذاشتيم دروازه

  مسئوليت2،   را سرآار گماشتيم  و الويان نوازندگان
و حننيا ی  حنان  برادرم  را به  شهر اورشليمء اداره

ی و مردی  نظام  قلعه حننيا فرمانده.  واگذار آردم
او ی  پا بهی آسی  بود و در خداترس امينبسيار 

 صبحها   آه  دستور دادم  ايشان به3. رسيد ینم
 باز   آفتاب  را بعد از باال آمدن اورشليمی ها دروازه

  پستشانک  از تر  قبل آنند و شبها نيز نگهبانان
  ، گفتم درضمن.  آنند ها را ببندند و قفل دروازه
ی  آنند تا نگهبان عيين ت اورشليمی از اهالی نگهبانان

،  حصار استک  نزدي اش  خانه بدهند و هرآس
 بسيار  شهر اورشليم4.  حصار باشد  قسمت  آن نگهبان

6
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ی ها بازساز ، و هنوز خانه  آم  آن  بود و جمعيت وسيع
 . بود نشده

 
  از تبعيد بازگشتند آهی آسانی اسام

 )70-1 :2عزرا (
 و   سران  تمام ه آ  گذاشت  در دلم  خدای من آنگاه5

  هايشان نامه  واهالی شهر را برای بررسی نسب بزرگان
 يهودا   قبًال به های آسانی را آه نامه نسب.   آنم جمع

 :  يافتم  مضمون  بودند در آتابی با اين بازگشته
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  زيادی از يهوديانی آهء عده6

 يهودا و  ود، به ب  برده  بابل  به آنها را اسير آرده
.   خود رفت  زادگاه  به  بازگشتند و هرآس اورشليم

:  بودند از  سفر عبارت  در اين  يهوديان رهبران7
، نحميا، عزريا، رعميا، نحمانی،  ، يهوشع زروبابل

 . ، بعنه ، بغوای، نحوم ، مسفارت مردخای، بلشان
د تعدا  بازگشتند و  وطن  به آهی يهوديانی ها  طايفه نام

 :  زير است  شرح آنها به
 ؛نفر 2ر172   فرعوش از طايفه8-38

 ؛نفر 372 شفطيا  از طايفه
 ؛نفر 652   آرح از طايفه
)  بود  و يوآب  يشوع  ازنسل آه (  موآب  فحت از طايفه

 ؛نفر 2ر818
 ؛نفر 1ر254   عيالم از طايفه
 ؛نفر 84   زتوه از طايفه
 ؛نفر 760ی  زآا از طايفه
 ؛نفر 648ی بنو  از طايفه
 ؛نفر 628ی  ببا از طايفه
 ؛نفر 2ر322 ازجد  از طايفه
 ؛نفر 667   ادونيقام از طايفه
 ؛نفر 2ر067ی  بغوا از طايفه
 ؛نفر 655   عادين از طايفه
 ؛نفر 98)  حزقيا بود  از نسل آه( آطير  از طايفه
 ؛نفر 328   حاشوم از طايفه
 ؛نفر 324ی  بيصا از طايفه
 ؛نفر 112  ريف حا از طايفه
 ؛نفر 95   جبعون از طايفه
 ؛نفر 188   و نطوفه لحم بيتی ها از طايفه

 ؛نفر 128   عناتوت از طايفه
 ؛نفر 42   عزموت  بيت از طايفه
 ، ، آفيره  يعاريم قريتی ها از طايفه
 ؛نفر 743  و بئيروت
 ؛نفر 621   و جبع رامهی ها از طايفه
 ؛نفر 122   مخماس از طايفه
 ؛نفر 123ی  و عا ئيل بيتی ها ايفهاز ط

 ؛نفر 52ی  نبو از طايفه
 ؛نفر 1ر254   عيالم از طايفه
 ؛نفر 320   حاريم از طايفه
 ؛نفر 345 اريحا  از طايفه

 ؛نفر 721 لود، حاديد و اونو  از طوايف
 .نفر 3ر930   سناعه از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد آاهنان39-42
 : تزير اس
 ؛نفر 973)  بود  يشوع  از نسل آه( يدعيا  از طايفه
 ؛نفر 1ر052 امير  از طايفه
 ؛نفر 1ر247 فشحور  از طايفه
 .نفر 1ر017   حاريم از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد الويان45و44و43
 : زير است
 هودويا   از نسل آه ( ئيل ی و قدم يشوعی ها از طايفه

 ؛نفر 74) بودند
   آساف  از نسل آه( خدا ء  خانه  و نوازندگان خوانندگان

 نفر؛ 148) بودند
،  ، آطير، طلمون  شلوم  از نسل آه( خدا ء  خانه نگهبانان
 .نفر 138) ، حطيطا و شوبای بودند عقوب

 بازگشتند از   وطن  به  خدا آه  خانه خدمتگزاران46-56
 :زير بودندی ها طايفه

 ، ، قيروس باعوتصيحا، حسوفا، ط
 ، ، حجابه ، لبانه سيعا، فادون

 ، جحر، ، جديل  حانانی،شلما
 ، ، عزه ، نقودا، جزام رآيا، رصين

 ،  معونيمی،، بيسا فاسيح
 ، حقوما، حرحور، ، بقبوق نغوسيم
 ، محيدا، حرشا، بصلوت
 ، ، سيسرا، تامح برقوس
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 .، حطيفا نصيح
   پادشاه  سليمان ان خادم  از نسل  افراد نيزآه اين59و58و57

 : بازگشتند  وطن بودند به
 ، فريدا،  صوفرتی،سوطا
 ، ، جديل ، درقون يعله

 ،  حظبائيم ، فوخرت شفطيا، حطيل
 . آمون

،   پادشاه  سليمان  خادمان  خدا و نسل  خانه خدمتگزاران60
 .نفر بودند 392جمعًا 

 حرشا،  ، تل  ملح ديگر از تلی  گروه  هنگام در اين61
ی  و ساير شهرها  اورشليم  و امير، به ، ادان روبآ

  توانستند ازطريق یآنها نم. يهودا بازگشتند
اينها 62. اند ی اسرائيل  آنند آه خود ثابتی ها نامه نسب

 جمعًا  داليا، طوبيا و نقودا بودند آهی ها از طايفه
 . شدند ی منفر 642

 و  وصحبايا و هقی  نامها  به  طايفه  سه از آاهنان63
   طايفه بزرگ. ( بازگشتند  اورشليم بهی برزالئ
  از دخترانی  با يك  آه استی  برزالئ همانی برزالئ
او را ی  خانوادگ  آرد و نام ازدواجی جلعادی برزالئ
 نتوانستند از   چون ايشانی ول64) . خود گذاشتی رو

   از نسل  آنند آه خود ثابتی ها  نامه  نسب طريق
  حاآم65.  شدند  اخراج د، از آهانت هستن آاهنان
  سهمی  نداد از قربانيها  اجازه  ايشان  به يهوديان
از  *  و تميم  اوريمء  بوسيله  بخورند تا اينكه آاهنان
   واقعًا از نسل  آيا ايشان  شود آه  خداوند معلوم طرف
 .  هستند يا نه آاهنان

 يهودا   سرزمين  بهنفر 42ر360 جمعًا  پس67و66
 و آنيز  غالم 7ر337 تعداد،   بر اين عالوه. برگشتند

.  بازگشتند  وطن  نيز به  مرد و زنء نوازنده 245و 
 و شتر 435، قاطر 245،  اسب 736آنها 69و68

 . با خود بردند االغ 6ر720
 خدا ء خانهی بازسازی  برا از مردمی برخ70،71،72

  و نيم   حدود هشت  يهوديان حاآم.  آردند هدايا تقديم
ی  برا  لباس دست 530 و  جام 50 طال،  آيلوگرم

                                                 
ای بودند که بوسيله آنها خواست خدا را  اوريم وتميم دو شئ   *

 .دادند تشخيص می

 طال  آيلوگرم 168 نيز   قوم سران.  آرد  هديه آاهنان
  آيلوگرم 168   قوم  و بقيه  نقره آيلوگرم 1ر250و 

ی  برا  لباس دست 67 و   نقره آيلوگرم 140طال، 
 . آردند  تقديم آاهنان

 و  نندگان، خوا ، نگهبانان ، الويان  آاهنان پس73
   به  قوم  خدا و بقيه  خانه ، خدمتگزاران نوازندگان

خود ی  آنها در شهرها  همه  هفتم يهودا آمدند و تا ماه
 .مستقر شدند

 
   به اسرائيل ی بن ، تمام  هفتم  ماه در روز اول

  دروازه« روبروی   آمدند و در ميدان اورشليم
  د تا آتاب خواستن آاهنی  شدند و از عزرا جمع»  آب

 عطا   اسرائيل  قوم  خداوند به را آهی  موس تورات
 . بود، بياورد و بخواند آرده
 موسی را آورد و باالی يک منبر   عزرا تورات پس

 بود تا   شده  آار ساخته  اين  مخصوص  آه چوبی رفت
، در  سپس.  بتوانند او را ببينند ، همه  خواندن موقع
 را  ايستاد و وقتی آتاب»  آب  ءدروازه« روبروی  ميدان

 زود  او از صبح.  بلند شدند  آن  احترام  به باز آرد، همه
  و  و زنان  مردان تمام.  خواند  تورات تا ظهر از آتاب

توانستند بفهمند، با   می  در سنی بودند آه هايی آه بچه
،   او متتيا، شمع  راست در طرف. دادند  می  گوش دقت

 او فدايا،   چپ قيا، معسيا و در طرفعنايا، اوريا، حل
  ، زآريا و مشالم ، حشبدانه ، ملكيا، حاشوم ميشائيل
 . بودند ايستاده

و » ! عظيمی  بر خداوند، خدا سپاس«:  عزرا گفت6
:  گفتند ، در جواب خود را بلند آردهی  دستها  قوم تمام

  ، خداوند را پرستش نهادهک بر خای و رو» ! آمين«
 .آردند

   تورات  آتاب  بر پا ايستادند و الويان  قوم  تمام سپس8و7
   و تفسير آردند تا مردم را برای آنها خواندند و ترجمه

،  يشوع:  بودند از  عبارت  الويان اين.  را بفهمند آن
، شبتای، هوديا، معسيا،  ، عقوب بانی، شربيا، يامين

  وقتی مردم9.  و فاليا قليطا، عزريا، يوزاباد، حنان
 . آردند  را شنيدند، گريه  تورات مطالب
   آه  بود و الويان  حاآم  و نحميا آه آاهنی  عزرا پس

  در چنين«:  گفتند  قوم آردند به ی را تفسير م تورات
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   امروز روز مقدس چون!  آنيد نبايد گريهی روز
   باشيد، بلكه نبايد غمگين10.  شماستی خداوند، خدا
اد باشيد، بخوريد و بنوشيد و  بگيريد و ش بايد جشن
 ی،خداوندی  شاد اين.  فقرا بدهيد خود بهک از خورا

 »! شما خواهد بود  قوت مايه
: گفتند یآردند و م ی م  را ساآت  مردم  هم الويان11
 نكنيد و   گريه ، پس استی امروز روز مقدس«

 ». نباشيد محزون
ا فقری براک  رفتند، خوردند و نوشيدند، خورا قوم12

ی  برا  خدا را آه آردند، زيرا آالمی فرستادند و شاد
 . بودند  بود فهميده  شده  خوانده ايشان

 نزد   و الويان ها با آاهنان  طايفه روز بعد، سران13
.  را از او بشنوند  تورات  شدند تا مطالب عزرا جمع

 خداوند   شدند آه  شد، آنها متوجه  خوانده وقتی تورات14
 عيد   در مدتی آه  اسرائيل  بود قوم  موسی فرموده به

ها زندگی آنند  گيرند، بايد در خيمه  می ها را جشن خيمه
 و در  اسرائيل   شهرهای  در تمام  بود آه و تأآيد شده15

وند و  آوهها بر  به  قوم  شود آه ، اعالم شهر اورشليم
   و ساير درختان ، نخل ، آس  زيتون های درختان شاخه
 . آنند  درست دار بياورند و خيمه سايه

ی  آوردند و رو درختی ها  رفتند و شاخه  قوم پس16
خدا، در  ء  خانه  خود، در حياط  و در حياط  بام پشت
، »  افرايمءدروازه « و در ميدان»   آبء دروازه « ميدان
 از تبعيد  آهی  آسان تمام17.  آردند ها درست خيمه

 روز عيد، در   هفت  بودند در مدت بازگشته
آنها .  سر بردند  بودند به  ساخته آهی سايبانهاي

   بعد، اين  به  يوشع از زمان.  شاد بودند نهايت یب
،   روز جشن  هفت در آن18.  بود  نشده  رعايت مراسم

روز . دخوان ی م  تورات عزرا هر روز از آتاب
 خدا  ، با عبادت  شده  جمعی، دستور موس  مطابق هشتم
 .  رساندند  پايان  را به جشن

،   ماه  همان  و چهارم در روز بيست
آنها .  بگيرند  شدند تا روزه جمع  اسرائيل یبن

  ريختهک  داشتند و بر سر خود خا  عزا برتن لباس
 جدا  انگان بيگ  خود را از تمام  آه اسرائيل یبن. بودند
   خود و اجدادشان  گناهان  بودند ايستادند و به آرده

   از تورات  ساعت حدود سه3.  نمودند اعتراف

   خوانده ايشانی بلند برای  با صدا خداوند، خدايشان
 آردند   خود اعتراف  گناهان  ديگر به  ساعت شد و سه
  سپس4.  نمودند خود را پرستشی  خداوند، خدا و همه

 ی،، بان يشوعی  نامها  به  از الويان ستهدک ي
ی روی و آنانی  شربيا، بانی،، شبنيا، بون ئيل یقدم

ی بلند نزد خداوند، خدای سكو ايستادند و با صدا
 .خود دعا آردند

 حشبنيا، شربيا، هوديا، ی،، بان ئيل ی، قدم  يشوع آنگاه5
   آلمات  بودند با اين از الويانی  همگ شبنيا و فتحياآه

برخيزيد و خداوند، «:  آردند  را در دعا هدايت قوم
  ، ستايش استی  تا ابد باق  از ازل خود را آهی خدا
 !آنيد

   باالتر از تمام  تو آه  پرجالل  بر نام سپاس«
 آسمانها و .یتو تنها خداوند هست6!  ماستی تمجيدها
   و دريا و موجودات  زمينی؛ را تو آفريد ستارگان

   اينها حياتء  همه  تو بهی؛ وجود آورد هآنها را تو ب
 .آنند ی م ، تو را سجده  آسمان  فرشتگان  تمام.یبخشيد

  را  ابرام آهی هستی  خداي خداوند، تو همانی ا«7
  ها بيرون ی او را از شهر اور آلدانی، آرد انتخاب
او 8. ی نمود  تبديل  ابراهيم  او را به و نامی آورد
 او  و بهی بود و تو با او عهد بست   تو امين  به نسبت
ها،  یها، حيت ی آنعان  سرزمين آهی  داد وعده
  ها را به یها و جرجاش یها، يبوس یها، فرز یامور

   خود عمل  قول  تو به.ی او ببخش  فرزندان او و به
  .ی هست  زيرا امينی،آرد

  و آهی اجداد ما را در مصر ديدی  و سخت تو رنج«9
 .ی شنيد سرخی  را در آنار دريا آنهاء و ناله

 او   و قوم  و سرداران  فرعون بهی  بزرگ معجزات10
 مصريها بر اجداد  چگونهی ديد ی م  چونی، داد نشان
و ی  يافت ، شهرت  معجزات  اين بسبب. آنند ی م ما ظلم
و ی دريا را شكافت11.  استی  امروز باق  تا به شهرتت
   خود آماده قومعبور ی برای ، راه  آب از ميان
  آردند به ی م  آنها را تعقيب را آهی و دشمنانی ساخت

 دريا رفتند و   ته  به  سنگ و آنها مثلی دريا انداخت
 با   ابر و در شب در روز، با ستون12.  شدند غرق
  بايست ی م آهی ، اجداد ما را در راه  آتش ستون

 .ی آرد رفتند هدايت یم

9
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 با  و از آسمانی  فرمود  سينا نزول تو بر آوه«13
   به  راست  و احكام  خوب و قوانينی  گفت  سخن ايشان
   آنان  را به شريعتی  موس توسط14. ی بخشيد ايشان
ی وقت15. ی را عطا آرد  سبت و روز مقدسی داد

ی  وقتی، داد  نان  ايشان  به  شدند، از آسمان گرسنه
 آنها   به.ی داد  آب  ايشان  به  بودند، از صخره تشنه
   ايشان بهی  بود  خورده  قسم آهی  سرزمين بهی گفت
 خود در   تصرف  را به  شوند و آن داخلی بده

اجداد ما متكبر و خودسر بودند و ی ول16. بياورند
   فقط آنها نه17.  آنند  تو اطاعت نخواستند از دستورات

ی  برا را آهی  ندادند و معجزات  تو گوش  دستورات به
شدند ی  ياغ  نمودند، بلكه فراموشی  بود  آرده ايشان

   به  آردند تا دوباره خود انتخابی برای و رهبر
ی تو خدائی ول. برگردندی  بردگ مصر، سرزمين

   تو پر از محبتی؛ هست  و مهربان  و رحيم بخشنده
   جهت  همين  بهی؛شو ی م و دير خشمگينی هست
   نموده  تو اهانت  به با اينكه18. ینكردک  را تر ايشان
ی  خدا اين«: را ساختند و گفتندی ا  گوسالهء مجسمه
  ايشان» . آورد  ما را از مصر بيرون  آه ماست
   رحمت تو بسببی ول19. آردند   گناه  مختلف بطرق
  و ستونی نكردک  تر  را در بيابان  خود ايشان عظيم

آرد و نيز  ی م  را هدايت  هر روز ايشان ابر را آه
   نشان  ايشان  را به  راه  هر شب  را آه  آتش ونست
 خود   مهربان روح20 .ی دور نساخت داد، از ايشان یم

  رفعی برا.  دهد  را تعليم تا ايشانی را فرستاد
  رفعی و برای  آنها داد را بهی  آسمان  نانی،گرسنگ
   در بيابان  سال چهل21. ی بخشيد  ايشان  به  آبی،تشنگ

   هرگز به آهی بطوری آردی گهدار ن از ايشان
ی  پاها  شد و نه  پاره  لباسشان  نشدند؛ نه محتاجی چيز
 . آرد  ورم ايشان

 دهند و  تا قومها را شكستی آردک  را آم ايشان«22
خود را ی ، مرزها  آرده  را تصرف هايشان سرزمين
   را از سيحون  حشبون  سرزمين ايشان.  سازند وسيع
.  گرفتند  پادشاه  را از عوج  باشان ن و سرزمي پادشاه

 زياد   آسمان  ستارگانء  اندازه  را به  ايشان جمعيت23
   اجدادشان  به آهی آوردی  سرزمين و آنها را بهی آرد
   داخل  آنعان  سرزمين آنها به24. ی بود  داده وعده

تا ی  ساخت  ايشان آنجا را مغلوبی شدند و تو اهال
 آنجا رفتار   و مردم با پادشاهان بخواهند  هرطور آه

ی حصاردار و زمينهای  تو شهرها قوم25. آنند
 پر از  را آهی هاي حاصلخيز را گرفتند، خانه

ی  خود ساختند، و چاهها  بود از آن خوبی چيزها
 را   ميوه  و درختان انگور و زيتونی  و باغها آب

آنها خوردند و سير شدند و از .  آردند تصرف
 .حد تو برخوردار گشتند یبی نعمتها

ی  تو ياغ  به آردند و نسبتی  نافرمان ايشانی ول«26
تو را ی  نكردند و انبيا  تو توجه  دستورات به. شدند
تو باز گردانند، ی  را بسو داشتند ايشانی  سع آه

 تو  پس27.  نمودند  تو اهانت  آارها به آشتند و با اين
  تا بر ايشانی  اسير آرد  دشمن نيز آنها را در چنگ

 آردند،   نزد تو ناله  دشمن از ظلمی اما وقت.  آنند ظلم
   رحمت و بسببی  را شنيد ايشانی ، دعا تو از آسمان

   را از چنگ تا ايشانی فرستادی  خود رهبران عظيم
 برخوردار  از امنيتی وقتی ول28.  دهند  نجات دشمن

ی  داد جازه ا  دشمن  تو به آنگاه.  آردند شدند باز گناه
ی  بسو قومتی ، وقت  حال با اين.  شود  مسلط بر ايشان

  ء ناله  به خواستند، از آسمانک تو بازگشتند و آم
 را   خود ايشان  عظيم و با رحمت  ی داد  گوش ايشان

تا ی  هشدار داد  ايشان به29. ی بخشيد بارها نجات
 از  اطاعتی بجای  آنند، ول  تو را اطاعت دستورات

از تو رو ی  تو، با تكبر و سرسخت  حياتبخش اماحك
سالها با 30.  تو را زير پا گذاشتند برگردانيدند و احكام

 انبياء   خود توسط  روحء و بوسيلهی  مدارا آرد ايشان
  پس.  نكردند  توجه ايشانی  ولی، هشدار داد  ايشان به

.  شوند  مسلط ديگر بر ايشانی قومهای  داد باز اجازه
ی  را بكل  خود، ايشان  عظيم  رحمت باز بسببی ول31

 و  رحيمی  زيرا تو خدايی،نگفتک و تری  نبرد از بين
 !ی هست مهربان

 و قادر و  عظيمی خدای ما، ای خدای  ا و حال«32
 خود وفا  پر از رحمتی ها  وعده  به  آه مهيب

 در نظر  ايم  آشيده آهی  و سخت  رنج  همه  اينی،آن یم
 آشور بر ما   پادشاهان آهی از زمان. ايدتو ناچيز ني

بر ما و ی زيادی پيروز شدند تا امروز، بالها
 و انبياء و اجداد ما   و آاهنان  و بزرگان پادشاهان



 نحميا 11
 

 

 ما را  و هر بار آهی  هست تو عادل33.   است  شده نازل
  ، زيرا ما گناه  است  بوده  حق بهی ا  آرده مجازات
 و اجداد ما  ، آاهنان  قوم  سران، پادشاهان34.  ايم آرده

تو ی  اخطارها  نكردند و به  تو را اطاعت دستورات
ی  پهناور و حاصلخيز در سرزمين35.  ندادند گوش
 تو  فراوانی ها از نعمتی  داد  ايشان  به آه

 نكردند و از  تو را عبادتی برخوردار شدند، ول
 . برنداشتند  خود دست  زشت اعمال

   به  حاصلخيز آه  سرزمين  ايندرک اما اين«36
ی ا ، برده  برخوردار شويم تا از آنی  داد اجدادمان

ی  پادشاهان  نصيب  زمين  اين محصول37.   نيستيم بيش
   آنها را بر ما مسلط  گناهانمان  تو بسبب شود آه یم

 ما   و مال خواهند بر جان ی آنها هر طور م.یا آرده
.  گرفتار هستيمی  سخت آنند و ما در شدت ی م حكومت

خداوند ما با تو ی اک ، اين  اوضاع  اين  به با توجه38
؛ و   آنيم  تا تو را خدمت بنديم یمی  ناگسستن پيمان
 را   پيمان  اين  و آاهنان  الويان  ما همراه  قوم سران
 ».آنند یمهر م

 
   پيمان  اين بود آهی  آس ، اولين حاآمی نحميا

  د از او صدقيا، سپسبع. را امضاء آرد
 : را امضا آردند افراد زير آن

 : آاهنان2-8
 سرايا، عزريا، ارميا،
 فشحور، امريا، ملكيا،

 ، ک، شبنيا، ملو حطوش
 ، عوبديا، ، مريموت حاريم
 ، ک، بارو ، جنتون دانيال
 ، ، ابيا، ميامين مشالم

 . شمعيای،معزيا، بلجا
 : الويان9-13

 ،)پسر حيناداد(ی ، بنو)پسر ازنيا ( يشوع
 ، شبنيا، هوديا، قليطا، ئيل یقدم

 ، ، ميخا، رحوب فاليا، حانان
 حشبيا، زآور، شربيا، شبنيا،

 . بنينوی،هوديا، بان
 :  قوم سران14-27

 ، زتو، ، عيالم  موآب ، فحت فرعوش
 ی، عزجد، ببای، بونی،بان

 ، عاطير،  عودينی،ادونيا، بغوا
 ، حزقيا، عزور، هوديا، حاشوم

 ، ، عناتوت  حاريفی،ابيص
 ، ، مشالم  مجفيعاشی،نيبا

 ، ، صادوق حزير، مشيزبئيل
 ، عنايا، ، فلطيا، حانان يدوع
 ، ، هلوحيش ، حننيا، حشوب هوشع

 ، حشبنا، ، رحوم فلحا، شوبيق
 ، ، عانان معسيا، اخيا، حانان

 . ، بعنه ، حاريم کملو
 

   پيمان متن
  ، دسته ، نگهبانان ان، الوي ، آاهنان  اسرائيل ما مردم28

ی  آسان  خدا، و تمامء  خانه ، خدمتگزاران سرايندگان
 با   آه  خويش  بالغ  و دختران ، پسران  با زنان آه

  بيگانهی ها  خدا، خود را از قوم  از تورات اطاعت
   قوم  و سران  با برادران  وسيله  اين به29،  ايم جدا آرده

 خدا را   دستورات  آه خوريم ی م ، قسم خود متحد شده
؛   آنيم  شد اطاعت دادهی  موس  خدمتگزارش  توسط آه

 خدا   لعنت آنيمی  و اوامر او سرپيچ و اگر از احكام
 .برما باشد

   پسران  خود را به  دختران  نه  آه دهيم ی م قول30
   ما با دختران  پسران  بگذاريم  و نه بدهيمی غيريهود
 . آنند ازدواجی غيريهود

 در روز  های بيگانه  اگر قوم  آه دهيم  می  قول همچنين31
   ديگر بخواهند به  يا در يكی از روزهای مقدس َسَبت
 و هر   نخريم  يا چيز ديگری بفروشند، از ايشان ما غله
   و قرض  نكاريم  يک بار چيزی در زمين  سال هفت

 .  يهودی خود را ببخشيم برادران
  سومک از ما يک  هر ي ر سال ه  آه بنديم یعهد م32

ی يعن33،   آنيم  خدا تقديمء  خانه مخارجی  برا  نقره مثقال
ی سوختنی ها یو قربانی  آردء ، هديه  مقدس نانی برا

  ماهی  و جشنها سبتی روزهای ها ی، قربان روزانه
ی  ديگر، قربان مقدسی ، هدايا ساليانهی نو و جشنها

10



 12   ميانح
 

 

   خدمات تمامی ، و برا ل اسرائي  قوم آفارهی  برا گناه
 .مای  خداء خانه

   مطابق  آه دهيم ی م  قول  و مردم ، الويان ما آاهنان34
 ء  خانه  مورد نياز قربانگاه ، هيزم دستور تورات

   قرعه  و هر سال  آنيم  را تهيه خداوند، خدايمان
  بايد اينی ا  قبيله  شود چه  تا معلوم  انداخت خواهيم

 . دهد آار را انجام
   به  خود را هر سالء  و ميوه  نوبر غله دهيم ی م قول35

 .  خداوند بياوريمء خانه
   ارشد و تمام  پسران  آه دهيم ی م قول36

 دستور   خود را مطابق  و رمه گلهی ها زاده نخست
   دست  و به خود بياوريمی  خداء  خانه  به تورات
 . يمآنند بسپار ی م  در آنجا خدمت آهی آاهنان

   از نوبر غله را آهی  خمير دهيم ی م  قول همچنين37
  ها و نوبر شراب  ميوه  نوبر انواع  همراه آنيم ی م تهيه
 ء  در خانه آهی  آاهنان  خود به  زيتون  و روغن تازه

   زمين  محصوالت تمامک  ي ما ده.  خدا هستند بدهيم
  ما مسؤولی  در روستاها آهی  الويان خود را به

  در وقت38.  داد هستند خواهيمک  ي دهی آور معج
)   است  هارون  از نسل آه(ی ، آاهن ک ي دهی آور جمع
   از ده دهمک  ي  خواهد بود و الويان  الويان همراه

ما خواهند آورد و آنجا انبار ی  خدا  خانه ها را به کي
  ، اين  و الويان  اسرائيل ما مردم39. خواهند آرد

   خانه  را به  زيتون  و روغن  تازه  شراب، غلهی هدايا
 خدا ء  خانه  وسايل آهی در اتاقهاي  آورد و خدا خواهيم

   و سرايندگان ، نگهبانان شود و آاهنان یمی نگهدار
 . آرد آنند، انبار خواهيم یمی در آنجا زندگ

 .  نشويم  خدا غافلء  از خانه  آه دهيم ی م قول
   ساآن  اورشليم  در شهر مقدس  قوم سران
 قيد   به دهمک  نيز ي از ساير مردم. شدند

   شوند و بقيه  ساآن  شدند تا در اورشليم  انتخاب قرعه
،  در ضمن2.  گزيدند ديگر سكونتی در شهرها

آمدند تا در آنجا  ی م  اورشليم  به  داوطلبانه آهی آسان
. گرفتند ی قرار م  مردم آنند مورد ستايشی زندگ

،  ، الويان از آاهنانی ا  عده  همراه ردمساير م3
   پادشاه  سليمان  خادمان  خدا و نسل  خانه خدمتگزاران

ديگر يهودا ی خود در شهرهای اجدادک در امال
 .ماندندی باق
   ساآن  در اورشليم  آه  قوم رهبرانی  اسام  است اين
 :شدند

 : يهوداء از قبيله6و5و4
سر زآريا، زآريا پسر عتايا پسر عزيا، عزيا پ(عتايا 

 و  ئيل امريا، امريا پسر شفطيا، شفطيا پسر مهلل
 ؛) بود  فارص  از نسل ئيل مهلل

،  پسر آلحوزهک ، بارو کمعسيا پسر بارو(معسيا 
 پسر حزيا، حزيا پسر عدايا، عدايا پسر  آلحوزه
  پسر زآريا، ، يوياريب يوياريب

 ).بودی و زآريا پسر شيلون
   در اورشليم  فارص  نسل بزرگان از نفر 468جمعًا 
 .آردند یمی زندگ

 :  بنيامينء از قبيله9و8و7
  پسر يوعيد، يوعيد ، مشالم سلو پسر مشالم(سلو 

پسر فدايا، فدايا پسر قواليا، قواليا پسر معسيا، معسيا 
  ئيل ی، ايت ئيل یپسر ايت

 ؛)پسر اشعيا بود
 .یو سالی جبا

ی  زندگ  در اورشليم ن بنياميء  از قبيلهنفر 928جمعًا 
و ی  پسر زآر  يوئيل  ايشان ءسر دسته. آردند یم

 . بود  او يهودا پسر هسنواه معاون
 : از آاهنان10-14

 ؛) پسر يوياريب(يدعيا 
 ؛ ياآين

 ، سرايا پسر حلقيا، حلقيا پسر مشالم(سرايا 
 ،  پسر مرايوت ، صادوق  پسر صادوق مشالم

  افراد اين).  بود عظم ا  آاهن  پسر اخيطوب و مرايوت
 خدا ء شدند در خانه ی منفر 822 جمعًا   آه طايفه
 .آردند ی م خدمت
 پسر فلليا، فلليا  ، يروحام عدايا پسر يروحام(عدايا 

پسر زآريا، زآريا پسر فشحور ی  امصی،پسر امص
 جمعًا   طايفه افراد اين). و فشحور پسر ملكيا بود

  نها محسوب خاندا  بودند و از سراننفر 242
 .شدند یم
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 پسر  ، عزرئيل پسر عزرئيلی عمشيسا(ی عمشيسا
 پسر امير  ، مشليموت پسر مشليموتی  اخزای،اخزا
ی  بودند و همگنفر 128   طايفه افراد اين). بود

 زير  ايشان.آمدند ی شمار م بهی  شجاع جنگجويان
 .آردند ی م خدمت)  پسر هجدوليم ( ئيل ینظر زبد

 : ياناز الو17و16و15
،   پسر عزريقام ، حشوب شمعيا پسر حشوب(شمعيا 
 ؛)بودی  پسر حشبيا، حشبيا پسر بون عزريقام

 بودند و   الويان دو نفر از سران(و يوزاباد ی شبتا
 ؛)دادند ی م  خدا را انجامء  از خانه خارجی آارها
پسر ی و زبدی متنيا پسر ميكا، ميكا پسر زبد(متنيا 
 خدا بود و   خانه  سرايندگانء هاو سر دست)  بود آساف
 آرد؛ یمی  را رهبر  پرستش مراسم
 ؛) متنيا معاون(بقبقيا 
   و جالل  پسر جالل ، شموع عبدا پسر شموع(عبدا 

 ). بود پسر يدوتون
   اورشليم در شهر مقدس الوی 284   رفته رويهم18

 .آردند یمی زندگ
 : از نگهبانان19

 نفر 172 جمعًا   آه  ايشان  و بستگان ، طلمون عقوب
 .بودند

 در   اسرائيل  قومء  و بقيه  و الويان ساير آاهنان20
. ديگر يهودا ماندندی خود در شهرهای اجدادک امال

   ايشان  سرپرستان آه( خدا ء  خانه خدمتگزاران21
   نام  به از اورشليمی در بخش) صيحا و جشفا بودند

 .آردندی می  زندگ عوفل
   خدا خدمتء ه در خان  آه  اورشليم ن الويا سرپرست22
 پسری  بانی،پسر بانی عز. (بودی آردند عز یم

حشبيا، حشبيا پسر متنيا، متنيا پسر ميكا و ميكا از 
   آسافء  خدا از طايفهء  خانه سرايندگان.  بود  آساف نسل
   طبق  سرايندگانء  دستهء  روزانه خدمت23) .بودند
 . شد ی م  بود، تعيين شده   از دربار وضع آهی مقررات

)  پسر يهودا  زارح ، از نسل ئيل پسر مشيزب(فتحيا 24
 . بود  پارس  در دربار پادشاه  اسرائيل  مردمء نماينده

 
 ساير شهرهای اهال

 يهودا در   مردم آهی ديگری شهرها و روستاها25-30
 : بودند از آردند، عبارت یمی آنها زندگ

  اطرافی  و روستاها ئيل ی، يقبص ، ديبون  اربع قريه
 آنها؛
 ،  فالط ، بيت ، موالده يشوع

 ؛  آن اطرافی  و روستاها ، بئرشبع حصرشوعال
 ؛  آن اطرافی  و روستاها ، مكونه صقلغ
 ، ، يرموت ، صرعه  رمون عين

  آنها؛ اطرافی  و روستاها ، عدالم زانوح
ی  و روستاها ، عزيقه  آن اطرافی  و نواح الآيش
 . آن  اطراف

 و   بئرشبع  بينء  يهودا در ناحيه  مردم  ترتيب  اين به
 .آردند یمی  زندگ  هنوم دره

   شهرها سكونت  در اين  بنيامينء قبيلهی اهال31-35
 :داشتند
 ؛  آن  و روستاهای اطراف ئيل ، عيا، بيت ، مخماس جبع

 ، ، عننيه ، نوب عناتوت
 ، حاديد، ، جتايم حاصور، رامه

 .  صنعتگران ، لود، اونو و دره بالط، ن صبوعيم
   يهودا بودند، به  در سرزمين  آه از الويانی بعض36

   شدند تا در آنجا ساآن  فرستاده  بنيامين سرزمين
 .شوند

 
   و الويان آاهنانی اسام

  آهی  و الويان آاهنانی  اسام  است اين
  و يهوشع)  ئيل یپسر شئلت ( زروبابل  همراه

 : آمدند يم اورشل به
 : از آاهنان2-7

 سرايا، ارميا، عزرا،
 ، ، حطوش کامريا، ملو

 ، ، مريموت شكنيا، رحوم
  ابيا،ی،عدو، جنتو

 ، ، معديا، بلجه ميامين
 ، يدعيا، شمعيا، يوياريب
 .، حلقيا، يدعيا سلو، عاموق

 . بودند  آاهنان  از رهبران  يهوشع  افراد در زمان اين
 : از الويان8
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 :آردند  را رهبری می  سرايندگان  اولء  دسته يان الو اين
 ، ئيل ی قدمی،، بنو يشوع

 .شربيا، يهودا، متنيا
 را   دوم  آنها نيز دسته و همراهانی بقبقيا، عن9

 .نمودند یمی رهبر
 

   اعظم ، آاهن  يهوشع فرزندان
 ،  پدر يوياقيم يهوشع11و10

 ،   پدر الياشيب يوياقيم
 ،  پدر يوياداع الياشيب
 ،  پدر يوناتان يوياداع
  بود  پدر يدوع يوناتان

 
  آاهنانی  ها  طايفه سران

   در زمان  بودند آه آاهنانی ها  طايفه اينها سران12-21
 :آردند ی م  خدمت  اعظم ، آاهن يوياقيم
  طايفه  آاهن
 سرايا مرايا
 ارميا حننيا
 عزرا  مشالم

 امريا  يهوحانان
  کملو  يوناتان
 ياشبن  يوسف
  حاريم عدنا
  مرايوت  یحلقا

 عدو زآريا
  جنتون  مشالم
 ابيا  یزآر
  و موعديا  منيامين  یفلطا

  بلجه  شموع
 شمعيا  يهوناتان

  يوياريب  یمتنا
 يدعيا  یعز
  یسال  یقال

  عاموق عابر
 حلقيا حشبيا
 يدعيا  ئيل نتن

 در   و الويان آاهنانی ها  طايفه  سرانء  نامه نسب22
   همزمان  آه  و يدوع ، يوحانان ، يهوياداع ياشيب ال ايام

.  گرديد  بود، ثبت  پارس  پادشاه  داريوش با سلطنت
 پسر   يوحانان  تا زمان  الويان سرانی  اسام البته23

 . شد ثبتی  در دفاتر رسم الياشيب
پسر  ( حشبيا، شربيا و يشوعی  سرپرست  به الويان24
   تقسيم  چند دسته  به  ايشان و همراهان)  ئيل یقدم
 داود، مرد خدا، هربار دو   رسم شدند و مطابق یم

ی ايستادند و سرودها ی م  هم  در مقابل دسته
 .خواندند ی يكديگر م در جوابی شكرگزار

 ء آنار دروازهی  از انبارها  خدا آه  خانه نگهبانان25
متنيا، :  بودند از آردند عبارت ی م  خدا محافظت خانه
ی اينها آسان26.  ، عقوب ، طلمون ، عوبديا، مشالمبقبقيا

  ، نوه پسر يهوشع (  يوياقيم  در زمان بودند آه
   و آاهن معلمی  و عزرا حاآمی ، نحميا) يهوصادق

 .آردند ی م  وظيفه انجام
 

 آند یمک نحميا حصار شهر را تبر
 از   الويان ، تمام حصار اورشليمک  تبر هنگام27

ی  آمدند تا با سرودها اورشليم  سراسر يهودا به
 و عود،   و بربط دفی  با نوا همراهی شكرگزار

 ء دسته29و28. نمايندک  بگيرند و حصار را تبر جشن
 در   آه  اورشليم اطرافی از آباديهای  الو سرايندگان
از ی  بودند، يعن ساختهی هاي خود دهكدهی آنجا برا
   به  و عزموت ، جبع جلجال ، بيت  نطوفات دهات

 را   خودشان  اول  و الويان آاهنان30.  آمدند اورشليم
ها و   را و در آخر دروازه تطهير آردند، بعد قوم

 .شهر را حصار
 و آنها را   يهودا را بر سر حصار بردم  سران من31
، شهر   هم  مخالف ، تا از جهت  آردم  تقسيم  دو دسته به

 خدا   در وصف  دور زدن را دوربزنند و در حين
 .بسرايند
 افتادند و  ، روی حصار راه  راست  از طرف  اول گروه
  هوشعيا در پشت32. رفتند»   خاآروبهء دروازه « بطرف

   سر او نيز نصف آرد و پشت  می  حرآت سر سرايندگان
   در اين  ديگری آه آسان33.  يهودا قرار داشتند سران
،   مشالمعزريا، عزرا،:  بودند از  بودند عبارت گروه
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  و نيز آاهنانی آه35، شمعيا، ارميا،  يهودا، بنيامين34
  ، يوناتان زآريا پسر يوناتان(زدند، زآريا  شيپور می

پسر شمعيا، شمعيا پسر متنيا، متنيا پسر ميكايا، ميكايا 
 او  و بستگان36، ) بود پسر زآور و زآور پسر آساف

، يهودا  لئي ، ملالی، جلالی، ماعای، نتن شمعيا، عزرئيل
 داود، مرد  ای با خود داشتند آه  موسيقی و حنانی آالت
   گروه  رهبری اين عزرای آاهن.  بود  آرده خدا، تعيين

»   چشمهء دروازه «  به وقتی ايشان37.   داشت  عهده را به
شد   شهر قديمی داود منتهی می  به هايی آه رسيدند، از پله

 ء دروازه« حصار  ، به  داود گذشته باال رفتند، و از آاخ
 . شرقی شهر بود بازگشتند  در سمت آه»  آب
   ديگر راه  از طرف  نيز سرود خوانان  دوم گروه38

»  تنور برج«ما از .   بودم  ايشان  نيز همراه من. افتادند
 از  سپس39.  رسيديم»  حصار عريض «  و به گذشتيم
 ء دروازه«، »  آهنهء دروازه«، »  افرايمء دروازه«باالی 
   تا به گذشتيم»  صد برج«و »  ئيل  حنن برج«، »ماهی

ای   آنار دروازه سرانجام.  رسيديم»  گوسفند ءدروازه«
 . شد ايستاديم  خدا باز می  خانه  به آه
 شكرگزاری  ، در حال  دو گروه ، اين  ترتيب  اين به40-41

زدند و در   شيپور می آاهنانی آه.  خدا شدند وارد خانه
،  ، معسيا، منيامين الياقيم:  بودند از  بودند عبارت  من گروه

 .ميكايا، اليوعينای، زآريا وحننيا
معسيا، شمعيا، :  نيز اينها بودند  سرايندگان دسته42

  ايشان.  و عازر ، ملكيا، عيالم العازار، عزی، يوحانان
 .خواندند  سرپرستی يزرحيا با صدای بلند سرود می به
   آردند و مردم های زيادی تقديم ز، قربانی رو در آن43

خدا   شادی نمودند، زيرا  و فرزندانشان  با زنان همراه
صدای شادی و .  بود  آنها را مملو از شادی آرده قلب
 !شد  می  دور شنيدهء  از فاصله  اهالی اورشليمء هلهله

 آوری   جمع  شدند تا مسئول ای تعيين  روز عده در آن44
.  باشند ها و نوبر محصوالت يک هدايا، دهو نگهداری 

 دستور   طبق  هدايا و محصوالتی را آه بايست آنها می
ها   بود از مزرعه  و الويان  آاهنان ، سهم تورات
 و   آاهنان اهالی يهودا از خدمت. آوری آنند جمع

 تطهير و   آيين زيرا ايشان45 بودند،   خوشحال الويان
 جا   بود به مقرر آرده خدا  ساير خدماتی را آه

   نيز مطابق  و نگهبانان  سرايندگان آوردند و دسته می

   ايشان  بودند به  داده  سليمان  داود و پسرش دستوری آه
 داود  ، يعنی از زمان  قديم از زمان(46. آردند آمک می
   شده  تعيين ، سردسته  سرايندگان  برای دسته و آساف

 سرودهای شكرگزاری و  دن را در خوان بود تا ايشان
 و   زروبابل ، در زمان پس47.)  رهبری آنند پرستش

   و نگهبانان  سرايندگانء  برای دسته اسرائيل نحميا، بنی
. آوردند  خوراک می  هر روز بطور مرتب و الويان
   رابه  آاهنان گرفتند سهم  می  آه  نيز از آنچه الويان
 .دادند  می ايشان

 
  موسی برای ز، وقتی تورات رو در همان

 را در   مطلب شد، اين  می  خوانده  اسرائيل قوم
ها و موآبی ها هرگز نبايد وارد   عمونی  يافتند آه آن

 بود   سبب  دستور بدان اين2 * . خدا شوند  قوم جماعت
 نكردند،   استقبال اسرائيل  از بنی  و آب  آنها با نان آه
 آند، ولی   را لعنت  تا ايشان را اجير نمودند  بلعام بلكه

  وقتی اين3.  آرد  تبديل  برآت  او را به خدای ما لعنت
 را از   افراد بيگانه  اسرائيل  شد، قوم  خوانده قسمت
 . خود جدا ساختند جماعت

 خدا و ء  انباردار انبارهای خانه  آه  آاهن الياشيب4
  يكی از اتاقهای بزرگ5 صميمی طوبيا بود،  دوست

 قبًال انبار هدايای   اتاق اين.  بود  طوبيا داده ار را بهانب
  ، شراب  يک غله  خدا، دهء  خانه آردی، بخور، ظروف

 ء ، دسته  الويان  به  هدايا متعلق اين.  بود  زيتون و روغن
   آاهنان هدايای مخصوص.  بود  و نگهبانان سرايندگان
 .شد  نگهداری می  اتاق نيز در اين

   در سال ، چون  نبودم  در اورشليم  من موقع  در اين6
 بر  ، آه  پارس  اردشير، پادشاه  سلطنت و دومی س

 از  پس.   بودم  نزد او رفته آرد، منی  م  حكومت بابل
   اورشليم  تا به  خواستم  از او اجازه دوبارهی مدت

 آار   و از اين  رسيدم  اورشليم بهی وقت7.  بازگردم
ی  خدا براء  در خانه  آه باخبر شدم   الياشيب زشت

 و   شدم بسيار ناراحت8  بود  آرده فراهمی طوبيا اتاق
  سپس9.   ريختم  بيرون  او را از اتاق  و اثاثيه اسباب

 ء  خانه  را تطهير آنند و ظروف  اطاق دستور دادم

                                                 
 .53: 23تثنيه نگاه کنيد به    *
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 .  آنجا بازگردانند و بخور را بهی آردی خدا، هدايا
 خدا و ساير ء  خانه  سرايندگانء  دسته  فهميدم در ضمن10

های خود   مزرعه  و به  را ترک گفته ، اورشليم الويان
   ايشان  را به  سهمشان  بودند، زيرا مردم بازگشته

چرا «:  ، گفتم  آرده  را توبيخ  قوم  سران پس11. دادند نمی
 را   الويان  تمام سپس» ايد؟  مانده  خدا غافلء از خانه
   خدا سر خدمتء  در خانه  را دوباره يشان، ا  آرده جمع

،   يک غله ، بار ديگر ده  اسرائيل  قوم سپس12.  گذاشتم
 خدا ء  انبارهای خانه  خود را به  زيتون  و روغن شراب
 و فدايای الوی و   شلميای آاهن سپس13. آوردند
 بودند مأمور نگهداری   شريعت  معلم  را آه صادوق

  را هم)  متنيا پسر زآور، نوه ( نان، و حا انبارها نمودم
   اشخاص  اينء ، زيرا همه  آردم  تعيين  ايشان معاون

   سهميه  تقسيم  ايشان مسئوليت.  بودند مورد اعتماد مردم
 . بود  الويان بين

ی  ياد آور و خدمات مرا بهی ، آارها منی خدای ا14
 .  نكن  فراموش ام  تو آردهء خانهی  برا را آه

 در روز   آه را ديدمی ا  روزها در يهودا عده آندر 15
ی ا آردند و عده ی م ، انگور له  در چرخشت سبت

ی  و انگور و انجير و چيزها  و شراب ديگر غله
 ببرند و   اورشليم نمودند تا به ی م ديگر، بار االغ

 در روز   آه  اخطار آردم  ايشان  به پس. بفروشند
صور نيز ی از اهالی بعض16.  آار را نكنند  اين سبت
و ی  ماه  بودند در روز سبت  ساآن  در اورشليم آه

 در   اسرائيل  قوم آوردند و به ی م گوناگونی آاالها
 .فروختند ی م اورشليم

   چه اين«:  ، گفتم  آرده  يهودا را توبيخ  سران آنگاه17
  دهيد؟ چرا روز سبت ی م  انجام  آه استی آار زشت

   آار نبود آه همينی آيا برا18؟ آنيد ی م حرمت یرا ب
   شهر را ويران  آرد و اين  را تنبيه خدا اجدادتان
  حرمت ی را ب  سبت ، خود شما هم نمود؟ و حال

   خدا بر اسرائيل شويد غضب ی م آنيد و باعث یم
 » .ورتر شود شعله

 را از  شهر اورشليمی ها  دروازه  دستور دادم سپس19
 روز   ببندند و تا غروب  جمعه روز  آفتاب غروب
 تا  چند نفر از افراد خود را فرستادم.  باز نكنند سبت
  بدهند و نگذارند روز سبتی ها نگهبان  دروازه دم

 و  تاجران20.  شهر بياورند  به فروشی برای چيز
،   اورشليم ها، بيرون دوبار، جمعهی  يك فروشندگان

 را تهديد  ن ايشا منی ول21.  سر بردند  را به شب
   را پشت آنيد، چرا شب یاينجا چكار م«:  ، گفتم آرده

 آار را  بريد؟ اگر بار ديگر اين ی سر م ديوار به
 بعد،   روز به از آن» . شوم ی زور م  به بكنيد، متوسل
 . نيامدند سبتی ديگر روزها

 خود را تطهير آنند و   دستور دادم  الويان  به سپس22
   حفظ  روز سبت بدهند تا تقدسی بانها نگه  دروازه دم

 .شود
   يادآور و برحسب  آار مرا به ، اين منی خدای ا

 .  آن  رحم  من  به پايانت ی ب محبت
 از   آه  را ديدم از يهوديانی ا  روزها عده در آن23
  خود زنانی برای و عمونی  موآبی،اشدودی ها قوم

ی  اشدود  زبان  به  فرزندانشان ونصف24  بودند گرفته
را ی  عبر آردند و زبان ی م ساير زبانها صحبت يا
  ، ايشان  آنها دعوا آردم  با والدين پس25. فهميدند ینم

 و در   را آندم سرشانی  و مو ، زدم  آردم را لعنت
 با غير   نگذارند فرزندانشان  آه  دادم حضور خدا قسم

 . آنند  ازدواج يهوديان
   سليمان  آه نيستی  گناه مان ه آيا اين«:   گفتم سپس26

 دنيا   پادشاهان  در ميان  شد؟ سليمان  مرتكب پادشاه
 و او را  داشت ی م خدا او را دوست.  نظير نداشت

،  با وجود اينی ؛ ول  ساخت  اسرائيل  تمام پادشاه
ی پرست  بت ، او را به  سليمانء  بيگانه همسران
خود ی  برا  بيگانه  شما زنان  آه حال27! آشانيدند
  ايد، خيال  آرده  خيانت خويشی  خدا  و به گرفته

 » آرد؟  خواهيم  شما را تحمل  شرارت آنيد ما اين یم
   آاهن پسر الياشيب (  يهوياداع از پسرانی يك28

 بود،  گرفتهی  زن را بهی  حورون دختر سنبلط)  اعظم
 .  آنم  بيرون  او را از اورشليم  مجبور شدم پس

  ، چون  نكن آنها را فراموشی ، آارها منی اخدی ا29
   توهين  و الويان  آاهنان و عهد و پيمانی  آاهن  مقام به

 .اند آرده
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ی  و برا ها جدا آردم  خدا را از بيگانه  قوم پس30
 بداند   تا هرآس  نمودم  تعيين  وظيفه  و الويان آاهنان

  قربانگاهی  برا  موقع  تا به دادمی ترتيب31.  بايد بكند چه
 .آنندی آور  را جمع  بياورند و نوبر محصوالت هيزم

 .  ده  ياد آور و برآت ، مرا به منی خدای ا



 

سترا
 

ی  رضا استر طالب.  دارد گذرد تسلط ی م  در جهان  خدا بر آنچه  آه ت اس  حقيقت اينی  استر گويا آتاب
  گيرد و توسط یبكار می  حتم  عام قتلک  از ي  اسرائيل قومی  رهاي ، لذا خداوند نيز او را در جهت خداست
د شو یمی بسيار عصبانی  وشت ، از همسر خود ملكه  پارس خشايارشا، پادشاه. دهد ی م  را نجات او آنان

او استر ی آند و بجا ی م  را خلع  ملكه ، پادشاه بنابراين.  بود  سر باز زده  ملوآانه  ضيافت  به زيرا او از آمدن
 .گزيند یبر می  همسر بود بهی  يهود دختر يتيمک  ي را آه
 را  شبودنی  يهود آند آه ی م  استر نصيحت  استر نيز بود، به  قيم  در ضمن استر، آهی  پسر عموی،مردخا
 . سازد  پنهان از مردم

   در مقابلش  انتظار داشت متكبر بود و از همهی  مرد هامان.   هامان  نام  به داشتی الوزراي خشايارشا رئيس
شود و  ی م  خشمگين  سخت ورزد، هامان ی م  او امتناع  آردن از تعظيمی  مردخا آهی هنگام.  آنند تعظيم

  ، غافل پادشاه.  را صادر آند  يهوديان  عام دارد تا دستور قتل ی م  را برآن اهاو پادش. آيد یبر می درصدد تالف
دار ک شود و ي ی بكار م دستی  فور هامان. آند ی استر، دستور را صادر م بودنی  يهود از موضوع

 .بيند ی م تهيهی  مردخا اعدامی برا
  نهد و به ی م  را بر آف استر جان. سازد یم   آگاه فرستد و او را از موضوع ی م استر پيغامی برای مردخا
  پادشاه.  شوند  عام  بايد قتل  شاه  فرمان  مطابق  آه استی  و جزو آسان  يهوديست دارد آه ی م  اعالم پادشاه
 بود   آرده تهيهی مردخای  برا آهی  دارء چوبهی  را رو دهد هامان ی دستور م شود آه یمی  عصبان چنان
 . آند ی م  وزرا منصوب  رئيس  مقام  به هامانی را بجای  مردخا پسس.  آنند اعدام

   ساله  را همه  پوريم يافتند، جشنی  رهاي  عام  استر از قتل  همت  به  روز آه  يادگار آن  به  يهوديان امروزه
 .آنند یبرگزار م

 شود یبرآنار می  وشت ملكه
  ، بر سرزمين  پارس خشايارشا، پادشاه

   از هند تا حبشه آرد آه ی م سلطنت یپهناور
 . بود استان 127   و شامل گرفت یرا در بر م
  شوشی  سلطنت  خود، در آاخ  سلطنت  سوم او در سال

   و مقامات  بزرگان برپا نمود و تمامی  بزرگ جشن
 و ماد   لشكر پارس فرماندهان.  آرد ترا دعوی مملكت
 حضور   جشن  در اين  و استانداران  با اميران همراه
 آشيد،   طول  ماه  شش  آه  جشن اينی در ط4. داشتند

 خود   سلطنت  و عظمت  و شكوه  ثروت خشايارشا تمام
 .  گذاشت  نمايش را به

  آهی  آسان تمامی ، خشايارشا برا  جشن  از پايان پس5
ی  ميهمانی،آردند، فقير و غن یمی  زندگ در شوش

  محل6.  داد ترتيبی  سلطنت  آاخ در باغی ا  روزه هفت
   شده تزيينی  سفيد و آب از آتانی هاي با پردهی ميهمان

  آهی سفيد و ارغوانی ها با ريسمانها  پرده اين. بود
ی قرار داشتند از ستونهای ا نقرهی ها  حلقه داخل

ی  رو طال و نقرهی تختها.  بود مرمر آويزان
  ، مرمر، صدف ک سما از سنگی سنگفرشهاي

،   پادشاه از آرم7.   قرار داشت مرواريد و فيروزه
  آهی طاليی  بود و در جامها  فراوان  شاهانه شراب
   به پادشاه8. شد ی م ، صرف  داشت گوناگونی ها شكل

ا در  ر  بود ميهمانان دربار دستور دادهی ها پيشخدمت
 خود،   دلخواه  به  ايشان  آزاد بگذارند، پس نوشيدن

 .نوشيدند ی م خواستند شراب یم  هرقدر آه
 دربار  زنانی  برا همی  وشت ، ملكه  هنگام در همان9

 . بود  داده ترتيبی ضيافت
نوشی   از باده  آه  روز ميهمانی، پادشاه در آخرين10

،  يعنی مهومان حرمسرا ء  خواجه  بود، هفت  شده سرمست
   خادمان  را آه بزتا، حربونا، بغتا، ابغتا، زاتر و آرآس
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 دستور   آنان او به11.  او بودند احضار آرد مخصوص
   به  ملوآانه  بسيار زيبا بود با تاج  وشتی را آه داد ملكه

 و   مقامات  بياورند تا زيبايی او را به حضورش
  سراها فرمان هاما وقتی خواج12.  دهد  نشان مهمانانش
.  سرباز زد  وشتی رساندند، او از آمدن  ملكه  را به پادشاه
اما 14و13 بسيار خشمناک شد؛   موضوع  از اين پادشاه
 خود نظر   از مشاوران  اقدامی آند، اول  از آنكه پيش

   با آنها آاری انجام  مشورت  بدون ، چون خواست
 و   قوانين ا به او مردانی دانا و آشن مشاوران. داد نمی
 آنها   قضاوت  به  بودند و پادشاه  دادگستری پارس نظام

 آرشنا، شيتار، ادماتا،   دانشمندان  اين نام.  اعتماد داشت
 نفر   هفت اين.  بود ، مرسنا و مموآان ، مرس ترشيش

 ارشد   و ماد و از اميران  پارسء  عاليرتبه جزو مقامات
در مورد «:  پرسيد ايشانخشايارشا از 15. مملكتی بودند

 او   به  آه  پادشاه  بايد آرد؟ زيرا از فرمان  وشتی چه ملكه
 مجازاتی برای   چه قانون.   است ، سر باز زده  شده ابالغ
 »؟  است  آرده  شخصی تعيين چنين

:   دربار گفت  و اميران  پادشاه  به  خطاب مموآان16
 دربار و   اميران  به  بلكه  پادشاه  به  فقط  وشتی نه ملكه«

  هر زنی آه17.   است  آرده  اهانت  مملكت  مردم تمام
، او نيز از دستور   است  آرده  وشتی چه بشنود ملكه
وقتی زناِن اميراِن 18.  سرپيچی خواهد آرد شوهرش

 نيز  ، آنان  آرده  چه  ملكه  و ماد بشنوند آه درباِر پارس
احترامی و   بی  اين خواهند آرد و  چنين با شوهرانشان
،  بنابراين19.   خواهد يافت  جا گسترش  همه سرآشی به
 بدانند، فرمانی صادر آنند تا در   صالح اگر پادشاه

 گردد  آند ثبت  هرگز تغيير نمی  آه  ماد و پارس قوانين
 حضور   وشتی ديگر به ، ملكه  فرمان  آن و بر طبق

 بهتر از او  ی آه ديگر  زن آنگاه.  نشود  شرفياب پادشاه
وقتی 20.  شود  انتخاب  ملكه  عنوان باشد بجای وی به

 شود   پهناور اعالم  سرزمين  در سراسر اين فرمان  اين
 باشند،   داشته ، هر مقامی آه  جا شوهران  در همه آنگاه

 ».  قرار خواهند گرفت  زنانشان مورد احترام
 دربار  ران و امي  مورد پسند پادشاه پيشنهاد مموآان21

  آرد  صالحديد او عمل  شد و خشايارشا مطابق واقع
 ی، محل  و زبان  خط بهک  استانها، هر ي  تمام و به22

   هر مرد بايد رئيس  آه  داشت ، اعالم  فرستاده نامه
 . خود باشد ءخانه

 
 شود ی م استر ملكه

 ،  خشايارشا فرونشست چندی بعد، وقتی خشم
 بود و فرمانی   او آرده ياد وشتی و آاری آه

.  بود، او را در فكر فرو برد  درمورد او صادر شده آه
 و   بدهيد برويم اجازه«:  نزديک او گفتند  مشاوران پس2

   قصر پادشاه  و آنها را به  را پيدا آنيم  دختران زيباترين
   تمام  آار، مأمورانی به  اين برای انجام3.  بياوريم

 حرمسرای   زيبا را به تا دختران  فرستيم استانها می
 حرمسرا  ، رئيس خواجه» هيجای« بياورند و  پادشاه
   دختری آه آنگاه4.  بگذارد  در اختيارشان  آرايش لوازم

   عنوان  شود بجای وشتی به  واقع مورد پسند پادشاه
 ». گردد  انتخاب ملكه
 . آرد  عمل  آن  پيشنهاد را پسنديد و مطابق  اين پادشاه

پسر يائير و (ی  ُمردخا  نام بهی يهودک  ي در شوش5
ی  زندگ)ی بنيامين  قيس  از نوادگانی، شمع نوه
از ی ا ، عده  بابل نبوآدنصر، پادشاهی وقت6. آرد یم

   به  يهودا از اورشليم  يكنيا، پادشاه  را همراه يهوديان
ی مردخا7. نيز جزو اسرا بودی  برد، مردخا اسارت

دختر  (  هدسه  نام  به داشتی يزيبای دختر عمو
پدر و مادر . گفتند ی م  او استر هم  به آه)  ابيحايل

ی  فرزند او را بهی  بودند و مردخا استر مرده
 . بود  آرده  دختر خود بزرگ  و مثل پذيرفته

   خشايارشا صادر شد، استر نيز همراه وقتی فرمان9و8
ر  حرمسرای قص شمار ديگر به  زيبای بی دختران
   هيجای آه  و توجه استر مورد لطف.  شد  آورده شوش
او برای استر .   حرمسرا بود قرار گرفت مسؤول
  در  آرايش  داد و لوازم  غذايی ترتيب  مخصوصء برنامه

های درباری   نفر از نديمه  هفت ، سپس  گذاشت اختيارش
 او   را به  مكان  و بهترين  او گماشت  خدمت را به

   هيچكس  مردخای، استر بهء  توصيه به10. د دا اختصاص
مردخای هر روز در 11.   يهودی است  بود آه نگفته

 استر  آرد تا از احوال  و آمد می  حرمسرا رفتء محوطه
 .گذرد  می با خبر شود و بداند بر او چه

2



 استر 3
 

 

   حرمسرا آورده  به آهی در مورد دختران14و13و12
 نزد   به ز رفتن ا  پيش  بود آه شدند، دستور اين یم

 با   ماه  مر و شش  با روغن  ماه  شش  مدت ، به پادشاه
.  بپردازند آنانی  زيباساز  به  آرايش  و لوازم عطريات

رسيد تا از حرمسرا  ی م  نوبتش آهی  هر دختر سپس
  آهی  و جواهر  لباس  برود، هر نوع  نزد پادشاه به
   دختر به ، آن غروب. شد ی م  او داده  به خواست یم

   قسمت  روز بعد به  و صبح رفت ی م  پادشاه خوابگاه
.  گشت ی باز م  پادشاه ديگر حرمسرا نزد ساير زنان

   شعشغاز، رئيس  خواجه  مراقبت در آنجا تحت
 نزد  توانست یاو ديگر نم.  گرفت یحرمسرا، قرار م

پسنديد  یرا می  و  پادشاه  بازگردد، مگر اينكه پادشاه
 .آرد ی احضار م نام  و به

 برود، او   نزد پادشاه  استر رسيد آه  به نوبتی وقت15
هر .  خود را آراستی  هيجا  خواجهء  توصيه مطابق

 .ستود یديد او را م ی استر را م آه
باشد در »  طبت «  ماه  آه  دهم  در ماه  ترتيب  اين به16

 ی سلطنت  آاخ  خشايارشا استر را به  سلطنت  هفتم سال
   دوست ، استر را بيشتر از ساير زنان پادشاه17. بردند
 و   ديگر مورد توجه  از دختران  و استر بيش داشت
 بر سر   تاج  پادشاه آهی ؛ بطور  او قرار گرفتء عالقه

.   ساخت ملكهی وشتی  و او را بجا استر گذاشت
  تمامی برای  بزرگ  بخاطر استر جشن پادشاه18

  بر پا آرد و از آرمی مملكت   و مقامات بزرگان
 استانها را   هدايا بخشيد و ماليات  ايشان  به ملوآانه
 . داد آاهش

 
 آند ی م را آشفی ا توطئهی مردخا

   مقام  به  پادشاه  مردخای نيز از طرف  ميان در اين19
 آسی  اما استر هنوز به20.  شد مهمی در دربار منصوب

   زمان  مثل  هنوز هم ، چون  يهودی است  بود آه نگفته
 .آرد  می  مردخای را اطاعت آودآی، دستورات

   مردخای در دربار پادشاه يک روز در حالی آه21
   به  پادشاه سرايان  بود، دو نفر از خواجه  خدمت مشغول

 دربار بودند، از   از نگهبانان  آه  و تارش اسامی بغتان
. د تا او را بكشند چيدن ، توطئه  گرفته  دل  به  آينه پادشاه

 سوء قصد با خبر شد و استر را در  مردخای از اين22

   داد آه  اطالع  پادشاه استر نيز به.   گذاشت جريان
  ، اين بدستور پادشاه23.   است  گفته مردخای چه

   از اينكه  و پس  مورد بررسی قرار گرفت موضوع
دار    دو را به  آن  دارد، پادشاه  حقيقت  شد آه ثابت

   در آتاب  واقعه  دستور خشايارشا اين به.  آويخت
 . گرديد ثبت»   پادشاهان تاريخ«
 

  يهوديانی نابودی  برا  هامان ءنقشه
  از وزيرانی  يك بعد، خشايارشا بهی چند
، *یاجاجی ، پسر همداتا  هامان  نام به خود
  به2.  خود ساختی  وزرا  او را رئيس  داده ارتقاء مقام

   دربار در حضور هامان  مقاماتء  همه ور پادشاهدست
 او  بهی مردخای آوردند؛ ول ی فرود م سر تعظيم

 .آرد ی نم تعظيم
  چرا تو از فرمان«:  مردخای گفتند  به درباريان3

  من«:   گفت او در جواب» آنی؟  سرپيچی می پادشاه
» .  آنم  تعظيم  هامان  به توانم  و نمی يک يهودی هستم

 آار را  خواستند اين  چند آنها هر روز از او میهر4
   را به  موضوع  ايشان پس. آرد  نمی بكند، ولی او قبول

 تصميمی خواهد   دادند تا ببينند چه  اطالع هامان
   مردخای از تعظيم  فهميد آه وقتی هامان5.  گرفت
  و چون6 شد؛  ورزد، خشمگين  می  او امتناع نمودن
   فقط  نه  گرفت  تصميم ای يهودی است مردخ  آه دريافت

 در قلمرو   يهوديانی را نيز آه  تمام او را بكشد، بلكه
 . خشايارشا بودند، نابود آند سلطنت

   نيسان  خشايارشا در ماه  سلطنت  دوازدهم در سال7
  آه (  دستور داد قرعه ، هامان  است  سال  اول  ماه آه
   عام  قتل ند تا تاريخبيانداز) گفتند یم» پور «  آن به

 ادار   ماه  روز سيزدهم قرعه.  شود  معلوم يهوديان
 . داد  را نشان  دوازدهم ماهی يعن

قومی در «:   و گفت  رفت  نزد پادشاه  هامان سپس8
 با  شان  قوانين اند آه  پراآنده تان  قلمرو سلطنتی تمام

  دشاه پا آنها از قوانين.  دارد ها فرق  ساير قوم قوانين
   نفع  به  ماندنشان ، زنده بنابراين. آنند سرپيچی می

                                                 
ها دشمن  عماليقی. يکی از پادشاهان عماليقی بود: اجاج   *

 .ديرينه قوم اسرائيل بودند
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 را پسند آيد فرمانی صادر  اگر پادشاه9.   نيست پادشاه
 ء  هزار وزنه  ده  شوند و من  آنها آشتهء آنند تا همه

   سلطنتی خواهمء  خزانه  آار به  اينء  هزينه  بابت* نقره
 ». پرداخت

   آه  هامان  به  آورده  را بيرون  انگشترش پادشاه10
 و   قوم اين«11:   يهود بود، داد و گفت دشمن
   در اختيار تو هستند، هر طور صالح شان یداراي
 ».  آن با آنها عملی دان یم

ی ها ی منش ، هامان  اول  ماه  در روز سيزدهم پس12
   دستور هامان آنها به. دربار را احضار نمود

ی  برا  مملكت رايجی اها و زبانه  خط بهی هاي نامه
   سراسر مملكت  و مقامات ، استانداران حاآمان
 و با انگشتر   نوشته  پادشاه  اسم ها به  نامه اين. نوشتند

   تمام  به  قاصدانء و بوسيله13  او مهر شد مخصوص
   بايد تمام  دستور آه  شد، با اين استانها فرستاده

  روز سيزدهم در   و مرد، پير و جوان ، زن يهوديان
   گرفته  غنيمت آنها بهی  شوند و داراي  عام  ادار قتل ماه
   در هر استان بايست یها م  نامه اينی محتوا14. شود
   در روز تعيين رسيد تا همه ی م  مردم  تمام  اطالع به
 . شوند  آماده شده

   به  شد و قاصدان  اعالم  دستور در شوش اين15
   سراسر مملكت  به  بسرعت را  آن  پادشاه فرمان
   و نوش  عيش  مشغول  و هامان  پادشاه آنگاه. رساندند
 . فرو رفتی  در پريشان شهر شوشی شدند ول

 
 خواهد یمک از استر آمی مردخا

  با خبر شد، از  توطئه وقتی مردخای از اين
   آرد و پالس  خود را پاره ، لباس  غم شدت

 ء  و با صدای بلند گريه خت خاآستر بر سر خود ري پوشيده
   آاخء  دروازه تا به2   شهر گذشت  از ميان تلخی سر داده
   شود، زيرا هيچكس  داخل اما نتوانست. سلطنتی رسيد

  وقتی فرمان3.  بشود  وارد آاخ  با پالس  نداشت اجازه
 و  آنها گريه.  عزا گرفتند  استانها رسيد، يهوديان  به پادشاه

 در   پالس اآثر ايشان  غذا نزدند و  به بزاری آردند و ل
 .، روی خاآستر دراز آشيدند برآرده

                                                 
 .معادل سيصد و چهل هزار کيلو   *

 دربار از  سرايان های استر و خواجه وقتی نديمه4
 شد و   مردخای خبر آوردند، استر بسيار محزون وضع

 بپوشد،   فرستاد تا بجای پالس برای مردخای لباس
   آه استر، هتاک را آنگاه5.  نكرد ولی مردخای قبول

 دربار بود و برای خدمتگزاری   سرايان يكی از خواجه
 بود احضار آرد و او را فرستاد تا   شده استر تعيين

 و   است  اتفاقی افتاده  چه برود و از مردخای بپرسد آه
   شهر آه  ميدان هتاک به6.   است  پوشيده چرا پالس

.   سلطنتی بود نزد مردخای رفت  آاخء روبروی دروازه
 آرد و از   چيز را برای او تعريف ردخای همهم7

   داده  وعده  در ازای آشتار يهوديان  هامان مبلغی آه
مردخای 8.  سلطنتی بپردازد، خبر داد ء خزانه بود به

 را   مبنی بر آشتار يهوديان  پادشاه  از فرمان يک نسخه
 استر   هتاک داد تا به  بود به  صادر شده  در شوش آه

   برود و برای قوم  و از او بخواهد نزد پادشاه دهد نشان
 مردخای را   و پيغام هتاک برگشت9.  آند خود شفاعت

   هتاک دستور داد پيش استر به10.  استر رسانيد به
   مردم تمام«11:  بگويد  او چنين مردخای برگردد و به

 مرد اگر   و چه  زن  چه  هر آس دانند آه  می  مملكت اين
  ، وارد تاالر مخصوص  پادشاه ر از جانب احضا بدون

   خواهد شد، مگر اينكه  آشته  قانون او بشود، طبق
.  او دراز آند  عصای سلطنتی خود را بطرف پادشاه
 مرا احضار   پادشاه  آه  است  از يک ماه  بيش حال
 ».  شوم  تا شرفياب  است نكرده

رساند، ی  مردخا  استر را به پيغامک هتای وقت12
:  بگويد  استر چنين  به  آه  گفت در جوابی مردخا13
 شوند، تو در   آشته  يهوديان تمامی  وقت  نكن خيال«

اگر در 14! بردی  بدر خواه  سالم جانی  سلطنت آاخ
يهود از ی برای رهايی  بمان ، تو ساآت  موقعيت اين
   آشته ديگر پديد خواهد آمد، اما تو و خاندانتی جاي

داند، شايد  ی م چهی  آس  گذشته  ايناز. خواهيد شد
 ».یا  شده  ملكه  زمان همينی برا
 :فرستادی مردخای  را برا  پيغام  استر اين پس15
ی  تا برا  آن  را جمع  شوش  يهوديان برو و تمام«16
 نيز  هايم  و نديمه من.  بگيرند  روز روزه  شبانه  سه من

  ور پادشاه حض  به ، من سپس.  آنيم ی آار را م همين
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اگر .   است  قانون  بر خالف ، هر چند اين  رفت خواهم
 »!  شوم ، بگذار آشته  شدم آشته

 . داد  بود انجام  استر گفته  و هر چه  مردخای رفت پس17
 

 آند  می  دعوت  ضيافت  را به  و هامان استر، پادشاه
 سلطنتی خود را   روز بعد، استر لباس سه

.  شد  پادشاه  مخصوصو وارد تاالر پوشيد
   در آنجا پادشاه  آه روبروی تاالر، اتاقی قرار داشت

 استر را  وقتی پادشاه.  بود  سلطنتی نشسته روی تخت
 خود قرار   ديد، او را مورد لطف در تاالر ايستاده

. ، عصای طاليی خود را بسوی او دراز آرد داده
 . آرد  و نوک عصای او را لمس استر جلو رفت

 تو   استر، درخواست ملكه«:  پرسيد  پادشاه اهآنگ3
اگر ی ، حت دهم ی تو م بهی  بخواه ؟ هر چه چيست
 »! باشد  مملكتم نصف

   اتفاق  به  امشب پادشاها، تمنا دارم«:  داد استر جواب4
   تشريف ام  داده شما ترتيبی  برا آهی  ضيافت  به هامان
 ».بياوريد

 زودتر   هر چه فرستاد آه   پيغام هامانی  برا پادشاه5
 و   پادشاه پس.  آنند  استر شرآت بيايد تا در ضيافت

 . رفتند  ضيافت  مجلس  به هامان
  حال«:   استر گفت  به ، پادشاه  شراب  صرف موقع6

 تو  بهی  بخواه هر چه.   تو چيست بگو در خواست
 »! باشد  مملكتم اگر نصفی ، حت دهم یم
   اين  من  و درخواست واهشخ«:  داد استر جواب8و7

   و پادشاه ام  قرار گرفته  پادشاه اگر مورد لطف:  است
   نمايند، فردا نيز به  مرا اجابت  درخواست مايلند آه

  آنگاه.  آنند  شرآت  ضيافت  در اين  هامان اتفاق
 ». رسانيد  خواهم  عرض  خود را به درخواست

 
 آشد یرا می  مردخا  قتلء  نقشه هامان

 .  برگشت  ملكه ، از ضيافت  شاد و خوشحال هامان9
   نه  مردخای افتاد آه  به  چشمش  در آاخ ولی همينكه

   آرد، بشدت  او تعظيم  به  پای او بلند شد و نه پيش
  ، چيزی نگفت اما خودداری آرده11و10 شد؛  خشمگين

 خود   خانه  را به  دوستانش  تمام سپس.   رفت  خانه و به
»  زرش« خود   و زن  در حضور ايشان  آرده دعوت

   و پسران حساب  بی  و از ثروت  خودستايی پرداخت به
 او   به  پادشاه  و احترامی آه زياد خود و از عزت

 او   مملكتی را به  مقام  واالترين  چگونه  و اينكه بخشيده
 . آرد ، تعريف  است داده

 مرا   استر نيز فقط ، ملكه  گذشته از اين«:   گفت سپس12
.  آرد  خصوصی خود دعوت  ضيافت  به  پادشاه همراه

.   او بروم  ضيافت  به  پادشاه  همراه  قرار است فردا هم
  بينم  مردخای يهودی را می اما وقتی در دربار، اين13

 ».شود  می ارزش  بی  اينها در نظرمء همه
   او پيشنهاد آردند آه  به همسر هامان و  دوستان14

 آند و   متر درست  و پنج  بلندی بيست  داری بهءچوبه
 بگيرد و مردخای را روی   اجازه  از پادشاه فردا صبح

   پادشاه  همراه  راحت  با خيال سپس.  دار بياويزد  به آن
 پيشنهاد را بسيار پسنديد و   اين هامان.  برود  ضيافت به

 . آنند  دار را آماده ءد چوبهدستور دا
 

 بخشد ی م عزتی  مردخا  به پادشاه
  آتاب  فرمود  نبرد، پس  خوابش  پادشاه  شب آن
  را بياورند و وقايع»   پادشاهان تاريخ«
،   آتاب در آن2.  بخوانند  او را برايش سلطنت
   و تارش  بغتان  آه  يافت  مضمون  اين را بهی گزارش

 بودند و جلو در   پادشاه  سرايان  خواجه دو نفر از آه
 را   پادشاه دادند، قصد آشتن یمی نگهبانی  سلطنت آاخ

   شد و به از سوء قصد آنها آگاهی مردخای داشتند؛ ول
 . خبر داد پادشاه

  بهی  پاداش  چه  خدمت اينی در ازا«:  پرسيد پادشاه3
 » شد؟ دادهی مردخا

 ». نشد  او داده بهی داشپا«:  گفتند  پادشاه خدمتگزاران
   در آاخ از درباريانی آيا آس«:   گفت پادشاه4

 بود تا از   شده  وارد آاخ  تازه اتفاقًا هامان» ؟ هست
 .را دار بزندی  مردخا  بگيرد آه  اجازه پادشاه

 ».  اينجاست بلی، هامان«:  دادند  جواب  خدمتگزاران پس5
 ».بگوييد بيايد«:  دستور داد پادشاه

  هستی شخص«:   او گفت  به  آمد، پادشاه هامانی وقت6
  او چهی  نظر تو برا به.   ببخشم  او عزت  به  مايلم آه

 »بايد آرد؟
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 آسی مورد   چه غير از من«:  با خود فكر آرد هامان
:  داد  جواب پس8و7» .  است  پادشاه  و احترام عزت

   و اسب  شخصی بايد ردای پادشاه برای چنين«
   است  شده  تزيين  با زيورآالت نتی او را آهسلط

   آن  پادشاهء  عالی رتبه  يكی از اميران آنگاه9. بياورند
 سوار آند   پادشاه  او بپوشاند و او را بر اسب ردا را به

 مورد   شخص به: و در شهر بگرداند و جار بزند
 ».شود  می  داده  پاداش  چنين  اين  پادشاه عزت

   را هر چه ردا و اسب«:  فرمود  هامان  به پادشاه10
   جزئياتش با تمامی  گفت  و هر چه  آن زودتر آماده

آند  ی م  در دربار خدمت آهی يهودی مردخای برا
 ».  بده انجام

پوشانيد و ی  مردخا  را به پادشاهی  ردا  هامان پس11
 سوار آرد و در   پادشاه  مخصوص او را بر اسب

   مورد عزت  شخص به«: دشهر گرداند و جار ز
 ».شود ی م  داده  پاداش  چنين  اين پادشاه

 با  ، ولی هامان  دربار بازگشت  مردخای به سپس12
 را  و موضوع13   شتافت اش  خانه سرافكندگی زياد به

 و  زنش.  آرد  تعريف  دوستانشء  خود و همه برای زن
  مردخای يک يهودی است«:  خردمند او گفتند دوستان

   اين  به اگر وضع.  بايستی توانی در مقابلش و تو نمی
 ».  تو حتمی است  يابد شكست  ادامه منوال

 دربار   سرايان  خواجه  گفتگو بودند آه در اين14
 استر   ضيافت بهی  آمدند تا او را فور  هامان بدنبال
 .ببرند

 
 شود ی م  آشته هامان

  مجلس در   و هامان  پادشاه  ترتيب  اين به
  موقع2.  استر حاضر شدند  ملكه ضيافت

استر، «:  از استر پرسيد ، باز پادشاه  شراب صرف
 ، دهم ی تو م بهی  بخواه ؟ هر چه  تو چيست درخواست

 »! باشد  مملكتم اگر نصفی حت
اگر مورد :   است  اين منی تقاضا«:  داد استر جواب3

  صالح   و اگر پادشاه ام  قرار گرفته  پادشاه لطف
  چون4.  دهند  مرا نجات  قوم  و جان  من بدانند، جان

اگر .   شويم  عام  تا قتل ايم  شده  فروخته  من  و قوم من
  آردم ی م  سكوت ، من شديم ی م  فروخته  برده  مثل فقط

  اآنونی ؛ ول نمودم ی ايجاد نم پادشاهی برای و مزاحمت
 ». هستيمی در خطر نابود

   آه  آيست  شخص اين«: تر پرسيدخشايارشا از اس5
 »؟ آند؟ او آجاستی  آار  چنين  آرده جرأت

 »!  شرور است  هامان  ما اين دشمن«:  داد استر جواب6
.  افتاد  لرزه  به  و ملكه  پادشاه  از ترس  هامان آنگاه

.   قصر رفت  باغ  به  شد و برخاسته  خشمگين پادشاه7
 خواهد   او را مجازات اه پادش دانست ی م  آه اما هامان

 را   جانش  آند آه  تا التماس  استر رفت آرد، بطرف
   به  هامان آهی ا  در لحظه درستی ول8.  دهد نجات
 شد و   وارد اتاق  بود پادشاه استر افتادهی  و پا دست

   لميده  استر بر آن آهی  در آنار تخت  هامان با ديدن
،   منء در خانهی ت مرد ح اين«: بود، فرياد بر آورد

   از دهان  سخن تا اين» آند؟ ی م عصمت ی را ب ملكه
 ! حاضر شد سر هامانی  آمد، جالد باال  بيرون پادشاه

 دربار   سرايان از خواجهی  حربونا، يك  وقت در اين9
   و پنج  دار بيست ، چوبه قربان«:   گفت  پادشاه به
 دار  او اين!   است  آماده  هامانء  خانه در حياطی متر

 را از سوء قصد   پادشاه  جان آهی مردخای را برا
 ».  است  داد، ساخته نجات
 »! دار آويزيد  به  را روی آن هامان«:  دستور داد پادشاه

ی مردخای  برا آهی  دار همانی  را رو  هامان پس10
 فرو   پادشاه  دار آويختند، و خشم  بود، به بر پا آرده

 . نشست
 

 شود ی صادر م  يهوديان  نفع هبی فرمان
 ،  امالک هامان  روز خشايارشا تمام در همان
  سپس.  استر بخشيد  ملكه  يهود را به دشمن
   نسبتی با ُمردخای  چه  آه  گفت  پادشاه وقتی استر به
و 2   حضور پذيرفت  مردخای را به دارد، پادشاه

ر آورد  بود، د  گرفته  پس  از هامان انگشتر خود را آه
   دست  را به استر نيز امالک هامان.  مردخای داد و به

 .مردخای سپرد
او ی  پا  و خود را به  رفت استر بار ديگر نزد پادشاه3

   هامان آهی  نمود حكم  درخواست ، با گريه انداخته
  پادشاه4.  بود، لغو شود  داده در مورد آشتار يهوديان

  پس. دراز آرداو ی خود را بسوی سلطنتی باز عصا

7
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:  و گفت5  ايستاد استر بلند شد و در حضور پادشاه
دانيد و اگر مورد  ی م  اگر صالح پادشاها، تمنا دارم«

  صادر آنيد تا حكمی ، فرمان ام  شما قرار گرفته لطف
، لغو   سراسر مملكت  يهوديان  عام  قتل ء درباره هامان
 را  قوممی بود و نا  عام  قتل توانم ی م  چگونه من6. شود
 »؟ ببينم

 استر و مردخای يهودی   ملكه  خشايارشا به آنگاه7
 شما  خواست  می  را آه  هامان  دستور دادم من«:  گفت

 امالک  همچنين.  دار بياويزند  را نابود آند، به يهوديان
   نام  به اما حكمی را آه8.   استر بخشيدم  ملكه او را به
 باشد  نگشتر او مهر شده و با ا  صادر شده پادشاه
 ديگری  توانيد حكم ولی شما می.  لغو آرد توان نمی

 صادر   برای يهوديان  پادشاه  نام  خود، به  ميل مطابق
 ». مهر آنيد  را با انگشتر پادشاه آنيد و آن

.  بود  سيوان  يعنی ماه  سوم  ماه  و سوم  روز، بيست آن9
  رمانی را آههای دربار فوری احضار شدند و ف منشی

   به  خطاب  فرمان اين. مردخای صادر آرد، نوشتند
   مملكتی و استانداران ، مقامات ، حاآمان يهوديان

 خطها و زبانهای  ، بود و به ، از هند تا حبشه استان127
.  شد  نوشته  يهوديان  و زبان  خط  و نيز به  مملكت رايج

 و با  ت خشايارشا نوش  نام  را به مردخای فرمان10
   دست  مهر آرد و به  پادشاه انگشتر مخصوص

   همه  سوار بودند به  تندرو پادشاه  بر اسبان قاصدانی آه
 شهرها   تمام  يهوديان  به  پادشاه  فرمان اين11. جا فرستاد

  هايشان  از خود و خانواده  برای دفاع داد آه  می اجازه
  ر قومی آه خود را از ه  بدخواهان متحد شوند و تمام

.  بگيرند  غنيمت باشند، بكشند و دارايی آنها را به
 روزی بود   شد، همان  آار تعيين  برای اين روزی آه12
 بود،   شده  در نظر گرفته  يهوديان  عام  برای قتل آه

در 13.  ادار باشد  ماه  آه  دوازدهم  ماه سيزدهم  يعنی
 شود تا  م جا اعال  در همه  فرمان ، قرار شد اين ضمن

 خود   از دشمنان  انتقام ، خود را برای گرفتن يهوديان
 شد و   اعالم  در شوش  فرمان  اين پس14.  آنند آماده

 را   تندرو آن  سوار بر اسبان  پادشاه  فرمان  به قاصدان
 . رساندند  سراسر مملكت  به بسرعت

   به را آهی ا  شاهانه لباسی  مردخا سپس16و15
 از  بزرگی و سفيد بود پوشيد و تاج یآبی رنگها

   آتان از جنسی ارغوانی  و رداي طال بر سر گذاشت
   بيرون  و از حضور پادشاه  انداخت  دوش  به لطيف
  آهی  و احترام  موفقيت  بخاطر اين يهوديان.  رفت

 و   جشن  به  شوش  بود در تمام  شده  ايشان نصيب
 هر شهر و  به   پادشاه فرمان17. سرور پرداختند

ی  شاد  آنجا غرق رسيد، يهوديان ی م آهی استان
از ی  بسيار در ضمن. گرفتند ی م شدند و جشن یم

   يهود گرويدند، زيرا از ايشان  دين ديگر بهی ها قوم
 .ترسيدند یم
 

 آنند ی خود را نابود م  دشمنان يهوديان
  قرار بود  ادار، يعنی روزی آه روز سيزدهم

.  اجرا درآيد، فرا رسيدء  مرحله  به شاه پاد فرمان
   يهود اميدوار بودند بر يهوديان  روز، دشمنان در اين
 بر   شد و يهوديان  برعكس  يابند، اما قضيه غلبه

،  در سراسر مملكت2.  خود پيروز شدند دشمنان
   آسانی آه  شدند تا به  در شهرهای خود جمع يهوديان

 از   مردم همه.  آنند له را داشتند، حم قصد آزارشان
  آردند در برابرشان  نمی ترسيدند و جرأت  می يهوديان
 مملكتی و  ، مقامات  و استانداران  حاآمان تمام3. بايستند

 آمک   يهوديان  مردخای، به  از ترس درباريان
 ء های برجسته زيرا مردخای از شخصيت4آردند؛  می

   فراوان ت، شهر  بود و در سراسر مملكت دربار شده
   اين به5. شد  می  افزوده  و روز بروز بر قدرتش داشت
 آردند و آنها را   خود حمله  دشمنان  به  يهوديان ترتيب
   آه آنها در شهر شوش6. ، آشتند  شمشير گذرانده از دم
،   پسر هامان ده10-7. نفر را آشتند 500 بود،  پايتخت
.  بودند گانشد  آشته ، نيز جزو اين  يهوديان دشمن

، اسفاتا،  فرشنداتا، دلفون:  بود از اسامی آنها عبارت
 فوراتا، ادليا، اريداتا، فرمشتا، اريسای، اريدای و

 . نكردند  را غارت  دشمنان  اموال اما يهوديان. ويزاتا
   بعرض  پايتخت شدگان  روز، آمار آشته در آن11

و    استر را خواست  او ملكه سپس12.  رسيد پادشاه
   ده  را آهنفر 500   تنها در پايتخت يهوديان«:  گفت

 در  اند، پس  نيز جزو آنها بودند، آشته پسر هامان
  آيا درخواست! اند  آرده  چه مملكتی ساير شهرها
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.  دهم ی تو م بهی  بخواه  هر چهی؟نيز داری ديگر
 ».  تو چيست بگو درخواست

   يهوديان  به بدانيد پادشاها، اگر صالح«:  استر گفت13
اند،   امروز آرده را آهی  دهيد آار  اجازه پايتخت
 را نيز   پسر هامان  دهند، و اجساد ده  ادامه فردا هم

 ». دار بياويزند به
 آرد و   موافقت  استر هم  درخواست  با اين پادشاه14

   هامان اجساد پسران.  شد  اعالم  او در شوش فرمان
   روز بعد، باز يهوديان پس15.  شد  دار آويخته نيز به
ی  ديگر را آشتند، ولنفر 300 شدند و   جمع پايتخت

 .نكردندی دراز دستی  آس  مال به
 شدند و از   در ساير استانها نيز جمع  يهوديانء بقيه16

 خود   از دشمناننفر 75ر000آنها .  آردند خود دفاع
  اموالشانی يافتند، ولی را آشتند و از شر آنها رهاي

   ماه  آار در روز سيزدهم اين17.  نكردند را غارت
  چهاردهمی  و آنها روز بعد، يعن  گرفت ادار انجام
.  گرفتند  جشن فراوانی خود را با شادی ادار پيروز

   ادار را جشن ، روز پانزدهم  شوش اما يهوديان18
،   و چهاردهم سيزدهمی گرفتند، زيرا در روزها

 .ندآشت ی خود را م دشمنان
 ادار   روز چهاردهم  مناسبت  اين يهودياِن روستاها به19

 .دهند  می  هديه  هم گيرند و به  می را با شادی جشن
 

  عيد پوريم
  يهوديانی  و برا  را نوشت  وقايع  اين تمامی مردخا20

 فرستادک  نزدي  دور و چه  چه  پارس سراسر مملكت
ی زها رو  ساله  تا همه و از آنها خواست22و21

 يهود   نجات  مناسبت  ادار را به  و پانزدهم چهاردهم
نمايند، ی  بگيرند و شاد ، جشن  دشمنانشان از چنگ

آنند، زيرا ک  آم  فقيران  بدهند و به  يكديگر هديه به
   و ماتمشانی، شاد  به  غمشان بود آهی  روز چنين در
 . شد تبديلی  شادآام به
،   پس ا پذيرفتند و از آن يهود پيشنهاد مردخای ر قوم23

   روز به اين24.  گرفتند  روز را جشن  اين  ساله همه
 پسر همداتای   هامان آرد آه  يادآوری می يهوديان

   به آه (  قرعه  يهود برای نابودی آنان اجاجی و دشمن
 را   بود تا روز آشتارشان انداخته) گفتند می» پور « آن

 رسيد او   پادشاه  گوش خبر به  اما وقتی اين25 آند؛  تعيين
   بيايد، پس  بال بر سر هامان فرمانی صادر آرد تا همان

   ايام اين(26.  شدند  دار آشيده  به  و پسرانش هامان
 معنی  به» پور «  از آلمه شود آه  می ناميده»  پوريم«

 مردخای و ء  نامه  به با توجه.)   است  شده ، گرفته قرعه
   را بصورت  اين يهوديان27 بود،   افتاده  اتفاق  آه آنچه
 آسانی   و تمام  خود و فرزندانشان  در آوردند آه رسم
   طبق  دو روز را هر ساله گروند اين  يهود می  دين  به آه

  ، قرار بر اين بنابراين28.  بگيرند دستور مردخای جشن
»  پوريم «  سراسر استانها و شهرها ايام  يهوديان شد آه

   را جشن  ياد آورند و آن  به  هميشه اندرنسل نسلرا 
 .بگيرند

   داشت آهی  اقتدار  استر با تمام ، ملكه در ضمن29
  مراسمی دايمی  برگزارء را دربارهی  مردخاء نامه
ی ها ، نامه  بر اين عالوه31و30.  تأييد آرد پوريم
  استان 127   يهوديان  تمام بهی آميز ديگر تشويق
ی  مردخا  فرمان  موجب  شد تا به  نوشته رس پا مملكت
   ايام شان آيندهی  و نسلها  استر، يهوديان و ملكهی يهود

 و   روزه يهوديان. دارند  نگه  ساله را همه»  پوريم«
   اين به32. آوردند ی جا م  را نيز به  ايام اينی سوگوار
  استر تأييد شد  فرمان به»  پوريم «  ايام ، مراسم ترتيب

 . گرديد  يهود ثبت و در تاريخ
 

  ی مردخا عظمت
 ی قلمرو پادشاه  مردم تمامی خشايارشا برا

   دور دست  تا سواحل  وسعتش خود آه
   و عظمت قدرت2.  مقرر آرد رسيد، جزيه یم

   قدرت  به  آامل خشايارشا و نيز شرحی آارها
 او بخشيد، در   به  پادشاه آهی و مقامی  مردخا رسيدن
   شده نوشته»   ماد و پارس پادشاهان  تاريخ « آتاب
ی يهودی  از خشايارشا، مردخا پس3.  است

   رفاه تأمينی او برا.  بود  مملكت  شخص قدرتمندترين
  آمد، انجام ی بر م  از دستش چه  خود هر  قوم و امنيت

داشتند و  ی م  نيز او را دوست داد و يهوديان یم
 . بودند قايل  برايشی  زياد احترام
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ايوب
 

 از خود  شود آه یروبرو می خود با اوضاعی ر زندگ د هر آس. گويد ی م  سخن  از رنج  ايوب آتاب
 » بكشد؟  بايد رنج  خوب چرا انسان«: پرسد یم

 در   و نادرست  درست  و احساس  ديدگاه گويد آه ی ما م دهد، اما به ی نم  را نشان  وجود رنج  دليل  ايوب آتاب
 . چيستی  زندگ  و مفهوم  رنج ءمورد مسئله

 را   فرزندش ده. شود ی م  دامنگيرش  مصيبت  ناگهان ، ثروتمند و نيكوآار آه حكيم بسيار  استی  مرد ايوب
 مبتال  جانكاهی  مرض رود و خود به ی م از بينی  بكل دهد؛ ثروتش ی م  از دست  سهمگين طوفانک در ي
   چرا او به ه دهند آ  توضيح ايوبی آوشند برا یآيند و م ی او م  عيادت  به  نفر از دوستانش سه. گردد یم

 و در   است  روز افتاده  اين  به  گناهانش  دليل گويند او به ی م  ايوب آنها به.   است دچار شدهی  مصيبت چنين
 . آند ی م  مجازات  وسيله  خدا او را بدين واقع
 و  آزرده  بسيار دل ايوب. آند ی او را باور نم سخنی ، اما آس  نيست  چنين ورزد آه ی اصرار م ايوب

 و   رنج ، هرچند دليل  نكرده  خداوند او را فراموش  آه  اعتقاد است  بر اين شود، اما همچنان ی م خشمگين
 .آندک تواند در ی خود را نم مصيبت
 هرگز   انسان آند آه یمی  او يادآور گويد و به ی م  سخن گردباد با ايوبک  ي ، خداوند از داخل سرانجام
   من  گوش  از اين پيش«: گويد ی م  خداوند، ايوب  سخنان  از شنيدن پس.  اوند نيست خد عظمتک  در قادر به
 در   از خود بيزار شده  جهت از اين! بيند ی تو را م  من  چشم اآنونی  بود، ول شنيدهی  تو چيزهايء درباره

 خداوند دارد نبايد   او به آهی  اعتماد برد آه یمی  پ  حقيقت  اين  به ايوب» . آنم ی م و خاآستر توبهک خا
 .دهد ی م او رخی  برا باشد آهی  رويدادهاي  به وابسته

 .بخشد ی فرزند ديگر م  او ده رساند و به ی م اش ی قبل  دو برابر ثروت  را به  ايوب خداوند ثروت
 از اقتدار  د خارجافت ی م ما اتفاقی  در زندگ  آنچه  آرد آه  را مشاهده  حقيقت  اين توان ی م  ايوب از آتاب

  آهی هنگام. دهد ی او م  خداوند به  آه استی ا  اجازه  محدود به  شيطان  و اختيارات قدرت.  خداوند نيست
سازد تا در آخر،  ی م را نيز فراهمی شود، او راههايی  دامنگير آس  و مصيبت دهد رنج ی م خداوند اجازه

ی  آند و تسل  ما را تقويت  و از او بخواهيم اوند اعتماد آنيم خد  به استی آاف.  سازد  را آامياب  شخص آن
 .  است و مهربانک  خداوند چقدر ني آند بفهميم یمک  ما آم بهی زندگی سختيها. بخشد

  اش  و خانواده ايوب
  آرد به یمی زندگی  مرد  عوص در سرزمين

  بود درستكار و خداترسی او مرد.  ايوب  نام
 پسر و   هفت ايوب3و2. ورزيد یمی  دور  از گناه آه
   هزار گوسفند، سه  هفت  و صاحب  دختر داشت سه

 و   ماده  گاو، پانصد االغ هزار شتر، پانصد جفت
   مرد سراسر آن او ثروتمندترين. بود بسيار  نوآران
 . رفت ی شمار م  به ناحيه

 خود جشنی ء  در خانه  نوبت  به  ايوب هر يک از پسران4
  خود را دعوت   و خواهران  برادران ءآردند و همه برپا می

وقتی روزهای 5.  آنند  شرآت  جشن نمودند تا در آن می
 و  خاست  برمی زود  صبح رسيد، ايوب  می  پايان  به جشن

 خداوند قربانی   به  از فرزندانش  هرآدام برای طهارت
داد، تا اگر   می  انجام  آار را مرتب  اين ايوب. آرد  می تقديم

 باشند،   آرده  خدا گناه  به  نسبت  ندانسته احيانًا پسرانش
 . شود  آمرزيده  گناهشان بدينوسيله

 
   ايوب  ايمان آزمايش

 در حضور خداوند حاضر  گان فرشت روز آهک ي6
 . بود  ايشان  نيز همراه  بودند، شيطان شده
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 2   ايوب
 

 

 »ی؟آجا بود«:  پرسيد خداوند از شيطان7
 سير   و در آن گشتم ی م دور زمين«:  داد  پاسخ شيطان

 ». آردم یم
 بر  را ديدی؟  ايوب  منء آيا بنده«:  خداوند از او پرسيد آنگاه8

او مردی درستكار . شود ی او پيدا نم ، آسی همچون زمين
 ».ورزد  دوری می  و از گناه  است و خداترس

ی او سودی برای اگر خداترس«:   گفت شيطان9
 و   و خانواده ايوب10. آرد ی آار را نم  اين داشت ینم

   دسترنج.یا  داشته محفوظی  را از هر گزند اموالش
 .یا  او بخشيده  زياد به و ثروتی ا  داده او را برآت

  ديد آهی  خواه  را از او بگير، آنگاه اش یداراي11
 »!  تو آفر خواهد گفت آشكارا به

  برو وهر آاری آه«:   گفت  شيطان خداوند در پاسخ12
 خود   آسيبی به ، فقط  بكن اش خواهی با دارايی می

 .  رفت  خداوند بيرون  ازبارگاه  شيطان پس» . اونرسان
  ء در خانه  ايوب ن و دخترا پسرانی روز وقتک ي13

  پيشی قاصد15و14،  بودند  مهمان برادر بزرگشان
زدند و  ی م  شخم گاوهايت«:   او گفت  آمد و به ايوب
   ناگهان چريدند آه ی آنار آنها م  االغهايت ماده

   را بردند و تمام ، حيوانات  آرده  ما حمله به *سابيها
 و   بدر بردم  سالم  جان تنها من.  تو را آشتند آارگران

 ».  تو خبر دهم  تا به آمدم
 قاصد   بود آه  نيافته  مرد هنوز پايان  اين سخنان16

   خدا از آسمان آتش«:  ، گفت  رسيده ديگری از راه
  را  چوپانانتء  و همه  گوسفندان ، تمام  شده نازل

 تو   تا به ، آمدم  بدر برده  سالم  جان سوزاند و تنها من
 » . خبر دهم

 شود قاصدی ديگر   حرفهای وی تمام  از آنكه پيش17
   ما حمله  به  دسته آلدانيها در سه«:  ، گفت وارد شده

 را آشتند،   را بردند و آارگرانت آردند و شترهايت
 تو خبر   تا به ام  و آمده  بدر بردم  سالم  جان تنها من

 ». دهم
 قاصد   بود آه  نشده  هنوز تمام  قاصد هم  آن سخنان18

 در   و دخترانت پسران«:   رسيد و گفت از راهی ديگر
 باد   ناگهان آه19،  بودند  مهمان  برادر بزرگشانء خانه

                                                 
 .ای وحشی و غارتگر بودند قبيله» سابيها«   *

   را بر سر ايشان ، خانه  وزيده  بيابان از طرفی شديد
   سپردند و تنها من  زير آوار جان  آرد و همه خراب
 تو  ابه خبر ر  تا اين ام  و آمده  بدر بردم  سالم جان

 ». برسانم
   خود را پاره  لباس  غم ، از شدت  برخاسته  ايوب آنگاه20

 موی سر خود را تراشيد و در حضور خدا  سپس. آرد
   دنيا آمدم  به  مادر برهنه از شكم«:  گفت21،   خاک افتاده به

خداوند داد و خداوند .   رفت  دنيا خواهم  از اين  هم و برهنه
 ».د متبارک باد خداون نام.  گرفت

 خدا   نكرد و به  گناه آمدها، ايوب  پيش  اينء با همه22
 . ناسزا نگفت

 
  حضور خداوند آمدند و  به  دوباره فرشتگان
 . بود  با ايشان  هم شيطان

 »ی؟آجا بود«:  پرسيد خداوند از شيطان2
   و در آن گشتم ی م دور زمين«:  داد  جواب شيطان
 ». آردم یسير م

   را ديدی؟ بر زمين  ايوب  منء آيا بنده«: ند پرسيدخداو3
او مردی درستكار و . شود آسی مانند او پيدا نمی

 مرا  با اينكه. ورزد  دوری می  و از گناه  است خداترس
 او   علتی به  هيچ  بدون  دهم  داشتی تا اجازه بر آن
 از   من  به  بزنی، ولی او وفاداری خود را نسبت صدمه
 ».  است اده ند دست

   جان نجاتی  برا انسان«:   گفت  در جواب شيطان5و4
  آسيب  او  بدن به.  دارد بدهد  هر چه خود حاضر است

 تو آفر   آشكارا به ديد آهی  خواه ، آنگاه برسان
 »! خواهد گفت

،  با او بكنی خواه ی م هر چه«:  داد خداوند پاسخ6
 ». او را نكشی ول

   و ايوب  رفت خداوند بيرون از حضور   شيطان پس7
.  مبتال ساختک دردنای  دملها را از سر تا پا به

 تا با  برداشتی  سفال  و تكه  در خاآستر نشست ايوب8
 .  خود را بخاراند آن

   بالها آه  اين آيا با وجود تمام«:   او گفت  به زنش9
 خدا را ی؟ او وفادار  به ، هنوز هم  آورده  سرت خدا به
 »! و بمير آن  لعنت

   حرف  ابله زنک  ي تو مثل«:  داد  جواب ايوبی ول10
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 ايوب 3
 

 

 ما   از خدا به خوبی  چيزها  آيا بايد فقط!یزن یم
 »بد نرسد؟ی برسد و چيزها
برضد خدا ی  سخن  بالها ايوب  اين با وجود تمام

 . نگفت
 

   ايوب دوستان
 ی،اليفاز تيمانی  نامها  به  ايوب  نفر از دوستان سه11
   به آهی از بالهايی وقتی و سوفر نعماتی لدد شوحب

 نزد   گرفتند با هم  شدند، تصميم  بود آگاه سر او آمده
ی ، او را تسل نمودهی  بروند و با او همدرد ايوب
توانستند ی  را از دور ديدند بسخت ايوبی وقت12. دهند

بلند ی  تأثر با صدا آنها از شدت. او را بشناسند
ک  خود را دريدند و بر سر خود خا گريستند و لباس

   آورند هفت بر زبانی ا  آلمه  آنكه آنها بدون13. ريختند
 نشستند، زيرا   روز در آنار او بر زمين شبانه

 با   بتوان  آه شديدتر از آنستی  درد و ديدند آه یم
 . داد  را تسكين  آن آلمات

 
   ايوب شكايت

ی و روز گشود   سخن  به  لب  ايوب سرانجام
 : آرد  بود نفرين  شده  از مادر زاييده آه را

   در رحم  و شبی آه  دنيا آمدم  به  روزی آه  به لعنت3و2
   فراموش  روز برای هميشه ياد آن4!   قرار گرفتم مادرم

 روز  آن  ای آاش.  ياد نياورد  را به شود و خدا نيز آن
رد و  را فرا گي تاريكی آن5.  ابدی فرو رود در ظلمت
 روزگار محو ء از صفحه6.  افكند  سايه  بر آن ابر تيره

 قرار  گردد و ديگر هرگز در شمار روزهای ماه
.  آيد  حساب  و عاری از شادی به شبی خاموش7. نگيرد

.  آنند  را نفرين  ماهرند، آن  آردن  در نفرين آنانی آه8
 باشد و آرزوی روشنايی  ای نداشته  ستاره  شب آن9

   صبحء  سپيده لی هرگز روشنايی نباشد و هيچگاهآند، و
   بستن  قادر به  آنيد، چون  را لعنت  شب آن10. را نبيند
  ، دچار اين  متولد شده  شد من  نشد و باعث  مادرم رحم

 . بالها شوم
ی  مرا رو چرا مادرم12؟   تولد نمردم چرا هنگام11

  هنگاماگر 15و14و13؟  و مرا شير داد  گذاشت زانوهايش
 در آنار   و آسوده  آرام ، اآنون مردم یتولد م

ی  آاخها  آه  جهان  و بزرگان ، رهبران پادشاهان
خود را با طال ی خود ساختند و قصرهای برای قديم

 .  بودم  پر آردند، خوابيده و نقره
  هرگز نفس!  آمدم ی دنيا م  به  مرده آاشی ا16
  زيرا در عالم17 ؛ ديدم یرا نمی  و روشناي آشيدم ینم

آورند و  ی وجود نم بهی  مزاحمت ، شروران مرگ
   هم زندانيانی در آنجا حت18. آرامند ی م خستگان

در 19. دهد ی را آزار نم  آنان راحتند و فرياد زندانبان
   اربابش  از دست يكسانند و غالمی آنجا فقير و غن

 . آزاد است
و ی  در بدبخت آهی  آسان بهی چرا بايد نور زندگ21و20

  آهی برند بتابد و چرا آسان ی سر م بهی تلخكام
  رسد و مثل ی فرا نم  دارند و مرگشان مردنی آرزو
گردند،  ی م  مرگ  هستند بدنبال گنجی  در پ آهی مردم
  آهی  وقت استی  بزرگ  سعادت چه22؟  بمانند زنده

چرا نور 23! آشند ی م  را در آغوش  مرگ سرانجام
ندارد و خدا ی ا  چاره تابد آه یمی آسبر ی زندگ
  منک خورا24؟   است  بسته  رويش اميد را بهی درها
ی  جار  از وجودم  مانند آب  و ناله ، و آه  است غصه
   بر سرم ترسيدم ی م  از آن  هميشه آهی چيز25.  است
مرا ی  و رنجها ندارمی  و راحت آرامش26.   است آمده
 . نيستی پايان

 
  ولای گفتگو

)4: 1- 14: 22( 

   گناهكار است ايوب: گويد ی م اليفاز سخن
 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه

ی ا چند آلمهی ده ی م ، آيا اجازه ايوبی ا2
تو 4و3.   بمانم  ساآت توانم ی ديگر نم ؟ چون  بزنم حرف

 خدا   به آهی ا  آرده را نصيحتی  بسيار در گذشته
  آهی  و آسان  و بيچارگان ن ضعيفا به.  جويند توآل

   آه اآنونی ول5. یا  داده  قلب  بودند، قوت گرفتار يأس
  آدم6. یا  شده  پريشان  است  تو آمده  سراغ  به مصيبت

ی  مواقع  تو، در چنين مثلی پرهيزآار و درستكار
فكر ی قدر7.  بدهد  را از دست نبايد اميد و اعتمادش

 درستكار و  انسانی ا  ديده  آيا تابحال  و ببين آن
 هر  دهد آه ی م  نشان تجربه8؟ شودک هالی گناه یب
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 4   ايوب
 

 

 و   گناه آهی  آسان.یآن ی را درو م همانی  بكار چه
  آنها زير دست9. آنند ی را درو م آارند همان یمی بد

 مانند شير  اگر چه10. شوند یخدا نابود می توانا
اهند  خو  خو هستند، اما ُخرد و تباه ، درنده ژيان
ی  از گرسنگ پير و ناتوانی  شيرها مثل11. گرديد

 . خواهند شد  پراآنده  فرزندانشان خواهند مرد و تمام
،  بودمی  عميق در خوابی  وقت شبک ي13و12

 آشكار  بر منی  رسيد و حقيقت  گوشم بهی ا زمزمه
از .   را فرا گرفت  وجودم  ترس ناگهان14.  گشت

  از برابر منی روح15. يدلرز ی م  بدنم ، تمام وحشت
 را  حضور روح16!  شد  راست بر تنمی  و مو گذشت
  سپس.   او را ببينم توانستم ینمی ، ول آردم ی م احساس
:  رسيد  گوشم  ندا به اينک  وحشتنا  سكوت در آن

،  خالقی تواند در نظر خدا یمی  خاآ آيا انسان«17
 نيز در   آسمان فرشتگانی حت18؟  باشد گناه یو بک پا

 از  آهی  آدميان  برسد به چه19، نيستندک نظر خدا پا
،  صبح20. اند و مانند بيد ناپايدارند  شده آفريدهک خا

   از بين هميشهی ميرند و برا ی، م اند و شب زنده
  شمع21. آورد ی ياد نم  آنها را به همی روند و آس یم

  ميرند، و هيچكس یگردد و م ی م  خاموش زندگيشان
 .دهد ی نم هميتا
 

 طلبند، ولی آسی آورند و آمک می فرياد برمی
 خود روی  بسوی خدايان. دهد  نمی گوش

. رسد  نمی  دادشان  از آنها به آورند، اما هيچكدام می
. ميرند  می  در عجز و درماندگی از غصه سرانجام2
 هستند،  گردند، ظاهرًا آامياب  از خدا برمی آسانی آه3

  فرزندان4. شود  می هانی بر آنها نازلولی بالی ناگ
. آند  نمی گردند و آسی از آنها حمايت  می پناه  بی ايشان

 را  خورند و ثروتشان  می  را گرسنگان محصوالتشان5
  بال و بدبختی هرگز بدون6. آنند  می  غارت حريصان

  بدبختی از خود انسان7. شود  نمی  دامنگير انسان علت
   از آتش  شعله همچنانكهگيرد،   می سرچشمه
 .خيزد برمی

 خود را نزد خدا  ، مشكل تو بودمی  جا اگر من8
آند و  یانگيز م  شگفت زيرا او معجزات9.  بردم یم

. دهد ی م شمار انجام ی بء العاده  و خارق عجيبی آارها

  باراند و آشتزارها را سيراب ی م  باران بر زمين10
گرداند و  ی م را سرافراز فروتنان11، آند یم

ی ها او نقشه12. بخشد یمی  را شاد رنجديدگان
از ی آند تا آار ی م  بر آب گر را نقش  حيله اشخاص

خود گرفتار ی آنها را در دامها13.  نبرند پيش
. نمايد یمی  را خنث ايشانی ها سازد و توطئه یم

 و  استک  تاري آنها مانند شبی  برا روز روشن14
 .روند ی م  راه ل آورما  آورمال در آن

   ظالمان  را از چنگ  و فقيران خدا مظلومان15
  بخشد و دهان ی اميد م  فقيران او به16. رهاند یم

 .بندد ی را م ظالمان
  پس. آند ی م اش  خدا تنبيه آهی  آس حال خوشابه17
اگر خدا 18. نمايد، دلگير نشو ی م او تو را تنبيهی وقت

بندد و  ی را م زخمهايت   هم  آند خودش تو را مجروح
 .رهاند یمی و از هر بالي19 بخشد یتو را شفا م

 خواهد داد   نجات از مرگی  قحط خدا تو را هنگام20
 .  شمشير خواهد رهانيد  از دم  جنگ و در موقع

  بود و از هالآتی  خواه  در امان  زبان از زخم21
 .ماندی  خواه محفوظ

 وحشی  حيوانات و قحطی خواهی خنديد و   جنگ به22
زنی   می  شخم زمينی آه23.  تو آسيبی نخواهد رسانيد به

خطرناک با تو    خواهد بود و جانوران خالی از سنگ
 . سر خواهند برد  و صفا به در صلح

ی  تو چيز  خواهد بود و از اموال  تو در امانء خانه24
 . نخواهد شد دزديده

و 26، د صحرا زياد خواهند بو  تو مانند علف نسل25
 نرسد درو   تا وقتش  آه  گندمء  خوشه تو همچون

ی  از دنيا خواه  آاميابی، پير شود، در آمال ینم
 اينها ء  همه  آه  است  آرده  ثابت  من  به تجربه27.  رفت
 . مرا بشنو  نصيحت  بخاطر خودت  دارد؛ پس حقيقت

 
   است  بر حق  من شكايت: دهد ی م  پاسخ ايوب

 : داد  پاسخ ب ايو آنگاه
،  آنيد  مرا وزنء توانستيد غصه یاگر م2

 دريا نيز سنگينتر  ساحلی  از شنها ديديد آه ی م آنگاه3
 تند و  منی  حرفها  آه  است همينی برا.  است

خود مرا ی  با تيرها قادر مطلقی خدا4.  پرواست یب
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   من  درقلب زهرآلودشی تيرها.   است  زده  زمين به
  خدا مرا بهی ناگهانی يورشها.  ت اس فرو رفته
  آند آه یعرعر می  وقت االغ5.   است  انداخته وحشت
  آند آه یصدا می  باشد و گاو هنگام  نداشته علف
  مزه ی ب را آهی  غذاي آيا انسان6.  باشد نداشتهک خورا

   نباشد دوست  پخته را آهی مرغ  تخمء باشد و يا سفيده
  آنم ی م نگاهی  غذاي ين چن  به آهی هنگام7؟ دارد

 .خورد ی م  بهم شود و حالم ی آور م اشتهايم
 سازد و مرا  مرا برآوردهی  خدا آرزو آاشی ا9و8

آند، با  ی آار را م  او اين دانستم یاگر م10. بكشد
 هرگز  من.  بودم ی م  دردها خوشحال  اينء وجود همه
 او  دانم ی، زيرا م ام  نكرده  خدا مخالفت با دستورات

 را   وضع  اين توانم ی چطور م من11.   است مقدس
؟   دهم خود ادامهی  زندگ بهی  اميد  چه ؟ به  آنم تحمل

   از آهن ؟ آيا بدنم ام  شده  ساخته  از سنگ آيا من12
   دادم بهی آيد و آس ی بر نم از دستمی آار13؟  است
 .رسد ینم
  بان عاجز خود مهر  دوست  به  بايد نسبت انسان14

  گفتهک  را تر قادر مطلقی اگر او خدای باشد، حت
شما ی  دوست  به ، من دوستانی ای ول18-15. باشد

   در زمستان هستيد آهی  نهر ، زيرا مثل اعتماد ندارم
و ک  خش  آن  آب  و در تابستان  پر است  و يخ برف از

روند تا  ی م  آنار آن شود؛ آاروانها به یناپديد م
  در آنی آبی  فرو بنشانند؛ ول خود را عطش

. شوند یمک هالی ، از تشنگ يابند؛ پس ینم
  نوشيدنی تيما و سبا برای  آاروانها آهی وقت21و20و19
 از   هم من. شوند یآنند، نااميد م ی م  در آنجا توقف آب

   من  وضع شما از ديدن.  ام  اميد آرده شما قطع
چرا؟ آيا ی ول22.  آنيد ترسيد و حاضر نيستيد آمكم یم

؟ آيا  ام خواستهی  چيز هرگز از شما آوچكترين
 از شما  آيا تاآنون23؟  ام آردهی ا  هديه درخواست
؟  برهانيد  و ظالمان  دشمنان  مرا از دست ام خواسته

  جوابک  ي خواهم ی از شما م  من آهی تنها چيز24
 بگوييد   من به.  شد  خواهم  ساآت ، آنوقت استی منطق
 ؟ ام آردهی  خطاي ه چ آه
ی انتقادهای ، ول استی  بسيار عال  حقيت گفتن25-26

 از   آه  دليل  اين  به آيا فقط.   است شما دور از حقيقت

   فرياد برآوردم اراده یبی  و نوميد  يأس فرط
   هم  يتيم بهی شما حت27؟  آنيد خواهيد مرا محكوم یم

  خود را نيز آنيد و حاضريد دوست ی نم رحم
 شما   به آيا من.  آنيد  نگاه  من  چشمان به28. بفروشيد
.  گناهم ی ب  نكنيد، چون مرا محكوم29؟  گويم ی م دروغ
   دروغ آنيد من یآيا فكر م30.  نباشيد انصاف یاينقدر ب

   را از نادرست  درست توانم ی و يا نم گويم یم
 ؟  دهم تشخيص

 
   است پايان ی ب  من رنج:  ايوب

ک يی  زندگ  مثل زمينی  رو انسانی زندگ
مانند 2.   فرساست و طاقتی طوالن ، برده

ی ا آند زير سايه ی آرزو م  آه استی غالمی زندگ
   منتظر است  آه استی آارگری  زندگ بيارامد، و مثل

گذرد؛  یثمر م ی ب عمر منی ماهها3.  را بگيرد مزدش
 سر  آه  شب4.   است  آننده و خستهی  طوالن منی شبها

   زودتر صبح آاشی ا«:  گويم ی م گذارم ی م بر بالين
 پهلو   آن  پهلو به  از اين  دم و تا سپيده» .شود
 . غلطم یم
   ترک خورده  بدنم پوست.   است  و زخم  پر از آرم بدنم5

   بسرعت روزهای زندگی من6.  و پر از چرک است
  ريد آهآو  ياد به7. شود گذرد و با نوميدی سپری می می

 ديگر روزهای   و چشمانم  نيست  دمی بيش عمر من
 مرا   االن  شما آه چشمان8.  را نخواهد ديد خوش
 خواهيد   من بدنبال. بيند ديگر مرا نخواهد ديد می

  آسانی آه9.  بود  ديگر نخواهم ، ولی من گشت
شود، برای   و ناپديد می  پراآنده  ابری آه ميرند مثل می

 و   ابد از خانه تا به10. روند  دنيا می ن از اي هميشه
شوند و ديگر هرگز آسی آنها را   خود دور میء خانواده

؛   آنم  را بيان ام  و غصه  بگذاريد غم پس11. نخواهد ديد
 .  بگويم  سخن بگذاريد از تلخی جانم

 مرا در   آه هستمی  جانور وحش خدا مگر منی ا12
 دراز  ر بسترمدی وقتی حت14و13ی؟ ا بند گذاشته

، تو با   آنم  را فراموش ام ی و بدبخت  تا بخوابم آشم یم
بود  ی بهتر م برايم15. یترسان ی مرا م  شب آابوس
   به آردند تا اينكه ی م ام فشردند و خفه ی را م گلويم
خود ی از زندگ16.   بدهم ادامهی بار نكبتی  زندگ چنين
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  ماندهی  باق م از عمر آهی  چند روز در اين.  بيزارم
  دارد آهی  ارزش  چه انسان17.   خود رها آن مرا بحال

 از  هر روز صبح18ی؟  او نماي  خود را صرف وقت
چرا 19ی؟  او را بيازماي و هر لحظهی آنی او بازجوي

 را فرو   دهانم تاآبی گذار ی نم  تنهايم لحظهک يی حت
 ؟ برم

 آيا ی، هست  آدميان  ناظر بر اعمال آهی خدايی ا20
   مرا هدف چهی ؟ برا  است زدهی ا  تو لطمه  به  من گناه
ی تو مانعی  برا  آيا منی؟ا خود قرار دادهی تيرها
  و از تقصير منی بخش ی را نم چرا گناهم21؟  هستم
 و   رفت خواهمک زير خای  بزود  منی؟گذر یدر نم

 . بود  ديگر نخواهم منی ، ول گشتی  خواه تو بدنبالم
 

  آند  بايد توبه ايوب: گويد ی م سخنبلدد 
 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه

   حرفها ادامه  اين  آی به ، تا به ای ايوب2
آيا خدای قادر 3!  دهی؟ حرفهای تو باد هواست می

گذارد؟   را زير پا می  و انصاف  عدالت مطلق
 را  ، ايشان  حق  آردند و او به  خدا گناه  به فرزندانت4

 خدای قادر   درگاه  تو به ولی اآنون5.  نمود مجازات
 پاک و خوبی باشی، او  اگر آدم6.   دعا آن مطلق
 تو  ءآند و خانه  می شنود و تو را اجابت  را می دعايت

   از خير و برآت  تو آنچنان عاقبت7. دهد  می را برآت
   در برابر آن ات  زندگی گذشته سرشار خواهد شد آه

 . آمدناچيز بنظر خواهد
 تو   خود بهء  تا از تجربه  بپرس از سالخوردگان8

 چيز را   همه  آه ايم نكردهی ما آنقدر زندگ9. بياموزند
   درس  گذشتگان از حكمتی توان یتو م10.  بدانيم
   آه  تو خواهند گفت و آنها بهی  بگير عبرت

ی آنند ديگر اميد ی م  خدا را فراموش  آه آنان13و12و11
   هستند آه آب ی ب در زمينی  مانند گياه شاناي. ندارند
. شود ی م  را ببرند پژمرده  آن  از آنكه پيشی حت
   تار عنكبوت  به  آه استی خدا مانند آس ی ب شخص14

افتد و اگر از  ی نمايد، م  تكيه  آن اگر به15. اعتماد آند
او 16. دارد ی نم  تار او را نگه  شود، آن  آويزان آن

شود  ی م  تر و تازه  صبحگاهان  آه استی مانند گياه
  در ميان17. گردند ی م  گسترده  در باغ هايش و شاخه

. دارد ی م  نگه دواند و خود را محكم ی م سنگها ريشه
 را  آنی آنند ديگر آس ی م  را از ريشه آنی وقتی ول18
  آنی  جا روييدهی  ديگر و گياهان19، آورد ی ياد نم به

 .خدا ی ب  شخص  عاقبت  است نينچ. گيرند یرا م
گويد و  ینمک  را تر  خدا نيكان  آه بدانی ول20

 را از  او دهانت21. گرداند ی نم  را آامياب بدآاران
و 22، پر خواهد آردی شادی  و فريادها خنده

 خواهد   را خراب  بدآارانء  را رسوا و خانه دشمنانت
 .نمود

 
  نيستی شفيع: دهد ی م  پاسخ ايوب

 :  داد  پاسخ  ايوب آنگاه
در ی ا چيز تازه.  دانم یمی  اينها را بخوبء همه2

  تواند از ديدگاه ی چطور م انسانی ول.  گفتار تو نيست
 آند  اگر بخواهد با او بحث3؟  باشد خدا واقعًا خوب

آند  ی م آهی از هزار سؤالی  يك بهی تواند حت ینم
را ی  و آس زيرا خدا دانا و تواناست4؛  دهد پاسخ
   آوهها را به ناگهان5.   با او نيست مقاومتی يارا

   آنها را واژگون آورد و با خشم ی درم حرآت
اگر او 7. لرزاند ی را م زمينی ها و پايه6 سازد یم

  آند و ستارگان ی نم  طلوع  دهد آفتاب فرمان
  او به. آند ی م او بر درياها حرآت8. درخشند ینم

 اآبر، جبار، ثريا  و دب9   گسترانيدهآسمانها رای تنهاي
 . است  را آفريدهی  جنوب و ستارگان

 او را  آند و آارهای عجيب آور می  حيرت او اعمال10
گذرد و او را   می از آنار من11.  حد و مرزی نيست

هر 12.  آنم  نمی نمايد و او را احساس ، عبور می بينم نمی
 او  تواند به می ن برد و هيچكس  بخواهد می  را آه چه

 آنی؟  می  چه ، بگويد آه  آرده اعتراض
 قدرتمند  نشاند و دشمنان  خود را فرو نمی خدا خشم13

 با او   آه  آيستم  من پس14. آند  می  را زير پا له خويش
   آالمی به بودم  می  هم گناه حتی اگر بی15؟   آنم مجادله
.  آردم  می  و تنها از او تقاضای رحمت آوردم  نمی زبان

   آه دانم  و او حاضر شود، می حتی اگر او را بخوانم16
فرستد و  گردبادی می17.  نخواهد داد  گوش  حرفهايم به

 را زياد   زخمهايم جهت آوبد و بی  می مرا در هم
   تلخ ؛ زندگی را بر من  بكشم گذارد نفس نمی18. آند می

8

9



 ايوب 7
 

 

   غالبتواند بر خدای قادر  آسی می چه19.   است آرده
   دادگاه  را به تواند خدای عادل  آسی می شود؟ چه

 مرا   حرفهايم  باشم  هم گناه اگر بی20احضار آند؟ 
 . خواهد آرد محكوم

ی  اهميت منی  برا اينی ، ول  هستم گناه یهر چند ب21
خدا گناهكار و 22.  خود بيزارمی ندارد، زيرا از زندگ

دامنگير ی بالي یوقت23. برد ی م  را از بين گناه یب
خدا 24. خندد یآشد، خدا م ی، او را م شدهی گناه یب

  او چشمان.   است  سپرده  گناهكاران  دست دنيا را به
اگر .  را بجا نياورند  تا عدالت  را آور آرده قضات
 ؟  آار آيست ، پس  آار خدا نيست اين

 سپری   پيكی تيزرو، بسرعت  مثل بارم زندگی مصيبت25
 آشتيهای تندرو و مانند   چون سالهای عمرم26. شود می

 .گذرند  تندی می آيد، به  بر صيد خود فرود می عقابی آه
، شاد   آرده  را فراموش ام  و غصه  غم خواهم می27

   مرا گرفتار رنج ترسم ؛ زيرا می توانم ولی نمی28،  باشم
 تو، ای خدا، مرا   آه دانم  می ديگری بكنی، چون

   چه  تالشم  اگر گناهكارم پس29. هی شمرد نخوا گناه بی
،   آبها بشويم حتی اگر خود را با پاآترين30 دارد؟  فايده

 حتی  بری، تا آنجا آه  فرو می  و لجن تو مرا در گل31
 . باشند  داشته  آراهت  نيز از من لباسهايم

  دهم   تو جواب  به  بتوانم آهی  نيست  انسان  من تو مثل32
ی  ما شفيع بين  آاشی ا33.   روم  محكمه و با تو به

 تو از  آنوقت34، داد یمی  آشت بود تا ما را با هم یم
ی  از تو وحشت و منی آشيد ی م  دست  من  آردن تنبيه
   با تو سخن  ترس  بدون توانستم ی م آنگاه35.  داشتم ینم

 !  نيست  چنين  آه افسوسی ؛ ول بگويم
 

  ام سير شدهی از زندگ:  ايوب
   به  بگذاريد زبان پس.  ام سير شدهی از زندگ
.   بگويم  سخن جانمی ، از تلخ  گشوده شكايت

  ام  آرده  بگو چه  من  به ؛ فقط  نكن خدا مرا محكومی ا2
   درست آيا بنظر تو اين3ی؟ آن ی م  چنين  با من آه

 خود  را آهی و انسانی  روا دار  ظلم  من  به  آه است
  را نصيبی و خوشبختی و شادی  ساز ذليلی ا آفريده

   ما انسانها قضاوت آيا تو مثل7-4ی؟  بگردان بدآاران
مرا ی  سرآيد و نتوان  به عمرتی ترس ی آيا می؟آن یم

تواند مرا از  یمی آسی آن یو يا فكر می  آن مجازات
  آهی گناهانی  چرا مرا برا  تو برهاند؟ پس چنگ
 ی؟آن ی م عقيب ت  اينچنين ام  نشده مرتكب

   همان  و اآنون  مرا سرشت تو بود آهی دستها8
 مرا   ياد آور آه به9. آند ی مرا نابود م  آه دستهاست

  مرا بهی  زود  اين  آيا بهی؛ وجود آورد بهک از خا
تا ی  بخشيد  قدرت  پدرم به10ی؟ گردان یبر مک خا

.   رشد آنم  مادرم در رحمی مرا توليد نمايد و گذاشت
 و  و استخوانها و رگی  داد  من  به  و گوشت پوست11
   حيات  من  به آهی تو بود12. ی بافت  را بهم ام یپ

 .  نگهداشت  مرا زنده  تو بود آه و محبتی بخشيد
   فكر تو اين  هميشه ، از ابتدای خلقتم با وجود اين14و13

  ، از بخشيدنم  گناهی شدم  مرتكب  اگر من  آه بوده
ای   بيچاره  آدم چه15. ورزی و مرا نابود آنی  امتناع
آيد، ولی تا   نمی  حساب  به  بكنم اگر آار خوب!  هستم

.  شوم  می  سر بزند فوری تنبيه  گناهی از من آوچكترين
   شير بر من ، مثل  برخيزم  از زمين اگر بخواهم16
   نمايش  به  من  خود را عليه پری و باز قدرت می
آوری؛ هر   شاهد می  من  عليه وستهپي17. گذاری می

  افزايی و ضربات  می  من  به  خود نسبت  بر خشم لحظه
 .آوری  فرود می درپی بر من پی
   از اينكه  قبل آاشی ؟ ا  دنيا بيايم بهی چرا گذاشت18

   از اين آنوقت19.  دادم ی م ديد، جان یمرا می چشم
  مادر به   و از رحم يافتم یمی بار رهاي نكبتی زندگ

از ی  ديگر چيز آهی بين یآيا نم20.  رفتم یگور م
.  بگذار  ديگر تنهايم ؟ پس  است نماندهی  باق عمرم

 و ديگر  روم یمی بزود21.   آنم استراحتی بگذار دم
 سرد و   آه روم یمی  سرزمين به.  گردم یباز نم
   بهی، و پريشان  ظلمت  سرزمين به22  استک تاري
 . استی  تاريك نور هم خود  آهی جاي

  سزاوار  ايوب گناه: گويد ی م سوفر سخن
   است مجازات

 : داد پاسخی  سوفر نعمات آنگاه
  نبايد پاسخی معن ی ب  سخنان  همه  اين آيا به2

  تواند خود را تبرئه یمی با پرحرفی ؟ آيا آس گفت
   جواب توانيم یما نمی آن ی، آيا فكر م ايوبی ا3؟ آند

 آيا ی،آن ی م  خدا را مسخره آهی ؟ وقت بدهيمتو را 
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ی آن یادعا م4؟   نشست  خواهيم ما ساآتی آن یفكر م
ک  و در نظر خدا پا  است  درست  حرفهايت آه
   آه گفت یآرد و م ی م  خدا صحبت آاشی ا5! یهست

ی  او آار آاشی ا6.   تو چيستء  درباره نظرش
 ی،ديد یمی  هست  تو خود را آنطور آه آرد آه یم

  بدان. داند یمی ا  داده  تو انجام  را آه زيرا او هر آنچه
  تو را تنبيهی ا  سزاوار بوده  آه  خدا آمتر از آنچه آه

 .  است آرده
   آيا با تحقيقی؟دان یآيا تو افكار و مقاصد خدا را م7

افكار او 9و8ی؟ ببر ی آنها پ بهی توان ی م و تجسس
تر از   و گسترده  از زمين و وسيعتر بلندتر از آسمان

   خود در برابر او چه  تو با عقل پس.  درياهاست
  گيرد و محاآمه یخدا تو را می وقت10ی؟ بكنی توان یم
  زيرا او خوب11ی،  آن آند، نبايد با او مخالفت یم
   انسان  و از شرارت گناهكار استی  آس داند چه یم

 خر  شود آه یمدانا ی  زمان مرد نادان12. باشد ی م آگاه
 ! بزايد انسانی وحش

 را بسوی خدا   و دستهايت  خود را پاک آن  دل حال13
 و از بدی   را از خود دور آن گناهانت14برافراز؛ 

 سر خود را بلند   خجالت تا بتوانی بدون15 بردار؛  دست
   تمام آنگاه16.  بايستی  و اطمينان آنی و با جرأت

  هی آرد و از آنها چون خوا سختيهای خود را فراموش
  زندگی تو از آفتاب17.  ياد خواهی نمود  رفته آب

 مانند  نيمروز درخشانتر خواهد شد و تيرگی زندگيت
در زندگی اميد و 18.   خواهد گشت  روشن صبح

   و امنيت  تو آرامش  و خدا به  خواهی داشت اطمينان
 و   ترسی نخواهی داشت از دشمنان19. خواهد بخشيد

ولی 20.  نياز بسوی تو دراز خواهند آرد اری دستبسي
   و تنها اميدش  فراری نيست  برای گناهكار راه  آه بدان
 .  است مرگ
  ام  و تمسخر شده  خندهء مايه: دهد ی م  پاسخ ايوب

 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه
 هستيد؟ و اگر   آل آنيد عقل یآيا فكر م2

   مثل  هم من3؟ رد با شما خواهد م  هم بميريد حكمت
   اين  آه آيست.   و از شما آمتر نيستم  دارم شما فهم
ی  روزگار  آه من4؟ ايد نداند  شما گفته راآهی چيزهاي
  آرد، اآنون ی م  را اجابت  و خدا دعايم آردم یدعا م

 مرد درستكار و ی،آر.  ام  خود شده  دوستانء  خندهء مايه
  آهی اشخاص5.  است   شده  مورد تمسخر واقع عيب یب

  آنند و افتادگان ی م  را اهانت  هستند رنجديدگان آسوده
   اگر چه  و خدانشناسان دزدان6. شمارند یرا خوار م

  در امنيتی  خدا، ول  به هستند و نهی  متك  قدرتشان به
 .و آسايشند

گوييد نداند؟ حتی اگر   را شما می  آنچه  آه آيست9و8و7
   چيزها را به  بپرسيد اين  هم ان و پرندگ از حيوانات

   آنيد به  و دريا سؤال اگر از زمين. شما ياد خواهند داد
   را آفريده  همه  خداوند اين  دست  آه شما خواهند گفت

 بشر در   تمام  و نفس  هر موجود زنده جان10.  است
 ء  مزه  دهانم  همانطور آه درست11.   خداست دست

 را   وقتی حقيقت ، همچنانفهمد  را می خوراک خوب
 .دهد  می  را تشخيص  آن  گوشم شنوم می

   هستند و همه  پير حكيم اشخاص«: گوييد یشما م12
ی  واقع  و قدرت اما حكمت13» .آنند یمک چيز را در

 . بايد آرد  چه داند آه ی او م فقط.   خداست از آن
  خراب  او  را آه آنچه!   است  خدا چقدر عظيم قدرت14

 را   او عرصه آهی وقت.  بنا آرد توان ی نم آند دوباره
او 15. نخواهد بودی  گريز  نمايد، راه  تنگ بر انسان

. شود یمک  خش و زمين گيرد ی را م جلو باران
. آند ی م  آب  را غرق فرستد و زمين یطوفانها م

  دهندگان فريب.   اوست  از آن  و حكمت  قدرتی،آر16
 . او هستند  دو در دست هر خوردگان و فريب

گيرد   را از آنها می  و رهبران  مشاوران او حكمت17
 و اسير   را برده پادشاهان18. سازد  می و آنها را احمق

 را  زورمندانسازد و   می  را پست آاهنان19. آند می
   و بصيرت صدای سخنوران20. نمايد  می سرنگون
 را  انبزرگ21. گيرد  می  را از ايشان سفيدان ريش

تيرگی و 22. سازد  می  را ذليل  قدرت حقير و صاحبان
قومها را 23. آند  می  روشنايی تبديل  را به ظلمت

ها  آند؛ قبيله  آنها را نابود می سازد، سپس نيرومند می
. فرستد  می  اسارت  آنها را به آند، سپس را زياد می

 و  ، حيران  ساخته  ممالک را احمق رهبران24
  و آنها در تاريكی مثل25سازد   رها می سرگردان
 .خورند روند و مانند مستها تلوتلو می  می آورها راه
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  خود  چشم گوييد به ی شما م  را آه  آنچه من
ی  حرفها من.  ام  خود شنيده  گوش  و به ديده
 نيز  دانيد من ی شما م  را آه آنچه.  فهمم یشما را م

  توانستم ی م آاشی ا3.   و آمتر از شما نيستم دانم یم
 و با خود او   گويم  سخن قادر مطلقی  با خدا مستقيم
   را با دروغ  شما حقيقت چرا آه4؛   آنم بحث
  اگر حكمت5.  هستيد  آاذب شما طبيبان. پوشانيد یم

 .زديد ی نم داشتيد حرف
 . نماييد  توجه  داليلم  بدهيد و به  گوش  من  به حال6
را ی  بزنيد و چيزهاي خدا حرفی آيا مجبوريد بجا7
 آنيد؟   او بيان  از قول  است  او هرگز نگفته آه

   را وارونه از او حقيقتی  طرفدار خواهيد به یم9و8
  داند شما چه یآنيد او نم ی دهيد؟ آيا فكر م جلوه
   انسان  مثل توانيد خدا را هم یآنيد م ی م آنيد؟ خيال یم

 آار، شما را  اينی دا برا خ بدانيد آه10؟  بزنيد گول
ی  خدا، ترس  و هيبت آيا عظمت11.  خواهد آرد تنبيه
  ارزشی  شما پشيز بيانات12؟ اندازد ی شما نم  دل به

و    سستی، ديوار گل  چون هايتان استدالل. ندارد
 .  است پايه یب

هر .   بگويم  سخن  باشيد و بگذاريد من  ساآت حال13
 و  نهم ی م  را در آف  جانمی،بل14! خواهد بشود ی م چه

  اينی اگر خدا برا15.  گويم ی م  دارم  در دل هر چه
 بود و   او اميدوار خواهم آار مرا بكشد، باز به

ی  شرور  آدم من16.  زد  او خواهم خود را بهی حرفها
   شايد اين روم ی بحضور خدا م  با جرأت ، پس نيستم
  گويم ی م  آه  آنچه ه ب  بدقت حال17.  گردد  نجاتم باعث
 . را بشنويد  دهيد و حرفهايم گوش

» . تقصيرم ی ب  آه دانم ی م من«:   اينست منی دعو18
 آند؟ اگر   بحث  مورد بتواند با من  در اين  آه آيست19

 از  ، آنوقت آنم ی م  اشتباه  من  نماييد آه بتوانيد ثابت
 . ميرم ی و م آشم ی م  خود دست دفاع

ی  فرماي  مرا اجابت  دو درخواست ، اگر اينخدای ا20
مرا 21:   با تو روبرو شوم  توانست  خواهم درآنصورت

   وحشت  خود به  و مرا با حضور مهيب  نكن تنبيه
 داد و   خواهم جوابی مرا بخوانی  وقت آنگاه22. نيانداز
   چه  بگو آه  من ، به حال23.  نمود  گفتگو خواهيم با هم
چرا 24.   بده  نشان  من  را به ؟ گناهم ما آردهی خطاي

 خود  و مرا دشمنی گردان ی برم خود را از منی رو
   است  شده  از باد رانده را آهی آيا برگ25ی؟ شمار یم
 ی؟ده ی قرار م  را مورد هجوم  آيا پر آاهی؟ترسان یم

و ی آور ی وارد م بر منی  تلخ تو اتهامات26
مرا 28و27. یآش ی م  من رخ   را به ام یجوانی ها حماقت
 در .یبند ی م  رويم  درها را به و تمامی آن ی م محبوس
،  بيد خوردهی  و لباس افتادهی  مانند درخت نتيجه

 . روم ی م  و از بين پوسم یم
 

  و پر  آوتاه عمرش.   است  چقدرناتوان انسان
ی ا ، لحظه  گل مثل2.   است از زحمت

 ء  سايه شود و همچون ی م شكفد و زود پژمرده یم
. گردد ی ناپديد م  بسرعت  است  در حرآت آهی ابر

  اينچنينی  بايست ضعيفی خدا، آيا با انسانهای ا3
   پس تا حسابی و از آنها بخواهی آنی سختگير

 چيز  چيز آثيفک از يی چطور انتظار دار4؟ دهند
   تعيين عمر او را از پيشی روزها5؟  آيد بيرونی پاآ

   نگاه پس6.  را تغيير دهد  آن و او قادر نيستی ا آرده
   و او را بحال برگردانی آلود خود را از و غضب

در ی  بميرد چند صباح  از آنكه خود بگذار تا پيش
 .آندی  زندگ آرامش

 شود باز   اگر بريده ، چون هستی  اميد درختی برا7
اگر 9و8. روياند ی م تروتازهی ها شود و شاخه یسبز م

 بپوسد،  اش شود و آنده   فرسوده  در زمين هايش شهري
 از نو   آب بمجرد رسيدنی ا  نشانده  تازه باز مانند نهال

   انسان هنگاميكهی ول10. آورد ی م ، شكوفه  زده جوانه
. ماند ینمی از او باقی شود و اثر یميرد، فاسد م یم

  گردد و آب ی بخار م  درياچه  آب همانطور آه12و11
   انسان شود، همچنان یناپديد می  در خشكسال انهرودخ
 آسمانها   شدن رود و تا نيست ی م  بخواب هميشهی برا

ی ا13. آند یاو را بيدار نمی خيزد و آس یديگر برنم
در آنار ی  هست  خشمگين آهی  مرا تا زمان آاش

 ياد   به  دوباره  از آن و پسی آرد ی م  پنهان مردگان
 .یآورد یم

 در  شود؟ من ی م  زنده  بميرد، آيا دوباره انسانی وقت14
 و  در انتظار مرگی  زندگ سختی  روزها تمام

 تو مرا صدا  آنگاه15.  بود خود خواهمی خالص
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   اين  داد؛ و تو مشتاق  خواهم  جواب آرد و منی خواه
ی  خواه  قدمهايم مواظب16. شدی  خود خواه مخلوق

تو 17.  داشتی واه را از نظر دور خ بود و گناهانم
ک  را پا پوشاند و گناهانمی مرا خواهی خطاها
 .نمودی خواه

، سنگها را  آب. شوند ی و ناپديد م آوهها فرسوده19و18
سيالبها . آورد ی در م  شن آند و بصورت یخرد م

  اميد انسان. برد یشويد و با خود م ی را م زمينک خا
و پير ی دازان ی م او را از توان20. یساز ی م را باطل
   به اگر پسرانش21. یفرست ی م  مرگ  آام  به و فرتوت

 نخواهد   و افتخار برسند او از آنها اطالع عزت
 نيز  بيفتند از آنی  و خوار  ذلت  و اگر به داشت

 و درد   اندوه  فقط  انسان نصيب22. خبر خواهد بود یب
 . است

 
  دومی گفتگو

)15: 1- 21: 34( 

  دينی  برا ايوب: ويدگ ی م اليفاز سخن
    نيست قايلی ارزش

 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه
 عاقلی هستی،   آدم آرديم ، فكر می ای ايوب2
حرفهای تو . آوری  می  زبان ای به  احمقانه ولی سخنان

 حرفهای   حكيمی با اين  آدم هيچ3.   و توخالی است پوچ
ترسی؟  دا نمیمگر از خ4. آند  نمی  از خود دفاع پوچ

حرفهای تو 5 نيستی؟  مگر برای او احترامی قايل
   و نيرنگ تو با حيله. سازد  را آشكار می گناهانت
،   آنم  تو را محكوم  من  نيست الزم6. آنی  می صحبت
 .آند  می  تو را محكوم  خودت  دهان چون

 آيا تو ی؟ هست زمينی  رو  شخص آيا تو داناترين8و7
و از ی ا  آوهها وجود داشته شدن   از ساخته قبل
 در   آيا حكمتی؟ا خدا با خبر بودهی مخفی ها نقشه

 ی؟دان یبيشتر از ما می  چيز تو چه9؟  انحصار توست
 ما  در ميان10؟  فهميم ی ما نم آهی فهم ی م تو چه
 بيشتر   از پدر تو هم  سنشان هستند آهی سفيدان ريش
 ! است

آنی؟   را رد می  آن  آه ست ا آيا تسلی خدا برای تو آم11
ولی تو 12.   گفتيم  با تو سخن  خدا با ماليمت ما از طرف

   برق  عصبانيت  از شدت ای و چشمانت  آمده  هيجان به
بر روی 14. گويی  می تو بضد خدا سخن13. زنند می
  تواند آنقدر پاک و خوب  انسانی می  آدام  زمين تمام

  خدا حتی به15ستی؟  ه آنی آه  تو ادعا می باشد آه
در نظر او حتی !  خود نيز اعتماد ندارد فرشتگان

   گناه  آه  انسان  رسد به چه16آسمانها نيز پاک نيستند، 
 .آشد  سر می  آب را مثل

  ام  ياد گرفته  تجربه  به آهی  حقايق ، به حال19و18و17
 ياد   را از خردمندان  حقايق  اين من.   بده گوش
 آنها   را به  حقايق  نيز همين  ايشان رانپد.  ام گرفته

نداشتند، و در ی از آنها مخفی آموختند و چيز
 خدا   آنها را از راه نبودند آهی بيگانگان  سرزمينشان

 : سازند منحرف
.   است  در زحمت  عمرش مرد شرير تمام20
اندازد و  ی م  او طنين در گوشک ترسنای صداها21

  ، ناگهان  است ر امانآند د ی م  خيال آهی زمان
ی در تاريك22. آورند ی م  بر او هجوم غارتگران

   برود، چون  بيرون اش آند از خانه ی نم جرأت
 در   در و آن ، اين  نان بدنبال23.  شود ترسد آشته یم
ی  و بدبخت مصيبت24.  ندارد  آينده بهی زند و اميد یم

   وحشت به، او را   است  جنگء  آماده آهی مانند پادشاه
 خود  زيرا او مشت25، آند ی م اندازد و بر او غلبه یم

  ، او را به  آرده  گره قادر مطلقی را بر ضد خدا
   دست  سپر خود را به و گستاخانه26، طلبد ی م مبارزه
 .شود یور م او حملهی ، بسو گرفته

 در  مرد شرور هر چند ثروتمند باشد، ولی عاقبت28و27
 فرو  های متروک و در حال خانه و  شهرهای ويران

 بر باد   ثروتش و تمام29 خواهد آرد   سكونت ريختن
 او را فرا خواهد  تاريكی برای هميشه30.  خواهد رفت

های   خواهد برد و شعله  خدا او را از بين نفس.  گرفت
 .، دار و ندار او را خواهد سوزانيد آتش

 ناپايدار و  آه   آنچه  به  آردن  با تكيه  بهتر است پس31
 آار ثمری   نزند، زيرا اين  خود را گول فانی است

   چيزهايی آه  بميرد، بيهودگی تمام  از آنكه قبل32. ندارد
 آشكار خواهد شد، زيرا  آرد برايش  می بر آنها تكيه

  او مانند درخت33.  و نابود خواهند شد  آنها نيست تمام
   و مثل السيده پ  از رسيدن  قبل اش  ميوه انگوری آه
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ثمر   باشد، بی  ريخته هايش  شكوفه  زيتونی آه درخت
 خواهند ماند  آس ، بی  خدانشناس اشخاص34. خواهد بود
 خواهد  اند در آتش  ساخته  با رشوه هايی آه و خانه
 و   پر است  از شرارت  اشخاص وجود اين35.  سوخت

 .ندآور  بار نمی  چيزی به  و نيرنگ آنها غير از گناه
 

 آند یخود باز تأآيد می گناه ی بر ب ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 شما ء همه.  ام  حرفها زياد شنيده  از اين من2
 ء  بيهوده  سخنان آيا اين3.  هستيد  مزاحم دهندگان یتسل

  شما را مجبور آردهی  آس ندارد؟ چهی شما پايان
   هم  من شما بودمی اگر بجا4؟  آنيد  بحث اينهمه

،   داده  را تكان  و سرم  حرفها را بزنم  همين توانستم یم
 آار را  اما اين5.   باد انتقاد و ريشخند بگيرم شما را به

   حرفهايم  آه آردم ی م صحبتی  طور ، بلكه آردم ینم
،  دادهی  شما را تسل آردم یمی سع. بكندی  شما آمك به

 .  سازم  را برطرف غمتان
   آاهش ام و غصهی  ناراحت گويم یم   سخن هر چه6
  ، اين  نزنم  حرف  و هيچ  آنم  سكوت اگر هم. يابد ینم

زيرا خدا مرا از 7؛ نيز درد مرا دوا نخواهد آرد
   گرفته  را از من ام  و خانواده  آرده خستهی زندگ
 مرا در سختيها قرار  خدا، تو آنچنانی ا8.  است
   نمانده بيشی وان و استخ  پوست  از من آهی ا داده
. دانند ی م  من  گناهان  را دليل  اين  و دوستانم است

  آند و در خشم ی م  نگاه دشمنک  ي  چشم خدا مرا به9
   مرا مسخره مردم10. درد ی را م  بدنم خود گوشت

ی  سيل  صورتم ، به  شده  جمع آنند و دور من یم
،   است  سپرده  گناهكاران  دست خدا مرا به11. زنند یم
 . شرور و بدآارند آهی  آنان  دست به
 خدا   ناگاه  آه آردم یمی  زندگ  آرامش  درآمال من12
 نيز  اآنون.  آرد  پاره  و مرا پاره مرا گرفتی گلو

با 13.   است خود قرار دادهی  تيرها مرا هدف
 رها  منی خود را بسوی از هر سو تيرهای رحم یب
ک او مانند ي14. زدسا یمی  مرا زخم آند و بدن یم

 .آند ی م  حمله  من بهی درپ یجنگجو پ
  از بس16.  ام  نشسته ذلتک  خا ، به  پوشيده  ماتم لباس15

  بر ديدگانمی  و تاريك  شده  سرخ  چشمانم ام  آرده گريه

   و دعايم گناهم ی ب منی ول17.   است  افكنده سايه
 . رياست یب

 از  ؛ بگذار خونم  نكن  مرا پنهان ، خون زمينی ا18
در ی  شاهد من19.  برآورد  اعتراض  بانگ  من جانب
 مرا  دوستانم20. آند ی م  حمايت  از من  آه  دارم آسمان
خود را در حضور ی  اشكها منی آنند، ول ی م مسخره
ی  شخص  تا مثل آنم ی م او التماس  و به21  ريزم یخدا م
  سخنانم  دهد، به ی م  گوش دوستشی  حرفها  به آه

 از   آه برومی  راه بايد بهی زيرا بزود22.  آند توجه
 . نيستی  بازگشت آن
 

 آند یدعا می رهايی  برا ايوب
  گور  لب  و پايم  فرا رسيده  زندگی من پايان
 تا مرا در خود جای   است قبر آماده.  است

آنها را در . اند  دور مرا گرفته  آنندگان مسخره2. دهد
 گواهی  گناهی من  بر بی هيچكس4و3.  بينم  جا می همه
ای تا   نداده  حكمت  ايشان دهد زيرا تو ای خدا، به نمی

ای خدا، نگذار آنها پيروز . بتوانند مرا ياری دهند
   بضد دوستانش  خويش  برای منفعت آسی آه5. شوند
 . آور خواهند شد  گويد، فرزندانش سخن

   و آنها به  است يده گردان  تمسخر مردمء خدا مرا مايه6
 و   تار شده  از گريه چشمانم7. اندازند یم   تف صورتم
  مردان8.   است نماندهی  باق بيشی ا  سايه از من

 .شوند ی م بينند دچار حيرت یمرا می درستكار وقت
 نابكار   بر اشخاص گناه یبی  آدمها سرانجامی ول

   پيش  و درستكاران و پاآان9، پيروز خواهند شد
 . و قويتر و قويتر خواهند شد خواهند رفت

ی ا  فهميده ايد آدم  ايستاده  من  مقابل  شما آه در بين10
 باد   به ، اميدهايم شدهی  سپر منی روزها11.  بينم ینم

.   است  نشده  برآورده دلمی  و آرزوها فنا رفته
! گويند ی م  را روز و روز را شب  شب دوستانم12

 !دهند ی م  جلوه  وارونه را  حقيقت چگونه
 و قبر را پدر و  فرو رفتهی ، در تاريك اگر بميرم14و13

 اميد  پس15.  خواند  را مادر و خواهر خود خواهم آرم
،  نه16 را پيدا آند؟  تواند آن یمی ؟ آيا آس  آجاست من

ک  خا  در دل رود و با هم ی گور م  به  با من اميدم
 ! خوابيد خواهيم

16
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 آند  می  را مجازات خدا بدآاران: گويد ی م بلدد سخن

 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه
 دهی؟   حرفها ادامه  اين خواهی به تا آی می2
تر   قدری عاقالنه  بگوييم  سخن خواهی ما هم اگر می
   حيوان آنی ما مثل آيا تو فكر می3.   آن صحبت

شوی و   عصبانی می جهت چرا بی4؟  شعور هستيم بی
زنی؟ آيا انتظار داری بخاطر تو   می خود صدمه  به

 . شوند ها واژگون  بلرزد و صخره زمين
  اش  خواهد شد و شعله  مرد بدآار خاموش چراغ5

 وجود   شرارت آهی ا در هر خانه6. نخواهد دادی نور
ی قدمها7. حكمفرما خواهد بودی  باشد، تاريك داشته

خود  یها نقشهی شوند و او قربان ی م شرور سست
 ء  پاشنه افتد و تله ی م  دام خود بهی او با پا9و8. گردد یم
 او  سر راه10. آند یگيرد و او را رها نم یاو را می پا
 او   به ترسها از هر طرف11.   است  شده ها پنهان تله

. آنند ی م  تعقيب  قدم  به آورند و او را قدم ی م هجوم
   و فالآت هاو باز آردی  خود را برا  دهان مصيبت12

  مرض13.  خود فرو برد  آام  تا او را به  است آماده
   مرگ  آام افتد و او را به ی او م  جان بهک مهل
  ، نزد پادشاه  خود جدا شده  امنء از خانه14. آشاند یم

 گوگرد   در زير آتش اش خانه15. شود ی م  برده مرگ
 از خشكند و ی م هايش  و شاخه ريشه16. گردد ینابود م

  زمينی  از رو  وجود او تمامء خاطره17. روند ی م بين
 . آورد ی ياد نم  او را به گردد و هيچكس یمحو م

  ، از نور به  شده  انداخته  بيرون از دنيای زندگان18
 نسلی از او   قومش در ميان19. شود  می تاريكی رانده

   او هراسان  از سرنوشت پير و جوان20. ماند باقی نمی
   بر سر گناهكاران  آه  باليی است آری، اين21. شوند می
 .شناسند  خدا را نمی آيد، بر سر آنانی آه می
 

   است  زنده ام  رهاننده  آه دانم می: دهد  می  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 بدهيد و با  خواهيد عذابم یمی  آ تا به2
   اهانت ن م بهی درپ یپ3؟  مرا خرد آنيد حرفهايتان

  اگر من4. نماييد ی رفتار م با منی آنيد و با گستاخ یم
   شما زده بهی ا  صدمه  چه منی ، خطا ام خطا آرده

  پنداريد و اين ی م شما خود را بهتر از من5؟  است
   اين در حاليكه6، دانيد ی م  من  گناهء  مرا نتيجه مصيبت
  در دام و  انداختهی  روز  چنين  مرا به  آه خداست

ک  و آم آورم یفرياد برم7.   است خود گرفتار آرده
ی شنود و آس ی را نم  صدايم ، اما هيچكس خواهم یم
 و   را سد آرده خدا راهم8. رسد ی نم  فريادم به

  او عزت9.   است  نموده مبدلی  تاريك مرا بهی روشناي
 مرا خرد  و از هر طرف10   گرفته و فخر را از من

 را   اميدم  و درخت  او مرا از پا درآورده.  است آرده
ور   شعله  من  او عليه خشم11.   است  برآنده از ريشه

. آورد ی م  حساب  خود به  و او مرا دشمن است
   را محاصره ام فرستد تا خيمه ی خود را م سپاهيان12

 .آنند
.   است  دور آرده  را از من  و آشنايانم او برادران13
 مرا   دوستانمء  و همه  روگردانيده  من از بستگانم14
   با من خدمتكارانمی  و حت  خانه اهل15. اند گفتهک تر

آنها ی  برا آنند و من ی رفتار م غريبهک مانند ي
 او  بهی ، حت آنم ی را صدا م خدمتكارم16.  ام  شده بيگانه
 از  زنم17. دهد ی را نم او جوابمی ، ول نمايم ی م التماس

.  مرا ندارند  تحمل  طاقت  و برادرانم  است ن گريزا من
ی شمارند و وقت ی مرا خوار م همک آوچی ها بچه18

  نزديكترينی حت19. آنند ی م ام بينند مسخره یمرا م
   دوستشان آهی  منزجرند و آنان  از من دوستانم

 و   پوست از من20. اند  شده  روگردان  از من داشتم یم
   از چنگ  زحمت ، به  است  نمانده بيشی استخوان
 . ام  گريخته مرگ

 خدا بر   آنيد، زيرا دست  رحم  من ، به دوستانی  ا آه21
 خدا مرا   مثل چرا شما هم22.   است  شده  سنگين من

داريد؟  ی بر نم  از سرم دهيد؟ چرا دست ی م عذاب
  آهنينی  را با قلم  درد دلم توانستم ی م آاشی ا24و23
 .  بنويسم  سنگ ر دل د هميشهی برا
   و سرانجام  است  زنده ام  رهاننده  آه دانم ی م اما من25

  بعد از اينكهی  حت دانم یو م26؛  خواهد ايستاد بر زمين
 خود با  من27!  ديد  بپوسد، خدا را خواهم  هم  من بدن
 !ی اميد پرشكوه چه!  ديد  او را خواهم  چشمانم اين

18
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دهيد،  ی م ، عذابم  ساخته  مرا متهم آهی آسانی ا28
 او شما   خدا بترسيد و بدانيد آه از شمشير مجازات29

 .خواهد آردی را داور
 

 سزا نخواهد ماند  بی شرارت: گويد  می سوفر سخن
 : داد پاسخی  سوفر نعمات آنگاه

ی  حرفها توانم ی نم  از اين ، بيش ايوبی ا2
 مرا3.  م را بده  جوابت  و مجبورم  آنم تو را تحمل

 ی،آن ی م  سرزنش ام  تو را گناهكار خوانده  اينكه بدليل
 .  تو را بدهم  جواب  چگونه دانم ی م منی ول

 بر   انسان  آه  قديم  از دوران آهی دان یمگر نم5و4
   هميشه شريرانی  شد خوشبخت  قرار داده زمين

 مرد بدآار سرافراز  اگر چه6؟   است زودگذر بوده
  مثلی بزودی ول7، آشدک  فل  سر به شگردد و شوآت

، نابود خواهد گرديد و   شده  دور انداخته  به فضله
، خواهند   شده شناختند حيران ی او را م آهی آسان
رؤيا محو ک  ي او همچون8؟  شد  او چه  آه گفت

 او را خواهند   دوستانش ديگر هرگز نه9. خواهد شد
 .  اش  خانواده ديد و نه

خواهند آرد و با ی  گداي  از فقيران فرزندانش10
 را خواهند  پدرشانی ها  قرض  و مشقت زحمت
، خواهد مرد و  نرسيدهی  پير هنوز به11.  پرداخت

 .خواهد پوسيدک  در خا استخوانهايش
 را در  برد و آن ی م  لذت  شرارت او از طعم13و12

   آه اما آنچه14. آند ی م مزه ، مزه  داشته  خود نگه دهان
را ی ثروت15. شود ی م  ترش اش  در معده  است خورده

   را از شكمش خواهد آرد؛ خدا آنی ، ق  بلعيده آه
 مانند زهر   است  خورده آنچه16.  خواهد آشيد بيرون

او از 17.   خواهد داشت  مرگ ، طعم  شده مار تلخ
ک  نخواهد آرد و از خورا  دارد استفاده آهی اموال
نخواهد ی او ثمری  برا زحماتش18.  نخواهد برد لذت
زيرا 19. او نخواهد شدی  خوش  باعث  و ثروتش داشت

   و زندگيشان ، آنها را از خانه  آرده  فقرا ظلم به
 .  است  ساخته محروم

 هرگز   است  آورده  چنگ  به  و طمع  با حرص از آنچه20
   است  با دزدی اندوخته و از آنچه21ارضاء نخواهد شد، 

.   نخواهد داشت واهد برد و آاميابی او دوام نخ لذت

 آاميابی برسد بدبختی دامنگير او خواهد   اوج وقتی به22
 خود را پر  خورد و شكم  او می هنگامی آه23. شد
.  خواهد آرد  خود را بر او نازل آند، خدا خشم می

 فرار آند، تيری  آوشد از شمشير آهنين  می درحاليكه24
 او فرو خواهد  ، در بدن ها شده ر از آمانی برنجين

آشد   می  بيرون  تير را از بدنش هنگامی آه25.  رفت
   خواهد آرد و وحشت  را پاره  جگرش  آن نوک براق

 . خواهد شد  بر او چيره مرگ
  بهی ناگهانی او نابود خواهد شد و آتشی داراي26

  ماندهی  باق  برايش  را آه  خواهد افتاد و آنچه اموالش
 او را آشكار  آسمانها گناهان27.  خواهد بلعيد است

.  خواهد داد  او شهادت  عليه  و زمين خواهند ساخت
.  خدا نابود خواهد گرديد  در اثر خشم  و ثروتش مال28
ی  برا قادر مطلقی  خدا آهی  سرنوشت  است اين29

 .  است  آرده  تعيين بدآاران
 

   اغلب بدآاران: دهد ی م  پاسخ ايوب
 مانند ی م  مجازات نبدو

 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه
  آهی ا یتنها تسل!  دهيد  گوش  من به3و2

 را   بگذاريد حرفم  آه  بدهيد اينست  من توانيد به یم
 . آنيد  اگر خواستيد، مرا مسخره  از آن پس.  بزنم

   به منی تاب یب.   از انسان ، نه  دارم  از خدا شكايت من4
   دست و از تعجب  آنيد  نگاه  من به5.  ست ا  دليل همين
ی  وقت  هم خودم6.  نماييد  بگذاريد و سكوت دهانی رو
   به ، از ترس آورم ی ياد م  به  گذشته  بر من  را آه آنچه
 . افتم ی م لرزه

  و آهولتی  پير  تا سن  بدآاران  آه  است  اين واقعيت7
 و  دانفرزن8. شوند ی م مانند و آامياب ی م زنده
. گيرند ی را م شوند و دورشان ی م  بزرگ هايشان نوه

 و خدا   است در امانی آنها از هر خطری ها خانه9
آنها زاد و ولد ی ها گله10. آند ی نم  را مجازات ايشان

ی  از خوشحال فرزندانشان11. شوند یآنند و زياد م یم
رقصند  یآنند و م ی و خيز م  جست مانند گوسفندان

. پردازند یمی  شاد ساز و آواز بهی صداو با 12
 سر  بهی خود را در سعادتمندی آنها روزها13
 هرگز  آهی در حال14، ميرند ی م برند و راحت یم

20
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خدا را ی ها اند راه اند و نخواسته  خدا نبوده طالب
 .بشناسند

 او را   آه  آيست قادر مطلق«: گويند ی م شروران15
 دراز   دعا بسويش اگر دست   فايده ؟ چه  نماييم عبادت
 »؟ آنيم

   بزنند موفق دستی  هر آار  به گناهكاران16
   با آنها سروآار داشته خواهم ی نم منی ول! شوند یم

   بدآاران  چراغ  آه  افتاده  چند بار اتفاق تابحال17.  باشم
دچار گردند؟ و يا چند ی  بدبخت  شود و آنها به خاموش
و 18  آند،  خدا آنها را مجازات  آه  افتاده بار اتفاق

در ک  در برابر باد و مانند خا  آاه  را مثل ايشان
  سازد؟  پراآنده برابر طوفان

 مرد شرور را  خدا فرزندان«: گوييد ولی شما می19
 خدا بايد خود   آه گويم  می اما من» !آند  می مجازات

 را   مجازات ءبگذار مزه!  آند شرور را مجازات
   به بلی، بگذار مرد شرور خودش20! د بچش خودش

 را   خدای قادر مطلق  خشمء  برسد و پياله سزای اعمالش
 احساسی  ميرد ديگر چه  می وقتی انسان21. سر بكشد

  باشد؟  داشته اش  خانوادهء تواند درباره می
   را سرزنش  داور بزرگ  بتواند خدا، آن  آه آيست22
  ، مرفه و سالمی و ق سو اشخاصک او از ي24و23؟ آند

ديگر ی و از سو25 آند یمک و ثروتمند را هال
 سر  بهی  فقر و تنگدست  در شدت را آهی آسان
را ی  خوش هرگز طعمی برند و در زندگ یم

ک  در خا هر دو دسته26. برد ی م اند از بين نچشيده
 .خورند ی آنها را م شوند و آرمها بدن ی م دفن

خواهيد  می28!  بگوييد هخواهيد چ  می دانم  می من27
   ثروتمند و شرور برای گناهانشان اشخاص«: بگوييد

از «:  گويم  می ولی من29» .اند دچار بال و بدبختی شده
  آه32و31و30   بپرسيد خواهد گفت ای آه هر فرد دنيا ديده

   است  در امان  بدآار معموًال در روز بال و مصيبت آدم
 مرد شرور را  چكسهي. برد  بدر می  سالم و جان

 سزای  آند و آسی وی را به  نمی رودررو متهم
   او را با احترام حتی بعد از مرگش. رساند  نمی اعمالش

 قرار   نگهبان سپارند و بر سر قبرش  خاک می به
آنند   می  او شرآت  تدفين بسياری در مراسم33دهند؛  می

 ».پوشانند  او را می و با خاک نرم

ها و دروغها  یگوي  ياوه توانيد با اين ی م شما چگونه34
 دهيد؟ی مرا دلدار

 
  سومی گفتگو

)22: 1- 27: 23( 

   است  بزرگ  ايوب گناه: گويد ی م اليفاز سخن
 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه

حتی  رسد؟  خدا می ای به  فايده آيا از انسان2
! سدر  او نمی ای به  انسانها نيز فايده از خردمندترين

 خدا   به  آن  و درستكار باشی آيا نفع اگر تو عادل3
   باشی آيا او تو را مجازات اگر تو خداترس4رسد؟  می
   و گناهان  تو برای شرارت مجازات! هرگز5آند؟  می
تو 6! ای  شده  در زندگی مرتكب  آه شماری است بی

   تو مقروض  به  محتاجی آه  شک از دوستان بدون
  ، چيزی برايشان  را گرو گرفته هايشان باس ل بودند تمام

  ای و شكم  نداده ها آب  تشنه به7. ای باقی نگذاشته
 توانگر و  هر چند تو آدم8ای،  ها را سير نكرده گرسنه

 را  زنان بيوه9. ثروتمندی بودی و امالک زيادی داشتی
   رحم  يتيمان  و به  خود رانده  خالی از پيش دست
 دچار دامها   اآنون  آه  است رای همينب11و10. ای نكرده

   و امواج ای و ظلمت  شده و ترسهای غير منتظره
 .اند ، تو را فرا گرفته وحشت

  خدا باالتر از آسمانها و باالتر از بلندترين12
  خدا چگونه «:یگوي یتو می ول13.   است ستارگان

 و   مرا مشاهده ، اعمال تيرهی  ابرها تواند از پس یم
اند و او   آرده ابرها او را احاطه14؟ آندی داور
   باال، بر گنبد آسمان او در آن. تواند ما را ببيند ینم

 ».آند ی م حرآت
 در   گناهكاران آهی بروی  راه بهی خواه یآيا م15

   اساس آهی آسان16؟ اند آردهی  پيرو  از آن گذشته
  زيرا به17؟  مردند  و نابهنگام  فرو ريخت زندگيشان

تو ! خدا از ما دور شوی ا«:  گفتند قادر مطلقی خدا
» ی؟ ده ما انجامی برای توان یمی  آار چه
   را سرشار از برآت هايشان  خدا خانه درحاليكه18

  شرورانی ها  خود را از راه  من بنابراين.  بود ساخته
  گناهان ی و ب درستكاران20و19.   داشت  خواهم دور نگه
خندند و  ی، م بينند و شاد شده یم را   شروران هالآت

22
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 در   رفتند و اموالشان  ما از بين دشمنان«: گويند یم
 ».  سوخت آتش

 بردار و با او   با خدا دست ، از مخالفت ايوبی ا21
  دستورات22.  تو شود  حال  او شامل  تا لطف  آن صلح

اگر 23.  بدهی  خود جا او را بشنو و آنها را در دل
 ء  بديها را از خانه ، تمام  نموده شتخدا بازگی بسو

   گذشته تو همچونی  زندگ  آنگاهی،خود دور آن
 را از خود  اگر طمع24.   خواهد گرفت سروسامان
  آنوقت25ی، خود را دور بريزی طال وی دور آن

ی  برا  خالصء  و نقره  گنج  خودش قادر مطلقی خدا
آرد و از ی  او اعتماد خواه به26! تو خواهد بود
ی نزد او دعا خواه27. بردی  خواه وجود او لذت
   خواهد آرد و تو تمام تو را اجابتی نمود و او دعا

 هر   به دست28. آوردی  جا خواه  را به نذرهايت
   هميشه هايت شد و بر راهی  خواه موفقی بزنی آار

 آند و تو را   تو حمله بهی اگر آس29. نور خواهد تابيد
 تو را   دوباره  آه هستی آسی دان یفكند، م ا  زمين به

  پس30؛ دهد ی م  را نجات  او فروتنانی،بل. بلند آند
او تو را ی سازک  پا ، خود را از گناه  شده اگر فروتن

 .خواهد رهانيد
 

   است  تلخ  من شكايت: دهد ی م  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 و  م دار  از خدا شكايت  هنوز هم من2
  توانم ی آجا م دانستم ی م آاشی ا3.   نكنم  ناله توانم ینم

ی و دعو4.  رفتم ی او م  نزد تخت  آنگاه خدا را بيابم
  گفتم ی او م  خود را به  و داليل دادم ی م خود را ارائه

 و  شنيدم یداد م ی م  من  به را آهی و پاسخهاي5
   قدرتش ا تمامآيا او ب6. خواهد ی م  چه  از من دانستم یم

  بهی  با دلسوز ، بلكه آرد؟ نه ی م  مخالفت با من
  چونی  درستكار و شخص7 داد ی م  گوش حرفهايم

ی  با او گفتگو آند و او مرا برا توانست ی م من
 .آرد ی م  تبرئه هميشه

، او  روم  می  شرق به.   است فايده  بی ولی جستجوی من8
هنگامی 9.  يابم و را نمی ا روم  می  غرب به.  آنجا نيست

، ولی او را  بينم  او را می ، اعمال روم  می  شمال  به آه
، اما در آنجا  روم  می  جنوب به.  آنم در آنجا پيدا نمی

   آگاه  آارهای من او از تمام10.  نيز نشانی از وی نيست
 طالی   بگذارد مثل  آزمايشء  و اگر مرا در بوته است

 . آيم می  ، پاک بيرون خالص
 او   و از راه ام  از خدا پيروی آرده  وفادارانه من11

 و  ام  او سرپيچی نكرده از فرامين12.  ام  نشده منحرف
او هرگز 13.  ام  نموده  حفظ ام  او را در سينه آلمات
  تواند او را از آنچه  نمی شود و هيچكس  نمی عوض

  آند  اراده او هر چه.  نمايد  منصرف  است قصد آرده
 در نظر   برای من  هر چه بنابراين14. دهد  می انجام
   خواهد آورد، زيرا او هميشه  سرم  به  است گرفته
   اين وقتی به15. سازد های خود را عملی می نقشه

خدای قادر 17و16.  ترسم  از او می آنم چيزها فكر می
 و با تاريكی   است  گرفته  را از من  جرأت مطلق

 .  است  مرا پوشانده  غليظ تترسناک و ظلم
 

 آند ی م  در دنيا شكايت  و خشونت  از ظلم ايوب
  چرا خدا زمانی برای دادرسی تعيين

 منتظر باشند؟  آند؟ تا آی خداشناسان نمی
 زمينها  خدانشناسان.   است  ما را فرو گرفته  ظلم امواج2

حتی از 3دزدند؛  ها را می آنند و گله  می را غصب
   زنان گذرند و داروندار بيوه  نيز نمی ی يتيماناالغها
سازند و   می  فقرا را پايمال حق4. گيرند  گرو می را به

فقرا مانند 5. آنند  می ، خود را پنهان فقرا از ترس
 خود و   شكم خرهای وحشی، برای سير آردن

علفهای هرز 6آنند؛   می ، در بيابانها جان فرزندانشان
 ء  افتاده های انگور بر زمين د و دانهخورن  را می بيابان

 لباسی دارند  نه7. آنند  می  را جمع تاآستانهای شريران
 در سرما   را برهنه  شب  پوششی، و تمام و نه
برند و در   می  غارها پناه خانمانی به از بی8. خوابند می

 .شوند  می  خيس  از باران آوهستان
  مادرانشان   را از بغل های يتيم  بچه ستمگران9

 را  هايشان ، بچه  قرضشان ربايند و از فقرا در مقابل می
   و عريان فقرا ناچارند لخت10. گيرند  گرو می به

   را برايشان های بدآاران  بافه  گرسنه بگردند و با شكم
   بگيرند بدون  زيتون در آسيابها روغن11 آنند،  حمل
  تشنگی عذاب از   را بچشند، و در حاليكه اش  مزه آنكه
.  را بگيرند  آنء  انگور، عصاره آشند با لگد آردن می

23
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   گوش  از شهر به  مرگ  در حال فرياد مظلومان12
خواهند،  زنند و آمک می  داد می دردمندان. رسد می

 .رسد  نمی  داد ايشان ولی خدا به
ی اند و از درستكار  آرده  بضد نور قيام شروران13
   صبح هستند آهی  آدمكشان آنان15و14. اند نبردهی بوي

 را بكشند و   و نيازمندان خيزند تا فقيران یزود بر م
 :گويند یم. و زنا آنندی مانند تا دزد ی م منتظر شب

ی صورتها» .ما را نخواهد ديدی آسی در تاريك«
  شبها به16. آنها را نشناسدی پوشانند تا آس یخود را م

  ود را پنهانزنند و روزها خ یها دستبرد م خانه
  سروآار داشتهی خواهند با روشناي یآنند، زيرا نم یم

ی  روشناي آنها همچونی براک  تاري شب17. باشند
 .اند خو گرفتهی تاريكی ، زيرا با ترسها  است صبح

!  ناپديد خواهند شد زمينی از روی اما آنها بزود18
ی  آنها محصول  و زمين  است  شده آنها نفرينک مل

و ی  خشك  آه بلعد، آنگونه ی آنها را م مرگ19. ندارد
مادر شخِص ی حت20. آند ی م  را آب گرما برف

خورند  یآرمها او را م. برد یگناهكار او را از ياد م
  ءريشه. آورد ی ياد نم  او را به و ديگر هيچكس

فرزند  ی ب  زنان  به چون21،  خواهد شد  آنده گناهكاران
   آند، ظلم  حمايت انندارند تا از ايشی  پسر آه
. آنند ینمک  آم  محتاج  زنان  بيوه نمايند و به یم

 هر  آند؛ پس ی را نابود م  ظالم  خويش خدا با قدرت22
ی اميدی در زندگی  باشند، ول چند آنها ظاهرًا موفق

   امنيت  خدا بگذارد آنها احساس  است ممكن23. ندارند
.   است ايشانی  آارها  مواظب هميشهی آنند، ول

 از  شوند، اما پس ی م آاميابی  آوتاه مدتی برا24
  اند، از بين  از دنيا رفته آهی  آسانء مانند همهی ا لحظه

آيا 25. شوند ی م  بريده گندمی ها  خوشه روند و مثل یم
؟ آيا   است  غير از اين  حقيقت تواند بگويد آه یمی آس
 ؟  است باه اشت منی  حرفها  آند آه تواند ثابت یمی آس
 

  چگونهی  فان انسان: گويد ی م بلدد سخن
  باشد گناه یو بک تواند در نظر خدا پا یم

 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه
 او در   و سلطنت  است خدا توانا و مهيب2

ی  بتواند لشگرها  آه آيست3.   پابرجاست آسمان

 نور خدا بر او   آه او را بشمارد؟ آيستی آسمان
و درستكار ک  در برابر او پا  آه آيست4؟  باشد نتابيده

 در نظر او   و ستارگان ماهی حت5؟  بيايد  حساب به
ی  آرم  آه  انسان  رسد به چه6، نيستندی و نورانک پا

 .  نيست بيش
 

    تصور است  خدا غير قابل عظمت: دهد  می  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 مرا   خوب چه! تيدهسی  خوب  مددآاران چه2
ی  با پندها  خوب چه3! داديدی دلداری  سخت در هنگام

ی  حرفها  ساختيد و چه  حماقتمء خود مرا متوجه
   سخنان  رسيد اين  فكرتان چطور به4! زديدی ا عاقالنه

  بياوريد؟  زبان را بهی عال
لرزند و در  ی در حضور خدا م  مردگان ارواح6و5

.   نيست  از نظر او پنهان چيز  هيچ مردگانی دنيا
 و  گسترانيدهی خالی فضای  را بر باال خدا آسمان7

  را در او آب8.   است  ساخته معلقی  را بر نيست زمين
  آنی دهد و ابرها از سنگينی خود قرار می ابرها
   خود را با ابرهايش خدا تخت9. دارند ی بر نم شكاف

ارد و گذ ی مرز م اقيانوسی او برا10. پوشاند یم
   آسمان ارآان11. دهد ی مرز قرار م روز و شبی برا

   خويش او با قدرت12. آيند ی در م  لرزه  او به از نهيب
 را   خود غرور آن آند و با حكمت یدريا را مهار م

دهد و  ی م  او آسمانها را زينت روح13. شكند ی م درهم
 .آند یمک  او مار تيزرو را هال دست

 و   اوست عظيمی از آارهای  آوچك اينها تنها بخش14
 بتواند   آه  آيست پس.  او غرشی از صدای ا زمزمه

  او بايستد؟ در برابر قدرت
 

   ايوب  دفاع آخرين
 :  گفت  داده  خود را ادامه  بحث ايوب

 مرا   حق  آه  قادر مطلقء زندهی  خدا به2
   قسم  است  نموده  را تلخ  و زندگيم  آرده پايمال

   نفس  من  و خدا به ام  زنده آهی  تا زمان آه3  خورم یم
 نشود و با   خارج  از دهانم  نادرست حرف4 دهد یم

شما را ی  حرفها  بهيچوجه من5.  نگويمی  دروغ زبانم
ی گناه ی ب  به  بميرم آهی ؛ و تا روز آنم ی نم تصديق
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   و باز هم ام بارها گفته6.  آنم یخود سوگند ياد م
   وجدانم تا آخر عمرم.   گناهكار نيستم  من  آه گويم یم
 .  است و راحتک پا
 و  آنند مانند بدآاران  می  مخالفت  با من  آه  من دشمنان7

  شرور وقتی آه  آدم8.  خواهند شد  مجازات خطاآاران
 اميدی  گيرد، چه  را می آند و جانش خدا او را نابود می

   بيايد خدا به  سرش  باليی به هنگامی آه9دارد؟ 
برد   نمی زيرا او از خدا لذت10 نخواهد رسيد،  فريادش

 .آورد  او روی نمی  سختی به و جز بهنگام
   او به  و قدرت قادر مطلقی  خدا  اعمالء  درباره من11

  بهی  احتياج اما در واقع12.  داد  خواهم شما تعليم
   منء اندازه  به  نداريد، زيرا خود شما هم  من تعليمات
  پوچی  حرفها  اينء  چرا همه دانيد؛ پس ی خدا مء درباره

 زنيد؟ ی م  من  را به اساس یو ب
 برای   خدای قادر مطلق  سرنوشتی آه  است اين13

 گناهكار  هر چند شخص14:   است  آرده  تعيين گناهكاران
ميرند   می  باشد، آنها يا در جنگ  زيادی داشته فرزندان

   از جنگ  آه  هم آنان15. شوند  می تلفو يا از گرسنگی 
 بدر ببرند، بر اثر بيماری و بال   سالم و گرسنگی جان

   برای ايشان  هم  و حتی زنانشان  گور خواهند رفت به
 .عزاداری نخواهند آرد

 آنند و   جمع  پول  ريگ  مثل هر چند گناهكاران16
  قبتولی عا17 آنند   را پر از لباس هايشان  خانه صندوق

 آنها را   لباسها را خواهند پوشيد و پول  آن درستكاران
 شرور   شخص ای آه خانه18.  خواهند آرد  خود تقسيم بين

  دوام ، بی  دشتبان  و سايبان بسازد مانند تار عنكبوت
رود، اما   می  رختخواب او ثروتمند به19. خواهد بود
  ثروتش و  بيند تمامی مال شود می  بيدار می هنگامی آه
 او را فرا   مانند سيل ترس20.   است  رفته از دست

باد شرقی او 21. بلعد  او را می  در شب گيرد و طوفان می
رحمی بر  و با بی22سازد،   دور می اش ، از خانه را برده
   از باليی آه مردم23. وزد  می  فرار است  در حال او آه

و او را شوند و از هر س  شاد می  است بر سر او آمده
 .آنند استهزا می

 
   را از معدن  نقره دانند چگونه  می مردم

 را  آهن2 آنند،   نمايند، طال را تصفيه استخراج

.  جدا سازند  را از سنگ  آورند و مس  بيرون از زمين
 آنند و در   تاريک را روشن دانند چطور معادن آنها می3

 فرو  نهای تاريک زمي  تا عمق جستجوی سنگهای معدن
 پای بشری  ، جايی آه آنها در نقاطی دور دست4. روند
زنند و از طنابها  می   نقب  زمين ، در دل  نيافته  راه بدان

 .روند  می  معادن  عمق ، به  شده آويزان
 آنند،   غذا تهيه زمينی  از رو دانند چگونه ی م مردم5

   نهفته ، آتش  زمين  همينء  در زير پوسته درحاليكه
 و   ياقوت آنی  از سنگها دانند چگونه یآنها م6.  ستا

  راهی  شكار پرندگانی حت7.  بياورند  دست طال به
 را  آنی  عقاب  هيچ دانند و چشم ی را نم معادن

  بهی  ديگرء شير يا جانور درندهی پا8؛ تواند ببيند ینم
دانند چطور  ی م مردم یول9؛   است  نرسيده  معادن اين

 و  ها را از بيخ ، آوه  نموده تكه ا را تكهخاری سنگها
ی  سنگها ها را بشكافند و به صخره10،  برآنند بن
 رودها را ء سرچشمهی آنها حت11.  يابند دستی قيمت

   بيرون ازآنی مخفی آنند وچيزها ی م آاوش
 .آورند یم

 و  دانند فهم ینمی دانند، ول ی اينها را مء  همه مردم12
 انسانها پيدا   در بين حكمت13. يابند را در آجا ب حكمت

 .داند ی را نم  آن  ارزش شود و هيچكس ینم
و » .  نيست در اينجا حكمت«: گويند یاقيانوسها م14

» .  نيست در اينجا هم«: دهند ی م درياها جواب
 با  و نه16،  خريد توان ی نم  را با طال و نقره حكمت15
از طال و   حكمت17. یقيمتی  و سنگها خالصی طال

 با  توان ی را نم  و آن  بسيار گرانبهاتر است الماس
 و بلور در برابر  مرجان18. آردی  خريدار جواهرات
 بسيار   از لعل  آن قيمت. ندارندی  ارزش  هيچ حكمت

   را با زبرجد مرغوب  آن توان ی م نه19.  گرانتر است
 . نابی  با طال خريد و نه

 آورد؟ در   دست  به توان ی را از آجا م  حكمت پس20
افراد ی  تمام زيرا از چشمان21؟ شود یآجا پيدا م
   پرندگان  تيزبين از چشمانی حت.   است بشر پنهان

   نيز از آن مردگانی دنيا22؛  استی هوا نيز مخف
 . ندارد اطالع

 پيدا  توان ی را آجا م  حكمت داند آه ی خدا م فقط23
ا زير نظر دارد و  ر زمينی زيرا او تمام24؛ آرد 28
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او 25. آند ی م  مشاهده  در زير آسمانست  را آه آنچه
آورد و حدود اقيانوسها را  ی درم  حرآت باد را به

 ببارد و  دهد آه ی م  فرمان  باران به26. آند ی م تعيين
داند  ی او م پس27. آند ی م  را تعيين  آسمان مسير برق

  نموده  و تأييد  آرده  را آزمايش او آن.   آجاست حكمت
 از   ترس بدانيد آه«: گويد ی افراد بشر م و به28،  است

،   از شرارت نمودنی  و دوری، واقع خداوند، حكمت
 ».باشد یمی  حقيق فهم

 
   ايوب  سخنان ءادامه

 : ، گفت  داده  خود ادامه  سخنان  به ايوب
،  گشت  باز می  روزهای گذشته ای آاش2
 در  و راهی را آه3 بود  نگهدار من خدا،  روزهايی آه

   با نور او در دل  و من ساخت  می  روشن  داشتم پيش
   روزها آامران بلی، در آن4!  داشتم  بر می تاريكی قدم

خدای قادر 5.  آردم  خدا زندگی میء  و زير سايه بودم
.  بودند  من  در اطراف  بود و فرزندانم  من  همراه مطلق

ها   و از صخره شستم ا با شير می پاهای خود ر من6
 !شد  جاری می  زيتون های روغن  چشمه برای من

   و در ميان رفتم  شهر میء  دروازه  روزها به در آن7
 آنار   با احترام  من  با ديدن جوانان8.  نشستم  می بزرگان

   قوم سفيدان ريش9خاستند،   از جا برمی رفتند، پيران می
و 10گذاشتند   خود می  دهان بر ، دست  شده خاموش
ديد و   مرا می هر آه11. آردند  اختيار می  سكوت بزرگان
آرد؛   و تمجيد می  تعريف شنيد از من  را می حرفهايم

   و يتيمانی را آه رسيدم  داد فقرا می  به زيرا من12
   دم آسانی را آه13.  آردم ياروياور نداشتند آمک می

 دعای خير   برايم  ايشان و دادم  بودند ياری می مرگ
.  شاد شود  زنان  بيوه  دل  آه آردم آردند و آاری می می

   و انصاف  از روی عدل دادم  می  انجام هر آاری آه14
برای 16؛   و برای شلها پا بودم برای آورها چشم15بود؛ 

.  آردم  می ها دفاع  غريبه  و از حق فقرا پدر بودم
 و شكار را از  شكستم  را می دندانهای ستمگران17

 . گرفتم  می دهانشان
ک  از ي  حتمًا پس  آه آردم ی روزها فكر م در آن18

 خود ء هدرآشيانی  آرام بهی  طوالن خوشی زندگ
  هايش  ريشه  آه بودمی زيرا مانند درخت19.  مرد خواهم

. شد ی م  سيراب  از شبنم هايش رسيد و شاخه ی م  آب به
   قدرتم شد و به ی م نصيبمی ا ازه ت  افتخارات پيوسته20

   گوش  حرفهايم  به  با سكوت همه21.  گشت ی م افزوده
.  بودند  قايل  ارزش منی ها نصيحتی دادند و برا یم

  یشد آنها ديگر حرف ی م  تمام  سخنانم  از اينكه پس22
 بر   باران  مانند قطرات  من زدند، زيرا نصايح ینم

   در زمان آهی آنها مانند آس23. چكيد ی فرو م ايشان
 در  آشد، با اشتياق ی را م انتظار بارانی خشكسال

 دلسرد بودند ،  آهی وقت24.  بودند  من انتظار سخنان
 را از   و بار غم آردم ی م لبخند آنها را تشويقک با ي

   آه بودمی مانند آس25.  داشتم ی بر م دلهايشان
ک  ي  مثل  ايشان در ميان. دهد یمی  را تسل عزاداران

رهبر آنها را ک  و مانند ي آردم ی م  حكومت پادشاه
 . نمودم یمی راهنماي

 
  جوانترند مرا  از من آهی  آسان اآنونی ول

   عار داشتم  من آنند، در حاليكه ی م مسخره
زيرا 2؛   بدانم ام گلهی جزو سگهای  را حت پدرانشان
از ی آار   بودند آه  فرسوده اشخاصی آنها مشت
الغر و ی  گرسنگ از شدت3. آمد ی بر نم دستشان
. نهادند یمک و متروک  خش  بيابان ، سر به  شده بيتاب

   مردم چون5؛ خوردند ی را م  گياهان  و برگ ريشه4
   خود رانده  از ميان دزد با داد و قالک آنها را مانند ي

  هها پنا  غارها و حفره  آنها مجبور شدند به پس6. بودند
ها  آردند و زيربوته یدر بيابانها عرعر م7. برند
   مانند پدرانشان  آنها آه  پسران اآنون8. لوليدند یم

   مردم  ازميان  و طرد شده  و نشان نام ی و ب احمق
 ء  بازيچه اند و من  باد ريشخند گرفته مرا به9هستند، 
   دارند و نزديكم  آراهت از من10.  ام  آنها شده دست
. ندارندی  اباي  صورتم  به  انداختن از تف. آيند ینم
 آنها هر  ، پس  است  ساخته  و ناتوان خدا مرا ذليل11
   اوباش اين12. آنند ی م خواهد با من ی م  دلشان چه

   دام آنند و سر راهم ی م  حمله  من ازهر سو به
ی  هر آار  به بندند و دست ی مرا م راه13. گذارند یم
.  يار و ياورم ی ب درآورند و منی مرا از پازنند تا  یم

بينند  ی م آهی آورند و وقت ی م  هجوم  بر من ناگهان14
 .ريزند ی م  بر سرم ام  افتاده  زمين به

29
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   رفته منی آبرو.  برم ی سر م  به  و وحشت درترس15
ديگر 16.   است  مانند ابر ناپديد شده  و سعادتم است
.   نيست رنجهايمی برای كين وتس  نمانده دربدنمی رمق

گيرد  ی رافرا م استخوانهايم شديدتمامی  درد شبانگاه17
 پهلو   از اين  شب تمام18. گذارد ی نم آراممی ا و لحظه

. پيچد ی م  دورم  به  و لباسهايم غلطم ی پهلو م  آن به
  نشاندهک  خا  و به  آشيده  و لجن  گل خدا مرا به19

 . است
   من بهی ، ول آورم ی فرياد بر مخدا، نزد توی ا20

  ، اما نگاهم ايستم ی م  در حضورت.یده ی نم جواب
  و با تمامی ا  شده رحم ی ب  من  به نسبت21. یآن ینم

 گردباد   ميان مرا به22. یده ی م  آزارم قدرت
. یده ی قرار م و در مسير طوفانی انداز یم

  چرا به24. ی ندار جز مرگی  هدف منی  برا دانم یم23
،   آردن جز التماسی  و آار  است  خرد شده آهی آس

 ی؟آن ی م آيد، حمله یاز او بر نم
   بودند گريه  در زحمت آهی آنانی  برا آيا من25
با 26؟  خوردم ی نم  غصه نيازمندانی ؟ آيا برا آردم ینم
ی  شد و بجا نصيبمی  بدی، خوب  پاس  وجود به اين

   و آرام  است  آشفته دلم27. مد آ  سراغم بهی نور، تاريك
. اند  مرا فرا گرفته  مصيبت امواج. و قرار ندارد

   به  غم  و از شدت  را تسخير آرده وجودمی تاريك28
  در ميان.   و قرار ندارم روم ی سو م  سو و آن اين

.  طلبم یمک  آم  و با التماس ايستم ی م جماعت
  پوست30. ماند ی و جغد م  فرياد شغال  به هايم ناله29
   از شدت استخوانهايم. شود ی م ، و آنده  شده  سياه بدنم
ی گر  نوحه ، به شاِد چنِگ منی نوا31. سوزد ی م تب
  جانگداز بگوشی ها  ناله منی  و از ن  شده مبدل
 .رسد یم
 

  هرگز با نظر  آه  خود عهد بستم با چشمان
   خوب من3و2.   نكنم نگاهی  دختر  به شهوت

 بر سر   از آسمان قادر مطلقی  خدا  آه دانم یم
او 4. فرستد ی م  آنند بال و مصيبت  چنين آهی اشخاص
  دارم ی بر م را آهی  و هر قدم آنم ی م را آهی هر آار

 .بيند یم

.  ام  نداده را فريبی  و آس  نگفته  هرگز دروغ من5
 بسنجد و  عدلی  مرا با ترازو بگذار خدا خودش6

   خدا بيرون  را از راه اگر پايم7.  گناهم ی ب آهببيند 
   آه بودهی  چيزهاي  در طمع ، يا اگر دلم ام گذاشته
   شده  آلوده  گناه  به ، يا اگر دستهايم  است  ديده چشمانم
 شود   آنده  از ريشه ام  آاشته آهی ا  غله باشد آه8،  است

   زنء اگر شيفته9.  را درو آند آنی  ديگر و يا شخص
  باشد آه10،  ام  او نشسته ، در آمين شدهی مرد ديگر
  آار زيرا اين11؛  آند تصاحبی  را مرد ديگر همسرم
ی جهنمی و مانند آتش12،   است  سزاوار مجازات زشت

 . ببرد مرا بسوزاند و از بينی  هست تواند تمام یم
  آردم انصافی می  خود بی  خدمتگزاران  به اگر نسبت13
  ؟ و هنگامی آه  با خدا روبرو شوم توانستم  می چگونه14

؟  دادم  جوابی می آرد، چه  می  سؤال  از من  باره در اين
 يک خدا   دست ، به  خدمتگزارانم  و هم  من  هم چون15

 . ايم  شده سرشته
.  ام نكردهی  فقرا آوتاه  به آردنک هرگز از آم16

يا 17، اندبمی در نااميدی  زن  بيوه ام هرگز نگذاشته
خود را با آنها ک  خورا بكشد، بلكهی گرسنگی يتيم

   عمر خود را صرف و تمام18  ام  آرده قسمت
   آه ديدم یرا می اگر آس19.  ام از آنها نمودهی نگهدار
  از پشمی لباس20، لرزد ی ندارد و از سرما م لباس

بماند و    تا از سرما در امان دادم ی او م  به گوسفندانم
 .آرد یخير می  دعا منی  وجود برا ا تماماو ب

  ام  داشته  در دادگاه آهی  از نفوذ  با استفاده اگر من21
.  بشكند دستم22   باشم  نموده را پايمالی  يتيم حق

،   دهم را انجامی  آار  چنين آردم ی نم هرگز جرأت23
 . ترسيدم ی خدا م  و عظمت زيرا از مجازات

  منی و شاد25  ام  نكرده  تكيه  طال و نقره هرگز به24
 ء هرگز فريفته27و26.   است  نبوده  و ثروت  مال بهی متك

 و آنها را از  ام  نشده  درخشان  و ماه خورشيد تابان
   اگر مرتكب چون28؛  ام  نكرده  و پرستش دور نبوسيده

ی  خدا  بود آه  اين  مفهومش  بودم شدهی  آارهاي چنين
سزا  یبی  گناه ، و چنين ام ه را انكار آرد متعال

 .ماند ینم
هرگز 30،  ام نكردهی  شاد  دشمن هرگز از مصيبت29

 باز   گناه  را از اين  و زبانم ام  نكرده آنها را نفرين

31
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   گرسنه  خدمتگزارانم ام هرگز نگذاشته31.  ام داشته
   را در آوچه شبی ا  غريبه ام هرگز نگذاشته32. بمانند

او باز ی  رو  خود را بهء ر خانه د بخوابد، بلكه
 از   بخاطر ترس هرگز مانند ديگران34و33.  ام گذارده
   سازم  را پنهان  گناهانم ام نكردهی ، سع  مردم سرزنش
 .  خود بنشينمء  خانه  در داخل و خاموش

   گوش  حرفهايم  به شد آه یپيدا می  آس آاشی ا35
بگذار قادر .  نمآ ی م  خود را تقديمء  دفاعيه من! بدهد
   نسبت  من  به را آهی  مرا بدهد و اتهامات  جواب مطلق
  ی آنها را مانند تاج و من36،  دهد  نشان  من  به  شده داده

ی  برا ام  آرده را آهی  آارهاي تمام37!  گذارم یبر سر م
 . ايستم ی و سربلند در حضور او م آنم ی م اوتعريف

   مرا متهم آنم ی م شت آ  در آن آهی اگر زمين39و38
   را تصاحب  و آن ام  را آشته  صاحبش  اينكه سازد به
 در  باشد آه40،   برم  استفاده  تا از محصولش ام آرده
ی  جو، علفها ، خار و بعوض گندمی  بجا  زمين آن

 .هرز برويد
   ايوب  سخنان پايان

 آند ی م  را توبيخ  ايوب اليهو دوستان
   او جواب ، ديگر به يوب ا  دوست  سه آن

خود ی گناه ی بر ب  ايوب ندادند، چون
 .آرد یمی پافشار

 ء  از طايفهی، بوز  اليهو، پسر برآئيل  نام بهی شخص2
 شد، زيرا   گفتگو بود خشمگين  شاهد اين ، آه رام
 و خدا   گناهكار است  آند آه  قبول خواست ی نم ايوب
   سه او از آن3 .  است  آرده  او را مجازات  حق به

   پاسخ  اينكه  بدون بود، چونی  نيز عصبان  ايوب رفيق
   باشند، او را محكوم  داشته ايوبی برای ا  آننده قانع
 بود  نزدهی  حرف  و هيچ اليهو صبر آرده4. آردند یم

 ديد  آهی اما وقت5.  از او بزرگتر بودند  سايرين چون
 . ندارند، برآشفتی آنها ديگر جواب

 :  گفت  چنين  آمده  سخن ليهو بها6
 و   فرو بستم  لب  علت  همين به.  و شما پير  جوانم من

زيرا 7،   آنم شما بيانی  را برا ام  عقيده  نكردم جرأت
ی  و داناي حكمتی ول9و8.  داناترند  پيران اند آه گفته
  آهی  روح  آن  ندارد، بلكه  و سال  سن بهی  بستگ فقط

،   است قادر مطلقی  خدا  دارد و نفس قرار در انسان

 بدهيد   گوش  من  به پس10. بخشد ی م  حكمت  انسان به
 .  آنم  را بيان ام و بگذاريد عقيده

   به  و با دقت  صبر آردم  مدت  اين  در تمام من12و11
 از شما  هيچكدام.   دادم  شما گوش  و داليل سخنان

 او   آنيد آه  ثابت را بدهيد و يا  ايوب نتوانستيد پاسخ
تواند  ی خدا م فقط«:  نگوييد  من به13.  گناهكار است

  اگر ايوب14» . آند  ملزم  گناه  گناهكار را به شخص
   پاسخ  منطق  نوع  بود، با اين  پرداخته  مباحثه  به با من

 ! دادم یاو را نم
آيا 16. نداريدی  جواب ايد و هيچ  نشسته شما حيران15

   بايد همچنان  هم ايد من  آرده ا سكوت شم  آه حال
 خود   سهم  به ، من نه17؟   بمانم  و ساآت صبر آنم
 و   دارم گفتنی برای زيادی حرفها18.  دهم ی م جواب

 از   آه هستمی مانند مشك19.   صبر آنم توانم یديگر نم
  بايد حرف20.   است ترآيدنک  و نزدي  پر شده شراب
 خود   سهم  به  هم  بگذاريد من  پس.  شوم  تا راحت بزنم

  آنمی طرفداری  از آس  قصد ندارم من21.   بدهم جواب
ی  چاپلوس  انسان چون22،  آميز بگويم  تملق و سخنان

 .آرد یمک  خدا مرا هال  و گر نه نيستم
 

 آند ی م  را توبيخ اليهو ايوب
  منی  حرفها  به آنم ی م ، خواهش ايوبی ا

   با تو صحبت خواهم ی م ونچ2،   بده گوش
 را  ، حقيقت  آامل  و صداقت  با اخالص من3.  آنم

   و نفس  است  خدا مرا آفريده زيرا روح4،   گفت خواهم
اگر 5.   است بخشيدهی  زندگ  من  به قادر مطلق

 .  نكن درنگی  را بده جوابمی توانست
  لوق و هر دو ما مخ ام  شده  سرشته  تو از گل  مثل  هم من6

 تو را  من.  بترسی  لزومی ندارد از من پس7،  خدا هستيم
 . داد  ترساند و در تنگنا قرار نخواهم نخواهم

: ای  گفته  آه ام  تو شنيده  را از دهان  حرف  خود، اين من8
خدا 10.  ام  گناهی نشده  هيچ  و مرتكب تقصيرم پاک و بی«9

 خود   مرادشمن خطايی بيابد و گردد تا در من  می پی بهانه
گذارد و   می خدا پای مرا در آنده11.  آند محسوب
 ».گيرد  مرا زير نظر می  حرآت آوچكترين
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 بزرگتر   خدا از انسان.یآن ی م  تو اشتباه اما ايوب12
ی آارهايی  خدا برا آهی آن ی م چرا شكايت13.  است
 دهد؟ ی نم  انسان بهی آند توضيح ی م آه
. گويد  می  سخن  با انسان اگونهای گون  شكل خدا به14
 فرو   را در بسترش  انسان  عميق  خواب هنگامی آه15
 با او   خوابها و رؤياهای شبء گيرد، خدا بوسيله می

 او  آند و به گوشهای او را باز می16. زند  می حرف
.  و تكبر باز دارد او را از گناه17دهد تا  هشداری می

خدا با 19 .رهاند  می گ و مر  را از هالآت او انسان18
 او  بطوريكه20آند   می  را تأديب ، انسان درد و مرض

 خوراآها  ، حتی از لذيذترين  داده  را از دست اشتهايش
شود   می بقدری الغر و ضعيف21. شود نيز بيزار می

ماند   چيزی از او باقی نمی  و استخوان  جز پوست آه
 .رسد  گور می  لب  به و پايش22
در آنجا حاضر   *از آسمانی ا  فرستاده ا هرگاهام24و23

   درست  را آه ، آنچه  نموده  شفاعت شود تا برايش
  بر او ترحم ** خدا  بدهد، آنگاه نشانی  و  به است
! نگذاريد بميرد!  سازيد آزادش«: فرمايد ی، م نموده
   او مثل  بدن آنوقت25» . ام يافتهی ا او فديهی  برا چون
ی  و قو  جوان ، دوباره  شده ، سالم طفلک  ي بدن
 بحضور خدا دعا آند، خدا  هر وقت26. گردد یم

ی آند و او با شاد ی م ، او را اجابت  را شنيده دعايش
   خوب  وضع نمايد و خدا او را به ی م خدا را پرستش

 خواهد   مردم  او به سپس27. گرداند ی بر م اش گذشته
ی  ول  ننمودم عملی راست   و به  آردم  گناه من«:  گفت

 و از   بميرم او نگذاشت28.   گذشت خدا از سر تقصيرم
 ».  گردم محرومی نور زندگ

دهد  ی م  انجام انسانی  آار را برا خدا بارها اين29
بر ی رهاند تا نور زندگ ی م  او را از مرگ و جان30

   آن  توجه  خوب  گفتم  آه  آنچه ، به ايوبی ا31. او بتابد
ی اگر چيزی ول32؛   دهم  ادامه  سخنانم گذار بهو ب
،   را بشنوم  آن خواهم ی بگو؛ می، دار گفتنی برا
ی  باق برايتی  ابهام  آه  نيستم  مايل  وجه  بهيچ چون

                                                 
 .»يکی از هزاران فرشته«يا » تاده ای از آسمانفرس«   *

 .»فرشته«يا » خدا « **

   من بهی  ندار گفتنی برای اما اگر حرف33. بماند
 !  بياموزم  تو حكمت  تا به  باش  و خاموش  بده گوش

 
 آند ی م  اعالم ادلاليهو خدا را ع

 . دهيد  گوش  من  و دانا به  حكيم مردانی ا
 را  خوبی  غذا  طعم  زبان همچنانكه3

 را   درست  سخنان  نيز گوش فهمد همانگونه یم
 و   خوب  را آه  بياييد آنچه پس4؛ دهد ی م تشخيص
  ايوب5.   را اختيار آنيم ، آن  داده  تشخيص  است درست
گناهكار  خدا مرای ، ول ندارمی  گناه نم«:   است گفته
 او مرا دروغگو  ندارمی  تقصير هر چند آه6. داند یم
   تنبيه ، اما سخت ام نكردهی  خطاي  هيچ با اينكه. داند یم

 ». ام شده
! زند یمی آميز توهينی  حرفها  چه ببينيد ايوب8و7

: گويد یزيرا م9!   است  بوده  همنشين حتمًا با بدآاران
 درصدد خشنود  دارد آهی ا  فايده  چه انسانی ابر«

 » خدا برآيد؟ ساختن
   گوش  من  و شعور داريد، به  فهم آهی آسانی ا10

و ی ، بد قادر مطلقی  خدا  است چطور ممكن. دهيد
. دهد ی جزا م  عملش  را موافق او هرآس11؟  بكند ظلم

ی انصاف یو بی ، بد قادر مطلقی  خدا آهی براست12
   در دست  جهان اقتدار و اختيار تمام13. ندآ ینم

 خود را   و نفس  روح  آند آه اگر خدا اراده14.  اوست
ی در او باقی از زندگی اثر15،  بگيرد از انسان

 .گردد یباز مک  خا ماند و او به ینم
اگر خدا از 17.   آن  گوشی، دار ، اگر فهم حال16

 را   جهان تتوانس ی متنفر بود آيا م  و انصاف عدالت
   را محكوم  داور بزرگ آنی خواه ی آند؟ آيا م اداره
   و نجبا را به  پادشاهان  آه استی او آس18ی؟ آن

هرگز از 19، آند ی م متهمی انصاف یو بی بدآار
نمايد و ثروتمند را بر فقير  ینمی  طرفدار قدرتمندان
 او   دست ء انسانها آفريده ءدهد، زيرا همه ی نم ترجيح
   جان لحظهک  در ي  شب تواند نيمه یخدا م20. تندهس

 انسانها   قدرتمندترين اشارهک  را بگيرد و با ي انسان
 .درآوردی را از پا

 زير نظر دارد و   دقت  را به  آارهای انسان خدا تمام21
تواند آدمهای بدآار   ظلمتی نمی هيچ22. بيند  را می همه
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دا احتياجی ندارد  خ پس23.  سازد را از نظر او پنهان
  آنكه بی24.  صبر آند  انسان  برای داوری آردن آه

 را خرد   و بررسی باشد خدا قدرتمندان  تحقيق نيازی به
نشاند،   را بجای آنها می آند و ديگران و متالشی می

   و در يک شب  است  آگاه زيرا او از آارهای ايشان25
در حضور او آنها را 26. سازد  می  را سرنگون ايشان
 از  چون27رساند،   می  سزای اعمالشان  به همگان

 او توجهی   احكام  به  ورزيده پيروی او انحراف
  اند آه  نموده  بر فقرا ظلم و آنچنان28اند،  نكرده

 ء خدا ناله بلی،.   است  خدا رسيده  گوش  به فريادشان
 .شنود  را می مظلومان

واند او را  بت  آه ، آيست  است او آرامی وقت29
  خود را بپوشاند، آيستی  رو  آند؟ و چون مضطرب

ی  انسان و هيچی  قوم  بتواند او را ببيند؟ هيچ آه
   حكومت  بر مردم گذارد بدآاران یاو نم30. تواند ینم

 .رانند و آنها را اسير آنند
   خدا اعتراف  را پيش ، آيا گناهانت ايوبی ا31

 ی؟ نكن  ديگر گناه آهی ا ه داد  او قول  آيا بهی؟ا نموده
   تو نشان  را به  خطاهايت آهی ا آيا از خدا خواسته32

ی تا زمان33ی؟  بكش از آنها دستی دهد؟ آيا حاضر
انتظار ی توان ینمی  برندار  از مخالفت  دست آه

رفتار ی خواه ی تو م  خدا آنطور آه آهی  باش داشته
 فكر  گو چهب.   با من ، نه  با توست  تصميم حال. آند
  اينی  و با شعور  فهميده هر انسان35و34 .یآن یم

   احمق  آدم  تو مثل  خواهد آرد آه  مرا تصديق حرف
   تو را بخاطر سخنان آهی مستحق36. یزن ی م حرف

  زيرا اآنون37،  برسانند  اشد مجازات  به آفرآميزت
 ديگر   خدا را برگناهان  به  آفر و اهانتی،نافرمان
 .یا زودهخود اف

 
  در آهی آن ی ادعا م  آه  است  درست آيا اين

از  «:یگوي ی و می،گناه یحضور خدا ب
 ؟» ام نبردهی خود سودی گناه یو بی  پاآ اين

   آسمان به5.  دهم  را می  دوستانتء  تو و همه  جواب من4
   آنی چه اگر گناه6.   آن  نگاه  برفراز سر توست بلندی آه
  زنی؟ اگر خطاهای تو زياد شود چه دا می خ ای به لطمه

 او   نفعی به  نكنی، چه يا اگر گناه7تأثيری بر او دارد؟ 

   انجام  آار خوب  آنی، و خواه  گناه خواه8رسانی؟  می
 .  بر انسانهاست  فقط دهی، تأثير آن

آنند و  ی م شود، آنها ناله ی م  انسانها ظلم بهی وقت9
اما 11و10.  برسد  دادشان بهی آورند تا آس یفرياد برم
 و   و از حيوانات  آنها را آفريده آهی  خداي آنها به
 آنها نور  ، و در تاريكيها به  داناتر گردانيده پرندگان
 .آورند ینمی بخشد، رو یاميد م

ی طلبند اما خدا پاسخ یمک آورند و آم یفرياد برم12
فرياد آنها 13. دهد، زيرا متكبر و شرور هستند ینم

شنود  ی را نم  آن قادر مطلقی ندارد، زيرا خدای سود
  آهی گوي یم ، تو ايوبی ا14. نداردی  توجه  آن و به

،   و منتظر باش  اما صبر آنی،ببينی توان یخدا را نم
. خواهد آردی تو رسيدگی  دعو  او به چون

  آند و به ی نم خدا گناهكار را مجازات «:یگوي یم15
ی نادانی اما تو از رو16» .ردندای  او توجه گناهان
 .  است  و باطل  پوچ و حرفهايتی گوي ی م سخن

 آند یخدا تمجيد می اليهو از نيك
  خداء  درباره  آه  آنچه  و به  آن حوصله

 خود   وسيع  با دانش من3.   بده  گوش گويم یم
  بدان4.   است  عادل  من  خالق  داد آه  خواهم  تو نشان به
 و   است فاضلی ، مرد  تو ايستاده  مقابل در آهی آس
 .باشد ی م  حقيقت گويد عين ی م آنچه

 هر   انجام او قادر به.   است خدا آاملی  و داناي فهم5
. شمارد یرا خوار نمی  آس ، با وجود اين استی آار

   داد مظلومان گذارد و به یسزا نم ی را ب او بدآاران6
  ، آنها را چون  آرده  حمايت از نيكان7. رسد یم

 آنها  بهی  ابد نمايد و عزت ی سرافراز م پادشاهان
 بيافتند و اسير و گرفتار   در زحمت هرگاه8. بخشد یم

   را آه آلود و تكبر ايشان  گناه خدا اعمال9، شوند
  و به10 دهد ی م  آنها نشان  به  شده  گرفتاريشان موجب
 نمايند و از   او توجه  سخنان  به آند آه یمک  آم ايشان
، از او   داده  او گوش اگر به11.  بكشند  دست گناه

   و خوشبخت  عمر شادمان  تمام  آنند، آنوقت اطاعت
ک  هال  ندهند، در جنگ و اگر گوش12؛ خواهند بود

 .خواهند مردی  و نادان ، در جهل شده
 را   خود خشم  در دل  خدانشناس اشخاص13
آند از  ی م آنها را تنبيهخدا ی وقتی پرورانند و حت یم
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ی فساد و هرزگی آنها بسو14. طلبند ینمک او آم
خدا 15. ميرند یمی  جوان شوند و در عنفوان ی م آشيده
گويد و  ی م  سخن  با انسان و مصيبتی  سختء بوسيله

 .رهاند ی م او را از رنجهايش
  و مصيبتی  سخت خواهد تو را از اين یخدا م16

 و  در امنيتی  سازد تا بتوان اببرهاند و تو را آامي
 حاضر تو  اما در حال17. یآنی  زندگ وفور نعمت

  مواظب18. یشو ی م  خود مجازات شرارتی برا
   راست ، تو را از راه  و ثروت با رشوهی  آس باش

نخواهد رسيد و با ی فرياد تو بجاي19.  نسازد منحرف
  .ی تنگنا آزاد شو از اينی توان ینم  خود قدرت

  آنی ها  و فرصت  شب فرا رسيدنی در آرزو20
، زيرا  آنی  دور از گناه21.   مباش  گناه ارتكابی برا

 تا   است  فرستاده  سبب  همين را بهی  گرفتار خدا اين
 . دارد  دور نگه تو را از گناه

.  استی  خدا برتر از هر قدرت  قدرت  آه بدان22
  چه23؟  دهد تعليم   انسان  او بتواند به  مثل  آه آيست
   خدا ياد دهد و يا او را به بهی تواند چيز یمی آس
  سازد؟  متهمی انصاف یب
 

 آند ی م  خدا را اعالم اليهو عظمت
   مردم  مورد ستايش  بخاطر آارهايش خدا هميشه24

 .ی آن  بايد او را ستايش  تو هم ، پس  است قرار گرفته
آنند، هر  ی م خدا را مشاهدهی  آارها  مردمء همه25

ی زيرا خدا بقدر26.  آنها عاجزند آاملک چند از در
 و   بايد شناخت  او را آنچنانكه توان ی نم  آه  است عظيم
 .بردی پی  و  ازليت به
   باران  را به فرستد و آن ی باال م  را به او بخار آب27

ی برای  فراوان  را به  ابرها آن سپس28. آند ی م تبديل
ی چگونگی آيا واقعًا آس29. ريزند یم فرو  انسان
   غرش  و برخاستن  ابرها در آسمان  شدن گسترده

  ببينيد چگونه30؟ فهمد ی آنها را م رعد از درون
ی سازد، ول ی م  روشن  را با برق سراسر آسمان

خدا با 31. ماند یمک  تاري  دريا همچنان اعماق
   در دسترس فراوانی انگيز خود غذا حيرتی آارها
خود را با ی او دستها32. دهد ی انسانها قرار مء همه
از آنها را ک آند و هر ي ی پر م  برق آتشينی تيرها

رعد او از فرا 33. نمايد ی م  پرتاب هدفی بسو
 نيز از  حيواناتی دهد؛ و حت ی خبر م  طوفان رسيدن
 .شوند ی م  آگاه  آن آمدن

 
 یصدا   دهيد و غرش گوش2لرزد؛   می  من دل

 سراسر   خود را به او برق3. خدا را بشنويد
   صدای او شنيده  غرش سپس4. فرستد  می آسمان
رسد و باز   می  گوش  رعد به  مهيب شود، غرش می
صدای او در رعد 5. آند  می  را روشن ، آسمان برق

 او را درک   قدرت  عظمت توانيم ما نمی.   است باشكوه
 فرستد،  می  شديد بر زمين  و باران وقتی او برف6.  آنيم

 او   قدرت مانند و متوجه  باز می  از آار آردن مردم7
شتابند و   خود می  پناهگاه  وحشی به حيوانات8شوند،  می

 .مانند  می  پنهان های خويش در النه
خدا بر 10.  سرما آيد و از شمال  می  طوفان از جنوب9

  ها نيز يخ دريا  حتی وسيعترين دمد، بطوری آه آبها می
آند و   می ، سنگين او ابرها را از رطوبت11. بندد می
  آنها به12. سازد  می  آنها پراآندهء  خود را بوسيله برق

 او را در  آيند و احكام  در می  حرآت دستور او به
او ابرها را برای 13. آورند  جا می  به سراسر زمين

   نشان و  زمين  آردن  و يا برای سيراب  مردم مجازات
 .فرستد ، می  ايشان  به  رحمتش دادن

آور خدا   شگفت  اعمالء  و درباره  بده ، گوش ای ايوب14
   تمام  خدا چگونه دانی آه آيا تو می15.   و تفكر آن تأمل

   را از ابرها ساطع ، برق  نموده  را اداره طبيعت
   ابرها در هوا معلق دانی چگونه آيا تو می16آند؟  می
توانی درک   آار خدا را می  اين ند؟ آيا تو عظمتمان می

 قرار   جنوب  باد گرم  زير وزش آيا وقتی زمين17آنی؟ 
تو 18،   است  چسبيده  تنت  از گرما به هايت دارد و لباس

 مانند   را آه  آسمان  خدا آمک آنی تا وضع توانی به می
  تغيير دهد؟  است فلز سخت

   بايد با خدا مواجه ويی چگونه ما بگ توانی به آيا تو می19
   با او سخن  چگونه دانيم  نمی  فكر تاريكمان شد؟ ما با اين

؟ چرا خود   آنم  جرأتی با خدا صحبت  با چه من20.  گوييم
 در يک روز آفتابی  همانطور آه21؟   دهم  آشتن را به
،   آنيم  خورشيد نگاه  تابش  به توانيم ابر، نمی بی
 از   خدا آه  پر شكوه  جالل  به توانيم نمی نيز  همچنان22
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  ای بر ما نمايان  آننده  با درخشندگی خيره آسمان
 خدای   قدرت  به توانيم ما نمی23.   شويم شود خيره می

   است  و رحيم  ما عادل  به او نسبت.   پی ببريم قادر مطلق
   مردم تأثير داناترين و تحت24آند،   نمی و بر آسی ظلم

   و احترام  ترس  جهت گيرد، از اين  نيز قرار نمی جهان
 . جا دارد  مردمء  همه او در دل

 
  خداوند پاسخ

   ايوب  گردباد به  خداوند از درون آنگاه
 : داد  پاسخ چنين

  حكمتی معن ی و ب پوچی  با حرفها  آه  آيست اين2
   و به مرد بايستک  ي ، مثل حال3؟ آند یمرا رد م
 .  بده  پاسخ  من پرسش

 اگر ی؟ تو آجا بود  را بنياد نهادم زمينی وقت4
  زمينی ها اندازهی دان یآيا م5.  بگو  من بهی دان یم

   اندازه  را با شاقول آنی  آس  شد و چه  تعيين چگونه
ی  غريو شاد در ميانی وقتی دان یآيا م7و6؟  گرفت

  ده بنياد نها ، زمين  آسمان  و فرشتگان  صبح ستارگان
   و سنگ  چيز قرار گرفت  بر چه آنی ها شد، پايه یم

دريا از ی وقت8؟  آار گذاشتی  آس  را چه  آن ءزاويه
؟   حد گذاشت آنی برای  آس  آمد چه  بيرون  زمين شكم

 و با   دريا را با ابرها پوشاندم  آه  بودم  من اين9
 را  حدود آن10،   آردم  درست  قنداقه برايشی تاريك
  به11.   را محصور آردم ، آن  و با سواحل  نمودم نتعيي

 تو  سرآشی از اينجا جلوتر نيا و موجها«:  دريا گفتم
 »! حد تجاوز نكنند از اين

ای   داده  خورشيد فرمان  هرگز به  عمرت آيا در تمام12
  ای آه  روشنايی روز گفته آيا هرگز به13 آند؟   طلوع آه

   رخت  شب گيرد تا شرارت را در بر ب های زمين آرانه
 قرمز   رنگ  را به  صبحء آيا هرگز سپيده15و14بربندد؟ 
 را از   بدآاران  شده ای تا روشنايی روز نمايان درآورده

  باز دارد؟  و شرارت ظلم
گردند  یمی  جار  درياها از آن را آهی هاي آيا چشمه16

 ی؟ا  گذاشته  درياها قدم  اعماق و يا بهی ا  آرده آشف
ی؟ ا  را ديده مردگانک تاريی دنيای ها آيا دروازه17
ی دان ی؟ اگر م  چقدر است زمينی پهنای دان یآيا م18
 ! بگو  من به

آيا 20آيند؟  دانی روشنايی و تاريكی از آجا می آيا می19
 آنها ء  سرچشمه  را پيدا آنی و به توانی حدودشان می

  مگر نه! دانی  چيزها را می  اينء  تو همه البته21برسی؟ 
 !ای  دنيا وجود داشته  خلقت  تو هنگام  آه  است اين

  دانی تگرگ ای؟ آيا می  را ديده آيا تو مخزنهای برف22
 آنها را برای  من23شود؟   و انبار می در آجا ساخته

دانی  آيا می24.  ام  آرده  و بال ذخيره  جنگ زمان
 وزد؟ تابد و باد شرقی از آجا می روشنايی از آجا می

سيالبها حفر نمود و ی ها را برا درهی  آس چه27و26و25
 را  بارانی  آس  آرد؟ چه  را تعيين  آسمان مسير برق

  باراند تا زمين یمک و متروک خشی بيابانها بر
  بروياند؟  تازه  گياهان  گشته  و باير سيراب ويران

   را به  يخ  آه آيست29 پدری دارد؟   يا شبنم آيا باران28
   را به آب30آند،   را توليد می آورد و شبنم وجود می

،   دريا را مانند سنگ سازد و سطح  می  مبدل يخ
 نمايد؟ منجمد می

   را بهم  پروين  ستارگانء مجموعهی توان یآيا م31
آيا 32ی؟  جبار را باز آنء  منظومهء  يا رشتهی؟ببند
  و دبی  آن  را اداره  فصول  منظم گردشی توان یم

آيا 33ی؟  نماي  هدايت  در آسمان اآبر را با ستارگانش
  اينها چهی دان یو می آور ی سر در م  آسمان از قوانين

بر سر ابرها ی توان یآيا م34؟  دارند بر زمينی تأثير
   آسمان  برق بهی توان یآيا م35؟ تا ببارندی فرياد بزن
   شود؟ و آيا او فرمان  روانه در مسيرشی دستور ده

  خواهد آرد؟  را اطاعتتو
دهد؟  ی م  انسان  و شعور به  فهم  آه آيست36
شمارد و  ی ابرها را م  با حكمتش  آه آيست38و37

ک آند و خا یمی  خال  را بر زمين  آسمان آبی مشكها
 آورد؟ یدر می گلی  آلوخها را بصورت

 در   آه هايش  شير و بچه مادهی برای توان یآيا م40و39
اند،   نشسته  آمين  به  و يا در جنگل ميده خود لء النه
ی وقت41؟  را سير آنند تا شكمشانی  آن تهيهک خورا

  آنند تا شكم ی اينسو و آنسو پرواز م آالغها به
 نزد خدا فرياد بر   را آه هايشان  خود و جوجهء گرسنه

  تهيهک  خورا برايشانی  آس آورند سير آنند، چه یم
 آند؟ یم
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 زايد؟ آيا یچطور می بز آوه یدان یآيا م
 ی؟ا  خود ديده  آهو را با چشم  حمل وضع

خود ی ها آشد تا بچه ی م  طول چند ماهی دان یآيا م3و2
آنها در ی ها بچه4؟  شوند فارغی  از باردار را زاييده

ک  خود را تر  والدين آنند، سپس یصحرا رشد م
 .گردند ی برنم ، ديگر نزدشان نموده

  من6؟ آورد یبار می وحشی  آس هگورخرها را چ5
از 7.  ام  آنها ساخته زارها را مسكن بيابانها و شوره

تواند آنها را  ینمی شهر بيزارند و آسی سر و صدا
 و در آنجا هر   آنهاست  آوهها چراگاهء دامنه8.  آند رام
 .خورند یپيدا آنند می ا سبزه

 آند؟ آيا  شود تو را خدمت یمی راضی آيا گاو وحش9
ی گاو وحشی توان یآيا م10؟ ايستد یاو آنار آخور تو م

آيا 11 بزند؟   را شخم تا زمينتی  ببند را با طناب
 او اعتماد  بهی توان ی م  زيادش صرفًا بخاطر قوت

ی توان یآيا م12ی؟  او بسپار  را به و آار خودتی آن
   را بياورد و در خرمنگاه تا محصولتی او را بفرست

  آند؟ جمع
دهد، ولی   می  را تكان  با غرور بالهايش رمرغشت13

 تخمهای  شترمرغ14. لک پرواز آند تواند مانند لک نمی
.  آند گذارد تا خاک آنها را گرم  می خود را روی زمين

 آسی بر آنها پا   است  ممكن آند آه  می او فراموش15
 وحشی آنها را از   آند و يا حيوانات بگذارد و آنها را له

   است توجه  بی  چنان هايش  جوجه  به او نسبت16. برند ب بين
 نيستند، و اگر بميرند اعتنايی   خودش  گويی مال آه
   و شعور محروم  او را از فهم زيرا من17آند؛  نمی
آند تا بدود   را باز می  بالهايش ولی هر وقت18.  ام آرده
 .رسد  نمی  پايش  و سوارآاری به  اسب هيچ

 را با  ای؟ يا تو گردنش  او داده  را تو به سب ا آيا قوت19
ای تا   او توانايی بخشيده آيا تو به20ای؟   پوشانيده يال
 ايجاد آند؟   ترس اش  خيز بردارد و با شيهه  ملخ چون

آوبد و از   می  زمين  خود را به  سم  چگونه ببين23و22و21
   جنگ  به هنگامی آه. برد  می  لذت  خويش قدرت
   شمشير و رگبار تير و برق هراسد؛ تيغ د نمیرو می
 بر   سم وحشيانه24. گرداند  بر نمی  عقب  او را به نيزه
  ، به  شيپور حمله  شدن آوبد و بمجرد نواخته  می زمين
 صدای  با شنيدن25. برد  می  آارزار يورش ميدان

 ء  را از فاصله آورد و بوی جنگ  برمی شيپور، شيهه
   و فرمان از غوغای جنگ. آند ی م دور استشمام

 . آيد  وجد می  به سرداران
 بپرد و   چگونه ای آه  ياد داده  شاهين آيا تو به26

   فرمان آيا به27 آند؟   پهن  را بسوی جنوب بالهايش
آيد تا   پرواز در می ها به  بر فراز قله  عقاب  آه توست

روی    چگونه ببين28 خود را بسازد؟  ءدر آنجا آشيانه
های بلند زندگی  سازد و بر قله  می ها آشيانه صخره

 دور، شكار خود را زير  ء فاصله و از آن29آند  می
   شده  دور اجساد آشته  چگونه ببين30. گيرد نظر می

 .خورند  آنها را می  خون هايشان گيرند و جوجه می را
 

 ی خدا  آه با منی خواه ی م آيا هنوز هم
   از من  تو آهی؟ آن  مباحثه  هستم قادر مطلق

 ی؟ را بده جوابمی توان یآيا می آن یانتقاد م
 آوچكتر از  من«4:  داد  پاسخ  خداوند چنين  به ايوب
   بر دهانم دست.   دهم  تو جواب  به  بتوانم  آه آنم
 ». گويم ی نم و ديگر سخن5  گذارم یم
   ايوب  گردباد بار ديگر به  خداوند از ميان آنگاه6

 :  گفت چنين
   جواب  من  سؤال  و به مرد بايستک  ي  مثل اآنون7
و مرا ی ساز ی م متهمی عدالت ی ب آيا مرا به8.  بده

آيا تو 9؟   با توست  حق آهی  آن تا ثابتی آن ی م محكوم
تواند مانند  یتو می  آيا صدای؟ توانا هست  من مثل

ود را  خ  پس  است اگر چنين10؟  اندازد  طنين رعد من
 پا   به  و عظمت  ساز و با جالل  ملبس  ّفر و شكوه به

   خود آنها را به  و با خشم  آن  نگاه  متكبران به11. خيز
 و   آن  را ذليل ، متكبران نگاهک با ي12. زير انداز
آنها 13.  نما اند پايمال  ايستاده آهی  را در جاي بدآاران
ی ا در دنيا ر  و ايشان  آن دفنک  در خا را با هم
 آارها را  اينی اگر بتوان14.   بند بكش  به مردگان

 خود   با قوت  آه آنم ی م  قبول  من  آنگاهی،بكن
 .ی ياب نجاتی توان یم

،  ام  او را آفريده من!  بينداز*  بهيموت نگاهی به15
   گاو علف او مثل!  ام  تو را آفريده همانطور آه

                                                 
 .يک نوع حيوان عظيم الجثه بوده است» بهيموت«   *
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 را   شكمش ت و عضال آمر پر قدرت16. خورد می
   سرو، راست  مانند درخت دمش17.   آن مالحظه
.   است  شده  بافته  بهم  محكم  و پی رانش رگ.  است

  هايش  و دنده های مفرغ  مانند تكه استخوانهايش18
  ترين عجيب19. باشند  می ، محكم های آهن  ميله چون

 او را از پای  توانم  می  و تنها من  است  من مخلوق
 او   خود را بهء  علوفه آوهها بهترين20.  رمدرآو
. آنند  وحشی در آنار او بازی می دهند و حيوانات می

و 22آشد   ُآنار، در نيزارها دراز می زير درختان21
 بيد آنار  پوشانند و درختان  آنها او را میء سايه

ها   رودخانه طغيان23. آنند  می  او را احاطه رودخانه
   جوشان سازد و حتی اگر امواج  نمی او را مضطرب

   خود راه  به  بريزد، ترس  بر سرش رود اردن
 بينی او بزند و   به تواند قالب  نمی هيچكس24. دهد نمی

 . اندازد  دام او را به
 يای  صيد آن  را با قالب تمساحی توان یآيا م
ی توان یآيا م2ی؟  آمند بينداز  دور زبانش به

   را با نيزه اش يا چانهی  آن رد او طنابی از بين
   خواهد آرد آه آيا از تو خواهش3ی؟  نماي سوراخ
 تا آخر  پذيرد آه یآيا م4ی؟  بردار  از سرش دست

با او ی توان یآيا م5ی؟  خود سازء عمر، او را برده
، او را   او افسار زده يا بهی آنی  باز پرندهک  ي مثل
توانند او  ی م گرانآيا ماهي6ی؟  نماي  هديه  آنيزانت به

  آيا تير به7؟  بفروشند  تاجران ، به  آرده تكه را تكه
سر او را ی  ماهيگيرء رود يا نيزه ی او فرو م پوست
ی  آشوب چنانی  بزن  او دست اگر به8؟ آند ی م سوراخ

ک  اونزدي بهی  نكن  ديگر هرگز هوس آند آه ی پا م به
 !یشو

   لرزه  به نش بخواهد او را بگيرد از ديد هرآه9
   جرأت هيچكس10. ماند ی م  نافرجام افتد و تالشش یم

در 11.  بايستد آند يا در مقابلشک ندارد او را تحري
   با او درگير شود و جان  آه نيستی  دنيا آس تمام
 . بدر برد سالم

   او ديگر چه بدنی  اعضا  و قدرت از عظمت12
را بشكافد؟ يا  او   بتواند پوست  آه آيست14و13؟  گويم
ک او نزديک ترسنای  دندانها  آند به  جرأت  آه آيست

 او از  پشت17و16و15؟  او را باز آند شود و يا دهان

،   است  شده اند پوشيده  چسبيده  بهم  محكم آهی فلسهاي
 جدا آند   آنها را از هم  چيز قادر نيست  هيچ بطوريكه

. نفوذ نمايد آنها   داخل تواند به یهوا نيز نمی و حت
 در پرتو نور خورشيد  آند بخارآن ی م عطسهی وقت18
   خورشيد درخشان  مانند طلوع چشمانش. درخشد یم

 از  آهی دود20. آشد ی م  زبانه  آتش از دهانش19.  است
ی شود مانند بخار ی م  خارج اش یبينی سوراخها

 او  نفس21. خيزد ی بر م  جوشان  از ديگ  آه است
 از  سوزانی ها آشد؛ شعله ی م  آتش  را به هيزم
 او  در گردنی آور  حيرت قدرت22. جهد ی م دهانش
. افتد ی م  وحشت بيند به ی او را م  و هر آه  است نهفته

   چسبيده  بهم  و محكم  سفت  بدنش گوشتی ها اليه23
.   است  سخت  آسياب  زيرين  سنگ  مثل دلش24.  است

شوند و از  ی م  هراسان خيزد زورمندان یبرمی وقت25
، تير يا  شمشير، نيزه26. گردند یم   بيهوش ترس
   آاه  مثل  برايش آهن27.   بر او آارگر نيست زوبين
  آمانی تيرها28.   پوسيده  مانند چوب  و مفرغ است
   چون فالخنی سنگها. دهندی توانند او را فرار ینم

  ند آاهاو مانی  برا چماق29. اثرند ی بر او ب پر آاه
شوند،  ی م  پرتاب  بطرفش آهی  تيرهاي او به.  است
، تيز  سفالی ها  مانند تكه  شكمش پوست30. خندد یم

   شيار به زمينی  رو  خرمنكوب  و مانند چنگال است
 دريا را   خود اعماق با حرآات31. آورد یوجود م
آورد و دريا را  ی م  غليان  به  جوشان ظرفک مانند ي
ی  درخشان خط32. زند ی م  بهم  عطاران  ديگ مثل

   دريا از آف گذارد، بطوريكه یمی  خود برجا بدنبال
ی  موجود  هيچ زمينی در رو33. شود ی م سفيد پوشيده
ی  وحش  حيوانات او سلطان34.  نيستک با یمانند او ب

 .رسد یاو نمی  پا بهی  جانور  و هيچ است
 

  خدا  به  ايوب پاسخ
 :  گفت  خداوند چنين در جواب   ايوب سپس

ی توان یمی  آن  اراده  تو هر چه  آه دانم یم2
  پوچی  با حرفها  آه آيست «:یپرس یم3. ی ده انجام
   شخص آن» شود؟ ی م  من منكر حكمتی معن یو ب
ی  چيزهايء درباره.  گفتم ی م  چه دانستم ی نم من.  منم

  تو از من4.  بود  من  از عقل  فوق  آه گفتم ی م سخن
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 از  آهی  سؤال  و به  آنم  گوش  سخنانت  به آهی خواست
 ء  درباره  من  گوش  از اين پيش5.   دهم پاسخی آن ی م من

 تو را   من  چشم اآنونی  بود، ول شنيدهی تو چيزهاي
و ک  در خا  از خود بيزار شده از اينجهت6! بيند یم

 . آنم ی م خاآستر توبه
 

  خاتمه
    تمام  خود را با ايوب  خداوند صحبت هنگامی آه7

 
 
 
 
 

  از تو و از دو رفيقت«:  اليفاز تيمانی فرمود آرد، به
 مانند   منء  شما درباره ، زيرا سخنان  هستم خشمگين
   هفت اآنون8.   است  نبوده ، درست  ايوب ام  بنده سخنان
 برويد   ايوب ام  بنده  بگيريد و پيش  قوچ  و هفت گوساله

   ايوب  منء  خود قربانی آنيد؛ و بنده آنها را برای گناهو 
   دعای او را مستجاب برای شما دعا خواهد آرد و من

 ». گذرم  شما درمی ، از مجازات نموده
  همانی و سوفر نعماتی  بلدد شوحی، اليفاز تيمان پس9

 آردند و   بود عمل  خداوند امر فرموده طور آه
.  نمود  اجابت  ايشان  حق را در ايوبی خداوند دعا

 خود دعا  دوستانی  برا  ايوب  از آنكه ، پس آنگاه10
  اش  رفته از دستی  و خوشبخت آرد، خداوند ثروت

  ، خداوند دو برابر آنچه درواقع.  او باز گردانيد را به
   تمام آنوقت11.  او بخشيد  به  قبًال داشت  ايوب را آه

،   او آمده  پيش  سابقش  و دوستان  و خواهران برادران
   خداوند به  گرفتند و او را آه  با او جشن اش در خانه

 از  دادند و هر آدامی  بود تسل مصيبتها مبتال آرده
 .  آوردند  هديه  و انگشتر طال برايش آنها پول

   برآت  از پيش  را بيش  خداوند، ايوب  ترتيب  اين به12
 هزار  وسفند، شش هزار گ  چهارده  صاحب ايوب. داد

 . شد  االغ  گاو و هزار ماده شتر، هزار جفت
.  دختر داد  پسر و سه  او هفت  خدا به همچنين14و13

  ، قصيعه يميمه:  قرار بود  از اين  ايوب دخترانی اسام
  بهی  دختران  سرزمين  آن در تمام15.  ک هفو و قرن

   هم آنها  به  نبودند، و پدرشان  ايوب دخترانی زيباي
 .  داد  ارث مانند برادرانشان

 ديگر عمر آرد   سال  صد و چهل ، ايوب  از آن پس16
  او سرانجام17.  ديد  چهارم  خود را تا پشت و فرزندان

 پير و  در حاليكهی طوالنی زندگک  ازي پس
 .  يافت  بود وفات  شده سالخورده



 

مزامير
 

  اين.  است»  مقدس آتاب «  آتب از دلپذيرترينی  دارد، يك نيز شهرت» زبور داود «  به  مزامير آه آتاب
   يهود را بيان قومی تاريخی  و رويدادها شيوا، روحياتی  بزبان  از شعر و سرود آه ستای ا  مجموعه آتاب

» زبور داود«.   است  يافته  نگارش بعد از آنی  و آم  داود پادشاه  در زمان  آتاب اينی بيشتر بخشها. آند یم
 .برد ی سرود بكار م  آتاب ، بعنوان  بابل  از اسارت  از بازگشت  يهود پس را قوم

   مزمور را خاندان ، ُنه  مزمور را آساف ، دوازده ؛ دو مزمور را سليمان هفتاد و دو مزمور را داود نوشته
ی  شاد  را در هنگام  مردم مزامير روحيات.   تحرير درآورده برشتهی مزمور را موسک  ي  و باالخره قورح
ی  خود را بسو  قلب توانيم ی م  باشيم آهی  و حالت وحيه در هر ر  آه فهميم ی م  آتاب از اين. آند ی م  بيان و غم

 خدا آشنا  پرستشی زيبای  با سرودها  آتاب ، در اين همچنين.  راز و نياز آنيمی  و با و خدا بگشاييم
 بگذارد   خود را با خداوند در ميان  مشكالت  فقط آند تا نه یمک  آم  خواننده  به  آتاب  اين مطالب.  شويم یم
 . آند  ستايش نعمتهايشی  او را برا هبلك

؛   بكار رفته  آتاب  در اينبار 200 از   بيش  واژه اين.  است»  پرستش« مزامير  آتابی  اصل موضوع
 در   جان هرآه«:  يافت 6 :150 در  توان ی را م  آتاب اينی  آليدء آيه. بار 57،  مشابهی ها و واژه»  توآل«

 »! باد خداوند را سپاس!  آند  دارد خداوند را ستايش بدن

   اول آتاب
 )41-1مزامير (

  یواقعی خوشبخت
آند و  نمی   مشورت  با بدآاران  آسی آه  حال خوشابه

  گيرد و با آسانی آه  نمی  را در پيش  گناهكاران راه
 از   مشتاقانه بلكه2شود،   نمی آنند همنشين  می خدا را مسخره

  و روز در آنها تفكر آند و شب  خداوند پيروی می دستورات
   در آنار نهرهای آب  آه  درختی است او همچون3. نمايد می

   هرگز پژمرده دهد و برگهايش  می  ميوه  موقع  و به  شده آاشته
 .  است  ثمربخش شود؛ آارهای او هميشه نمی

  هستند آهی آنها مانند آاه.  نيستند  چنين اما بدآاران4
مسند آنها در برابر 5. شود ی م در برابر باد پراآنده

   جماعت  خواهند شد و به خدا محكومی داور
 .  نخواهند يافت  راه خداشناسان

، شوند  می  و هدايت  خداوند محافظت  توسط درستكاران6
 .روند ی م پيشی نابودی  بسو اما بدآاران

 
  خداوندء  برگزيده پادشاه

  جهت  بی آنند؟ چرا مردم  می چرا قومها شورش
   و رهبران  جهان دشاهانچينند؟ پا  می توطئه

  اند تا برضد خداوند و پادشاه  متحد شده ممالک با هم
بياييد زنجيرها «: گويند آنها می3.  آنند  قيام اش برگزيده
 »!  آزاد سازيم  و خود را از قيد اسارت  آنيم را پاره

  ، به  نشسته  خود در آسمان  بر تخت اما خداوند آه4
   آنان  و غضب  با خشم سپس5 .خندد ی م آنانی ها نقشه

خداوند 6. اندازد ی م  وحشت آند و به ی م را توبيخ
 خود   خود را در شهر مقدس  پادشاه من«: فرمايد یم

 »! ام  نشانده  سلطنت  بر تخت اورشليم
   خواهم  خداوند را اعالم  فرمان من«: گويد  می پادشاه7

   پسر مناز امروز تو:   است  فرموده  من او به. آرد
 ء  همه  و من  آن  درخواست از من8!  پدر تو هستی و من

 بخشيد و سراسر   تو خواهم  به  ميراث ها را بعنوان قوم
 بر  آهنين  تو با عصای9.   ساخت دنيا را ملک تو خواهم

 گلی   خواهی آرد و آنها را مانند ظروف آنها حكومت
 ».خرد خواهی نمود

   دهيد و ای رهبران ، گوش ، ای پادشاهان بنابراين10
 خداوند را   و احترام با ترس11!  نماييد  توجه جهان
 شود و   خشمگين  پسرش  از اينكه پيش12 آنيد؛  عبادت

   بيفتيد و آنها را بوسه  پاهايش شما را نابود آند، به
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   افروخته  هر لحظه  است  او ممكن زنيد، زيرا خشم
 .برند  می  او پناه  به  آسانی آه ء همه خوشابحال. شود

 
   خداوند در مشكالت  به اطمينان

 .) بود، سراييد  گريخته  ابشالوم  پسرش  مزموررا وقتی از دست داود اين(

 !اند  چقدر زياد شده خداوند، دشمنانمی ا
ی بسيار2. خيزند ی بر م برضد منی بسيار

 . نخواهد رسيد  داد من  خدا به گويند آه یم
 هستی و از هر سو مرا  ند، تو سپر مناما ای خداو3

سازی  تو مرا پيروز و سربلند می. نمايی  می محافظت
بسوی خداوند 4. گردانی  باز می  من  مرا به و شهامت
   خود مرا اجابت * مقدس  و او از آوه آورم فرياد برمی

   و از خواب روم  می  خواب  به  آسوده با خيال5. آند می
. نمايد  می  مراقبت ا خداوند از من، زير شوم بيدار می

اند،   آرده  از هر سو مرا احاطه  دشمنی آه از هزاران6
 . ترسی ندارم

!   ده ، مرا نجات منی خدای ا! خداوند، برخيزی ا7
   شكن  آنها را در هم  و قدرت  آن  را مجازات دشمنانم

 .برسانندی  آسيب  من تا ديگر نتوانند به
   قوم  به  آه آيد و اوست یوند م خدا  از جانب نجات8

 .دهد ی م خود برآت
 

  فكر آرامش
 ، وقتی نزد تو فرياد بر  من ای خدای عادل

 در  زمانی آه.  فرما ، مرا اجابت آورم می
   اآنون  رسيدی، پس  داد من  تو به سختی و تنگنا بودم

 . فرما  را اجابت ، دعايم  فرموده  رحم نيز بر من
  حرمت  مرا بی  آی خدای پرجالل  تا به، ای آدميان2

 را   و دروغ  آی چيزهای باطل خواهيد آرد؟ تا به
 خواهيد آرد؟   و از آنها پيروی  خواهيد داشت دوست

خود ی  درستكار را برا  خداوند اشخاص بدانيد آه3
   صدايم نزد او فرياد برآورمی  وقت ، پس  است برگزيده

 .را خواهد شنيد
بر .  بكشاند  گناه  شما را به تاننگذاريد خشم4

                                                 
اشاره به کوه صهيون در اورشليم است که صندوق عهد خدا    *

 .در آنجا بود

.  رفتار خود فكر آنيد  به خود، در سكوتی بسترها
 او   را به راستينی ها ی آنيد و قربان بر خداوند توآل5

 . نماييد تقديم
ی ا» آند؟ک  ما آم  به  آه آيست«: گويند یمی بسيار6

  تو قلب7.   را بر ما بتابان ات خداوند، تو نور چهره
 تو  آهی ا ی شادی، آر!یا لبريز آردهی دمرا از شا

   به  آه استی ا یبيشتر از شادی ا  بخشيده  من به
با 8. آيد ی پديد م  فراوان  محصول  برداشت هنگام
خداوند، ی ، زيرا تو ا روم ی م  خواب  به  خيال آرامش

 .یدار ی م  نگه تنها تو، مرا در امنيت
 

  محافظتی دعا
 ء ناله  و به  بده  گوش  من ن سخنا خداوند، بهی ا

،  منی خدای  و ا پادشاهی ا2.  فرما  توجه من
.  آنم ی نزد تو دعا م  فقط ، زيرا من  برس  فريادم به
 و  آنم ی تو دعا م  پيشگاه  به خداوند، صبحگاهانی ا3

 آشيد   انتظار خواهم  من  پسی،شنو یمرا می تو صدا
 .ی مرا بده تا جواب

  و شرارتی  بدار  را دوست  گناه آهی نيستی تو خداي4
و ی  را ندار  متكبران  ديدن تو تحمل5. ی آن را تحمل
خداوند، تو از ی ا6. ی دار  نفرت  بدآارانء از همه
ک  را هال و دروغگويانی  بيزار گران  و حيله قاتالن

 .یآن یم
   مقدستء  خانه  تو به  عظيم  رحمت  در پناه اما من7

  ، تو را عبادت  و احترام د و با ترس ش  خواهم داخل
 . آرد خواهم

 و مرا   ده  نشان  من  خود را به ، راه خداوند عادلی ا8
.  شوند  چيره  نتوانند بر من  نما تا دشمنانم هدايت

  مملو از  و دلشان  است  لبريز از دروغ  ايشان دهان9
   و به  است  و فريب  پر از تملق حرفهايشان.  شرارت
  خدا، تو آنها را محكومی ا10. شود یمی  منته مرگ
آنها را !  گرفتار شوند  و بگذار خود در دامهايشان آن

اند و   شده مرتكبی  زياد دور بينداز، زيرا گناهان
 .اند برضد تو برخاسته

آورند،  ی م  تو پناه  به آهی  آسانء اما بگذار همه11
از . دسرود بخواننی  با شاد  شوند و هميشه خوشحال

 نما تا آنها در   دارند محافظت  تو را دوست آهی آسان
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 مزامير 3
 

 

  خداوند، درستكارانی تو ا12.  باشند  تو شادمان پناه
 خود   را با سپر محبت و ايشانی ده ی م را برآت
 .ینماي ی م محافظت

 
  دردمند انسانی دعا

  و  خود توبيخ  خشم خداوند، مرا در شدتی ا
 زيرا   آن  رحم  من د، بهخداونی ا2.   نكن تنبيه

، زيرا درْد  خداوندا، مرا شفا ده.  ام  شده پژمرده
ی ای  آ تا به.  و بسيار پريشانم3   را فرا گرفته وجودم

 ی؟ آ خداوند، تا به
 خود، مرا   رحمت ؛ به خداوند، بيا و مرا برهانی ا4

   تو را به  توانست  نخواهم زيرا اگر بميرم5؛   ده نجات
 .  آنم  و ستايشت مياد آور

   را غرق  بسترم هرشب.  ام  شده  خسته از ناليدن6
  ام  آرده  آنقدر گريه از آزار دشمنانم7.  سازم یمک اش
 .اند  تار شده  چشمانم آه

 دور شويد؛ زيرا خداوند  ، از من  بدآارانء همهی ا8
 خواهد   فرياد من او به9.   است  مرا شنيدهء گريهی صدا

 ء  همه آنگاه10.  خواهد آرد  را اجابت ايمرسيد و دع
ی ، با سرافكندگ  شده  عاجز و درمانده  ناگهان دشمنانم

 .دور خواهند شد
 

  یفرياد دادخواه
؛  آورم ی م  تو پناه ، به منی خداوند، خدای ا

،   ده  نجات آنندگانم  تعقيب از دست مرا
  تكه درند و تكه ی شير مرا م  آنها همچون وگرنه2
 . بشتابد  نجاتم بتواند بهی  آس  آنكه آنند بدون یم
،  ام  آرده ظلمی  آس ، اگر به منی خداوند، خدای ا3
   ناحق  و يا به ام نمودهی تالفی را با بدی اگر خوب4

   بگذار دشمن آنگاه5،  ام  آرده  خود را غارت دشمن
   را تباه ام ی اندازد و زندگ  دام ، به  نموده مرا تعقيب

 .سازد
   خشم  در مقابل ای خداوند، برخيز و با غضبت6

 را  ، برخيز و عدالت ای خدای من!   بايست دشمنانم
 و از باال   آن ها را نزد خود جمع  قومء همه7. برقرار نما
   مردم ء داور همه ای خداوند آه8.  داوری فرما بر ايشان

 ای9.   بده  و حكم گناهی مرا ببين هستی، پاآی و بی

 از افكار و دلهای ما با خبری، بديها را   آه خدای عادل
 . را استوار ساز  ببر و نيكان از بين

او آسانی . آند  می  محافظت  و از من  است خدا سپر من10
خدا 11. بخشد  می ، نجات  است  پاک و راست  دلشان را آه

   خشمگين او هر روز بر بدآاران.   است داور عادل
 نكنند، او   آنها بسوی خدا بازگشتاگر12. شود می

 و   خود را آشيده خدا آمان.  را تيز خواهد آرد شمشيرش
  های مرگبار و تيرهای آتشين او سالح13.   است  آرده آماده

 .  است  گرفته خود را بدست
   است  و ظلم  گناهكار پر از شرارت وجود اشخاص14

  اه چ ديگرانی آنها برا15.   نادرست و اعمالشان
ی  بدانديش و در دام16 افتند ی م آنند، اما خود در آن یم

 .شوند ی خود گرفتار م و ظلم
 او   و در وصف ستايم ی م خداوند را بخاطر عدالتش17
 . سرايم ی م  است  متعال آه
 

  خداوند  و عظمت شكوه
  تو  نام خداوند ما، شكوهی خداوند، ای ا

   عظمت و  است  را فرا گرفته سراسر زمين
 و  آودآان2.   است تو از آسمانها نيز فراتر رفته

گشايند و  ی تو م  ستايش  به ، زبان شيرخوارگان
 .سازند ی م  و خاموش  را سرافكنده دشمنانت

ای   آفريده  و ستارگانی آه  ماه  تو و به  آسمان وقتی به3
 فكر او   تو به  آه  چيست  انسان گويم می4،  آنم  می نگاه
  خود قرار دهی؟  و او را مورد لطفباشی

 قرار  تر از فرشتگان پايينی  اندآ  او را فقط تو مقام5
. ینهادی  را بر سر و  و احترام  عزت و تاجی داد

 چيز را  و همهی  خود گمارد  خلقت او را بر تمام6
،   و گاوان گوسفندان7: یاو درآورد  زير فرمان

 دريا و  ماهيان،   آسمان پرندگان8 ی، وحش حيوانات
 .آنند یمی  در آبها زندگ آهی جانداران

 تو سراسر   نام شكوه! خداوند مای ا! خداوندی ا9
 .  است  را فرا گرفته زمين

 
  خدا، داور عادل

  و از ستايم ی وجود تو را م خداوند، با تمامی ا
تو 2.  رانم ی م انگيز تو سخن شگفتی آارها

6
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ی  تو، ا در وصف  و منی  هست منی و خوشی شاد
 . سرايم ی، م متعالی خدا

  ، در حضور تو برزمين آردهی نشين  عقب دشمنانم3
داور ی زيرا تو ا4، خواهند شدک خواهند افتاد و هال

   دفاع  من و از حقی ا  بر مسند خود نشسته عادل
 و نابود  شرور را محكومی تو قومها5. یآن یم

زگار محو  روء  آنها را از صفحه و نامی ا آرده
و ی ا  نموده  آن ريشهی  ما را بكل دشمنان6 .یا ساخته
ی  حت آهی بطوری ا  آرده آنها را ويرانی شهرها

 .  است نماندهی از آنها نيز باقی نام
خود ی او مسند داور.   است  ابد پادشاه خداوند تا به7

   و انصاف دنيا با عدلی تا بر قومها8  را برقرار آرده
 .نمايدی داور

 را در   و ايشان  است  رنجديدگان خداوند پناهگاه9
 .آند ی م ها حفظ یسخت

   تو پناه شناسند، به ی تو را م آهی خداوندا، آسان10
 خود را ترک  آورند زيرا تو هرگز طالبان می

 .ای نكرده
آند،   می  سلطنت  در اورشليم  خداوند آه در وصف11

  قومها اعالم  ء همه آارهای او را در ميان! بسراييد
 و  سزا نخواهد گذاشت  را بی زيرا او قاتالن12! آنيد

 . نخواهد آرد  را فراموش فرياد ستمديدگان
. آنند  می  ظلم  من  به  چگونه  دشمنانم ای خداوند، ببين13

تا 14   رهايی ِده  مرگ  و مرا از چنگال  آن  رحم بر من
 و  نم آ  ستايش  اورشليم  مردمء تو را در حضور همه

 .  رهايی شادی نمايم  اين بسبب
 بودند،   آنده ديگرانی  برا آهی  در چاه دشمنان15

 بودند   گذاشته ديگرانی  برا آهی اند و در دامهاي افتاده
  ی را در دامها خداوند بدآاران16. اند گرفتار شده

ی  خدا دهد آه ی م آند و نشان ی گرفتار م خودشان
 خدا  آهی  قومهاي  و تمام اران بدآ ءهمه17.  استی عادل

 و  بيچارگان18. خواهند شدک برند هال یرا از ياد م
 خواهند شد و   ياد آورده  به  سرانجام ستمديدگان
 .  برباد نخواهد رفت اميدشان

نگذار !   آن خداوند، برخيز و قومها را محاآمهی ا19
 انداز تا  وحشت  آنها را به20.  پيروز شود انسان

 . نيستند بيشی ا ی فان  انسان آهبفهمند 

  یفرياد دادخواه
  ای؟ چرا به ای خداوند، چرا دور ايستاده

بيا و 2آنی؟   می ها خود را پنهان  سختی هنگام
آنند در   می  بر فقرا ظلم  متكبر و بدآار را آه اشخاص

آنها با غرور از 3.  گرفتار ساز دامهای خودشان
 طمعكار  آنها اشخاص. ندران  می مقاصد پليد خود سخن

   بدآاران اين4. گويند ستايند ولی خدا را ناسزا می را می
  آنند خدايی وجود ندارد تا از آنها بازخواست فكر می

   را به  موفقند و دشمنانشان آنها در آارهايشان5. آند
  به6.  خدا ندارند  احكام شمارند و توجهی به  می هيچ

 بود و از هر   خواهيم ق موف هميشه«: گويند خود می
 ». ماند  دور خواهيم مصيبتی به

 و از   و تهديد است  پر از آفر و دروغ دهانشان7
روستاها ک نزدي8. بارد ی م  و شرارت  گناه زبانشان

. آشند ی را م گناه ی ب نشينند و اشخاص ی م  آمين به
 فقير  آنند و بر اشخاص ی م ، آمين مانند شير درنده9

 خود   را در دام برند و ايشان ی م  حمله و درمانده
 در زير   بيچاره اشخاص10. سازند یگرفتار م
  اين11. شوند ی آنها خرد مء رحمانه ی ب ضربات
خود را ی خدا رو«: گويند ی خود م  در دل بدآاران

 ».بيند ی چيزها ر ا هرگز نم  و اين برگردانده
!   آن زات را مجا  بدآاران خداوند، برخيز و اينی ا12
  چرا اجازه13!   مكن  را فراموش خدا، بيچارگانی ا
 آنند؟ آنها فكر   تو اهانت  به  بدآاران آهی ده یم
ی  نخواه  بازخواست  تو هرگز از ايشان آنند آه یم

   مردم  و غم  تو رنج!یبين یخدا، تو می اما ا14! آرد
   تو اميد بيچارگان.یرس ی داد آنها م و بهی بين یرا م

 را   بدآاران  اين دست15. ی هست و مددآار يتيمان
   ظلم  و به  برسان اعمالشانی  سزا آنها را به . بشكن

 .  بده آنها پايان
پرستند   او را نمی ؛ آنانی آه  است خداوند تا ابد پادشاه16

 . و هالک خواهند شد  وی رانده از سرزمين
. آنی ی م  را اجابت ای خداوند، تو دعای بيچارگان17

   قوت  ايشان دهی و به  می  آنها گوش  درد دل تو به
   دفاع  و مظلومان  يتيمان تو از حق18. بخشی  می قلب
 . خاآی نتواند آنها را بترساند آنی تا ديگر انسان می

   درستكاران پناهگاه
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  ام  برده  خداوند پناه  به  آه  من چرا به
  ا فرار آنه  آوه  به  پرنده مثل« :گوييد یم

اند و   نشسته  درستكاران  در آمين زيرا بدآاران2
   را هدف اند تا ايشان  نهاده  آمان خود را بهی تيرها

  ، پس  فرو ريخته  و قانون نظمی ها پايه3. قرار دهند
 »تواند بكند؟ ی م مرد درستكار چه

، او   خود است  مقدسء اما خداوند هنوز در خانه4
خداوند .   است خود نشستهی سمان آ  بر تخت همچنان

. آنند ی م  آنها چه داند آه یبيند و م یانسانها را م
او . آند ی م  را امتحان  و درستكاران خداوند بدآاران5

 .  بيزار است  بدآار و ظالم از آدم
 و گوگرد خواهد بارانيد و با   آتش او بر بدآاران6

وند خدا7.  آنها را خواهد سوزانيد سوزانی بادها
   دارد و درستكاران  را دوست  و انصاف  است عادل

 . در حضور او خواهند زيست
 

   خدا از درستكاران حمايت
از  ، زيرا ديگر اثری  داد ما برس ای خداوند، به
 درستكاری در دنيا   و انسان  نيست خداشناسان

گويند و با چاپلوسی   می  دروغ همه2.   است باقی نمانده
   چاپلوسان ای خداوند، زبان4و3. دهند  می  فريبيكديگر را
   بخواهيم  را آه ما هر چه«: گويند  می  را ببر آه و متكبران
  گوييم  می  بخواهيم  را آه هرچه.  آوريم  می  بدست با زبانمان

 ». ما شود تواند مانع و آسی نمی
   داد فقيران  و به خيزم ی بر م من«: گويد یخداوند م5

   ظالمان  و آنها را از دست رسم ی م دگانو درمان
 ». بخشم ی م نجات

 بار در   هفت آهی ا خداوند، مانند نقرهی ها وعده6
 .  اعتماد است و قابلک  باشد، پا  شده  تصفيه آوره

   جا رسيده  همه  بدآار به ای خداوند، هر چند پای اشخاص8و7
ند، ولی تو ما آن  می  آارهای پليد آنها را ستايش  و مردم است

 . خواهی آرد  حفظ  اشخاص را تا ابد از چنين
 

   درمانده شخصی دعا
 آنی؟  می  آی مرا فراموش ای خداوند، تا به

گردانی؟   برمی  آی روی خود را از من تا به
 پر   از غم  مرا آزار دهند و هر روز دلم  آی افكارم تا به2

ای خداونِد 3؟  پيروز باشد  بر من  آی دشمن شود؟ تا به
نگذار .  فرما  و دعای مرا اجابت  نظر آن ، بر من من

 فرو   مرگ  خواب نگذار به.  شود  خاموش ام نور زندگی
بر او «: ، بگويد  شاد شده  من  از شكست و دشمن4  روم

 ». پيروز شدم
 تو شاد   از نجات  و دلم  دارم  تو ايمان  رحمت  به من5
 سراييد  خداوند خواهمی  تو ا در وصف6. شود یم

 .یا آردهی  خوب  من زيرا به
 

  بدآار انسان
  ، احمق آند خدا نيست ی فكر م آهی آس
   به  و دست فاسد استی  شخص چنين.  است

 . در او نيستی  نيك زند و هيچ یپليد می آارها
  آند تا شخص ی م  انسانها نگاه  به خداوند از آسمان2

 از او  همهی ول3.  خدا باشد لب طا بيابد آهی ا فهميده
از ک  ي اند، درهيچ  فاسد گشته اند، همه  شده روگردان
 . نيستی آنها نيك

 مرا  شناسند و قوم ی، خدا را نم فهم ی ب  بدآاران اين4
گيرد  ی، آنها را فرا م وحشتی ول5. بلعند ی م  نان مثل

  بدآارانی  وقتی،بل6.   است زيرا خدا با درستكاران
آنند، خداوند او را  ی م  بر آب  را نقش  بيچاره  آدماميد

 .گيرد ی خود م در پناه
خداوند آنها   ی چقدر شاد خواهند شد وقت  اسرائيل قوم7

 خود را  خداوند بيا و قومی ا! را رستگار سازد
 !  ده نجات

 
 خواهد ی م  خدا از انسان آنچه

  توء  خيمه تواند به یمی  آس خداوند، چهی ا
 ء تواند در خانه یمی  آس ارد شود؟ چهو

  تو بماند؟ مقدس
را با ی ريا باشد و هر آار ی و ب عيب ی ب آهی آس2

ی  بدگوي  از ديگران آهی آس3،  دهد  انجام صداقت
ی  خود بد ء همسايه  ندهد و به ها گوش  تهمت نكند، به

  بهی  را خوار بشمارد ول  بدآاران آهی آس4، نكند
   به آهی  بگذارد، آس ترسد احترام یا م از خد آهی آس
،  شود  تمام  ضررش  به  خود وفا آند اگر چه قول
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   را نگيرد، و از گرفتن سود آنی  دهد ول  قرض پول5
 .آندی  خوددار گناه ی بضد ب  شهادت دادنی  برا رشوه
 . پايدار خواهد ماند هميشهی  شخص چنين

 
  حضور خدا لذت

   به  فرما، زيرا آه فظت محا خدا، از منی ا
 . ام  آورده پناه تو

  وجز تو هيچی  هست تو خداوند من«:   خداوند گفتم به2
 ».آند ی نم چيز مرا خوشبخت

   تو ايمان  به هستند آهی دنيا آسانی  واقع بزرگان3
 .باشند ی م منی  شاد ء مايه دارند، و ايشان

ی ر دردهاروند دچا ی ديگر م  خدايان  بدنبال  آه آنان4
ی  قربان  خدايان اينی  برا من. خواهند شدی زياد

   نخواهم  آنها را بر زبان نامی  آرد و حت نخواهم
 .آورد

   و ثروت  تو مال!ی هست  چيز من خداوند، تو همهی ا5
   به آنچه6.  تو استی  در دستها منی  زندگ!ی هست من
 . رمب ی م  لذت  از آن  و من استی  عالی،ا  بخشيده من

آند و  یمی  مرا راهنماي  آه آنم یخداوند را شكر م7
خداوند 8. دهد ی م  نيز مرا تعليم  هنگام شبی حت

 چيز   و هيچ  است او در آنار من!   است  با من هميشه
 .تواند مرا بلرزاند ینم

  از  و وجودم  ماند و قلب  خواهم  در امان  من پس9
  ا در چنگالزيرا تو مر10؛ لبريز خواهد شدی شاد

ی  دار  دوستش را آهی آرد و آسی  رها نخواه مرگ
   را به  حيات تو راه11.  برود  از بين گذاشتی نخواه
لبريز ی حضور تو مرا از شاد. دادی  خواه  نشان من
ی جاودانی  لذت  من  در آنار تو به آند و بودن یم
 .بخشد یم
 

  گناه یمرد بی دعا
  مرا بشنوء  خواهانه خداوند، فرياد عدالتی ا

آيد،  یريا بر م ی ب  از دل  آه منی  دعا و به
ی گناه ی ب  پسی،دان ی را م تو واقعيت2!  فرما توجه

  در شبی  حت.ی باخبر  من تو از دل3.   آن مرا اعالم
  در منی و خطايی و مرا آزمودی  آمد  سراغم به

  و من4،   است  نبوده  من در سخنانی  بد  هيچ.ینيافت

آنها ی ها  از راه  دور نگهداشته خود را از گناهكاران
و 5  ام  نموده  تو اطاعت  از آالم ، بلكه ام نكردهی پيرو
 .اند  نشده تو منحرفی ها  هرگز از راه منی پاها

 مرا   آه  دارم  زيرا يقين خوانم ی تو را م خدا، منی ا6
 با  آهی ا7. مرا بشنوی  دعا نمود پسی  خواه اجابت
آورند از  ی م  تو پناه  به را آهی  آسان  پرقدرتت دست
   من  را به دريغت ی ب  محبتی،رهان ی م  دشمنان دست
 نما و   مواظبت چشمتک  مانند مردم از من8.  بنمايان

  مرا از چنگ9.   آن خود پنهانی  بالهاء مرا زير سايه
   هجوم آنند و بر من ی م ام  محاصره آهی دشمنان

 متكبر، مرا   سنگدالن اين11و10.  د، برهانآورن یم
هستند تا مرا از ی اند و منتظر فرصت  آرده احاطه

   من  در آمين درندهی آنها مانند شير12. درآورندی پا
 .اند تا مرا بدرند نشسته

 و آنها   آنها بايست خداوند، برخيز و در مقابلی ا13
  ست را از د با شمشير خود، جانم. درآوری را از پا

   دل آهی  مردمان مرا از دست14،   بده  نجات گناهكاران
  تو شكمی ها آنها با نعمت.  اند، برهان  دنيا بسته  اين به

 و   مال فرزندانشانی آنند و برا یخود را سير م
 .اندوزند ی م ثروت

.  شوم ی سير م  آه تو استی  رو  از ديدن اما من15
   ديد، زيرا تو گناه هم تو را خوا  بيدار شوم آهی هنگام

 .یا مرا بخشيده
 

 داودی سرود پيروز
 .) مزمور را سراييد ، داود اين  شائول از دستی  از رهاي پس(

 ! دارم  ، تو را دوست  من ای خداوند، ای قوت
   منء او صخره.   است  من  پناه خداوند، جان2

ی  محكمء  صخره خدايم. بخشد ی م  و مرا نجات است
   سپر از من او همچون.  برم ی م  پناه  آن  به ه آ است

 مرا  دهد و با قدرتش ی م  پناه  من آند، به ی م محافظت
   طلبيد و از چنگ خواهمک  آم او را به3. رهاند یم

 ء خداوند تو شايستهی ا.   يافت خواهمی  رهاي دشمنان
 !ی هست پرستش

 بود و   خود گرفتار آرده ، مرا در چنگال مرگ4
 برای  مرگ5.  بود  مرا فرو گرفته وجهای ويرانگرشم
 در  اما من6.  خود بكشد  آام  بود تا مرا به  نهاده  دام من

16

17

18



 مزامير 7
 

 

   و از خدايم  پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم اين
 او رسيد و او از   گوش  به فرياد من.  آمک خواستم

 . مرا شنيدء  ناله  مقدسشء خانه
ها  خورد و لرزيد و بنياد آوه   تكان  زمين آنگاه7

   خشم  درآمد؛ زيرا خداوند به  لرزه  شد و به مرتعش
ی ها او برآمد و شعلهی دود از بين8.  بود آمده

 را  او آسمان9!  آشيد  زبانه ، از دهانش  آتشء سوزاننده
 قرار  سياهی  ابرها  آرد و زير پايش  و نزول شكافت
باد ی بر بالهاسوار شد و ی ا بر فرشته10.  داشت

ی پوشاند و ابرهای او خود را با تاريك11. پرواز نمود
ی درخشندگ12.  آردند ، او را احاطه  پر آب غليظ

 و   را آنار زد و تگرگ تيرهی حضور او، ابرها
 . پديد آورد آتشی ها شعله

   و از ميان ، از آسمان متعالی  خداوند، خدا آنگاه13
  رعدآسا سخنی  با صدا آتشی ها  و شعله تگرگ
   را پراآنده  خود، دشمنانم آتشينی او با تيرها14.  گفت

   دريا عقب  داد و آب  فرمان آنگاه15.   ساخت و پريشان
 .پديد آمدی ، دميد و خشك رفت

 خود را دراز آرد و مرا از   دست خداوند از آسمان16
  مرا از چنگ17.  آشيد بسيار بيرونی  آبها اعماق
تواناتر بودند ی  بس  از من آهی مند نيرو دشمنان
، آنها بر  بودمی و پريشانی در سختی وقت18. رهانيد
او 19.  آرد  آوردند، اما خداوند مرا حفظ  هجوم من

   داد زيرا مرا دوست برد و نجاتمی امن  ی جا مرا به
 . داشت یم

،   است مرا دادهی و پاآی  درستكار خداوند پاداش20
   به  و نسبت ام  نموده  او اطاعت زيرا از دستورات21
 را بجا   احكامشء همه22.  ام  نورزيده خود گناهی خدا

در نظر 23.  ام نكردهی  او سرپيچ  و از فرمان ام آورده
   دور نگاه  و خود را از گناه ام  بوده عيب یخداوند ب
 زيرا در   است  داده  پاداش  من خداوند به24.  ام داشته

 . ام رستكار بودهو دک نظر او پا
   تو وفادارند، امين  به  آسانی آه  به خدايا، تو نسبت25

. آنی  می  آاملند محبت هستی و آسانی را آه
دهی و آدمهای فاسد را   می  پاک را برآت اشخاص26

دهی اما   می  را نجات تو افتادگان27. آنی  می مجازات
 .آنی  می  را سرنگون متكبران

ی  نگهدار و تاريك  مرا روشن خداوندا، تو چراغ28
  تو بر صفوفک با آم29.   آن تبديلی  روشناي مرا به
  آنها را در همی ها  برد و قلعه  خواهم  حمله دشمن
 . آوبيد خواهم

های او   و وعده  است نقص  و بی  خداوند آامل اعمال30
   او پناه  به خداوند از آسانی آه!  اعتماد پاک و قابل

 خدا غير  آيست31. آند  می د سپر محافظتبرند مانن می
  غير از خدای ما؟  نجاتء  صخره از خداوند و آيست

  روم ی م آهی هاي بخشد و در راه ی م  قوت  من خدا به32
آهو ی  پاها  را چون پاهايم33. آند ی م مرا حفظ

ی او دستها34.   بر بلنديها بايستم گرداند تا بتوانم یم
   برنجين  آمان آند تا بتوانم ی م  تقويت جنگی مرا برا
 .  آنم را خم

  ای، با قدرتت  داده  مرا نجات خداوندا، تو با سپرت35
   عظمت  اين  به  آه  تو است ای و از لطف  آرده مرا حفظ
.  ای تا نلغزم  ساخته  را وسيع زميِن زير پايم36.  ام رسيده

 و تا آنها  سمر  می  ايشان  و به آنم  می  را تعقيب دشمنانم37
   بر زمين آنها را چنان38.  گردم  برنمی  نبرم را از بين

تو برای 39.  بيافتند و بر نخيزند  زير پايم  آه آوبم می
 را زير پای  ای و دشمنانم  بخشيده  قوت  من  به جنگيدن

نشينی و فرار   عقب تو آنها را وادار به40. ای  انداخته من
آورند  فرياد برمی41.  آنم ابود می آنها را ن نمايی و من می

از خداوند آمک . را برهاند  آنها  آه ولی آسی نيست
 آنها  من42. رسد  نمی  داد ايشان خواهند، اما او نيز به می

   دست  و به آورم  غبار در می ، بصورت را خرد آرده
 . آنم  می ها لگدمال  آوچه آنها را مانند گل.  سپارم باد می

و ی  داد شورشگر نجاتی  قوم  چنگتو مرا از43
 قبًال  آهی  مردم.یها ساخت  قوم مرا رئيس

ها  بيگانه44. آنند ی م  مرا خدمت ، اآنون شناختم ینم
  آورند و بمحض ی فرود م  سر تعظيم در حضور من

 ء آنها روحيه45. آنند ی، آنها را اجرا م  دستوراتم شنيدن
خود ی ها  قلعه و لرز از اند و با ترس خود را باخته

 .آيند ی م بيرون
  متعالی  بر خدا شكر و سپاس!   است خداوند زنده46

   آه استی او خداي47!   است  من  نجاتء  صخره باد آه
، گرداند ی م  من گيرد، قومها را مغلوب ی مرا م انتقام

 .رهاند ی م  دشمنان و مرا از چنگ48
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و از ی  پيروز گردانيد خداوندا، تو مرا بر دشمنانم
خداوند، تو را در ی ا49. یدادی  رهاي  ظالمان دست
   تو خواهم  ستود و در وصف  قومها خواهم ميان

 .سرائيد
 ء  برگزيده  پادشاه نصيبی بزرگی خدا پيروزيها50

   رحمت  هميشه سازد و بر او و نسلش یخود داود م
 .فرمايد یم
 

   خدا در خلقت عظمت
آند  می  خدا حكايت   و عظمت  از شكوه آسمان

روز 2. دهد  می  دستهای او را نشان و صنعت
  آنكه و بی4و3نمايند؛   می  خدا را اعالم  حكمت و شب

   خود را به  پيام  و خاموش سخنی بگويند، ساآت
ای   از خانه  هر صبح آفتاب5. رسانند  می سراسر جهان

   مانند تازه  است  قرار داده  در آسمان  خدا برايش آه
 منتظر   مشتاقانه  و مانند قهرمانی آه دامادی خوشحال

از يک سوی 6. آيد  می ، بيرون  است  در ميدان دويدن
 جا را   همه شتابد، و حرارتش  سوی ديگر می  به آسمان
 .گيرد فرا می

 
  خداوند احكام

سازد،  یم   را تازه  و جان  است  خداوند آامل احكام7
   حكمت دالن  ساده  و به  است اعتماد  خداوند قابل آالم
 را شاد   و دل  است  خداوند راست فرامين8. بخشد یم
   و بصيرت استک سازد، اوامر خداوند پا یم
 و تا   و نيكوست  احترام  خداوند قابل قوانين9. بخشد یم

   و عدل  خداوند تماما حق احكام. ماند یابد برقرار م
   خالص ز عسلتر و ا  مرغوب نابی از طال10،  است

 و هوشيار   را آگاه ات  تو بنده احكام11. شيرينتر
ی  عظيم  آنها را بجا آورد، پاداش سازد و هر آه یم

 . خواهد يافت
ببرد؟ ی  خود پ  نهان  گناهان  بتواند به  آه آيست12

و نيز 13! سازک  پا  گناهان خداوندا، تو مرا از چنين
   مسلط  بر منبازدار و نگذاری  عمد مرا از گناهان

،   آزاد شده  از شر گناه  توانست  خواهم آنگاه. شوند
 .  باشم عيب یب

  ، سخنان  منء  دهنده  و نجات پناهگاهی خداوند، ای ا14
 . موردپسند تو باشند و افكارم

 
  خداوندء  برگزيده پادشاهی پيروز

  تو را در روز بال اجابتی خداوند دعا
.  نمايد  تو محافظت از يعقوبی خدا! فرمايد

بفرستد، ک  آم  خود، برايت  مقدس خداوند از مكان2
تو ی  هدايا تمام3!  آند  تو را حمايت  صهيون و از آوه
   را قبول ات یسوختنی ها ی ياد آورد و قربان را به
 ء  را برآوَرد و تو را در همه دلتی آرزو4. فرمايد

تو ی روز خبر پي ما از شنيدن5.  سازد  موفق آارهايت
خود ی  خدا  نام را بهی  پيروز  شد و پرچم شاد خواهيم
ی  درخواستها  خداوند تمامی،بل.   افراشت برخواهيم

 ! فرمايد تو را اجابت
 خود در   مقدس  خداوند از مكان  آه دانم اينک می6

آند و   می  خود را اجابتء  برگزيده ، دعای پادشاه آسمان
  برخی به7. رهاند  را می او  خويش با نيروی نجاتبخش

 اسبهای  بالند و برخی ديگر به های خود می عرابه
!  آنيم  خداوند، خدای خود فخر می ، ولی ما به خويش

  خيزيم افتند، اما ما برمی آيند و می  زانو درمی  به آنان8
 . مانيم و پابرجا می

ی  و هنگام  ما را پيروز گردان خداوند، پادشاهی ا9
 ! فرما ، ما را اجابت طلبيم یمک  از تو آم آه
 

  یبخاطر پيروزی شاد
ای  داده  او  به  از قوتی آه ای خداوند، پادشاه

 او   به ای آه آند و از پيروزی شادی می
 او را برآوردی  تو آرزوی دل2.   است ای شادمان بخشيده

تو با 3.  نداشتی  از او دريغ  از تو خواسته و هرچه
   رفتی و تاجی از طالی ناب  استقبالش  نيكو، به برآات

 او دادی و  ، به  خواست از تو حيات4.  نهادی بر سرش
 . او بخشيدی  عمر به بقا و طول

 تو   آه استی ا ی او بخاطر پيروز  و عظمت شكوه5
او 6. یا  داده  و احترام  او عزت  تو به.یا  او بخشيده به

 او را  حضورتو با ی ا  پر ساخته را تا ابد با برآاتت
 .یا شاد گردانيده

19
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  متعالی  خدا  لطف  دارد و به  بر خداوند توآل پادشاه7
   دشمنانشء  بر همه پادشاه8.  پايدار خواهد ماند هميشه
   مشتعل بيايد مانند آتشی او وقت9.   خواهد يافت غلبه

 . را نابود خواهد آرد مخالفانش
؛ واهد بلعيد را خ  پادشاه  خداوند، دشمنان  خشم آتش

 .  نابود خواهد ساخت زمينی  آنها را از رو و نسل10
پليد ی ها  آردند و نقشه  قيام آنها بر ضد پادشاه11

 آنها را  او با تير و آمان12.  نشدند آشيدند، اما موفق
 فرار  ، پا به  برگشته  قرار خواهد داد و ايشان هدف

 . خواهند گذاشت
 و  آنيم ی م  را ستايش تو خداوند، بخاطر قدرتتی ا13

 .  سراييم ی تو را م عظمت
 

  و سرود ستايشک فرياد آم
، چرا مرا  منی خدای ، ا منی خدای ا
  ام و نالهی ا  چرا دور ايستادهی؟ا آرده کتر

 و روز  شب2ی؟ شتاب ی نم  نجاتم و بهی شنو یرا نم
 .یآن ی نم ، اما تو مرا اجابت ندارمی  و آرام نالم یم
 ما تو   پدران.ی هست ومقدسک ، تو پا  وجود اينبا4و3

 نمودند و تو نيز   آردند و بر تو توآل را ستايش
نزد تو فرياد برآوردند و 5ی؛  داد  را نجات ايشان
 آردند و نوميد و   بر تو توآل ايشان. يافتندی رهاي

 . نشدند سرافكنده
   بحساب ؛ مرا انسان ام  شده  پست  مانند آرم اما من6

  هر آه7.  ام  خود خوار و حقير شده نزد قوم. آورند نمی
  آنها سر خود را تكان. آند  می بيند، مسخره مرا می

   آسی است  همان آيا اين«8: گويند  می دهند و با طعنه می
   آه  شخصی است  همان ؟ آيا اين  داشت  بر خدا توآل آه
  ست دارد؟ اگر خدا او را دو  خدا او را دوست گفت می

 »دهد؟  نمی  چرا نجاتش دارد پس
   مادرم  مرا از رحم آهی  تو بود خداوند، اينی ا9

، تو   بودم  مادرم هنوز در آغوشی  وقت.یبدنيا آورد
ی ، تو خدا  مادرم از شكم10. ی نمود  مراقبت از من
 نيز مرا  اآنون11. یا  آرده و مرا حفظی ا  بوده من
 و غير از تو  است  ، زيرا خطر در آمين مكنک تر
 مانند  دشمنانم12.  برسد  داد من  به  آه نيستی آس

. اند  آرده مرا محاصره»  باشان «  نر سرزمين گاوان

اند تا   خود را باز آرده  دهان  درنده  شيران همچون13
ی  بندها تمام.   است  نمانده در منی نيروي14. مرا بدرند

   آب  مانند موم مدل. اند  جدا شده  از هم استخوانهايم
 و  شدهک خشی  گل  ظرف  همچون گلويم15. شود یم

 .یا  گور آشانده  لب تو مرا به.   چسبيده  آامم  به زبانم
 بدآار  مردم. اند ، دور مرا گرفته  مانند سگ دشمنانم16

مرا ی دستها و پاها. اند  نموده و شرور مرا احاطه
   استخوانهايم تمامی  الغر از فرط17. اند  آرده سوراخ
  َرخت18. اند  شده  خيره  من  به شوند؛ بدآاران ی م ديده

   قرعه منی  آردند و بر ردا  خود تقسيم مرا در ميان
 .انداختند

  ، به  من قوتی  دور مشو؛ ا خداوند، از منی ا19
.   شمشير برهان  را از دم جانم20!   بشتاب منی يار
مرا از 21.   ده جات ن  بدآاران  عزيز مرا از دست جان
   گاوان اينی ؛ مرا از شاخها  برهان  شيران  اين دهان
 !  ده نجاتی وحش

 خود  برادرانی انگيز تو را برا شگفتی آارها22
 ايستاد و   خواهم  جماعت در ميان.  آرد  خواهم تعريف

 خدا، او را  قومی ا23.  آرد  خواهم تو را ستايش
ی را گرامی ، و وب يعق فرزندانی ا!  گوييد سپاس
  او فقيران24!  او را بپرستيد اسرائيل یبنی ا! بداريد

   آنها را نديده آند و مصيبت ی نم را فراموش
  گرداند، بلكه یخود را از آنها بر نمی گيرد؛ رو ینم
 .آند ی م  را اجابت شنود و آن یآنها را می دعا

.  ستود ، تو را خواهم  بزرگ در حضور جماعت25
   ادا خواهم خود را در حضور عزيزانت ینذرها
.  غذا خواهند خورد و سير خواهند شد فقيران26. نمود

  باشد آه.  خواهند آرد  خداوند او را ستايش طالبان
 ! باشند  و آامياب دل  زنده  هميشه آنان

؛   ياد خواهند داشت  خداوند را به  جهان  مردمء همه27
 خواهند نمود و او  خداوند بازگشتی  قومها بسوء همه

  از آنی زيرا فرمانرواي28.  خواهند آرد را پرستش
 .آند ی م  و او بر قومها حكومت خداوند است

خواهند افتاد ک  خا  در حضور او به  متكبرانء همه29
در ی فانی  انسانهاء  خواهند آرد؛ همه و او را سجده

 او را  آيندهی ها نسل30!  زانو خواهند زد حضورش
 ء  خود درباره  خواهند آرد، زيرا از پدران عبادت

22
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 بعد  آهی  فرزندان به31. خدا خواهند شنيدی آارها
   خداوند قوم  خواهد شد آه متولد خواهند شد، گفته

 .  است  داده خود را نجات
 

  ما خداوند، شبان
 چيز  هيچ  به ؛ محتاج  است  من خداوند شبان

، خواباند  میدر مرتعهای سبز مرا2.  بود نخواهم
   مرا تازه و جان3 آند ی م  هدايتم آرامی آبهای بسو
   راه  خود مرا به  پرشكوه او بخاطر نام. سازد یم

ک  تاريء اگر از درهی حت4. آند یمی  رهبر راست
ی  ترسيد، زيرا تو، ا ، نخواهم  نيز عبور آنم مرگ
   من تو بهی  عصا و چوبدست!ی هست ، با من  من شبان
 .بخشد ی م قلب  قوت

  منی برای ا  سفره  دشمنانم در برابر چشمان5
ی عزيز پذيرايی  مهمان  همچون  از منی،گستران یم
   دارم اطمينان6. یساز ی را لبريز م و جاممی آن یم
ی  تو، ا و رحمتی  عمر خود، نيكوي  در طول آه

 ء  تا ابد در خانه  خواهد بود و من  من خداوند، همراه
 . شد خواهم  تو ساآن

 
   بزرگ پادشاه

  خداوند ، از آن  در آنست  و هر آنچه زمين
   را بر آب  و بنياد زمين او اساس2. باشد یم

 .درياها قرار داد
   بر آوه  خداوند آه  مقدسء  خانه تواند به  آسی می چه3

 پاک   پندار و آردارش آسی آه4 يابد؟   راه  است واقع
  خداوند چنين5.  بپرهيزد روغباشد و از ناراستی و د

 خواهد داد و او را  ، برآت  بخشيده آسی را نجات
 در   هميشه اينانند آسانی آه6.  خواهد نمود  اعالم گناه بی

 ! ديدار او هستند باشند و مشتاق  می  خدای يعقوب طلب
ی درهای ا! خود را بلند آنيدی ها، سرها دروازهی ا7

 وارد   جالل د، تا پادشاه آنار بايستي اورشليمی قديم
خداوند !  ؟ خداوند است  آيست  جالل  پادشاه اين8! شود

 ! جنگهاء  همه ؛ خداوند فاتح قادر مطلق
ای درهای ! ها، سرهای خود را بلند آنيد ای دروازه9

!  وارد شود  جالل  آنار بايستيد تا پادشاه قديمی اورشليم

خداوند قادر !  ؟ خداوند است  آيست  جالل  پادشاه اين10
 !  جالل  پادشاه آری، اوست!  متعال

 
   و محافظت هدايتی دعا برا

   خود را با تو در ميان ای خداوند، راز دل
  ، پس  دارم  بر تو توآل خدايا، من2.  گذارم می
   بدبختی من  با ديدن  و دشمنانم  شوم نگذار شرمنده
رند هرگز  تو اميدوا  به بلی، آنانی آه3. شادی آنند
 از اوامر   بيجهت  نخواهند شد، اما آسانی آه سرافكنده

 .آنند خوار خواهند شد تو سرپيچی می
 خود   و احكام  ده  نشان  من  خود را به خداوند، راهی ا4

 و   ده  تعليم  من خود را بهی راست5.  بياموز  من را به
و ی  هست  منء  دهنده  فرما، زيرا تو نجات مرا هدايت

 . ام  تو اميدوار بوده  به  هميشه من
   خود را به  عظيم و محبتی  ازل خداوند، رحمتی ا6

ی ا!   را ببخش ام ی جوان خطايا و گناهان7! ياد آر
خود مرا ی  و بخاطر نيكوي  خويش  رحمت خداوند، به

 ! ياد آن
   خود را به  راست ؛ او راه  است خداوند نيكو و عادل8

او 9.  خواهد داد  شوند نشان منحرف   از راه آهی آسان
   هدايت درستی  آارها  را در انجام  فروتن شخص

.  خواهد داد  او تعليم  خود را به خواهد آرد و راه
دارند  ی م  عهد او را نگاه را آهی  آسان خداوند تمام10

  و محبتی آنند، با وفادار یمی  پيرو و از اوامرش
 .آند ی م هدايت

   خودت ، بخاطر نام  است  بزرگ  من ناهای خداوند، گ11
   باشد، خدا راه اگر آسی خداترس12!  را بيامرز آن

   آامياب او هميشه13.  خواهد داد  او نشان  را به راست
.  در دنيا پايدار خواهند شد خواهد بود و فرزندانش

   از او اطاعت  آسانی اعتماد دارد آه خداوند به14
 .آند  می  تحكيم ا با ايشاناو عهد خود ر. آنند می

، زيرا تنها او   بر خداوند است  هميشه  اميد من چشم15
   من خداوند، بهی ا16. تواند مرا از خطر برهاند یم

.  ام  نما، زيرا تنها و درمانده  رحم  فرما و بر من توجه
 رها  هايم ، مرا از غصه  است  زياد شده دلمی غمها17

   گناهانمء  و همه  آن  توجه من ی فقر و بدبخت به18! ساز
 .را بيامرز
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   نفرت  زيادند و چقدر از من  چه  آه  را ببين دشمنانم19
   تا شرمنده  ده  و مرا نجات  آن  را حفظ جانم20! دارند
 و   آمال باشد آه21.  ام  آرده  بر تو توآل ، زيرا آه نشوم

 . برم  می  تو پناه  باشند، زيرا به  من  حافظ راستی من
 !  ده  نجات  مشكالتش  را از تمام اسرائيل خدايا، بنی22
 

  کمرد نيی دعا
  ، زيرا در آمال  برس  داد من ای خداوند، به

 تو   به  راسخ  و توآل آنم  رفتار می صداقت
 و   آن  مرا تفتيش فكر و دل. خداوندا، مرا بيازما2.  دارم

 و  رم تو را در نظر دا زيرا رحمت3پاک ساز؛ 
 . ام وفاداری تو را شعار زندگی خود آرده

 دورو و   و با اشخاص نشينم ی نم  نادرست با مردان4
   دارم  نفرت از بدآاران5.  آنم ی و آمد نم متظاهر رفت
خود را ی دستها6.  آنم ی نم  معاشرت و با شروران

  ، سپس گناهم ی ب  آه  دهم  تا نشان  شست خواهم
   با سراييدن آنگاه7.  آرد  خواهم واف تو را ط قربانگاه

  انگيز تو را به شگفتی آارهای سرود شكرگزار
 .  داد  خبر خواهم همه

 در   حضور پرجاللت  تو را آهء خداوندا، خانه8
  مانند  با من پس10و9.  دارم ی م ، دوست آنجاست
دهند و  ی م  رشوه  آه  رفتار نكن  و قاتالن بدآاران
 . ريزند ی را م  مردم خون

 و   آن  رحم ؛ بر من ام  آرده را پيشهی  راست اما من11
 .  ده مرا نجات

،   گفت  خواهم  سپاس خداوند را در حضور مردم12
 .رهاند یزيرا مرا از خطر م

 
  یشكرگزاری دعا

  ، از آه  است  من خداوند نور و نجات
   از آه  است  من  جان ؟ خداوند حافظ بترسم

 ؟  م شو هراسان
 آوردند تا مرا   هجوم  بر من  بدآاران آهی هنگام2

ی اگر لشگری حت3. نابود آنند، لغزيدند و افتادند
!  داد  نخواهم  راه  دل بهی  برخيزد، ترس برضد من
   خواهم  خدا توآل  برپا آنند، به  جنگ  من اگر عليه

 ! ترسيد آرد و نخواهم

 دهد   اجازه آه   است  از خداوند اين  من تنها خواهش4
 و در   آنم  در حضور او زيست عمرمی  روزها تمام
.   آنم  او را مشاهده  و جمال  او تفكر نمايم  او بهءخانه

 خود ء  او مرا در خانهی، زندگ سختی در روزها5
ی ا  خواهد آرد و بر صخره  خواهد داد، مرا حفظ پناه

 بر  آنگاه6.   استوار خواهد ساخت بلند و مطمئن
 شد؛ با  اند پيروز خواهم  آرده  مرا احاطه آهی شمناند

 نمود   خواهم ها تقديم ی او قربانء در خيمهی فرياد شاد
 . خواند خواهمی خداوند سرود شكرگزاری و برا

 را  ، دعايم  فرموده ای خداوند، فرياد مرا بشنو و رحمت7
   نيز از ته ، من  تو را بطلبيم ای آه تو گفته8.   آن اجابت
 .  طلبيد  ای خداوند تو را خواهم  آه گويم  می دل

 مشو و   خشمگين ؛ بر من  مكن  پنهان خود را از من9
 مرا ی،ا  بوده تو مددآار من.   مران مرا از حضورت

ک ، مرا تر  منء  دهنده نجاتی خدای ؛ ا طرد مكن
 مرا از خود برانند،  اگر پدر و مادرمی حت10! مگو

 . د خواهد پذيرفتخداوند مرا نزد خو
 تا از   آن  خود هدايت  راست  راه خداوند، مرا بهی ا11

   بدخواهانم دست  مرا به12.   باشم  در امان گزند دشمن
   دروغ شهادت خواهند با ی م  ظالمان نسپار، زيرا اين
 . آنند  قيام خود، برضد من

خداوند را بار ديگر ی  نيكوي  آه  نبودم اگر مطمئن13
 .  بودم  رفته  از بين  حال ، تابه بينم ی دنيا م در اين

  ايمان.   آن  و بر او توآل  خداوند اميدوار باش به14
 . و نااميد مشو  باش داشته

 
 از خداوندک  آم طلب

 ی؛ ا آورم یخداوند، نزد تو فرياد بر می ا
مرا ی اگر دعا!  را بشنو ، دعايم  من گاه تكيه

   االن  شد آه دچار خواهمی  آسان  سرنوشت بهی نشنو
تو ی خود را بسوی دستهای وقت2. اند در قبرها خفته

،  طلبم یمک از تو آمی  و زار  و با گريه آنم یبلند م
   و شروران مرا جزو بدآاران3.  فرما مرا اجابت
 خود  آنها در ظاهر با همسايگان.   نكن محسوب
  د اذيت خود قص گويند، اما در دل ی م  دوستانه سخنان

اند   آرده  آه آنچهی آنها را برا4.  را دارند و آزارشان
   مرتكب آهی زشتی آارهای برا!   آن مجازات
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آنها را 5!  بگذار  دستشان  را آف اند، مزدشان شده
 ديگر نتوانند بلند شوند،   آه  بكوب  بر زمين چنان

 .دهند ی نم  تو اهميت دستی  و آارها  آفرينش زيرا به
،   از او آمک طلبيدم او فرياد مرا آه!  باد را سپاسخدا 6

   قلب از صميم.   است  و سپر من خداوند قوت7.  است شنيده
   رو، دلم از اين.  و او مرا ياری آرد  آردم بر او توآل
 . نمايم  و با سرود از او تشكر می شاد است

  آند و از پادشاه ی م  خود را حفظ خداوند قوم8
  نمايد و او را نجات ی م  حمايت ويش خ ءبرگزيده

   ده  خود را نجاتء  برگزيده خداوند، قومی ا9. بخشد یم
 آنها  تو شبان.  فرما  عنايت  خود را برآت و عزيزان

 ! آنی  نگهدار  و تا ابد از ايشان باش
 

  خداوند در طوفانی صدا
 ! آنيد ، خداوند را ستايش فرشتگانی ا

خداوند را 2!  بستاييد او را  و عظمت شكوه
و ی  تقو در لباس!  بپرستيد  سزاوار است آنچنانكه
 ! آنيد  او را سجده تقدس

شود؛ او   می صدای خداوند از ورای درياها شنيده3
  صدای او بر اقيانوسها طنين! غرد  رعد می همچون
 .  است  و باشكوه صدای خداوند پرقدرت4!   است افكن

ی آر. شكند یو را م سر خداوند درختانی صدا5
 را  لبنانی ها و آوه6 شكند ی را م  سرو لبنان درختان

 و   جست  به  را مانند گوساله  حرمون لرزاند و آوه یم
 .دارد یخيز وام

دشتها را 8آند،  ی ايجاد م خداوند رعد و برقی صدا7
   را تكان قادشی آورد و صحرا ی در م  لرزه به
لرزاند و  ی را م لوط ب خداوند درختی صدا9. دهد یم

در . ريزد ی م  زمين  را به  جنگل درختانی برگها
 .ستايند ی او را م  و عظمت  جالل  خداوند، همهء خانه

 ابد  راند و تا به  می  فرمان خداوند بر آبهای عميق10
   خود قدرتء  برگزيده  قوم خداوند به11. نمايد  می سلطنت

 .آند  می شان اي  و سالمتی نصيب بخشد و صلح می
 

 تشكری دعا
  نجات ، زيرا مرا آنم  می خداوندا، تو را ستايش

ای 2.  بخندند  من  به دادی و نگذاشتی دشمنانم

 و  ، وقتی نزد تو فرياد برآوردم خداوند، ای خدای من
 گور برگرداندی  مرا از لب3. ، مرا شفا دادی آمک طلبيدم
 . م دادی تا نمير  نجاتم  مرگ و از چنگال

   مقدس نام!  آنيد  خداوند، او را ستايش عزيزانی ا4
،  استی ا  او لحظه زيرا غضب5، خداوند را بستاييد

 نيز   شب  اگر تمام!ی او دايم  و محبت اما رحمت
 .شود یآغاز می  باز شاد ، صبحگاهان بريزيمک اش

   خود گفتم ، به  بودم  و آامياب  خوشحال آهی هنگام6
   مانند آوه فكر آردم7.  خورد واهم نخ هرگز شكست

 تو،   آه اما همين.  بود  پابرجا و پايدار خواهم هميشه
   ترسانی، برگرداند خود را از منی خداوند، روی ا

 .  شدم و پريشان
:   گفتم آنان  و التماس  تو ناليدم ای خداوند، در پيشگاه8
 و  ای دارد؟ اگر بميرم  فايده  برای تو چه نابودی من«9

، تو را خواهد  ، آيا غبار خاک من زير خاک بروم
  صداقت  از وفاداری و  منء ستود؟ آيا جسد خاک شده

 رابشنو و بر  خداوندا، دعايم10 خواهد آرد؟  تو تعريف
 »!  باش ای خداوند، مددآار من!  آن  رحم من
   تبديل و رقصی  شاد  مرا به خدايا، تو ماتم11

  و لباسی  در آورد ا از تنم عزا ر  تو رخت!یا آرده
   سكوت بنابراين12. ی پوشاند  من بهی  و شاد جشن

 تو سرود   وجود در وصف  آرد و با تمام نخواهم
 ابد تو  ، تا به منی خدای خداوند، ای ا.  خواند خواهم

 !  گفت  خواهم را سپاس
 

  خداوند  به توآلی دعا
 ار، نگذ ام  آورده  تو پناه خداوند، بهی ا

  عادلی تو خداي.   شوم هرگز سرافكنده
 و   ده  گوش منی  دعا به2.   ده  مرا نجات  پسی،هست

ی ا  و خانه مطمئنی پناهگاه.   ببخش مرا نجات
 .  و مرا برهان  باش منی حصاردار برا

 خود مرا   هستی؛ بخاطر نام  و سنگر من  پناه تو جان3
اند   نهاده  برايم مرا از دامی آه4.  فرما رهبری و هدايت

؛  آورم  می  تو پناه به5.   نما و مرا از خطر برهان حفظ
؛ ای خداوند، خدای  سپارم  تو می  دست  خود را به روح
 .ای ، تو بهای آزادی مرا پرداخته حق
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 بر  ؛ من آنند، متنفرم ی اعتماد م  بت  به آهی از آنان6
ی  شاد تو  رحمت به7.  ام  آرده خداوند، توآلی تو، ا

و از ی  نمود  توجه  من  مصيبت ، زيرا به آنم یم
   دشمن  دست مرا به8. ی شد  آگاه  من مشكالت
 .ی نهاد  پايم  پيش  نجات  راه  بلكهی،نسپرد

، زيرا در تنگنا و سختی   آن  رحم خداوندا، بر من9
  ديگر تاب.   است  تار شده  چشمانم  گريه از شدت.  هستم
بر اثر . رود  بسر می  و ناله  با آه عمرم10.   ندارم تحمل
. پوسند  می  و استخوانهايم ام  داده  را از دست ، قوتم گناه

   و پيش ام  و رسوا شده  سرافكنده  دشمنانء نزد همه11
   از من آشنايان.   را بلند آنم  سرم توانم  نمی همسايگان

بيند،   و بازار می  مرا در آوچه ترسند؛ هر آه می
   دست  به  آه ای هستم  مرده همچون12. گريزد می

   به  آه ؛ مانند ظرفی هستم  است  شده فراموشی سپرده
   سر من  بسياری پشت  آه ام شنيده13.  باشند دور انداخته
، زيرا  است   آرده  مرا احاطه وحشت. آنند بدگويی می

اند و   برخاسته آشند؛ برضد من  مرا می  قتل ء نقشه آنان
 . را دارند  جانمقصد

   آه گويم  و می ام  آرده  بر تو، ای خداوند، توآل اما من14
؛ مرا   تو است  در دست زندگی من15.  تو هستی خدای من
 بر  نظر لطف16.   برهان  و آزاردهندگانم  دشمنان از دست

ای 17.   ده  خود مرا نجات  رحمت  و به  بيافكن ات بنده
بگذار .   شوم ، نگذار سرافكنده ام ده ش  تو متوسل خداوند، به
 فرو   قبرهايشان  به  شوند و خاموش  شرمنده بدآاران
   برضد درستكاران  دروغگو آه بگذار زبان18. روند
 . شود گويد الل  می سخن

   عظيم  چه  مطيعانت تو در حقی خداوندا، نيكوي19
 خود را  ، رحمت ، در حضور مردم  موقع تو به!  است
   را از دام دوستدارانت20. دادی  خواه نها نشان آ به

و آنها را در ی دار ی م  در امان  زبان  و زخم توطئه
 .یده ی م  پناه  حضورتء سايه

،   بودم  در محاصره وقتی من!  باد خداوند را سپاس21
!  داد  نشان  من انگيزی به  را بطرز شگفت او محبتش

 ديگر از نظر   آه آردم  و فكر می  بودم  ترسيده من22
، او  ؛ اما وقتی نزد او فرياد برآوردم ام خداوند افتاده

 . فرمود دعای مرا شنيد و مرا اجابت

خداوند افراد !  بداريد  خداوند، او را دوست قومی ا23
   را به آند، اما متكبران ی م  را حفظ وفادار و امين

   به آهی  آسانء همهی ا24. رساند ی م اعمالشانی سزا
 ! باشيد دلی  و قو ايد، شجاع خداوند اميد بسته

 
   و بخشش اعتراف

  شده   آمرزيده  گناهانش آهی  آس خوشابحال
  خوشابحال2!   است  شده  بخشيده و خطاهايش

 و  شناسد و حيله ی نم  خداوند او را مجرم آهی آس
 .  نيست در وجودشی تزوير

  ، وجود مرا مثل آنم ی نم  را اعتراف آنی  وقت گناهم3
   امانم  و گريه  غصه  شب خورد و تمام ی م خوره
   و روز مرا تنبيه خداوند، شبی تو، ا4! دهد ینم
خود را از ی  و شاداب  طراوات آهی  بطوری،آن یم

در حضور ی اما وقت5.  شوم ی و خرد م دهم ی م دست
   جرمم  و از پوشاندن آنم ی م  خود اعتراف  گناه تو به
  بايد گناه«:  گويم ی خود م  و به نمايم ینمی ارخودد

 مرا  ، تو نيز گناه» خود را نزد خداوند اقرار آنم
  بمحضی  با ايمان ، هر شخص بنابراين6. یآمرز یم

   آن استی  باق  خود، بايد تا فرصت  از گناه  شدن آگاه
 هرگز   حوادث طوفان.  آند را در حضور تو اعتراف

 .  نخواهد رساند سيبآی  شخص  چنين به
ی  خواه و مرا از بال حفظی  هست  من تو پناهگاه7

شاد ی و رهايی پيروزی  مرا با سرودها دل. آرد
 ! ساختی خواه

 نمود و راهی   خواهم تو را هدايت«: فرمايد خداوند می8
   داد؛ تو را نصيحت  خواهم  تو تعليم  بايد بروی به را آه
، مانند  پس9!   داشت نخواهم از تو بر  آرد و چشم خواهم
   و رام  و افسار هدايت  با لگام  آه  و قاطر نباش اسب
 »! و شعوری ندارند شوند و از خود فهم می

   ندارد؛ اما هر آه  شرور پايان  اشخاصء  و غصه غم10
 او برخوردار خواهد   آند از رحمت  خداوند توآل به
   است  داده جام خداوند ان  آنچه ، بسبب ای نيكان11. شد

 ! شادی برآوريد ، بانگ ای پاآدالن! شادی آنيد
 

  سرود پرستش
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  ستايش شادی ، خداوند را با سرود نيكانی ا
.   است  نيكان ء زيبنده خداوند را ستودن! آنيد

او ی  تار برا  بپرستيد و با عود ده خداوند را با بربط2
خداوند ی  برا تازهی سرودها3! سرود بخوانيد

زيرا 4. بلند بخوانيدی بسراييد، نيكو بنوازيد و با صدا
   و او در تمام  است  و درست  خداوند راست آالم

 را   و انصاف او عدل5.   و وفادار است  امين آارهايش
 .  خداوند پر است دنيا از رحمت.  دارد دوست

 خداوند آسمانها بوجود آمد؛ او دستور داد   فرمان به6
ی او آبها7.  شدند  آفريده  و ستارگان و خورشيد و ماه
 را در  عميقی  آرد و آبها جا جمعک درياها را در ي
 . مخزنها ريخت

 بداريد  ، خداوند را حرمت زمينی  رو  مردمء همهی ا8
 زيرا او!  فرود آوريد و در برابر او سر تعظيم

   شد؛ او امر فرمود و عالم دستور داد و دنيا آفريده
 .دبوجود آمی هست

آند و  یاثر م ی قومها را ب خداوند تصميمات10
. سازد ی م  برآب  را نقش جهانی قومهای ها نقشه

او تا ابد ی ها  و نقشه استی  خداوند قطع اما تصميم11
ی  خداوند، خدا آهی  قوم خوشابحال12.  پايدار است

 را   خداوند، ايشان آهی  مردم خوشابحال!   است ايشان
 !  است خود برگزيدهی برا

 انسانها را ء آند و همه  می  نگاه خداوند از آسمان13
   جهان  ساآنان  خود، تمام  سكونت او از محل14بيند؛  می

  ، خوب  دلهاستء  آفريننده او آه15. را زير نظر دارد
 .گذرد  می  چه  انسان ء و انديشه  در دل داند آه می

وز  پير  آه  نيست  لشگرش  قدرت  بسبب پادشاه16
 پيدا   نجات  آه  نيست شود؛ سرباز با زور بازويش یم
 دهد؛  را نجاتی تواند آس ینمی  جنگ اسب17. آند یم

 . استی ا  آار بيهوده  آن  به اميد بستن
دارند و  یمی  او را گرام آهی اما خداوند از آسان18

او 19. آند ی م آشند مراقبت ی را م انتظار رحمتش
آنها ی  قحط رهاند و در هنگام ی م  را از مرگ ايشان

 .دارد ی م  نگه را زنده
.   ماست او مددآار و مدافع.   خداوند است اميد ما به20
   او توآل  مقدس  نام ما به.   ماست دلی  شاد ءاو مايه21
 . آنيم یم

 تو اميد   تو بر ما باد؛ زيرا ما به خداوندا، رحمت22
 ! ايم بسته

 
 خداوندی  نيكوي در ستايش

آرد؛    خواهم در هر زمانی خداوند را ستايش
 جاری   بر زبانم  او پيوسته شكر و سپاس

آند؛   وجود خداوند فخر می  به  من جان2. خواهد بود
 را خواهند شنيد و   اين  و افتاده  فروتن اشخاص
 خداوند را   عظمت بياييد با من3.  خواهند شد خوشحال
 !  آنيم  او را ستايش م نا  آنيد؛ بياييد با هم اعالم

 فرمود و   و او مرا اجابت طلبيدمک  آم خداوند را به4
ی  بسو مظلومان5.   رها ساخت  ترسهايمء مرا از همه

  سرافكنده  شدند؛ آنها هرگز او نظر آردند و خوشحال
 حقير فرياد برآورد و خداوند  اين6. نخواهند شد

.  رهانيد  مشكالتشء او را شنيد و او را از همهی صدا
ترسند و  ی از خداوند م آهی  خداوند دور آنانء فرشته7

 را از  زند و ايشان ی م دارند حلقه یمی او را گرام
 .رهاند یخطر م

!   خداوند نيكوست  آنيد و ببينيد آه بياييد امتحان8
 ء ای همه9! برند  می  او پناه  به  آسانی آه خوشابحال
  اريد؛ زيرا آسانی آه خداوند، او را گرامی بد عزيزان
 و   دارند هرگز محتاج  او را در دل  و احترام ترس

آشند،  شيرها نيز گرسنگی می10.  نخواهند شد درمانده
 . نيستند بهره  نعمتی بی  خداوند از هيچ اما طالبان

 خداترسی ياد   شما درس ، بياييد تا به ای جوانان11
  يد زندگی خوبخواه آيا می12!  آنيد  گوش  من به.  بدهم

 را از  ، زبانتان پس13 باشيد؟  و عمر طوالنی داشته
بلی، از بدی دوری آنيد و 14.  آنيد  حفظ بدی و دروغ

 . خود سازيد ء را پيشه نيكويی و آرامش
 فرياد  آند و به  می  مراقبت خداوند از نيكوآاران15

 و   است اما او برضد بدآاران16. دهد  می  گوش ايشان
 محو خواهد  ، اثر آنها را از روی زمين سرانجام
   فرياد برآوردند و خداوند صدای ايشان نيكان17.  ساخت

.  رهانيد  سختيهايشان را شنيد و آنها را از تمام
  ؛ او آنانی را آه  است شكستگان خداوند نزديک دل18

 .بخشد  می اند، نجات  داده اميد خود را از دست

33

34



 مزامير 15
 

 

، اما خداوند او را  د است زيا  انساِن خوب مشكالت19
  خداوند تمام20. رهاند ی م  مشكالتشء از همه
ی يكی گذارد حت یآند و نم ی م او را حفظی استخوانها

 شرور او را   آدم شرارت21.  شود از آنها شكسته
 دارند،   نفرت  از نيكان آهی ؛ آسان خواهد آشت

  خداوند جان22.  خواهند شد  و مجازات محكوم
 او   به آهی دهد؛ آسان ی م  خود را نجات رانخدمتگزا

 . نخواهند شد  و مجازات برند، محكوم ی م پناه
 

 از خداوندک  آم طلب
  و با  دشمنی آن ای خداوند، با دشمنانم

سپر 2.  جنگند، بجنگ  می  با من آسانی آه
   خود را بدستء نيزه3.  بيا  آمک من خود را بردار و به

  به. آنند، ببند  می  مرا تعقيب  آنانی آه را بر گير و راه
  آنانی آه4.  خواهی داد  مرا نجات  آه  بده اطمينان  من

   و رسوا شوند؛ آنانی آه  مرا دارند، خجل قصد جان
  ، خوار و مغبون  خورده  هستند شكست  من بدخواه
 ء  شوند و فرشته  دربرابر باد پراآنده  آاه همچون5. شوند

   آنها را تعقيب وقتی فرشته6. را براندخداوند آنها 
 شود تا نتوانند فرار   آنها تاريک و لغزنده آند، راه می
 نهادند و چاهی   دام  برای من جهت زيرا بی7. آنند
 غفلتًا  باشد آه8.   گرفتار شوم  آندند تا در آن عميق

اند و   نهاده  شود و در دامی آه باليی بر آنها نازل
 .اند، خود گرفتار شوند  آنده چاهی آه

خواهد آرد و ی  از وجود خداوند شاد  من و اما جان9
با 10.  خواهد شد دهد خوشحال ی او م آهی  نجات بسبب
خداوند؟ ی  مانند تو، ا آيست«:  گويم ی م  وجودم تمام

و ی ده ی م  زورگو نجات  را از دست تو ضعيف
 ».یرهان ی م  ظالم  را از چنگ مظلوم

 چيزهايی  اند و مرا به  برخاسته  من  عليه بيرحم  شاهدان11
نيكی مرا 12.  خبر است  از آنها بی  روحم آنند آه  می متهم

،  و اما من13. رنجانند  مرا می گويند و جان  می با بدی پاسخ
 چيزی  ، از غصه  عزا پوشيدم وقتی آنها بيمار بودند لباس

 و برادر  دوستمانند يک 14.   دعا آردم  و برايشان نخوردم
 گويی   آه  بودم  اندوهگين ؛ چنان  سوزاندم  دل بر ايشان
 ! ام  داده  را از دست مادرم

، آنها شاد و   افتادم  در زحمت منی اما وقت16و15
 شدند و مرا استهزا آردند؛ مانند   جمع  دورم خندان
 . ناسزا گفتند  من  به هرزهی آدمها

 را  بود؟ جانمی  خواهگر نظارهی  آ خداوندا، تا به17
   اين مرا از دستی ؛ زندگ دهی از شّر آنها رهاي

   جماعت  در ميان آنگاه18.   ده  نجات  درنده شيران
 نمود و در حضور   خواهم ، تو را ستايش بزرگ
 .  گفت  خواهم ، تو را سپاس مردم

   من آنند به  دشمنی می  با من جهت  بی نگذار آسانی آه19
 . آنند ام  متنفرند، مسخره  از من نانی آهبخندند و آ

  ؛ آنها برضد آسانی آه  نيست  دوستانه  آنان سخنان20
. زنند جو هستند و زندگی آرامی دارند افترا می صلح

   چه آه   خود ديديم ما با چشمان«: گويند  می  من به21
 چيز آگاهی؛  اما تو، ای خداوند، از همه22» !آردی
 دور  ؛ ای خداوند، از من  منشين ت ساآ  اينچنين پس

   من  و از حق  برس  دادم خداوندا، برخيز و به23!  مباش
 خود،   عدالت خدايا، خداوندا، برطبق24!   آن دفاع

   من  به  و نگذار دشمنانم  داوری آن درمورد من
 آرزوی  ما به«:  خود بگويند نگذار در دل25. بخندند

 از  آنانی آه26» ! اديم د او را شكست!  خود رسيديم
 و  اند، همگی خجل  شاد شده ناآامی و بدبختی من

 برتر و   خود را از من  شوند؛ آسانی آه شرمنده
 . و رسوا گردند دانند، سرافكنده بزرگتر می

 شود، شاد و   داده  من  به خواهند حقم ی م آهی اما آنان27
 و   است خداوند بزرگ«:  بگويند  باشند و پيوسته خرم

و موفقيِت خدمتگزار خود ی خواستار سالمت
 آرد   خواهم  تو را بيان  عدالت  من آنگاه28» .باشد یم

 .  گفت  خواهم  روز تو را سپاس و تمام
 

 خداوندی  و نيك  انسان شرارت
   آرده  شرور النه  انسان  دل  در عمق گناه
او 2.  او جای ندارد  خدا در دل  و ترس است

  آند گناهش  فكر می  آه خود راضی است از  چنان
.  فرار خواهد آرد برمال نخواهد شد و او از مجازات

؛ ِخَرد و   است آميز و مملو از دروغ  شرارت سخنانش3
رود و از   می های آج  راه به4.   نيست نيكی در وجودش
 .آشد  نمی  دست آارهای خالف
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و رسد   آسمانها می  تو، ای خداوند، تا به رحمت5
   تو همچون عدالت6!  باالتر از ابرها وفاداری تو به

   تو مانند دريا عميق ؛ احكام  پابرجاست های بزرگ آوه
 . هستی  انسانها و حيوانات ای خداوند، تو حافظ.  است

 ء  زير سايه آدميان!   است  عظيم  تو چه خدايا، رحمت7
و سير  تء  خانه آنها از برآت8. گيرند ی م تو پناهی بالها
 آنها  خود بهی  نيكويء شوند و تو از چشمه یم
 از نور تو ی؛ هست  حياتء تو سرچشمه9. ینوشان یم

 ! بينيم ی را م  ما نور حيات  آه است
 تو را  آهی  بر آسان  تو هميشه خداوندا، رحمت10
   همراه تو پيوستهی بماند و نيكويی شناسند باق یم

  آنند  حمله  من  به ننگذار متكبرا11.  باشد درستكاران
 .سازندی  مرا متوار و شروران

   زمين آنها نقش! اند  افتاده  بدآاران ببينيد چگونه12
 !توانند برخيزند یاند و ديگر نم شده

 
   و بدان  نيكان سرنوشت

  و  خاطر مكن  خود را آزرده  بدآاران بسبب
آنها مانند 2. شرور حسد مبری بر آدمها

 خواهند  ، از بين  شده پژمردهی  بزود، دوام ی ب علف
 . رفت

 خود   تا در زمين آنی  نما و نيكوي بر خداوند توآل3
 و او   باش با خدا خوش4. یآنی  زندگ  امنيت در آمال
   را به خودت5.  تو خواهد داد  را به دلتی آرزو

ی  و او تو را يار  آن خداوند بسپار و بر او تكيه
 خواهد آرد و خواهد   تو دفاع او از حق6؛ خواهد داد
 آشكار   بر همه  تو مانند روز روشن  حقانيت گذاشت
 .شود

 نما و با صبر و شكيبايی  در حضور خداوند سكوت7
   و حيله  با نيرنگ  آسانی آه به.   او باش منتظر عمل

 و  خشم8.  مورز شوند، حسادت  می در زندگی موفق
 مساز تا  هخاطر خود را آزرد.   را ترک آن غضب
آشند از   انتظار خداوند را می آسانی آه9.  نكنی گناه

 . او برخوردار خواهند شد برآات
؛ مدتی   دوامی نخواهند داشت  شرور چندان اشخاص10

اما 11. خواهند بود، ولی بعد از نظر ناپديد خواهند شد

 خود برخوردار خواهند شد   از برآات  فروتن اشخاص
 . خواهد بود  و صفا توام  با صلح شان و زندگی

   و نيكوآار نفرت  شرور از انسانهای با ايمان آدم12
 او  اما خداوند به13چيند،   می دارد و برای آنها توطئه

 روز داوری او نزديک  بيند آه خندد، زيرا می می
 . است

اند و  خود را آشيدهی  شرور شمشيرها اشخاص14
 را   و نيازمندان اناند تا فقير  آرده خود را زهی آمانها
 را نابود   خود قرار دهند و درستكاران  حمالت هدف
 فرو   خودشان  قلب آنها بهی اما شمشيرها15. سازند

 . خواهد شد  شكسته  و آمانهايشان خواهد رفت
   نيكوآار با ارزشتر از ثروت شخصی دارايک اند16

ی زيرا خداوند نيرو17.   بدآار است  آدم هنگفت
  نيكوآاران  خواهد آرد، اما  را از آنها سلب بدآاران

 . خواهد نمود را محافظت
   مراقبت خداوند از زندگی افراد درستكار و امين18
!  ارثی فسادناپذير خواهد بخشيد  ايشان آند؛ او به می

   نخواهند ديد و حتی در ايام  بال زحمت آنها در زمان19
بود خواهند  نا اما بدآاران20. قحطی سير خواهند بود

 گلهای وحشی زودگذر،   خداوند همچون شد و دشمنان
 و فانی خواهند گرديد و مانند دود ناپديد  پژمرده

  گيرد و پس  می  شرور قرض آدم21. خواهند شد
   ديگران  نيک با سخاوتمندی به دهد، اما شخص نمی

 خداوند بر آنها باشد   برآت آسانی آه22. آند آمک می
   زير لعنت  خواهند آرد، اما آنانی آهبسالمتی زندگی

 . خواهند شد  آن خداوند قرار دارند ريشه
   بايد بروند هدايت آهی  راه  را به خداوند مردم23
  باشد، حفظی  راض  از ايشان را آهی آند و آنان یم
نخواهد رسيد، ی  آسيب  آنان اگر بيفتند به24. نمايد یم

  از دوران25. يردگ ی را م  ايشان زيرا خداوند دست
   انسان  آه ام  نديده  پير هستم تا امروز آهی جوان

   باشد و فرزندانش گفتهک نيكوآار را خداوند تر
 نيكوآار با  انسان26!  باشند  نان  و محتاج گرسنه

دهد و خداوند  ی م بخشد و قرض یمی سخاوتمند
 .دهد ی م  را برآت فرزندانش

ويی آنی در زندگی اگر از بدی دوری نمايی ونيك27
 را  زيرا خداوند انصاف28.  خواهی شد پايدار و آامياب
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  آند، بلكه  خود را ترک نمی  دارد و عزيزان دوست
   شروران اما نسل. نمايد  می  از آنها مراقبت هميشه
 خواهند   ارث ، دنيا را به نيكان29.  خواهد شد آن ريشه

 . نمود خواهند   سكونت  ابد در آن برد و تا به
آيد و  ی م  بيرون  درستكار، حكمت  انسان از دهان30

  او احكام31. آند ی م  بيان  است  را راست  او آنچه زبان
 و   است دادهی  خود جا  خداوند را در دل و دستورات

،  بدآاران32.  نخواهد شد  منحرف  راست از راه
دهند و درصددند آنها را  ی قرار م  را هدف نيكوآاران

   بدآاران  دست  را به اما خداوند ايشان33.  ببرند  بيناز
ی  داور  هنگام  به نخواهد سپرد و نخواهد گذاشت

 . شوند محكوم
 او را نگاهدار و   و احكام  خداوند اميدوار باش به34

  خواهد داد و سرافراز خواهد  تو را برآت او بموقع
ی ه را خوا بدآارانی  خود نابود  چشم نمود و تو به

 .ديد
ی  درخت  همچون  آه را ديدمی  بدآار و ظالم شخص35

ی اما طول36.  بود  گسترده  و برگ  هر سو شاخ سبز به
نماند؛ ی از او باقی  و اثر  رفت  از بين نكشيد آه
ک  پا اما شخص37. پيدا نشدی ، ول  را گرفتم سراغش

 خير خواهد   به او عاقبت!   آن و درستكار را مالحظه
 ء ؛ همه  است در انتظار بدآارانی  بد اما عاقبت38. شد

 .خواهند شدک آنها هال
ی  خواهد داد و در سختيها  را نجات خداوند نيكان39

آنها ک  آم خداوند به40. آنها خواهد بودی حامی زندگ
 خواهد   بدآاران  و آنها را از چنگ خواهد شتافت
 .برند ی م  او پناه رهانيد، زيرا به

 
  رنجور انسانی دعا

 وک  غضبنا آهی خداوند، هنگامی ا
تو ی تيرها2.   نكن مرا تنبيهی  هست خشمگين

ک  خا  تو به  دست  و از ضرب  فرو رفته در بدنم
؛   نمانده در بدنمی سالمی  تو جا در اثر خشم3.  ام افتاده
زيرا 4. اند  شده  آوبيده  درهم  استخوانهايم  گناهم بسبب
 بر  گرانی  بار اند و همچون گذشته   از سرم گناهانم

   متعفن ، زخمهايم  حماقتم بسبب5. آنند یمی  سنگين من
  خميدهی  و بكل پيچم ی خود م به6. اند  شده و چرآين

.  روم ی اينسو و آنسو م  و به نالم ی روز م تمام.  ام شده
   نمانده در بدنمی سالمی  و جا سوزم ی م  تب از شدت7

از ی  و بكل ام  داده  خود را از دست مل تح تاب8.  است
 درد   و از شدت  را گرفته ، دلم ؛ غم ام افتادهی پا
 . نالم یم
 از   منء  و ناله  آهی؛دان ی را م  آرزوهايم خداوندا، تمام9

 از  تپد، قوتم ی م  بشدت  من قلب10.   نيست تو پوشيده
 و  دوستان11.   است  نور شده  آم  و چشمانم  رفته بين

، از   شده  عارض  بر من آهی  بالي  اين  بسبب رفقايم
ی  دور  از من گيرند و همسايگانم ی م  فاصله من
   دام  را دارند، برايم  قصد جانم آهی آنان12. آنند یم
   هستند، به  در صدد آزارم آهی گذارند و آسان یم

   نقشه  من  روز عليه آنند و تمام ی م  تهديدم مرگ
 .آشند یم

تواند  ی نم  آه هستمی  آر  شخص  همچون من13
  تواند سخن ی نم  آه هستمی  الل بشنود، مانند شخص

  قادر نيستی  آر  بسبب  آه هستمی  آس مثل14. بگويد
 .  دهد پاسخ

   من  تو به  آه  دارم  و يقين خداوند، اميدوارمی ا15
  منی  ناآام  به نگذار دشمنانم16. دادی  خواه پاسخ
.  بدانند  خود را برتر از من افتم یمی ندند و وقتبخ
 مرا   دايمی، بيمار ؛ اين درآيمی  از پا استک نزدي17

 .دهد ی م عذاب
 و از آردار خود  آنم  می  اعتراف  گناهانم  به من18

 و نيرومند هستند؛   سالم دشمنانم19.   و پشيمانم غمگين
آنها خوبی 20.  دارند بسيارند  نفرت  از من آسانی آه

ورزند   می  مخالفت دهند؛ با من  می مرا با بدی پاسخ
 .  دهم  آار نيک انجام آنم  می  آوشش زيرا من

  ، از من منی خدای خداوندا، مرا تنها نگذار؛ ا21
 ی، هست  منء  دهنده خداوند، تو نجاتی ا22.  دور مباش

 !  بشتاب  آمكم به
 

  رنجور  انسان اعتراف
 بود   خواهم  رفتارم مواظب«:  م خود گفت به
 خود خطا   آرد تا با زبان  خواهم احتياط و

   سخن  است منک  بدآار نزدي  آدم آهی مادام.  نورزم
از ی ، حت  بودم  و خاموش  گنگ من2» .  گفت نخواهم
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ی  خوددار خوبی  چيزهاء  درباره  گفتن سخن
.  شديدتر شد  باز هم درد منی ؛ ول آردم یم
 بيشتر   بوجود آمد؛ هر چه در دلمی اباضطر3
. آشيد ی م  بيشتر شعله  درونم  آتش انديشيدم یم

  خداوندا، پايان«4:   و گفتم  آمدم  سخن  به سرانجام
  منی  زندگان  ايام  ساز و اينكه  معلوم  را بر من عمرم

  تو عمرم5» ! هستمی  چقدر فان  آه  تا بدانم چقدر است
 در نظر  و زندگانيمی ا  ساخته وجبک  يء  اندازه را به

   آه استی  نفس  همچون عمر انسان.   است تو هيچ
   مانند سايه عمر انسان6! گردد ی م آيد و نيست یبرم

او . آند ی م  خود را مشوش  و او بيهوده زودگذر است
از ی  آس داند چه ینمی آند، ول ی م  جمع  و ثروت مال
 . خواهد آرد  استفاده آن

  ؟ تنها اميدم  اميدوار باشم  چه  ديگر به داوندا، اآنونخ7
  احمقان  و نگذار  برهان  گناهانمء مرا از همه8. تو هستی

   به  و زبان آنم  اختيار می  سكوت من9.  بخندند  من به
   را تو بر من  مصيبت ، زيرا اين گشايم  نمی شكايت
، زيرا   دور آن بالی خود را از من10. ای  آرده عارض

   را بسبب تو انسان11.  شوم  می  تو تلف  دست از ضرب
   آن  او به  را آه آنی؛ آنچه  می  و تاديب  توبيخ گناهانش

 بيد   آه  همانگونه آنی، درست  نابود می  است  بسته دل
   بادی بيش آری، عمر انسان. آند  را نابود می لباس
 . نيست

  ؛ اشكهايم  برس ريادم ف خداوندا، دعای مرا بشنو و به12
،  ؛ غريبم  نيستم  دنيا مسافری بيش در اين.  نگير را ناديده
  غضب13.   بده  مانند اجداد خود؛ مرا نزد خود پناه غريب

 بار ديگر   از مردنم ؛ بگذار پيش  برگردان خود را از من
 !  را ببينم روی شادی و نشاط

 
  یسرود پرستش

 ،  خداوند را آشيدمبا صبر و شكيبايی انتظار
.  را شنيد  نمود و فريادم  توجه و او بسوی من

 آشيد و در   بيرون  لجن  و از گل  هالآت او مرا از چاه2
او 3.   ساخت  را محكم  و جای پايم  گذاشت باالی صخره

، سرودی در   بخوانم  تا سرودی تازه  آموخت  من به
ند خواهند  را بين  اين بسياری چون!   خدايمان ستايش

 . خواهند آرد ترسيد و بر خداوند توآل

 دارند و از   بر خداوند توآل  خوشبختند آسانی آه چه4
ای 5. آنند  پيروی نمی  دروغين  متكبر و خدايان اشخاص

انگيز بسياری  خداوند، خدای ما، تو آارهای شگفت
ای؛ تو   فكر ما بوده  به ای و پيوسته  داده برای ما انجام

   زيادند آه انگيز تو چنان آارهای شگفت! ینظير بی
 .  آنها قاصر است  از بيان زبانم

ی  نخواست  از منی؛ نطلبيد و هديهی  قربان تو از من6
  ؛ بلكه  آنم ذبحی  حيوان  گناهم شدنک پای  برا آه

 و   تو را بشنوم تا سخنانی  را باز آرد گوشهايم
 تو را   تا دستورات ام آماده«:   گفتم آنگاه7.   آنم اطاعت

   انجام  شده  نوشته  منء  درباره  شريعت  در آتاب آه
 تو   خواست  دارم ، چقدر دوست منی خدای ا8.  دهم

   خود حفظ  تو را در دل دستورات!  را بجا آورم
 ». آنم یم
ما   تو  آه ام  داده  تو بشارت  قوم  بزرگ در اجتماع10و9

   اين  من آهی دان یتو مخداوند، ی  ا!یده ی م را نجات
   اين  و در دادن ام  نداشته خود نگهی  را برا خبر خوش

   قوم  بزرگ  در اجتماعی،آر.  ام نكردهی  آوتاه مژده
 . ام  گفته تو سخنی  و راست  از رحمت تو پيوسته

   دريغ  خود را از من  و محبت خداوند، لطفی ا11
 . آند حفظ مرا   تو همواره  و صداقت رحمت. مدار

 
  کآمی دعا برا

   زيادم  و گناهان  آرده مرا احاطهی شمار یبی باليا12
 را   سرم توانم ی نم آهی آند بطور یمی  سنگين بر من
خداوند، ی ا13.   ندارم  خود آرامش در دل.  بلند آنم
ک  آم به!   ده  نجات  وضعيت  و مرا از اين  آن رحم
  آهی  شوند آنان فكنده و سرا بگذار خجل14!   بشتاب من

ی  و رسوا گردند آسان  را دارند؛ مغلوب قصد جانم
  خوار و پريشان15؛ اند  برخاسته با منی دشمن   به آه

 .آنند ی م  مرا تحقير و مسخره آهی شوند آنان
 شوند؛ و   تو، ای خداوند، شاد و خوشحال اما طالبان16

  گويند آه ب  دارند پيوسته  تو را دوست  نجات آنانی آه
، اما  ام  فقير و درمانده من17!   است خداوند بزرگ

، تو  ای خداوند من. آند  فكر می خداوند برای من
 .  تأخير نكن  هستی، پس  منء  رهانندهمددآار و
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  یرستگاری دعا برا
  و فكر فقيران   به آهی  آسان  حال خوشابه

 خود  آهی  هستند، زيرا هنگام درماندگان
 خواهد  ايشانی  يار  بيفتند خداوند به متدر زح
 خواهد   نگاه ، زنده  آرده  را حفظ او ايشان2.  شتافت
 در دنيا سعادتمند خواهند بود و خدا  آنان.  داشت

  به3.  بيفتند  دشمنانشان  دست  به  آه نخواهد گذاشت
بخشد و  ی را شفا م  خداوند ايشانی، بيمار هنگام
 .گرداند ی باز م  آنان  را به  رفته از دستی سالمت

  ؛ بر من ام  آرده  تو گناه  به خداوندا، نسبت«:  گفتم4
   و نفرت  با آينه دشمنانم5» !  و مرا شفا ده  آن رحم

   گم ميرد و نامش آی می«: گويند  می  منء درباره
آيند، وانمود   می  عيادتم  به هنگامی آه6» شود؟ می
   از من  آنكه ستند، و حال ه  دوستدارانم آنند آه می

سازی  چينی و شايعه  سخن  دارند و قصدشان نفرت
زنند و   می  حرف  سرم  پشت دشمنانم ء همه7.  است
   مرض به«: گويند آنها می8. انديشند  بد می ام درباره
» .؛ از بستر بيماری بلند نخواهد شد ای مبتال شده آشنده

 و   و نان  اعتماد داشتم او  به  نيز آه  دوستم حتی بهترين9
 .  است  شده  من خورد، دشمن نمک مرا می

 و مرا برپا بدار تا   آن  رحم خداوند، بر منی ا10
ی  راض  از من  آه  دارم يقين11.   را بدهم  آنان جواب
 پيروز   بر من  دشمنانم گذاشتی و نخواهی هست
آرد و تا ی  خواه  حفظ  درستكاريم مرا بسبب12. شوند
 . داشتی  خواه  نگاه د در حضورتاب

.  تا ابد ، از حال اسرائيلی  بر خداوند، خدا سپاس13
 ! آمين!  آمين

 
   دوم آتاب

 )72-42مزامير (

  از ديار غربتی دعاي
  دارد،  اشتياق آبی نهرهای  آهو برا چنانكه
 شديد   اشتياق  من خدا، جانی  ا همچنان

 ء ، تشنه  خداستء نه تش  من  جانی،آر2. تو داردی برا
 و او را   حضور او بروم  به توانم یمی آ!  زندهی خدا

  ، و اشكهايم آنم ی م  گريه روز و شب3؟   آنم ستايش

: پرسند ی م  از من  روز دشمنان ؛ تمام  است منی غذا
 »؟ تو آجاستی  خدا پس«
  آورم  ياد می گيرد؛ به  می  دلم آنم  فكر می  گذشته  به چون4

 بزرگی را   در روزهای عيد، جماعت چگونه
 ! آردم  می  خدا هدايتء  خانه  به  و حمدگويان سرودخوانان

 بر خدا ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا5
، زيرا او   آن  ستايش او را دوباره!   باش اميد داشته
 !  توستء  دهنده خدا و نجات

ی حت.   است  گرفته  دلم ديار غربت  خدا، در اينی ا7و6
  تو نيز غمی درياهای آوهستانها و موجهای آبشارها
   اقيانوسها بر من دمند؛ اعماق ی م  بر من و اندوه

 و  حرمونی ها  و آوه  اردن از سرزمين. غرند یم
ی خداوندا، در ط8.  آورم ی ياد م مصغر، تو را به

، تا  ه خود قرار د  و رحمت مرا مورد لطف روز
  خواندنی برای رسد سرود ی فرا م  شب آهی هنگام
 .   خود دعا آنم حياتی  و نزد خدا  باشم داشته

چرا مرا «:  گويم ی م  است  منء  صخره  خدا آه به9
   به آنان  ناله  دشمن  ظلم  چرا بسببی؟ا  آرده فراموش

 مرا خرد   دشمنانم سرزنش10» ؟ اينسو و آنسو بروم
: گويند ی م  من  به  زيرا هر روز با آنايه،  است آرده

 »؟ تو آجاستی  خدا پس« 
 بر ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا11

، زيرا   آن  ستايش او را دوباره!   باش خدا اميد داشته
 !  توستء دهنده او خدا و نجات

 
  از ديار غربتی دعاي

 )42 مزمور  ءدنباله(

   آن  دفاع  بيرحم ابر مردم در بر خدايا، از من
   اشخاص  نما؛ مرا از دست و مرا تبرئه

 هستی؛   من خدايا، تو پناهگاه2.   برهان گر و ظالم حيله
 ستمگريهای  ای؟ چرا بسبب چرا مرا طرد آرده

 ؟  اينسو و آنسو بروم  به آنان ، ماتم دشمن
 آنند و مرا   تا هدايتم خود را بفرستی نور و راست3
.  باز گردانند  سكونتت  مكان  تو و به  مقدس ه آو به
  آهی خدايی ، ا  رفت  تو خواهم  محراب  به آنگاه4

   بربطء  و در آنجا با نغمهی، هست منی و خوشی شاد
 . آرد  خواهم و سرود تو را ستايش
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 بر خدا ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا5
، زيرا او   آن تايش س او را دوباره!   باش اميد داشته
 !  توستء  دهنده خدا و نجات

 
   محافظتی دعا برا

  و ايم  گوشهای خود شنيده ای خدا، ما به
 تو در  اند آه  آرده  برای ما تعريف اجدادمان

   انجام انگيزی برای آنان  آارهای شگفت  چه گذشته
   را از اين پرست  خود قومهای بت  دست تو به2. ای داده

 راندی و اجداد ما را بجای آنها مستقر   بيرون ينسرزم
 بردی، اما   را از بين قومهای خدانشناس. نمودی
.  نمودی  موعود تثبيت  را در سرزمين اسرائيل بنی

 را تسخير   سرزمين  زور شمشير اين  تو به قوم3
 و   قدرت  نيافتند، بلكه  نجات بازوی خويش  ننمودند و به

 را رهانيد،   حضور تو آنان  به نانتوانايی تو و اطمي
 . خرسند بودی زيرا از ايشان

 خود   نيز قوم  اآنونی؛ هست  من خدا، تو پادشاهی ا4
  تو دشمنانک ما با آم5.   را پيروز گردان اسرائيل

  را آهی  تو آسان  نام  داد و به  خواهيم خود را شكست
 . آرد  خواهيم اند، پايمال برضد ما برخاسته

 مرا   آه  شمشيرم  به ، و نه  نيست  تير و آمانم  به يد منام6
   ما را از دست  تو بودی آه زيرا اين7 دهد،  نجات
 از ما متنفر بودند   دادی، و آنانی را آه  نجات دشمنان
 آرد،   خواهيم  تو را ستايش برای هميشه8.  دادی شكست

 . بود و تا ابد از تو سپاسگزار خواهيم
و رسوا ی ا  حاضر تو ما را دور انداخته لاما در حا9

ک  آم ما را در جنگی  ديگر لشگرهای؛ا ساخته
ی ا  داده  شكست  دشمنان تو ما را در مقابل10. یآن ینم

  ما را همچون11. آنند ی م  ما را غارت و آنها اآنون
ی  قومها و در ميانی ا  فرستاده  آشتارگاه  به گوسفندان
تا ما را بكشند و ی ا خته سا  پراآنده خدانشناس
و ی ا  فروخته  را ارزان ات  برگزيده تو قوم12. بخورند

ما را نزد 13. یا نبردهی  آنها سود از فروش
و ما مورد تمسخر و ی ا  خوار ساخته همسايگان

  ما را در ميان14.  ايم  قرار گرفته  اطرافيان توهين
را و آنها ما ی ا نما ساخته  انگشت خدانشناسی قومها
ها   تهمت هر روز بسبب16و15. اند  باد ريشخند گرفته به

  ، رسوا و سرافكنده  و دشمنان مخالفانی و دشنامها
 . شوم یم

  ، ولی تو را فراموش  است  شده  بر ما واقع  همه اين17
.  ايم ای نشكسته  با ما بسته  و پيمانی را آه ايم نكرده

   تو منحرف اه و از ر ايم  تو دلسرد نشده  به نسبت18
   حيوانات ، تو ما را در ميان با وجود اين19.  ايم نگشته

 . ای  روبرو ساخته ای و با مرگ وحشی رها نموده
 و دستهای خود را  آرديم  می اگر ما تو را فراموش20

   اسرار دل آيا تو آه21،  آرديم بسوی بتها دراز می
دانی  یتو م22دانستی؟   را نمی دانی، اين  را می هرآس

 و  شويم  روبرو می  ما بخاطر تو هر روز با مرگ آه
بايد قربانی شوند رفتار   می  گوسفندانی آه با ما همچون

بيدار  ای؟ چرا خوابيده! ای خداوند، بيدار شو23. آنند می
چرا روی خود را از 24! شو و ما را تا ابد دور نيانداز

   و خواری ما را ناديده گردانی و ذلت ما بر می
.  ايم  شده  و مغلوب  خاک افتاده اينک به25گيری؟  می

 زيرا تو   ده  و ما را نجات  آمک ما بشتاب برخيز و به26
 ! و محبتی سراسر، رحمت

 
  پادشاهی سرود عروس

  پادشاهی  سرود را برا  اين در حاليكه
 را پر  زيبا فكرمی ، آلمات سرايم یم

توانا، ی عر شا در دستی  قلم همچون. سازند یم
 .  است  سرودن  آماده زبانم

  ی؛ انسانها زيباترء تو از همه2
 .چكد ی م  و فيض  نعمت از لبانت

 .  است ساختهک خداوند تو را تا ابد متبار
  مقتدر،  پادشاهی ا4و3

  ببند   را بر آمر خويش  و جبروتت شمشير جالل
  سوار شو   خويش  بر اسب و شكوهمندانه
 !ی آن  دفاع  و تواضع و عدالت  تا از حقيقت

 . گرداند ی تو م را نصيبی بزرگی  پيروز قدرتت
 روند؛  ی فرو م  دشمنانت  قلب تيز تو بهی تيرها5

 .آنند ی م و قومها در برابر تو سقوط
 .  است  فرمانروايی تو را جاودانی آرده خداوند تخت6

 ی؛آن ی م  سلطنت  و انصاف تو با عدل
 ی؛ بيزار و از شرارتی  دار  را دوست عدالت7
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 از   و تو را بيش  تو را برگزيده  خدايت بنابراين
 .  است  ديگر شاد گردانيده هرآس

  سليخه  مر و عود و خوشی  بو  به  رختهايتء همه8
 ؛   است آميخته
   را نوازش گوشهايتی موسيقی  تو، نوا  عاج در آاخ

 . دهد یم
 ؛ ، شاهزادگانند دربارتی  ها نديمه9

  تو،   راست در دست
 .  است ، ايستاده خالصی  طال  به  مزين ملكه

 .   آن  گوش  من  نصيحت دختر، بهی ا11و10
   تا پادشاه  آن  خود را فراموش  و زادگاه  و خويش قوم

 . تو شودی  زيبايء شيفته
 .  ، زيرا َسرَور توست  آن او را اطاعت

 خواهند آمد صور با هدايا نزد تو  سرزمينی اهال12
 .  رضامندی تو خواهند بود  تو طالب  قوم وثروتمندان

 !  آنيد  را نگاه عروِس پادشاه13
 !   زيباست  چه  آاخش او در درون

 . باشد ی م  زربفت هايش لباس
 آورند؛  ی م  نزد پادشاه  نقشدارش او را با لباس14

 . آيند یاو می  نيز از پ هايش نديمه
   پادشاه  آاخ  درون بهی ادمانو شی  با خوش آنان15

 .شوند ی م هدايت
 بسيار خواهی شد و آنها   پسران ، تو صاحب ای پادشاه16

  شاهی را بر سر خواهند نهاد،   تاج نيز مانند اجدادت
ی خواهی  حكمران  به  را در سراسر جهان و تو ايشان
 .  گماشت

  داد،   خواهم ها شهرت  نسل  تو را در تمام نام17
 . تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود  مردمء همهو 
 

  خدا با ماست
 یاو مددآار!   ماست  و قوت خدا پناهگاه

ما ک  آم  در سختيها فورًا به  آه است
   زمين  ترسيد اگرچه ، ما نخواهيم بنابراين2. شتابد یم

دريا 3،  قعر دريا فرو ريزند ها به بجنبد و آوهی از جا
ها را   آوه برآرد و طغيانش   نمايد و آف غرش
 !بلرزاند

 شهر خدا  بهی  شادمان هايش  شعبه  آه نهريست4
  اين5. سازد ی م  خدا را پرنشاط  مقدسء آورد و خانه یم

   ساآن شهر هرگز نابود نخواهد شد، زيرا خدا در آن
  آنی  يار  دهد خدا به رخی  اتفاق  از آنكه پيش.  است

 فرياد بر   از ترس انجهی قومها6.  خواهد شتافت
دهد و دنيا  یها لرزانند؛ خدا ندا م آورند؛ حكومت یم

 .شود ی م  گداخته مانند موم
   پناهگاه يعقوبی خدا!   با ماست خداوند قادر متعال7

 ! ماست
ببينيد در دنيا .  آنيد خداوند را مشاهدهی بياييد آارها8

 او جنگها را در9.   است نهادهی  خرابيها برجا چه
 ؛ آمانها را خواهد  خواهد ساخت سراسر دنيا متوقف

  ها را به ها را خرد خواهد آرد و عرابه ، نيزه شكست
 خدا   من  باشيد و بدانيد آه آرام«10.  خواهد آشيد آتش
   و احترام  مورد عزت جهانی  قومها  و در ميان هستم
 ». بود خواهم

   پناهگاه يعقوبی خدا!   با ماست خداوند قادر متعال11
 ! ماست

 
   جهان  تمام پادشاه

 ی بزنيد و شاد ، دست  جهان  مردمء همهی ا
  شاد پرستشی خدا را با سرودها! آنيد

او .   است  و پرهيبت زيرا خداوند متعال2! آنيد
   فرمان  بر سراسر جهان  آه  با عظمت استی پادشاه

 را ها ، طايفه  ما ساخت او قومها را مغلوب3. راند یم
 ما  سكونتی برای و سرزمين4  ما انداختی  زير پا به

 عزيز   افتخار قوم  موجب آهی برگزيد، سرزمين
 . اوست

   غريو شادی و صدای شيپور، به خداوند در ميان5
 او سرود  در ستايش6!   است  خود صعود نموده تخت

خدا 7!  آنيد  ما را با سرود پرستش پادشاه! بخوانيد
!  آنيد ؛ او را با سرود ستايش  است  جهان  تمام پادشاه

  او بر تخت. راند  می  فرمان خدا بر قومهای جهان8
 با ما  روسای ممالک جهان9.   است  خود نشسته مقدس

 آنند،   را پرستش اند تا با ما خدای ابراهيم متحد شده
   و برتر از همه  جنگاوران زيرا او قدرتمندتر از تمام

 .اشدب  می  جهان مردم
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 شهر خداوند

   و بايد او را در آوه  است خداوند بزرگ
 . آرد ، ستايش  در اورشليم مقدسش

 شهر   بلند خدا، آن  آوه ، آن  صهيون  زيباست چه2
   جهان  مردم تمامی  شاد  موجب  ، آه  بزرگ پادشاه

 حضور دارد؛ او  آنی خداوند در قصرها3! باشد یم
 .  است  اورشليم  مردم پناهگاه

.  آنند  حمله  اورشليم  متحد شدند تا به  جهان پادشاهان4
در 6. ، گريختند  شده زده  را ديدند، شگفت  آن اما چون5

   زنی در حال  و همچون  را فراگرفت ، آنان آنجا ترس
 را مانند  تو ای خدا، آنان7.  شدند  زده زا، وحشت

آوبد،   می درهم  باد شرقی آنها را آشتيهای جنگی آه
   آارهای خداوند شنيدهء  درباره آنچه8. نابود آردی

 خود در شهر خداوند قادر  ، اينک با چشمان بوديم
 پايدار   را برای هميشه او اورشليم:  بينيم  می متعال
 .  خواهد داشت نگه

   و محبت  رحمت  تو، بهء  خانه خدا، ما در داخلی ا9
 ی؛ هست  مردمء ه هم تو مورد ستايش10.  انديشيم یتو م
 و  ؛ تو با عدل  است  رسيده  سراسر جهان  تو بهء آوازه

ی  داوريها بسبب11. یآن یمی  حكمران انصاف
  آنند و مردم یمی  شاد  اورشليم  تو ساآنانء عادالنه
 .آيند ی وجد م يهودا به

   آنيد و برجهايش  را طواف  خدا، صهيون قومی ا12
  هايش  آنيد و قلعه  توجه  حصار آن به13. را بشماريد

 آنيد تا بتوانيد   نگاه  را خوب آن. را از نظر بگذرانيد
  اين«14:  آنيد و بگوييد  را تعريف  آن  آينده نسلی برا

 او ما را   مرگ  هنگام  و تا به ماستی خدا، خدا
 ». خواهد آرد هدايت

 
   ثروت بودنی فان

 را   اين زمينی روی  قومهاء همهی ا
!  آنيد  گوش  جهان  مردم تمامی ا !ويدبشن

  به3،   و فقيران ثروتمندانی ، ا  و خواص عوامی ا2
ی  با مثل خواهم یم4.  دهيد  گوش  منء  حكيمانه سخنان
  بربطی  با نوا خواهم ی؛ م  آنم را بيانی زندگی معما
 .  را بگشايم  مشكل اين

؟ چرا   باشم  ترسان چرا بايد در روزهای مصيبت5
و 6 تبهكار دور مرابگيرند   دشمنان  آه  باشم ترسان

 فراوانی   و به  است  بر ثروتشان  اعتمادشان آنانی آه
  هيچكس7 نمايند؟  آنند مرا محاصره  خود فخر می مال
 را   خدا بپردازد و آن  خود را به تواند بهای جان نمی
  و  بسيار گرانبهاست  انسان  جانء زيرا فديه8.  دهد نجات

تواند   نمی هيچكس9.   نيست  آن  پرداخت آسی قادر به
.  او زندگی جاويد عطا آند  شود و به  انسان  مرگ مانع

   دانا خواه  هر انسانی، خواه  چگونه  آه بينيم زيرا می10
   برای ديگران  است  اندوخته ميرد و آنچه ، می نادان

  ه امالک و زمينهای خود را ب آنان11. نهد برجای می
  برند آه  می آنند و گمان  خود نامگذاری می نام

  غافل12. ماند  و تا ابد باقی می  دايمی است هايشان خانه
 خود باقی   ابد در شكوه  انسانی تا به  هيچ از اينكه

 .سپارد  می  جان  حيوان  همچون ماند بلكه نمی
   خود توآل  به آهی  افراد  سرنوشت  است اين13
ی  پيرو  از ايشان آهی  آسان نوشتآنند و سر یم
  هالآتی  بسو هستند آهی آنها گوسفندان14. نمايند یم

. آند یمی آنها را شبان»  مرگ«روند زيرا  ی م پيش
شوند و دور  ی م  نيكان  مغلوب ، شروران صبحگاهان
   مردگان  در عالم خود، اجسادشانی ها از خانه

   مردگان لم مرا از عا اما خداوند جان15. پوسد یم
 .، خواهد رهانيد  داده نجات

  شود و بر شكوه یثروتمند می آسی  نشو وقت نگران16
 بميرد  آهی زيرا هنگام17! گردد ی م  افزوده اش خانه
   دارد با خود نخواهد برد و ثروتش را از آنچهی چيز
هرچند او در 18.   قبر نخواهد رفت  او به بدنبال
  موفقيتشی  او را برا م باشد و مرد خوشبختی زندگ

   اجدادش آهی  جاي  به اما او سرانجام19، بستايند
 خواهد  ساآنی  ابد  و در ظلمت اند خواهد شتافت رفته
،   فّر و شكوهش  با وجود تمام  انسانی،آر20. شد

 .ميرد ی م  مانند حيوان سرانجام
  یواقعی قربان

 ء گويد؛ او همه ی م  سخن خداوند قادر مطلق
 نزد خود فرا   تا مغرب  را از مشرق مردم

 مظهر  ، آه  صهيون  خدا از آوه نور جالل2. خواند یم
ما خواهد ی خدا3. تابد ی، م اوستی و بزرگی زيباي
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 در  آتشی ها شعله.  نخواهد آرد آمد و سكوت
  او آسمان4.   اوست  او و گردباد در اطراف پيشاپيش
ی  خود داور  بر قومطلبد تا یمی  گواه  را به و زمين

 با   مرا آه  خاص قوم«: فرمايد یخداوند م5. آند
   من  به  نسبت اند آه  عهد بسته خود با منی ها یقربان

آسمانها گواهند 6» . آنيد  جمع وفادار بمانند، نزد من
ی  داور  و با عدالت  خود خداوند داور است آه
 .آند یم
   گوش  من ن سخنا ، به اسرائيلی ، ا  من قومی ا«7

 خود بر ضد  من!  شما هستمی  خدا دهيد، زيرا من
 شما را  هايتان ی قربانء در باره8.  دهم ی م شما شهادت
   تقديم  من  به ، زيرا آنها را پيوسته آنم ی نم سرزنش

 ، شما نيستمی ها و بزها  گوساله  طالب من9. آنيد یم
ستند از  ه  و آوه  در جنگل آهی  حيواناتء زيرا همه10
آنند  یها پرواز م  بر آوه آهی  پرندگانء همه11.  منند آن

   من چرند، به ی در صحراها م آهی  حيوانات و تمام
ک  از تو خورا بودم ی م اگر گرسنه12.  دارند تعلق
   است  در آن  آه  و هر چه  جهان ، زيرا آه خواستم ینم

 گاوها را   گوشت مگر من13.   است  من از آن
ی قربان14؟  نوشم ی بزها را م  و يا خون خورم یم

  خويشی  خدا  آه  است  آنيد اين  بايد تقديم آهی واقع
. ايد ادا آنيد  آرده را آهی را شكر نماييد و نذرهاي

   هستيد مرا بخوانيد؛ من  در مشكالت آهی هنگام15
 خواهيد   داد و شما مرا ستايش  خواهم شما را نجات

 ».آرد
   حق شما چه«: گويد  می  چنين  بدآاران بهاما خدا 16

   عهد منء  بياوريد و درباره  مرا بر زبان  احكام داريد آه
 داريد   نفرت  شدن زيرا شما از اصالح17 بگوييد؟  سخن

وقتی دزد 18. اندازيد  می  گوش  مرا پشت و دستورات
شويد و   می آند با وی همدست  دزدی می بينيد آه را می
   شما با خباثت سخنان19. آنيد  می  معاشرت رانبا زناآا
  نشينيد از برادرتان هرجا می20.   است  آميخته و نيرنگ
 آارها را آرديد و  اين21. آنيد  می گوييد و غيبت بد می
!   مانند شما هستم  هم فكر آرديد من.   چيزی نگفتم من

 . نمآ  می  آارها تنبيه  اين  شما را برای تمام اما اينک من
   گوش  من ايد، به  آرده  مرا فراموش ای آسانی آه«22

 آرد و فريادرسی   شما را هالک خواهم دهيد وگرنه

   از من  آه  آنست  منء قربانی شايسته23.  نخواهيد داشت
 آند   چنين هر آه.  آنيد سپاسگزار باشيد و مرا ستايش

 ». داد  خواهم  او نشان  را به  نجات راه
 

   هتوبی دعا
نزد او آمد و او ی  نب  ناتان  آه نوشتی  مزمور را داود هنگام اين(

 .) آرد  خود اوريا سرزنش  اوريا و آشتن  زنا با زن را بسبب

 فرما   رحم ، بر من  و آريم رحيمی خدای ا
  مرا از عصيانم2.   را محو آن گناهانم و

 . سازک  پا  و مرا از گناهم آامًال شستشو ده
؛  آنم  می  اعتراف ام  شده  مرتكب  زشتی آه مل ع به3

 تو ای خداوند،  به4.   است  در نظر من  هميشه گناهم
 در نظر تو   را آه  و آنچه ام  آرده  تو گناه بلی، تنها به

 و   است  عادالنه  من  تو عليه حكم.  ام  داده ، انجام است بد
 بدو  از من5.  از خطا هستی  داوری، تو مصون در اين

 در   منء  نطفه ای آه ، بلی، از لحظه ام تولد گناهكار بوده
 . ام  بوده  گناه  به  شد آلوده  بسته  مادرم رحم

 فكر  خواهی؛ پس  می  و راست تو از ما قلبی صادق6
   دور آن  مرا از من گناه7.   خود پر آن مرا از حكمت
.   شوم  تا سفيدتر از برف ؛ مرا شستشو ده تا پاک شوم

 باز   من ای، شادی مرا به  آوبيده  مرا در هم ای آه8
  از گناهانم9.  بار ديگر مسرور شود  من  تا جان گردان
 .  را محو آن  خطاهايمء  و همه  بپوش چشم

 و از نو،   بيافرين  من در درونک پای خدايا، دل10
  مرا از حضورت11.   عطا آن  من  به راستی روح
ی شاد12.  مگير ود را از منخک  پا  و روح مران
 تا با  آنی  و مرا يار  باز ده  من  را به  از گناه نجات
 تو را   احكام آنگاه13.   آنم  تو را اطاعت  و رغبت ميل
تو ی  بسو  و آنان  آموخت  خواهم  گناهكاران به

 . خواهند نمود بازگشت
 مرا   وجدانی، هست  منء دهنده  نجات آهی خدايی ا14

   در وصف  تا بتوانم آنک پای  خونريز  گناه از اين
 تا   آن خداوندا، آمكم15.   تو سرود بخوانم عدالت
 .  آنم  و تو را ستايش  را بگشايم  دهانم بتوانم

 را   آن  وگرنهی،نخواستی حيوانی  قربان تو از من16
   و اين  شكسته  قلب  اين منی قربان17.  آردم ی م تقديم
ی ؛ ا آنم ی م  تو تقديم  به  آه  است نآار م  توبه روح
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ی  مرا خوار نخواهء  هديه  اين  آه دانم یخداوند، م
 .شمرد

 ساز   را آامياب  اورشليم  خود مردم  لطف خدايا، به18
   بر قربانگاه آنگاه19.   بنا آن  را دوباره و ديوارهايش
ی هاي ی قربان  خواهد شد و تو از انواع تو گاوها ذبح

ی شوند خوشنود خواه ی م  تو تقديم  قربانگاه بر آه
 .گرديد

 
  خدا تنبيه

.   ادومی نوشت  خود دوآغ  دشمن  به  مزمور را داود در اعتراض اين(

 .)22   سموئيل  اول  آنيد به نگاه

  خود فخر مرد قدرتمند، چرا از ظلمی ا
  در نظر خدا رسوا آهی آسی  ای؟آن یم

گر،  حيلهی ا2ی؟ بال یخود م   روز به  چرا تمامی،هست
   زبانتی؛ را نابود آن  ديگران آهی چين ی م توطئه

  ترجيحی  نيك را بهی بد3.   است ، تيز و بّرنده مانند تيغ
  دوستی  را بيشتر از راست و دروغی ده یم
  با سخنانتی  دار فريبكار، تو دوستی ا4 .یدار یم

 .یبار بياوری تباه
 تو   آشيده  بيرون ات  را از خانه، خدا نيز تو بنابراين5

   را از زمين ات را بكلی نابود خواهد آرد و ريشه
، خواهند ترسيد   را ديده  اين نيكان6.  خواهد آند زندگان
   همان ببينيد، اين«7:  ، خواهند گفت  تو خنديده و به

   ثروت  به آرد، بلكه  نمی  خدا توآل  به  آه مردی است
 از   و حراست نمود و برای حفظ  می  خود تكيه هنگفت
 ».شد  می  متوسل  ظلم خود به

 خدا ء  در خانه  آه هستمی  زيتون  مانند درخت اما من8
   خواهم  خدا توآل  رحمت  تا ابد به شود؛ من یسبز م
 از تو  پيوستهی ا  آرده  آه  آنچه خدايا، بسبب9. آرد

  خواهم   تو اعالن  نمود و در حضور قوم تشكر خواهم
 .ی تو نيكو هست آرد آه
  بدآار انسان

  احمق آند خدايی وجود ندارد،  فكر می آسی آه
   به  و دست  فاسد است  شخص چنين.  است
 .  نيكی در او نيست زند و هيچ آارهای پليد می

  آند تا شخص ی م  انسانها نگاه  به خداوند از آسمان2
 از او  اما همه3 . خدا باشد  طالب بيابد آهی ا فهميده

  اند و در وجود هيچ  فاسد گشته اند، همه  شده روگردان
 . نيستی  نيك از آنانک ي
 او را مانند  شناسند و قوم  خدا را نمی فهم  بی  بدآاران اين4

آنند   را نمی  فكرش  هيچ ولی زمانی آه5. بلعند  می نان
دا ، زيرا خ  وجود آنها را فرا خواهد گرفت  وحشت ناگهان
 را روی  ، استخوانهايشان  خود را هالک آرده  قوم دشمنان
،   است  را طرد آرده خدا آنان.  خواهد آرد  پخش زمين

 . خواهند شد  چيره  او بر آنان  قوم بنابراين
  خداوند آنانی  چقدر شاد خواهند شد وقت  اسرائيل قوم6

  از صهيون خداوند،ی ا!  سازد را رستگار و آامياب
 !  ده  خود را نجات فرما و قومی تجل

 
   دشمن  از دست نجاتی دعا برا

خواستند او را   می  اهالی زيف  آه  مزمور را داود هنگامی نوشت اين(

 )1: 26و 19: 23  سموئيل1   آنيد به نگاه.  آنند  تسليم  شائول به

   و به  ده  خود مرا نجات  قدرت ای خدا، به
خدايا، دعای 2.   آن  دفاع  از من  خويش قوت
 بر  زيرا بدآاران3 فرما،   توجه  سخنانم مرا بشنو و به

.  مرا دارند  قصد جان اند و ظالمان  برخاسته ضد من
 .شناسند  تو را نمی اند آه  آسانی آنان

   مرا حفظ  هستی و جان ای خداوند، تو مددآار من4
 خواهی   سزای اعمالشان  مرا به تو دشمنان5. آنی می
 . خواهی آرد  آن  هستی و آنها را ريشه تو امين. ساندر
   تو تقديم بهی  قربان  و رغبت خداوند، با ميلی ا6

 زيرا تو نيكو   گفت  خواهم  آرد و تو را سپاس خواهم
 با  و منی ا  رهانيده  مشكالتمء تو مرا از همه7. یهست

 . ام  را ديده  دشمنانم  خود شكست چشمان
 

   آرده  او خيانت  به وستش د آهی آسی دعا
 یهنگام.   آن  گوش منی  دعا خدا، بهی ا

.   مكن ، خود را پنهان آنم ی م  نزد تو ناله آه
 فرما، زيرا از   را مستجاب  را بشنو و آن دعايم2

  تهديد دشمنان3.   آنم  چه دانم یفكر، نمی  پريشان شدت
 با  آنان.   است  آرده  را آشفته ، خاطرم  بدآاران و ظلم
  آنند و مرا عذاب ی رفتار م  با من  و نفرت خشم
 . دهند یم
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؛  قرار آرده ی و مرا ب  انداخته  چنگ  بر قلبم ترس4
از 5.   است  را فرا گرفته  سراسر وجودم  مرگ وحشت
  به7و6.  آنمی  ته  قالب استک  و لرز نزدي  ترس شدت
  داشتم ی م  آبوتر بال  همچون آاشی ا«:  گويم یخود م
 و در آنجا  آردم یدور در صحرا پرواز می  جاي تا به
  شتافتم یم8؛  آردم ی م  و استراحت شدم ی م پنهان
 در   حوادث و از تند باد و طوفانی پناهگاهی بسو
 ». ماندم ی م امان

   زبان  آه  آن  پريشان  را چنان  بدآاران خداوندا، اين9
 و  شهر را از خشونت  يكديگر را نفهمند، زيرا آنان

 شهر را دور   روز و شب آنان10. اند  پر ساخته ظلم
 شهر پر از11. آفرينند ی م  و جنايت زنند و شرارت یم

ها دور   از آوچه  و فريب  و حيله  وفساد است ظلم
 .شود ینم
آند، و   می  توهين  من  به  آه  نيست  من  دشمن اين12

 بر   آه  نيست  من  حريف ؛ اين آردم  می  تحمل گرنه
.  آردم  می  خود را از او پنهان ، وگرنه  برخاسته من
!   صميمی و همكار من  تو هستی ای دوست اين13
، با يكديگر   داشتيم  صادقانه ما با يكديگر رفاقت14

 .  رفتيم ی خدا م ء خانه  به  و با هم آرديم  می درد دل
 گور شوند،   به ، زنده  از وقت  پيش  دشمنانم باشد آه15

 .  است  پر از شرارت هايشان زيرا دلها و خانه
 خواهد   و او نجاتم طلبم یمک  از خدا آم اما من16
 و  نالم ی خدا م  پيشگاه  به ، ظهر و شب صبح17. داد

هر 18. مرا خواهد شنيدی  و او صدا آنم ی م شكايت
 با آنها   زيادند، اما او مرا در جنگ  من چند دشمنان

.  باز خواهد گرداند  سالمت  و به روز خواهد ساختپي
   است نشستهی  فرمانرواي  بر تخت  از ازل آهی خداي19

 خواهد داد،   را خواهد شنيد و آنها را شكست دعايم
پليد خود را ی ها ترسند و نقشه یزيرا آنها از خدا نم

 .دهند یتغيير نم
 ی خود را بر رو  دست  من  و همكار سابق دوست20

. شكند یخود را می آند و عهد دوست ی بلند م دوستانش
   و نفرت  آينه  اما در باطنش  است  چرب زبانش21

 اما   نيز نرمتر است  از روغن سخنانش.  هست
 .آند یمی برد و زخم ی شمشير م همچون

   خدا واگذار و او تو را حفظ  خود را به مشكالت22
   شخص  آه تخداوند هرگز نخواهد گذاش. خواهد آرد

 .نيكوآار بلغزد و بيفتد
باز   خونخوار و نيرنگ  اشخاص خدا، اينی اما تو ا23

 بر  منی ول. فرستادی  گور خواه  به  از وقت را پيش
 .  دارم تو توآل

 
  از دشمنی رستگاری دعا برا

   فرما، زيرا مورد هجوم  رحم ای خدا، بر من
هر روز    و مخالفانم ام  قرار گرفته دشمنان

   روز دشمنانم تمام2. آنند  تنگتر می  را بر من عرصه
جنگند   می  با من  آه مخالفانم. آورند  می  يورش بر من
  ، ای خداوند، بر تو توآل  بترسم هنگامی آه3. بسيارند
 و بر او  ستايم های خداوند را می وعده4.  آرد خواهم
   چه  من  به فانی  ترسيد، انسان  نخواهم ، پس  دارم توآل
 تواند آرد؟ می

   هستند و يک دم  روز در فكر آزار من  تمام دشمنانم5
   در آمين  شده  جمع آنها با هم6. گذارند  نمی مرا راحت

، قصد   مرا زير نظر گرفته  حرآات نشينند و تمام می
   سالم  مگذار آنها جان  وجه  هيچ به7. آنند  را می جانم

 .  آن د آنها را سرنگون خو با خشم. بدر برند
 را داری و   اشكهايم  آگاهی؛ حساب تو از پريشانی من8
   تو را به روزی آه9. ای  آرده  ثبت  را در دفترت آن

، خواهند   خورده  شكست ، دشمنانم آمک بخوانم
.   است  من  خداوند پشتيبان  آه  دارم يقين.  گريخت

،   دارم  او توآل و بر ستايم های خداوند را می وعده11و10
تواند آرد؟   می  چه  من  به انسان.  ترسيد  نخواهم پس

 آرد و  ای خدا، نذرهای خود را ادا خواهم12
 نمود،   خواهم  تو تقديم  درگاه های تشكر را به قربانی

 رهانيدی و نگذاشتی   مرگ زيرا تو مرا از پرتگاه13
 نور حياتی  در  اآنون  تا بتوانم  بلغزد و نابود شوم پايم
 .  روم  راه  در حضور توست آه
  کآمی دعا

 ،  آن  رحم بر من!   آن  رحم خدا بر منی ا
 بال   اين آهی تا وقت.  ام  آورده  تو پناه زيرا به

 .  گرفت  خواهم  پناه بگذرد، در زير بالهايت
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آورد،  ی را بر م  نيازهايمء  همه  آه متعالی نزد خدا2
،   فرموده مرا اجابتی  دعا از آسماناو 3.  آنم یدعا م

 خواهد   را شكست  خواهد بخشيد و دشمنم مرا نجات
   دريغ خود را از منی  و راست خدا رحمت. داد

 . نخواهد داشت
. اند  آرده خو مانند شير مرا محاصره  درنده مردم4

 مانند   و زبانشان  و پيكان  نيزه آنها همچونی دندانها
   و شكوه خدا، جاللی ا5.   است دهشمشير، تيز و بّرن

   تو بر تمام تو باالتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت
 . آشكار شود جهان

   نهادند تا مرا گرفتار سازند و من  دام  برايم دشمنانم6
   چاه  من آنها در سر راه.   شدم  خم در زير بار غصه
 . افتادند  در آن آندند، اما خودشان

 و اعتماد خود  ام  خود را نباختهء وحيه ر خدا، منی ا7
 خواند و تو را   سرود خواهم من.  ام  نداده را از دست

  بربطی ا!  بيدار شو  من جانی ا8.  آرد  خواهم ستايش
!   را بيدار سازيم  دم ، بصدا درآييد تا سپيده و عود من

 و در   گفت  خواهم  تو را سپاس  مردم خدايا، در ميان9
  زيرا رحمت10 آرد،   خواهم ها تو را ستايش قوم ميان
 تو   و شكوه خدا، جاللی ا11.   است  عظيم نهايت یتو ب

   تو بر تمام باالتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت
 . آشكار شود جهان

 
   بدآاران مجازاتی دعا برا

 زنيد،  می  از انصاف  دم ، شما آه ای قضات
شما 2آنيد؟   نمی  قضاوت چرا خود عادالنه

  آشيد و در سرزمين های پليد می در فكر خود نقشه
 . شويد  می  و جنايت  ظلم خود مرتكب

 هستند؛  خود منحرفی  زندگ  بدآار در تمام اشخاص3
ی زهر5و4. گشايند ی م  دروغ  به از روز تولد لب

  آر، گوشی  زهر مار دارند و مانند افع  چون آشنده
 را نشنوند،   افسونگرانبندند تا آواز یخود را م

 . آنند  افسون  با مهارت هرچند افسونگران
.  خو را بشكن  درنده  مردم اينی خدا، دندانهای ا6
 و  شود، نيست ی م  ريخته آهی  آب بگذار آنها همچون7

 هدر   به اندازند، تيرشان یتير می نابود گردند و وقت
 محو  فرو روند و  گل  به  حلزون بگذار همچون8. رود

  ، نور آفتاب  بدنيا آمده  مرده آهی ا شوند و مانند بچه
خداوند بر آنها ی  تو، ا  خشم  آتش باشد آه9. را نبينند
 بخود بيايند، پير و   از اينكه  شود و پيش افروخته
 .بسوزندک  مانند خار و خاشا جوان

 را ببينند،   بدآاران مجازاتی  وقت نيكوآاران10
   جويبار خون ؛ آنها از ميانشادخاطر خواهند شد

 خواهند  مردم11.  عبور خواهند آرد اجساد بدآاران
ی گيرند؛ واقعًا خداي ی م  پاداش نيكانی براست«:  گفت
 ».آند یمی  داور  در جهان  آه هست

 
  محافظتی دعا

   دشمنانم ، مرا از دست منی خدای ا
مرا از 2.   آن  حفظ مرا از مخالفانم ؛ برهان

  ببين3.   ده  گناهكار و خونريز نجات مردمان شر
   بر ضد من ستمكاران. اند  نشسته  من  در آمين چگونه
   سر زده از منی  يا خطاي  گناه  آنكه اند بدون برخاسته

 آنها   حال ، با اين ام  نشده مرتكبی آار خالف4. باشد
خداوند، ی ا.  آورند  هجوم شوند بر من ی م آماده

خداوند قادر ی ا5!  بيا  آمكم  و به ينبرخيز و بب
 قومها را ء ، برخيز و همه اسرائيلی خدای ، ا متعال

 و  ؛ بر ستمكاران  برسان اعمالشانی  سزا به
 .  مكن  رحم گناهكاران

   پارس گردند و مانند سگ  باز می  شامگاهان دشمنانم6
آورند و  فرياد برمی7. زنند آنند و شهر را دور می می

  گمان.   مانند شمشير تيز است گويند؛ زبانشان  میناسزا
اما 8. شنود  را نمی آميزشان  توهين برند آسی سخنان می

 قومها   آن  آنها خواهی خنديد و تمام تو ای خداوند، به
   اميد من ، چشم  من ای قوت9. را تمسخر خواهی نمود

 با  خدای من10.  تو هستی  من ، زيرا پشتيبان بر توست
  رود و مرا هدايت  می  من  پيشاپيش  خويش ترحم
   خواهد داد شكست  اجازه  من آند؛ خداوند به می

 سپر ما هستی، آنها  ای خداوندی آه11.   را ببينم دشمنانم
 را   عبرت  درس  اين ، مبادا مردم  نابود نكن باره را يک

   خويش  آنها را با قدرت  آنند، بلكه زود فراموش
؛   آنهاست  بر زبان گناه12.  خوار گردان و  پراآنده

 در  باشد آه.   است  شرارت  به  تمامًا آلوده سخنانشان
  دهند و دروغ  می آنها دشنام. تكبر خود گرفتار شوند
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 تا   خود نابود آن  آنها را با خشم پس13گويند،  می
 تنها بر   خدا نه  بدانند آه  شود و مردم  گم نامشان
 .آند  حكمرانی می  بر سراسر جهان ، بلكه اسرائيل

  گردند و مانند سگ ی باز م  شامگاهان دشمنانم14
ی آنها برا15. زنند یآنند و شهر را دور م ی م پارس
دوند و اگر سير  یمی و آنسوی  سو  اين بهک خورا

 .آشند ی م نشوند زوزه
 با   سراييد؛ صبحگاهان  تو را خواهم  قدرت اما من16

 خواند، زيرا   تو سرود خواهم رحمت  شادی در وصف
 . هستی  من های روزگار، تو پناهگاه در سختی

.  خوانم ، برای تو سرود می  من ای خدا، ای قوت17
 .آنی  می  مرا محبت  تويی، ای خدايی آه  من پناهگاه

 
  یرهايی دعا برا

 بود   با لشگر سوری در جنگ  آه  مزمور را داود هنگامی نوشت اين(

 جنگی   همان اين.  خواهد شد  برنده  طرف  نبود آدام ز معلومو هنو

 ء دره« هزار ادومی را در  ، سردار لشگر داود، دوازده  يوآب  آه است

 .)از پای درآورد»  نمک

  ما رای،ا خدا، تو ما را طرد آردهی ا
 ی؛ا  بوده  و بر ما خشمگين  ساخته پراآنده

   ساخته  را لرزان زمين2. ما بازگردی بسوک اما اين
 آور، زيرا   را بهم  شكافهايشی؛ا  را شكافته و آن
  ات  برگزيده  قوم به3. شودی  متالش استک نزدي
   افراد مست  ما را همچونی؛ا  داده فراوانی ها یسخت
 .یا  نموده  و سرگردان گيج

ی دارند پرچم یمی  تو را گرام آهی آسانی تو برا4
ی  تيرها  را در مقابل ا آنانتی ا  اهتزاز درآورده به

   ما را دوست آهی خدايی ا5. ی دار  در امان دشمن
ما را ی  و دعا  ده  ما را نجات  خويش  با قدرتی،دار

 . فرما اجابت
   و فرموده  گفته  سخن  خويش  مقدسء خدا در خانه6

   را بين  سوآوتء  و دره با پيروزی شهر شكيم«:  است
   من جلعاد و منسی از آن7.  آرد م خواه  خود تقسيم قوم
   من  و يهودا عصای سلطنت  آالهخود من ؛ افرايم است
 برای شستشو بكار   را مانند لگن  موآب اما قوم8.  است
 و بر   انداخت  را خواهم  آفشم  ادوم  برد، بر قوم خواهم
 ». آورد  فرياد بر خواهم فلسطين

حصاردار ی  شهرها گرفتنی  مرا برا  آه آيست10و9
؛  آنی خدا، تو ما را رهبری آند؟ ای  رهبر ادوم
 ما را ی،ا  شده از ما روگردانک  اين  تو آهی،بل

،  آنک  آم  با دشمن تو ما را درجنگ11!  آنی رهبر
ی تو اک با آم12.   است فايده ی ب انسانک زيرا آم

 ما را   شد، زيرا تو دشمنان خدا، پيروز خواهيم
 !دادی  خواه شكست

 
  محافظتی دعا برا

 مرای  را بشنو و دعا خدا، فريادمی ا
  ، تو را به  ديار غريب از اين2!  فرما اجابت

   به  است  پريشان  فكرم مرا آه.  طلبم یمک آم
 زيرا تو در برابر3.   آن  هدايت مطمئنی پناهگاه
 .یا  بوده  من و پناهگاهی  حام دشمنانم

 و در زير   شوم  تو ساآنء  در خيمه  عمرم بگذار تمام4
  را آهی خدايا، تو قولهاي5.   گيرم تو پناهی  بالهاء سايه
   به آهی ا  ساخته را نصيبمی  و برآاتی،ا ، شنيده ام داده
  .یبخش یدارند، م یمی  تو را گرام  نام آهی آسان

.  آند  سلطنت سالی  تا سالها  را زياد آن عمر پادشاه6
  خدا، او حكومتی  حضور تو ا تا ابد در باشد آه7

 . فرما خود محافظتی  و راست او را با رحمت. آند
   آرد و هر روز به  خواهم  تو را ستايش  هميشه پس8

 . نمود  وفا خواهم ام  تو داده  به آهی قولهاي
 

  خدا  محافظت اعتماد به
 يابد، زيرا ی م  تنها نزد خدا آرام  من جان
   دهنده او نجات2.  وست ا  از جانب  من نجات
   من  محافظء ؛ او قلعه  است  من  پناهگاهء و تنها صخره

 . خورد  نخواهم  هرگز شكست ، پس است
  آوريد تا مرا آه ی م هجومی  آ ، تا به آدميانی ا3

تنها 4؟ درآوريدی  از پا ام فرو ريختهی  ديوار همچون
 بزير  ارم د آهی  مقام  مرا از اين  آه  است  اين فكرتان

 خود مرا  بزبان.  داريد  را دوست اندازيد؛ شما دروغ
 .آنيد ی م  لعنتم در دلتانی دهيد ول ی م برآت

  ، زيرا اميد من  ياب ، تنها نزد خدا آرام  من جانی ا5
   من  پناهگاهء  و تنها صخره  دهنده او نجات6.  بر اوست

  ت هرگز شكس ، پس  است  من  محافظء ؛ او قلعه است
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؛   خداست  از جانب  من  و عزت نجات7.  خورد نخواهم
 بر   وقت ، همه مردمی ا8.   خداست  من  و پناهگاه قوت

خود را بحضور او بريزيد، ی  نماييد؛ دلها او توآل
 .  ماست زيرا خدا پناهگاه

   او ناچيزند؛ اشخاص  انسانها در مقابلء همه9
ی در ترازوی ، همگ  و نشان نام ی و افراد ب سرشناس
بر 10.  سبكترند روند، زيرا از باد هم یاو باال م
ی  دزد  از راه  ثروت  آسب  نكنيد و به  تكيه خشونت

 بر   زياد شود دل  ثروتتان  نكنيد، و هرگاه  خوش دل
 . نبنديد آن
:   است  خداوند فرموده  آه ام بار شنيدهک  از ي بيش11
 نيز از  د، رحمتخداونی ا12» .  است  من  از آن قوت«
  پاداش   آارهايش  را بر اساس ، و تو هرآس  توست آن

 .دادی خواه
 

 خداوندی  برا اشتياق
 .)  بود، سراييد  در بيابان آهی  مزمور را داود هنگام اين(

سحر    هستی؛ در صبح ای خدا، تو خدای من
  ؛ تمام  توست  مشتاق  من جان.  طلبم تو را می

.   توست ء، تشنه آب مينی خشک و بی ز  همچون وجودم
 تو را   و جالل  و قوت ام  ديده  مقدست تو را در مكان2

 شيرينتر از زندگی   تو برايم محبت3.  ام  آرده مشاهده
و تا 4 خواهد آرد،   تو را ستايش  لبهای من ، پس است
   و دستهای خود را به  گفت  خواهم  تو را سپاس ام زنده
 سير   من جان5.  آرد دراز خواهم بسوی تو  نيايش

 . خواهد آرد خواهد شد و با شادی خداوند را ستايش
 ء ، در باره آشم ی در بستر خود دراز م  آه  هنگام شب6

   پسی،ا  بوده  مددآار من تو هميشه7.  آنم یتو فكر م
 در تو  هميشه8.  آرد خواهمی تو شادی در زير بالها

   از من  پرقدرتت دست و تو با   گرفت  خواهم پناه
 .نمودی  خواه حمايت

 زير  ، به  مرا دارند هالک شده  قصد جان اما آنانی آه9
   دم  به  در جنگ ايشان10.   فرو خواهند رفت زمين

اما 11.  گرگها خواهند شد ءشمشير خواهند افتاد و طعمه
 بر خدا   آسانی آهء همه.  آرد  در خدا شادی خواهم من

   خواهند آرد، اما دهان اند او را ستايش اعتماد نموده
 . خواهد شد  بسته دروغگويان

 
  محافظتی دعا

  آن   گوش آميز من های شكوه  ناله ای خدا، به
در 2.  فرما  حفظ  دشمنان  را از دست و جانم

  آنند، از من  برپا می  فتنه  آه  بدآارانء  توطئه مقابل
 شمشير،  ا همچون خود ر آنها زبان4و3.   آن محافظت
 مجهز   تلخ  با سخنان اند و بجای تير و آمان تيز آرده

  گناه  بی  انسان های خود به اند تا در آمينگاه شده
های   نقشه  دادن آنها يكديگر را در انجام5.  زنند شبيخون
 آجا   اينكهء درباره. آنند  می  خود تشويق ءشرورانه

نمايند،   می مشورت  دامهای خود را آار بگذارند با هم
آنها 6» .تواند اينها را ببيند  نمی  آس هيچ«: گويند و می
 ما نقصی ء نقشه« :گويند آنند و می  می  طرح  شومء نقشه
 ! گر است  چقدر حيله  انسان فكر و دل» !ندارد

 قرار خواهد   تيرهايش  را هدف  بدآاران اما خدا اين7
 خواهند   زمين  نقش  زدن  بهم چشمک داد و آنها در ي

 خود خواهند   زشت  سخنانء  آنها طعمهی،آر8. شد
 آنها را بينند با تمسخر سر خود را  آهی آسان. شد
 ء  خواهند ترسيد و در باره ايشان9.  خواهند داد تكان
ی خدا تفكر خواهند نمود و آنها را برای آارها
 .  خواهند آرد  تعريف ديگران

 نمايند؛  د و بر او توآلآننی  در خداوند شاد نيكان10
 ! آنند  او را ستايش  پاآدالنء همه

 
  ی و شكرگزار ستايش

   تو را در صهيون  آه  است خدا، شايستهی ا
 ادا  ايم  نذر آرده  را آه  و آنچه  آنيم ستايش

 !یشنو ی دعا م آهی هستی زيرا تو خداي3و2،  نماييم
. ند آمد نزد تو خواه  گناهانشان  بسبب  مردمء همه

آنند، اما تو آنها را  یمی  ما بر ما سنگين گناهان
 تو او را  آهی  آس  سعادت خوشا به4. بخشيدی خواه

 تو   در پيشگاه  مقدسء تا بيايد و در خيمهی ا برگزيده
 تو   مقدسء خانهی ها ی نيكويء ما از همه!  شود ساآن

 . شد برخوردار خواهيم
ی، تو با آارهای  ما هستء  رهاننده ای خدايی آه5

تو . دهی  ما را می انگيز خود پاسخ  و شگفت عادالنه
 . هستی  در سراسر جهان  مردمء  همه اميد و پشتيبان
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   مهيب و قدرتی  ساخت خود محكمی ها را در جا آوه6
 دريا و   تالطم  آه همانگونه7. ی داد خود را نشان

 را   مردم  شورشی،ساز ی م  را ساآت  امواج غرش
ی  از آارها  زمين ساآنان8. یآن ی م يز خاموشن

   بسبب مردمی فرياد شاد. انگيز تو حيرانند شگفت
ديگر ی  تا سو زمينی سوک تو از يی آارها
 ! انداز است طنين

 را حاصلخيز  و آنی ساز ی م  را سيراب تو زمين9
 را  ، زمين پر از آبی ها  با رودخانه.یگردان یم
  تا از محصوالتشی ساز ی بارور م انسانی برا

و ی آن ی م را سيراب  آنی شيارها10.  آند استفاده
   بر زمين  باران.یساز ی را هموار م بلنديهايش

   خود زمين با برآات11. برويند  تا نباتاتی باران یم
.  تو لبريز استی ها  از نعمت  جهانی؛آراي یرا م

سفند گاو و گوی ها ها پر از گله ها و تپه چراگاه13و12
   جهان باشد؛ تمام ی م ؛ واديها سرشار از غله است
 !خواند یآورد و سرود م یبرمی  شاد بانگ

 
  یسرود شكرگزار

 خدا فريادی ، برا زمينی  رو  مردمء همهی ا
 او را با   پرشكوه نام2! سر دهيدی شاد

 خدا  به3!  آنيد  او را بيان سرود بستاييد و عظمت
 تو  قدرت! توی  آارها يز استانگ  حيرت چه«: گوييد

   مردم تمام4. درخواهد آوردی  را از پا دشمنانت
 خواهند آرد، تو را خواهند   تو را پرستش جهان

 ». تو سرود خواهند خواند  نام ستود و به
   آنيد؛ ببينيد چه خدا را مشاهدهی بياييد آارها5

.   است  داده انسانها انجامی انگيز برا شگفتی آارها
ی  آرد و اجداد ما با پا تبديلی  خشك و دريا را بها6

 آار   اين  بسبب ايشان.  عبور نمودند  آن  از ميان پياده
 .خدا شاديها آردند

آند و رفتار  یمی  حكمران خداوند تا ابد با قدرت7
،   سرآش مردمی  ا پس.  قومها را زير نظر داردء همه

   را ستايشمای قومها، خدای ا8.  نكنيد برضد او قيام
او 9.  شود  شما شنيده بگذاريد آواز ستايش! آنيد
  گذارد پاهايمان یرهاند و نم یما را از خطر می زندگ
 .بلغزد

  آهی ا  مانند نقرهی؛ا  آرده خدا، تو ما را امتحانی ا10
ک شود، ما را پاک گذارند تا پا ی م در آوره

 یو بارهای  گرفتار ساخت ما را در دام11. یا نموده
 ما را بر ما  دشمنان12. ی ما نهاد  بر دوش سنگين
،   عبور آنيم  و آتش از آبی و گذاشتی  گرداند مسلط

 وفور   در آن آهی آوردی  مكان  ما را به اما سرانجام
 .  است نعمت

 آورد تا   تو خواهم ء خانه بهی سوختنی ها یقربان13
 در  آهی  هنگامی،بل14.  خود را ادا نمايمی نذرها
.  آرد  را ادا خواهم آنک  و اين  نذر آردم  بودم زحمت

   و بز تقديم  آرد و گوساله خواهمی گوسفند قربان15
  سوزاند تا  خواهم  نمود و آنها را بر قربانگاه خواهم

 . آشد تو زبانهی  آنها بسو خوبی بو
 شما  ، بياييد و بشنويد تا به  خداترسانء همهی ا16

فرياد 17.   است  آرده  چه منی ا خداوند بر  آه بگويم
   و او را ستايش خواستمک  و از او آم برآوردم
،  داشتم ی م  خود نگه  را در دل اگر گناه18.  نمودم

  منی  دعا اما او به19. شنيد ی را نم خداوند دعايم
 !   است  آرده  را مستجاب  و آن  نموده توجه

 و  نگذاشته  جواب یمرا بی  دعا آهی  بر خداي سپاس20
 .  است  نكرده  دريغ  خود را از من رحمت

 
  یسرود شكرگزار

 و   ده  و ما را برآت  آن خدايا، بر ما رحم
 ء تا بوسيله2،  خود را بر ما بتابانی رو نور

   شود و خبر خوش  شناخته  تو در جهانء ما اراده
 . برسد زمينی  رو  مردمء  همه  تو به نجات

 آنند؛ باشد   تو را ستايش  مردمء  همه خدايا، باشد آه3
 ! گويند  قومها تو را سپاسء  همه آه

، سرود خواهند خواند، زيرا تو   قومها شاد شدهء همه4
و ی آن یمی  را داور  مردم  و انصاف عدلی از رو

 .ینماي ی م آنها را هدايت
 آنند؛ باشد   تو را ستايش  مردمء  همه خدايا، باشد آه5
   زمين آنگاه7و6!  گويند قومها تو را سپاس  ء همه آه

   خود را توليد خواهد آرد و تو ما را برآت محصول
 خواهند   تو احترام  به  جهان  مردم ءداد و همهی خواه

 . گذاشت
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  یپيروزی سرود مل

 . ساز  را پراآنده ای خدا، برخيز و دشمنانت
 دارند از حضور   از تو نفرت بگذار آنانی آه

   دود در برابر باد پراآنده چنانكه2. بگريزندتو 
   ساز؛ همانگونه  را پراآنده  تو ايشان شود، همچنان می
 بگذار  شود، همچنان  می  گداخته  آتش  در مقابل  موم آه

  اما نيكوآاران3.  نابود شوند  در حضورت گناهكاران
 باشند؛ از شادی  شادی آنند و در حضور تو خوشحال

 . باشند رند و خوشفرياد برآو
   او را ستايش نام.  خدا سرود بخوانيد در وصف4

  درستی ، راه  بر ابرها سوار است او آهی برا. آنيد
 !آنيدی  شاد در حضورش!   او خداوند است نام. آنيد

، پدر   است  خود ساآن  مقدسء  در خانه آهی خداي5
 و  آسان یاو ب6. باشد ی م زنان   بيوه  و دادرس يتيمان

 را  گرداند و اسيران ی م ها ساآن  را در خانه آوارگان
  آب یو بک  خش  در زمين اما ياغيان. سازد یآزاد م
 . خواهند شد ساآن

 خود را ء  برگزيده تو قومی ، وقت اسرائيلی خدای ا8و7
   زمينی، عبور نمود  بيابان و از ميانی  آرد هدايت
  نا از ترس سي  باريد و آوه  خورد و آسمان تكان

خدا، تو نعمتها ی ا9.  افتاد  لرزه حضور تو به
   و ناتوان  خسته  خود را آه ء برگزيده و قومی بارانيد

   تو در زمين جماعت10. ی بخشيد بودند، نيرو و توان
  ، حاجت مهربانی خدای  شدند و تو ا موعود ساآن

 .ی را بر آورد نيازمندان
 را   آن  آسانی آه آرد و  را اعالن خداوند آالم11

:   است  او اين شماری بودند؛ آالم  بیء  دادند عده بشارت
زنانی ! گريزند  می  بشتاب  و سپاهيانشان پادشاهان«12
   خود قسمت  جنگی را بين  هستند غنايم  در خانه آه
 روزی فقير و بينوا بودند، اما  آنها اگر چه13. آنند می

 را مانند آبوتری  و ثروتمندند و خود اينک خوشبخت
 با زر و   طاليی است  و پرهايش فام  نقره  بالهايش آه

 پادشاهانی را  خدای قادر مطلق14» .اند زيور آراسته
 در   آه های برف  بودند مانند دانه  اسرائيل  دشمن آه

 و محو  شود، پراآنده  می  آب  صلمون جنگلهای آوه
 . ساخت

ی  جبالها سلسله ی، ا  باشان عظيمی ها آوهی ا16و15
   اين  به بلند داريد، چرا با حسرتی ها  قله  آه بزرگ
   نگاه  است  خود برگزيده مسكنی  خدا برا آهی آوه
 خواهد   ساآن  ابد در آن  خداوند تا به  يقين آنيد؟ به یم

 .بود
 سينا   از آوه  هزار عرابه  هزاران خداوند در ميان17
،   است  صهيون ر آوه د  آه  خويش  مقدسء  خانه به

 ء  عده  باال صعود نموده  عالم او به18.   است رفته
  از ميان.   است  برده  اسارت زيادی را با خود به

اند،   زمانی ياغی بوده ، حتی از آسانی آه آدميان
   ما ساآن خداوند در ميان.   است بخششها گرفته

 .خواهد شد
  متحمل هر روز  آهی  بر خداوند شكر و سپاس19

او 20.   ماست  نجات آهی شود و خداي یما می بارها
 . رهاند ی م  و ما را از مرگ  ماستء  دهنده نجات

آنند،  یمی  زندگ  در گناه  را آه خدا سر دشمنانش21
  دشمنان«: فرمايد یخداوند م23و22. خرد خواهد آرد
 آورد   دريا باز خواهم  و از اعماق شما را از باشان

 برويد و سگها   راه  آنانء  شده  ريخته  خون نتا در ميا
 ». را بخورند  ايشان خون

 ء  همهی، هست  و خداوند من  پادشاه آهی خدايی ا24
   مقدستء خانهی  تو را بسوء  پيروزمندانه قومها حرآت

   در عقب  و نوازندگان  در پيش سرايندگان25. اند ديده
. آنند ی م رآت ح زنان  دف  آنان  در وسط و دوشيزگان

  فرزندانی ا.  خدا را حمد گويند  اسرائيل  مردمء همه26
ک  آوچء قبيله27.  آنيد ، خداوند را ستايش يعقوب

   خدا در حرآت آنندگان  ستايش پيشاپيش»  بنيامين«
ی ها با دسته» يهودا « ء قبيله ؛ بعد از او رهبران است

 »یلنفتا«و »  زبولون «ء  قبيله  بزرگان خود، سپس
 .آنند ی م حرآت

ما بكار ببر، ی خود را برای خدا، نيروی ا28
  به29. ی آار را آرد  اين  در گذشته  آه همانگونه
 هدايا نزد تو  ، پادشاهان  تو در اورشليمء  خانه احترام

 در  را آهی  وحش  حيوان مصر، آن30. خواهند آورد
  نجهای قومها.  نما ، توبيخ  است  نيزارها ساآن ميان

 هستند،  گاو و گوسالهی ها  رمه  همچون را آه
ی ها  نهند و نقره  تو گردن  فرمان  تا به  آن سرزنش
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 را   جنگ را آهی اقوام.  آنند  تو تقديم خود را به
  مصر هدايا بدست31.  ساز دارند، پراآنده ی م دوست
ی  دعا بسو  دست  خود خواهد فرستاد و حبشه سفيران

 .د آردخداوند دراز خواه
و ی ازلی خدای ، برا جهانی سرزمينهای ا33و32
، سرود بخوانيد؛   است  در آسمانها نشسته آهی ابد
  بلند و نيرومند سخنی  با صدا خداوند را آه34
   خدا را توصيف قدرت35.  آنيد گويد، ستايش یم

 و   است  بر اسرائيل  و جاللش  شكوه آهی نماييد خداي
  استک  سهمنا چه36.  رجاست در آسمانها پا ب قوتش

   به اسرائيلی خدا!   خويش  مقدس خداوند در مكان
او را . بخشد ی م  و عظمت  خود قوتء  برگزيده قوم

 ! باد شكر و سپاس
 

 از رنجهای فرياد رهاي
!  ده   نجات  مشكالت  طوفان خدايا، مرا از اين

   و در زير پايم ام  فرو رفته در منجالب2
 و  ام  رسيده  جاهای عميق به.   نيست  ايستادنجايی برای

  ام  شده  خسته نالم  می از بس3.   است  مرا پوشانده سيالب
   آنقدر منتظر اقدام چشمانم.   است  خشک شده و گلويم
 .اند  تار گشته اند آه تو بوده

   دارند از موهای سرم  نفرت  از من سبب  بی آنانی آه4
گويند، آنها   دروغها می مورد من در  دشمنانم. بيشترند
 از  آنچه.  مرا دارند  قويترند و قصد آشتن از من
ای 5.  گرفتند  زور از من  به  بودم  نكرده  غصب ديگران

 از نظر تو  دانی و گناهانم  مرا می خدا، تو حماقت
  ، مگذار آنانی آه ای خداوند قادر متعال6.   نيست پوشيده

  آشند، بسبب  انتظار تو را می تو اميدوار هستند و به
  ء، مگذار مايه ای خدای اسرائيل.  شوند  خجل من

   اين  آه  برای توست من7.   شوم رسوايی دوستدارانت
نزد 8.  ام  و رسوا گشته  شده  واقع  مورد سرزنش چنين

   خود بيگانهء  و در خانواده  هستم  خود غريب برادران
 تو شور و ء در خانه  برای خدمت9.  شوم  می محسوب
 قرار   دشمنانت  مورد مالمت  جهت ، از اين  دارم هيجان
 و اشک در حضور تو   با روزه هنگامی آه10.  ام گرفته

. آنند  می ، آنها مرا سرزنش سازم  می خود را فروتن
، آنها  آنم  در بر می  پالس  و ندامت وقتی برای توبه11

   سرم  و بازار پشت  آوچه مردم12. آنند  می ام مسخره
 سرود   برای من زنند و ميگساران  می حرف
.  آنم ، ای خداوند، نزد تو دعا می اما من13. خوانند می

  ، بسبب  ده  جواب  من  به  مناسب ای خدا، تو در وقت
   فرما و مطابق  دعای مرا مستجاب  عظيمت رحمت
  فان و طو  سيل مرا از ميان14.   ده  خود مرا نجاتء وعده
.   ده  نجات  دشمنانم مرا از دست.   نشوم  تا غرق برهان

   آبها غرق  مرا بپوشاند و در اعماق مگذار سيالب15
 . شوم

 دعای مرا  ، پس  است  عظيم ای خداوند، رحمتت16
.  نما  توجه  من  خود به  بيكران با محبت.  فرما مستجاب

 و ، زيرا در سختی  برمگردان روی خود را از من17
 بيا  نزد من18.   ده دعای مرا زود جواب.   هستم زحمت

 رها   دشمن  را بپرداز و مرا از دست و بهای آزاديم
 قرار   و اهانت  مورد سرزنش دانی چگونه می19 . آن

. بينی  را می  دشمنانمء ؛ تو همه ام  و رسوا شده گرفته
   و سخت  است  مرا شكسته  دل  مردم  و سرزنش طعنه20
 همدردی آند،   آسی با من منتظر بودم.  ام مار شدهبي

 جستجوی افرادی  به.  نشد  دلسوزی يافت ولی شخص
.   مرا دلداری دهند، اما آسی را نيافتم  آه پرداختم

  ، سرآه  زهر دادند و بجای آب ، بمن بجای خوراک21
 .نوشاندند

   شود و آرامششان  عزا تبديل  آنها به بگذار جشن22
   و آمرهايشان  را آور آن چشمانشان23. ددمحو گر
   بريز و با آتش  خود را بر سرشان خشم24!  را بلرزان
  هايشان  خانه آاشی ا25!   آنها را بسوزان غضبت
  به26.  نكند  در آنها سكونت  گردد و هيچكس خراب
رسانند و از  یآزار می ا  آرده  تو تنبيه آهی آس

  سخنی ا  ساخته ان تو مجروحش آهی آنانی رنجها
در نظر بگير ک  ي بهک  را ي گناهانشان27. گويند یم

 آنها را  نام28.  شود  حالشان  تو شامل و مگذار نجات
 تو   و مگذار جزو قوم آنک  خود پا از دفتر حيات

 . شوند محسوب
خدا، مرا ی ا.   و دردمند هستم زده  مصيبت اما من29

 . و سرافراز فرما  ده نجات
 نمود و با دعای   خواهم  خدا را ستايش سرود نامبا 30

خداوند 31.  ستود  او را خواهم شكرگزاری عظمت
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. پسندد  می  از قربانی حيوانات  پرستشی را بيش چنين
 خدا هستند وقتی ببينند او   طالب  آه  فروتن اشخاص32
.  شاد و اميدوار خواهند شد  است  فكر ايشان به
نمايد و   می  را مستجاب انخداوند دعای نيازمند33

 .آند  نمی  فراموش  و اسارت  خود را در زندان عزيزان
آبها و ی ا!  آنيد ، خدا را ستايش  و زمين آسمانی ا34
خدا 35!  خدا را بستاييدی، درياي موجوداتی ا

يهودا را ی  خواهد داد و شهرها  را نجات اورشليم
 در  شا  برگزيده  بنا خواهد نمود تا قوم دوباره

   به  را تمام  نمايند و آن  موعود سكونت سرزمين
   وارث  بندگانش فرزندان36.  خود درآورند تصرف
 خدا را  آهی  موعود خواهند شد و آنان سرزمين
 .خواهند آردی  زندگ دارند، در آن ی م دوست

 
  کآمی دعا

 !  ده  و مرا نجات  بشتاب  ياری من خدايا، به
 و   را دارند خجل  قصد جانم بگذار آنانی آه2
بگذار 3 گردند؛   پريشان  من  شوند و بدخواهان سرافكنده
 . شوند آنند رسوا و ناآام  می  مرا مسخره آسانی آه

آنند در تو شاد و  ی م  تو را طلب آهی  آسانء همه4
 دارند   تو را دوست  نجات آهی خرسند باشند و آنان

 » ! ست ا خداوند بزرگ«:  بگويند پيوسته
  منی  يار خدايا، به.   فقير و نيازمند هستم من5

   منء  دهنده خداوند، تو مددآار و نجاتی ا!  بشتاب
 !  تأخير مكن  پسی،هست
 مرد پيری دعا

.  مكن  ، نوميدم ام  آورده  تو پناه خداوند، بهی ا
   نجات  دشمنانم  مرا از دست تو عادلی، پس2

   به  وقت  تا همه  باش مطمئنی  پناهگاه منی برا3.  ده
   نجات ، فرمان  من  و قلعه صخرهی ا.   آورم تو پناه

 ! مرا صادر آن
   شرور و بدآار و ظالم  اشخاص خدايا، مرا از دست4

و از ی  تو هست خداوند، تنها اميد منی ا5!  برهان
 در  آهی زمان6! یا  تو بوده اعتماد منی  آودآ زمان
و ی آرد یمی  نگهدار  تو ازمن،  بودم  مادرم شكم
   پسی؛ا  بوده منی ، تو خدا  متولد شوم  از آنكه پيش

 . آرد  خواهم  ستايش تو را پيوسته

، زيرا   است  شده سرمشقی بسياری  برا منی زندگ7
 روز تو را  خدايا، تمام8! یا  بوده  من  و پناه تو پشت
 پير  آه  اآنون9.  ستايم ی را م  و بزرگيت گويم یشكر م
 . مكنک  مرا دور مينداز و تر ام  شده و ناتوان

 را  گويند و قصد جانم ی م  سخن  برضد من دشمنانم10
  پس.   است گفتهک خدا او را تر«: گويند یم11. دارند
   آه نيستی  آس ، چون  و او را گرفتار سازيم برويم

 »! دهد او را نجات
  منی يار  خدايا، به!  دور مشو خدا، از منی ا12

  آهی آنان.  رسوا و نابود شوند  جانم دشمنان13!  بشتاب
آبرو  ی و ب  برسانند سرافكنده  آسيب  من آوشند به یم

 !شوند
 تو را   از پيش  و بيش  تو اميدوارم  به  پيوسته من14

   گفت  خواهم  تو سخن از عدالت15.  آرد  خواهم ستايش
 تو  آرد آه   خواهم  تعريف مردمی و هر روز برا
تو ی خداوند با نيروی ا16! یا  داده بارها مرا نجات

 تنها تو   آرد آه  خواهم  اعالن  همه  و به  رفت خواهم
 .ی هست عادل

  و منی ا  تو بوده  من معلمی  آودآ خدايا، از زمان17
  انگيز تو با ديگران شگفتی  آارهاء  درباره هميشه
  ام پير و سفيد مو شده   آه  اآنون پس18.  ام  گفته سخن

  آيندهی ها  نسل  به  تا بتوانم  آن آمكم.  مكنک مرا تر
 .  تو خبر دهم  و معجزات از قدرت

تو . رسد ی آسمانها م  تو تا به خدا، عدالتی ا19
مانند تو ی  خدايا آس.یا  داده  انجام بزرگی آارها
   نشان  من  بسيار به  سختيها و زحمات آهی ا20.  نيست

بخشيد و ی  خواه تازهی  نيرو  من  به  آه دانم ی می،ددا
. آوردی  خواه  بار بيرون  فالآت  وضع مرا از اين

نمود و بار ی  سرافراز خواه  از پيش مرا بيش21
 .دادی خواهی ديگر مرا دلدار

   تو را خواهم  صداقت  بربطء ، با نغمه منی خدای ا22
ی عود برای ، با صدا  اسرائيل مقدسی خدای ا! ستود

تو ی  وجود برا با تمام23.  خواند تو سرود خواهم
  فرياد بر خواهمی  خواند و از شاد سرود خواهم

 روز از  تمام24. یا  داده آورد، زيرا تو مرا نجات
ی  در پ آهی ، زيرا آسان  گفت  خواهم  تو سخن عدالت

 . شدند  بودند، رسوا و سرافكنده آزار من
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  پادشاهی دعا برا

   خود به  و انصاف خدا، از عدالتی ا
   تا او بر قوم  آن  او عنايت و خاندان  پادشاه

 را  آند و مظلومانی  و داور  حكومت تو عادالنه
   در سراسر سرزمين آنگاه3. نمايدی  دادرس منصفانه
  باشد آه4.  برقرار خواهد شد و عدالتی ما سالمت
   فقيران  فرزندان برسد و از  داد مظلومان  به پادشاه
   قوم باشد آه5.  نمايد  را سرآوب  آند و ظالمان حمايت
   و خورشيد در آسمان  ماه آهی خداوند، تا زمانی تو ا
   ستايش  و احترام  با ترس باشند، تو را پيوستهی باق
 .آنند

   بر گياهان  بارانی آه  همچون* ما  پادشاه سلطنت6
   را سيراب  زمين بارد و مانند بارشهايی آه می
 او،   حكومت در زمان7.  خواهد بود آند، پر برآت می

   ماه  خواهند شد و تا وقتی آه  آامياب  خداشناس مردم
 . و سالمتی برقرار خواهد بود باقی باشد، صلح

 تا   دريا و از رود فرات  قلمرو او از دريا تا بهء دامنه8
 در  شينانصحران9.  خواهد بود جهان ء  نقطه دورترين
 بخاک   خواهند آرد و دشمنانش  تعظيم حضورش

 و   جزاير مديترانه پادشاهان10.  خواهند افتاد پايش
 هدايا   و نيز اهالی شبا و سبا برايش  ترشيش سرزمين

 خواهند  ، او را تعظيم  پادشاهانء همه11 .خواهند آورد
وقتی 12.  قومها خدمتگزار او خواهند بود آرد و تمام

 از او آمک بخواهد، او را   فقير و درمانده شخص
   و نيازمند رحم بر افراد ضعيف13. خواهد رهانيد

آنها را از 14.  خواهد داد  را نجات خواهد آرد و ايشان
 آنها برای او با   خواهد رهانيد، زيرا جان  و ستم ظلم

 .  است ارزش
او   شبا بهی  طال  پايدار بماند و مردم  پادشاه باشد آه15

 دعا آنند و او را   برايش  او پيوسته قوم.  دهند هديه
 شود و   او پر از غله سرزمين16. خوانندک متبار

.  حاصلخيز گردد لبنانی ها آوهستانها مانند آوه
، سرشار از  پرعلفی ها  مزرعه شهرها همچون

                                                 
 . مسيح و سلطنت اوستءپيشگويی درباره   *

 نشود و تا   هرگز فراموش  پادشاه نام17.  شود جمعيت
 .  او پايدار بماندء ه آواز استی خورشيد باق

 و   خواهند يافت  او برآت  توسط جهانی  قومها تمام
 .او را خواهند ستود

تنها او قادر !  اسرائيلی باد خداوند، خداک متبار18
.  دهد انگيز انجام  و شگفت بزرگی  آارها است

  تمام!  مجيد او باد تا ابداالباد  بر نام شكر و سپاس19
 ! آمين!  آمين.  او پر شود  و جالل دنيا از شكوه

 ).ی زبور داود، پسر يس پايان(20
 

    سوم آتاب
 )89-73مزامير (

  خدا  و انصاف عدل
 ی يعن  نيكوست اسرائيلی  خدا برای،براست
  اما من2.  هستند  پاآدل آهی آنانی برا

   راست  و از راه  بدهم  را از دست بود ايمانمک نزدي
   و شروران بدآارانی  آاميابزيرا بر3.   شوم گمراه

ی آنها درد و رنجی  در زندگ  آه ديدم4.  حسد بردم
  مانند سايرين5،  دارند و سالمی قوی وجود ندارد، بدن

؛ ندارندی  گرفتار افتند و هيچ ی نم در زحمت
   ظلم  مردم روند و به ی م  با تكبر راه درنتيجه6
  از فكرشان و   است  مملو از خباثت قلبشان7. آنند یم

آنند و  ی م  را مسخره مردم8. آند ی م  تراوش شرارت
  با غرور سخن. رانند ی م  بر زبان آثيفی حرفها

 در  آهی  خداي به9. آشند ی م شومی ها گويند و نقشه یم
   بر زمين آهی  انسان گويند و به ی آفر م  است آسمان
 .آنند یمی  فحاش است

 آنها  پرناز و نعمتی  زندگ  گول خداشناسان12و11و10
   زمين داند بر اين یخدا نم«: گويند یخورند و م یرا م
  ببينيد چه!  آنيد  شرور نگاه  مردم  اين به. گذرد ی م چه

 خود   ثروت  به دارند و چگونهی راحتی زندگ
 ».افزايند یم

 و  ام  داشته نگهک  خود را پا جهت ی ب  آيا من پس13
  آهی ا نتيجه14؟  شوند  آلوده  گناه  به  دستهايم ام نگذاشته

   و زحمت شود رنج ی م  آار عايدم هر روز از اين
 . است
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، جزو  آوردم ی م  را بر زبان  فكرهايم اگر اينی ول15
 فكر  هرچه16.  شدم ی نم  محسوب  خداشناس مردم
ی  در زندگ  چرا بدآاران  آه  بفهمم  نتوانستم آردم

 و در آنجا   خدا رفتمء  خانه  به هتا اينك17؛  هستند آامياب
 را  خدا، تو بدآارانی ا18.  بردم ی آار آنها پ  عاقبت به

تا بيافتند و نابود ی ا  گذاشته لغزندهی ها بر پرتگاه
  ، از ترس  غافلگير شده  آنها ناگهانی،آر19. شوند
  هستند آهی آنها مانند خواب20. خواهند آردی  ته قالب
؛   است  محو شده شود از ذهنش ی م بيدار انسانی وقت

آنها محو و   یخداوند، برخيزی تو ای  وقت همچنين
 !نابود خواهند شد

  ، از خود شرمنده  پی بردم  حقيقت  اين  به وقتی من21
 و نزد تو ای خدا،   بودم  و نادان  احمق من22!  شدم

  اما تو هنوز هم23!  شعور رفتار آردم  بی مانند حيوان
 خود   مرا در دست  داری و دست تمرا دوس

   صالحديد خود مرا در زندگی هدايت به24! ای گرفته
   حضور پرجاللت خواهی آرد و در آخر مرا به

   تو را در آسمان ای خدا، من25.  خواهی پذيرفت
 چيز ديگر بر   و هيچ  آافی است  برای من ؛ اين دارم
 شوند،  اتوان ن  فكر و بدنم اگر چه26.  خواهم  نمی زمين

 ! هستی  هميشگی من گاه  و تكيه اما تو ای خدا، قوت
   او خيانت  از او دور شوند و به را آهی خدا آسان27

تو ک  نزدي  از اينكه اما من28. آنند، نابود خواهد آرد
   تو توآل  به خداوند، منی ا!  برم ی م  لذت هستم
 ! ستايم ی را م  آارهايت  و تمام ام نموده
  خدا قومی  برادعا

 ک ما را تر هميشهی خدا، چرا برای ا
 تو   مرتع  گوسفندان  چرا بر ما آهی؟ا آرده

   در زمان  خود را آه قوم2ی؟ ا  شده  خشمگين هستيم
تو ما را .  ياد آور  بهی، بازخريد  از اسارت قديم
 را  شهر اورشليم.   تو باشيم  خاص تا قومی  داد نجات
ی ها بر خرابه3.  ياد آور  بهی، بود ن ساآ  در آن آه

 تو  ء بر سر خانه  چه  دشمن  و ببين شهر ما عبور آن
سر ی  تو فرياد پيروز ءآنها در خانه4!   است آورده

مانند 7و6و5.  اهتزاز در آوردند  را به دادند و پرچمشان
 را   جنگل خود درختانی  با تبرها آهی شكنان هيزم
 را با گرز و تبر  تراشيدهی شها نق آنند، تمام ی م قطع

 با   آشيده  آتش  تو را به  مقدسء خرد آردند و خانه
تو را در سراسر ی ها عبادتگاه8.  نمودند يكسانک خا
ی از خداپرستی  اثر  سوزانيدند تا هيچ اسرائيلک خا

 . نماندی برجا
   تا به  وضع  بداند اين  آه  ما نيست در ميانی  نب هيچ9
خدا، ی ا10.  خبر دهد يابد تا ما را از آن ی م ادامهی آ

 آند؟   تو را اهانت  نام دشمنی ده ی م اجازهی  آ تا به
 داد ما  و بهی ا  آشيده  خود را عقب چرا دست11
 خود   خود را از گريبان  راست  دستی؟رس ینم

 .  را نابود آن  آور و دشمنانمان بيرون
ای و بارها ما را  ه ما بود  پادشاه ای خدا، تو از قديم12

 را   خود دريای سرخ با قدرت14و13. ای  داده نجات
  پيكر را شكستی و گوشت  غول شكافتی و سر نهنگان

ها  چشمه15.  آردی آنها را خوراک صحرانشينان
   بنوشند و رود هميشه  تو آب جاری ساختی تا قوم

 و  شب16.  عبور آنند  را خشک آردی تا از آن پرآب
 را تو در  ای؛ خورشيد و ماه  بوجود آوردهروز را تو

.   از توست  جهان  نظم تمام17. ای  گذاشته آسمان
 .ای  را تو ايجاد آرده  و زمستان تابستان

   تو را اهانت  نام  دشمن  چگونه خداوند، ببينی ا18
ک  تر هميشهی  خود را براء  ستمديده قوم19. آند یم

ی  شكارء  پرنده گ چن  خود را به ؛ آبوتر ضعيف مكن
 پر   ما از ظلم سرزمينک تاريی ها گوشه20! مسپار
.  ياد آر بهی ا  با ما بسته را آهی ، عهد  است شده

.  رسوا شوند  از اين  تو بيش  مظلوم نگذار قوم21
 . آنند  تا تو را ستايش  ده  را نجات ايشان

 بگير،   خود را از دشمن خدا، برخيز و حقی ا22
. آنند ی م  تو توهين  روز به  تمام  نادان ردم م زيرا اين

،   بلند است پيوسته  آميز آنها را آه فرياد اهانت23
 . مگير نشنيده

 
   است خدا داور همه

  خدا، تو را سپاسی  ا گويم ی م تو را سپاس
و ما ی هستک  ما نزدي تو به!  گويم یم
 . آنيم ی م  تو را اعالم معجزات

   برسد، مردم  معين زمانی وقت«: دفرماي یخداوند م2
.  آرد خواهمی  داور  و انصاف عدلی را از رو
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   هراسان  ساآنانش  بلرزد آه  چنان  زمين اگرچه3
 و پابرجا خواهد ماند،   محكم همچنانی شوند، ول
   متكبران به5و4.  ام  را برقرار نموده  آن  ارآان زيرا من

شند و از  مغرور نبا  آه گويم ی م و شروران
 ». بردارند  دست  زدن و الفی بلندپرواز

 و   از شرق آيد نه ی م  از غرب  نه انسانی سرافراز7و6
 ء تواند مايه ی نم ديگر، زيرا هيچكسی  جا  از هيچ نه

 انسانها را   آه اوست. شود جز خدای آسی سرافراز
را ی را سرافراز و ديگری آند و يك یمی داور

  دارد در دستی ا خداوند آاسه8 .نمايد ی م سرافكنده
 را  او آن.   او پر است غضبی  تند و قو  از شراب آه
 ء را تا جرعه   خواهد نوشانيد و آنها آن  بدآاران  تمام به

 .آخر سر خواهند آشيد
   باز نخواهم يعقوبی  و تمجيد خدا  از تعريف اما من9

   او سرود خواهم  در وصف  پيوسته ايستاد، بلكه
   خواهد شكست  را درهم  بدآاران او قدرت10! ندخوا

 . خواهد نمود  را تقويت و نيكان
 

 خداوندی پيروز
  او نام!   است  يهودا معروف خدا در سرزمين

 خدا در ء خانه2!   مشهور است در اسرائيل
در 3.  دارد  مسكن  صهيون او در آوه.   است اورشليم

 و شمشير و سپر  ت را شكس  دشمن آنجا او تير و آمان
خداوندا، تو عظيمتر و 4. جنگی او را خرد آرد

  دشمنان5! های بلند هستی  آوه پرشكوهتر از تمام
.  فرو رفتند  مرگ  خواب ، به  شده نيرومند ما غارت

 خود را بر ضد ما بلند  تواند دست  نمی ديگر هيچكس
 زدی،  ، وقتی تو آنها را نهيب ای خدای يعقوب6. آند

.  سرجای خود خشک شدند ها و اسبهايشان عرابه
وقتی غضبناک !  هستی خداوندا، تو بسيارمهيب7

 بايستد؟   تواند در حضورت  آه شوی، آيست می
 نمودی و   داوری خود را اعالم وقتی تو از آسمان9و8

 ترسيد و   آردی، جهان  اقدام برای رهايی مظلومان
 .  نمود سكوت

 تو شود،   ستايش جر به من  جز اينكه  انسان خشم10
و ی آن ی او را مهار م ندارد؛ تو خشمی  ديگرء نتيجه
 .ینماي ی م  خود استفاده  قدرت نماياندنی  برا از آن

ی ا. ايد بجا آوريد خدا نذر آردهی  را برا آنچه11
 و   عظيم آهی خداوندی ، برا  اسرائيل همسايگان

رور را  مغ او حاآمان12. ، هدايا بياوريد  است مهيب
 ايجاد   وحشت  جهان  پادشاهان آند و در دل ینابود م

 .نمايد یم
 

  ی گرفتار  هنگام بهی تسل
 ! آورم با صدايی بلند بسوی خدا فرياد برمی

مرا ی  تا صدا آورم یخدا فرياد برمی بسو
  تمام.  طلبم یمک  از خدا آم  زحمت  هنگام به2. بشنود
 را  تا دعايم.  آنم ی نياز دراز م او دستی  بسو شب

 ياد  خدا را به3.   گرفت  نخواهم  نكند آرام مستجاب
 و  روم یبفكر فرو م.  نالم ی م  و از حسرت آورم یم

.  بيايد  بچشمانم گذارد خواب یاو نم4.  شوم ی م پريشان
 .  بزنم  حرف توانم ینمی  ناراحت از شدت

   پشت هآی  سالهاي ، به آنم ی فكر م گذشتهی  روزها به5
 را در تفكر   شب تمام6.  انديشم ی م ام سر نهاده

ی مگر خدا مرا برا«7:  پرسم ی و از خود م گذرانم یم
  ؟ آيا او ديگر هرگز ازمن  است آردهک  تر هميشه
   رحم آيا ديگر هرگز بمن8؟ نخواهد شدی راض

 خود وفا نخواهد  نخواهد آرد؟ آيا ديگر هرگز بقول
   آرده را فراموشی و دلسوزی انآيا خدا مهرب9؟ آرد
   او بسته  در رحمت  شده  او باعث ؟ آيا غضب است
   من  از ضعف اين«:  گويم ی بخود م سپس10» شود؟
   دست را آهی  سالهاي پس.  آنم ی فكر م  چنين  آه است

   ياد خواهم  به  است  در آار بوده خداوند قادر متعال
  را آهی بزرگی  و آارها  معجزاتی،بل11» .آورد

و در 12  آورد  ياد خواهم  به  است  داده خداوند انجام
 . آرد انگيز او تفكر خواهم شگفتی آارها

!   است عيب های تو پاک و بی  راه ای خدا، تمام13
  تو آن14.  تو وجود ندارد  بزرگی و عظمت خدايی به

 خود را بر  آنی و قدرت  می  معجزه خدايی هستی آه
 توانای خود  با دست15. سازی  می يانقومها نما

  آبها وقتی تو را ديدند به16.  را رهانيدی اسرائيل بنی
از ابرها 17.  در آمد  دريا بلرزه  رفتند و اعماق عقب
 پديد آمد و تيرهای   رعد و برق در آسمان.  باريد باران
 گردباد صدای رعد  در ميان18.  هر سو جهيد  به آتشين
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  زمين.  آرد  دنيا را روشن قهای آسمان شد و بر شنيده
   دريا جايی آه از ميان20و19.  خورد و لرزيد تكان

رسيد راهی پديد آوردی و مانند  هرگز بفكر آسی نمی
   رهبری موسی و هارون  را به اسرائيل ، بنی يک شبان

 . عبور دادی از آن
 

  او خداوند و قوم
  هيد و به د  گوش  من  تعاليم ، به  من ای قوم
 با  خواهم می2.  نماييد  توجه گويم  می آنچه

   از قديم  آه  مطالبی بپردازم  شرح  به  مثل آوردن
 را از   آنچه خواهم می3.   است  مانده  پوشيده همچنان
  اينها را بايد تعريف4.   آنم  تعريف ام  خود شنيده نياآان
  ند آه ما نيز بدان  تا فرزندان  و مخفی نسازيم آنيم

انگيز و   آارهای شگفت  خود چه خداوند با قدرت
 و  خدا احكام5.   است  داده  برانگيز انجام تحسين

 امر   ايشان  داد و به  اسرائيل  قوم  خود را به دستورات
  و فرزندان6 بياموزند   فرزندانشان  آنها را به فرمود آه

 خود  ندان فرز  را به  احكام  خود آنء  نوبه  نيز به ايشان
 و   هر نسلی با احكام  ترتيب  اين  دهند و به تعليم

گيرند   آنها ياد می بنابراين7.  خدا آشنا گردند دستورات
 او برای   نمايند و آارهايی را آه  بر خدا توآل آه

   نكنند و پيوسته ، فراموش  است  داده  انجام نياآانشان
  انند نياآان آنها م درنتيجه8.  باشند  دستوراتش مطيع

 ايمانی   و ياغی نخواهند شد آه خود مردمی سرآش
 . خدا وفادار نبودند  به  و ناپايدار داشتند و نسبت سست

 مجهز بودند و در   تير و آمان  به  آه  افرايم ءافراد قبيله9
   پا به  جنگ  داشتند، هنگام  خاص تيراندازی مهارت

 بودند،   با خدا بسته ه خود را آ  پيمان آنان10. فرار نهادند
.  او زندگی آنند  دستورات شكستند و نخواستند مطابق

 و   برای ايشان  او را آه آارها و معجزات12و11
.  آردند  بود، فراموش  داده  در مصر انجام نياآانشان

 و آبها را مانند ديوار برپا   را شكافت خدا دريای سرخ13
 را  اسرائيل بنی14. نند عبور آ  از آن  تا ايشان  داشت نگه

  آرد و در شب  ابر راهنمايی می  ستونء در روز بوسيله
  ها را شكافت  صخره در بيابان15!   روشنايی آتش توسط

  بلی، از صخره16.  آورد  فراهم و برای آنها آب
 !  جاری ساخت های آب چشمه

 خدای   به  بار ديگر نسبت ، ايشان ولی با وجود اين17
 او سر   ورزيدند و در صحرا از فرمان ه گنا متعال
 آردند و از او خوراک  آنها خدا را امتحان18. پيچيدند
آيا «:  زدند و گفتند حتی بر ضد خدا حرف19. خواستند
 آند؟   برای ما خوراک تهيه  بيابان تواند در اين خدا می

 آورد و بر   بيرون  آب  او از صخره  آه  است درست20
 را   و گوشت تواند نان ، ولی آيا می  جاری ساخت زمين

 را   اين خداوند چون21»  آند؟  خود فراهم نيز برای قوم
  اسرائيل   او عليه  خشم شنيد غضبناک شد و آتش

   خدا قادر است  نداشتند آه آنها ايمان22. ور گردد شعله
، خدا درهای  با وجود اين23.  آنها را برآورد احتياج
 بارانيد   آسمانی را برای ايشان  نانو24 را گشود  آسمان

  بلی، آنها خوراک فرشتگان25. تا بخورند و سير شوند
  توانستند بخورند خدا به  می را خوردند و تا آنجا آه

 الهی خود، بادهای   با قدرت سپس26.  عطا فرمود ايشان
شماری   بی تا پرندگان27شرقی و جنوبی را فرستاد 

.  او بياورند  برای قوم دريا شنهای ساحل  همچون
ها فرود   خيمه ، اطراف در اردوی اسرائيل  پرندگان28

 خواستند   را آه  خوردند و سير شدند؛ آنچه پس29. آمدند
 بود  اما هنوز غذا در دهانشان31و30.  داد  ايشان بهخدا 
  آه
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 و   شد و شجاعان  افروخته  خدا بر ايشان غضب
   خود دست ، زيرا از حرص  را آشت  اسرائيل جوانان
 .نكشيدند

   باز نسبت اسرائيل ی، بن  معجزات  همه با وجود اين32
  انگيز او ايمان شگفتی  آارها  آردند و به  خدا گناه به

 آنها  آرد آهی  خدا نيز آار بنابراين33. نياوردند
 را با   آنند و عمرشان  تلف  را در بيابان زهايشانرو

از ی ا  خدا عده آهی هنگام34.  و لرز بگذرانند ترس
  او بازگشتی ، بسو  آرده  توبه  بقيه  را آشت آنان

 و   پناهگاه متعالی  خدا و بياد آوردند آه35 نمودند
   قلب  آنها از صميمء اما توبه36.   است  ايشان پشتيبان
 از  اسرائيل ی بن دل37.  گفتند  خدا دروغ آنها بهنبود؛ 

 . عهد او وفادار نماندند  به خدا دور بود و آنها نسبت
 را   ايشان ، گناه  فرموده اما خدا باز بر آنها ترحم38

 خود را از  بارها غضب.  نبرد بخشيد و آنها را از بين
   ايشان  آه دانست زيرا می39 برگردانيد،  اسرائيل بنی

 .  نيست  دمی بيش بشر فانی هستند و عمرشان
   سر از فرمان  مرتبه  چندين  در بيابان اسرائيل بنی40

  بارها خدای مقدس41. خداوند پيچيدند و او را رنجاندند
. حرمتی نمودند  او بی  آردند و به  را امتحان اسرائيل

   آردند و روزی را آه  او را فراموش  عظيم قدرت42
.  بود بياد نياوردند  رهانيده  دشمن را از دست  او ايشان

 بر مصريها   صوعنء  او در منطقه بالهايی را آه43
 خدا   زمان در آن44.  آردند  بود، فراموش  آرده نازل

 نمود تا مصريها نتوانند   تبديل  خون آبهای مصر را به
مصريها    ميان ها را به  پشه انواع45.  بنوشند از آن

های آنها را پر از  خانه. آنها را بگزندفرستاد تا 
 را   ايشان  و مزارع محصوالت46.  آرد قورباغه
  تاآستانها و درختان47.  برد  از بين  و ملخ  آرمء بوسيله

ها  رمه48.  آرد  خراب  را با تگرگهای درشت انجيرشان
.  آرد  تلف  و تگرگ  را با رعد و برق هايشان و گله

   جان  به  معلق  اجل را همچون خود   خشم او آتش49
 باز   خود را از ايشان او غضب50.  فرستاد ايشان
 ء همه51.   آنها را گرفت  باليی فرستاد و جان  بلكه نداشت
  آنگاه52.   مصری را آشتء زاده  نخست پسران
   آورد و آنها را همچون  را از مصر بيرون اسرائيل بنی
   را به ايشان53.  آرد  هدايت  بيابان  گوسفند بهء گله

خطر راهنمايی آرد تا نترسند؛ اما   و بی های امن راه
 . شدند  غرق  آنها در دريای سرخ دشمنان

   مقدس  سرزمين  اين  خدا اجداد ما را به سرانجام54
خود ی  توانا  با دست آهی  آوهستان همينی آورد، يعن

ز  را ا  سرزمين  اين ساآنان55.  را تسخير نمود آن
   موعود را بين  راند؛ سرزمين  بيرون برابر ايشان

 در   داد آه  آنها اجازه  نمود و به  تقسيم  اسرائيل قبايل
 . گزينند آنجا سكونتی ها خانه

 آردند و از   را امتحان ، خدای متعال  همه اما با اين56
.  را اجرا نكردند  او سرپيچيدند و دستوراتش فرمان

   او خيانت از خدا روی برتافتند و بهمانند اجداد خود 57
.  اعتماد شدند  غير قابل  آمانی آج آردند و همچون

   اين  بتها پرداختند و به  پرستش ها ساختند و به بتكده58
  وقتی او چنين59.  خداوند را برانگيختند  خشم وسيله
 ديد، بسيار غضبناک گرديد و آنها  وفايی از اسرائيل بی

   در شيلوه  را آه عبادت ء خيمه60 .درا بكلی طرد آر
   را آه  مقدس و صندوق61 بود ترک آرد  برپا ساخته
   بود، بدست  اسرائيل  در بين  و حضورش مظهر قدرت

 غضبناک  خويش ء  برگزيده بر قوم62.  سپرد دشمن
.  سپرد  شمشير دشمنان  دم گرديد و آنها را به

  دخترانشان سوختند و   جنگ  در آتش جوانانشان63
   دينی آنها بدم پيشوايان64.  نكردند  عروسی بر تن لباس

 نداد تا   مجال  زنهايشان  به  سپردند و اجل شمشير جان
 .برای آنها سوگواری آنند

 بيدار   از خواب  آسی آه  خداوند همچون سرانجام65
  سرخوش   از باده  نيرومندی آه شود، و مانند شخص

 خود   قوم دشمنان66.   برخاست ئيل ياری اسرا گردد، به
.   رسوا ساخت ، آنها را برای هميشه  داده را شكست

اما 68 را طرد نمود   افرايمء  و قبيله  يوسف او فرزندان67
،   داشت  دوست  از قبل  را آه  صهيون  يهودا و آوهء قبيله

های   خود را مانند آوه  مقدسء در آنجا خانه69. برگزيد
  سپس70.  برپا نمود رجای دنيا، جاودانه و پاب محكم

 را   پدرش  گوسفندان خدمتگزار خود داود را آه
   و به او را از چوپانی گرفت71. چرانيد، برگزيد می

 از   قلب داود با صميم72.  نمود  نصب پادشاهی اسرائيل
 را   ايشان  آامل  نمود و با مهارت  مراقبت اسرائيل

 .رهبری آرد
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  قومی ادآزی دعا برا

   قوم ، سرزمين خدانشناسی خدا، قومهای ا
   مقدس ء خانهتو را تسخير نمودند؛ ء برگزيده

   را خراب  آردند و شهر اورشليم حرمت یتو را ب
 و  پرندگانک  را خورا بندگانتی ها جنازه2. نمودند

   در اطراف  آنها را مانند آب خون3.  ساختند جانوران
  نماند تا آنها را دفنی باقی د؛ آسآردنی  جار اورشليم

 ء  رسوا و مايه اطرافی خدا، نزد قومهای ا4. آند
 .  ايم ريشخند شده

بود؟ آيا ی  خواه بر ما خشمگينی  آ خداوندا، تا به5
؟  خواهد آشيد  ابد بر سر ما زبانه  تو تا به  خشم آتش

 تو  آهی  خود را بر سرزمينها و قومهاي خدايا، خشم6
 قومها  همين7. آنند، بريز ی نم ناسند و عبادتش یرا نم

  هايشان  تو زدند و خانه  آشتار قوم  به  دست بودند آه
 . نمودند را خراب

   مرتكب  اجدادمان آهی  گناهان خدا، ما را بسببی ا8
 فرما، زيرا بسيار  بر ما رحم.   نكن اند مجازات شده

 ی،هست ما ء  دهنده  نجات آهی خدايی ا9.  دردمنديم
فرما؛ ما را ی  ما را يار  خودت  نام بخاطر حرمت

ی چرا قومها10.  ما را بيامرز  و گناهان  ده نجات
خدا، ی ؟ ا  آجاست ايشانی  خدا  بگويند آه خدانشناس

   خون  تو انتقام  آه  خود ببينيم بگذار با چشمان
  .یگير ی م  را از دشمنان بندگانت

ی  توانا ا بشنو و با دست ر  اسيرانء خداوندا، ناله11
.   هستند، برهان  مرگ  به  محكوم را آهی خود آنان

  آهی ا یحرمت ی ب مجاور ما، بسببی قومها از12
   برابر شديدتر انتقام اند، هفت  تو روا داشته  به نسبت
 تو  ء گله  و گوسفندان  برگزيده  قوم  ما آه آنگاه13. بگير
   و تمام  گفت خواهيم ابد شكر  ، تو را تا به هستيم
 . خواهند آرد  ما تو را ستايشء آيندهی نسلها

 
  قومی احيای دعا برا

!   ده ما گوشی  صدا ، به  اسرائيل شبانی ا
 گوسفند ء  را مانند گله  يوسفء  قبيله آه یا

ی ا!   خود را بنمايان  و شكوه  جاللی،آن یمی رهبر
   قدرتی،ا ده فرمو  جلوس  برفراز فرشتگان آهی خداي

! آشكار سازی  و منس ، بنيامين  افرايم خود را بر قبايل
 !  ده بيا و ما را نجات

   ما توجه خود بازآور و بهی خدا، ما را بسوی ا3
ی  آ ، تا به خداوند قادر متعالی ا4.   يابيم فرما تا نجات

آنها را ی بود و دعاهای  خواه  خود خشمگين بر قوم
ی تا بجای ا  داده  ما غصه تو به5 ؟آردی  نخواه اجابت
  آبی تا بجاک پر از اشی ا  و آاسه  بخوريم نان

   قومها تبديل  جنگ  ميدان  ما را به سرزمين6!  بنوشيم
 .یا  ساخته و ما را مورد تمسخر دشمنانی ا آرده

! خود بازآوری ، ما را بسو خداوند قادر متعالی ا7
 . ابيم ي  بيانداز تا نجات بر ما نظر لطف

   مو از مصر بيرون درختک  ي ما را همچون8
ی  قومها و تمامی  نشاند  آنعان و در سرزمينی آورد
 ما را  اطراف9. ی راند  را از آنجا بيرون پرست بت

  ، سرزمين  دوانيده و ما ريشهی آردک  پا از بيگانگان
ها را   آوه  ما تمامء سايه10.  موعود را پر ساختيم

.   سرو را فرا گرفت ما درختانی ها پوشاند و شاخه
 و رود  بزرگی  دريا  موعود را تا به  سرزمين تمام11

ما را فرو ی  ديوارها اما اآنون12.   در برگرفتيم فرات
آند و  ی را دراز م دستشی  هر رهگذری؛ا ريخته
ی گرازها13؟ خدا، چرای چرا، ا! آند یمی ا خوشه
 ما ی، وحش واناتآنند و حي ی م ، ما را پايمال جنگل
 .خورند یرا م

ما ی خود را بسوی ، رو قادر متعالی خدای ا14
 و   مو نظر آن  درخت  بر اين  و از آسمان بازگردان

   خود آن  با دست آهی  نهال از اين15!   ده  را نجات آن
 ی،ا  آرده  بزرگش آهی  و از فرزندی،ا را نشانده
  مانند هيزمرا    آن زيرا دشمنان16، فرما  محافظت

 فرما و آنها را   غضب خدايا، بر دشمنان. سوزانند یم
   و چنين خود برگزيدهی  برا آهی از قوم17.  نابود آن

ی ما ديگر از تو رو18!   آن  حمايتی،ا ساختهی قو
 تو را  دار تا نام  نگاه ما را زنده.  شد  نخواهيم گردان
ی را بسو، ما  خداوند قادر متعالی ا19.   آنيم ستايش

 .  يابيم  فرما تا نجات  ما توجه خود باز آور و به
 

 سرود عيد
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  با  ماست  قوت  را آه خدای اسرائيل
   و بربط با دف2!  آنيد سرودهای شاد ستايش

شيپورها را در روز 3.  سرود بخوانيد دلنواز و رباب
زيرا 4.   تمام  و در ماه  ماه  صدا درآوريد در اول عيد به
   از جانب  و حكمی است  است  رسم ر اسرائيل د اين

   بيرون  هنگام  عيد را به خداوند اين5.  خدای يعقوب
 برای   زبانش  از مصر، مملكتی آه اسرائيل  بنی آمدن

 . آرد  بود، برای آنها تعيين ما بيگانه
  را از دوشی  بردگ بار سنگين«6: فرمايد یخداوند م

.   سبدها رها ساختم  حمل را از دستهايت.  تو برداشتم
 تو را  و منی دعا آردی  بود در زحمتی وقت7

 و در   دادم  تو پاسخ  به  رعد و برق از ميان.  رهانيدم
.   آردم  تو را آزمايش ايمان»  مريبه«ی ها آنار چشمه

ی ا!  آنم ی تو اخطار م  بشنو، به  من  خاص قومی ا8
ی ايد خداهرگز نب9!   بده  گوش  من ، به اسرائيل
ی  تو را از بردگ  آه من10. ی نماي را پرستشی ديگر

 خود را باز  دهان.  تو هستمی ، خدا در مصر رهانيدم
 .  ساخت  خود پر خواهم را از برآات   آن  و من آن
   مرا نشنيدند و مرا اطاعت  سخن اسرائيل یاما بن«11

   راه  تا به  را رها آردم  ايشان  هم  من پس12. نكردند
ی اما ا13. آنندی  خود زندگ  ميل خود روند و مطابق

   من  دستورات دادند و مطابق ی م  گوش  من  به آاش
 را   دشمنانشان درنگ ی ب آنگاه14. آردند یمی زندگ

   را مغلوب  مخالفانشان ء و همه دادم ی م شكست
 داشتند در   نفرت  از من آهی آسان15؛  ساختم یم

  افتادند و گرفتار عذاب یمک  خا  به حضور من
   گندم  را با بهترين  اسرائيل و من16؛ شدند یمی جاودان
 ». پروراندم ی م و عسل

 
  دنياء داور همه

  تا  است  آسمانی ايستاده خدا در دادگاه
او 2.  بكشاند  پای ميز محاآمه  را به قضات

 آی با  تا به«: گويد  می  جهان  اين  قضات به
 آی از   خواهيد آرد؟ تا به ضاوتانصافی ق بی

  از حقوق3 جانبداری خواهيد نمود؟  مجرمين
 و   داد مظلومان  آنيد؛ به  دفاع  و يتيمان بيچارگان
   را از چنگ  و درماندگان ستمديدگان4.  برسيد فقيران

نماييد   رفتار می  حماقت اما شما به5.  برهانيد ظالمان
   جهت  همين يد، بهآن  و تاريكی زندگی می و در جهل

»  خدايان« شما را  من6.   است  متزلزل  اجتماع اساس
 شما  را به»   خدای متعال فرزندان «  و لقب خواندم
 ديگر خواهيد مرد و  اما شما مانند هر انسان7.  دادم

 ». خواهيد افتاد  ساير رهبران همچون
زيرا تو !  آنی  داور خدا، برخيز و بر جهانی ا8

 .آوردی  در خواه  تصرف مها را به قوء همه
 

   اسرائيل  دشمنان شكستی دعا برا
  دعا آهی هنگام!   منشين خدا، ساآتی ا
برخيز و ما !   مباش  و آرام ، خموش آنيم یم
آنند  ی م  شورش  دشمنانت  چگونه ببين2!   ده را نجات
بر ی  و دشمن  مخالفت  دارند به  از تو نفرت آهی و آنان
پليد ی ها  تو نقشه  خاص آنها بر ضد قوم3. اند خاسته

اند،   آورده  تو پناه  به آهی آسانی آشند و برا یم
 را   اسرائيل بياييد قوم«: گويند یم4. چينند ی م توطئه

 ». محو شود هميشهی  برا  تا نامش نابود آنيم
اند و   نموده ما موافقتی  نابودء  با نقشه  دشمنانء همه5

،  ، اسماعيليان ادوميان6: اند  شده دستبر ضد تو هم
،  جبالی  سرزمينها مردمان7،  ، هاجريان موآبيان
آشور نيز با آنها 8.  و صور ، فلسطين ، عماليق عمون

 هستند   لوط  از نسل  آه  و موآب  و از عمون متحد شده
 .آند ی م حمايت

 بر سر   قيشونء  در دره را آهی  بالي خداوندا، همان9
   دشمنان  بر سر اينی، آورد  و سيسرا و يابين مديان

  عين« ما را در   مخالفان  آه همانگونه10. نيز بياور
  زمينی  در رو هايشان و جنازهی  برد از بين» دور

 متحد را نيز نابود   دشمنان  شد، اين ماند و آود زمين
   غراب  سرنوشت  را به  دشمنان  اين فرماندهان11.  آن

 و   را مانند ذبح  آنان  بزرگان ءهمه. ار سازدچ  و ذئب
 قصد داشتند  آهی  آسان همان12 سازک  هال صلمونع

 . آنند خدا را تصاحبک مل
 و غبار در   آاه  ما را همچون خدا، دشمنانی ا13

 و   در جنگل  آتش چنانكه14.  ساز برابر باد، پراآنده
 چيز را  شود و همه ی م  افروخته در آوهستان

خدا، آنها را با تندباد ی ، ا همچنان15سوزاند،  یم
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 آنها را   خويش  خشم  و با طوفان  خود بران غضب
   به  آه  آن  مغبون آنها را چنان16.   آن  و پريشان آشفته

 با  هايشان  نقشه آنها را در انجام17.  آنند تو التماس
  جانی  و رسواي بگذار در ننگ.  ساز  مواجه شكست
و ی  هست متعالی  تنها تو خدا و بدانند آه18 بسپارند

 .یآن ی م  حكومت در سراسر جهان
 

  خدا ءخانهی  برا اشتياق
   دلپذير است ، چه خداوند قادر متعالی ا

  تو را آردهی صحنهای  هوا دلم2!  توء خانه
ی خدای ، ا  توست  مالقات  مشتاق  وجودم تمام!  است
 !ی هست  من  پادشاه  آه خداوند قادر متعالی ا3!  زنده

گنجشگها نيز ی  تو، حت ءخانهی در آنار قربانگاهها
اند   ساخته اند و پرستوها آشيانه  يافته خود خانهی برا

   حال خوشابه4.  بگذارند خود را در آنی ها تا بچه
 تو را حمد   تو ساآنند و پيوستهء  در خانه آهی آنان
يابند  ی م تو قوت از  آهی  آسان خوشابحال5! گويند یم

 از  آنانی وقت6. آنند یمی  تو را پيرو  قلب و از صميم
ها بوجود  عبور آنند در آنجا چشمهک  خش بيابان

   زمين  بر آن  و برآات  رحمت خواهند آورد و باران
 خواهند   منتقل  قدرت  به  از قدرت آنان7. خواهد باريد

ی ا در حضور تو،   صهيون  بر آوه شد و سرانجام
 .خدا خواهند ايستاد

ای !  فرما ، دعای مرا اجابت ای خداوند قادر متعال8
  ای خدايی آه9! ، تقاضای مرا بشنو خدای يعقوب

   خود نظر لطف ء برگزيده سپر ما هستی، بر پادشاه
 . بيافكن

 از   بهتر است  تو بودنء خانهی روز در صحنهاک ي10
در ی نوآر!  دنيا ديگر در اينی  در هر جا هزار سال

  یدر قصرهای  تا ارباب پسندم ی تو را بيشتر مء خانه
 تو !یخداوند، نور ما هستی زيرا تو ا11.  شروران
   و جالل  ما فيض  تو به!ی ما هستء  و نگهدارنده حافظ
آرد از ی  نخواه  چيز نيكو را منع داد و هيچی خواه
ر خداوند قادی ا12. آنند ی م عملی  راست  به آهی آنان

 ! دارد  بر تو توآل آهی  آس  حال ، خوشابه متعال
 

  اسرائيل ی بن موفقيتی دعا برا

  تو  مورد لطف  سرزمين ی خداوند، اينا
   را از اسارت اسرائيل تو بنی.   است  شده واقع

  ای؛ تمام  خود را بخشيده خطای امت2. ای باز آورده
گر بر آنها  تو دي خشم3ای؛   را آمرزيده  ايشان گناهان
، ما را  دهنده  ای خدای نجات اآنون4. شود  نمی افروخته

آيا تا 5.  مگير  و ديگر بر ما خشم بسوی خود بازگردان
 ء آينده های  خواهی بود؟ آيا نسل  ابد بر ما خشمگين به

 ما  آيا به6؟   تو قرار خواهند گرفت ما نيز مورد خشم
ور تو  عطا نخواهی فرمود تا از حض حياتی تازه
   خود را بر ما ظاهر آن خداوندا، رحمت7؟  شادی آنيم

 !  ده و ما را نجات
   اطاعت  و دل  با جان  خداوند بفرمايد من  آه هر آنچه8

،   او هستيم  خاص  قوم  ما آه  آرد، زيرا او به خواهم
   راه  به خواهد بخشيد، چنانچهی  و سالمت صلح

، خداوند   يقين به9.  رديمآلود خود باز نگ  و گناه احمقانه
رهاند؛ او  یآنند م ی م  او را احترام را آهی آسان
 ما   ما را به  سرزمينء  رفته  از دست  و عظمت شكوه

 .باز خواهد گرداند
 و  اند؛ عدالت  آرده  مالقات با همی  و راست رحمت10

  از زمينی راست11! اند  يكديگر را بوسيده صلح
. آند ی م  نگاه  زمين  به آسمان از  رويد و عدالت یم

نيكو خواهد بخشيد و ی  ما چيزها خداوند به12
  عدالت13.  خواهد داد  فراوان  ما، محصول سرزمين
او ی  را برا  خواهد آرد و راه  او حرآت پيشاپيش
 .  خواهد ساخت آماده

 
  کآمی دعا برا

  را اجابت  مرا بشنو و آنی خداوند، دعای ا
 مرا  جان2.  ام  و درمانده ضعيففرما، زيرا 

 وفادار تو ء  بنده  زيرا من  ده  و مرا نجات  آن حفظ
 فرما، زيرا   رحمت بر من3.   دارم و بر تو توآل  هستم
 خود را شاد ء بنده4.  آنم ی تو دعا م  درگاه  روز به تمام
 تو  آهی آنانی تو برا5.  پرستم ی، زيرا تنها تو را م آن
 .ی  هست  و بسيار رحيم  نيكو و بخشندهخوانند یرا م

   منء  ناله به!  فرما مرا اجابتی خداوند، دعای ا6
 خواند،  تو را خواهمی  سخت  هنگام به7!  نما توجه

 .فرمودی  خواه مرا مستجابی زيرا دعا
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ی آارها. ديگر مانند تو وجود نداردی خداوندا، خداي8
خواهند ی ا ريده آف آهی  قومهايء همه9.  نظير است یتو ب

.  تو را خواهند ستود ، نام  نموده آمد و تو را پرستش
 تنها ی؛نماي ی م و معجزهی  و قادر هست تو بزرگ10

 !یتو خدا هست
 در   تا وفادارانه  ده  نشان  من  خود را به خداوندا، راه11
 شک و دودلی تو   تا بدون مرا ياری ده.   بردارم  گام آن

   تو را حمد و سپاس  وجودم با تمام12.   نمايم را خدمت
   خواهم  تو را بيان  نام  عظمت  و پيوسته  گفت خواهم
؛   است  بسيار عظيم  من  تو در حق زيرا رحمت13نمود، 

 !ای  رهانيده تو مرا از خطر مرگ
اند و گروهی   برخاسته خدايا، افراد متكبر بر ضد من14

 تو توجهی  ا بهآنه.  منند  و ستمگر در فكر آشتن ظالم
، صبور و  ، مهربان ، بخشنده خداوندا، تو عادل15. ندارند
 و بر   برگردان روی خود را بسوی من16.  هستی رحيم
   خود را توانا ساز و او را نجاتء بنده.  فرما  رحمت من
، مرا   ده  نشان  من  و مهربانی خود را به لطف17.  ده

 دارند   نفرت  از من آه، تا آنانی  ياری فرما و دلداری ده
 . را ببينند و شرمسار شوند اين
 

  تمجيد از اورشليم
.   است  بنا شده ی مقدسها  بر آوه اورشليم

ی  از ساير شهرها  را بيش خداوند آن2
  آهی  سخنان شهر خدا، بهی ا3.  دارد  دوست اسرائيل

 :  آن  گوش  است  تو گفتهء خدا در باره
  ، تعلق اورشليمی  تو، ا  به حبشه و صور و  فلسطين«4

 مرا  باشند آه یمی  جزو ممالك دارند و مصر و بابل
 ».شناسند یم
دنيا ی  قومها  تمام  آه  خواهند گفت  اورشليمء درباره5
  اورشليم  قادر متعالی  خدا  دارند و اينكه  تعلق  آن به

ی  خداوند اسام آهی هنگام6.  خواهد ساختی را قو
   نسبت  اورشليم  آنها را بهء  نمايد، همه بتقومها را ث
   آنان  و رقص  قومها سرودخوانان آن7. خواهد داد

 و   برآاتء  همه ء سرچشمه اورشليم«:  خواهند گفت
 »! ماستی خوشيها

 
  کفرياد آم

  و ، شب  من ای خداوند، ای خدای نجات
.  ام  و زاری آرده روز در حضور تو گريه

  زندگی من3.  فرما  توجه ام  ناله و و بهدعای مرا بشن2
!   است  رسيده  لب  به ؛ جانم  است  و مصيبت پر از رنج

مانند 5،  ام  شده ؛ مانند مرده  است  نمانده رمقی در من4
 ديگر  ای آه ، مانند مرده  شده  قبر سپرده  به ای آه آشته
   حالش  خود را شامل  ياد نخواهی آورد و لطف به

ای   تاريكی انداخته  اعماق تو مرا به6.  فرمودنخواهی
 تو مرا   خشم آند؛ طوفان  سنگينی می  تو بر من غضب7

ای و   دور آرده  را از من آشنايانم8.   است در بر گرفته
   آه ام  گرفتار شده چنان. ای  بيزار ساخته آنها را از من

.  ای بيانديشم  برای خالصی خود چاره توانم نمی
ای خداوند، . اند  شده  ضعيف  گريه  از شدت مچشمان9

 نياز   و دست  آمک نموده هر روز از تو درخواست
وقتی 10.  آنی  رحم  تا بر من آنم  دراز می بسويت
   فايده  چه  و آمک تو برايم ، ديگر معجزات بميرم

 تو را  توانم  می  ديگر چگونه ؟ آنوقت خواهد داشت
توانند   در قبر هستند می آهمگر آنانی 11؟   آنم ستايش

 ء آيا معجزه12 بگويند؟   و وفاداری تو سخن از رحمت
 در  توان شود؟ آيا می  می  تاريک ديده  مكان تو در آن

 ؟  گفت  تو سخن  خاموشی از وفاداری و عدالت عالم
.  طلبم یمک  و آم آورم یخداوندا، نزد تو فرياد برم13

چرا مرا 14.  آنم ی م تو دعا  پيشگاه  به هر روز صبح
ی؟ ا  برگردانيده خود را از منی  و رو نمودهک تر
   و خطر مرگ ، در رنج تاآنونی  آودآ از اوان15

 شديد  خشم16.  ام  شده  تو تنبيه  از دست  و هميشه ام بوده
.  ام  شده  تو بيجان  و از ترس  آرده تو مرا پريشان

 از هر  سيل   روز چون  از تو تمام  تو و ترس خشم17
 را از  عزيزانم  و دوستان18. آند ی م سو مرا احاطه

 .  است  من تنها مونسی  تاريكی؛ا  دور آرده من
 

  یسرود مّل
   خواهم  تو را همواره خداوند، رحمتی ا

تو ی  از وفادار  خود پيوسته ستود و با زبان
 و  استی  تو هميشگ زيرا رحمت2،   گفت  خواهم سخن
  تو با خادم4و3.   آسمانها پايدار است و چونتی وفادار
  آهی ا  آرده و وعدهی ا  داود عهد بسته ات برگزيده
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، پايدار   اندر نسل  او را تا ابد، نسل  سلطنت تخت
 . داشتی خواه

انگيز تو  شگفتی خداوند، آسمانها از آارهای ا5
. ستايند یتو را می  و وفادار آنند و امانت ی م تعريف

  در ميان؟ آندی  با تو برابر  آه انها آيستدر آسم6
   تو تشبيه  به توان یرا می  آس چهی  آسمان موجودات

   آنانی؛ هست  مورد ستايش  مقدسين تو در ميان7؟ آرد
 .اند  گرداگرد تو ايستاده  و احترام با ترس

   مانند تو؟ تو در قدرت ، آيست ای خداوند قادر متعال8
 هستی و   درياها مسلط بر امواج9! نظيری  بی و امانت
  تو مصر را در هم10. گردانی  می  آنها را آرام طغيان

 را تار و مار   توانای خود دشمنانت آوبيدی و با دست
 از   در آنهاست  و هر آنچه آسمانها و زمين11. ساختی

 و  شمال12. ای باشند؛ زيرا تو آنها را آفريده  تو می آن
آوههای تابور و . ای ده را تو بوجود آور جنوب
 تو بسيار  دست13. باشند  تو می ، مظهر قدرت حرمون
فرمانروايی تو بر 14.  هستی تو خدای متعال.  تواناست
   رحمت  آارهايت در تمام.   است  و انصاف  عدل اساس

 . شود  می و راستی مشاهده
 تو را  دانند چگونه ی م آهی  مردم خوشابحال15

  ند، زيرا آنها در نور حضورت و تمجيد آن تحسين
ی  تو شاد  نام  روز به آنها تمام16.   خواهند رفت راه
  تو به17. باشند ی تو سربلند م  عدالت آنند و بسبب یم

 ما را پيروز و   خويش  لطف و بهی بخش ی م ما قدرت
  خداوند، تو از ما حمايتی ا18. یگردان یسرافراز م

   ما پادشاه ، تو به  اسرائيل مقدسی خدای  ای؛آرد
 .یبخشيد

 
  داود  خدا بهء وعده

 گفتی و   رويا با نبی خود سخن خداوندا، در عالم20و19
 و او  ام  جوانی را برگزيده  اسرائيل در ميان«: فرمودی

 داود   منء  شود؛ او بنده  تا پادشاه ام را سرافراز نموده
.   ساخت او را پايدار و توانا خواهم21!  است

 نخواهند شد و گزندی از   بر او چيره منانشدش22
 وی  در برابر چشمان23.  او نخواهد رسيد  به مخالفانش
 از او   برد و آنانی را آه  خواهم  را از بين بدخواهانش

 از  پيوسته24.  نمود  باشند هالک خواهم  داشته نفرت

 او   برخوردار خواهد بود و من  من وفاداری و رحمت
قلمرو 25.   ساخت رافراز خواهمرا پيروز و س

   تا رود فرات فرمانروايی او را از دريای بزرگ
او مرا پدر خود و خدا و 26.  بخشيد  خواهم وسعت
 نيز با او  من27.  خواهد خواند  خويش  نجاتء صخره
 آرد و او را برتر   رفتار خواهم  خويشء  نخستزاده چون

 خود  رحمت28.   ساخت  خواهم  جهان  پادشاهان از تمام
 با  ، زيرا عهد من  داشت  نخواهم را هرگز از او دريغ
 او را تا ابد باقی  نسل29. باشد او عهدی دايمی می

 .  او جاودانی خواهد بود  و سلطنت  گذاشت خواهم
 سرپيچی   من  از دستورات اما اگر فرزندانش«32و31و30

   خواهم ه را تنبي  ايشان  مرا بشكنند، آنگاه آنند و احكام
   خود محروم  آنها را از رحمت با اينحال33. نمود

  ، وفادار خواهم ام  داده  قولی آه  به  آرد و نسبت نخواهم
 را   و آنچه  شكست آری، عهد خود را نخواهم34. ماند
   داود به يک بار به36و35.  داد  تغيير نخواهم ام  گفته آه
   نخواهم  را باطل  و هرگز آن  دادم  خود وعده  مقدس نام

 وی تا   او تا ابد باقی خواهد ماند و سلطنت  نسل آرد آه
و 37   خواهد داشت  خورشيد بدرخشد دوام زمانی آه
، پايدار   است  شاهد باوفايی در آسمان  آه مانند ماه
 ».خواهد بود

 
   پادشاه شكستی برای سوگوار

 خود ء  برگزيده خداوند، تو بر پادشاهی اما ا38
آيا عهد خود را 39. یا آردهک و او را تری ضبناآغ

   او را بر زمين  تو تاجی؟ا  نموده  باطل  خويشء با بنده
حصار 40! یا  ساخته حرمت یرا ب  و آنی ا انداخته

 .یا  آرده  را خراب هايش و قلعهی ا شهر او را شكسته
. آند ی م  او را غارت رسد اموال ی م  از راه هر آه41

  دشمنانش42.   است  خود رسوا شده سايگاناو نزد هم
شمشير او را آند 43. یا را بر او پيروز ساخته

  تخت44. یا نكردهک  او را آم  در جنگ.یا آرده
   وعظمتش  شكوه ، به  ساخته  را واژگون سلطنتش
   سراغش  به زودرسی پير45 .یا  داده خاتمه

 .یا  آرده  رسوايش و نزد همهی ا فرستاده
 

  یرستگار یدعا
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 ی؟آن ی م خود را پنهانی روی  آ خداوند، تا بهی ا46
؟  خواهد بود  افروخته  آتش  تو چون آيا تا ابد غضب

تو .   است  چقدر آوتاه  عمر انسان  ياد آور آه به47
 بتواند   آه آيست48. یا  انسانها را فناپذير آفريدهء همه

  بماند؟ نميرد و تا ابد زنده
 تو؟ ء گذشتهی ها  رحمت استخداوند، آجی ا49

  بهی  وفادار  در نهايت  تو آه  رحمتء  وعده آجاست
. آنند ی م  مرا مالمت  چگونه  مردم ببين50ی؟ داود داد

  دشمنانت51.  آشم ی م  را بر دوش ايشانی بار مالمتها
ی آنند و هر جا پا ی را ريشخند م ات  برگزيده پادشاه

 .دنماين ی م نهد او را مالمت یم
 ! آمين!  آمين!  خداوند تا ابد  بر نام شكر و سپاس52
 

    چهارم آتاب
 )106-90مزامير (

  مرد خدای،موسی دعا
 .یا  ما بوده  پناهگاه خداوند، تو هميشهی ا
و آوهها را ی  دنيا را بيافرين  از آنكه قبل2
ی  تورا ابتداء و انتهاي.یا  تو بودهی،بوجود آور

 . نيست
ی ا «:یگوي یو می گردان یبرمک  خا به را  انسان3

 »! شويد تبديلک  خا ، به خاآيان
   چون روز، بلكهک  ي  در نظر تو چون هزار سال4
 .  است ساعتک ي
و ی آن یبر می  از جا  سيالب  را چون تو انسان6و5
او مانند .   نيست بيشی او خوابی  زندگ.یبر یم

عصر ی لشكفد و یرويد و م ی م  صبح  آه استی گياه
 .شود یمک  و خش پژمرده

   و خشم رويم یمی  نابود  تو ما رو به بر اثر غضب7
 ما  گناهان8.   است قرار ساخته ی و ب تو ما را پريشان

ما ی  خطا و هيچی ا  خود گذاشته را در برابر چشمان
 .  نيست از ديد تو پنهان

   است  شده  تو آوتاه ما بر اثر خشمی زندگی روزها9
عمر 10.  گذرانيم ی م خوابک  ي  خود را مثلو عمر

 هشتاد  ، شايد به باشيمی  و اگر قو  است ما هفتاد سال
جز درد و ی  چيز  مدت  اين در طولی ول.  برسد سال

   عمرمان  است  ممكن هر آن. شود ی ما نم  نصيب رنج
 .  ديگر پرواز آنيم  عالم بسرآيد و به

؟   تو چقدر است  خشم  بداند شدت  آه خداوندا، آيست11
ترسد؟   بايد و شايد از تو می  آه  يک از ما چنان آدام

 تا در   زودگذر است  عمر ما چه  بدانيم  آه  ما ياد بده به12
 .   با خردمندی زندگی آنيم  عمر آوتاه اين
. بودی  خواه بر ما خشمگينی  آ خداوند، تا بهی ا13

.   آن رحم خود   خود برگرد و بر بندگان از خشم
  مند گردان  خود بهره  ما را از رحمت صبحگاهان14

 ء  اندازه به15.   باشيم  عمر خود شادمان تا در تمام
 ما را شاد ی،ا  و خوار ساخته  ما را ذليل آهی سالهاي

 بار ديگر  بگذار ما بندگانت16.  و سرافراز گردان
 خود  عظمت.   آنيم انگيز تو را مشاهده  شگفت اعمال

خداوندا، ما را 17.  ساز  نمايان ا بر فرزندانمانر
 ما را   آارهايمان  و در تمام  خود قرار بده مورد لطف

 ما را   آارهايمان  در تمامی، عطا فرما، بل برآت
 ! عطا فرما برآت

 
   ماست خداوند حافظ
 برد، زير  می  پناه  خدای قادر مطلق  به آنكه
 خداوند  او به2. د خواهد بو  او در امانء سايه
 بر تو  من.  هستی  و خدای من تو پناهگاه « خواهد گفت

 ».  دارم توآل
   خطرناک و بيماری آشنده خداوند، تو را از هر دام3

او تو را در زير بالهای خود خواهد 4. خواهد رهانيد
 او  های امين وعده.  خواهد آرد  و از تو مراقبت گرفت

  از بالهای شب6و5. باشد می و سپر   سالح برای تو چون
 نخواهی   ناگهانی روز بيم نخواهی ترسيد و از حمالت

نخواهد  خزد تو را  درتاريكی می وبايی آه.  داشت
آند تو را   در روشنايی آشتار می ترساند و طاعونی آه

  اگر هزار نفر در آنار تو بيفتند و ده7. نخواهد هراساند
 تو آسيبی  رند، به بسپا  تو جان هزار نفر در اطراف

   خود، خواهی نگريست تنها با چشمان8. نخواهد رسيد
 بدی  هيچ10و9.  را خواهی ديد  گناهكاران و مجازات

   تو سايهء دامنگير تو نخواهد شد و باليی بر خانه
ای و زير   برده  خداوند پناه نخواهد افكند، زيرا تو به

   فرشتگان بهاو 11. بری  بسر می  خدای قادر متعالء سايه
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 بروی، از تو   هر راهی آه دهد تا به خود دستور می
 خود  آنها تو را روی دست12.  آنند  و محافظت حمايت

 و  شير درنده13.  نخورد  سنگ  به  تا پايت خواهند گرفت
 تو   خواهی آرد و آسيبی به مار سمی را زيرپا له

 !نخواهد رسيد
 دارند،  مرا دوست  آنانی را آه«: فرمايد خداوند می14

شناسند،   مرا می  داد و آسانی را آه  خواهم نجات
 را  وقتی دعا آنند، دعايشان15.  آرد  خواهم محافظت
   بيفتند، به  در زحمت  و چون  ساخت  خواهم مستجاب

 رهانيد و  ؛ آنها را خواهم  شتافت  خواهم آمک ايشان
  اهم آنها عمر دراز خو به16.   ساخت سرافراز خواهم
 ». داد  خواهم بخشيد و نجاتشان

 
 ) روز َسَبتی سرود برا(

  یسرود شكرگزار
   و نام  گفتن  خداوند را سپاس  نيكوست چه

 !  آردن  را با سرود ستايش خدای قادر متعال
 تشكر آنيد و  ، از خداوند بخاطر رحمتش هر صبح2

ی او را با صدا3.  ياد آوريد  او را به ، امانت هر شب
 . بپرستيد  بربطء  نغمه  تار و به  ده رباب

ای؛  ای خداوند، تو با آارهای خود، مرا شاد آرده4
های شاد  ای، نغمه  داده  انجام  برايم  آه  آنچه بسبب
 . خوانم می

 .انگيزند  و شگفت  تو بسيار با عظمت خداوندا، اعمال5
 درک   نادان شخص6. اند  عميق نهايت افكار تو بی

هر چند 7  فهمد آه  را نمی  اين  احمق  و آدمآند نمی
   بدآارانء رويند و همه  هرز می  علف  مثل گناهكاران
 نابود  ، برای هميشه  هستند، ولی سرانجام آامياب

  همه اما تو ای خداوند، تا ابد باقی و از8. خواهند شد
   نابود خواهند شد و تمام  دشمنانت همه9! برتر هستی

 .پای در خواهند آمد، از  بدآاران
و با ی ا نيرومند ساختهی  گاو وحش تو مرا همچون10

ی نابود11. یا  مرا معطر آرده تازهی  خوشبو روغن
   گناهكاران  و خبر سقوط ام  ديده  را با چشمانم دشمنانم

 . ام خود شنيدهی را با گوشها
دهند و  ی خرما ثمر م  درخت ، همچون خداشناسان12

  آنان13. آنند ی، رشد م  لبنان سرو مانند درخت

   خداوند نشاندهء  در خانه هستند آهی  درختان همچون
نيز، ی  پير در ايامی حت14. دهند ی م اند و شكوفه شده
و 15،  خواهند بود و ثمر خواهند داد و پرنشاطی قو

   من گاه ؛ او تكيه  است خدا عادل«:  خواهند آرد اعالم
 ».د نداردوجوی  بد  و در او هيچ است

 
  خداوند سلطنت

   جالل او خود را به! آند  می خداوند سلطنت
 بر  زمين.   است  آراسته  و عظمت و قدرت
 .  نخواهد شد  و متزلزل  شده جای خود محكم

 برقرار  تو از قديمی  فرمانرواي خداوند، تختی ا2
 .یا  بوده تو از ازل.   است بوده

اما 4. خروشند ی و م وده نم خداوندا، سيالبها طغيان3
  تر از تمام ی قوی،آن ی م  در آسمانها سلطنت تو آه
 !ی درياها هست  شكننده  و امواج خروشانی سيلها

 تو ء خانه.   است تو راستی ها  وعده خداوند، تمامی ا5
 .  است  شده  آراسته  با قدوسيت هميشهی برا
 

  خدا، داور همه
  قدرتت ،  گيرنده ای خداوند، ای خدای انتقام

، برخيز و  ای داور جهان2.   بده را نشان
 تا  گناهكاران3.   برسان  سزای اعمالشان  را به متكبران

،   بدآارانء همه4 آی پيروز و سرافراز خواهند بود؟  به
  قوم5. زنند  و ستمگر هستند و حرفهای ناروا می گستاخ

  بيوه6. آنند  می  ظلم برند و بر بندگانت  می تو را از بين
   ستمكاران اين7. آشند  را می  و يتيمان  و غريبان زنان
 آارهای ما  ءبيند و متوجه خداوند ما را نمی«: گويند می
 ».شود نمی

  سر بهی  هستيد؟ آ ، چرا اينقدر نادان  من قومی ا8
،   است  داده  ما گوش  به آيا خدا آه9؟  خواهيد آمد عقل

، آيا   است  داده  ما چشم  به شنود؟ او آه ی نم خودش
آند، آيا  ی م  قومها را مجازاتء  همه او آه10؟ بيند ینم

   چيز را به  همه  نخواهد آرد؟ او آه شما را مجازات
آنيد؟  ی م  شما چه داند آه یآموزد، آيا نم ی م انسان

 فكر  داند آه ی و م  است  آگاه خداوند از فكر انسان11
 . ت اس  و بيهوده او پوچ
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   تو، ای خداوند، او را تأديب  آسی آه  حال خوشابه12
  چنين13. آموزی  او می  خود را به آنی و قوانين می

 را گرفتار   تو گناهكاران شخصی، در روزهايی آه
   خاطر و درامان آنی، آسوده سازی و نابود می می

خود را ترک  ء  برگزيده خداوند قوم14. خواهد بود
بار 15.  را از ياد نخواهد برد شاننخواهد آرد و اي

 اجرا خواهد شد   و انصاف ديگر داوری از روی عدل
 . پشتيبانی خواهند آرد  از آن درستكاران ء  همهو

   برخيزد و در مقابل از منی  طرفدار  به  آه آيست16
 با  حاضر استی  آس آند؟ چهی  ايستادگ گناهكاران

  اوند مددآار مناگر خد17؟  بجنگد  بدآاران  عليه من
   آه فرياد زدمی وقت18.  رفتم ی م از بينی بود بزود ینم

   فريادم ، به خداوند رحيمی تو، ا! لغزند ی م پاهايم
 . بيافتمی و نگذاشتی رسيد

ی ، ا قرار است ی ب  و دلم  ناراحت  فكرم آهی هنگام19
ی  آسودگ  من و بهی ده یمی خداوند، تو مرا دلدار

 .یبخش یخاطر م
 تو برخوردار   شرور از حمايت آيا حكمرانان20

را ی  ظلم  هر نوع  قانون  نام  به خواهند بود آه
   توطئه  درستكاران آنها عليه21؟ شوند ی م مرتكب

. آنند ی م  محكوم  مرگ  را به گناهان یچينند و ب یم
 و مرا از هر   است  من  و پناهگاه اما خداوند صخره22

 .آند ی م حفظی گزند
   سزای اعمالشان  را به  و بدآاران خداوند، شروران23

آری، .  خواهد برد خواهد رسانيد و آنها را از بين
 . را نابود خواهد آرد خداوند، خدای ما، ايشان

  سرود پرستش
   و در وصف  آنيم بياييد خداوند را ستايش

  خود، با شادی سرود نجات» ء صخره«
 و با   حضور او بياييم هبا شكرگزاری ب2!  بخوانيم

زيرا خداوند، خدای 3!  سرودهای شاد او را بپرستيم
   خدايانء  بر همه  آه ؛ او پادشاهی است عظيمی است

   خداوند است  در دست  زمين اعماق4. راند  می فرمان
آبها و 5. باشد  او می ها از آن  آوه و بلندی و عظمت

   او تعلق ه و آنها ب ها را خدا بوجود آورده خشكی
 .دارند

   و او را عبادت بياييد دربرابر خدا، سر فرود آوريم6
ما 7.   خود زانو بزنيمء بياييد در حضور آفريننده.  آنيم
 و او   او هستيمء  و او خدای ما، ما گله  او هستيم قوم
 امروز صدای خداوند را بشنويد  ای آاش.  ما شبان
   نباشيد چنانكه  و نامطيع سختدل«8: فرمايد  می آه

 *. شدند اجداد شما در صحرای مريبا و مسا نامطيع
 و  در آنجا، اجداد شما، هر چند بارها معجزات9

 شک   من انگيز مرا ديدند، اما باز به  شگفت اعمال
 و بيزار  ، از آنها محزون  سال  چهل مدت10. آردند
 دور بود و   از من  و فكرشان ، زيرا دل بودم
  تا اينكه11 نمايند   را اطاعت  دستوراتمخواستند نمی

 وارد   نگذارم  آه  خوردم ، قسم  شده خشمگين
 و   آرام  در آن  بودم  داده  وعده سرزمينی شوند آه

 .قرار بگيرند
 

 آند ی م خداوند سلطنت
 . خداوند بخوانيد  در وصف تازهی سرود

 خداوند سرود   دنيا در وصف  مردمء همهی ا
 او را  خداوند سرود بخوانيد و نامی برا2. بخوانيد

 خداوند   دهيد آه  بشارت  مردم هر روز به. حمد گوييد
 او را ذآر   قومها عظمت در ميان3. بخشد ی م نجات

  همهی انگيز او را برا شگفتی نماييد و آارها
 . آنيد تعريف

او برتر از !   و سزاوار ستايش  است خداوند بزرگ4
ها  ديگر بتی  قومها زيرا خدايان5.  ت اس  خدايانء همه
.   آسمانهاستء باشند اما خداوند ما، آفريننده یم
 ء  و خانه  است  و پرعظمت حضور خداوند پرشكوه6

 .  است  آراسته  و جالل  قوت او به
 آنيد؛  ، خداوند را ستايش ای قومهای روی زمين7

  وه پرشك نام8.  آنيد  و توانايی خداوند را ستايش عظمت
 او ء  خانه  آنيد و با هدايای خود به خداوند را ستايش

 تقوی و پرهيزآاری  خداوند را در لباس9. بياييد
، از حضور وی   روی زمين  مردم ای همه. بپرستيد
  خداوند سلطنت« قومها گوييد ء  همه به10. بلرزيد
.  نخواهد خورد  و تكان  پايدار است جهان» !آند می

                                                 
 .71: 17خروج نگاه کنيد به    *

95

96



 46   مزامير
 

 

.  داوری خواهد آرد  با انصافخداوند قومها را
   به  آن  شادی آنند و دريا و موجودات  و زمين آسمان11

 در   آه ها و هر آنچه مزرعه12.  آيند  و خروش جوش
.  شادی آنند  جنگل  شوند و درختان  شادمان آنهاست

 ء او همه. آيد  می زيرا خداوند برای داوری جهان13
 .  خواهد آرد داوری  و انصاف قومها را با عدل

 
  خداوند شكوه

  ساآنانی  ا آند، پس ی م خداوند سلطنت
دور ی ها جزيرهی آنيد و ای  شاد زمين

 . باشيد  خوشحال دست
. اند  خداوند را گرفته ابرها و تاريكی، اطراف2

،  آتش3.   استوار است  و انصاف  بر عدل سلطنتش
. زاندسو  او را می رود و دشمنان  خداوند می پيشاپيش

 را   اين زمين. سازد  می  دنيا را روشن هايش برق4
 حضور خداوند  ها از هيبت آوه5. لرزد بيند و می می
  آسمانها عدالت6. شوند  می  ذوب ، مانند موم  جهان تمام

 وی را   و جالل  قومها شكوهء آنند و همه  می او را بيان
 .بينند می

آنند،  ی فخر مخودی ها  بت  به  آه پرستان  بتء همه7
  ، در مقابل  خدايانء همهی ا. شرمسار خواهند شد

ی ا9و8!  زانو بيافتيد و او را بپرستيد خداوند به
   يهودا بسبب  مردمء  و همه خداوند، شهر اورشليم

  زيرا تو بر تمام.  هستند  تو خوشحالء  عادالنه سلطنت
 ء و از همهی آن یمی  حكمران  و انصاف دنيا با عدل

 .ی برتر هست ايانخد
او .  دارد متنفرند دوستی  از بد را آهی خداوند آنان10

   را از دست آند و ايشان ی م  خود را حفظ عزيزان
ی شاد تابد و ی م نور بر نيكان11. رهاند ی م بدآاران

 خداوند   آه  آنچه  بسبب درستكارانی ا12.  بر پاآدالن
ی خدای ا آارهی،آر. آنيدی  شاد  است  داده انجام
 . گوييد  ياد آريد و او را سپاس  را به مقدس

 
  جهانی فرمانروا

  خداوند بسراييد؛  در وصف تازهی سرود
   و دست انگيز آرده شگفتی زيرا آارها

.   است  او را پيروز ساخته مقدسشی توانا و بازو

   و قدرت  نموده خود را اعالمی خداوند پيروز2
.   است مها آشكار ساخته را بر قو  خويش نجاتبخش

   رحمت  بر ايشان  داد آه  وعده  اسرائيل  قوم او به3
 دنيا   مردمء همه.  وفا نمود اش  وعده فرمايد، و به

 .اند ما را ديدهی  خدا بخش یرهايی پيروز
خداوند را بستاييد؛ با ی ، با شاد  زمين ساآنانی ا4

با 6و5. بلند سرود بخوانيد و او را بپرستيدی صدا
 آنيد؛   و آرنا و سرنا، خداوند را ستايش  بربطء نغمه

 .برآوريدی  شاد در حضور خداوند بانگ
   و خروش  جوش ، به  است  در آن  آه دريا و هر آنچه7
  نهرها دست9و8.  سرود بخوانند  و ساآنانش زمين. آيد

ها در حضور خداوند شادی آنند؛ زيرا  بزنند و آوه
 را  او قومهای جهان. آيد  می انخداوند برای داوری جه

 . داوری خواهد آرد  و انصاف با عدل
 

  مقدسی خدا
  ها بترسيد، زيرا خداوند سلطنت قومی ا
 بلرزيد، زيرا خداوند   زمين تمامی ا! آند یم
 قرار دارد  سرفرشتگانی  بر باال  خود آه بر تخت
 !  است نشسته

 قومها  ر تمام و ب  فرموده  جلوس خداوند در اورشليم2
ی  او را گرام  بزرگ  نام  مردمء همه3.   است مسلط

 .  است بدارند، زيرا او مقدس
 را  ، تو انصاف)توانا(مقدر »  پادشاه«ی خدا، ای ا4

را ی  و برابر  عدالت  تو در اسرائيل.ی دار دوست
 .یا بنياد نهاده

   او به  آنيد و در پيشگاه ما را ستايشی خداوند، خدا5
 .  است بيفتيد زيرا او مقدس کخا

 خدا، از  ، مردان  و سموئيل وقتی موسی و هارون6
 را   ايشان خداوند آمک خواستند، او درخواست

   سخن  ابر با آنان  ستون او از ميان7.  فرمود مستجاب
 . آردند  او را اطاعت  و دستورات  احكام  و آنان گفت

 را  خود قومی ما، تو دعای خداوند، خدای ا8
ی  خداي آهی  داد  آنها نشان و بهی  نمود مستجاب
 آنها را بخاطر   حال  اما در عينی؛ هست بخشنده

 .ی نمود  تنبيه گناهانشان

97

98

99



 مزامير 47
 

 

  ما را حمد گوييد و او را نزد آوهی خداوند، خدا9
   آنيد، زيرا او مقدس  عبادت  در اورشليم مقدسش
 . است

 
  یسرود شكرگزار

 ، در حضور ين روی زم ای ساآنان
خداوند 2! خداوند فرياد شادمانی سر دهيد

 حضور او   به  آنيد و سرودخوانان را با شادی عبادت
 .بياييد

 او   و ما قوم  ماست او خالق.   او خداست بدانيد آه3
 . او  چراگاه  و گوسفندان هستيم

 شويد؛   او داخل خانهی ها از دروازهی با شكرگزار4
  او را پرستش. او بياييدی حنها ص  به سرود خوانان

 .بداريدی  را گرام  مقدسش آنيد و نام
 .  را انتهايی نيست  و امانتش  و رحمت خداوند نيكوست5
 

  پادشاهی دعا
  تو را  و انصاف خداوند، رحمتی ا
  من2.  پرستم ی و با سرود تو را م ستايم یم

 با  و  گرفت  خواهم  را در پيش عيب ی و ب  درست راه
خداوند، با حضور ی ا.  نمود رفتار خواهمی خردمند

 .فرمای  يار  راه خود، مرا در اين
هر چيز بد 3.   داشت  خود، زندگی پاآی خواهم در خانه

.  نمود  خود دور خواهم  چشم و ناپسند را از پيش
 و در   داشت  نخواهم  را دوست آردار افراد نادرست

نادرستی را از خود 4.  شد  نخواهم  سهيم آارهايشان
   نخواهم  معاشرت  و با گناهكاران  ساخت دور خواهم

  ساآت  بدگويی آند  از ديگران آسی را آه5. آرد
   را متحمل  مغرور و خودخواه  آرد؛ شخص خواهم
   و خداشناس  امين  در پی اشخاص من6.  شد نخواهم
ار  درستك آسی آه.   خود بياورم  آاخ  تا آنها را به هستم

 .  گماشت  آار خواهم باشد، او را به
 و دروغگو   نخواهد يافت  راه  من  آاخ  گر به حيله7

 را  از بدآارانی ا هر روز عده8.  نخواهد ماند نزد من
 آنها ء  آرد تا شهر خدا را از وجود همه نابود خواهم

 . سازمک پا
 

  خداوند رحمت
   فريادم مرا بشنو و بهی خداوند، دعای ا

،   هستم  در زحمت آهی وقت2!   فرا ده گوش
 فرما، و   توجه  من به!   برنگردان خود را از منی رو

 ! فرما  مرا اجابت درنگ ی ب  دعا آنم هرگاه
شود و  ی ناپديد م  سرعت  دود به  چون عمرم3

   من دل4. سوزد یمک  خش  چوب  همچون استخوانهايم
غذا .  باشد شدهک  و خش  آوبيده  آه استی مانند گياه
؛ جز  نالم یبلند می با صدا5.  ام  را از ياد برده خوردن
.   است  نمانده در بدنمی  چيز  و استخوان پوست

 و  ام  صحرا شده ء آوارهی،وحشی ا  پرنده همچون6
مانند 7.  ام  گشته خانمان ی، ب نشين  جغد خرابه چون

   چشمانم ه ب ؛ خواب ام ، تنها مانده  بام بر پشتی گنجشك
آنند و  ی مرا تحقير م هر روز دشمنانم8. رود ینم

 . نمايند ی م  مرا لعنت مخالفانم
  منی خداوند، غذای  تو ا  و غضب  خشم بسبب10و9

.   است  آميخته  با اشكهايم ام ی و نوشيدن خاآستر است
  عمرم11. ی آنار انداخت و بهی زيرا تو مرا برداشت

   علف ؛ همچون گذر استعصر، زودی ها  سايه چون
 . ام  شده پژمردهک خش

 هستی؛ ذآر تو در  اما تو ای خداوند، تا ابد پادشاه12
، بر  تو برخاسته13. ها باقی خواهد ماند  نسل تمام

   رسيده  آن  زمان  خواهی فرمود؛ اآنون  ترحم اورشليم
 تو  بندگان14.  فرمايی  رحمت  بر اورشليم  آه است

 ! دارند  را دوست رشليمسنگها و خاک او
   خداوند خواهند ترسيد و همه قومها از نام15

   او هراسان  و عظمت  از قدرت  جهان پادشاهان
  بنا خواهد  را دوباره او شهر اورشليم16. خواهند شد

.  ظاهر خواهد شد  فراوان  و شكوه آرد و با جالل
را   ، ايشان  نموده  خود توجه  درمانده قومی  دعا به17

دهد  ی م  خداوند انجام  آه آنچه18.  خواهد نمود اجابت
 نيز او را   خواهد شد تا ايشان  نوشته  آينده نسلی برا

 : آنند ستايش
  ، به  خود در آسمان  مقدس خداوند از مكان«20و19

 را بشنود و آنها را   اسيران  تا ناله  نظر انداخت زمين
» .اد سازد بودند، آز  شده  محكوم  مرگ  به آه
 بيايند   گرد هم قومها در اورشليمی  وقت بنابراين22و21
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 خداوند در   آنند، نام  او پرستشء تا خدا را در خانه
 . خواهد شد  و سراييده  ستوده اورشليم

   و عمرم  گرفته  مرا از من  توان ام یخداوند در جوان23
، نگذار در  منی خدای ا24.   است  ساخته را آوتاه

، تو  در ازل25! ی هست تو تا ابد زنده!  بميرمی جوان
 تو   دست و آسمانها عملی  را نهاد بنياد زمين

 .یهستی شوند، اما تو باق یمی آنها فان26. باشند یم
   خواهند شد؛ و همچون ، پوسيده  جامه  آنها چونء همه

 خواهند  نمود و از بينی  خواه ردا، آنها را عوض
تو هرگز ی و برای هستی ناما تو جاودا27.  رفت
 .وجود نداردی پايان

 خواهند بود و   در امان ، هميشه  بندگانت فرزندان28
 . تو برخوردار خواهند شد  آنها از حمايت نسل

 
  خداوند محبت

 ای!   آن ، خداوند را ستايش  من ای جان
   او را ستايش  مقدس ، نام  وجود من تمام

   و تمام  آن  را ستايش، خداوند  من ای جان2!  آن
 را   گناهانم او تمام3!   مكن مهربانيهای او را فراموش

 مرا  جان4. بخشد  را شفا می  مرضهايمء آمرزد و همه می
 خود مرا   و رحمت رهاند و با محبت  می از مرگ
 سير  های خوب  مرا با نعمت جان5! دهد  می برآت
 . نم و قوی بما ، جوان  عقاب آند تا همچون می

 را   مظلومان آند و حق  را اجرا می خداوند عدالت6
او روشهای خود را بر موسی 7. دهد  آنها می به

  انگيز خود را به  شگفت آشكار نمود و اعمال
 . داد  نشان اسرائيل بنی

پر   و ؛ او دير غضب  است  و مهربان خداوند بخشنده8
آند   نمی  و تنبيه  توبيخ خداوند هميشه9. باشد  می محبت

  او با ما مطابق10. ماند  نمی و تا ابد خشمگين
،  ايم  سزاوار بوده  آه  و آنچنان  ننموده  عمل گناهانمان
  زيرا به11.   است  نرسانده  سزای اعمالمان ما را به
   همان ، به  بلندتر است  از زمين  آسمان ای آه اندازه
امی  او را گر  خداوند بر آسانی آه  رحمت اندازه
 از   مشرق ای آه  اندازه به12! باشد  می دارند عظيم می

 ما   خداوند گناهان  اندازه  همان  به  دور است مغرب
 يک پدر  همانطوری آه13!   است را از ما دور آرده

 خداوند نيز   دارد، همچنان  را دوست فرزندانش
 . دارد دارند دوست  او را گرامی می آسانی را آه

داند  ی و م  است  ما آگاه  و فطرت  سرشتخداوند از14
 . هستيمک  خا آه
 صحرا   گل  و همچون  مانند علف عمر انسان15
  وزد و از بين ی م باد بر آنی  روز آه16، باشد یم
  ، هرگز ديده  بوده آهی  مكان رود و ديگر در آن یم
 او را  آهی  خداوند بر آسان اما رحمت18و17. شود ینم

 را در   و او عدالت استی ند، هميشگدار یمی گرام
   او را حفظ  عهد و احكام آهی  آنان  فرزندان حق
 .آورد یآنند، بجا م یم

 فرمانروايی خود را در آسمانها قرار  خداوند تخت19
 حكمرانی   موجوداتء  و از آنجا بر همه  است داده
   فرمان  به  گوش  توانا آه  فرشتگانء ای همه20. آند می
 را اجرا نماييد، او را  ند هستيد تا دستوراتشخداو
 نيروهای آسمانی، ای  ای همه21!  آنيد ستايش

 ! گوييد  خداوند، او را سپاس خدمتگزاران
 هستيد،   خداوند، در هر جايی آه  مخلوقات ای همه22

 !او را بستاييد
 !  آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا
 

  آفريدگار در ستايش
 !  آن ، خداوند را ستايش من  ی جانا

   پرشكوه ، تو چه ای خداوند، ای خدای من
   و خويشتن  آراسته  و جالل تو خود را با عزت! هستی

ای  گسترانيده   خيمه  را مثل آسمان. ای را با نور پوشانيده
 ابرها را .ای  بنا آرده  خود را بر آبهای آنء و خانه3

بادها 4. رانی می  بادای و بر بالهای  خود نموده عرابه
 . تو  خدمتگزاران های آتش  تو هستند و شعله فرمانبران

 استوار آردی تا   را بر اساسش ای خداوند، تو زمين5
  درياها همچون6.  نشود  منحرف هرگز از مسيرش

ها را   درياها آوه  و آب  را دربرگرفت ردايی آن
  پراآنده صدای تو گريختند و  اما آبها از هيبت7. پوشاند
ها سرازير   دشت ها بر آمدند و به  فراز آوه به8. شدند
 بودی، جاری   برای آنها ساخته  مكانی آه ، به شده
ای تا از آنها   نموده برای درياها حدی تعيين9. شدند

 . نپوشانند  را دوباره نگذرند و زمين
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 آنها در  تا آبی ا ها بوجود آورده ها، چشمه در دره10
 صحرا از   حيوانات تمام11. شودی  جارها آوهپايه

خود ی نوشند و گورخرها تشنگ ی م ها آب  چشمه اين
ی ها  بر شاخه پرندگان12. سازند ی م را برطرف

  از آسمان13. خوانند یسازند و آواز م ی م  النه درختان
ی ها  از نعمت و زمينی باران ی م ها باران بر آوه
ی  را برا تاتنبا15و14. شود ی تو پر م گوناگون
 و  دار و سبزيجات  ميوه ، و درختان حيواناتک خورا
تا ی رويان ی م ، از زمين  انسان استفادهی  را برا غالت
  خود تهيهی  برا  و نان  و روغن  بتواند شراب انسان

 .آند و شاد و نيرومند باشد
خداوند، آنها را ی  تو ا  آه  سرو لبنان درختان16

   هوا در درختان مرغان17. دسبز و خرمنی ا آاشته
ی ها ها بر شاخه کل کسازند و ل ی م سرو النه
ی  بزها بلند، چراگاهی ها آوه18.  صنوبر درختان
 .ها  خرگوش ها، پناهگاه  و صخره استی آوه

 را  و آفتابی  آفريد سالی ها  ماه تعيينی  را برا ماه19
ر د. شود ی م  تو شب  فرمان به20.  روزها تعيينی برا

خود ی ها از النهی  وحش  حيواناتء  همه شبی تاريك
  شكار غرشی  برا شيربچگان21. آيند ی م بيرون

. خواهند یخود را از خدا می آنند و روز یم
ی ها  النه آند، آنها به ی م  طلوع  آفتاب آهی هنگام22

ی  انسانها برا آنگاه23. خوابند یگردند و م یخود برم
  روند و تا شامگاه ی م يرون ب ، از خانه  معاش آسب
 .آنند یآار م

 آنها را  همه.  بسيارند  تو چه دستی خداوندا، آارها24
 تو  مخلوقات  از  زمين.یا  داده  انجام حكمتی از رو

ی ا  آفريده آهی بزرگی در درياها25.  پر است
  يافتی  فراوان بهک  و آوچ  بزرگ جانوران

آنند و  یمی  در درياها باز نهنگان26. شوند یم
 . آنها روانند ها بر سطح یآشت

   را به شان ی تو منتظرند تا تو روز  مخلوقات تمام27
و آنها را ی رسان یآنها را می تو روز28. یآنها بده
خود را از آنها ی  رو آهی هنگام29. یآن یسير م
 آنها  جانی شوند؛ و وقت ی م مضطربی گردان یبرم
   ساخته  از آن آهی ميرند و بخاآ ی می،گير یرا م
   مخلوقات  به آهی اما زمان30. گردند یاند، برم شده

   طراوت  زمين شوند و به ی م  زندهی،بخش ی م جان
 .بخشند یم

   و او از آنچه استی  خداوند جاودان  و عظمت شكوه31
   نگاه  زمين خداوند به32. باشد ی خشنود م  است آفريده

نمايد و  ی م ها را لمس هلرزد؛ آو ی م آند و زمين یم
 .شود یدود از آنها بلند م

 آرد و   خواهم ، خداوند را با سرود پرستش ام تا زنده33
 او  باشد آه34.  نمود  خواهم  او را ستايش تا وجود دارم
 ء همه   خشنود شود، زيرا او سرچشمه از سرود من

 نابود   گناهكارانء  همه باشد آه35.   است های من خوشی
 . باشند  ديگر وجود نداشته ند و بدآارانشو
 بر خداوند  سپاس!   آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا

 !باد
 

  او خداوند و قوم
  انگيزش شگفت  آارهای خداوند را بسبب

آارهای او را برای ساير .  گوييد سپاس
 آارهای ء او را بستاييد و درباره2.  آنيد ها تعريف قوم

 او   خداوند به ای طالبان3. فكر نماييد ت انگيزش شگفت
از او آمک 4.  شاد باشد  شما هميشه دل. افتخار آنيد

 . آنيد  او را طلب بخواهيد و پيوسته
  بندگانی ، ا  و يعقوب  ابراهيم فرزندانی ا6و5

ی انگيز و داوريها شگفتی  خداوند، آارهاء برگزيده
 و  ما استی خدا»  يهوه«7!  ياد آوريد او را به

  او تا ابد به9و8. آند یمی  را داور سراسر جهان
  اسحاقی  برا آهی  و سوگند  بسته ابراهيم  با آهی عهد

 بگذرد، وفادار   هم  هزار پشت ، اگر چه  است خورده
او با ی  عهد جاودان  است اين11و10. خواهد ماند

 شما   را به  آنعان سرزمين«:  فرمود  آه اسرائيل
  خداوند اين12» . شما شود ا ميراث بخشيد ت خواهم
ی  هنوز قوم  داد آه  اسرائيل بهی  را هنگام وعده
، بردند ی بسر م  در غربت بودند و در آنعانک آوچ

  ديار بهک  بودند و از ي  سرگردان  قبايل در ميان13
ی  آس اما خداوند نگذاشت15و14. رفتند یديگر می ديار

 را بخاطر آنها  انپادشاهی او حت.  آند بر آنها ظلم
 دراز   دست  من بر برگزيدگان«:  ، گفت هشدار داده
خداوند در 16» . آزار نرسانيد منی  انبيا نكنيد و به
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   سرزمين تمامی پديد آورد و قحطی  خشكسال آنعان
   را به  يوسف  از آن او پيش17.  آنجا را فرا گرفت

   او را همچون  يوسف برادران.  بود مصر فرستاده
 زنجير   را به يوسفی پاها18.  بودند  فروخته برده

او در 19. گذاشتندی  آهنء  او را در حلقه بستند و گردن
   وقوع  به اش ی پيشگوي آهی  ماند تا زمان زندان
او را ی  خداوند صبر و بردبار در زندان.  پيوست
 .آزمود

   را از زندان  دستور داد تا يوسف ، فرعون آنگاه20
 ء  او را ناظر خانه سپس21. ، آزاد سازند آورده  بيرون

  تا بر بزرگان22 مصر نمود   سرزمين خود و حاآم
 . آموزد  را حكمت  راند و مشايخ  فرمان مملكت

   مصر رفتند و در آن  به  و فرزندانش  يعقوب آنگاه23
 خود را در آنجا  خداوند قوم24.  شدند  ساآن سرزمين
. تر آرد ی قو از دشمنانشان و آنها را   ساخت بزرگ

  آرد آهی  ديگر، خداوند آار اما از طرف25
 خود ء  را برده  آنند و ايشان  او ظلم ها بر قوم یمصر
   را آه و هارونی  خود موس  بندگان سپس26. سازند

و ی موس27.  فرستاد اسرائيل ی بود، نزد بن برگزيده
در  خدا را  انگيز و معجزات شگفتی ، آارها هارون
 مصر را با  خدا سرزمين28.  ظهور آوردند مصر به
بر ی  خدا را مبن  فرمان پوشانيد اما مصريانی تاريك

ی او آبها29.  نكردند  اطاعت  اسرائيل قومی آزادساز
 را   ماهيانشانء  و همه  ساخت  مبدل  خون  را به ايشان
 . آشت

 . شد  پر از قورباغه  آنها وحتی قصر فرعون زمين30
 در سراسر مصر   و مگس  پشه  امر خداوند انبوه هب31

   مرگبار و رعد و برق ، تگرگ بجای باران32. پديد آمد
  و باغهای انگور و تمام33 مصر فرستاد  بر زمين
 . برد ها را از بين  انجير مصری درختان

شماری پديد  های بی خداوند امر فرمود و ملخ35و34
.  مصر را خوردند ت و محصوال  گياهان آمدند و تمام

 . ها را آشت  ارشد مصری  پسرانء او همه36
   طال و نقره  را در حاليكه اسرائيل ی بن سرانجام37

 از   و سالم  بودند، صحيح با خود برداشتهی فراوان
 آنها شاد   از رفتن مصريان38.  آورد مصر بيرون

 . بودند  ترسيده شدند، زيرا از ايشان

 ابر   اسرائيل فراز قومخداوند در روز بر 39
   محفوظ  آفتاب گسترانيد تا آنها را از حرارت یم

  بخشيد تا به ی م  ايشان  به ، آتش نگاهدارد و در شب
 خواستند و خداوند  آنها گوشت40. دهدی آنها روشناي

  فرستاد و آنها را با نان *  بلدرچين ايشانی برا
  ز آن و ا  را شكافت او صخره41. سير آردی آسمان
   مثل و سوزانک خشی شد و در صحرای  جار آب

 ء  وعده زيرا خداوند اين42.  گرديد  روان رودخانه
 او   نسل  بود آه  داده  ابراهيم  خويشء  بنده  را به مقدس

 . دهد را برآت
 با شادی سرود   خود را در حاليكهء  برگزيده  او قوم پس43
 قومهای  سرزمينو 44 آورد،  خواندند از مصر بيرون می

  تا در آن45 آنها بخشيد   به  محصوالتشان ديگر را با تمام
  ، از دستوراتش  وی وفادار مانده  به  نسبت سرزمين
 ! باد خداوند را سپاس.  نمايند اطاعت

 
   قومش  به خداوند نسبتی مهربان

  آه  گوييد، زيرا خداوند را حمد و سپاس
 !یاودان ج  و رحمتش  است او مهربان

 خداوند  را آهی بزرگی  آارها  بتواند تمام  آه آيست2
 او را   آند و شكر و سپاس  بيان  است  داده انجام
ی  آنان خوشابحال3؟  بايد و شايد، بجا آورد  آه آنچنان

 . و درستكار هستند  با انصاف آه
   خود رحمت  بر قوم آهی خداوند، هنگامی ا5و4
 ياد  مرا نيز بهی ده ی م تو آنها را نجای فرماي یم

 و   تو را ببينم  برگزيدگان  تا سعادت  بده آور و نجات
 . باشمک  و در فخر آنها شري آنمی  تو شاد با قوم

؛ شرور و بدآار  ايم  آرده ما نيز مانند اجداد خود گناه6
 تو را در مصر درک   معجزات اجدادمان7.  ايم بوده

 آردند و  و را فراموش ت  و رحمت آنها محبت. ننمودند
.  تو سر باز زدند  از اطاعت در آنار دريای سرخ

 بودی، آنها را   فرموده  وعده  آه  تو، همانگونه ليكن8
 خود را آشكار   قدرت  وسيله  دادی و بدين نجات
 را امر فرمودی و خشک گرديد  دريای سرخ9. ساختی
  آه دريا   آردی تا از ميان  را هدايت اسرائيل و بنی

                                                 
 .نوعی پرنده است با گوشتی چرب» بلدرچين«   *
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آنها را از 10.  بود گذر آنند ، خشک شده  بيابان همچون
  همه11.  رهانيدی و آزاد ساختی  دشمنانشان دست

 شدند و حتی يكی از آنها   آنها در دريا غرق دشمنان
 . نماند نيز زنده

 آوردند و او را با   او ايمان  خداوند، به  قوم آنگاه12
   آهنكشيدی طولی ول13.  آردند سرود ستايش

 با او   مشورت  آردند و بدون  را فراموش معجزاتش
ی نفسانی ها آنها با خواسته14.  دادند  خود ادامه  راه به

  خدا هم15.  آردند خود، خدا را در صحرا امتحان
  آنها را بهی  داد، ول  ايشان  خواستند به  را آه آنچه
 . مبتال ساختی سختی بيمار

  ، پيشوايان  موسی و هارون  در صحرا به اسرائيل بنی16
   دهان  زمين آنگاه17.  خداوند، حسد بردند برگزيده
 فرو برد،  را با خاندانشان»  ابيرام«و »  داتان«گشود و 

 شد و   افروخته  ايشان  بر طرفداران  از آسمان و آتش18
 . شرور را سوزانيد  مردم آن
 از   شكل  سينا ُبتی گوساله  آوه  در دامنه اسرائيل بنی19

آنها بجای 20.  آردند  را پرستش طال ساختند و آن
.  نمودند  گاو را پرستش ، مجسمه  خدای پرجالل عبادت

 خود را خوار   دهنده ، خدای نجات  ترتيب  اين به22و21
انگيز او را در مصر و  شمردند و آارهای شگفت

   خداوند خواست آنگاه23.  آردند  فراموش دريای سرخ
   او موسی به  برگزيده ا هالک آند، ولی خادم ر ايشان
   از نابود آردن  نمود آه  و التماس  برخاست شفاعت

 .آنها بگذرد
  موعود خواستند وارد سرزمين  نمی اسرائيل بنی24

   را به  زمين  بود آن  گفته  خدا آه  وعده  به شوند، چون
خود های  آنها در خيمه25.  نداشتند دهد، ايمان  می ايشان
   خداوند گوش  دستورات آردند و به  غرغر می پيوسته
 را در   ايشان  رو، خداوند خواست از اين26. دادند نمی

 را در سرزمينهای  و فرزندانشان27صحرا نابود آند، 
 . سازد  و آواره  پراآنده بيگانه

 پرداختند   بعل  بت  پرستش به» فغور« در  اسرائيل بنی28
   تقديم جان های بی  بت  به هايی آه  قربانی و از گوشت

 خداوند را   رفتار خود، خشم با اين29. شد، خوردند می
.  بيماری وبا دامنگير آنها شد  آن  بسبب برانگيختند آه

  ، افراد مقصر را مجازات برخاسته»  فينحاس « آنگاه30

 در نزد   آار نيک فينحاس اين31.  گرديد نمود و وبا قطع
  ها او را به  نسل  نخواهد شد و تمام موشخدا هرگز فرا

 .نيكی ياد خواهند آرد
، خداوند را » مريبه «ء  در آنار چشمه اسرائيل یبن32

بخاطر آنها از ی موسی  حت  ساختند، چنانكه خشمگين
  زيرا چنان33.  شد  محروم  آنعان  سرزمين ورود به

،  شدهک  او غضبنا  آوردند آه  ستوه را بهی موس
 . راند  بزبان ناشايست  سخن

 ببرند،   بود از بين  خداوند گفته را آهی آنها، قومهاي34
ی  نمودند و از آارها  با آنها وصلت بلكه35، نكشتند

  آنها را پرستشی ها بت36. آردندی  پيرو بد ايشان
.  آردند  مرگ  به  آار، خود را محكوم نمودند و با اين

ها  بتی  خود را برا  و دختران ها، پسران یاسرائيل37
ی  خود را برا گناه ی ب  فرزندان خون38. آردندی قربان
 آنها   موعود را با خون  ريختند و زمين آنعانی ها بت
 آردند و   آارها، خود را آلوده با اين39. ساختندک ناپا
 خداوند بر  ، خشم بنابراين40.  ورزيدند  خدا خيانت به
. از آنها بيزار گرديد شد و او   افروخته اسرائيل یبن
 داشتند،   نفرت  از ايشان آهی هاي  قوم آنها را بدست41

 بر آنها  دشمنانشان42. آنندی سپرد تا بر آنها حكمران
 . ساختند  را خوار و ذليل  آردند و ايشان ظلم

   دشمنانشان  را از دست اسرائيل یخداوند بارها بن43
 شوريدند و آنها هر بار بر ضد اوی  بخشيد، ول نجات

،  با وجود اين44.  شدند  خود بيشتر غرق در گناهان
   داد ايشان  فرياد برآوردند، خداوند به آهی هنگام

ی ا وعده او45.  نمود آنها توجهی  درماندگ رسيد و به
   رحمت  ياد آورد و بسبب  بود، به  داده  ايشان  به را آه

  او دل46.  نكرد ، آنها را مجازات فراوانش
   آنها رحم  آورد تا به  رقت  آنها را به سيرآنندگانا

 .آنند
 قومها،  ما را از ميان.   ده خداوند، ما را نجاتی ا47
 تو را حمد   مقدس  تا نام  برگردان  خودمان  سرزمين به

 .  آنيم تو را ستايشی  و با شاد گوئيم
. بادک  تا ابد متبار ، از حال اسرائيلی خداوند، خدا48

  خدا را سپاس!  آمين«:  بگويند  اسرائيل مردم  همه
 »!باد
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 خداوندی  مهربان در ستايش
  خداوند را حمد گوييد، زيرا او مهربان

 . استی  تا ابد باق  و رحمتش است
   اعالم  همه اند به  يافته  خداوند نجات  توسط آهی آسان2

   نجات  دشمنانشان  خداوند آنها را از دست آنند آه
، از  بيگانهی و آنها را از سرزمينها3   است دهدا

   سرزمين ، به  و جنوب ، شمال  و مغرب مشرق
 در صحرا  اسرائيل یبن4.   است  باز گردانيده خودشان
  سكونتی برای معينی  بودند و جا  و سرگردان آواره

   لب  به  بودند و جانشان  و تشنه گرسنه5نداشتند، 
خود نزد خداوند ی در گرفتار  آنگاه7و6.  بود رسيده

   گرفتاريهايشانء  را از همه فرياد برآوردند و او ايشان
  هدايتی  سرزمين  به  راست  را از راه رهانيد و ايشان

 بايد از  پس8. آنندی  زندگ  بتوانند در آن آرد آه
   در حق آهی بزرگی  و آارها  رحمتش خداوند، بسبب

 و   تشنه او جان9. ر آنند، تشك  است  داده  انجام ايشان
 .آند ی سير م خوبی  را با نعمتها گرسنه

 او   خدا سرپيچيدند و به  از دستورات آنانی آه11و10
 بر آنها   آردند، اسير و زندانی شدند و مرگ اهانت
 شد و   خم  آنها در زير بار مشقت پشت12.  افكند سايه

. ری آند را يا  ايشان  افتادند و آسی نبود آه سرانجام
 در گرفتاری خود نزد خداوند فرياد برآوردند و  آنگاه13

آنها را از 14.  رهانيد  گرفتاريهايشان او آنها را از همه
 بود رهانيد و زنجيرهای   افكنده  بر آنها سايه مرگی آه
 . آرد  را پاره  ايشان اسارت

  ی و آارها  رحمتش  بايد از خداوند، بسبب پس15
. ، تشكر آنند  است  داده  آنها انجام  در حق آهی بزرگ

شكند و  ی زندانها را م برنجينی او درها16
 .آند ی م  را پاره اسارتی زنجيرها

   گناه  به بار و آلوده  رفتار شرارت ، بسبب افراد نادان17
  اشتهای خود را از دست18 و بيمار شدند،  خود، ضعيف

   در اين هآنگا19.  گور رسيد  لب  به دادند و جانشان
 را  گرفتاری خود، نزد خداوند فرياد برآوردند و او ايشان

 خود آنها را  او با آالم20.  رهايی بخشيد از گرفتاريهايشان
 بايد  پس21.  داد  نجات  را از مرگ شفا بخشيد و ايشان
   در حق  و آارهای بزرگی آه  رحمتش خداوند را بسبب

 قربانی  بايد با تقديم22. ويند گ ، سپاس  است  داده  انجام ايشان

   آرده از او تشكر آنند و با سرودهای شاد آارهايی را آه
 . نمايند  اعالم است

 آار   دريا رفتند و به ، به  آشتی سوار شده برخی به23
 خداوند را ديدند و   قدرت آنان24.  شدند  مشغول تجارت

   درياها مشاهده  او را در اعماق آارهای شگرف
 امر او بادی شديد ايجاد شد و دريا را  به25. ندنمود

   امواج ها دستخوش  آشتی چنانكه26،  طوفانی ساخت
 آنها، از  سرنشينان. رفتند  می گرديدند و باال و پايين

،  ، تلوتلو خورده  مستان و مثل27 شدند   جان  نيمه ترس
 گرفتاری خود   در اين آنگاه28.  بودند  و سرگردان گيج

   را از اين داوند فرياد برآوردند و او ايشاننزد خ
 و   را آرام خداوند طوفان29. گرفتاری رهايی بخشيد

آنها شاد شدند زيرا از 30.   ساخت  دريا را ساآت امواج
 بندر   به  بسالمت  بودند، و سرانجام خطر رهايی يافته
   آنها نيز بايد خداوند را بسبب پس31. مراد خود رسيدند

   انجام  ايشان  در حق و آارهای بزرگی آه  رحمتش
 خداوند را در  بايد عظمت32.  گويند ، سپاس  است داده
، او   قوم  آنند و نزد بزرگان  اعالم  اسرائيل  جماعت بين

 . نمايند را ستايش
 و   ساخت مبدلی  خشك ها را به خداوند رودخانه33

 حاصلخيز را  زمين34. آردک  را خش آبی ها چشمه
 شرور   آن  نمود، زيرا ساآنان زار تبديل  شوره هب

ک زار و خش شورهی ها اما بار ديگر زمين35. بودند
.  نمود آبی ها را حاصلخيز و پر از چشمه

 داد تا شهرها   اسكان  را در آن گرسنگان37و36
.  آنند و تاآستانها ايجاد نمايند  و زرع آشت بسازند،

  بهی  بسيار فرزندان،   داده خداوند آنها را برآت38
   آم هايشان ها و گله  رمه  بخشيد، و نگذاشت ايشان
 .شوند

   رو به  و ستم  خداوند در زير ظلم  قوم آهی هنگام39
   بر قومش را آهی خداوند آسان40، رفتند یمی نابود
   و آنها را در ميان  ساخت آردند خوار و ذليل ی م ظلم

 فقير و  او قوم41. رد آ  و سرگردان ها، آواره ويرانه
 خود را از زير بار سختيها رهانيد و ء درمانده
  نيكان42. بخشيدی  را افزون ايشانی ها  و گله فرزندان

   خاموش ، شاد خواهند شد اما بدآاران  را ديده اين
 .خواهند شد
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 و   اينها فكر آنند و رحمتء  درباره خردمندان43
 .شند با  ياد داشته  خداوند را به محبت

 
   بر دشمن غلبهی دعا برا

  و ام  خود را نباختهء  روحيه خدا، منی ا
  من.  ام  نداده اعتماد خود را از دست

ی ا.  آرد  خواهم  خواند و تو را ستايش سرود خواهم
 بصدا درآييد   و عود من بربطی ا2!  بيدار شو  من جان

   مردم انخداوندا، در مي3!   را بيدار سازيم  دم تا سپيده
 قومها تو را   و در ميان  گفت  خواهم تو را سپاس

   عظيم نهايت ی تو ب زيرا رحمت4،  آرد  خواهم ستايش
 تو باالتر از آسمانها   و شكوه خدا، جاللی ا5.  است

 . آشكار شود  جهان  تو بر تمام قرار گيرد و عظمت
   خويش  با قدرتی، دار  ما را دوست آهی خدايی ا6

 . فرما ما را اجابتی  و دعا  ده  نجاتما را
:   است  و فرموده  گفته  سخن  خويش  مقدسء خدا در خانه7
 خود   قوم  را بين  سوآوتء  و دره با پيروزی شهر شكيم«

؛   است  من جلعاد و منسی از آن8.  آرد  خواهم تقسيم
.   است  من  و يهودا عصای سلطنت خود من  آاله افرايم

   برای شستشو بكار خواهم  را مانند لگن وآب م اما قوم9
   و بر فلسطين  انداخت  را خواهم  آفشم  ادوم برد، بر قوم

 ». آورد فرياد بر خواهم
حصاردار ی  شهرها گرفتنی  مرا برا  آه آيست11و10

؛  آنی خدا، تو ما را رهبری آند؟ ای  رهبر ادوم
ا  ما ری،ا  شده از ما روگردانک  اين  تو آهی،بل

 ، آنک  آم  با دشمن تو ما را درجنگ12!  آنی رهبر
ی تو اک با آم13.   است فايده ی ب انسانک زيرا آم

   دشمنان آهی  توي  شد، زيرا اين خدا، پيروز خواهيم
 !دادی  خواه ما را شكست

 
   ظالم  از دست شكايت

 !  مباش ، خاموش ای خدا و ای معبود من
زنند و  ناروا می   تهمت  من  به بدآاران2

 دور  با نفرت3. گويند  می  منء  درباره حرفهای دروغ
 آنها را  من4. جنگند  می  با من سبب اند و بی مرا گرفته

، ولی  آنم  دعای خير می  و برای ايشان  دارم دوست
   خوبی، به  عوض به5. ورزند  می  مخالفت آنها با من

 دشمنی  ، با من  محبت  عوض آنند و به  بدی می من
 .نمايند می

 بسپار و   داوری ظالم  دست  را به ای خدا، دشمنم6
 آنار او بايستد و بر ضد او  بگذار يكی از بدخواهانش

.  شود  شناخته  مجرم بگذار او در محاآمه7.  دهد شهادت
  عمرش8.  گردد ب محسو  جرم حتی دعای او، برايش

.  او را بگيرد  شود و ديگری جا و مقام آوتاه
   آواره فرزندانش10.  شود  بيوه  و زنش  يتيم فرزندانش9

.  گدايی بنشينند  خود بهء های خانه  ويرانه ، در ميان شده
   نمايند و بيگانگان  دارايی او را ضبط  تمام طلبكاران11

.  آنند ، تاراج  است وخته اند  زحمت  او به  را آه هر آنچه
.  نسوزاند  او دل  نكند و برای يتيمان آسی بر او رحم12
 برود و ديگر نامی از آنها باقی   بكلی از بين نسلش13

 ياد آورد و   را به  اجدادش خداوند گناهان14. نماند
 آنها در نظر  گناهان15.  را نيامرزد  مادرش گناهان

   آنها از روی زمين  و نشان  بماند، اما نام خداوند هميشه
 . محو گردد

 و  او بر فقيران.   نداشت  رحم  من  دشمن اين16
  دوست17.  آشت یآرد و آنها را م ی م  ظلم آسان یب

.  شود  نفرين  خودش  آند، پس  را نفرين  مردم داشت
 خود از   رساند، پس  برآت  مردم  به خواست ینم

   نفرين  به وجودش  تمام19و18.  شود  محروم برآت
  آهی او مانند آبی  نفرينها  باشد آه  بود، پس آلوده
 را   شود و مغز استخوانهايش نوشد وارد بدنش یم

   او را در برگيرد و چون  لباس بخورد؛ همچون
 . زند  دور او حلقه آمربند، به

   دروغ  من  در باره  را آه ای خداوند، دشمنانم20
  آنند، اينچنين  می  مرگ بهگويند و مرا تهديد  می

   وعده  برحسب اما ای خداوند، با من21.   آن مجازات
، مرا   خويش  عظيم  نما و بخاطر رحمت خود عمل

   و دل  فقير و درمانده  من زيرا آه22،   ده نجات
 و مانند   هستم  زوال ، رو به  سايه همچون23؛  ام شكسته
  ام  گرفته  روزه بساز 24.  ام  شده  از باد رانده ملخ

نزد 25. شود  می  آب  بدنم لرزند و گوشت  می زانوهايم
بينند، سر خود را   مرا می هرگاه.  ام  رسوا شده دشمنان
 .آنند  می ام دهند و مسخره  می تكان
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  ، مرا ياری فرما؛ مطابق ای خداوند، ای خدای من26
   آه بدانند تا بدخواهانم27،   بده  خود، مرا نجات رحمت
 آنند، اما  آنها مرا نفرين28.  هستی  منء  دهنده تو نجات

 تو،   شوند، اما بنده آنها سرافكنده.   بده تو مرا برآت
 و   شرمسار شوند و خفت دشمنانم29.  شود شادمان

 . را دربرگيرد خواری وجودشان
 او   مردم  و در بين  گفت  خواهم خداوند را بسيار سپاس30

 پشتيبانی  زيرا او از بيچارگان31 آرد،  م خواه را ستايش
 .رهاند  می  ظالمان  را از دست آند و ايشان می
 

  خداوند ء برگزيده پادشاه
   دست به«:   گفت  خداوند من خداوند، به

   را به  دشمنانت  و من  بنشين  من راست
 ». افكند  خواهم زير پاهايت

قرار خواهد داد  تو   را پايتخت خداوند، شهر اورشليم2
   به هنگامی آه3.  حكمرانی آنی تا از آنجا بر دشمنانت

 تقوی و پرهيزآاری،   تو در لباس  برسی، قوم قدرت
   شبنم  خواهند آمد، و نيروی تو همچون  حضورت به

 .تر خواهد شد صبحگاهی هر روز تازه
   برنخواهد گشت  و از آن  است  خورده خداوند قسم4
 .ی هست آاهن»  صادقک مل « چون تو تا ابد  آه

   در روز غضب  تو است  راست  دست  به خداوند آه5
او قومها را 6.  خواهد داد  را شكست خود، پادشاهان

 را از اجساد  جنگی خواهد آرد، و ميدانهای داور
 و در سراسر دنيا،   پر خواهد ساخت شدگان آشته

ر او از نهر س7.  خواهد آرد  را مغلوب پادشاهان
، سربلند و   گرفته تازهی  خواهد نوشيد و نيرو راهش
 .خواهد ايستاد پيروز

 
 ! باد خداوند را سپاس

  او  قوم  خود در ميان  دل خداوند را با تمام
 . آرد  خواهم ستايش

   به  آسانی آهء همه! انگيزند  شگفت آارهای خداوند چه2
آارهای 3 .انديشند  می شان آنها عالقمند هستند در باره

آارهای 4!  جاودانی  و عدالتش خداوند شكوهمند است
  او رحيم!   نشدنی است انگيز خداوند، فراموش شگفت

 خود را  خداوند، روزی ترسندگان5!   است و بخشنده

. برد رساند، او هرگز عهد خود را از ياد نمی می
  اسرائيل  بنی  را به های بيگانه خداوند سرزمينهای قوم6

 . داد  خود نشان  قوم  را به  قدرتش  وسيله  اين و بهبخشيد 
 و  دهد، درست ی م  خداوند انجام آهی هر آار7

. باشند ی اعتماد م  او قابل  احكامء همه.   است منصفانه
مانند، زيرا بر  یمی  خداوند تا ابد باق آارها و احكام8

  خود ، قوم  فديه او با دادن9. اند بنا شدهی  و راست عدل
او .   است بستهی  و با آنها عهد ابد  است را آزاد آرده

 .  و قدرتمند است مقدس
  نخستينی شود؟ خداترس ی خردمند م  چگونه انسان10
  آهی  آسانء  همه خداوند به.   است  راه  در اين گام

 . بخشد یآنند، خرد م ی را اجرا م دستوراتش
 . باد خداوند را تا ابد سپاس

 
  كاراندرستی خوشبخت

 ! باد خداوند را سپاس
ترسد و   از خداوند می  آسی آه خوشابحال

  فرزندان2. دهد  می  انجام  او را با رغبت احكام
   درستكار در دنيا نيرومند خواهند شد و نسل شخص

 و   مال  صاحب اش خانواده3.   خواهند يافت او برآت
هد  خواهد شد و خوبيهای او هرگز از ياد نخوا ثروت
 . رفت

 و  ، مهربان  درستكار و بخشنده آهی آسی برا4
   نيز نور طلوع شبی در تاريكی ، حت نيكوآار است

   دلسوز و قرض آهی  آس  است خوشبخت5. آند یم
او 6.  باشد  با انصاف  و آارش  باشد و در آسب دهنده

   و پايدار خواهد بود و نام  قدم  ثابت پيوستهی در زندگ
 . خواهد ماندی  در يادها باق  هميشه نيكش

 او قوی  ترسد، زيرا ايمان  خبر بد نمی او از شنيدن7
شود و   نمی او نگران8.  دارد  و بر خداوند توآل است
 را   دشمنانش  شكست  آه  است ترسد زيرا مطمئن نمی

  بخشد؛ اثرات  می  فقيران با سخاوتمندی به9. خواهد ديد
   نزد مردم ماند و هميشه نيكوآاری او تا ابد باقی می

بينند و   را می  اين بدآاران10. باشد  می سربلند و محترم
فشارند و   می شوند؛ دندانهای خود را بهم  می خشمگين
 .روند  می  از بين  آرزوهايشان همراه
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 خداوندی  نيكوي در ستايش
 ! باد خداوند را سپاس

! د آني  او را ستايش  خداوند، نام بندگانی ا
 تا   آفتاب از طلوع3.  شود  تا ابد ستوده  او از حال نام2

خداوند بر 4!  آنيد  خداوند را ستايش ، نام  آن غروب
 او برتر از  آند؛ شكوه یمی  قومها حكمرانء همه

 . آسمانهاست
، همتا   است  در آسمانها نشسته ما آهی خداوند، خدا5

 . نداردی و مانند
  افكند تا شخص ی نظر م ين بر زم او از آسمان8و7و6

بلند آند و سرافراز نمايد و ک  و فقير را از خا فروتن
.  قرار دهد  خويش  قوم  بزرگان او را در رديف

 نازا او را   زن  به  فرزندان خداوند با بخشيدن9
 .سازد ی و سرافراز م خوشحال

 ! باد خداوند را سپاس
 

  سرود عيد ِپَسح
   از مصر، آن ائيل اسر  مردم هنگامی آه
  يهودا مكان2 آمدند،   بيرون  بيگانه سرزمين

 . او  سلطنت  محل  خداوند شد و اسرائيل عبادت
 را ديد، از  اسرائيل ی بن  آمدن ، چون سرخی دريا3

.   برگشت  عقب  به  و رود اردن  آنها گريخت مقابل
   جست ها به ها مانند بره  قوچها، و تپه ها همچون آوه4

 .خيز درآمدندو 
،  رود اردنی  ای؟ گريخت  شد آه دريا، تو را چهی ا5

  ها، چرا مثل ها و تپه آوهی ا6ی؟  برگشت  عقب چرا به
  و خيز درآمديد؟  جست ها به قوچها و بره

ی در برابر آس8؛ ، در برابر خداوند بلرز زمينی ا7
  آند و از سنگ ی م  تبديل  آبء  درياچه  را به  صخره آه
 .سازد یمی  جار  آبء ا، چشمهخار

 
  یواحد حقيقی خدا

  تنها تو سزاواری،خداوند، بلی تنها تو ا
 ما؛ زيرا تو   نهی، هست  و تكريم تجليل
 .یباش ی و وفا م سرشار از رحمت

خدای شما «:  از ما بپرسند  خدانشناس چرا مردم2
   اراده  را آه  و آنچه خدای ما در آسمانهاست3» ؟ آجاست

  های طال و نقره  آنها، بت اما خدايان4. دهد  می فرمايد انجام
 .اند  شده  ساخته  با دستهای انسان باشند آه می

  چشم. زنند ی نم حرفی  دارند ول  دهان هايشان بت5
ی بين. شنوند ینمی  دارند ول گوش6. بينند یدارند اما نم

  لمسی  دارند، ول دست7. بويند یدارند، اما نم
  از گلويشان. روند ی نم پا دارند اما راه. نندآ ینم

 بتها را   اين آهی  آسان همه8. آيد ی نم بيرونی صداي
  آنند مانند بتهايشان ی م سازند و آنها را پرستش یم
 . هستند شعور و نادان یب
 آنيد، زيرا او  ، بر خداوند توآل  اسرائيل قومی ا9

خداوند بر او   آاهنانی ا10.   شماست مددآار و محافظ
ی ا11.   شماست  آنيد، زيرا او مددآار و محافظ توآل

 آنيد، زيرا او مددآار و   بر خداوند توآل خداترسان
 .  شماست محافظ

   و ما را برآت  فكر ماست  به خداوند هميشه12
   خود را برآت  و آاهنان  اسرائيل او مردم. دهد یم
ی و را گرام ا را آهی  آسانء خداوند همه13. دهد یم
 .دهد ی م ، برآت و بزرگک دارند، از آوچ یم

.  فرزند سازد  را صاحب خداوند شما و فرزندانتان14
   را آفريد، شما را برآت  آسمانها و زمين او آه15
  او زمينی باشند، ول ی خداوند م آسمانها از آن16. دهد

   عالم  به آهی  و آنان مردگان17.  بخشيد  انسان را به
اما 18. آنند ی نم روند، خداوند را ستايش یمی وشخام

   خواهيم  تا ابد ستايش ، خداوند را از حال ما زندگان
 . آرد

 ! باد خداوند را سپاس
 

  از مرگی رهايی  خداوند برا پرستش
  و  زيرا ناله دارم ی م خداوند را دوست

   من  درخواست شنود و به یفرياد مرا م
  ا آخر عمر، نزد او دعا خواهم ت دهد، پس ی م گوش
 .آرد

 و   بود و مايوس  افكنده  سايه  بر من خطر مرگ3
 و فرياد   خداوند را خواندم  نام سپس4،   بودم غمگين
   خوب او چه5» !  بده خداوند، مرا نجاتی  ا آه«:  زدم

خداوند 6.   است ما رحيمی  خدای،آر!   است و مهربان
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 با خطر  من. آند ی م  را حفظ  و فروتن  دل افراد ساده
 . داد او مرا نجاتی ، ول روبرو بودم

   من ، زيرا خداوند در حق  باش ، آسوده  من جانی ا7
 داد و   نجات او مرا از مرگ8!   است آردهی خوب

  تا بتوانم9،  بلغزد  پايم آرد و نگذاشتک  را پا اشكهايم
 .  آنم  دنيا در حضور خداوند زيست در اين

  آنها دروغ«:  خود گفتمی  پريشان در شدت11و10
 پيدا   خود نجات  وضع  هرگز از اين گويند، من یم

   خود را از دست  ايمان با اينحال» . آرد نخواهم
 خداوند  آهی  خوبيهايء در برابر همهک اما اين12.  ندادم
؟   او بدهم  به توانم ی م ، چه  است  آرده منی برا
 آورد تا از   حضور خداوند خواهم هبی  نوشيدنء هديه13

در حضور 14.   است  داده  مرا نجات  آه او تشكر نمايم
.  آرد  خداوند ادا خواهم خود را بهی  او نذرها قوم

 او   خداوند نزد او عزيزند، پس مقدسانی ها جان15
 . بروند  آنها از بين نخواهد گذاشت

تو .  ستم تو و پسر آنيز تو هء  بنده خداوند، منی ا16
ی قربان17. ی رها ساخت  مرگ مرا از چنگ

 تو را   و نام آنم ی م  تقديم  حضورت را بهی شكرگزار
   اسرائيل  مردم در حضور تمام19و18.  دارم یمی گرام

خود را ی ، نذرها  است  در اورشليم  تو آهء و در خانه
 . نمود ادا خواهم

 ! باد خداوند را سپاس
  خداوند  در ستايش
 ! آنيد  قومها، خداوند را ستايشء همهی ا
زيرا 2. ، او را حمد گوييد  قبايل تمامی ا

او را ی  و وفا  است  او بر ما بسيار عظيم رحمت
 . نيست  یحد

 ! باد خداوند را سپاس
 

 ی پيروزی تشكر برای دعا
  نيكوست  آنيد، زيرا او خداوند را ستايش

  ائيل اسر مردم2.  پايان  بی و رحمتش
  آاهنان3» .  است پايان  خداوند بی رحمت«: بگويند

  مردم4» .  است پايان  خداوند بی رحمت«: خدا بگويند
 ».  است پايان  خداوند بی رحمت«:  بگويند خداترس

   دادم ؛ او به ؛ از خداوند آمک خواستم  بودم در زحمت5
   نخواهم ، پس  است خداوند با من6. رسيد و مرا رهانيد

خداوند مددآار 7 بكند؟   من تواند به  می  چه انسان. ترسيد
 خود   را با چشمان  دشمنانم  شكست  و من  است من

 از اميد   بهتر است  بردن  خداوند پناه به8!  ديد خواهم
 حتی بهتر   بردن  خداوند پناه آری، به9.   انسان  به بستن
 .  اميران  به  از اميد بستن است

   مانند زنبور بر سر من  دشمنانء  همهاگر12و11و10
 آنها  خداوند تمامی  يار بريزند و دور مرا بگيرند، به

ی  دوام  خارها آه آنها مثل.  آرد را نابود خواهم
.  خواهند شد خاموشی  و فور ندارند خواهند سوخت

ی  آند، ول  آورد تا نابودم  هجوم  بر من دشمن13
   و سرود من  قوتخداوند14. نمودک خداوند مرا آم

 .  است  شده  من  نجات ؛ او باعث است
   شنيده هايشان  خدا از خيمه قومی فرياد پيروز15
  خداوند متعالی  توانا دست«: گويند ی م شود آه یم

 ی،آر16!   است  ما ساخته را نصيبی  پيروز اين
 پيروز  ، ما را در جنگ خداوند متعالی  توانا دست
 »!  است ساخته

 ماند و آارهای   خواهم  زنده  مرد، بلكه  نخواهم نم17
خداوند 18.  آرد  خواهم  تعريف خداوند را برای همه
   آه  است ، ولی نگذاشته  نموده مرا بسختی تنبيه

 . بميرم
 و   خدا را باز آنيد تا وارد شومء خانهی ها دروازه19

 !  آنم خداوند را پرستش
توانند  ی م  نيكوآاران قط؛ ف  خداوند استء  دروازه اين20

 . وارد شوند از آن
   مرا اجابت  آه آنم ی م خداوند، تو را ستايشی ا21

 .ی داد ، نجاتم فرموده
 نپسنديدند و دور   معماران را آهی  سنگ همان22

 .  است  شده  ساختمان  سنگ مهمترينک انداختند، اين
امروز 24 !یانگيز  آار شگفت ؛ چه  آار خداست اين23

 و   گرفت ، بايد جشن خداوند استی روز پيروز
ی  ده  ما را نجات آنيم یخداوندا، تمنا م25! آردی شاد

 !ی ساز و آامياب
ما ! آيد ی خداوند م  نام  به آهی  آس  باد بر آن برآت26

خداوند، 27.  دهيم ی م  خداوند، تو را برآتء از خانه
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.   است  ما را منور ساخته  آه استی  خداي همان
 را آغاز آنيد و   گيريد و جشن ها را بدست شاخه
 . برويد  خدا پيشء  خانه قربانگاهی بسو

 و  گويم ی م  تو را سپاسی، هست منی تو خدا28
 . آنم ی م تو را ستايشی بزرگ

 و   آنيد، زيرا او نيكوست خداوند را ستايش29
 . پايان ی ب رحمتش

 
  خداوند احكام

 وک  پای،در زندگ   آه  آنان خوشابحال
 خداوند   دستورات  هستند و مطابق آامل

 خداوند   احكام آهی  آسان خوشابحال2. آنند یرفتار م
   او را اطاعت  قلب آورند، از صميم یرا بجا م

ی هاي  در راه روند، بلكه ی نم آجی ها  راه و به3آنند  یم
و خداوندا، ت4.   است  داده  خدا نشان دارند آه ی بر م گام

 آنها را  آهی ا و فرمودهی ا  ما داده  خود را به احكام
   در انجام  آه چقدر آرزو دارم5.   دهيم  انجام با جديت
  اگر تمام6!   و وفادار باشم  تو مطيع دستورات
،   باشم  در نظر داشته  تو را پيوسته دستورات
ی داوريهای وقت7!  شد  نخواهم  شرمنده هيچوقت
 تو را حمد   قلب ، از صميم  بياموزم تو را ءمنصفانه
   تو را بجا خواهم خداوند، قوانينی ا8!   گفت خواهم

 ! نكنک  مرا تر آورد؛ تو هيچگاه
  خداوند  از احكام اطاعت

  نگاهک خود را پای تواند زندگ ی م  چگونه مرد جوان9
  از  خدا و اطاعت  آالم  خواندنء دارد؟ بوسيله

 تو را   وجودم دا، با تمامخداون10!   آن دستورات
  آالم11.   شوم  تو منحرف  نگذار از راه ، پس جويم یم

 تا  سپارم ی و بخاطر م آنم ی م  خود حفظ تو را در دل
،  کخداوند متباری ا12!   ورزم  تو گناه  به مبادا نسبت

 تو را   دستورات تمام13!  بياموز  من  خود را به احكام
 از هر چيز  بيش15و14.  آرد اهم خو بلند بيانی با صدا

 تو  در آالم!  برم ی م  تو لذت احكامی ديگر، از پيرو
   را بخاطر خواهم  آرد و دستوراتت تفكر خواهم

 و هرگز آنها را  برم ی م  تو لذت از قوانين16. سپرد
 . آرد  نخواهم فراموش

 

  خداوند در احكامی خوشبخت
   بمانم  نما تا زنده ان احس  خدمتگزارت  اين خداوندا، به17

   را بگشا تا حقايق چشمانم18.   آنم  تو را اطاعت و آالم
   دنيا غريب  در اين من19.   تو را ببينم انگيز آالم شگفت
.  مخفی مدار  خود را از من ؛ ای خدا، احكام هستم

   همواره  آتش  اوامر تو، همچون  دانستن  به اشتياق20
 از   را آه  ملعون تو متكبران21! سوزاند  را می جانم

.  خواهی آرد آنند، مجازات  تو سرپيچی می دستورات
 تو   بگير، زيرا دستورات  و رسوايی را از من ننگ22

  نشينند و بر ضد من  می حكمرانان23.  ام  داده را انجام
.  آنم  تو فكر می  احكام  به چينند، اما من  می توطئه

 مرا   و هميشه  است  شادی من  تو موجب آالم24
 .  است راهنمايی آرده

 
  خدا  از احكام  اطاعت  به تصميم

  ؛ مرا زنده  است چسبيدهک  خا  به خداوند، جانمی ا25
 و   گشودم  خود را در حضورت دلی رازها26! ساز

   من  خود را به  احكام  اآنون.ی فرمود تو مرا اجابت
   آالمء  تا در باره  ياد ده  من  را به دستوراتت27. بياموز
 و   از حزن  من جان28.  انگيز تو تفكر نمايم شگفت
!  ساز  مرا تازه  جان شود؛ با آالمت ی م  پژمرده اندوه

   تعليم  من  خود را به ؛ احكام  خطا روم  راه نگذار به29
ی  و داوريها ام  را اختيار نموده  راست  راه من30.  ده

خداوندا، 31.  ام تهتو را از نظر خود دور نداش
.   شوم ؛ مگذار شرمنده آورم ی تو را بجا م دستورات

، زيرا  دارم ی برم  تو گام  در راه  فراوان با اشتياق32
 .یرها ساخت  مرا از بند تو دل

 
  ی داناي آسبی دعا برا

   من  خود را به احكامی  اجرا خداوند، راهی ا33
  به34.  داد واهم خ  آنها را انجام  هميشه بياموز و من

   تو را نگاه  شريعت  دل  تا با تمام  بده  و حكمت  فهم من
 تو  ، زيرا راه  آن  هدايت  خودت مرا در راه35.  دارم

 ساز،   مايل احكامتی  مرا بسو دل36.   دارم را دوست
  ارزش ی ب  آنچه مگذار به37!   و طمع حرصی  بسو نه

  طبق38!  احيا آن  ؛ مرا با آالمت  آنم  توجه است
  آهی ا  وعده  نما همان عملی ا  داده  من  به آهی ا وعده
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 از رسوا  را آهی ترس39! یده ی خود م  مطيعان تو به
!   تو نيكوست احكام.  بگير  از من  دارم شدن

،  عادلی خدای ا!   تو هستم  احكام خداوندا، مشتاق40
 !  ساز  مرا تازه جان

 
 وند خدا اعتماد بر احكام

 مرا  ات  وعده  فرما و طبق  رحم خداوند، بر منی ا41
  ، زيرا آنان  را بدهم  مخالفانم  پاسخ تا بتوانم42   ده نجات

. آنند ی م ، سرزنش  بر تو اعتماد دارم اينكهی مرا برا
   احكام  مگير، زيرا به  را از من  حقيقت  بيان قدرت43

   خواهم  را نگاه تو  احكام پيوسته44.  ام تو اميد بسته
 آرد، زيرا  خواهمی  زندگ آاملی در آزاد45!  داشت
 تو را در  احكام46.   اوامر تو هستم  مطيع هميشه

 آار   آرد و از اين  خواهم  اعالم حضور پادشاهان
   آردن از اطاعت47.  شد  نخواهم خود شرمنده

.   دارم ، زيرا آنها را دوست برم ی م  تو لذت دستورات
 ء  و درباره پذيرم ی م  و دل  تو را با جان توراتدس48

 . آنم یاوامر تو تفكر م
 

  خداوند  بر احكام اطمينان
 ياد آور،  ای به  خود دادهء  بنده  به خداوندا، قولی را آه49

  در زمان50. ای  اميدوار ساخته  آنء زيرا مرا بوسيله
تو  ء ، زيرا وعده  تسلی يافتم  آالمتء  بوسيله مصيبت
   مرا بسيار مسخره متكبران51.  بخشيد  من  جان  به حيات

ای 52.   تو را ترک نكردم  هرگز احكام آردند، اما من
صادر    در زمانهای قديم  تو را آه خداوند، دستورات

 آنها خود را ء  و بوسيله  ياد آوردم  بودی، به آرده
ا  تو ر  احكام  بدآاران بينم وقتی می53.  دلداری دادم

  هر جا مسكن54.  شوم  می شكنند، بسيار خشمگين می
ای خداوند، 55.  خواهد بود  تو سرود من ، احكام گزينم

 تو   آالمء  و درباره  توستء  متوجه  نيز افكارم در شب
 از اوامر تو   آه  است  در اين  من سعادت56.  انديشم می

 .  آنم اطاعت
 

  خداوند  احكام  به تعهد نسبت
   سبب  همين  بهی، هست  چيز من داوند، تو همهخی ا57

  با تمام58.  بود  خواهم  آالمت  مطيع ام  گفته  آه است

  ات  وعده ، طبق باشم یتو می  رضامند  خود طالب دل
خود بسيار ی  زندگء در باره59!  فرما  رحم بر من
.  آنمی  تو پيرو  تا از احكام تو آمدمی  و بسو انديشيدم

  بدآاران61.   تا اوامر تو را اجرا آنم  آمدم با شتاب60
 تو را   احكام  بكشانند، اما من  گناه آوشيدند مرا به

 تا تو  خيزم ی برم شبی ها در نيمه62.   نكردم فراموش
   دوست من63.   آنم  ستايش ات عادالنهی  داور را بسبب

دارند و  یمی  تو را گرام  آه هستمی  آسانء همه
 از  خداوند، زمينی ا64. دهند ی م ا انجام ر دستوراتت
 ! بياموز  من  خود را به احكام!   تو پر است رحمت

 
  خداوند  احكام ارزش

  ات  بر بندهی، داد  وعده  آه خداوندا، همانگونه65
   را به  صحيح  و قضاوت حكمت66. یا  فرموده احسان
 از  شپي67.   دارم  تو ايمان  احكام ، زيرا به  ياد ده من
ک ، اما اين  بودم  گمراه  منی، آن  تو مرا تنبيه اينكه

ی و نيكی هستک تو ني68.   تو هستم پيرو آالم
  متكبران69!  بياموز  من  خود را به  احكام!یآن یم

   قلب  از صميم گويند، اما من ی م  منء دروغها درباره
  عقلی پرور  تن آنها از فرط70.   اوامر تو هستم مطيع
   از احكام اند، اما من  داده عور خود را از دستو ش

   نفع  به و اينی  آرد تو مرا تنبيه71.  برم ی م تو لذت
.   تو را بياموزم  شد احكام  شد، زيرا باعث  تمام من
 دنيا باارزشتر   زر و سيم  از تمام منی  تو برا آالم72

 . است
 

  خداوند  احكام عدالت
   دانش  من  به  پسی؛ا يدهخداوند، تو مرا آفری ا73

 تو را   آه آنان74.   تو را بياموزم  تا قوانين عطا آن
شوند،  ی م  خوشحال  من دارند، از ديدن یمی گرام

خداوند، ی ا75.   دارم  تو توآل  نيز بر آالم زيرا من
و ی آن یمی  داور  و انصاف عدلی  از رو  آه دانم یم

   طبق اآنون76. یا  نموده  تنبيه مرا نيز منصفانه
ی  تسلء  تو مايه  بگذار رحمتی،ا  فرموده آهی ا وعده
 شود، زيرا   تازه  فرما تا جانم  رحم بر من77.  شود من

   شرمنده  متكبران باشد آه78!  برم ی م  تو لذت از احكام
خود مرا آزار رساندند؛ اما ی شوند، زيرا با دروغها
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خداوند، ی ا79.  آرد  تو تفكر خواهم  احكامء  درباره من
 تو  دارند و با قوانين یمی  تو را گرام آهی بگذار آنان

 بطور   آه دهی مرا يار80.  آيند  نزد من آشنا هستند، به
 !  نشوم  تا شرمنده  آنم  تو اطاعت  از دستورات آامل

 
  یرستگاری دعا برا

  آهی  ده  مرا نجات خداوندا، آنقدر انتظار آشيدم81
 تو ء  وعده ؛ اما هنوز به  شدم سوده و فر خسته

 خود وفا ء  وعده  به  منتظر شدم از بس82!  اميدوارم
ک  آم  به  وقت خداوندا، چه!  تار گرديد  چشمانمی،آن
 و   گرفته دودهک مانند مش83؟ آمدی  خواه من

.  ام  نكرده  تو را فراموش ؛ اما احكام ام  شده چروآيده
 مرا  گران شكنجهی ؟ آ شمبايد منتظر بای  آ تا به84

 تو   با آالم  آه متكبران85؟ آردی  خواه مجازات
اند تا مرا گرفتار   آنده  چاه منی آنند، برا ی م مخالفت
 اعتماد   تو قابل  احكام خداوند، تمامی ا86. سازند

.  دادند  مرا عذاب  ناحق  به متكبران. باشند یم
  مرا از بينبود ک نزدي87!   برس  دادم خداوندا، به

.   نشدم  تو غافل  از دستورات ببرند، اما من
   حيات  من  جان  بهی؛خداوندا، تو پر از رحمت88

 .  را بجا آورم  تا احكامت ببخش
  خداوند  احكام  به ايمان

 تو تا ابد در آسمانها پايدار خواهد  ای خداوند، آالم89
رجا اب   دورانها همچنانء وفاداری تو در همه90. ماند

 خواهد  ای ثابت  آفريده خواهد بود و مانند زمينی آه
اند،   باقی مانده  تو تا بحال  فرمان  به  آايناتء همه91. ماند

 ء  تو مايه اگر آالم92.  تو هستند  آنها در خدمت زيرا تمام
   از غصه  شک تابحال  بود، بدون  نشده شادمانی من

   نخواهم ش را هرگز فرامو احكامت93!   بودم مرده
 از  من94.  بخشيدی  آنها مرا حياتء آرد، زيرا بوسيله

   تو را نگاه  احكام ام آوشيده.   ده ، نجاتم  تو هستم آن
   به  منتظرند مرا نابود آنند اما من بدآاران95.  دارم
،  برای هر آمالی انتهايی ديدم96.  انديشم  تو می احكام

 ! انتهاست  و بی  تو آامل اما آالم
 

  خداوند  احكام  به  و عالقه عشق

 روز در  تمام!   دارم  تو را چقدر دوست خداوندا، آالم97
 حكيمتر   تو مرا از مخالفانم احكام98.  آنم  تفكر می آن

.   است  و وجود من  در ذهن ، زيرا هميشه  است ساخته
، زيرا  ام  خود نيز داناتر شده آری، حتی از معلمان99

   قوم  سفيدان از ريش100.  آنم  تفكر می مت در آال هميشه
 تو را  ، زيرا دستورات ام خود نيز خردمندتر شده

،  ام  بد پرهيز آرده  راه  به از رفتن101.  ام  آرده اطاعت
.   آنم  تو را اطاعت  آالم  آه  بوده  اين  من زيرا خواست

 ، زيرا  نيستم ای، ناراحت  نموده  مرا تنبيه از اينكه102
   تو برای جان آالم103.   است  بوده  من قصد تو تربيت

  از احكام104!  ؛ حتی شيرينتر از عسل  است  شيرين من
   از هر راه  جهت ، بهمين  آردم  آسب  و حكمت تو دانش

 .  بيزار و گريزانم آج
 

  خداوند نور از احكام
   آه ؛ نوری است  است  راهنمای من  تو چراغ آالم105
 از   آه ام  داده قول106! سازد  می  روشن  پايم ا پيش ر راه

 خود وفادار   قول  و به  آنم  تو اطاعتء  عادالنه احكام
   و پريشان ای خداوند، بسيار درمانده107.  ماند خواهم
   مرا حيات ای، جان  فرموده  وعده  آه ؛ همانگونه هستم
خداوندا، دعای شكرگزاری مرا بپذير و 108!  ببخش
 در   دايم  من جان109.  بياموز  من  خود را به احكام

 تو را   احكام گيرد؛ اما من  خطر قرار می معرض
   دام  من  بر سر راه بدآاران110.  آنم  نمی فراموش

 . شوم  نمی  تو منحرف  از دستورات نهند؛ اما من می
 خواهد ماند، زيرا   قلبمء اوامر تو تا ابد در خزانه111
 تا   آه ام با خود عهد بسته112. باشد  می ادی قلبم شء مايه
 !  آنم  تو را اطاعت  آالم  مرگ دم
 

  خداوند  در احكام امنيت
 تو  ، اما احكام  دورو و متظاهر بيزارم از مردمان113

 اميد ی؛ هست  و سپر من تو پناهگاه114.   دارم را دوست
دور   ، از من بدآارانی ا115.   توستء  وعده  به من

.  آورم یخود را بجا می  اوامر خدا شويد؛ زيرا من
  قدرتی ا  داده  من  به آهی ا  وعده خداوندا، طبق116

 و   ياس  به مگذار اميدم.   بمانم عطا فرما تا زنده
 تا از   ببخش  قدرت  من به117.  شود تبديلی نوميد



 60   مزامير
 

 

 .  تو بپردازم  احكام  حفظ  و به  باشم  ايمن  دشمنانم دست
آنند  ی نم  تو را قبول  احكام را آهی  آسانء تو همه118

 آنها را ء  آننده اغفالی ها  نقشه و تمامی ران یاز خود م
 را  زمينی  رو  بدآاران تمام119. یساز یاثر م یب

   است  دليل  همين ، به انداختی  دور خواه مانند تفاله
خداوند، ی ا120.   دارم  اوامر تو را دوست  من آه

 . تو هراسانمی  و از داوريها  است  من  تو در دل ترس
 

  خداوند  از احكام اطاعت
، زيرا   مكن  تسليم  دشمنانم  دست خداوندا، مرا به121
.  ام  داده ، انجام  است  بوده  و عادالنه  درست  را آه آنچه

آرد؛ ی خواهی  مرا يار  آه  بده  اطمينان  من به122
  آنقدر چشم123.  آنند  ظلم  بر من مگذار متكبران

   چشمانم آهی  ده و مرا نجاتی  بياي  آه انتظار ماندم
 نما و اوامر   خود عمل  رحمت  طبق با من124. تار شد

  ؛ به  خدمتگزار تو هستم من125.  بياموز  من خود را به
.  نمايمک  را در  فرما تا احكامت عنايتی  داناي من
 زيرا ی، آن  تو اقدام  آه ده رسي  آن خداوندا، زمان126

   احكام من127. آنند یمی  تو سرپيچ  از دستورات مردم
   از طال و نقره ؛ آنها را بيش  دارم تو را دوست

 ی، تو را، در هر مورد  احكامء همه128.   دارم دوست
 .  متنفرم  دروغ  تعليم ؛ اما از هر نوع دانم ی م صحيح

 
  خداوند  از احكام  اطاعت  به اشتياق

  صميم ؛ از استی  تو بسيار عال خداوند، احكامی ا129
   تو به آالمک در130.  آنم ی م  آنها را اطاعت قلب
. سازد ی را خردمند م دالن بخشد و ساده ی نور م انسان

 تو را  فرامينی  انتظار اجرا  فراوان با اشتياق131
   خود رحمت  بر دوستداران  آه همانگونه132.  آشم یم
 و مرا مورد   بيافكن  نيز نظر لطف  بر منی،فرماي یم

  آنی  مرا راهنماي با آالمت133.   خود قرار ده رحمت
   نجات  ظالمان مرا از دست134.  نشومی  بد تا مغلوب

مرا با حضور خود 135.   دهم  تا اوامر تو را انجام ده
ک اش136.  بياموز  من  خود را به  و احكام  ده برآت
  شود، زيرا مردم ی سرازير م  از چشمانم  سيل نهمچو

 .آورند ی تو را بجا نم دستورات
 

  خداوند  احكام عدالت
تو ی و داوريهای  هست خداوند، تو عادلی ا137

  تمامی ا  نموده  وضع را آهی احكام138.   است منصفانه
   من  خشم آتش139.   سرشار است  و انصاف از عدل

 تو   احكام  به  زيرا دشمنانمسوزاند، یوجود مرا م
ک  و پا  شده  تو آزموده آالم140. آنند یمی اعتناي یب

و ک  آوچ من141!   دارم  را دوست ؛ چقدر آن است
.  شوم ی نم  تو غافل احكامی ، اما از اجرا  هستم نااليق

 و   راست  تو هميشه  و قوانين استی  تو ابد عدالت142
ی ، ول  و فشار هستم  در زحمت من143.   است درست
  اوامر تو هميشه144!   است منی  شاد  تو موجب احكام
  فرما تا روحمی  آنها يار ، مرا در فهم  است عادالنه
 ! شود تازه

 
  یرستگاری دعا برا

 خود نزد تو فرياد بر   قوت خداوند، با تمامی ا145
.   تو را بجا آورم  فرما تا احكام ؛ مرا اجابت آورم یم

   تا دستورات  ده ؛ مرا نجات خواهم یمی ز تو يارا146
 نزد تو دعا   آفتاب  از طلوع پيش147.   دهم تو را انجام
  تمام148.   تو نشستمء  انتظار وعده  و به  آردم و التماس

ی ا149.   تو تفكر نمايم  تا در آالم  بيدار ماندم شب
ر  اوام  را بشنو و طبق  خود فريادم خداوند، با رحمت

  افراد شرور و بدآار، آه150!  ساز  مرا تازه خود جان
شوند؛  یمک  نزدي  من اند، به  تو نبرده از احكامی بوي
 اوامر ء  همه.ی هست خداوند، تو در آنار منی اما ا151
   تو را از مدتها پيش احكام152.   است حقيقت تو

  تا ابد آهی ا  آرده  تثبيت تو آنها را چنان!  ام آموخته
 .پابرجا بمانند

 
  کآمی تقاضا

   و مرا نجات  نظر آن منی خداوند، بر رنجهای ا153
.  ام اعتنا نبوده ی تو ب  قوانين  به  نسبت ، زيرا من ده

   و مرا آزاد ساز و طبق  آن  دفاع  من از حق154
   نجات بدآاران155.   ده نجاتمی ا  داده آهی ا وعده

. آنند ی نم و را اطاعت ت ، زيرا احكام نخواهند يافت
  آهی ا  وعده طبق!   است  تو عظيم خداوندا، رحمت156

   و آزاردهندگان دشمنان157!   ده مرا نجاتی ا فرموده
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 تو   احكام  نمودن  از اطاعت  بسيارند، اما من من
 تو   آالم  آه  بدآاران بهی وقت158.  آرد  نخواهم غفلت

، از آنها منزجر  آنم ی م آنند، نگاه ی نم را اطاعت
   چقدر احكام  فرما آه خداوندا، مالحظه159.  شوم یم

   مرا نجات  پسی، هست تو رحيم.   دارم تو را دوست
  تو هميشهی  و داوريها  تو برحق  احكام تمام160!  ده

 .  است عادالنه
 

  خداوند  احكام  به تعهد نسبت
  اما من آردند،   ظلم بر منی انصاف ی با ب زورمندان161
تو ی ها  وعده بسبب162.  داشتمی  تو را گرام آالم

ی  بزرگ  گنج آهی  مانند آس ، خوشحال  هستم خوشحال
، اما اوامر تو   متنفر و بيزارم از دروغ163!  باشد يافته

 تو، ء عادالنهی داوريهای برا164.   دارم را دوست
   آه آنان165.  گويم ی م  بار تو را سپاس هفتی روز
  آاملی  دارند از سالمت  تو را دوست كاماح

 نخواهد   آنان  لغزش باعثی  قدرت برخوردارند و هيچ
 و  آنم ی م  اوامر تو را اطاعت خداوند، منی ا166! شد

 تو را  احكام167. ی ده  مرا نجات  آه  توست  به اميدم
   دوست  قلب  و آنها را از صميم دهم ی م انجام

،  ام  داده  و اوامر تو را انجام دستورات168.  دارم یم
 .ی هست منی  آارهاء زيرا تو ناظر بر همه

 
  کآمی دعا
  آهی ا  وعده طبق! خداوند، فرياد مرا بشنوی ا169
 را بشنو  دعايم170.  مرا زياد آنک  در قدرتی ا داده

 تو را  هميشه171!   ده  مرا نجات ات  وعده و طبق
   من ود را به خ ، زيرا احكام گويم ی م سپاس

   خواهم  را با سرود ستايش آالمت172 .یآموز یم
يار و 173!   است  تو عادالنه  احكام آرد، زيرا تمام

ی ا174.   هستم  آالمت ، زيرا مطيع  باش ياور من
؛   تو هستم بخشی  رهاي  عمل  ديدن خداوند، مشتاق

 و   بمانم بگذار زنده175!   است منی  زندگ  تو لذت آالم
  منی  تو راهنما بگذار احكام!   بگويم تو را سپاس

بيا و !   هستم  سرگردان مانند گوسفند گمشده176! باشند
   تو را فراموش  دستورات ، زيرا غالمت مرا درياب

 .  است نكرده

 
   بدآاران از دستی رهاي

آمک  ، از خداوند  بودم وقتی در زحمت
ی خداوند ا2.  رسيد  داد من  و او به خواستم

.   بده گر نجات  حيله  و مردم  دروغگويان مرا از دست
؟   در انتظار شماست دانيد چه ، می گران ای حيله3
  شما مانند مردمان5!  تيرهای تيز و اخگرهای داغ4
وای . شرور هستيد» قيدار «  نشينان و خيمه»  ماشک«

از زندگی 6!  آنم  شما زندگی می  در بين  آه بر من
   صلح من7.  ام  شده  خسته طلبان  جنگ  اين در ميان  آردن

   هستند و به  طرفدار جنگ ، اما آنان  دارم را دوست
 .دهند  نمی  گوش  من سخنان

 
   است  من خداوند حافظ

  و در ام ها دوخته  آوه  خود را به چشمان
   از جانب منک آم2.  هستمک انتظار آم

 . را آفريد زمين و   آسمان آيد آه یخداوند م
 از  او آه.   بلغزد و بيفتم  پايم خداوند نخواهد گذاشت3

 .خوابد یآند، هرگز نم ی م  حمايت من
   به آند، چشمانش ی م  محافظت  از اسرائيل او آه4

   از تو مراقبت خداوند خودش5. رود ی نم خواب
 . آند  تا از تو حمايت  است او در آنارت! نمايد یم
   نخواهد رسانيد و نه  تو آسيب روز به در  آفتاب6

  خداوند، تو را از هر بدی دور نگاه7.   در شب مهتاب
 و  خداوند، رفت8. آند  می  را حفظ دارد و جانت می

   از تو مراقبت آمد تو را زير نظر دارد و پيوسته
 .نمايد می

 
   اورشليمی دعا برا

  بيا تا به«: گفتند  می  من  به هنگامی آه
  بسيار خوشحال»   خداوند برويمء خانه

  های اورشليم  دروازه و اينک اينجا در ميان2!  شدم می
 ! ايم ايستاده

  آراستهی  شهر  و بشكل شدهی بازسازک  اين اورشليم3
آيند تا  ی م  اورشليم  به  اسرائيل قبايل4.   است درآمده
را ، او   است  داده  ايشان  خداوند به آهی  دستور طبق
ی ا  دروازه  همان اين5.  آنند  گويند و پرستش سپاس
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   شكايات نشستند تا به ی م  اسرائيل  پادشاهان  آه است
 .آنندی  رسيدگ مردم

!  دعا آنيد  و سالمتی در اورشلم برای برقراری صلح6
.  باشند  دارند، آامياب  شهر را دوست  اين  آسانی آهء همه

   در حصارهای تو و رفاه و سالمتی ، صلح ای اورشليم7
برای برقراری 8!  برقرار باد  در قصرهايت و آسايش

   و دوستانم  زيرا برادران آنم  دعا می  در اورشليم صلح
 خداوند، ء ، بخاطر خانه ای اورشليم9. در آنجا هستند

 .  تو را خواهانم سعادت
 

  رحمتی دعا برا
 ، افرازم ی خود را برم تو چشمانی بسو
 و   در آسمانها نشسته آهی خدايی ا

 !یآن یمی حكمران
 و   خود رحمت  از اربابان  و آنيزان  غالمان چنانكه2
ی خداوند، بسوی  ما نيز ا انتظار دارند چشمانک آم

خداوند، بر ی ا4و3. ی فرماي  تا بر ما رحمت تو است
 ما   فرما، زيرا به بر ما رحمت!  فرما ما رحمت

   ظالم  ثروتمندان  از دست  جانمان و  بسيار شده اهانت
 .  است  رسيده  لب و مغرور به

 
   خود است  قوم خداوند، پشتيبان
 : را بدهد  سؤال  اين  جواب  اسرائيل قوم

 »شد؟ ی م بود چه یاگر خداوند با ما نم«
  ما بر ما يورشی خو  درنده  دشمنان آهی هنگام3و2

   آنها ما را زندهبود یآوردند، اگر خداوند با ما نم
برد و در  ی ما را با خود م سيل5و4! بلعيدند یم

 ! شديم ی م گردابها غرق
آنها ی  ما شكار دندانها  نگذاشت  بر خداوند آه سپاس6

  دام.   صياد گريختيم ، از دام  پرنده همچون7.  شويم
   آه مددآار ما خداوند است8.   و ما آزاد شديم شكست
 .آفريد را   و زمين آسمان

 
  خدا  قوم امنيت

  دارند، مانند  بر خداوند توآل آهی آنان
 و پابرجا   ثابت ، هميشه  صهيون آوه

 هستند،  ها گرداگرد شهر اورشليم  آوه چنانكه2. هستند

 و تا ابد از   خود است  خداوند گرداگرد قوم همچنان
 !آند ی م آنها محافظت

ی  حكمران  هميشه  نيكوآاران  در سرزمين گناهكاران3
 خود را   نيز دست  نيكوآاران نخواهند آرد، و گرنه

 . خواهند آرد  آلوده  گناه به
 با تو   دلشان آهی  و آنان  نيكوآاران خداوند، بهی ا4

ی ها  راه  به را آهی اما آنان5،   آن ، احسان  است راست
.   آن  مجازات روند، با ساير بدآاران ی خود م آج

 ! باد بر اسرائيلی مت و سال صلح
 

  گذشتهی ها  نعمت بازيافتنی دعا برا
   به  خداوند ما را از اسارت آهی هنگام

   خواب  آه  باز آورد، فكر آرديم اورشليم
 پر شد و سرود   ما از خنده  دهان سپس2!  بينيم یم

: گفتند ما ء ديگر دربارهی  قومها آنگاه!  سر داديمی شاد
   آردهانگيز  آارهای شگفت اسرائيل یخداوند برای بن«

 »! است
انگيز  شگفتی ما آارهای خداوندا، تو برای آر3

  !یا و ما را آزاد ساختهی ا آرده
 ما   به ايم  داده  را از دست خداوند، آنچهی ا4

باز ک  خش  زمين  را به ، آب  باران ؛ چنانكه بازگردان
ند، با آار یمک  با اش آهی بگذار آنان5. گرداند یم

 ! درو آنندی شاد
افشانند،   بذر می  رفته  با اميد و انتظار بيرون آسانی آه6

 . خود را باز خواهند آورد با شادی محصول
 

 خداوندی  نيك در ستايش
  بناآنندگانش  را بنا نكند، اگر خداوند خانه

آشند؛ اگر خداوند شهر   می  بيهوده زحمت
. آنند  نگهبانی می هوده بي را نگهبانی نكند، نگهبانان

   همه ، اين  شما برای امرار معاش  آه  است بيهوده2
 دير  خيزيد و شب  زود بر می آشيد، صبح  می زحمت
 خداوند در   عزيزان خوابيد؛ زيرا هنگامی آه می

 .بيند  تدارک می خوابند، او برای ايشان
آنها پاداشی .  خداوند  هدايايی هستند از جانب فرزندان3
 برای  پسرانی آه4. دهد  می  انسان  خداوند به ستند آهه

 تيرهای تيزی  شوند، همچون  متولد می مرد جوان
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 خود   ترآش  آسی آه خوشابحال5.  او هستند در دست
   با دشمنان او در جدل! آند  تيرهايی پر می را از چنين

 .  نخواهد شد هرگز مغلوب
 

  از خداوند  اطاعت پاداش
 ی خداوند را گرام آهی  آس لخوشابحا

  حاصل2. آند ی م دارد و از او اطاعت یم
 خواهد بود و خداوند او را   او پربرآت دسترنج
   همچون اش  او در خانه زن3.   خواهد ساخت آامياب
 مانند  فرزندانش.  انگور پرثمر خواهد بود درخت
 خواهند  اش  دور سفره ، به و سالمی  قو  زيتون درختان

 او را  آهی  آس  خداوند به  پاداش  است اين4.  ستنش
 .دارد یمی گرام

 تو در  باشد آه!  دهد  برآت خداوند تو را از صهيون5
!  باشی  اورشليم  شاهد سعادت  روزهای زندگانيت تمام

 !های خود را ببينی  تو عمر دراز آنی و نوه باشد آه6
 ! باد بر اورشليمی  و سالمت صلح

   اسرائيل  دشمنان تشكسی دعا برا
   جوان  ما بگو هنگامی آه  به ای اسرائيل

   بر تو ظلم  چگونه ، دشمنانتیبود
 آردند؟ می

اما   بسيار آردند،  ظلم  بر من دشمنانمی  جوان هنگام«2
   آنان  شالق ضربات3. درآورندی نتوانستند مرا از پا

 اما4،  درآورد شيار شدهی  زمين  شكل  مرا به پشت
 ».  آزاد ساخت  آنان خداوند مرا از اسارت

   نفرت  از اسرائيل آهی  آسان  شوند تمام سرنگون5
 بامها   بر پشت باشند آهی  گياه همچون7و6! دارند

خشكد و  ی را بچينند، م  آن  از آنكه  پيش رويد، آه یم
. بندد ی نم  بافه  شكل آند و به ی نم  را جمع آنی آس

  برآت«:  ندهند و نگويند ا برآت ر  آنان رهگذران8
 خداوند   نام ما شما را به«و يا » !خداوند بر شما باد

 ». دهيم ی م برآت
 

 از خداوندی  يار درخواست
  نزد تو فرياد  غم خداوند، از گردابی ا

مرا بشنو و ی خداوندا، صدا2.  آورم یبرم
 !   فرا ده  گوش ام  ناله به

 ی، نظر آور  مارا به انخداوند، اگر تو گناهی ا3
 ما را  اما تو گناهان4؟  شود  بتواند تبرئه  آه آيست

 و از تو  داريم یمی  تو را گرام ، پسی بخش یم
 . آنيم ی م اطاعت

  ای آه  وعده  و به  منتظر خداوند هستم صبرانه  بی من5
 منتظر خداوند  آری، من6.  ام  اميد بسته  است داده
 ء  سپيده  منتظر دميدن يانی آه از آشيكچ  بيش هستم
 ! هستند صبح

  ، زيرا رحمت  خداوند اميدوار باش ، به اسرائيلی ا7
.  بخشد تواند ما را نجات ی م  آه ؛ اوست  است او عظيم

 خواهد   نجات  گناهانشء  را از همه خداوند اسرائيل8
 .داد
 

   فروتن انسانی دعا
  دست و تكبری  از خودبين خداوند، منی ا

   بزرگتر و بلندتر از عقل ؛ ازآنچه ام آشيده
   مضطرب جان2.  ام  داشته  خود را دور نگه  است من

  ، همچون  من ، دل کاين.  ام  ساخته خود را آرام
  تشويش ی و ب ، آرام  مادر آرميده  در آغوش آهی آودآ
 . است

 تا  ، از حال ، بر خداوند اميدوار باش اسرائيلی ا3
 !ابد
 

  خداء  خانه در ستايش
 ای خداوند، داود و سختيهای او را

 نزد   چگونه  ياد آور آه به.   مكن فراموش
   تا مكانی برای عبادتگاه  خورد و نذر آرد آه تو قسم

 ننشيند و   خود راحتء دايمی تو پيدا نكند، درخانه
 . نگيرد  ندهد و آرام  راه  چشمانش  به خواب

، و   عهد تو شنيديم  صندوق  به اجعر»  لحم بيت«در 6
بياييد «:  گفتيم7.   را يافتيم آن»  يعاريم«ی در صحرا

   او عبادت  و در پيشگاه  حضور خداوند وارد شويم به
 ». آنيم

   عهد خود آه  صندوق خداوند، برخيز و همراهی ا8
  باشد آه9!  خود بيا  عبادتگاه  به  توست  قدرتء نشانه
  را در بر آنند و قومی و راستی  پاآء مه تو جا آاهنان

 !سرود خوانندی تو با شاد
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  ات  برگزيده  داود، پادشاه ات ای خداوند، بخاطر بنده10
   هميشه  فرمودی آه  داود وعده تو به11.  را ترک مكن

 او خواهد شد،   و تاج  تخت  وارث يكی از فرزندانش
 داود  ز بهو ني12.  خواهی آرد  عمل ات  وعده و تو به
 آنند،   تو اطاعت  از احكام  اگر فرزندانش گفتی آه

 . خواهند آرد  سلطنت اندرنسل نسل
  تا در آنی ا  را برگزيده خداوند، تو اورشليمی ا13

  تا ابد در اينجا ساآن «:یتو فرمود14. ی شو ساآن
   اينء آذوقه15.  ام  نموده  اراده  بود، زيرا اينچنين خواهم

 سير   را با نان  داد و فقيرانش  خواهم آتشهر را بر
آنند  ی م آهی  را در خدمت آاهنانش16.  نمود خواهم
سرود خواهند ی  با شاد  داد، و مردمش  خواهم برآت
 افزود و   داود را خواهم در اينجا قدرت17. خواند
.   داشت  خواهم  نگه  او را روشن  خاندان چراغ

 پوشاند، اما  اهمخوی  او را با رسواي دشمنان18
 ». او شكوهمند خواهد بود سلطنت

   برادرانه  محبت در ستايش
   قوم  آه  دلپسند است  خوشايند و چه چه

 ی،يكدل2! آنندی  زندگ با همی  يكدل خدا به
»  هارون« بر سر   آه استی  خوشبوي  روغن همچون
 ی،يكدل3! چكد ی م  و ردايش شود و بر ريش ی م ريخته
 » حرمون« بلند   بر آوه  آه استی  شبنممانند
. آيد ی فرود م اورشليمی ها نشيند و از آنجا بر آوه یم

آند،  ی م  خود را عنايت  خداوند برآت  آه در آنجاست
 .جاويد رای  زندگ برآت

 
  خداوند  پرستش  به دعوت

  خدمتگزاران ء  آنيد، ای همه خداوند را ستايش
 خداوند  ر خانه د  شبانگاه خداوند آه

   مقدس  پيشگاه خود را بهی دستها2. آنيد ی م خدمت
ی خداوند3.  آنيد خداوند بر افرازيد و او را پرستش

   را آفريد، شما را از صهيون  و زمين  آسمان آه
 . خواهد داد برآت

 
  سرود پرستش

 ای!  آنيد خداوند را ستايش!  هللوياه
!  آنيد يش خداوند، او را نيا خدمتگزاران

ايستيد، او  خداوند می ء  خانه  در صحن ای آسانی آه2
خداوند را شكر آنيد، زيرا او 3!  نماييد را پرستش
 او دلپسند   خداوند را بسراييد، زيرا نام نام.  نيكوست
   خاص  را برگزيد تا قوم اسرائيل خداوند بنی4.  است

  و از  است  خداوند بزرگ  آه دانم می5. او باشند
 بخواهد، در   آه او هر آنچه6!  برتر  خدايان جميع
. دهد  می  دريا، انجام  و حتی اعماق  و زمين آسمان

آورد،   بر می  زمين ابرها را از جاهای دور دست7
  .آند  ايجاد می  و باد و باران رعد و برق

 و   ارشد مصريها را آشت خداوند پسران8
  در مقابل9. آردک  را هال حيواناتشانی ها زاده نخست
   و عالمات مصر معجزاتی  و اهال  فرعون چشمان
 آرد و   را مجازات بزرگک ممال10.  داد  انجام عظيم

  ، پادشاه سيحون12و11.  برد  مقتدر را از بين پادشاهان
   پادشاهانء  و همه  باشان ، پادشاه  و عوج اموريان
  ائيلاسر ی بن  آنها را به  و سرزمين  را آشت آنعان
 .داد
ها تو   نسل ءهمه!  استی  تو تا ابد باق خداوند، نامی ا13

ی  خود را داور تو قوم14.  ياد خواهند آورد را به
 .آردی  خواه  خود رحم نمود و بر بندگانی خواه

 از طال و   شده ساختهی ديگر، بتهای  قومها خدايان15
؛ گويند ی نم سخنی  دارند، ول دهان17و16.  هستند نقره
ی ول  دارند، بينند؛ گوش ی دارند، اما نم چشم
  سازندگان18!  بكشند قادر نيستند نفسی شنوند؛ حت ینم

 . شعورند  بتها نيز مانند آنها بدون و پرستندگان
،  ای آاهنان!  آنيد ، خداوند را ستايش اسرائيل ای بنی19

ای 20!  آنيد ، خداوند را ستايش  هارون ای خاندان
، او را  ای خداشناسان!  آنيد وند را ستايش، خدا الويان
  ، خداوند را ستايش  اورشليم ای مردم21!  آنيد ستايش

 !  است  ساآن آنيد، زيرا او در اورشليم
 ! آنيد خداوند را ستايش

 
  یسرود شكرگزار

  خداوند را شكر گوييد، زيرا او مهربان
  خدايانی خدا2.   ابديست  و رحمتش است

پروردگار 3.   ابديست ييد، زيرا رحمتشرا شكر گو
 .  ابديست  را شكر گوييد، زيرا رحمتش عالميان
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آند شكر آنيد، زيرا  ی م  عظيم  معجزات او را آه4
   آسمانها را با حكمت او را آه5.   ابديست رحمتش
او 6.   ابديست  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش خويش
ر گوييد، زيرا را بر آبها قرار داد شكی  خشك را آه

 را در   خورشيد و ماه او را آه7.   ابديست رحمتش
؛   ابديست  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش آسمان

بر روز آفريد، زيرا ی فرمانروايی  را برا آفتاب8
ی  را برا  و ستارگان و ماه9؛   ابديست رحمتش
 .  ابديست ، زيرا رحمتش بر شبی فرمانرواي

 شكر   را آشت رشد مصريان ا  پسران خدا را آه10
 را  اسرائيل او بنی12و11؛   ابديست گوييد، زيرا رحمتش

 آورد، زيرا   توانای خود از مصر بيرون با دست
 و   را شكافت دريای سرخ14و13؛   ابديست رحمتش

   عبور داد، زيرا رحمتش  آن  را از ميان اسرائيل بنی
  رخ و لشكر او را در دريای س فرعون15؛  ابديست
 .  ابديست ، زيرا رحمتش  ساخت غرق

 خود را در صحرا رهبری آرد شكر   قوم او را آه16
 نامور  اوپادشاهان18و17؛   ابديست گوييد، زيرا رحمتش
؛   ابديست  برد، زيرا رحمتش و قدرتمند را از بين

 را  باشان  ، پادشاه  و عوج  اموريان ، پادشاه سيحون20و19
؛   ابديست يرا رحمتش، ز  برداشت از ميان

  اسرائيل  خود بنی  قوم  را به سرزمينهای ايشان22و21
 .  ابديست بخشيد، زيرا رحمتش

 ياد آورد، زيرا   به خداونْد ما را در مشكالتمان23
   دشمنانمان او ما را از دست24؛   ابديست رحمتش
 ء همهی او روز25.   ابديست  داد، زيرا رحمتش نجات

 .  ابديست رساند، زيرا رحمتش یانسانها را م
  آسمانها را شكر گوئيد، زيرا رحمتشی خدا26

 . ابديست
 

  در تبعيد  اسرائيل قومی  سراي نوحه
  را  و اورشليم  نشستيم بابلی آنار نهرها

 ما   آه آنان4و3و2.   و گريستيم  ياد آورديم به
  بودند از ما خواستند از  نموده  و تاراج را اسير آرده

.   را شاد سازيم  و ايشان  بخوانيم اورشليمی سرودها
،   بيد آويختيم خود را بر درختانی اما ما بربطها

 سرود   در ديار غريب توانستيم ی م زيرا چگونه
 ؟  خداوند را بخوانيم

   راست ، دست  آنم ، اگر تو را فراموش اورشليمی ا5
ر از فكر اگ6؛   ننوازم  از آار بيافتد تا ديگر بربط من

  خود ترجيحی  خوشيهاء  و تو را بر همه  شوم تو غافل
 .  شود تا ديگر سرود نخوانم  الل ، زبانم ندهم

   اورشليم  ياد آور روزی را آه ای خداوند، به7
: آوردند  فرياد برمی  بود و ادوميان  شده محاصره

 »! آنيد  را با خاک يكسان  بزنيد و آن شهر را آتش«
  باد آنكهک متبار! شدی  خواه تو ويران،  بابلی ا8

 بر سر ی، تو بر سر ما آورد را آهی  بالي همان
 تو را   آودآان آهی سعادتمند باد آس9.  بياورد خودت

 !ها بكوبد بگيرد و آنها را بر صخره
  یشكرگزاری دعا

   تو را سپاس  قلب خداوند، از صميمی ا
  تو را شكر در حضور خدايان.  گويم یم

  ، تو را عبادت  شده  تو خم  مقدسء خانهی بسو2.  آنم یم
   و وفاداريت  رحمت  تو را بسبب  و نام آنم یم
  آهی هاي  وعده  تمام  خود، به بخاطر نام.  ستايم یم
  را ، جوابم  دعا آنم هرگاه3. یآن ی م عملی ده یم
 .یبخش ی م  قوت  جانم و بهی ده یم
تو ی ها وعدهی  وقت  جهان ان پادشاه خداوند، تمامی ا4

ی  آارهاي  آنانی،آر5. را بشنوند تو را خواهند ستود
  خواهند سراييد زيرا پرشكوهی ا  داده  تو انجام را آه

   افراد فروتن اما بهی تو متعال6. ی هست و پرجالل
   از نظر تو پوشيده متكبرانی و آارهای نماي ی م توجه
 . نيست

، اما تو مرا  هستمی  در سخت خداوندا، هرچند اآنون7
آرد ی  خواه  مرا مجازات رهانيد؛ تو دشمنانی خواه

تو آار 8. دادی  خواه  نجات  خويش و مرا با قدرت
 تو  خداوند، رحمتی ا. رساندی  خواه  آمال مرا به
 .  برسان  آمال بهی ا  آغاز نموده را آهی آار.  ابديست

 
  خداوند  و مراقبت  آامل علم

. ای شناخته  و خداوند، تو مرا آزمودهای 
.  آگاهی  من  و برخاستن تو از نشستن2
 و  تو آار آردن3.   نيست  از تو پوشيده فكرهای من
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ها و   راهء  مرا زير نظر داری و از همه خوابيدن
 سخنی   از آنكه حتی پيش4.  باخبر هستی روشهای من

ر سو مرا از ه5. دانی  را می  تو آن  آورم بر زبان
. ای  نموده  خود مرا حفظ ای و بادست  آرده احاطه

   و من  است  داری بسيار عميق  تو از من شناختی آه6
 .  را ندارم يارای درک آن

  اگر به8؟   بگريزم توانم ی آجا م از حضور تو به7
   اعماق  اگر بهی؛، تو در آنجا هست  صعود آنم آسمان
اگر بر 10و9. ی، تو در آنجا هست  فرو روم زمين
درياها پرواز ی  آنسو  و به سحر سوار شومی بالها
  دستی و با نيروی ، در آنجا نيز حضور دار آنم

اگر خود را در 11. آردی  خواه خود مرا هدايت
   خود را به اطرافی  يا روشناي  آنم پنهانی تاريك
ک تاريی نزد تو تاريك12،   آنم  تبديل  شب ظلمت

.  خواهد بود  روز روشن مچون ه نخواهد بود و شب
 .  است  و روز در نظر تو يكسان شب

و مرا بوجود ی  بست  نقش  مادرم تو مرا در رحم13
   مرا اينچنين  آه آنم یتو را شكر م14. یآورد
   آه ام  وجود دريافته  با تمام!یا انگيز آفريده شگفت
ی وقت15.  انگيز است  و شگفت تو عظيمی آارها

 و  گرفت ی م  شكل  بدقت  مادرم  در رحم استخوانهايم
   آگاه ، تو از وجود من آردم ی نمو م  در نهان من
 تو   بوجود بيايم  من  از آنكه پيشی  حتی،بل16 ی؛بود

  منی زندگی  روزها  از آنكه  پيش.ی بود مرا ديده
   آرده آنها را در دفتر خود ثبت ء آغاز شود، تو همه

 گرانبها هستند  ی و چه عال خدايا، چه17. بودی
  درک عظمت18! ای  داشته  تو برای من هايی آه نقشه

   از خواب هر روز آه.   باالتر است  من آنها از فهم
 . بينم  خود را در حضور تو می  آماآان شوم بيدار می

   از من جنايتكارانی ا!   را نابود آن خدايا، بدآاران19
   زشت  تو سخنانء ه دربار خداوندا، آنان20! دور شويد
ی  ا پس21. گويند ی تو آفر م آورند و به ی م بر زبان

   از تو نفرت آهی  از آسان  ندارم خداوند، آيا حق
 از آنها بسيار متنفر ی،آر22؟  دارند، متنفر باشم

  خواهمی  خود تلق  تو را دشمنان  بود و دشمنان خواهم
 ! آرد

 را بيازما؛  كارم و اف  آن  مرا تفتيش خدايا، دل24و23
   راه ؟ تو مرا به  هست در منی  آيا فساد و نادرست ببين
 . فرما  جاويد هدايت حيات

 
  محافظتی دعا

  شرور  مردان خداوند، مرا از دستی ا
   ظالماْن محفوظ مرا از دست!   ده نجات

  انديشند و همواره ی م  شرارت آنها تنها به2! نگاهدار
   مانند نيش زبانشان3.  هستند  نزاع در فكر برپا آردن

 مار   همچون  و لبهايشان تند و تيز استی مار سم
 . دارد  آشنده سمی افع

   شرور محفوظ  مردان ای خداوند، مرا از دست4
 برای سرنگونی   آه  ظالم  مردان مرا از دست. نگهدار

   متكبر بر سر راه مردان5.  فرما آشند، حفظ  می  نقشه من
 .گذارند تا مرا گرفتار سازند  می  و دام له ت من

فرياد مرا .  دانم  تو را خدای خود می ای خداوند، من6
   منء  دهنده  و نجات تو قوت7.   برس  داد من بشنو و به

ای 8! ای  بوده  تو سپر من  جنگ در ميدان. هستی
 خود برسند و   مراد دل  به خداوند، نگذار بدآاران

   برضد من بگذار آنچه9. رور شوند، مغ  شده آامياب
های   پاره ای آاش10.  بيايد اند بر سر خودشان انديشيده
   به  بريزد و آنها را بسوزاند، ای آاش  بر سرشان آتش
.  نيايند  بيرون  شوند و هرگز از آن  افكنده  عميق چاه

زنند،   می  تهمت  ديگران  به  ناحق  به  آه  آنان ای آاش11
 و   ظلمء  بوسيله  ظالم  شخص ای آاش. شوند ن آامياب
 . نابود شود  خودش شرارت

ی  خواه  داد ستمديدگان  تو به  آه دانم یخداوندا، م12
ی ا13.  گرفتی  خواه  را از ظالمان  آنان رسيد و حق

 خواهند آرد و   تو را ستايش  نام خداوند، نيكان
 .  در حضور تو خواهند زيست درستكاران

 
  یانگاهشبی دعا

  ، پس طلبم  ياری می ای خداوند، تو را به
 و  آورم وقتی فرياد بر می!   بشتاب نزد من

  بگذار دعای من2! ، صدای مرا بشنو خواهم آمک می
   حضور تو رسد و برافراشتن مانند دود بخور به

 . قربانی شامگاهی باشد  بسوی تو، همچون دستهايم
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 را   و زبانم  باش  من  سخنان خداوند، تو مراقبی ا3
، مبادا   دور آن  بد را از من  تمايل هر نوع4. دار نگاه

   و در بزم  شوم  زشت  اعمال  بدآار مرتكب با مردان
 .  آنم آنها شرآت

   من در حقی  لطف مرا بزند آهک بگذار مرد ني5
   برايم  آند آه  و تنبيه خواهد بود؛ بگذار مرا تأديب

اما با .  آرد  ِابا نخواهم  و از آنافتخار خواهد بود
   به  آرد آه  آرد و دعا خواهم  خواهم  مخالفت بدآاران

   اين رهبرانی وقت7و6.  برسند اعمالشانی سزا
 شوند و   پرتاب  پايين ها به  از صخره بدآاران

   مردم  گردد، آنگاه  هرسو پراآنده  به استخوانهايشان
 .ند بردخواهی  پ  من سخنانی  درست به
   من تو پناهگاه.  دارمک خداوند، از تو انتظار آمی ا8

  مرا از دام9.  ببرند  مرا از بين  نگذار بدآاران.یهست
 بدر   سالم  جان بگذار من10.   برهان  شرورانء و تله
 . خود گرفتار شوند  در دام ، اما آنان برم

 
  کآمی دعا

و   زنم با صدای بلند نزد خداوند فرياد می
  شكايات  تمام2.  نمايم  آمک می درخواست

 خود را   و مشكالت آورم  حضور او می خود را به
رسد او   می  لب  به وقتی جانم3.  آنم برای او بازگو می

 بر  دشمنانم. نهد  می  پايم شتابد و راهی پيش  می  آمكم به
   خود نگاه  اطراف به4. گذارند  می  دام  من سر راه

پناهی .  مرا آمک آند  آه  آسی نيست بينم و می  آنم می
 .  نيست  فكر من  و آسی به ندارم

 و از تو  آورم ای خداوند، تنها نزد تو فرياد برمی5
 تو   من  پناهگاه  دنيا، يگانه در اين.  جويم ياری می

در .  بداری  را در امان توانی جانم تنها تو می. هستی
 را بشنو،  فريادم6.  زندگی، تنها تو را آرزو دارم

   دشمنانم مرا از دست.   هستم زيرا بسيار درمانده
مرا از 7.  هستند ، زيرا آنها بسيار قويتر از من برهان
  ، تا تو را بسبب  آزاد آن  پريشانی و اسارت اين

   ستايش  نيكان ای در جمع  آرده  برايم خوبيهايی آه
 . آنم

 
  نوميد شخصی دعا

   التماس عای مرا بشنو و بهای خداوند، د
   هستی، پس  و امين تو عادل!   بده  گوش من

، زيرا   نكن  خود را محاآمهء بنده2.  فرما  را اجابت دعايم
 .  نيست گناه  و بی  در نزد تو عادل هيچكس

!   است  آوبيده  زمين  و به درآوردهی  مرا از پا دشمن3
 را در چند  مرگ   آه  آرده  سياه  را آنچنان روزگارم

 و  ام باختهی  خود را بكلء روحيه4!  بينم یخود می قدم
 . آنمی  ته  قالب استک  نزدي از ترس

 تو  آهی  آارهاي  و به آورم ی ياد م  خود را بهء گذشته5
ی دستها6.  انديشم یمی ا  داده  انجام منی خدا، برای ا

   همچون  من جان.  آنم یتو دراز می خود را بسو
 !  توست  و طالب ، تشنه ک خش نزمي

 فرما،   زودتر اجابت مرا هرچهی خداوند، دعای ا7
 بر  خود را از منی رو.  زيرا نوميد و مأيوسم

 خود را   رحمت هر روز صبح8.  ، مبادا بميرم نگردان
  را آهی راه.   دارم ، زيرا بر تو توآل  بنمايان  من به

   به  قلب يرا از صميم، ز  ده  نشان  من  به بايد بپيمايم
 . آنم یحضور تو دعا م

  ، زيرا به  برهان  دشمنانم خداوند، مرا از دستی ا9
 تو را بجا ء  تا اراده  ده مرا تعليم10.  ام  آورده تو پناه
   روح  باشد آه.ی هست منی ، زيرا تو خدا آورم

 . نمايد  هدايت  راست  راه تو مرا به  مهربان
.   آن  را حفظ  خود جانم ، بخاطر نام ای خداوند عادل11
 را   و مخالفانم  دشمنانء  فرما و همه  رحمت بر من12

 .  خدمتگزار تو هستم ، زيرا من نابود آن
 

  یپيروزی  برا پادشاهی شكرگزار
  و  است  من گاه  تكيه  بر خداوند آه سپاس

   و مهارت  قوت  من  به  جنگ در ميدان
   و مهربان  رحيم  من  به  نسبت هاو هميش2. بخشد یم

 و مرا   است  من  پناهگاهء او سپر و قلعه.   است بوده
 مرا زير  ، زيرا قوم  دارم بر او توآل. بخشد ی م نجات
 .دارد ی م  نگه  من فرمان

  آدم  نمايی؟ بنی  او توجه  به  آه  چيست ای خداوند، انسان3
  عمر او دمی بيش4 فكر او باشی؟   به  ارزشی دارد آه چه

 .گذرد  می  سايه  همچون اش ؛ روزهای زندگی نيست
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ها را  آوه!  و فرود بيا  را بشكاف خداوند، آسمانی ا5
  رعد و برق6.  تا از آنها دود برخيزد  آن لمس

 را   ساز؛ تيرهايت  را پراآنده  و دشمنانت بفرست
 را از  دستت8و7! درآوری  و آنها را از پا  آن پرتاب

   نجات عميقی  آبها  و مرا از ميان  دراز آن سمانآ
   سخنانشان  آه  بيگانگان  اين  مرا از چنگی،؛ بل ده

 ! ، آزاد ساز  است سراسر دروغ
 را  سرودم!  سرايم ی م تازهی خدا، تو را سرودی ا9

تو 10!  سرايم یتو می تار برا  بربِط َدهء با نغمه
 داود را  گزارتو خدمتی ده ی م  را نجات پادشاهان
   ظالم  دشمن مرا از دست11! یرهان ی شمشير م از دم
   سخنانشان آهی  بيگانگان  اين ؛ مرا از چنگ برهان

 !  ده  نجات  است سراسر دروغ
   درختان ، همچون  ما رشد آرده  پسران باشد آه12

 ما مانند پيكرهای  تنومند و قدبلند شوند و دختران
  باشد آه13!  گردند ادشاهتراِش قصر پ سنگی خوش

 پر شود و   محصوالت انبارهای ما از انواع
!  بزايند  هزار بره  در صحراها هزاران گوسفندانمان

!  بزايند  زحمت ، بدون  باردار شده  گاوانمان باشد آه14
 ! نباشد  و ناله  صدای آه هايمان  در آوچه باشد آه

»  َيهوَّه « وضعی دارند و  چنين  قومی آه خوشابحال15
 !  است خدای ايشان

 
  سرود پرستش
 ی، تو را گرام  من پادشاهی خدا، ای ا

   خواهم  و تا ابد ستايشت  داشت خواهم
 را   پرستيد و تا ابد نامت هر روز تو را خواهم2! آرد

   عظيم نهايت یخداوند، تو بی ا3!   گفت  خواهم سپاس
  قدرت   تو فوق  عظمتی؛و درخور ستايشی هست
 . استی انسانک در

 خواهند  اندرنسل  نسل زمينی  رو  تو را مردم اعمال4
آنها از 5.  خواهند آرد تو تعريفی ستود و از آارها

 ء  درباره  و من گفت خواهند   تو سخن  و عظمت شكوه
.  راند  خواهم  سخن انگيزت  و شگفت آارهای عجيب

هد بود و  آنها خوا  تو ورد زبانء مقتدرانهی آارها6
 ء آنها درباره7.  نمود  خواهم  تو را بيان  عظمت من

 تو   عدالت  و من  خواهند گفت بيحد تو سخنی مهربان

او .   است  و مهربان خداوند بخشنده8.  ستود را خواهم
  او به9.   است شود و بسيار رحيم یمک دير غضبنا

   با محبت  توأم  آارهايش آند و تمام یمی  خوب همه
 . تاس
 خواهند   تو را ستايش  مخلوقاتتء ای خداوند، همه10

.   خواهند گفت  تو را سپاس  مقدسانتء آرد و همه
 خواهند آرد و از   تو تعريف  ملكوت آنها از شكوه12و11

 ء  متوجه  همه ، بطوری آه  خواهند گفت  تو سخن قدرت
.  خواهند شد  ملكوتت  آارهای تو و شكوه عظمت

!   است زوال  بی جاودانی و سلطنتت تو  ملكوت13
دهد   در زحمتند ياری می  آسانی را آهء خداوند همه14

 . خيزاند گيرد و بر می  را می  افتادگان و دست
 تو   به  زنده  موجوداتء  همه خداوند، چشمانی ا15

 آنها   به  موقع آنها را بهی  تا روز  است  شده دوخته
آنها دراز ی ا بسو خود ر  پربرآت دست16. یبرسان
 . ساز  را برآورده  و نياز همگان آن
.   است  و مهربان  عادل  آارهايش خداوند در تمام17
  و صداقتی  راست  او را به آهی  آنان خداوند به18

ی آسان  یخداوند آرزو19.  استک آنند نزدي ی م طلب
سازد و  ی م دارند برآورده یمی  او را گرام را آه
. بخشد ی م  را نجات ، ايشان شنيدهآنها را ی دعا

دارد، اما  ی م  را محفوظ  خويش خداوند دوستداران20
 .آند ی را نابود م بدآاران

  خداوند شنيدهی  شكرگزار  هميشه  من از دهان21
 او را   مقدس  نام  مخلوقاتء  همه باشد آه! خواهد شد
 ! گويند تا ابد سپاس

 
   دهنده نجاتی  خدا در ستايش

 !  باد خداوند را سپاس
.   آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا

؛ تا   گفت  خواهم  خداوند را سپاس ام  تا زندهی،آر2
 . آرد  خواهم خود را ستايشی  خدا  دارم نفس

 نكنيد؛ آنها همگی فانی هستند و   انسانی توآل بر رهبران3
 خاک باز  ميرند به وقتی آنها می4.  نيستند  دادن  نجات قادر به
 ! شود  می  برآب  نقش هايشان  نقشه گردند و تمام می

   مددآار اوست يعقوبی  خدا آهی  آس اما خوشابحال5
ی  خداي همان6، باشد یاو می ، خدا  بر يهوه و اميدش
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،   در آنهاست  را آه  و دريا و آنچه  و زمين  آسمان آه
  هايش  وعده  به  نسبت  هميشه  آه استی او خداي. آفريد
  رسد، و گرسنگان ی م  داد مظلومان به7، ماند ی م امين

، سازد ی را آزاد م خداوند اسيران. آند یرا سير م
 زير بار   را آه آند و آنان ی را باز م  آوران چشمان8

 را  خداوند نيكان. گرداند ی م اند، راست  شده  خم مشقت
  يمانآند، از يت ی م  محافظت از غريبان9،  دارد دوست
  بدآارانی ها نمايد؛ اما نقشه یمی  نگهدار زنان و بيوه
 .آند ی م  برآب را نقش

ی ، خدا اورشليمی ا. نمايد ی م خداوند تا ابد سلطنت10
. خواهد آردی  دورانها حكمران تمامی تو در ط

 !  باد خداوند را سپاس
  قادرمطلقی  خدا در ستايش

 ! باد خداوند را سپاس
خود را با سرود ی  خدا  آه ست ا  خوب چه

خداوند 2 !  او را بستاييم  آه  است  لذتبخش ؛ چه بپرستيم
   اسرائيل آند و پراآندگان ی بنا م  را دوباره اورشليم
بخشد و  ی را شفا م او دلشكستگان3. نمايد ی م را جمع
 .بندد ی را م ايشانی زخمها

از آنها  هر يک   را دارد و نام  ستارگان خداوند حساب4
 او   و حكمت  و تواناست خداوند ما بزرگ5. داند را می

آند، اما   را سرافراز می او بيچارگان6.  را انتها نيست
 .مالد  خاک می  را به روی بدآاران

   ستايش بربط ء  نغمهاو را با! خداوند را با سرود بپرستيد7
  را بر گستراند و باران  می او ابرها را بر آسمان8! آنيد
 غذا   حيوانات به9روياند،   را می باراند و گياه  می زمين
 .رساند آالغها را می دهد و روزی جوجه می

 او   انسان  ندارد و قدرت  رغبت  نيروی اسب خداوند به10
 او   آه خشنودی او از آسانی است11سازد؛  را خشنود نمی
 .اند  وی اميد بسته  رحمت دارند و به را گرامی می

،  صهيونی ا!   آن ، خداوند را ستايش ورشليمای ا12
 را  هايت زيرا او دروازه13!  بگو خود را سپاسی خدا

 در   را آه  و فرزندانت  بسته دشمنی  رو  به محكم
 را در  او مرزهايت14.   است  داده  هستند برآت درون
   نان دارد و تو را با بهترين ی م  نگه  و آرامش صلح
 .يدنما ی سير م گندم

فرمايد  ی م دهد و هر چه ی دستور م  زمين خداوند به15
 بر   را مانند لحاف او برف16. شود یمی عملی فور
 خاآستر   را همچون گستراند و شبنم ی م  زمين سطح
 را  تگرگی ها خداوند دانه17. آند ی م  جا پخش همه

   تحمل  تاب  آه ريزد و آيست ی فرو م مانند سنگريزه
دهد و  ی دستور م سپس18؟  باشد را داشته  آنی سرما

ی فرستد و آبها جار یشوند؛ باد م ی م يخها آب
 .شوند یم

   داده  اسرائيل  قوم  خود را به  و احكام او شريعت19
   داده  انجام  آار را تنها در مورد اسرائيل اين20.  است
  ديگر با شريعتی  لذا قومهای؛ ديگر  قوم  و نه است

 .ستنداو آشنا ني
 ! باد خداوند را سپاس

   پرستش  به دعوت
 ! باد خداوند را سپاس

 آنيد،   ستايش  برين خداوند را از عرش
 ء همهی ا2.  هستيد  در آسمانها ساآن آهی آسانی ا

ی  لشكرهاء همهی ا.  آنيد ، خداوند را ستايش فرشتگان
، خداوند   و ماه آفتابی ا3.  آنيد  او را ستايشی،آسمان

، او را   درخشان  ستارگانء همهی ا.  آنيد را ستايش
   فوق آهی بخارهايی آسمانها و ای ا4.  آنيد ستايش

 . آنيد ابرهاييد، او را ستايش
 او   فرمان  آنيد، زيرا به خداوند را ستايشی همگ5

   نموده  ثابت او شما را تا ابد بر جايتان6.  شديد آفريده
 هرگز تغيير نخواهد   است ه نمود  او ثابت  و آنچه است
 .آرد

 دريا   در اعماق  و موجوداتی آه نهنگان ء ای همه7
 و   و تگرگ ای آتش8.  آنيد هستيد، خداوند را ستايش

 خداوند هستيد، او را   فرمان  مطيع  و تندباد آه مه
  ها، ای درختان ها، ای تپه ای آوه9.  آنيد ستايش
.  آنيد د را ستايشدار، ای سروهای آزاد، خداون ميوه

 و   وحشی و اهلی، ای پرندگان ای حيوانات10
  ای پادشاهان12و11.  آنيد ، خداوند را ستايش خزندگان

 دنيا، ای   و بزرگان ، ای رهبران و قومهای جهان
، خداوند را   و جوانان ، ای پيران  و دختران پسران
 . آنيد ستايش
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، زيرا تنها  آنيد  خداوند را ستايش شما نام ء همه13
   او برتر از زمين  و جالل ؛ شكوه  خدای متعال اوست

   قوم  را آه اسرائيل او بنی14.   است و آسمان
  بخشد تا او را ستايش  هستند توانايی می اش برگزيده

 .آنند
 ! باد خداوند را سپاس

 
 
 
 
 
 
 
 

  سرود پرستش
 ! باد خداوند را سپاس

انيد و در  بخو برای خداوند سرودی تازه
 ، بخاطر ای اسرائيل2!  آنيد ، او را ستايش  مؤمنان جمع

  ، بسبب  اورشليم ؛ ای مردم خود شاد باش ء هوجودآفرينند
   و عود، رقص بربط ء  نغمهبا3!  خود شادی آنيد پادشاه
  زيرا خداوند ازقوم4.  گوييد  خداوند را سپاس  نام آنان

  قوم5. بخشد  می  را نجات  و فروتنان خود راضی است
 در   شب  شاد باشند و تمام  افتخار بزرگ  اين خداوند بسبب

 .بسترهای خود با شادمانی سرود بخوانند
 آنيد و  بلند او را ستايشی  خداوند، با صدا قومی ا7و6

  ، از قومها و قبايل  گرفته  را بدست دودمی شمشيرها
آنها را ی  و رؤسا پادشاهان8.  بگيريد  انتقام خدانشناس

 خداوند را در مورد  و حكم9  زنجير بكشيد به
 . آنها اجرا آنيد مجازات

 ! او و افتخار قومی  پيروز  است اين
 ! باد خداوند را سپاس

 
 ! باد خداوند را سپاس

 ! آنيد خداوند را ستايش
!  آنيد  ستايش  مقدسشء خداوند را در خانه

  او را بسبب2 ! آنيد توانايی او را در آسمانها ستايش
نظير او را   بی عظمت!  آنيد  ستايش آارهای عظيمش

 و عود   سرنا و بربطء او را با نغمه3!  آنيد ستايش
او را !  آنيد  ستايش  و رقص او را با دف4!  آنيد ستايش

او را با سنجهای 5!  آنيد با سازهای زهی و نی ستايش
  بدن در   جان هر آه6!  آنيد  صدا و قوی ستايش خوش

 ! آند دارد خداوند را ستايش
 ! باد خداوند را سپاس

149

150



 

ثالام
 

ی  اصل موضوع.   است  شده ، نوشته  مرد جهان ، خردمندترين  سليمان توسط»  امثال «  آتاب بيشتر قسمت
،   دانش آسبی  برا  قدم نخستين«:  يافت 9و  8و  7  ، آيات  اول  در فصل  بطور خالصه توان ی را م آتاب

 را   پدرت ، نصيحت جوانی ا.   است شمارد، احمق ی را خوار م  و ادب  حكمت آهی آس.  استی خداترس
 تو را زيبا خواهند   و جواهر، سيرت  مانند تاج  ايشان  نشو، زيرا سخنان  رويگردان  مادرت بشنو و از تعليم

 ». ساخت
 و   نادان شخصی گويد و آنها را با آارها ی م  سخن  دانا و حكيم شخصی  از آارها امثالی بيشتر قسمتها

   به  و احتياج  است آند درست یمی آند هر آار ی فكر م  نادان آدم«:   آيه آند؛ مانند اين ی م  مقايسه احمق
 ).15 :12(» دهد ی م  گوش  ديگران  نصايح  دانا به  ندارد، اما شخص نصيحت
  خبرچين«. سازد یگر م  را جلوه روزانهی زندگی از گفتار متضاد، واقعيتهای گير  با بهره  امثال اغلب
» دارد ی م نگهی  خود مخف  اسرار را در دل  امين شخصی آند، ول ی م  را فاش رود اسرار ديگران ی مهرجا

)11: 13.( 
 و   است  خودش نفسی  ارضا  بدنبال  فقط آهی آند، انسان یمی  ما معرف  را به  انسان  دو نوع  امثال آتاب
 . آند خداوند را آسبی خواهد رضا ی م آهی انسان
 .آندی  زندگ بخشد تا خردمندانه ی م  بينش  خواننده  به  آتاب اين

  مثلها ارزش
  پسر داود ، آه  اسرائيل ، پادشاه سليمانی مثلها
 :بود

   و ادب خواهند آرد تا حكمتک  شما آم  مثلها به اين2
ک  پرمغز را در سخنانی بياموزيد و بتوانيد معن

 رفتار   شما ياد خواهند داد چگونه آنها به3. آنيد
  نصاف و ا  و عدالت  باشيد و با صداقت  داشته عاقالنه
بخشند و  ی م  حكمت  جاهالن  مثلها به اين4.  آنيد عمل
  اينک  و در با شنيدن6و5.   و بصيرت  فهم  جوانان به

   چاره شوند و دانشمندان ی داناتر م دانايانی مثلها، حت
 ء گفتار پيچيدهی آنند تا بتوانند معان ی م آسبی انديش

 . را بفهمند حكيمان
 

   جوانان  به نصيحت
آسی .  ، خداترسی است  دانش  برای آسب  قدم خستينن7
ای 8.   است شمارد، احمق  را خوار می  و ادب  حكمت آه

   مادرت  را بشنو و از تعليم  پدرت ، نصيحت جوان
 و   مانند تاج  ايشان زيرا سخنان9 نشو،  رويگردان

 .  تو را زيبا خواهند ساخت جواهر، سيرت

.  نشو آنند، تسليم  می سوسه تو را و وقتی گناهكاران10
 و   بنشينيم  مردم بيا در آمين«:  تو بگويند اگر آنها به11

 و از هستی  و مانند قبر، آنها را ببلعيم12  آنها را بكشيم
   چنگ  به  ما اشياء قيمتی فراوان  راه از اين13؛   آنيم ساقط
   پر خواهيم  غنايم های خود را از اين  آورد و خانه خواهيم
 خود   تساوی بين  به  بياوريم  دست  به هر چه14؛  ساخت
» ! شو  بيا و با ما همدست  آرد؛ پس  خواهيم تقسيم

 افرادی دور   تو با آنها نرو و خود را از چنين پسرم15
.  هستند  و قتل  در پی گناه زيرا آنها هميشه16دار؛  نگه

   از آناند،  گذاشته  دام بيند برايش  وقتی می يک پرنده17
آنها .  افراد اينطور نيستند ولی اين18. آند دوری می
 خود گور خود  اندازند و با دست  می  دام  را به خودشان
 در پی   آسانی آه  تمام  سرنوشت  است اين19. آنند را می

 خود را نابود   اشخاص چنين.  هستند سود نامشروع
 .آنند می
 
  حكمتی ندا
 در   را آه مردم21. دهد یها ندا م  در آوچه حكمت20

اند صدا   شده  شهر جمعء ها و نزد دروازه سر چهارراه

1



 2   امثال
 

 

خواهيد  یمی تا آ! ها احمقی ا«22: گويد ی، م آرده
 آنيد  را مسخرهی خواهيد داناي یمی  بمانيد؟ تا آ احمق

پذيرفتيد  ی مرا م اگر سرزنش23؟  متنفر باشيد و از آن
 و شما را دانا  آردم ی م  خود را بر شما نازل  روح من
  توجهی  ول بارها شما را صدا آردم24.  ساختم یم

شما 25.  اما اعتنا ننموديد  نمودم نكرديد، التماس
 نيز در روز  من26.  مرا نپذيرفتيد  و نكوهش نصيحت
 بال  آهی  خنديد، و هنگام  شما خواهم  به مصيبتتان
ی وقت27.  آرد  خواهم  شود شما را مسخره دامنگيرتان

   مثل  شما را فرا گيرد و مصيبت بال مانند طوفان
شما را ی و بدبختی  آند، و سخت گردباد شما را احاطه

 رسيد، و اگر   داد شما نخواهم به28، درآوردی از پا
؛   بگرديد، مرا نخواهيد يافت  بدنبالم  با اشتياق چه
  ايد و از خداوند اطاعت متنفر بودهی زيرا از داناي29

  ايد و نكوهش  نگرفته  مرا گوش نصيحت30. ايد هنكرد
 در  را آهی  راهء  ثمره بنابراين31. ايد مرا نپذيرفته

،  احمقانی زيرا سرآش32. ايد خواهيد ديد  گرفته پيش
 آنها را از  نادانانی خيال ی و ب  را خواهد آشت ايشان

   من  به آهی  آسانء همهی ول33. در خواهد آوردی پا
نخواهند ترسيد و در ی  بالي ، از هيچ دهند گوش
 ».خواهند آردی  زندگ امنيت

 
   حكمت پاداش

  بدهی و  گوش  سخنانم ، اگر به ای پسرم
   گوش  حكمت به2 آنی،   را اطاعت دستوراتم
 و   فهم و اگر بدنبال3 دانايی باشی،  فرا دهی و طالب

  نگ چ  بطلبی تا به  را مانند نقره و آن4 بگردی  بصيرت
   و اهميت  خدا را خواهی شناخت آنگاه5آری، 

   حكمتء خداوند بخشنده6.  خداترسی را خواهی آموخت
. بخشد  می  و دانش  فهم  انسان  او به  دهان  و سخنان است

آند و از   و درستكار آمک می  آدمهای خوب او به7
 و   با انصاف او از اشخاص8. نمايد  می آنها محافظت

 .آند  می ايت حم خداشناس
  فهميد آهی  خواهی، بده  گوش  سخنانم اگر به9

   آدام  درست  و راه  چيست  و صداقت ، انصاف عدالت
   به  جزو وجود تو خواهد شد و دانش حكمت10.  است

 تو، از تو   و فهم بصيرت11.  خواهد بخشيد تو لذت

و تو را از افراد بدآار دور 12.  خواهد آرد محافظت
 را   انسان  سخنانشان آهی  افراد هد داشت خوا نگه

   راست  از راه آهی افراد13، سازد ی م منحرف
، آنند یمی  زندگ  گناه اند و در ظلمت برگشته

برند و از  ی م  لذت نادرستی  از آارها آهی افراد14
ی و هرآار15، شوند ی خرسند م و شرارتی رو آج
ی ادرستو نی  باز حقهی دهند از رو ی م  انجام آه

 . است
   و سخنان  بدآاره تواند تو را از زنان ی م حكمت16

  ، شوهران  زنان  گونه اين17.  دهد  نجات شان فريبنده
را ی  زناشوي  مقدس ، پيمان خود را رها نموده

ی  زنان چنينی ها  خانه  به آهی مردان19و18. اند شكسته
و روند  ی م پيشی  و نيست مرگی گذارند، بسو ی م قدم

 .گردند ی خود باز نم سابقی  زندگ ديگر به
   راست  بگير و از راه  را پيش  خداشناسان اما تو راه20

 در   و خداشناسان زيرا درستكاران21 نشو،  منحرف
 و  ولی بدآاران22 زندگی خواهند آرد،  زمين

 . خواهند شد  آن  ريشه  از زمين خدانشناسان
 

   جوانان  به نصيحت
  هرگز ام  تو آموخته  به زهايی را آه، چي پسرم

 و  خواهی زندگی خوب اگر می.   نكن فراموش
 پيروی   من  از دستورات  باشی، بدقت طوالنی داشته

 آنها   بلكه  نكن  و راستی را هرگز فراموش محبت3.  آن
اگر 4،   بنويس  دلتء  بياويز و بر صفحه را برگردنت

.   انسان اهد بود هم خدا از تو راضی خو  آنی هم چنين
 خود   و بر عقل  خداوند اعتماد آن  خود به  دل با تمام5

دهی خدا را در   می  انجام در هر آاری آه6.  منما تكيه
   تو را موفق  آارهايت  و او در تمام  باش نظر داشته

 . خواهد ساخت
 نما   از خداوند اطاعت  بلكه  نكن  خود تكيه  حكمت به7

  زخمهايتی برای  مرهم و اين8،  آن یدوری و از بد
 .خواهد بخشيدی  تو سالمت ، به بوده

 بياور، نوبر  خداوند هديهی خود برای از داراي9
  او را  وسيله  اين  نما و به  او تقديم  را به محصولت
  تو پر از وفور نعمتی  انبارها آنگاه10.   آن احترام
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ريز خواهد  لب  تازه  از شراب هايت خواهد شد و خمره
 .گرديد

آند، از  ی م  و تنبيه خداوند تو را تأديبی ، وقت پسرم11
   محبت  او دليل  آردن  خاطر نشو، زيرا تنبيه او آزرده
 خود  پسر محبوبی  هر پدر همانطور آه12.  اوست
 نمايد، خداوند نيز تو  آند تا او را اصالح ی م را تنبيه
 .آند ی م  و تنبيه را تأديب

؛ آند ی پيدا م  و بصيرت  حكمت آهی  آس حالخوشاب13
!  تر است  خوشبخت  يافته  طال و نقره آهی او از آس14
 را   و آن  بيشتر است  از جواهرات  حكمت ارزش15
   به حكمت16.  آرد مقايسهی  گنج  با هيچ توان ینم

   و احترام  ثروتی، و طوالن خوبی  زندگ انسان
و ی را از خوشتو ی  زندگ حكمت17. بخشد یم

   حكمت آهی  آس خوشابحال18. آند یلبريز می سالمت
   حيات  مانند درخت  آورد، زيرا حكمت  چنگ را به
 . است

   عقل  را بنياد نهاد و به  خود زمين  حكمت خداوند به19
 خود   علم به20.  را برقرار نمود  آسمان خويش
ر  ب  و از آسمان ساختی  جار زمينی ها را رو چشمه
 . بارانيد  باران زمين

دار و هرگز آنها   را نگاه  و بصيرت ، حكمت پسرم21
ی  تو زندگ زيرا آنها به22؛  را از نظر خود دور نكن

بود ی  خواه و تو در امنيت23،  خواهند بخشيد و عزت
با 24؛ لغزيدی هرگز نخواهی رو ی م آهی و در راه

ز ا25؛ خوابيدی  خواه  ترس  و بدون  راحت خيال
شود،  ی م  نازل بر بدآارانی  بطور ناگهان آهی بالي

،   آرده و خداوند تو را حفظ26؛ ترسيدی نخواه
 .ی بال گرفتار شو  در دام نخواهد گذاشت

 ی، برس  است  محتاج آهی  داد آس بهی توان یاگر م27
  هرگز به28.  مدار خود را از او دريغک آم

   موقع  همان، اگر»برو فردا بيا«:  مگو ات همسايه
 با   آه ات  همسايه عليه29. یآنک  او آم بهی توان یم

.   نچين آند توطئه یمی  در جوار تو زندگ  راحت خيال
 دعوا  جهت ی ب  است نكردهی  تو بد  به آهی با آس30
 و   و از راه  نكن  حسادت  ظالم  اشخاص به31.  نكن

  زيرا خداوند از اشخاص32، ننمای  آنها پيرو روش
 .آند ی اعتماد م  درستكاران  دارد، اما به نفرت آجرو

 و  ، اما برآت  است  خداوند بر بدآاران لعنت33
خداوند 34. باشد ی م  درستكاران  حال  او شامل رحمت
  آند، اما اشخاص ی م  را مسخره آنندگان مسخره
   و احترام  از عزت دانايان35. دهد یمی  را يار فروتن

 رسوا خواهند  نادانانی ند گرديد، ولبرخوردار خواه
 .شد
 

  حكمتی مزايا
  دهيد و  پدر خود گوش  نصيحت ، به ای پسرانم

 مفيد  پندهای من2.  آنيد تا دانا شويد  توجه  آن به
   زمانی جوان  هم من3.  خاطر بسپاريد ؛ آنها را به است
.   بودم  و تنها فرزند عزيز مادرم ؛ پدری داشتم بودم

اگر حرفهای مرا «:  گفت داد و می  پند می  من  به مپدر4
  حكمت5.  خواهی ماند  آنی، زنده  آنها عمل بشنوی و به
 و از   نكن  مرا فراموش سخنان.   آن  آسب و بصيرت
، زيرا از تو   را ترک نكن حكمت6.  نشو آنها منحرف

 از تو   بدار آه  را دوست آن.  خواهد آرد حمايت
 از هر چيزی بهتر  حكمت7.  نمود خواهد محافظت

اگر 8.  بياور  دست  را به  آن  هر قيمتی شده ؛ به است
 شوی، او نيز تو را سربلند   قايل  ارزش برای حكمت
 تو   بگيری او به  را در آغوش اگر حكمت. خواهد نمود

   و افتخار بر سرت  عزت و تاج9 خواهد بخشيد  عزت
 ».خواهد نهاد

 بپذير تا  گويم  تو می  به  و آنچه  آن گوش   من  به پسرم10
   تو حكمت  به من11.  باشی عمری طوالنی داشته

وقتی 12.   نمودم  و تو را بسوی راستی هدايت آموختم
   نخواهد بود و چون  روی مانعی بر سر راهت راه

ای   آموخته  را آه آنچه13.  نخواهد لغزيد بدوی پايت
دار، زيرا   را نگه ؛ آن نده   را از دست  و آن  آن حفظ
   نرو و از روش  بدآاران  راه به14.   توست حيات

 و روی  از آنها دوری آن15.  پيروی ننما گناهكاران
زيرا 16 خود برو؛   راه  و به  بگردان خود را از آنان

 و   لغزش خوابند و تا باعث  تا بدی نكنند نمی ايشان
  خوراک آنها ظلم17. گيرند  نمی  آسی نشوند آرام سقوط

 .  است و شرارت
   آه  است  صبح ء مانند سپيده  درستكاران راه18

ی  روشناي  به شود تا سرانجام ی روشنتر م رفته رفته

4



 4   امثال
 

 

   مثل  بدآاران اما راه19، گردد ی م  روز تبديل آامل
  دانند چه یافتند ونم ی م بدآاران.   است شبی سياه

 . ت اس  شده  افتادنشان چيز باعث
   گوش  بدقت گويم ی تو م  به  آه  آنچه ، به پسرمی ا20
 آنها را در   مرا از نظر دور ندار، بلكه سخنان21.  بده
   شنونده  به  من زيرا سخنان22،   آن  خود حفظ دل

   افكارت مواظب23. بخشد ی م آاملی  و سالمت حيات
. گيرد ی م  شكل  از افكارش انسانی ، زيرا زندگ باش

.   خود دور آن را از دهانی  و ناراست دروغ24
   توجه  اطراف  بدوز و به  هدف  خود را به چشمان25
.  باشی گذار ی م  قدم  در آن آهی  راه مواظب26.  نكن

. ی باش  بردار تا در امان  گام  راست  در راه هميشه
دور ی  نشو و خود را از بد  منحرف  راست از راه27
 .دار نگه

 
  مورد زناهشدار در
 و   آن  گوش  منء  حكيمانه  سخنان ، به پسرمی ا
ی  خواه آنگاه2.  نما  توجه  من بصيرت  به
   تو نشان  و سخنانی، رفتار آن  درست  چگونه دانست

  زن3. یبرخوردار هستی  از داناي خواهد داد آه
   او مانند عسل  و سخنان  است  زبان  چرب بدآاره
ی و درد چيزی  جز تلخ عاقبتی لو4باشد؛  ی م شيرين
ی  تو را بسو  بدآاره زن5. گذارد ینمی تو باقی برا

ی  زندگ زيرا او از راه6، آشاند ی م  و جهنم مرگ
 آجا  داند به ی و نم  است  و سرگردان  شده منحرف

 را   دهيد و آنچه  گوش  من ، به جوانانی ا7. رود یم
:  نكنيد اموش هرگز فر  شما بگويم  به خواهم ی م آه

   هم اش  در خانه بهی حت. آنيدی دوری  زن از چنين8
 گرفتار  هايش  وسوسه مبادا در دام9نشويد، ک نزدي

 عمر   بدهيد وبقيه  خود را از دست شويد و حيثيت
.  ندارد  و شفقت  رحم آنيد آهی  آس  را صرف خويش

 ء  نمايند و ثمره  شما را تصاحب ها اموال مبادا غريبه10
 بيمار  و عاقبت11،  شود  ديگران  شما از آن زحمت
   آه آاش«: و بگوييد12 بناليدی  درماندگ ، از شدت شده
  و هوسهايمی  هو  تسليم  آه آاش!  دادم ی م گوش
؟ چرا   ندادم  گوش  معلمانم  نصايح چرا به13!  شدم ینم

   همه  بايد پيش اآنون14؟   نكردم  توجه  ايشان  سخنان به
 ».  باشم سرافكنده وا ورس

   و تنها نسبت  همسر خود وفادار باش  به ، نسبت پسرم15
 خيابانی ء  هرزه چرا بايد از زنان16.  بورز  او عشق به

   خودت  تو بايد تنها مال فرزندان17 شوی؟   بچه صاحب
.  باشند  سهمی داشته ها در آنان باشند و نبايد غريبه

   در ايام  از همسر خود آه و  باش  خوش  با زنت پس18
دلبريها و 19.  ببر ای لذت  آرده جوانی با او ازدواج

 او   از عشق  تو فقط  او تو را آافی باشد، و قلب آغوش
 ببندی و   دل  بدآاره  زن چرا بايد به20. سرشار گردد
 بگيری؟   ندارد در آغوش  تو تعلق  به زنی را آه

  رد و هر آاری را آه تو را زير نظر دا خداوند بدقت21
 .سنجد دهی می  می انجام

   دورش  به  بدآار مانند ريسمان  شخص گناهان22
او ی بلهوس23. سازد یپيچد و او را گرفتار م یم

ی  نابود  او را به  خواهد شد و حماقتش  مرگش باعث
 .خواهد آشاند

 
  گوناگونی هشدارها
 و تعهدی ا شدهی  آس ، اگر ضامن پسرمی ا

و اگر 2،  بدهد  را پس  او قرضش آهی ا آرده
  تو در واقع3ی، ا  تعهد، خود را گرفتار ساخته با اين

   زودتر خود را از اين و بايد هر چهی اسير او هست
 شو و نزد او برو و از او   فروتن  پس.ی رها ساز دام

.  تعهد آزاد سازد  تا تو را از قيد اين  آن خواهش
 مانند  بلكه5،   ننشين  و آرام  نده  راه  چشمانت  به خواب4

 از  آهی ا گريزد يا پرنده ی صياد م  از چنگ آهی آهوي
 .  بده رهد، خود را نجات یاند م  نهاده  برايش آهی دام

 آنيد  ها را مشاهده مورچهی ، زندگ تنبلی آدمهای ا6
 و رهبر و  آنها ارباب7.  بگيريد  عبرت و درس
   تابستان  در طول  همه نبا ايی ول8، ندارندی رئيس

. آنند ی م  جمع  آذوقه زمستانی آشند و برا ی م زحمت
ی  آ پس.   است  خوابيدن ، آار تو فقط  تنبل آدمی اما ا9
ی بگذار آم «:یگوي یم10ی؟ بيدار شوی خواه یم

   آه اما بدان11» .  آنم بگذار استراحت!  بيشتر بخوابم
   بر تو هجوم مسلحی مانند راهزنی فقر و تنگدست
 .خواهد آورد
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و 13 گويد، ی م  دروغ  دايم  آه  و بدطينت  رذل آدم12
، زند ی م  حرف  با ايما و اشاره  مردم  دادن فريبی برا
  شرورانهی ها  نقشه و در فكر پليد خود پيوسته14
ی  دچار بال ناگهان15، آند ی برپا م آشد و نزاع یم

. آورد یدر می  پا او را از گردد آه یمی ناپذير عالج
 : دارد  خداوند از آنها نفرت  آه  چيز است هفت16-19

 ،  متكبرانه نگاه
  دروغگو، زبان
 ريزند، ی را م گناه ی ب  خون آهی دستهاي
 آشد، یپليد می ها  نقشه آهی فكر
 شتابند، ی م آردنی بدی  برا آهی پاهاي
 گويد، ی م  دروغ آهی شاهد
 .اندازد ی م تفرقه   دوستان  در ميان آهی شخص

 
 هشدار در مورد زنا

   جا آور و تعاليم ، اوامر پدر خود را به ای پسر من20
   را آويزه  ايشان سخنان21.   نكن  را فراموش مادرت
.   خود جای بده  آنها را در دل  خود نما و نصايح گوش

  روی هدايت  می  تو را در راهی آه اندرزهای ايشان22
 هستی از تو   در خواب امی آهخواهند آرد و هنگ

   بيدار شوی با تو سخن  خواهند نمود و چون مواظبت
 مانند  های ايشان  و تأديب زيرا تعاليم23؛  خواهند گفت

. سازند  می  زندگی تو را روشن چراغی پرنور راه
   و سخنان  بدآاره  تو را از زنان  ايشان نصايح24

 .دارد  می  دور نگه شان فريبنده
نگذار .  نشو  زنان اينگونهی  زيباي لباختهد25

  زيرا زن26؛  نمايد آنها تو را وسوسهی ها یگر عشوه
ی  زندگ  بدآاره آند و زن ی م  نان  تو را محتاج فاحشه

 را در  تواند آتش یمی آيا آس27. سازد ی م تو را تباه
ی زغالهای تواند رو یآيا م28؟ بر بگيرد و نسوزد

  همچنان29؟  نشود  سوخته اهايش برود و پ  راه داغ
تواند  یاو نم. زنا آندی  ديگر  با زن آهی  مرد است

 .  فرار آند  گناه  اين از مجازات
بزند ی  دزد  به دستی  گرسنگ  دليل بهی اگر آس30

  بهی  وقت با اينحال31، آنند ی نم  او را سرزنش مردم
   جريمه ت اس  دزديده  آه  برابر آنچه  بيفتد بايد هفت دام

 ء ه هم  دادن  از دست  قيمت  آار به  اين بدهد، ولو اينكه

شود  ی زنا م  مرتكب آهی اما آس32.  شود  تمام اموالش
او را 33. آند ی م  خود را تباه ، زيرا جان  است احمق

تا ابد گريبانگير او خواهد ی خواهند زد و رسواي
   زن  شوهر آن  و حسادت  خشم زيرا آتش34بود؛ 
او 35. گيرد ی م انتقامی رحم یگردد و با ب یور م شعله
 او را  خشمی ا  هديه  نخواهد آرد و هيچ قبولی تاوان

 .فرونخواهد نشاند
 

   فاحشه از زنی دور
   آنها را به  مرا بشنو و هميشه ، نصايح پسرم
   جا آور تا زنده اوامر مرا به2.   باش داشته ياد

.   آن  خود حفظ چشمک  مردم مرا مانند  تعليم.یبمان
 خود   دل  خود بساز و در اعماق  گوشء  را آويزه آن3

 را   و بصيرت  را خواهر خود بدان حكمت4. دار نگه
   بدنبال ، تو را از رفتن بگذار حكمت5.  خود دوست
 باز   آنانء  فريبنده  سخنان  به  دادن  و گوش  هرزه زنان
 .دارد

 را تماشا   بيرون ام  خانهء روز از پنجرهک ي6
   را ديدم  و جاهل  احمق از جوانانی يك9و8و7.  آردم یم
ی  زنء  خانه  در آن آهی ا  از آوچه شبی  در تاريك آه

   در حاليكه  زن آن10.  گذشت ی، م بدآار قرار داشت
ی پليدی ها  و نقشه  داشت بر تنی انگيز  وسوسه لباس

   گستاخ او زن(12و11.  آمد پروراند، بسويش یدر سر م
   و بازار پرسه  در آوچه بود و اغلبی شرم یو ب
) . را بفريبد مردانی  و آنار زد تا در هر گوشه یم

   حلقه  جوان  دور گردن  خود را به  بازوان  زن آن13
 او  انگيز به هوسی ، او را بوسيد و با نگاه آرده
   و گوشت امروز نذر خود را ادا آردم«14:  گفت
 تو از  يافتنی  برا پس15.   است  آماده در خانهی نقربا
 تو را   آه تو بودمی در جستجو.   آمدم  بيرون خانه
 از  رنگارنگی ها  مالفه بر رختخوابم17و16.  ديدم

ی  را با عطرها  و آن ام  آرده  حرير مصر پهن ءپارچه
 و   ببريم بيا از يكديگر لذت18.  ام خوشبو معطر ساخته

   در خانه شوهرم19.   سير شويم ز عشق ا تا صبح
ی  آافء  اندازه به20.   است رفتهی  سفر دور  و به نيست

 ».گردد ی بر نم  و تا آخر ماه  برده با خود پول
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  انگيزش  و وسوسه  فريبنده  با سخنان  ترتيب  اين به21
   او مثل آه  یبطور23و22؛  را اغوا آرد  جوان آن
   دام  به  گوزن رود، چون ی م  آشتارگاه  به آهی گاو
 را   قلبش باشد آهی  در انتظار تير آهی ا افتاده

  استی ا  پرنده او مثل.   رفت  فاحشه  آن بشكافد، بدنبال
  داند در آنجا چه یپرد و نم ی م  دام  داخل  به آه

 .  است در انتظارشی سرنوشت
  ه توج  سخنانم  دهيد و به  گوش  من ، به جوانانی ا24

از او .  شما را بربايد دلی  زن نگذاريد چنين25. آنيد
او 26. بكشدی  گمراه دور شويد، مبادا شما را به

ی  زياد  و مردان  است  آرده  خراب را خانهی بسيار
  استی  او راهء خانه27 اند او شدهی هوسرانيهای قربان
 .   و هالآت مرگی بسو

 
  حكمتی ندا

  دم  حكمت3و2؟ نويدش ی را نم حكمتی آيا ندا
شهر و سر چهار راهها و جلو ی ها دروازه
ی انسانهای ا«5و4: گويد ی، م ايستادهی ا در هر خانه

و ی  دهيد و زيرآ  گوش منی  ندا  به  و نادان جاهل
   دهيد، زيرا سخنان  گوش  من به7و6.  آنيد  آسب فهم
  آنم ی م را بيانی  و راست  حقيقت من.   گرانبهاست من
   است  بر حق  من سخنان8.   دارم نفرتی  از ناراستو

ی آسی  برا منی حرفها9. آند ی نم را گمراهی و آس
.   است  و روشن  باشد واضح  شنوا داشته  گوش آه
 گرانبهاتر   از طال و نقره دهم ی م  من آهی تعليم10

چيز   و هيچ  بيشتر است  از ياقوت  من ارزش11.  است
 و از   حكمتم من12.  آرد  مقايسه من با  توان یرا نم
.  باشم ی برخوردار م و بصيرتی و دانايی زيرآ

 خواهد  نفرتی  باشد، از بد خداترسی اگر آس13
   از غرور و تكبر، رفتار و گفتار نادرست من.  داشت
 . متنفرم

  به.  بخشم  می  و بصيرت  و فهم آنم  می  هدايت من«15و14
   عدل  به آنند و قضات  می طنت سل  پادشاهان نيروی من
 و   رهبران تمام16. نمايند  می  قضاوت و انصاف
  من17. آنند  حكمرانی می  آمک من  به  جهان بزرگان

  آنانی آه.   دارم  دارند، دوست  مرا دوست آسانی را آه
 و  ثروت18.   باشند مرا خواهند يافت در جستجوی من

.   است ار من در اختي  و موفقيت ، اموال حرمت
 بهتر   خالصء  و نقره  از طالی ناب بخششهای من19

 حقيقی  ثروت21 .  است  و حق  عدل راههای من20.  است
   دارند، زيرا من  مرا دوست  آه  آسانی است از آن
 . سازم  را پر می های ايشان خزانه

 مرا ی، هست  عالم  از آفرينش خداوند در ابتدا، قبل«22
   وجود آمدن  از به ، پيش از ازل23 . با خود داشت

 اقيانوسها و   از پيدايش قبل24.   وجود آمدم  به  من جهان
  ها به  آوهها و تپه  از آنكه قبل25،  پر آبی ها چشمه

 و صحراها و   خدا زمين  از آنكه قبل26، وجود آيند
 .  وجود آمدم  به را بيافريند منک خای حت
 را بر   و افق وار ساخت را است وقتی خدا آسمان«27

وقتی ابرها را در 28.  آنجا بود  آبها آشيد من سطح
 جاری نمود،  ها را از اعماق  گسترانيد و چشمه آسمان

 تجاوز   آرد تا آبها از آن وقتی حدود درياها را تعيين29
 نزد او  من30 را بنياد نهاد،   زمين نكنند و وقتی اساس

 و در  گی او بودم شادی هميش موجب.  معمار بودم
 او  دنيا و انسانهايی آه31.  آردم  شادی می حضورش

   به  ای جوانان پس32.  بودند  خوشی منء  بود مايه آفريده
   من  از دستورات  آسانی آهء  دهيد، زيرا همه  گوش من

 .آنند سعادتمندند پيروی می
 باشيد و   آنيد؛ عاقل  گوش  من  نصيحت به«33

   من  به آهی  آس خوشابحال34. نكنيد مرا رد  نصيحت
 انتظار مرا   منء  دهد و هر روز جلو در خانه گوش
 و   را يافته  مرا بيابد حيات زيرا هر آه35، بكشد

 مرا از  آهی اما آس36؛   است خداوند را خشنود ساخته
   از من آهی زند، آنان ی م  لطمه  جانش  بدهد به دست

 ». دارند  را دوست متنفر باشند مرگ
 

   و حماقت حكمت
   ستون  هفت  آه  است بنا آردهی  آاخ حكمت
   و انواع  داده ترتيبی بزرگی او مهمان2. دارد

  و آنيزان3   است  آرده شرابها و خوراآها را آماده
 شهر بايستند و   مكان ، تا بر بلندترين خود را فرستاده
و 5 ياييد ب  و نادان جاهلی آدمهای ا«4: ندا سر دهند

  راه6.  بخوريد ام  آرده  آماده آهی و شرابک از خورا
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 را   دانا شدن راه.  بمانيد ، زنده گفتهک  را تر جهالت
 ». بگيريد پيش

   را مسخره  ديگران  هميشه  بدآاری را آه اگر آدم7
   او واقع  مورد اهانت  نمايی، جز اينكه آند تأديب می

   حال  او را به پس8.  ت ديگری نخواهد داشء شوی نتيجه
 او آمک آنی از تو   اگر بخواهی به خود واگذار چون

 آنی تو را   دانا را تأديب شود؛ اما اگر شخص متنفر می
 آنی   دانا را نصيحت اگر آدم9.   خواهد داشت دوست

 بدهی   درستكار تعليم  آدم شود و اگر به داناتر می
   اساسزيرا خداترسی10گردد؛   بيشتر می علمش
 را دانا   انسان  خدای مقدس  و شناخت  است حكمت
  اگر حكمت12. آند  را زياد می  عمرت حكمت11. آند می

  رسد و اگر حكمت  می  خودت  به  باشی سودش داشته
 .رسانی  می  زيان  خودت را ناچيز بشماری به

. باشد  می  و ابله  و گستاخ  مانند زنی وراج حماقت13
   مكان نشيند و يا در بلندترين  می اش انه در خ او دم14

 از آنجا عبور  و رهگذرانی را آه15ايستد  شهر می
   و نادان  جاهل  اشخاص و به16زند  آنند صدا می می
 و   است  دزدی شيرين آب17.  بياييد  من پيش«: گويد می
   آسانی آه  عاقبت دانند آه آنها نمی18» . دزدی لذيذ نان
 .  است  و هالآت روند مرگ  می او ء خانه به
 

  سليمانی مثلها
 سازد، اما پسر ی را شاد م  پدرش پسر عاقل

 .گردد ی م  مادرش  غم  باعث نادان
ی  باشد نفع  آمده  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت2
   او سعادت بهی رساند، اما درستكار ی نم  انسان به

 .بخشد یمی دايم
بكشد و ی رد درستكار گرسنگگذارد م یخداوند نم3

 .خود برسدی  آرزو يا مرد شرير به
   فعال اشخاصی شوند، ول ی، فقير م تنبلی آدمها4

 .گردند یثروتمند م
آند  ی م  خود را برداشت  محصول  بموقع آهی آس5

   محصول  برداشت  موقع آهی ، اما آس  است عاقل
 .  است  ننگء خوابد مايه یم
  ، اما وجود بدآاران هاست برآت  بر سر درستكاران6

ی  خوبء  خاطره نيكان7.   است  پوشيده  و لعنت از ظلم

ی  فراموش  به  بدآاران گذارند، اما نام یمی از خود باق
 .شود ی م سپرده

  پذيرد، اما نادان ی پند و اندرز را م  عاقل شخص8
 .شود یمک گو هال ياوه

ی ، ول ت و استوار اس  درستكار ثابت آدمی قدمها9
 .افتد یلغزد و م ی م  آجرو عاقبت شخص

  آند، اما سرزنش یايجاد می  ناآرام  حقيقت پوشاندن10
 .آورد ی بوجود م آشكار آرامش

  ، اما دهان  است  حياتء  چشمه  درستكاران دهان11
 .باشد ی م  بدآار پر از نفرين شخص

   گناه محبتی شود، ول ی م  نزاع  باعث  و نفرت آينه12
 .بخشد ی را م ديگران

 مورد  شان  حكيمانه  دانا بخاطر سخنان اشخاص13
   چوب  نادان گيرند، اما اشخاص ی قرار م ستايش
 .خورند ی خود را م حماقت

شود،  ی م  يافت  سنجيده  دانا سخنان  شخص در دهان14
 بار  بهی گويد و خراب ی م  سخن  نسنجيده  نادان اما آدم

 .آورد یم
آند، اما  ی م  ثروتمند او را محافظت خص ش ثروت15

 .آورد یدر می  فقير او را از پا شخصی بينواي
  او رونقی  زندگ  درستكار به درآمد شخص16
 بدآار درآمد خود را در  بخشد، اما شخص یم

 .دهد یآلود بر باد م گناهی راهها
 بر   گام  حيات پذيرد در راه ی را م  تأديب آهی آس17
   گردد، به خواهد اصالح ی نم آهی  آسدارد، اما یم

 .شود ی م آشيدهی گمراه
ی  نادرست آند آدم ی م  را پنهان اش  آينه آهی آس18

آند  ی م  را پخش اساس ی ب  شايعات آهی شخص.  است
 .  است احمق

  عاقل. آشاند ی م گناهی  را بسو  انسانی،پرحرف19
 . را مهار آند  زبانش  آه استی آس
، اما   گرانبهاست  مانند نقره رستكاران د سخنان20

 .نداردی  ارزش  هيچ بدآارانی حرفها
آند،   را احيا می ، ديگران  درستكاران  خوب سخنان21

 .شود  می  خودشان  مرگ  باعث  نادانان اما حماقت
  سازد بدون ی را ثروتمند م  خداوند انسان برآت22

 . بار آورد بهی وی برای  زحمت اينكه
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 دانا از  برد و شخص ی م  بد لذت  از عمل  نادان آدم23
 . حكمت

آيد،  ی م ترسند بر سرشان ی م  از آن  بدآاران آنچه24
 .رسند یخود می  آرزو  به اما نيكان

رسد و  ی م  گردباد از راه  چون بال و مصيبت25
 درستكار  برد، اما شخص ی را با خود م بدآاران

   تنبل هرگز از آدم26. ماند ی، پابرجا م مانند صخره
  استی  دود  دهد؛ او مثل انجامی تو آاری  برا نخواه
   دندان  آه استی ا رود و مانند سرآه ی م  چشم  به آه

 .آند یرا آند م
آند، اما  ی را زياد م عمر انسانی سالهای خداترس27

 .آاهد ی از عمر او م شرارت
يد انجامد، اما ام یمی  شاد  به اميد درستكاران28

 .رود ی برباد م بدآاران
  ، اما او بدان  است محافظی ا  قلعه نيكانی خدا برا29

 .خواهد آردک را هال
 برخوردار خواهند   از امنيت  هميشه درستكاران30

 . نخواهند ماند ، زنده  بر زمين بود، اما بدآاران
شكفد،  ی م حكمتی ها  غنچه  درستكاران از دهان31

 . خواهد شد  آنده  از ريشه  دروغگويان اما زبان
   خوشايند بر زبان  سخنان افراد درستكار هميشه32
نيشدار پر ی  از حرفها  بدآاران آورند، اما دهان یم

 . است
 

 ، برداری متنفر است  و آاله خداوند از تقلب
 .  دارد  را دوست ولی درستكاری و صداقت

  استی  دانا آس شود، پس یمی  سرافكندگ تكبر باعث2
 . باشد  فروتن آه

، اما  اوستی  مرد درستكار راهنما صداقت3
. آشاند یمی  نابود  بدآار، او را به شخصی نادرست

رسد،  ی داد تو نم  به  و ثروت مالی در روز داور4
 . برهاند تواند تو را از مرگ ی م اما صداقت

آند، اما  ی را هموار م شان  راه  درستكاران صداقت5
 خود از پا در   گناهان ر زير بار سنگين د بدآاران

 .آيند یم
  بدآارانی دهد، ول ی م  آنها را نجات  نيكان صداقت6

 .شوند ی خود گرفتار م  خيانت در دام

   از بين  اميدهايشء بميرد همهی  وقت  خدانشناس آدم7
  آب  بر  نقش  داشت  از قدرتش آهی رود وانتظار یم
 .شود یم
يابد و مرد بدآار  یمی نگنا رهايمرد درستكار از ت8

 .شود یاو گرفتار می بجا
   هالآت  را به  انسان مرد خدانشناسی حرفها9
 درستكار او را از   شخص آشاند، اما حكمت یم

 .رهاند ی م هالآت
آنند و  یمی  شاد  خوب  آدم موفقيتی  شهر برا تمام10

 .شوند ی م  بد خوشحال  آدم از مرگ
آند، اما  یمی  شهر ترق داشناسان وجود خ از برآت11

 .شود ی م آنی  تباه  موجب  بدآاران شرارت
آند   می  با تحقير صحبت  ديگرانء  در باره آسی آه12
 .گيرد  خود را می  جلو زبان  عاقل آدم.   نادانی است آدم
   را فاش رود اسرار ديگران ی هر جا م خبرچين13
 خود   دل، اسرار را در  امين شخصی آند، ول یم

 .دارد ی م نگهی مخف
افتد؛  ی م  در زحمت ، ملت خردمندانهی  رهبر بدون14

   آشور را تضمين  زياد امنيت اما وجود مشاوران
 .آند یم

. ديدی  ضرر خواه  نشو چون  غريب  آدم ضامن15
 .نشوی  آس ضامنی در دردسر نيفتی خواه یاگر م

آورد،   می  دست  به  و احترام ، عزت  نيكو سيرت زن16
 . آورند  چنگ  به توانند ثروت  می  قوی فقط اما مردان

 ستمگر  رساند، اما آدم ی م  نفع  خودش  به مرد رحيم17
 .زند ی م  لطمه  خودش به
ی ، ول و ناپايدار استی  بدآار، موقت  شخص ثروت18

 . استی  جاودان  خوب  آدم اجرت
 اما شود، ی برخوردار م  درستكار از حيات شخص19
 .رود ی م مرگی  بدآار بسو آدم
از ی ، ول  متنفر است خداوند از افراد بدطينت20

 .باشد ی خشنود م درستكاران
 خواهند شد، اما   مجازات  بدآاران  باش مطمئن21

 . خواهند يافتی  رهاي درستكاران
 گراز ء  طال در پوزهء  مانند حلقه  نادان در زنی زيباي22

 . است
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  خشم شود، اما ی م  برآورده  هميشه نيكانی آرزو23
 .  است خدا در انتظار بدآاران

  آنند و با اين  می  خرج  با سخاوت هستند آسانی آه24
 از   بيش شوند؛ و هستند آسانی آه وجود ثروتمند می

 .گردند  نيازمند می آنند، اما عاقبت  می  جمع اندازه
  شود و هر آه ی م  سخاوتمند آامياب شخص25
 . خواهد شد  آند خود نيز سيراب  را سيراب گراندي
   قيمت آند تا به  را احتكار می اش  غله آسی آه26

 قرار خواهد   مردم گرانتری بفروشد، مورد نفرين
 آسی خواهد بود   همراه ، ولی دعای خير مردم گرفت
 .فروشد  آنها می  به  احتياج  خود را در زمان  غله آه
ی  خدا خواه مورد لطفی شبای نيكی اگر در پ27

ی چيزی جز بدی بروی  بد اگر بدنبالی بود، ول
 . نخواهد شد نصيبت

 آند خواهد افتاد، اما   خود تكيه  بر ثروت آهی آس28
 سبز  آنند مانند درخت ی م  بر خدا تكيه  آه درستكاران

 . خواهند آورد شكوفه
  اش خانوادهی  ناراحت  باعث آهی  نادان شخص29
 خواهد داد  خود را از دستی  هست سرانجامشود  یم

 . خواهد شد  دانايان و برده
 آسانی   و تمام  است بخش  حيات  آار خداشناسان ثمره30
 .آنند دانا هستند  می  هدايت  را بسوی نجات  مردم آه
 دنيا   خود را در اين  اعمال  پاداش اگر درستكاران31
 نيز  ران و بدآا گناهكارانک  ش يابند، بدون یم

 .رسند ی خود م اعمالی بسزا
 

  دوست  را  تأديب تواند دانا شود آه یمی آس
   نفرت  شدن  از اصالح هر آه.  باشد داشته

 .  است  باشد احمق داشته
ی ، اما آسان خشنود استک  ني خداوند از اشخاص2

 .آند ی م آشند محكوم یپليد می ها  نقشه را آه
 وجود   به تواند برای خود امنيت می با آارهای بد ن انسان3

 . درستكار پابرجا خواهند ماند آورد، اما اشخاص
حيا  ی ب زنی ، ول  است  سر شوهرش ، تاج  خوب زن4

 .خورد ی او را م  جان مانند خوره
، اما فكر  استی  پر از درستكار  فكرش  خوب انسان5

 .  است  و نيرنگ  از دروغ  بدآار انباشته آدم

آشاند،   می  هالآت  دام  را به  مردم ی بدآارانحرفها6
 .بخشد  را رهايی می  مردم  نيكان اما سخنان

 .مانند ی پايدار م شوند، اما نيكان ی نابود م بدآاران7
فكر را   آوته ستايند، اما شخص ی م  را همه  عاقل آدم8

 .شمارند یحقير م
  نيايد اما  حساب بهی  مهم  شخص  انسان بهتر است9

ی  بزرگ  خود را آدم  باشد تا اينكه او تأمينی زندگ
 . باشد  نان محتاجی  دهد ول نشان

   حيواناتش  فكر آسايش بهی  حت  خداشناس شخص10
بجز ی  چيز  خدانشناسان  و مروت ، اما رحم نيز هست
 . نيستی ستمگر

خواهد ی  آاف  آند نان  خود زراعت  در زمين هر آه11
ی  بيهودگ  خود را به  وقت آهی ، اما آس داشت

 . استی  احمق بگذراند آدم
   بدآاران  اموالی آه  به  طمع  چشم  خدانشناس اشخاص12

   از اموال  خداشناسان اند دارند، در حاليكه  آرده غارت
 .آنند  يكديگر آمک می خود به

ی راستی آند، ول ی گرفتار م  را در دام  انسان دروغ13
 .گردد یم ی خالص  موجب و صداقت

  هر چه.  گفتار و رفتار تو دارد بهی  تو بستگ پاداش14
 .آردی  را درو خواه همانی بكار

   است آند درست یمی آند هرآار ی فكر م  نادان آدم15
   دانا به  ندارد، اما شخص  نصيحت  به و احتياج
 .دهد ی م  گوش  ديگران نصايح

ود عصبانی  ز  ديگران  توهين  در مقابل  نادان آدم16
   دانا خونسردی خود را حفظ شود، ولی شخص می
 .آند می

 گردد،  اجرا می گويی عدالت  را می  حقيقت وقتی آه17
 .شود یمنجر می عدالت ی ب  به اما دروغ

   خود زخم ءنسنجيدهی  با حرفها آهی هستند آسان18
 و   دهنده  مرد دانا تسكين سخنانی زنند، ول ی م زبان

 .  است شفابخش
 .ماند  تا ابد پايدار می ، اما حقيقت  است  آوتاه عمر دروغ19
ی ، اما دلها  است  پر از نيرنگ گران افكار توطئه20
 .باشد یمی  از شاد  هستند آآنده  خيرانديش آهی آنان
  رسد، اما بدآاران ی نم  خداشناسان بهی  بد هيچ21

 .شوند ی گرفتار بال م هميشه

12



 10   امثال
 

 

  آنند دوست ی خود وفا م  قول ه ب را آهی خدا آسان22
 .  بيزار است  بدقول از اشخاصی دارد، ول

گذارد،   نمی  نمايش  خود را به  و دانش  علم  عاقل آدم23
 .سازد  خود را آشكار می  حماقت  نادان ولی شخص

رساند؛ اما  ی م  قدرت  را به ، انسان آار و آوشش24
 .سازد ی م  او را نوآر ديگرانی،تنبل
  آند، اما سخن ی را گرانبار م  انسان  و غصه مغ25

 .سازد ی او را سبكبار و شاد م  آننده دلگرم
   هدايت  راست  راه  را به  درستكار مردم شخص26
 .سازد ی م  بدآار آنها را منحرف آند، اما آدم یم

  تالش. رود ی شكار خود نيز نم دنبالی  حت  تنبل آدم27
 .  است نسانای  گرانبها ، گنج و آوشش

  دارند به ی بر م  گام  در آن  خداشناسان آهی راه28
 .  نيست  مرگ شود و در آن یمی  منته حيات

 
 پذيرد، ی پدر خود را م  تأديب  عاقل جوان
   باد مسخره  چيز را به  همه آهی جوانی ول

 .زند ی سر باز م  آن گيرد از پذيرفتن یم
 و  و نيكوستخود ای برای حتک  مرد ني سخنان2

  ء تشنه  فقط  بدانديش آند، اما شخص ی را سير م جانش
 .  است ظلم

   خود را حفظ  دارد جان  خود را نگه  زبان هر آه3
 بگويد خود را   سخن  نسنجيده آهی آند، اما آس یم

 .خواهد آردک هال
آورد،  ی نم  دست آند به ی آرزو م  را آه  آنچه  تنبل آدم4

 .شود ی م امياب آوشا آ اما شخص
   دارد، اما آدم  نفرت  گفتن  درستكار از دروغ شخص5

 .شود یدروغگو رسوا و خوار م
آند، اما  ی م  آنها را حفظ  درستكاران صداقت6

 .آشاند یمی  نابود  آنها را به  بدآاران شرارت
  آنند ثروتمندند در حاليكه  وانمود می هستند آسانی آه7

   خود را فقير نشان سانی آهچيزی ندارند، و هستند آ
 .باشند  هنگفتی می  ثروت دهند اما صاحب می

 او   جان  حفاظت  پولدار صرف  شخص ثروت8
 .آند  فقير را خطری تهديد نمی  آدم شود، اما جان می

ی نورانی مانند چراغک  ني شخصی زندگ9
  استی  چراغ  مثل گناهكارانی زندگی درخشد، ول یم
 . استی  خاموش  در حال آه
 دانا  شخصی شود، ول ی م  نزاع تكبر باعث10

 .پذيرد ی را م نصيحت
ی  بيايد طول  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت11
 با آار و  آهی رود؛ اما داراي ی م  از دست آشد آه ینم

 .گردد ی زياد م  شود، بتدريج  جمع آوشش
 را  ل باشد د  افتاده  تعويق  به  آن  انجام آهی آرزوي12

  و حياتی  مراد، شاد  شدن آند، اما برآورده یبيمار م
 .بخشد یم

اند خوار بشمارد   او داده  به را آهی  دستور هر آه13
 آند   را اطاعت  آن سزا نخواهد ماند، اما آنكه یب

 .  خواهد يافت پاداش
 را از   و شخص  است  حياتء  مرد دانا چشمه تعليم14

 .رهاند ی م مرگی دامها
   هالآت  به خيانتی آورد ول ی م  احترامی،داناي15

 .شود یمی منته
   حماقت  نادان آند، اما آدم ی م  عمل مرد دانا سنجيده16

 .دهد یخود را بروز م
ی  گرفتار  اعتماد نباشد باعث  قابل آهی قاصد17
 .  است  آرامش  موجب امينک شود، اما پي یم

 را   تأديب  آهشود یمی دامنگير آسی فقر و رسواي18
   را بپذيرد مورد احترام  آن آهی پذيرد، اما شخص ینم

 . خواهد شد واقع
، اما افراد   است بخش  آرزوها لذت  شدن برآورده19

خود هستند و ک ناپای آرزوهای  در پ نادان
 . بردارند خواهند از آنها دست ینم
شد، با ی  و دانا خواه  آن  دانا معاشرت با اشخاص20

 .ديدی  خواه  و زيان  بنشين ناحمقا
  خوبی شود، اما چيزها ی م بال دامنگير گناهكاران21

 .گردد ی م  نيكان نصيب
ی  باق  ميراث هايش نوهی برای حتک  ني شخص22
  اند به  اندوخته  گناهكاران آهی گذارد، اما ثروت یم

 .رسد ی م درستكاران
بدهد،    فراوان  محصول  است  فقير ممكن  آدم زمين23
 .آورند ی او در م  را از چنگ  آن ظالمانی ول
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  آند او را دوست ی نم  فرزند خود را تنبيه آهی آس24
 دارد از   را دوست  فرزندش آهی ندارد، اما آس

 .آند ینمی  او آوتاه تأديب
خورد و  ی دارد م آهی  درستكار از خوراآ شخص25

 .آشد یمی  بدآار گرسنگ آدمی شود، ول یسير م
 

  نادان  آند، اما زن  خود را بنا می  دانا خانه زن
 .آند  می  را خراب اش  خود خانه با دست

   خداوند احترام آنند به  می  راستی عمل  به آسانی آه2
 .آنند  بدآار او را تحقير می گذارند، ولی اشخاص می

خورد،  ی خود را مء متكبرانهی  حرفها  چوب احمق3
 .آند ی م ا او را محافظت مرد دان سخنانی ول

ماند، اما  ی تميز م  گاو نباشد، طويله اگر در طويله4
 . آورد  دست بهی  زياد  محصول توان ی گاو نم بدون

 شاهد  از دهانی گويد، ول ی نم  دروغ شاهد امين5
 .بارد ی م  دروغ ناراست

گيرد هرگز  ی م  باد مسخره  چيز را به  همه آهی آس6
ی  آسان  به  فهيم  پيدا آند، اما شخص تواند حكمت ینم
 .آورد ی م  دست  را به آن

 تو ياد  ندارند بهی  زيرا چيز آنی  دور از احمقان7
 .دهند

  ، اما حماقت اوستی  راهنما  عاقل  شخص حكمت8
 .شود ی م آنانی  گمراه  باعث احمقان

  آنند، اما درستكاران یمی  باز  با گناه احمقی آدمها9
 .طلبند یا را م خد رضايت

 او را  جانی  تلخ  آه  است  خود شخص تنها دل10
  جز خودشی او نيز آسی آند و در شاد ی م احساس

 . باشد تواند سهيم ینم
   درستكارانء شود، اما خيمه  می  خراب  بدآاران ءخانه11

 .يابد  می وسعت
آيند اما  ی م  راست  بنظر انسان هستند آهی راههاي12

 .شوند یمی  منته مرگ   به عاقبت
ی  سازد؛ هنگام  را پنهان  دل تواند اندوه ی نم خنده13
ی خود باقی  بر جا يابد، درد و اندوه ی م  پايان  خنده آه
 .ماند یم

خود را خواهد ديد و ی  آارهاء  نتيجه  خدانشناس آدم14
 . خواهد برد  بهره  خويش  اعمالء از ثمرهک  ني شخص

آند، اما  یرا باور می  حرف هر  لوح  ساده آدم15
 دانا  شخص16. نمايد ی رفتار م سنجيدهک  زير شخص
   نادان آدمی آند، ول یمی  و از خطر دور  است محتاط
 .اندازد ی خطر م غرور، خود را بهی از رو

  آند و شخص ی م احمقانهی  تندخو آارها آدم17
 .گيرد ی قرار م گر مورد نفرت حيله

  نصيبی شود و داناي ی م ن جاهال  نصيب حماقت18
 . زيرآان

 فرود   سر تعظيم  در برابر نيكان  عاقبت بدآاران19
 . خواهند شد  آنان خواهند آورد و محتاج

 فقير   بسيار دارند، اما شخص  دوستان ثروتمندان20
 .آنند ی تحقير م هايش همسايهی را حت

  آهی  آس خوشابحال.   است  فقرا گناه خوار شمردن21
 . آند  آنها ترحمبر
  پرورانند گمراه یپليد در سر می ها  نقشه آهی آسان22

 دارند مورد   خوب  نيت آهی آنانی خواهند شد، ول
 .  و اعتماد قرار خواهند گرفت محبت

شود،  ی م  عايدش آشد منفعت ی م  زحمت آهی آس23
 .زند فقير خواهد شد ی م  حرف  فقط آنكهی ول
   احمقان  خواهد شد، اما پاداش  دانايان  نصيب ثروت24

 .  است  ايشان حماقت
دهد، اما  ی م  را نجات  مردم شاهد راستگو جان25

 .آند ی م  خيانت  مردم شاهد دروغگو به
دارد ی  محكم گاه ترسد تكيه ی از خداوند م آهی آس26

 . خواهند بود  در امان و فرزندانش
از  را   و انسان  است  حياتء چشمهی خداترس27

 .دارد ی م  دور نگه مرگی دامها
دارد ی  تعداد مردم بهی  بستگ پادشاهک  ي عظمت28
 نابود   ملت  بدون پادشاه. راند ی م  بر آنها فرمان آه
 .شود یم

ی  بسيار عاقل  دارد شخص  صبر و تحمل آهی آس29
 .زند ی سر م  تندخو حماقت ، اما از آدم است

  حسادت بخشد، اما یمی  سالمت  بدن  فكر به آرامش30
 .خورد ی را م  جان مانند خوره

   آرده  آنها اهانتء  آفريننده  آند به  فقرا ظلم  به هر آه31
   خدا احترام  نمايد، به  فقرا ترحم  به  و هر آه است

 .  است گذاشته
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دارند، اما ی بميرند پناهگاهی  وقت خداشناسان32
 .شوند ی م اه تب  خودشان  گناهان  بوسيله گناهكاران

   خود حفظ  را در دل  حكمت  فهميده اشخاص33
 .گذارند ی م  نمايش  را به  آن نادانی آنند، اما آدمها یم

   و گناه  است قومک يی  سرافراز مايهی درستكار34
 . آنی  رسواي مايه

گردد،  ی خشنود م  آاردان  از خدمتگزاران پادشاه35
 او  د مورد غضبآنن ی دردسر ايجاد م آهی آسانی ول

 .شوند ی م واقع
 

 نشاند، اما ی را فرو م  خشم  ماليم جواب
 .انگيزاند ی را بر م  تند آن جواب

   آدم چكد، اما از دهان ی م  مرد دانا حكمت از زبان2
 .آيد ی م  بيرون  حماقت نادان

   نيكان  جا را زير نظر دارد و ناظر اعمال خدا همه3
 .  است و بدان

ی بخشند، اما حرفها ی م  حيات بخش  آرامش سخنان4
 .شوند یمی  دلشكستگ تند باعث

شمارد،  ی پدر خود را خوار م  نصيحت  نادان شخص5
 .پذيرد ی را م  پدرش  تأديب فرزند عاقلی ول

، اما   مملو است  درستكار از ثروت  شخصء خانه6
 بار  بهی  تلخكام ايشانی بدآار برای  آدمها دسترنج

 .دآور یم
 ء  بوسيله شود نه ی منتشر م  دانايان  توسط حكمت7

 . نيستی  در آنها راست آهی احمقان
 دارد، اما از   نفرت بدآارانی ها یخداوند از قربان8

 .  خشنود است درستكارانی دعا
  ، اما پيروان  متنفر است  بدآاران خداوند از اعمال9

 .دارد ی م را دوستی راست
ی  سخت اند تنبيه گفتهک  را تر ست را  راه آهی آسان10

   و اصالح  و اگر نخواهند تنبيه  است در انتظارشان
 .شوند خواهند مرد

،   نيست  ازنظر خداوند پنهان مردگانی دنيای حت11
  آند؟  را از او پنهان تواند افكارش ی م  آيا انسان پس

ک  از نزدي  است  آردن  مسخره  آارش آهی آس12
   دوست آند چون یمی دانا خوددار افراد   به شدن

 . آنها را بشنود ندارد سرزنش

،  دلی سازد، اما تلخ ی م  را شاداب  شاد، چهره دل13
 .آند ی م  را افسرده روح

 خود را با  ، اما نادان استی  دانايء  دانا تشنه شخص14
 .آند ی سير م حماقت

 بد   چيز بنظرش  همه  است غمگينی  وقت انسان15
او را ی  هر چيز  شاد است دلشی ، اما وقتآيد یم

 .آند ی م خوشحال
   از ثروت بهتر استی  با خداترس  همراه آمی داراي16

 .  با اضطراب هنگفت
، بهتر   هست  محبت آهی  در جاي خوردنک  خش نان17

   نفرت آهی  در جاي  خوردن شاهانهی  از غذا است
 .وجود دارد

 صبور  شخصی آند، ول ی پا م  به  تندخو نزاع آدم18
 .نشاند یدعوا را فرو م

   شخص ، اما راه  است  با خارها پوشيده  تنبل  آدم راه19
 . درستكار هموار است

آند، اما فرزند  ی م  را خوشحال فرزند دانا پدرش20
 .نمايد ی را تحقير م  مادرش احمق

برد، اما  ی م  لذت ابلهانهی  از آارها  احمق آدم21
 .شود ی نم  منحرف  راست  از راه ه فهميد شخص

   شود، با شكست  آشيده  مشورت  بدون آهی ا نقشه22
   موفقيت  بسيار، باعث گردد، اما مشورت ی م مواجه

 .شود یم
   لذت دهد از آن ی م  درست جوابی  وقت انسان23
 ! شود  بجا گفته آهی  سخن استی  عال چه. برد یم

رود و آنها را از  یاال م ب حياتی  بسو  دانايان راه24
 .دارد ی باز م  جهنم  به فرو رفتن

ک برد، اما مل ی م  را از بين  متكبران خداوند خانه25
 .آند ی م  را حفظ  زنان بيوه

افكار ی ، ول پليد متنفر استی ها خداوند از نقشه26
 .باشند یمورد پسند او مک پا
  اش ادهخانو  رود به  می  سود نامشروع  دنبال آسی آه27

 دارد   نفرت  از رشوه زند، اما شخصی آه  می لطمه
 . زندگی خوبی خواهد داشت

  آند، اما آدم ی فكر م  دادن  از جواب  قبل  خوب آدم28
 .آورد ی بار م  به دهد و مشكالت ی م بد زود جواب
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 را  نيكانی دعای ، ول  دور است خداوند از بدآاران29
 .شنود یم

   انسان  به  خبر خوش و شنيدن شاد   صورت ديدن30
 .بخشد یمی و سالمتی شاد

   را بپذيرد، جزو دانايان سازندهی  انتقادها آهی آس31
 . خواهد آمد  حساب به
زند،   می  لطمه  خودش  را نپذيرد به  تأديب آسی آه32

 .آند  می  را بپذيرد دانايی آسب  آن ولی هر آه
ی  و فروتنآموزد ی م  حكمت  انسان بهی خداترس33
 .آورد ی بار م  به  و احترام او عزتی برا
 

 ء آشد، اما نتيجه یمی زيادی ها  نقشه انسان
 .  خداست آنها در دستی نهاي

، اما   است  درست  بنظر خودش انسانی  آارها تمام2
 .بيند یها را خداوند م انگيزه

 در   خداوند بسپار، آنگاه  دست خود را بهی ها نقشه3
 .شدی  خواه  موفق تآارهاي

  خلقی  و منظور هدفی را برای خداوند هر چيز4
   آفريده مجازاتی  را برا بدآارانی او حت.   است آرده
 . است

 دارد و هرگز   متكبر نفرت خداوند از اشخاص5
 . فرار آنند  نخواهد داد آنها از مجازات اجازه

 را خواهد   خدا گناهت  آه  باش درستكار و با محبت6
از تو دور خواهد ی  بد  آه از خداوند بترس. بخشيد
 .شد

ی سازد، خدا آار یخدا را خشنود می آسی وقت7
از در ی  نيز با و  شخص  آن دشمنانی  حت آند آه یم

 .در آيندی  و آشت صلح
 باشد بهتر   آمده  دست  به  درست  از راه  آه  آم مال8

  راهم ف  نادرست  از راه آهی  هنگفت  از ثروت است
 . باشد شده

آشد، اما خداوند او  یها م  در فكر خود نقشه انسان9
 .آند ی م  آنها هدايت را در انجام

 او نبايد  ، پس استی قطعی  مانند وح  پادشاه فرمان10
 . آند اشتباهی در داور

 خود از ترازو و  خواهد در معامالت یخداوند م11
ا خداوند بر  ر  اصل اين.  آنيد  استفاده درستی سنگها

 .  است قرار آرده
   سلطنت  آنند، زيرا تخت توانند ظلم ی نم پادشاهان12

 .ماند ی برقرار م از عدالت
 دارند و از   راستگو را دوست  اشخاص پادشاهان13

 .شوند ی خشنود م وجود ايشان
 را   آن مرد عاقلی  ول  است مرگک  پي  پادشاه خشم14

 .نشاند یفرو م
   آه استی  مانند ابر بهار  پادشاه تو رضايی شاد15

 .آورد ی م  ارمغان  به حيات
 از  بهتر استی  و داناي  حكمت  آوردن  دست به16

 .  طال و نقره اندوختن
   و هر آه استی  بد  دور از هر نوع  خداشناسان راه17

 خواهد   خود را حفظ  بردارد جان  گام  راه در اين
 .آرد

   سقوط شود و تكبر به ی م  هالآت غرور منجر به18
 .انجامد یم

   باشد و با ستمديدگان  متواضع  انسان بهتر است19
 آنها   باشد و در غنايم  متكبران  ميان بنشيند تا اينكه

 . شود سهيم
 آنند سعادتمند   خداوند را اطاعت  آالم آهی آنان20

   نمايند برآت  بر او توآل آهی خواهند شد و آسان
 . تخواهند ياف

   را از سخنان شناسند و عالم ی م دانا را از فهمش21
 . دلنشينش

  ء برخوردارند چشمه  از آن  برای آسانی آه حكمت22
 بار   به  مجازات  برای نادانان ، ولی حماقت  است حيات
 .آورد می

 او  آهی  و تعاليم  است  دانا عاقالنه  شخص سخنان23
 .باشد یدهد مؤثر م یم

   و جان  است  شيرين آميز مانند عسل بت مح سخنان24
 .بخشد ی را شفا م انسان

آيند، اما  ی م  راست  بنظر انسان هستند آهی راههاي25
 .شوند یمی  منته  مرگ  به عاقبت

  آند آه ی زيرا تو را وادار م  است خوبی گرسنگ26
 .ی آار آن  آن رفعی برا
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   مثل آشد و سخنانش یپليد می ها  بدآار نقشه آدم27
 .سوزاند ی م آتش

   چين  سخن آند و آدم ی پا م  به  نزاع  بدانديش شخص28
 .نمايد ی جدا م  را از هم  دوستان بهترين

  دهد و او را به ی م  را فريب اش  همسايه  ظالم آدم29
 .آشاند ی م  نادرست راه

 را  بندد و لبهايش ی خود را م  بدآار چشمان شخص30
   مقاصد پليد خود نقشه انجامی آند تا برا ی م جمع
 .بكشد

   داده  نيكان  به  آه استی ا هديهی عمر طوالن31
 . آنهاستی  زيباي سفيد تاجی شود و مو یم

 بر خود  آهی  و آس  بهتر است صبر از قدرت32
را تسخير نمايد ی  شهر آهی  باشد از شخص مسلط

 . برتر است
 را خداوند   آن اندازد، اما حكم ی را م  قرعه انسان33

 .آند ی م تعيين
  

  از  بهتر است درآرامشک  خش  نان خوردن
   در آن آهی ا  در خانه شاهانهی  غذا خوردن

 .  و دعوا است جنگ
 خواهد   خود تسلط  دانا بر پسر شرور اربابء برده2

 .خواهد شدک رسد شري ی او م  به آهی  و در ارث يافت
 . را خدا  انسان آزمايد و دل  می  را آتش هطال و نقر3
برد و  ی م بد لذتی با آدمهای  بدآار از همنشين آدم4

 . دروغگو با اشخاصی  دروغگو از همنشين آدم
ی  خداي  آردن  مسخرهء  منزله  فقرا به  آردن مسخره5

 و   از غم آهی آسان.   است  را آفريده  ايشان  آه است
 .سزا نخواهند ماند یشوند ب ی شاد م ديگرانی بدبخت

  باشند و تاج ی م ايشانی ها  نوه  افتخار پيران تاج6
 .  ايشان ، پدران افتخار فرزندان

   احمق گويد و آدم ی نم  هرگز دروغ  نجيب شخص7
 .آورد ی نم  بر زبان  با ارزش هرگز سخن

 او   آه  جادوست  سنگ  مثل  آنء  در نظِر دهنده رشوه8
 .سازد ی م موفقی ررا در هر آا

  پوشاند محبت ی را م  ديگران  اشتباهات آهی آس9
  آند باعث ی آنها را افشا م آهی آند، اما آدم یايجاد م
 .گردد ی م دوستانی جداي

 از   بيشتر است  اثرش  فهيم  شخص  به مالمتک ي10
 .  احمق  آدم  به  شالق صد ضربه

  ابراينهستند بنی ياغيگری  در پ  فقط بدآاران11
 . خواهند شد  مجازات بشدت

 را از او  هايش  بچه آهی  خرس  با ماده روبرو شدن12
ی  نادان  با شخص  از روبرو شدن اند بهتر است گرفته
 .  است  شده  گرفتار حماقت آه
  ات  بال از خانهی،آنی تالفی را با بدی اگر خوب13

 .دور نخواهد شد
   در سد آب خنه دعوا مانند ايجاد ر  آردن شروع14

   به  از آنكه  پيش  آن  را ختم  جر و بحث ، پس است
 .دعوا منجر شود

 و گناهكار   را محكوم گناه ی ب آهی خداوند از آسان15
 . آنند متنفر است ی م را تبرئه

،   است فايده ی ب  احمق  آدم آموزشی  برا  پول صرف16
 .  نيست  حكمت زيرا او طالب

آند و  ی م محبتی هر موقعيتدر ی  واقع دوست17
 .  است تولد يافتهی  گرفتار بهنگامک آمی برادر برا

   شخص  ضامن  آه  است  عقل  آم  شخص فقط18
 .شود یمی ديگر

 بلند   دارد و آدم  را دوست جو گناه  ستيزه شخص19
 .آورد ی بار م بهی پرواز خراب

 فريبكار   نخواهد شد و آدم  آامياب  بدانديش شخص20
 . بال گرفتار خواهد گرديد در دام

 .باشد ی م  والدينشء  و غصه  غمء  مايه فرزند احمق21
   اما روح  است  مانند دارو شفابخش دلی شاد22

 .آند ی را بيمار م  انسان پژمرده
ی  اجرا گيرد و مانع ی م رشوهی  بدآار پنهان آدم23

 .شود ی م عدالت
، اما  ست ا  حكمت  تحصيل  عاقل  مردان هدف24

 .نداردی  هدف هيچی  در زندگ  نادان شخص
 .  پدر و تلخكامی مادر استء  غصهء  مايه پسر احمق25
   نجيب  اشخاص  نمودن  و تنبيه  نيكان  آردن مجازات26

 . استی ، آار نادرست بخاطر صداقتشان
 و   آرام  فهميده آند و آدم ینمی  دانا پرحرف شخص27

 آند و   نيز اگر سكوت  احمق آدم28.  صبور است
 .شمارند ی م  نزند او را دانا و فهيم حرف
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  آنار  خود را از ديگران  خودخواه آدم
   مخالفت آشد و با عقايد درستشان می

 .ورزد می
   و فقط  نيست  قايل  ارزش حكمتی  برا  احمق آدم2

 . دهد  دارد خود را دانا نشان دوست
 .آورد یر م با بهی  و رسواي  ننگ گناه3
   و مثل  است  عميق  دانا مانند اقيانوس  شخص سخنان4

 . گوارا چشمه
  گناه ی ب شود حق ی م  باعث  آه از مجرمی طرفدار5

،   احمق آدمی حرفها6.  استی  شود آار نادرست پايمال
 .شود ی م خوردنشک  و آت  نزاع منجر به

  آت هال  او را به  آه استی  دام  چون  احمق سخنان7
 .آشاند یم
   آه استی لذيذی ها  مانند لقمه چين  سخن آدمی حرفها8

 .شود ی م  بلعيده با لذت
ک  يء  اندازه آند به یمی  در آار سست آهی آس9

 .  است خرابكار مخرب
 درستكار   شخص  آه  محكم استی ا  خداوند قلعه اسم10
  اهاما پناهگ11؛ ماند ی م برد و در امان ی م  پناه  آن به

آنند آنها  ی م  گمان  آه  است  ايشان  ثروت ثروتمندان
 . خواهد نمود را محافظت

 .ی سربلند بهی انجامد و فروتن ی م  سقوط تكبر به12
   از گوش  قبل  انسان  آه  است  و ابلهانه چقدر زشت13

 . دهد  جواب  آن  بهی، سخن  به دادن
  ا تحملری  بيمار استی  قو اش  روحيه انسانی وقت14
تواند  یمی  آس  را چه  شكستهء آند، اما روحيه یم

  آند؟  تحمل
 . حكمتند  آسب  و آماده  مشتاق  دانا هميشه اشخاص15
آند و او را  ی باز م انسانی  را برا  راه  دادن هديه16

 .رساند ی م  مهم بحضور اشخاص
آند بنظر  ی م  صحبت  اول  در دادگاه آهی  آس داليل17

   طرف  آه استی  تا زمان اينی آيد ول ی م درست
 . باشد  نداده  را ارائه  هنوز داليلش مقابل

   بينء  منازعه خواباند و به ی، دعوا را م قرعه18
 .دهد ی م  زورمند خاتمه حريفان

تر از  ، سخت  برادر رنجيده  دل  آوردن  دست به19
 دو   بين منازعه.  شهر حصاردار استک  ي تصرف
 .آند یايجاد می ديوار جدايبرادر، 

   بيرون  از دهانش را آهی  حرفهايء  نتيجه انسان20
 او را  تواند جان ی م  انسان زبان21. آيد خواهد ديد یم

   او عواقب  را برباد دهد؛ بنابراين  آند يا آن حفظ
 . را خواهد ديد حرفهايش

  آن. يابد یمی آند نعمت یپيدا می همسری مردی وقت22
 . خداوند  از جانب استی او برآتی ا بر زن

   و پاسخ  است  توأم  فقرا با التماس درخواست23
 .  با خشونت ثروتمندان

آشانند،   نابودی می  را به  انسان هستند دوستانی آه24
 .   از برادر نزديكتر است  آه  هست اما دوستی هم

 
   فقير باشد و با صداقت  انسان بهتر است

 ثروتمند   نادرست  از راه  اينكهآند تای زندگ
 .شود

 و   است فايده ی ب  حكمت  بدون  و جرأت  دل داشتن2
 .شود ی م  اشتباه  باعث عجله

آند و بعد  ی م خود را تباهی  زندگ  با حماقتش انسان3
 .اندازد ی خداوند م  گردن تقصير را به

ی آند، اما وقت ی بسيار پيدا م  ثروتمند دوستان شخص4
 .ماند ینمی  باق برايشی  دوست شود هيچ یفقير می آس

   دايم آهی ماند و آس یسزا نم یشاهد دروغگو ب5
 . بدر نخواهد برد  سالم بافد جان ی م دروغ

آنند ی ، خود شيرين  بزرگان  دارند پيش  دوست مردم6
 .آنند ی م  و بخشش  بذل  شوند آه دوستی و با آسان

ک  او را تر ادرانشبری  فقير شود حت انسانی وقت7
ی  او برا ، و تالش  دوستانش  رسد به آنند چه یم

 .رسد ینمی  آنها بجاي بازيافتن
 دارد و   را دوست  جانش  است حكمتی  در پ هر آه8

 شود سعادتمند خواهد   قايل  ارزش حكمتی  برا آنكه
 .شد

   دايم آهی ماند و آس یسزا نم یشاهد دروغگو ب9
 .خواهد شد کبافد هال ی م دروغ

ی  زندگ  در ناز و نعمت  احمق  آدم  آه  نيست شايسته10
 . راند  حكومت  بر اميران بردهک آند و يا ي

18
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 و   است نشاند عاقل ی خود را فرو م  خشم آهی آس11
آند  یمی پوش  چشم  ديگران  از تقصيرات آنكه

 .سرافراز خواهد شد
ودی ، اما خشن  شير است  مانند غرش  پادشاه غضب12

 .نشيند  می  بر سبزه  آه  شبنمی است او مثل
ی  و غرغرها  است  پدرش جانی  بال فرزند نادان13
   در حال  دايم  آه استی  آب  قطرات گير مثل  بهانه زن

 .باشد ی م چكيدن
  رسد، اما زن ی م  ارث  از اجداد به  و ثروت خانه14

 .   خداوند است  بخشش عاقل
  خوابد، گرسنه ی و زياد م  است  تنبل آهی آس15
 .ماند یم

   زيرا هر آهی، بمان دار تا زنده  خدا را نگه احكام16
 .آنها را خوار بشمارد خواهد مرد

   به  آه  است  اين مثلی آن یمک  فقير آم بهی وقت17
 تو   قرض  آه و خداوند استی ده ی م خداوند قرض

 . خواهد داد را پس
  ؛ اگر غفلت  آن  تربيت هفرزند خود را تا دير نشد18
 .آردی  خواه او را تباهی زندگی نماي

 را ببيند  آند بگذار عواقبش یمی تندخويی اگر آس19
   او به  در غير اينصورت  او نشو، چون و مانع
 . خواهد داد خود ادامهی تندخوي

 از  تا آخر عمرتی  ده  پند و اندرز گوش اگر به20
 .بودی  برخوردار خواه حكمت

پروراند، اما  یدر سر می زيادی ها  نقشه انسان21
 خدا باشد اجرا   با خواست  مطابق آهی هاي نقشه

 .خواهد شد
بهتر . شود  او می  محبوبيت  باعث مهربانی شخص22

 . با نادرستی زندگی آند  فقير باشد تا اينكه  شخص است
  بخشد و او را آامياب ی م  حيات  انسان بهی خداترس23

 .دارد ی م محفوظی  از هر بالي گردانده
 آند، ی دراز م  بشقاب  را بطرف  دستش  تنبل آدم24
 .گذارد ی خود نم  دهان  را به لقمهی  تنبل از فرطی ول
   جاهالن  عبرتء  تا مايه  آن  را تنبيه  آننده مسخره25

 او گوشزد نما تا   را به  فهميده  شخص اشتباهات. شود
 .تر شود فهميده

 را  آند و مادرش یمی  بدرفتار  با پدرش آه یپسر26
 . استی  و رسواي  ننگ راند، مايه ی م  بيرون از خانه

   تو را از حكمت آهی  تعليم  به  دادن ، از گوش پسرم27
 .نمای آند خوددار یدور م

گيرد  یمی  باز  را به  عدالت  و فرومايه شاهد پست28
 .برد ی م  لذت  آردن و از گناه

 خواهند  ، شديدًا مجازات  و احمقان آنندگان همسخر29
 .شد
 

  وا احمقانهی  آارها  را به  انسان شراب
ی آش  عربده  باعث دارد و مشروب یم

 خود را اسير  آهی  احمقند افراد شود؛ چه یم
 .آنند ی م مشروب

   خشم هر آه.   شير است  غرش  همچون  پادشاه غضب2
 .اندازد  خطر می را به خود  او را برانگيزاند جان

  فقط. آورد ی م ، عزت شخصی  برا  از نزاع اجتناب3
 .آنند ی پا م  به  نزاع  هستند آه احمقی آدمها

 در  زند، بنابراين ی نم  را شخم  زمينش  بموقع  تنبل آدم4
ی گردد چيز ی م  هر چه  محصول  برداشت هنگام

 .يابد ینم
 در   مانند آب نده ده  مشورت  دل پند نيكو در اعماق5
 .آشد ی م  را بيرون  آن  فهميده  و شخص  است  چاه ته
 و باوفا  آنند خوب ی ادعا م آهی بسيارند آسان6

پيدا ی  واقعًا باوفاي  بتواند آدم  آه آيستی هستند، ول
 آند؟

ی  و درستكار در زندگ  امين  شخص فرزندان7
 .سعادتمند خواهند شد

   جوانب نشيند بدقت  می وت بر مسند قضا پادشاهی آه8
 .دهد  می  تشخيص  را از باطل سنجد و حق امر را می

  نگهک  خود را پا دل«:  بتواند بگويد  آه آيست9
 ».  مبرا هستم  و از گناه ام داشته

و  ها  در داد و ستد از وزنه آهی خداوند از اشخاص10
 . آنند متنفر است ی م  استفاده نادرستی ها پيمانه

   شناخت  از طرز رفتارش توان یرا مک آود یحت11
 يا   است و درستک دهد پا ی م  انجام  آنچه و فهميد آه

 . نه
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 خداوند   بينا، هر دو بخشش  شنوا و چشم گوش12
 .هستند

 ی؛شو یفقير می  باش  داشته  را دوست اگر خواب13
  .ی تا سير شو  بيدار بمان پس

بد «: گويد یمآند و  ی م  نگاه  جنس خريدار به14
   تعريف  را خريد از آن  آن اما بعد از اينكه» ! است
 .آند یم

 گرانبهاتر از طال و نادرتر از   حكيمانه سخنان15
 . جواهر است

شود  یمی  غريب  شخص  نزد تو ضامن آهی از آس16
 .گرو بگير

آيد لذيذ  ی م  دست بهی  آالهبردار  از راه آهی نان17
 .آند ی م  را تلخ ام آ ، اما سرانجام است

  نكنی  عمل  با ديگران  مشورت  را بدون هايت نقشه18
 . نرو  جنگ  تدبير به و بدون

   با چنين آند، پس ی م  رازها را فاش چين  سخن آدم19
 .  نكن معاشرتی شخص

   پدر و مادر خود را لعنت آهی آسی  زندگ چراغ20
 . خواهد شد آند، خاموش

نخواهد ی  باشد برآت  آمده  دست  به  آسان آهی مال21
 . داشت

 تا   منتظر باش ، بلكه نكنی تالفی را با بدی بد22
 . آند خداوند عمل

 در داد و ستد از ترازو و  آهی خداوند از اشخاص23
 . آنند متنفر است ی م  استفاده نادرستی سنگها

   انسان آند، پس ی م ما را تعيينی  زندگ خداوند راه24
 شود؟ ی م  آجا ختم او بهی واند بفهمد زندگت ی م چگونه

  ، زيرا ممكن  خداوند نده بهی  قول هرگز نسنجيده25
 .ی گرفتار شو است

دهد و آنها را  ی م  را تشخيص  دانا بدآاران پادشاه26
 .آند ی م شديدًا مجازات

   تمام آه   خداوند است  چراغ ء منزله  به  انسان وجدان27
 .سازد یو را آشكار مای پنهانی ها انگيزه

 و درستكار و دادگستر  مهربانی  پادشاه هرگاه28
 .ماند ی پايدار م باشد، سلطنتش

،   پيران  و عزت  است  ايشان ، قوت  جوانان شكوه29
 .  ايشان تجربه

ی  را از بد  اما دل استک  دردنا بدنی  برا تنبيه30
 .آند یمک پا
 

را    او آن،  خداوند است  در دست  پادشاه دل
 بخواهد   هر سو آه  بهی، جو مانند آب

 .آند ی م هدايت
، اما   است  درست  بنظر خودش انسانی  آارها تمام2

 .بيند یها را خداوند م انگيزه
   بيشتر از تقديم  و انصاف  عدالت  جا آوردن به3

 .سازد یها خداوند را خشنود م یقربان
   بدآار توسط  آدم هستند آهی غرور و تكبر گناهان4

 .شود ی م آنها شناخته
آند، اما  ی را توانگر م ، انسان و آوششی زيرآ5

 .شود ی فقر م باعثی شتابزدگ
   آيد، هرگز دوام  دست  به  نادرست  از راه آهی ثروت6
   خود را به  جان  راه  چرا بايد در اين پس. آورد ینم

 ی؟خطر بينداز
 جا  را بهی تخواهند راس ی نم آهی  بدآاران ظلم7

 را  گردد و آنان ی باز م خودشانی  بسو آورند، عاقبت
 .آند ینابود م

در ک  پا شخصی  ول  است  گناهكار آج  آدم راه8
 .دارد ی بر م گامی راست

ی  از زندگ  بهتر است  بام  پشتء  در گوشه سكونت9
 . ک مشتر خانهک جو در ي  ستيزه  با زن آردن

 از  اش همسايهی  دارد و حت ست را دو  بدآار ظلم آدم10
 .  نيست  او در امان دست

 را نبينند  آنندگان  مسخره  شدن  تا تنبيه جاهالن11
   تنها با شنيدن گيرند، اما دانايان ی نم  عبرت درس

 .آموزند یم
   بدآاران ء خانه  شدن  خرابء  از مشاهده خداشناسان12

 .گيرند ی پند م  ايشان و هالآت
گيرد در روز  ی م  را نشنيده ياد فقيران فر آنكه13

 . نخواهد داشتی خود نيز فريادرسی تنگدست
خواباند  ی را م شود خشم ی م  در خفا داده آهی ا هديه14

 .نشاند ی شديد را فرو م غضبی  پنهانء هو رشو
  بخش ی درستكار شاد آدمی  برا عدالتی اجرا15

 .بار  بدآار مصيبت آدمی ، اما برا است
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   حكمت  از راه  آه استی  در انتظار آسان رگم16
 .شوند ی م منحرف

   دارد، تهيدست را دوستی  خوشگذران آهی آس17
 هرگز ثروتمند   ميگسار و عياش شود و آدم یم

 .نخواهد شد
  درستكارانی  برا آهی  دام  در همان بدآاران18

  آب ی ب  در بيابان سكونت19. شوند یاند، گرفتار م نهاده
 .جو  ستيزه  با زن آردنی  از زندگ  بهتر است علفو 
، ولی   پر است  و ثروت  دانا از نعمت  شخص خانه20
 .دهد آورد برباد می  می  دست  به  هر چه  نادان آدم
  داشتهی  تا عمر خوش  باش درستكار و مهربان21
 .ی برخوردار شو  و موفقيت و از احترامی باش

 را بگيرد و  ر زورمندانتواند شه یمرد دانا مک ي22
 . را فرو بريزد  اعتمادشان قلعه

 را از   باشد جانش  سخنانش  مواظب هر آه23
 . خواهد داد ها نجات مصيبت

آنند، مغرور و  ی م  را مسخره  ديگران آهی آسان24
 .متكبرند

   آشنده  تنبل شخصی  و آرزو برا  اشتياق داشتن25
. دهد ی آار نم  به ن ت  آن  به رسيدنی ، زيرا برا است

ی برد؛ ول ی سر م  به گرفتنی  روز در آرزو او تمام26
   به  و از بخشيدن  سخاوتمند است  خداشناس شخص
 .آند ی نم  دريغ ديگران

   دارد، بخصوص  نفرت بدآارانی خدا از قربانيها27
 . باشد  شده  بد تقديم اگر با نيت

   شخص نشاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنا28
 .خواهد ماندی  تا ابد باق امين

  آند، اما شخص ی م  عمل  بدآار خودسرانه آدم29
 .سنجد ی امر را م  جوانب درستكار تمام

  تواند عليه ینمی ا  و نقشه  و بصيرت  حكمت هيچ30
 . آند خداوند عمل

ی آند، ول ی م  آماده روز جنگی  را برا  اسب انسان31
 .خشدب یرا خداوند می پيروز

 
  و  است  هنگفت برتر از ثروتی نيكنام

 .  گرانبهاتر از طال و نقره محبوبيت

هر دو آنها را : دارندک  مشتر وجهک دارا و ندار ي2
 .  است خداوند آفريده

  آند و از آن یمی بين خطر را پيشک  زير شخص3
رود و  ی م آنی  بسو  جاهل آدمی نمايد ول ی م اجتناب

 .سازد یمخود را گرفتار 
 و عمر   و احترام  ثروتی، و خداترس  تواضعء ثمره4

 . استی طوالن
،   است  بدآار از خارها و دامها پوشيده  اشخاص راه5

   راه  به از رفتنی  دار  خود را دوست  اگر جان پس
 . آنی آنها خوددار

 و او تا   آن  بايد برود تربيت آهی  را در راه بچه6
 . نخواهد شد ف منحر آخر عمر از آن

   غالم  گيرنده  و قرض فقير اسير ثروتمند است7
 .  دهنده قرض

 درو خواهد آرد و   بكارد مصيبت  ظلم هر آه8
 .  خواهد شكست  در هم قدرتش

  خود را با فقرا تقسيمی  غذا آهی  سخاوتمند شخص9
 .  خواهد يافت آند، برآت یم

 و   و مجادله  بينداز تا نزاع  را بيرون  آننده مسخره10
 . يابد خاتمهی فحاش

   بدارد و سخنانش  را دوست قلبی پاآی اگر آس11
 . او خواهد شد  نيز دوست پادشاهی  باشد، حت دلنشين

دارد،  ی م  نگه درستكار را محفوظی خداوند آدمها12
 .آند ی م  را باطل بدآارانی ها اما نقشه

  گر بيرونا«: گويد یماند و م ی م  در خانه  تنبل آدم13
 ».خورد ی شير مرا م بروم

 و  استک  خطرنا دامک  بدآار مانند ي  زن سخنان14
 .افتد ی م  خداوند باشد در آن  مورد غضب هر آه

 را   آن تنبيهی ، ول  است  نهفته  در وجود بچه حماقت15
 .آند ی م از او بيرون

   آند و به  فقرا ظلم  به  خودش  بخاطر نفع آنكه16
 . گرفتار فقر خواهد شد  دهد، عاقبت  هديه انثروتمند

 
  گفتار حكيمانه

  دهم ی تو ياد م  به  آه  حكيم  مردان  سخنان  اين به17
؛  آنی  وجود از آنها پيرو  و با تمام  فرا ده گوش

 آنها بر   و قرار دادن  آنها در دل  آردن زيرا حفظ18
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 امروز  را  سخنان اين19.  استی ا ، آار پسنديده زبان
.  تا اعتماد تو بر خداوند باشد دهم ی م  تو تعليم به
 و اندرز   مملو از حكمت  را آه  گزيده  آلمات اين20

   آه  را آنچنان تا حقيقت21  ام تو نوشتهی ، برا است
 از  آهی  آسان  را به  و تو نيز آن  تو ياد دهم  به هست

 .یآنند، بياموز ی م تو سؤال
 و   حامی ندارند، استثمار نكن  آه فقير را اشخاص22
زيرا خداوند 23 ننما؛   پايمال  را در دادگاه  بيچارگان حق
   ظلم  ايشان  به  خواهد رسيد و آسانی را آه  داد ايشان به

 . خواهد رسانيد اند بسزای اعمالشان آرده
شوند  یمی  زود عصبان  تندخو آه با اشخاص24

خود ی و زندگی ا شو آنه مبادا مثل25،   نكن معاشرت
 .ی آن را تباه

 خود   او قرض  آه نشو و تعهد نكنی  ديگر ضامن26
   پرداخت زيرا اگر مجبور به27،  خواهد داد را پس
   رختخوابتی، را بپرداز آنی و نتوانی  او شو قرض

 .آشد ی م  بيرون را از زيرت
 را   آن  از قديم  اجدادت خود را آهک سرحد مل28

 .  خود تغيير نده  نفع اند، به  آرده تعيين
 جزو   آه در آار خود ماهر باشد، بدانی اگر آس29

   راه  دربار پادشاهان  به  نخواهد بود، بلكه افراد گمنام
 . خواهد يافت

 
  بخاطری،نشين ی م  سر سفره با حاآمی وقت

  اگر آدم2. یروبرو هستی  آس بسپار با چه
 ء و شيفته3 بگذار   آارد بر گلويتی،هستی پرخور
در آار ی  فريب  است لذيذ او نشو، زيرا ممكنی غذاها
 .باشد

  ، خودت  ثروت  آوردن  چنگ بهی  و برا  باش عاقل4
 و مانند   ناپايدار است زيرا ثروت5،   نكن را خسته
 .شود یپرد و ناپديد م ی م عقاب

لذيذ ی غذاهای  غذا نخور و برا  خسيس  آدمء از سفره6
   را آه  هر چه  او حساب چون7،   نباش او حريص

 آند ی م او تعارف. دارد ی م  نگه در فكرشی بخور
   دل  را از ته ، اما اين» بخور و بنوش«: گويد یوم
ی  خواه استفراغی ا  خورده را آهی ا لقمه8. گويد ینم

 .  تو بر باد خواهد رفت آرد و تشكرات

   حكيمانه خنان او س ، چون  نكن  را نصيحت  احمق آدم9
 .تو را خوار خواهد شمرد

، تغيير   شده  تعيين  از قديم خود را آهک سرحد مل10
 »یحام«زيرا 11،   نكن  را غصب  يتيمان  و زمين نده

 . داد آنها خواهد رسيد  و به  قدرتمند است ايشان
   آن  دل آنند، با تمام ی م  تو را تأديب ديگرانی وقت12

 .  فرا ده  گوش شان  آموزنده ان سخن را بپذير و به
.  نكنی  آوتاه  فرزند خويش  آردن از تأديب14و13

 او را از   جان ، بلكه  او را نخواهد آشت  تنبيه چوب
 . خواهد داد  نجات هالآت

 شاد   من  تو باشد، دل  در دل ، اگر حكمت پسرم15
  سخنی  راست  به  دهانت آهی و هنگام16 خواهد شد

 . وجد خواهد آمد  به  منبگويد، وجود
 از   تو اطاعت  اشتياق  نورز، بلكه  حسادت  بدآاران به17

 خوبی ء  آينده زيرا در اينصورت18خداوند باشد؛ 
 .  و اميد تو بر باد نخواهد رفت خواهی داشت

در .   فرا ده  گوش  سخنانم  و به  باش ، عاقل پسرمی ا19
ميگسار و ی و با آدمها20  بردار  گام  راست راه
   آارشان آهی زيرا آسان21،   نكن  معاشرت پرست شكم
 خواهند  ، فقير و محتاج  است  و خوابيدن  خوردن فقط
 .شد
   گوش  وجود آورده  تو را به  را آه  پدرت نصيحت22

  حقيقتی در پ23.  را خوار مشمار بگير و مادر پيرت
  چ هي  و به  آن  را آسب  و فهم  و ادب  و حكمت باش
درستكار و ی فرزند25و24.   نده  آنها را از دست قيمت

  پدر و مادرتی و خشنودی  شادء  تا مايه دانا باش
 .یشو

  منی  و از زندگ  بده  گوش  من ، به پسرمی ا26
ی  خطرناآ  دام  بدآاره  زن  آه بدان27.  بگير سرمشق
 خود   قربانيان  در آمين او مانند راهزن28.  است
خيانتكار ی  زياد شود مردان ی م و باعثنشيند  یم

 .شوند
  آن شود؟ یمی  آس گريبانگير چهی  و بدبخت مصيبت29

  جهت ینالد، ب یآند و م ی پا م  به  نزاع  دايم  آه آيست
  آهی آس30گردد؟  ی تار م شود و چشمانش یمی زخم
. رود یمی  ميگسار خورد و بدنبال ی م  شراب دايم

 تو   به  در پياله  قرمز نشو آه  شراب ء فريفته پس31
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   پايين از گلويتی  نرم  به زند و سپس یمک چشم
  تو را نيشی  مار سم ، مثل زيرا در پايان32؛ رود یم

. تو را خواهد گزيدی  افع خواهد زد و چون
 خواهند ديد و   و غريب عجيبی  چيزها چشمانت33

ی خواهی مانند آس34. شدی  خواه  و خيال گرفتار وهم
   امواج  دستخوش آهی  آشت  بر سر دآل بود آه
مرا زدند «:  گفتی خواه35.  باشد  خوابيده درياست

 تا  آيم ی م  هوش بهی آ.  آنم ی نم احساسی دردی ول
 »؟ ديگر بنوشمی ا پياله

 
  نورز و آرزو  بدآار حسادت  اشخاص به
  زيرا تمام2ی،  شو  با آنها دوست  آه نكن
 . آنند  ظلم  مردم  به  آه  است ها اينفكر و ذآر آن

، گردد ی استوار م شود و با فهم ی بنا م  با حكمت خانه3
 پر   و گرانقيمت  نفيس از اسبابی  با داناي اتاقهايش4
 .شود یم
 و   زياد برخودار است  از قدرت  دانا و فهميده آدم5

  در جنگی پيروز6. افزايد ی م  خويش  قدرت  به دايم
 . زياد دارد  و مشورت  تدابير خوب بهی بستگ

  موضوعی  يابد؛ وقت  دست  حكمت تواند به ی نم احمق7
ی برای گيرد، او حرف ی قرار م مورد بحثی مهم
 . ندارد گفتن

  پليد در سر بپروراند، عاقبتی ها  نقشه  دايم آهی آس8
   آلود است  گناه  احمق آدمی ها نقشه9. رسوا خواهد شد

  آند مورد نفرت ی م  را مسخره يگران د آهی و آس
 .باشد ی م  مردمء همه

   آدمی، آن را تحملی زندگی سختيهای اگر نتوان10
 .یهستی ضعيف

   محكوم  مرگ  به  ناحق  به آهی  آس  دادن از نجات11
خبر  ی ب  از جريان نگو آه12.  نكنی  آوتاه  است شده
 و  وست ا  تو در دست  جان آهی  زيرا خدايی،ا بوده

 چيز با   تو از همه داند آه ی، م  است  تو آگاه از دل
 جزا   اعمالش را مطابقی  او هر آس.یا خبر بوده
 .خواهد داد

 تو را   آام  عسل  خوردن ، همانطور آه پسرم14و13
 تو  جانی  برا  حكمت  آسب آند، همچنان ی م شيرين
 ء  بياموزد آينده  حكمت آهی آس.  خواهد بود شيرين

 برباد   خواهد بود و اميدهايش در انتظارشی خوب
 . نخواهد رفت

 را   درستكارانء  خانه ، منتظر نباشيد آه ای بدآاران15
 درستكار حتی  زيرا شخص16 آنيد،   و ويران غارت

، اما   بيفتد، باز بر خواهد خاست  بار هم اگر هفت
 . خواهند گرديد ، سرنگون  گرفتار بال شده بدآاران

 و  نكنی شود شاد یمی  دچار مصيبت دشمنتی قتو17
   است زيرا ممكن18، افتد دلشاد نشو ی م آهی هنگام

   او دست  آار تو را نپسندد و از مجازات خداوند اين
 !بردارد

 آنها   و به  نكن  را ناراحت  خودت  بدآاران بسبب19
ندارد و ی ا  بدآار آينده زيرا شخص20،  نورز حسادت
 . خواهد شد وش خام چراغش

  آهی  و با آسان  بترس ، از خداوند و پادشاه پسرم21
  آيست22،  نشو آنند همدست ی م  شورش بضد ايشان

  بر سر چنينی  بالي  چه  بداند خداوند يا پادشاه آه
  خواهد آورد؟ آسان

 
  ديگر ء حكيمانه چند سخن

  هر آه24. قاضی نبايد در داوری از آسی طرفداری آند23
   و نفرت ، مورد لعنت»گناهی تو بی«:  بگويد  مجرم به

   گناهكار را محكوم ولی آنكه25 خواهد شد،   واقع  مردمء همه
 . خواهد گرديد  نصيبش  و برآت آند سعادت

 .  است  دلچسب  دوستء  مانند بوسه  صادقانه جواب26
   و خانواده  بعد خانه  باش داشتهی  و آار  آسب اول27

 .  بده تشكيل
   و سخنان  نده  دروغ  خود شهادتء  همسايه عليه28

  هر چه«: نگو29.  نياور  بر زبان اش  در باره نادرست
 ». آرد خواهمی  تالف  آورده بر سرم

 جا  همه31.   و احمقی گذشتم  تنبل  آدمء از آنار مزرعه30
 و   را پوشانده  بود، علفهای هرز زمين خار روييده
   به منظره   اين با ديدن32.  بود ريخته فرو  ديوار مزرعه
   دست آسی آه33:   را آموختم  درس  و اين فكر فرو رفتم
  خوابد و استراحت  می گذارد ودايم  می روی دست

   به  راهزنی مسلح  فقرو تنگدستی چون عاقبت34آند،  می
 . خواهد آمد سراغش
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   مردان  آه از سليمانی ديگری مثلها
 ء هرشت   يهودا، آنها را به شاهپاد حزقيا،
 :تحرير در آوردند

باشد، اما  ی م  اسرارش  خدا در پوشاندن عظمت2
 .  مسايل  عمق  به بردن ی در پ  پادشاه عظمت

   به  يافتن  مانند دست  افكار پادشاهان  به بردن یپ3
 .  است ، غير ممكن  زمين  و عمق آسمان

تا زرگر بتواند از    جدا آن ها را از نقره یناخالص4
 را از او   بدآار پادشاه اطرافيان5. بسازدی  ظرف آن

 . پايدار بماند  عدالت  او به  تا تخت دور آن
ی  بزرگ خود را آدمی رو ی م بحضور پادشاهی وقت6

   به  بهتر است چون7،   نايست بزرگانی  و در جا ندان
ر  تو را د ، از اينكه» باالتر بنشين«:  شود تو گفته

 .تر بنشانند پايينی  در جا  بزرگان برابر چشمان
   دادگاه  به با شتابی  دار  اختالف ات با همسايهی وقت8

  بودهی  با و  حق  شود آه نرو، زيرا اگر در آخر ثابت
 آرد؟ی  خواه ، تو چه است

 از  را آهی رازی آن ی دعوا م ات با همسايهی وقت9
 تو  بهی  ديگر آسزيرا10،   نكن فاشی ا شنيدهی ديگر

 .شدی  خواه  نخواهد آرد و تو بدنام اطمينان
   آه طالستی  شود مانند نگينها  بجا گفته آهی سخن11

 . باشند نشاندهی ا  نقره در ظرف
   شنوا مانند حلقه گوشی  دانا برا  شخص نصيحت12

 .  است طال و جواهر، با ارزش
ی در گرماک  خن  آب  همچون خدمتگزار امين13
 .آند ی م  را تازه  اربابش ، جان ابستانت

ی چيزی زند، ول یخود می  از بخشندگ  دم آهی آس14
   باران  آه استی بخشد مانند ابر و باد ینمی  آس به
 .دهد ینم
 را متقاعد آند و  حاآمی تواند حت ی صبور م شخص15

  را در همی  سخت تواند هر مقاومت ی م  نرم زبان
 .بشكند

زياد از حد نخور، زيرا ی  يافت  دست ل عس اگر به16
  به17. ی آن  بخورد و استفراغ  بهم  دلت  است ممكن
 زياد از حد نرو، مبادا از تو سير و  ات  همسايهء خانه

 .متنفر شود

   تبر و شمشير و تير تيز صدمه  مثل  دروغ شهادت18
 .زند یم

مانند ی  تنگ  در زمان  خائن  آدم  به اعتماد آردن19
 .  است شكستهی  با پا  و دويدن  لق  غذا با دندان يدنجو

   لباس  درآوردن دار مثل  غصه  برای آدم آواز خواندن20
 .  اوست  نمک روی زخم او در هوای سرد و پاشيدن

 و اگر   او غذا بده  به  است  تو گرسنه اگر دشمن21
 تو او را   عمل اين22.   بنوشان  او را آب  است تشنه

 . خواهد داد  تو پاداش سازد و خداوند به ی م شرمنده
  آورد، همچنان ی م  باران  باد شمال همانطور آه23

 .آورد ی بار م  به  و عصبانيت  خشمی،بدگوي
ی  از زندگ  بهتر است  بام  پشتء  در گوشه سكونت24

 . خانهک  غرغرو در ي  با زن آردن
  ب آ رسد، همچون ی از ديار دور م آهی خبر خوش25
 .رسد ی م  لب  تشنه  آام  به  آه استی خنك

   آردن  بدآار، مانند آلوده  درستكار با آدم  آدم سازش26
 .  است  چشمه آلود ساختن  و گل  آب منبع

 مضر   عسل در خوردنی رو  زياده همانطور آه27
 نيز ناپسند   و تمجيد از مردم  تعريف ، طلبيدن است
 . است

ی  شهر  ندارد، مثل  تسلط يش خو  بر نفس آهی آس28
 . حصار است یب
 

   يا باران  در تابستان  برف  باريدن همانطورآه
،   است  طبيعت  قانون  درو خالف در فصل

 .  نادان  اشخاص  به  گذاشتن  احترام  است همچنان
ندارد و ی  اثر  نيست  آن  مستحق آهی ، بر آس نفرين2

 اينسو و آنسو  ه آ استی يا پرستويک مانند گنجش
 .نشيند ینمی آند و در جاي یپرواز م

  ، و چوب االغی  و افسار برا  است اسبی  برا شالق3
 .  احمق آدمی  برا تنبيه

   سؤال  دهد مثل  جواب  احمقانه  سؤال  به آهی آس4
   جواب  احمقانه  سؤال بايد به5.   است ، احمق  آنء آننده

   نكند عاقل  خيال  آرده  سؤال آهی  داد تا آس احمقانه
 . است

25
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  فرستد مثل ی م پيغامی  احمق  آدم  توسط آهی آس6
آند و يا زهر  ی م خود را قطعی  پا  آه استی شخص

 .نوشد یم
آيد، مانند  ی م  بيرون  نادان  شخص  از دهان آهی مثل7
 .  است ، سست لنگی پا
  به   سنگ ، مانند بستن  احمق  آدم  به  گذاشتن احترام8

 .  استی ا ، آار احمقانه فالخن
  آيد همچون ی م  بيرون  احمق  آدم  از دهان آهی مثل9

  رود و او حس ی فرو م  مست  آدم  دست  به آهی خار
 . اثر است یآند، ب ینم
آند مانند   می  احمقی را استخدام  آدم آسی آه10

   هر رهگذری را مجروح  آه تيراندازی است
 .سازد می

آند مانند  ی خود را تكرار م  حماقت آهی احمق  آدم11
 .خورد ی م  آرده  استفراغ  را آه  آنچه  آه استی سگ

   هم احمقک  از ي  است  در نظر خود عاقل آهی آس12
 . تر است نادان

گذارد و  ی نم  بيرون  را از خانه  پايش  تنبل آدم13
» !ها هستند در آوچهی ا درندهی شيرها«: گويد یم

چرخد، در  ی م اش  بر پاشنه آهی مانند دراو 14
  دستش15. شود ی جدا نم غلتد و از آن ی م رختخوابش

ی  تنبل از فرطی آند ول ی دراز م  بشقاب بطرف را
 او خود را   حال با اين16. گذارد ی نم  دهانش  را به لقمه

 .داند ی م  مرد عاقل داناتر از هفت
   او مربوط  به آهآند  ی م دخالتی  در نزاع آهی آس17

را ی سگی  گوشها  آه استی  مانند شخص نيست
 .آشد یم

 بدهد و بعد   خود را فريبء  همسايه آهی شخص19و18
   آه استی ا  ديوانه ، مثل  است آردهی  شوخ بگويد آه

 .آند ی م مرگبار پرتی  و تيرها  آتش  هر طرف به
   آه چين شود، سخن ی م  خاموش  نباشد آتش  آه هيزم20

 .نشيند ی فرو م نباشد نزاع
آند،   می  را مشتعل  آتش  و هيزم  زغال همانطور آه21

 .نمايد  بر پا می  و نزاع  جنگ جو هم مرد ستيزه
  است  یلذيذی ها  مانند لقمه چين  سخن آدمی حرفها22
 .شود ی م  بلعيده  با لذت آه

   را پنهان  دل ، شرارت  زيبا و فريبنده سخنان23
را ی  گل  ظرف آهی  مانند لعاب سازد، درست یم
 .پوشاند یم

ی  را مخف  دلشء  آينه توز با حرفهايش  آينه شخص24
 او را نخور، ء فريبندهی  حرفها اما تو گول25؛ آند یم

 را با   نفرتش اگر چه26.   است  پر از نفرت زيرا دلش
  او بر همگانی  پليد آند، اما سرانجام ی م  پنهان حيله
 .كار خواهد شدآش
 خواهد   بكند، خود در آن  چاه ديگرانی  برا هر آه27

   سنگ  بغلتاند، آن  ديگران بطرفی  سنگ هر آه. افتاد
 .افتد یخود او می گردد و بر رو یبر م

 دارد   خود نفرت  شدگان  دروغگو از مجروح زبان28
 .آورد یبار می  خراب  چاپلوس و دهان

 
 ،  نكن ا غرور صحبتخود بی  فردا درباره
 . خواهد آمد  پيش چهی دان یزيرا نم

 از تو  ؛ بگذار ديگران  نكن  تعريف هرگز از خودت2
 . آنند تعريف

  ، اما تحمل  است  سخت  و ماسه  بار سنگ حمل3
  آند، از آن ی ايجاد م  احمق آدمک  ي آهی ناراحتيهاي

 . تر است  سخت هم
   و غضب ز خشمرحمتر ا یتر و ب ک خطرنا حسادت4

 . است
 .  بهتر است  پنهان  آشكار از محبت سرزنش5
 .  است  دشمن ء بهتر از بوسه  دوست زخم6
  شكمی  دارد، اما برا  آراهت از عسلی  سير حت شكم7

 .  است شيرينی  هر چيز تلخ گرسنه
ی ا  پرنده شود همچون ی دور م اش  از خانه آهی آس8

 . باشد  شده ه آوار اش  از آشيانه  آه است
ی  عطر  همچون دوستک  يء  صميمانه مشورت9

 . خوشبو، دلپذير است
، و   را هرگز ترک نكن  پدرت  خود و دوست دوست10

 ء  نرو؛ همسايه  برادرت وقتی در تنگی هستی سراغ
 .  تو آمک آند تواند به نزديک بهتر از برادر دور می

  ا بتوانم ت  مرا شاد آن  بياموز و دل ، حكمت پسرم11
 . آنند، بدهم ی م  مرا سرزنش را آهی  آسان جواب
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  آند و از آن یمی بين خطر را پيشک  زير شخص12
رود و  ی م آنی  بسو  جاهل آدمی نمايد، ول ی م اجتناب

 .آند یخود را گرفتار م
شود،  یمی  غريب  شخص  نزد تو ضامن آهی از آس13

 .گرو بگير
 او را  دوستتی راخير بی  زود با دعا اگر صبح14

 خواهد   لعنت تو همچونی  دعای، بيدار آن از خواب
 .بود

 در  آبک چ ک چ گير مثل  بهانه زنی غرغرها15
 از  توان ی نم همانطور آه16؛  استی روز باران

  چربی آرد، و يا با دستهای  باد جلوگير وزيدن
   بتوان  است  محال ، همانطور هم  داشت را نگهی چيز

 .آردی جلوگيری  زن  چنيناز غرغر
 نيز  تراشد، دوست ی را م ، آهن  آهن همانطور آه17

 .آند ی م  را اصالح  دوستش شخصيت
 نيز خواهد  اش بپروراند از ميوهی  درخت هر آه18

   خدمتش  آند پاداش  خدمت  اربابش  به خورد و هر آه
 . را خواهد گرفت

ا  خود ر ، صورت  در آب  انسان همانطور آه19
 را   نيز وجود خويش بيند، در وجود ديگران یم

 .آند ی م مشاهده
 سير   زندگان  از بلعيدن مردگانی  دنيا همانطور آه20
 نيز هرگز ارضاء  انسانی شود، خواستها ینم
 .گردد ینم
  انسانی آزمايند، ول ی م  آتشء  را بوسيله طال و نقره21

د  و تمجي  در برابر تعريف العملش را از عكس
 .  شناخت توان ی م ديگران

 از  حماقتشی  بكوب  هم  هاون  را در داخل اگر احمق22
 .شود یاو جدا نم

   و تخت رود و تاج ی م زود از بينی  و داراي مال24و23
 تو با  پس. ماند ینمی  او باق نسلی  تا ابد برا پادشاه
ی زيرا وقت25،   آن  مواظبت ات  و رمه  از گله دقت
   بار آيد و علف  جديد به  شود و محصول ده چي علوفه

   از پشم آنگاه26، شودی  آور  جمع آوهستان
  آرد، از فروشی  خواه  تهيه  لباس گوسفندانت
 بزها ء و از شير بقيه27 خريدی  خواه  زمين بزهايت

 . سير خواهيد شد  و آنيزانت تو و خانواده

 
 آنهای  آس گريزند، در حاليكه ی م بدآاران

   چون خداشناسانی ول! آند ی نم تعقيب را
 . هستند شير، شجاع

ی  آسان  به گرفتار فساد شود، دولتشی ملتی وقت2
   درستكار و عاقل گردد، اما رهبران ی م سرنگون

 . هستند  مملكت  ثبات ءمايه
ی  تند آند مانند باران ی م  بر فقرا ظلم آهی حاآم3

 .دبر ی م  را از بين  محصول  آه است
   است  بدآاران ، ستايش  قانون  به نسبتی توجه یب4
 .باشد یمی  با بد ، مبارزه  از آن اطاعتی ول

  ، اما پيروان استی معن ی ب بدآارانی  برا عدالت5
 .دانند ی م  را خوب  آن خداوند اهميت

 فقير و درستكار باشد تا ثروتمند و   بهتر است انسان6
 .بردار آاله

، اما   آند داناست اطاعتی  اله قوانين از  آهی جوان7
   پدرش  ننگء  شود مايه  و اراذل  اوباش  همدم آهی آس
 .باشد یم
از فقرا ی آش و بهرهی  رباخوار  از راه آهی مال8

 بر فقرا  افتد آه یمی  آس  دست  به  شود عاقبت حاصل
 .آند ی م رحم

   او را اطاعت  احكام آهی آسانی خدا از دعا9
 . دارد ند، آراهتآن ینم
 درستكار بنهد و او   شخص  بر سر راه  دام هر آه10

 خود گرفتار   دام  به  بد بكشاند، عاقبت  راه را به
خواهند ی  خوب پاداشک  ني اشخاصی خواهد شد، ول

 . يافت
پندارند، اما فقير خردمند  ی خود را دانا م ثروتمندان11

 .  آنها با خبر است  درون از واقعيت
آنند،  یمی  شاد شوند، همه ی پيروز م نيكانی وقت12

  رسند، مردم ی م  قدرت  به  بدآاران آهی اما هنگام
 .آنند ی م خود را پنهان

 نخواهد   خود را بپوشاند، هرگز آامياب  گناه هر آه13
   دست  آند و از آن  را اعتراف  آن آهی شد، اما آس

 . خواهد آرد بكشد خدا بر او رحم
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 دارد،   خدا را در دل  ترس آهی  آس حال هخوشاب14
 باشد گرفتار بال   خدا سرسخت  به  نسبت زيرا هر آه

 .شود یمی و بدبخت
هستند،   ی ظالم  حاآمء  زير سلطه آهی ا  بيچاره مردم15

   يا خرس  گرفتار شير غران باشند آه یمی مانند آسان
 . باشند  شده گرسنه

  آهی پادشاه. آند ی م  ظلم خود  ملت  به  نادان سلطان16
 باشد،   داشته نفرتی خوار و رشوهی از نادرست
 .خواهد بودی  طوالن سلطنتش

  مجازاتی  او را بسو  قاتل  شخص  وجدان عذاب17
   او را از عذابش نكنی  تو سع خواهد برد، پس

 .یبرهان
 خواهد   باشد در امان قدم  ثابت  راست  در راه هر آه18

 . برود خواهد افتاد های آج  راه  به ی آهماند، اما آس
خواهد ی  آاف  آند نان  خود زراعت  در زمين هر آه19

 بگذراند   بطالت  خود را به  وقت آهی ، اما آس داشت
 .فقر گريبانگير او خواهد شد

ی  خواهند شد، اما آسان  درستكار آامياب اشخاص20
خواهند سزا ن یآنند ب ی م  عجله ثروتمند شدنی  برا آه
 .ماند

ی ؛ اما هستند قضات نيستی  آار درستی،طرفدار21
 .آنند یمی انصاف ی، ب  نان لقمهک  بخاطر ي آه
   است ثروتی آور  فكر جمع  به  فقط  خسيس آدم22

 .  فقر در انتظار اوست  از اينكه غافل
 در آخر از ی، او گوشزد آن را بهی  آس اگر اشتباه23

 او   پيش آهی آرد تا از آسخواهد ی تو بيشتر قدردان
 .  است آردهی چاپلوس

: گويد آند و می  می  خود را غارت  والدين آسی آه24
 . ندارد  آمی از يک آدمكش ، دست» ام آار بدی نكرده«
شود؛ اما  ی م  و جدال  جنگ  و آز باعث حرص25

 .آند ی م  را آامياب  خداوند انسان  به  نمودن توآل
،   است آند احمق ی م خود تكيهی اه  بر نقشه هر آه26
نمايند، در  یمی  خدا پيرو  از تعاليم آهی آنانی ول

 .باشند ی م امان
شد؛ ی  نخواه  هرگز محتاجی،آنک  فقرا آم اگر به27
 مورد ی،خود را از فقير برگردانی اگر روی ول

 . گرفتی  قرار خواه لعنت

 خود  رسند، مردم ی م  قدرت  به  بدآاران آهی هنگام28
  آنند  سقوط آارانبدی آنند، اما وقت ی م را پنهان

 .  خواهند گرفت  دست  را به  قدرت  دوباره درستكاران
 

  بسيار، باز سرسختی  بعد از تنبيه آسی آه
 خرد خواهد شد و ديگر عالجی  آند، ناگهان

 . نخواهد داشت
 شادند، اما   مردم  است  نيكان  در دست قدرتی وقت2

 .نالند ی م  بيفتد مردم  بدان  دست  به آه  قدرت
  آهی آند، اما پسر ی م  را خوشحال  پدرش پسر عاقل3

 .دهد ی را برباد م رود اموالش ی م  بدآاره  زنان بدنبال
  بخشد، اما آنكه ی م  ثبات  مملكتش  به  عاقل پادشاه4

 .آند ی خود را نابود م گيرد مملكت ی م رشوه
   دوستش خود بهی ها یپلوس با چا  متملق شخص5

 .زند ی م صدمه
شوند، اما  ی خود گرفتار م  گناه  در دام بدآاران6

 .گردد ی م  درستكاران نصيبی شاد
، اما   است  فقرا باانصاف  به  درستكار نسبت شخص7
 .  فكر آنها نيست  بدآار به آدم

تواند  یآند م ی م  را مسخره  همه آهی  احمق آدم8
   دانا تالش  بكشاند، اما شخص آشوب  را بهی شهر
 . برقرار نمايد  و آرامش آند صلح یم
ندارد، زيرا او يا ی  سود  نادان  با آدم  آردن بحث9

 .آند ی م شود يا مسخره یمی عصبان
 درستكار   هستند از اشخاص  خونء  تشنه آهی افراد10

 . را دارند متنفرند و قصد جانشان
دهد، اما  یبروز می ا فور خود ر  خشم  نادان آدم11

 .گيرد ی خود را م  دانا جلو خشم شخص
   آند، تمام  گوش دروغی  حرفها  به اگر حاآم12

 . دروغگو خواهند شد افرادش
خداوند :  هستند  هم چيز مثلک فقير و ثروتمند در ي13
 .  است  بينا داده  هر دو آنها چشم به
اشد،  ب  فقرا باانصاف  به  نسبت آهی پادشاه14

 . پابرجا خواهد ماند  هميشه سلطنتش
اگر او .   است  الزم  تأديب ، چوب  بچه تربيتی برا15

   باعثی، نكن و ادبی  خود واگذار  حال را به
 . خواهد شد مادرشی سرافكندگ
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رسند، فساد زياد  ی م  قدرت  بدآار به اشخاصی وقت16
و   نخواهد داشتی  آنها دوام قدرتی شود؛ ول یم
 . خواهند ديد  چشم  آنها را به  سقوط اننيك
  و آرامشی  شاد  تا باعث  آن فرزند خود را تأديب17

 .فكر تو شود
   سرآش ، مردم  خدا نيست  پيام آهی در جاي18
 جا   خدا را به  احكام آهی  قوم خوشابحال. شوند یم
 .آورند یم

 آرد،   اصالح  تنها با نصيحت توان یخدمتكار را نم19
 آنها  بهی تو را بفهمد ولی  او هر چند حرفهازيرا
 . نخواهد آرد توجه

   جواب  و با عجله  فكر آردن  بدون آهی شخص20
 .  بدتر است  هم احمقک دهد از ي یم

   نازپرورده بهی  او را از آودآ  اربابش آهی غالم21
 .نخواهد آردی  غالم اربابشی باشد، برا

ی  ناراحت ند و باعثآ ی پا م  به  تندخو نزاع شخص22
 .شود یم

ی فروتنی زند، ول ی م  زمين  را به تكبر، انسان23
 .شود یمی  سربلند منجر به

   خويش  جان شود، دشمن ی م  با دزد رفيق آهی آس24
   ترتيب  اين دهد و به ی م  دروغ ، زيرا شهادت است

 .دهد ی قرار م خود را زير لعنت
شود، اما  فتار میترسد گر  می  از انسان آسی آه25

 .ماند  می آند در امان  می  خداوند توآل  به شخصی آه
   دارند غافل  انتظار لطف  از حاآم بسياری از مردم26

 .دهد  را می  هر آس  حق  آه  خداوند است از اينكه
 از   دارند و بدآاران  نفرت  از بدآاران درستكاران27

 . درستكاران
 

  آگور سخنان
   است  آگور، پسر ياقهء  گزيده نها سخنان

 :  و اوآال ئيل ی ايت  به خطاب
ی حكمت3.   هستم  آدميان ترين فهم ی و ب ترين  نادان من2

   آه  آيست آن4.  از خدا ندارمی  و شناخت  نيست در من
 باد   آه  آيست گذارد؟ آن ی را زير پا م  و زمين آسمان

ی  در ردادارد و آبها را ی م  خود نگه را در دست
 را برقرار   حدود زمين  آه  آيست پيچد؟ آن یخود م

دارد؟ اگر    نام  چه  و پسرش  چيست ؟ نامش  است آرده
 !بگوی دان یم
سپر ک او مانند ي.  و مبراستک  پا  خدا تمام سخنان5

. آند ی م برند محافظت ی م  او پناه  به آهی  آسان از تمام
  ، مبادا تو را توبيخ  نكن اضافهی  او چيز  سخنان به6

 .ینمايد و تو دروغگو قلمداد شو
:  طلبم  دو چيز ازتو می  بميرم  از آنكه ای خدا، قبل7
   تهيدست  و مرا نه  آن  حفظ  گفتن مرا از دروغ8

؛   بده  من  روزی مرا به  ثروتمند، بلكه  و نه بگردان
 و   تو را انكار آنم  است  ممكن  اگر ثروتمند شوم چون9

   امكان  گردم و اگر تهيدست» ؟ خداوند آيست«:  بگويم
 .  نمايم حرمت  تو را بی  و نام دارد دزدی آنم

، مبادا  نكنی  بدگوي نزد آارفرمايشی هرگز از آس10
 .ی او گرفتار شو  نفرين به
   پدر و مادر خود را نفرين آهی هستند آسان11
نند در دا یمک  خود را پا آهی هستند آسان12. آنند یم

 از  آهی هستند آسان13. اند  آلوده  گناه  به آهی حال
  آهی هستند آسان14، بارد ی آبر و غرور م نگاهشان
 فقير   مردم آنند تا بجان یخود را تيز می دندانها

 .بيفتند و آنها را ببلعند
   هر چه  آه  زالوست در دنيا چهار چيز مثل15
 ، مردگانی دنيا16: شود یخورد سير نم یم

  نازا، رحم
 ، آب ی ب زمين
 .  مشتعل آتش

 را   آند و مادرش  پدر خود را مسخره آهی آس17
 در   را از آاسه تحقير نمايد، آالغها چشمانش

 .خورند ی را م آورند و الشخورها بدنش یم
 آنها را   بسيار عجيبند و من منی چهار چيز برا18
 : فهمم ینم
 ،  در آسمان پرواز عقاب19

 ، صخرهی  مار رو خزيدن
 از دريا،ی عبور آشت

 . و مرد  زن  بين  عشق  وجود آمدن و به
: گويد یمی شرم یآند و با ب ی زنا م  بدآاره زن20
 »! ام نكردهی گناه«
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 را ندارد و   تحملش  تاب  زمين  آه چهار چيز است21
 : لرزد ی م از شنيدنش

  شود،  پادشاه آهی ا برده22
 گر گردد، سير و توان آهی احمق

  باشد،  شوهر آرده آهی  بداخالق زن23
 .خود را بگيردی بانوی  جا آهی و آنيز

 : چهار موجود آوچک و دانا وجود دارند در زمين24
  زمستانی برای  هستند ول  ضعيف ها آه مورچه25

 آنند،  ی م ذخيرهک خورا
ی ها برا  صخره  ناتوانند اما در ميان گورآنها آه26

 سازند، ی م خود النه
  منظمی ها در دستهی ندارند ولی  رهبر ملخها آه27

 آنند، ی م حرآت
،   گرفت  آنها را در دست توان ی م و مارمولكها آه28

 .يابند ی م راه  نيز  پادشاهان  آاخ بهی اما حت
 :  با وقار است  رفتنشان  راه چهار موجود هستند آه29
 چيز   و از هيچ  است  حيوانات  سلطان شير آه30
 ترسد، ینم
 ، طاووس31

 بز نر،
 . او هستند  همراه  سپاهيانش آهی و پادشاه

و اگر ی ا  مغرور شده حماقتی اگر از رو32
 خود بيا و از   بهی،ا پليد در سر پروراندهی ها نقشه
   دست  به  شير، آره از زدن33.   بكش  دست  آارت اين
شود؛  یمی  جار  خون  دماغ  به  زدن آيد؛ از ضربه یم

 . گيرد ی درم ، نزاع  خشم و از برانگيختن
 

  پادشاهک  ي  به نصيحت
  مادر لموئيِل  آه ای است  گزيده اينها سخنان

 : داد  او تعليم  به پادشاه
   دعاهايم  تو را در جواب ، ای پسری آه ای پسر من2

،   نكن  زنان نيروی جوانی خود را صرف3،  ام يافته
 .اند  شده  نابودی پادشاهان زيرا آنها باعث

ی ميگسار   آه  نيست  پادشاهانء ، شايسته لموئيلی ا4
   آرده  را فراموش  قوانين  است  ممكن چون5، آنند

ی  آسان  را به شراب6.  برسند  داد مظلومان نتوانند به
 و   دلتنگ آهی  اشخاص و به  در انتظار مرگند  آه بده

خود را ی فقر و بدبختتا بنوشند و 7،  هستند تلخكام
 . آنند فراموش

 و  زبان  بی  آسانی آه  و از حق  خود را باز آن دهان8
   انصاف  و به  خود را باز آن دهان9.   آن اند دفاع چاره بی

 .  برس  و محتاجان  داد فقيران داوری نما و به
 

  همسر خوبک  ي خصوصيات
تواند پيدا آند؟   آسی می  را چه  خوب يک زن10

او مورد 11!   بيشتر است  هم  او از جواهرات ارزش
   به گذارد شوهرش باشد و نمی  می اعتماد شوهرش
   روزهای زندگی به در تمام12.  شود چيزی محتاج

   و آتان پشم13.  بدی  خوبی خواهد آرد، نه شوهرش
او 14. ريسد گيرد و با دستهای خود آنها را می می

   به شتيهای بازرگانان، مانند آ  خوراک برای تهيه
 هوا،   شدن  از روشن قبل15. رود های دور می راه

   خوراک آماده اش شود و برای خانواده بيدار می
. دهد  می  آنيزانش  را به  الزم آند و دستورات می

 از  گيرد و پس ای را در نظر می مزرعه16
 خود  خرد و با دسترنج  را می  آن بررسيهای الزم

  به18.  او قوی و پرآار است17. آند جاد می اي تاآستان
نمايد و شبها تا   رسيدگی می امور خريد و فروش

  با دستهای خود نخ19. آند  آار می  در خانه ديروقت
   باز است  و دل او دست20. بافد  می ريسد و پارچه می
 و سرما باآی  از برف21. آند  فقرا آمک می و به

   بافته  گرم  لباس اش  خانه  اهل  برای تمام ندارد، چون
های  برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه22.  است
آند و   می  و آمربند تهيه او لباس24و23. دوزد  می نفيس
   زنی در ميان شوهر چنين. فروشد  تاجرها می به

 . خواهد بود  شهر مورد احترام بزرگان
. سدتر  نمی  قوی و با وقار و از آينده او زنی است25
.  آميز است  محبت  و نصايحش  پر از حكمت سخنانش26
  اش  خانواده  احتياجات  به آند، بلكه او تنبلی نمی27

ستايند و   او را می فرزندانش28 .نمايد رسيدگی می
  تو در ميان«29: گويد ، می  از او تمجيد نموده شوهرش

 »!نظير هستی ، بی  زناِن خوب تمام
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 امثال 27
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آهی ، اما زن  و ناپايدار است فريبندهی زيباي30
   آارهايش پاداش31.   است  ستايش  باشد قابل خداترس
 . آنند  او را تحسين  او بدهيد و بگذاريد همه را به



 

جامعه
 

  ، حكيم  است  زياد سليمان  احتمال  به ، آه  آنء نويسنده. قلمداد آردی  فلسف آتابک  ي توان ی را م  جامعه آتاب
.   است  در نوسانی،و پوچی  زندگ ، مفهوم  و رنج ، لذت ، اميد و يأس ک و ش  ايمان  بين  آه استی سوفو فيل
 :3( باشد   در حرآت آيندهی  سو ، به  سر گذاشته  را پشت  حال  زمان مجبور استی  خاآ  انسان داند آه یاو م
 . ببرد  حاضر لذت  از زمان  آه  است  بهتر اين سندارد، پی  اطالع از آيندهی  ول  اميد استء  تشنه انسان. )11

 :5، 13-1 :2( بيابد   و ثروت جويی، حكمت  را در لذت  آن  و آوشيده  زندگی رفته  مفهوم ، بدنبال  آتاب نويسنده
زيرا داند   می ارزش  و بی  و آنها را پوچ  آرده  اينها را تجربهء او همه.   نشده ای عايدش ولی نتيجه) 16 :8، 10

 :9، 20 :7، 1 :4 (  است  معنی زندگی افكنده  آشف  خود را بر هر تكاپويی جهت  شوم ءشر و بدی، سايه
 را   شنی آن آند و آاخ  می  زندگی اصابت  ساحل  دريا به  مانند موج  آه  است  بدتر مرگ ولی از همه). 11و3

 :3، 16-14 :2(ميرند   مانند شرور می ، و عادل  احمق مانند ، و حكيم  مانند حيوان انسان. سازد محو و نابود می
 در دنيای ديگر نيز آار   عدالت اميد به). 14-9 :8 (  پيروز نيست  هميشه  دنيا عدالت در اين). 2 :9، 19

 ).21 :3( سازد  نيز او را اميدوار نمی  از مرگ لذا زندگی پس). 10-1 :9 ( ای است بيهوده
 عملكرد  بهی  هنوز اميد  است  بوده  خدا در نهان آهی در زمانهايی  حت  دارد آه علقتی  قوم  به  فيلسوف اين

 او را   بايد از خداوند بترسد و احكام انسان«:   است  او اين  نصيحت آخرين. اند  او داشته  و نجات و مكاشفه
 ).13 :12(»   است  او همين ء وظيفه  دارد، زيرا تمام نگاه

 

  یزندگی بيهودگ
   در اورشليم  آه  پسر داود است اينها سخنان

 :  بود معروف»  حكيم « آرد و به ی م سلطنت
زندگی، سراسر !  بيهودگی است!  بيهودگی است2

 در زير  آدمی از تمامی زحماتی آه3!  بيهودگی است
نسلها يكی 4شود؟   می  نفعی عايدش آشد چه  می آسمان
  روند، ولی دنيا همچنان آيند و می  از ديگری می پس

آند و باز   می آند و غروب  می  طلوع آفتاب5.  باقی است
.  آند  طلوع  بايد از آن گردد آه  جايی باز می  به با شتاب

   شمال وزد، و از آنجا بطرف  می  جنوب باد بطرف6
 خود  وزد و باز بجای اول وزد و می می. زند دور می
ريزد، اما   دريا می ها به رودخانه  آب7. گردد باز می

ها   رودخانه  به آبها دوباره. شود دريا هرگز پر نمی
 .شوند  دريا می گردند و باز روانه بازمی

   آه  آننده آنقدر خسته.   است  آننده  چيز خسته همه8
   از ديدن  چشم نه.   قاصر است  آن  از وصف زبان
   باز هم  بوده نچهآ9.   از شنيدن  گوش شود و نه یسير م

زير .  خواهد شد  باز هم  شده خواهد بود، و آنچه
ی آيا چيز10. وجود نداردی ا  چيز تازه  هيچ آسمان
؟ »  است  تازه اين«:   گفت  بتوان اش  درباره  آه هست
  دور وجود داشتهی ها  از ما، از گذشته  چيز پيش همه
يز از ما  ن آيندگان.   نيست از گذشتگانی ياد11.  است

 .ياد نخواهند آرد
 

  حكمتی بيهودگ
   بر اسرائيل ، در اورشليم هستم *» حكيم «  آه من12

   مطالعه  به  خود، سخت با حكمت13.  آردم ی م سلطنت
شود  ی م  انجام  در زير آسمان  هر چهء  درباره و تحقيق
 خدا   آه استی  و پرزحمت  آار سخت  چه اين.  پرداختم
 !  است  گذاشته ان انسء بعهده

  همه.  ام شود ديده ی م  انجام  زير آسمان  را آه هر چه14
!  باد  بدنبال  مانند دويدن ، درست  است چيز بيهوده

                                                 
 .1 ء  کنيد به آيه نگاه»حکيم«   *
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 2   جامعه
 

 

   نيست را آهی  آرد و چيز  راست توان ی را نم آج15
 . شمار آورد  به توان ینم
   پيش آهی  پادشاهانء  از همه من«:  با خود فكر آردم16

 و   و حكمت اند، حكيمتر هستم  بوده  در اورشليم از من
   فرق در صدد برآمدم17» . ام  آرده  بسيار آسب دانش
؛   را بفهمم  و جهالت ، و دانش  و حماقت  حكمت بين
 باد، آار   بدنبال  نيز مانند دويدن  اين  آه دريافتمی ول

   بيشتر حكمت  هر چه انسان18.  استی ا بيهوده
   بيشتر دانش شود و هر چه یحزونتر مآموزد م یم
 .گردد یاندوزد، غمگينتر م یم
 

  عشرتی بيهودگ
   و عشرت  عيش  بيا به اآنون«:   خود گفتم به

   اين  آه فهميدمی ول» .  باش بپرداز و خوش
 و   احمقانهی، و شاد و خنده2،  استی نيز بيهودگ

  حكمت  ، مشتاق  در دل آهی در حال3.   است فايده یب
   و بدين بياورمی  رو  شراب  به  گرفتم ، تصميم بودم

 در زير   تا ببينم  آنم  امتحان  را هم  حماقت ترتيب
 خود  ، عمر آوتاه  انسان  آه  چيز خوبست  چه آسمان

 . آند  آن را صرف
ها  خود خانهی برا.   زدم  دست بزرگی  آارها به5و4

،   نمودم رس غ ميوهی ، تاآستانها و باغها ساختم
 تا   ساختم آبی و مخزنها6   آردم ها درست گردشگاه
 . آنمی  را آبيار درختان

زاد   خانه  بردگان  و صاحب  خريدم  و آنيزان غالمان7
   در اورشليم  از من  قبل  آسانی آهء  از همه بيش.  شدم

های سلطنتی  از گنجينه8.   داشتم  و رمه بودند، گله
   طال و نقره آردم  می آنها حكومت بر  سرزمينهايی آه

 و در   داشتم  مطرب  و زنان مردان.  برای خود اندوختم
   لذتی آه از هيچ.  بسياری بودند  زنان حرمسرای من

 .  نبودم نصيب  باشد بی تواند داشته  می انسان
 در   از من  قبل آهی  آسان ، از همه  ترتيب بدين9

   حال  و در عين  شدم بودند، برتر و بزرگتر اورشليم
   دست  به  خواستم هر چه10.  بود  نيز با من حكمتم
  خود را محرومی و لذتی  خوش  و از هيچ آوردم
 و  بردم ی م  لذت  بودم  آرده آهی از آارهاي.  نساختم
 . بود  زحماتم  تمام ، پاداش  لذت همين

 و   بودم  آرده آهی  آارهاي  همه بهی اما وقت11
   نگاه  بودم  آشيده آنها زحمتی  برا آه یچيزهاي
   باد بيهوده  بدنبال  آنها مانند دويدنء  همه ، ديدم آردم
.  ندارد  چيز ارزش  هيچ ، و در زير آسمان است

 از او   پادشاهاِن قبل ، غير از آنچه پادشاهک ي12
 تواند بكند؟ ی م اند، چه آرده

 
   و حماقت حكمتی بيهودگ

 و   و حماقت  حكمتء  و مقايسه العه مط  به  من پس
ی  نور بر تاريك  همانطور آه ديدم13.   پرداختم جهالت
.   است  نيز برتر از حماقت دارد، حكمتی برتر

بيند،  ی خود را م  دارد و راه  بصيرت  حكيم شخص14
با . رود ی م راهی  و در تاريك  آور است  احمق اما آدم
ی  يك  هر دو ايشان ت عاقب  آه بردمی ، پ  حال اين
   احمقان  عاقبت  نيز به من«:   خود گفتم  به پس15.  است

  منی برای  سود  چه  من  حكمت  شد، پس دچار خواهم
زيرا 16» . استی  نيز بيهودگ اين!  ؟ هيچ خواهد داشت

  سپردهی  فراموش ميرند و به ی هر دو م  و احمق حكيم
از آنها  کاز هيچيی شوند و ديگر هرگز ذآر یم

  ، زيرا آنچه بيزار شدمی ، از زندگ پس17. نخواهد بود
 ی،بل. داد ی م شد مرا رنج ی م  انجام در زير آسمان

 .  است  باد بيهوده  بدنبال  چيز مانند دويدن همه
 

   و زحمت آوششی بيهودگ
   زحمت  برايشان  در زير آسمان آهی از چيزهاي18

 آنها را   تمام بايست ی م، زيرا ، بيزار شدم  بودم آشيده
   بدانم  اينكه بدون19،   جا بگذارم  خود به جانشينی برا

   وجود او صاحب با اين.   خواهد بود يا احمق او حكيم
   زحمت  برايشان  من خواهد شد آهی  چيزهاي تمام

   چنگ  خود به  با حكمت  و در زير آسمان ام آشيده
  ، از تمام پس20.  استی  نيز بيهودگ اين.  ام آورده
.   شدم  مأيوس  بودم  آشيده  زير آسمان آهی زحمات

 خود آار   و مهارت  و دانش  با حكمت انسان21
ی آسی  را برا  زحماتش  حاصل  تمام آند، سپس یم
 نيز  اين.   است  نكشيده آنی برای  زحمت گذارد آه یم

   از اينهمه انسان22.  استی  و بيهودگ بزرگی مصيبت
ی  چيز آشد چه ی م  زير آسمان آهی  و مشقت نجر
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 جامعه 3
 

 

ی  سپر  با درد و رنج روزهايش23؟ شود ی م عايدش
  اين. يابد ی نم ، فكر او آرامش در شبی شود و حت یم

 . استی نيز بيهودگ
 بخورد و   آه  نيست بهتر از اينی  چيز انسانی برا24

 را   لذت اين.  ببرد  خود لذت بنوشد و از دسترنج
 جدا از او  زيرا انسان25، بخشد ی م  انسان وند بهخدا
  خداوند به26.  ببرد تواند بخورد و بنوشد و لذت ینم

 و  ، دانش سازند حكمت ی او را خشنود م آهی آسان
   اندوختن  زحمت  گناهكاران بهی بخشد؛ ول یمی شاد
بدهند ی  آسان  را اندوختند به دهد تا آنچه ی را م مال
 نيز مانند   زحمت اين. سازند یشنود م خدا را خ آه

 .  است  باد، بيهوده  بدنبال دويدن
 
  هستی هر چيز زمانی برا

   انجام  در زير آسمان آهی هر چيزی برا
 :وجود داردی  معين گيرد، زمان یم

 . مرگی برای تولد، زمانی برای زمان2
 . آندنی برای ، زمان آاشتنی برای زمان

 . شفا دادنی برای  زمان، آشتنی برای زمان3
 . ساختنی برای ، زمان  آردن خرابی برای زمان

 . خندهی برای ، زمان گريهی برای زمان4
 . رقصی برای ، زمان ماتمی برای زمان

   سنگها، زمانی برای جمع زمانی برای دور ريختن5
 . سنگها آردن

  ، زمانی برای اجتناب  گرفتن زمانی برای در آغوش
 . رفتن گ از درآغوش

  از دستی برای ، زمان  آوردن  دست بهی برای زمان6
 . دادن

 . ، زمانی برای دور انداختن  داشتن زمانی برای نگه
 . دوختنی برای ، زمان  آردن پارهی برای زمان7

 . گفتنی برای ، زمان سكوتی برای زمان
 . نفرتی برای ، زمان محبتی برای زمان8

 . صلحی برای ، زمان جنگی برای زمان
  من10برد؟  یمی  نفع آشد چه ی م آهی از زحمتی آدم9

   نهاده  انسان  خداوند بر دوش آهی  آارهاي درباره
ی  خداوند برا  آه و ديدم11   دهد، انديشيدم  تا انجام است

،  همچنين.   است مقرر آردهی  مناسب زمانی هر آار

   را نهاده ابديتک  در  به  اشتياق  انسان او در دل
 آار خدا را از ابتدا تا   قادر نيست ، اما انسان است

ی  برا  آه  رسيدم  نتيجه  اين  به پس12. آندک انتها در
 شاد باشد و تا   آه  نيست بهتر از اينی  چيز انسان
بخورد و بنوشد و 13،  بگذراند تواند خوش ی م آنجا آه

خداوند ی اينها بخششها.  ببرد  خود لذت از دسترنج
 .هستند

   خداوند انجام  هر آنچه  آه ام  را دريافته  اين من14
  بر آنی  چيز توان ی؛ نم دهد تغيير ناپذير است یم

   آه  است مقصود خداوند اين.  آرد  آم افزود يا از آن
 .  باشد  انسان  او در دل ترس

 بايد بشود   آه  و آنچه  بوده  از قبل  هست  آه آنچه15
 .آند ی را تكرار م ا گذشتهخد.   است قبًال شده

 و   عدالت  در زير آسمان  آه ، ديدم  بر اين عالوه16
 .  است انصافی داده  و بی  ظلم  جای خود را به انصاف

   انسان را آهی خداوند هر آار«:   خود گفتم به17
خواهد ی  داور  بد، در وقتش و چهک  ني آند، چه یم

 ».نمود
آزمايد تا  ینسانها را مخداوند ا«:   فكر آردم سپس18
  از اين19.  نيستند  بهتر از حيوان  دهد آه  آنها نشان به

، هر دو  استی  يك  و حيوان  انسان ، عاقبت گذشته
بر ی  برتر  هيچ  انسان ميرند؛ پس یدهند و م ی م جان

ک  ي  به همه20!  استی  چيز بيهودگ همه.  ندارد حيوان
باز ک  خا اند و به مده وجود آ بهک روند، از خا یجا م
   به  انسان  روح  فهميد آه توان یچطور م21. گردند یم

 فرو   قعر زمين  به  حيوان آند و روح یباال پرواز م
 »رود؟ یم

  بهتر از اينی  چيز انسانی  برا  آه  دريافتم پس22
 او از   ببرد، زيرا سهم  خود لذت  از دسترنج  آه نيست
ی  آس بميرد ديگر چهی  وقت ، چون  است همينی زندگ
 از او   پس  را آه تواند او را بازگرداند تا آنچه یم

 .افتد ببيند یم  اتفاق
 

  ی و تنهاي ، زحمت ظلم
   آسمان  در زير اين راآهی هاي  ظلم سپس

را ی مظلومانی اشكها.   آردم مشاهده شد یم
   ظالمان  در دست قدرت. نداشتندی  فريادرس  آه ديدم
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   گفتم پس2.  برسد  داد مظلومان  به نبود آهی و آسبود 
 هنوز  آهی اند از آنان  از ما مرده  قبل آهی آسان
  تر از همه و خوشبخت3؛ ترند اند خوشبخت زنده
اند، زيرا   دنيا نيامده  هنوز به هستند آهی آسان
 .اند شود نديده ی م  آسمان  زير اين را آهی هاي ظلم

   آه  است  حسادت  بسبب  آه  شدم  متوجه همچنين4
 نيز مانند  اين.  آنند  آسب آنند موفقيت ی م  تالش مردم
ی  رو  دست آهی آس5.   است  باد، بيهوده  بدنبال دويدن
؛   است آشد، احمق یمی گذارد و گرسنگ ی م دست

   و تالش  آار است  مشغول  دايم  آه همی اما آس6
 باد  د بدنبال آور  دست بهی  بيشتر آند ثروت یم
 آورد   دست  به  نان لقمهک  ي  انسان بهتر است. دود یم

 .بخوردی و با آسودگ
ی مرد8:  ديدمی ديگری  بيهودگ و نيز در زير آسمان7

   و نه داشتی  پسر آرد؛ نه یمی  تنها زندگ بود آه
آرد و از  ی م  تالش  سخت  حال  با اين.یبرادر

  چهی او برا. شد ی سير نم  و ثروت  مال اندوختن
ی  زندگ آشيد و خود را از لذات ی م زحمتی آس

ی ا  بيهوده  و زحمت  نيز رنج آرد؟ اين ی م محروم
 . است

از ی  بيشتر نفر بهترند، زيرا نفعک دو نفر از ي9
از آنها بيفتد، ی اگر يك10. شود ی م  عايدشان آارشان
   است  بيچاره آند؛ اما چه یاو را بلند می ديگر
 او   به را ندارد آهی آسی افتد ول ی م آهی شخص
  خوابند، گرم ی م دو نفر آنار همی وقت11. آندک آم
تواند خود  ی چطور م  تنهاست آهی شوند؛ اما آس یم

بر او ی ، تنها باشد و آس اگر شخص12 آند؟  را گرم
آيد، اما اگر دو نفر باشند  یدرمی  آند، از پا حمله
ی  آسان  ال به  سه ريسمان. آنند  توانند از خود دفاع یم

 . شود ی نم پاره
 

  یترقی بيهودگ
و نادانی   پير  بهتر از پادشاه  فقير و حكيم يک جوان13

 فقيری حتی   جوان چنين14. پذيرد  نمی  نصيحت  آه است
.  پادشاهی برسد  تخت  به  زندان  از آنج  است ممكن

   از چنينآنند  زندگی می  آسمان  زير اين مردمی آه15
. نمايند  می  حمايت  است  شده  پادشاه  جانشين جوانی آه

   آند؛ اما نسل  زيادی حكومتء تواند بر عده او می16
   نيز مانند دويدن اين! آند بعدی، او را نيز برآنار می

 .  است  باد، بيهوده بدنبال
 

  حضور خداوند احترام
   مواظبی،شو ی خدا مء وارد خانهی وقت
   آه نباشی  احمق  اشخاص مثل.   باش ارترفت

   متوجه  اينكه آنند بدون ی م تقديمی در آنجا قربان
ی گوشهای رو ی آنجا م بهی وقت.  بد خود باشند اعمال

  حرفی برا2. یياد بگيری  تا چيز خود را باز آن
 در حضور خداوند   نسنجيده  و سخنان  نكن  عجله زدن

 و تو بر   است در آسمان نياور، زيرا او  بر زبان
همانطور 3.  باشند  و سنجيده  آم  سخنانت ، پس زمين
 ی،بد ببينی شود خوابها ی م زياد باعثی  نگران آه

  شود سخنان ی م  زياد موجب  زدن  حرف همچنان
  آهی ده ی م  خداوند قول بهی وقت4 .ی بگوي احمقانه

ا ، زير  تأخير نكن آنی  در وفای، بده انجامی آار
 او   به را آهی قول.   خشنود نيست خداوند از احمقان

   قول تا اينكهی  نده  قول بهتر است5.  وفا آنی ده یم
   گناه  تو را به نگذار سخنانت6 .ی نده و انجامی بده

   ندانسته آهی  خدا بگوي  خادم  به نكنی بكشانند و سع
ند  خداو  سخنان  چرا با چنينی؛ا  داده  خداوند قول به

؟  ببرد  تو را از بين و او دسترنجی  آن را خشمگين
 تو  ؛ پس استی  زياد بيهودگ  بسيار و سخنان خياالت7

 . حضور خداوند بيا  به  و احترام با ترس
 

  ثروتی بيهودگ
   واقع  ببينی در سرزمينی، فقرا مورد ظلم هرگاه8

  گردد، تعجب  اجرا نمی  و انصاف شوند و عدالت می
 مأمور  ، تابع يرا يک مأمور اجرای عدالت؛ ز نكن

 مأمور   او نيز زير دست  آه باالتر از خود است
شود   می ، باعث  مراتب  سلسله اين. باالتری قرار دارد

 ء  همه  در رأس  آه اما پادشاه9.  شود  مختل اجرای عدالت
 از   همه تواند آاری آند آه  باشد، می  اگر عادل آنهاست

 . خود برخوردار شوند ينمزايای سرزم
 فكر   به شود و دايم ی نم  هرگز قانع دوست  پول آدم10

.  استی  نيز بيهودگ اين.   است  ثروت  آردن جمع
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 نيز بيشتر   بيشتر شود، مخارج  ثروت هر چه11
   شدن  خرج  با چشمانش  ثروتمند آه  آدم شود؛ پس یم

؟ ردب ی م از ثروتشی  سود بيند، چه ی را م ثروتش
   بخورد چه  آم ، چه  است  آارگر شيرين خواب12

  گذارد او راحت ی ثروتمند نم شخصی زياد؛ اما داراي
 . بخوابد

  آهی شخص:  ام  ديده در زير آسمانی  ديگر مصيبت13
 ء در اثر حادثهی ول14، آند ی م  جمع  ثروت آيندهی برا
  فرزندانشی برای رود و چيز ی بر باد م ثروتشی بد
 از دنيا  آيد و برهنه ی دنيا م  به برهنه15. ماند ینمی قبا
. برد یبا خود نمی  خود چيز رود و از دسترنج یم

ی رود و نفع یآيد و م ی م  انسان!ی مصيبت چه16
.   باد است  بدنبال  مانند دويدن برد، زيرا زحماتش ینم
و درد و ی و نوميدی  عمر را در تاريك او تمام17

 .گذراند ی م خشم
   در تمام  انسان  چيزی آه  بهترين  آه  را فهميدم  اين من18

 بخورد و بنوشد و از   آه  است تواند بكند اين زندگی می
 ببرد،  ، لذت  نموده  حاصل  در زير آسمان دسترنجی آه
 و   آسی مال اگر خداوند به19.   است  همين زيرا نصيبش

 نمايد، او  استفاده   بدهد و توانايی عطا آند تا از آن ثروت
 بپذيرد و از آار   شده  نصيبش  خدا را آه  بخشش بايد اين

   بودن  شخصی در مورد آوتاه چنين20.  ببرد خود لذت
 او را از   نخواهد خورد، زيرا خداوند دل عمر غصه

 .  است شادی پر آرده
 

  برای  آه  ديدم  ديگری در زير آسمان مصيبت
 بعضی  خدا به2 .  فرساست  طاقت انسان

 بطوری   است  بخشيده  و عزت  و ثروت  مال اشخاص
 آورند،   دست توانند به  بخواهد می  دلشان  هر چه آه

،   است  را نداده  از اموالشان  آنها توانايی استفاده ولی به
 نيز  اين. شود  می  ديگران  نصيب  اموالشان پس

 .  است بيهودگی و مصيبتی بزرگ
   باشد و سالهای سال  فرزند داشتهاگر آسی صد3

   نبرد و بعد از مرگش زندگی آند، اما از زندگی لذت
   سقطء  بچه گويم  نكنند، می  دفن  را با احترام اش جنازه
  ، بيهوده  شده  سقطء هر چند بچه4.   از او بهتر است شده
 و   نام رود و هيچ  فرو می  ظلمت آيد و به  دنيا می به

بيند و از   را نمی آفتاب5ماند،  و باقی نمینشانی از ا
   از آرامش  حال شود، ولی با اين  نمی  آگاه وجود آن

   سال  هزاران تا آسی آه6  بيشتری برخوردار است
 اينها ء از همه. عمر آند اما روی خوشی را نبيند

 .روند  يک جا می ، همگی به گذشته
  ا اين، ب  است شكمشی  برا  انسان زحماتی تمام7

 دانا و  شخصک  ي پس8. شود یوجود هرگز سير نم
ی  برتر آند، چهی  زندگ داند چگونه ی م آهی فقيرک ي

   بدنبال  نيز مانند دويدن اين9؟  دارد  نادان آدمک بر ي
 دارد   آه  آنچه  به  انسان بهتر است.   است باد، بيهوده

 ندارد   آنچه  آسب  در اشتياق  دايم  باشد تا اينكه قانع
 .بسر ببرد

   و انسان  شده  تعيين افتد از پيش ی م  اتفاق هر چه10
.  آند  مجادله قادر مطلقی تواند با خدا ینمی خاآ

  سخنانشی  آند، بيهودگ  بيشتر مجادله هر چه11
 .گردد ی نم عايدشی  سود شود و هيچ یآشكارتر م

   آه  و بيهوده  عمر آوتاه  بداند در اين  آه آيست12
   خوب انسانی  چيز برا ، چه  گذراست  سايه همچون
   آسمان  در زير اين  بداند در آينده  آه ؟ و آيست است
 خواهد افتاد؟ی  اتفاق چه
 

 .  عطرها نيز خوشبوتر است نيكنامی از بهترين
   به رفتن2.   از روز تولد بهتر است روز مرگ

   به  رفتنآنند بهتر از  عزاداری می  در آن ای آه خانه
  ، زيرا زندگان  برپاست  جشن  در آن  آه ای است خانه

 روزی   باشند آه  ياد داشته  را به  اين بايد هميشه
، زيرا هر چند   بهتر است  از خنده غم3. خواهند مرد

   صفای دل آند اما باعث  می  را غمگين صورت
،   فكر خوشگذرانی است  به  دايم آسی آه4. گردد می
 .انديشد  می  مرگ  دانا به ، شخص  است نادان

   از گوش  دانا بهتر است  انتقاد اشخاص  به  دادن گوش5
 مانند صدای  آه6،   و تمجيد احمقان  تعريف  به دادن
 . معنی است ، بی  خارها در آتش  و تروق ترق

  سازد و دل ی م  دانا را نادان ، شخص  رشوه گرفتن7
 .آند یاو را فاسد م
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 صبر از غرور.   بهتر است امر از ابتدايشی انتها8
  آهی  شو، زيرا آسان  خود چيره بر خشم9.  بهتر است

 .شوند احمقند ی م زود خشمگين
 را نخور، زيرا از آجا  گذشتهی  روزها حسرت10
 ؟  است  روزها بهتر بوده  آن آهی دان یم

 مفيد  زندگانی برای  از هر ميراث  بيش حكمت11
ی برای  هر دو پناهگاه  و ثروت حكمت12.  است
   آه  است  در اين حكمتی  هستند، اما برتر انسان
 .بخشد ی م حيات

آيا .   فكر آن  است  داده  خداوند انجام  آه در مورد آنچه13
 نمايد؟  ، راست  ساخته  خدا آج  را آه تواند آنچه آسی می

و   آورد شادی آن  تو روی می  به  وقتی سعادت پس14
   آه آورند بدان  می  تو هجوم  سختيها به هنگامی آه
داند   نمی  سختی و انسان دهد و هم  خوشی می خداوند هم
 . اتفاقی خواهد افتاد  چه در آينده

  ، از جمله ام چيزها ديدهی  خيل پوچی  زندگ در اين15
  آهی ميرند در حال ی زود م نيكوآارانی  برخ اينكه
 از   بيش پس16. آنند یمی والن عمر ط بدآارانی برخ

   مبادا خود را از بين حد نيكوآار و خردمند نباش
 مبادا   نباش  هم  از حد بدآار و احمق و بيش17ی، ببر
 دو   و از اين از خدا بترس18. ی بمير  از اجلت پيش
 .ی شو  تا آامياب  دور باش  به افراط

ک  بر ي  آه  است  حاآم  تواناتر از ده مرد حكيمک ي19
 .آنند ی م شهر حكومت

   هر چه  آامًال درستكاری وجود ندارد آه در دنيا آدم20
 . باشد و هرگز خطايی از او سر نزند آند درست می
 نگير،   دل بهی شنو ی م  از مردم را آهی حرفهاي21
 تو ناسزا   به غالمتی شنو ی م آهی وقتی حت
 بارها  آهی دان ی م  خوب  تو خودت چون22گويد؛  یم
 .یا  ناسزا گفته  ديگران به
 و  آردمی  بررس  چيزها را با حكمت  اين  تمام من23

   از من حكمتی ، ول  بروم  حكمت  بدنبال  گرفتم تصميم
 آورد؟   دست  را به  بتواند آن  آه آيست24. دور بود
  پس25.   است  و دور از دسترس  بسيار عميق حكمت

 هر   دليل  تا به  پرداختم حكمتی  و جستجو  تحقيق به
ی  و بد  شرارت  هر آه  آه دريابم  و ببرمی پی چيز
 .  است  و ديوانه آند احمق یم

 او مانند  عشق.   است تر از مرگ گر تلخ  حيله زن26
 مانند  سازد و بازوانش ی را گرفتار م ، مردان دام

ی خشنودی  در پ آهی آس. آشد ی بند م آمند آنها را به
  يابد، اما آدم یمی  او رهاي  از دام  استخداوند

 .شود ی م گناهكار گرفتار آن
 خود،   تحقيقات  در حين من«: گويد یم *» حكيم«28و27

  ، متوجه  بودم نرسيدهی ا  نتيجه  هنوز به آهی در حال
  مرد خوبک  ي توان ی هزار مرد م  در ميان  آه شدم
   يافت  هم  خوب زنک ، ي  زنان ؛ اما در ميان يافت
 خدا   آه  رسيدم  نتيجه  اين  به باالخره29. شود ینم

  ، اما آنها به  است  آفريده  و راست انسانها را خوب
 ».اند  رفته آجی راهها

 
   دانا باشد و مفهوم  انسان  آه  است  خوب چه
 را   انسانء  چهره حكمت. را بداندی چيز هر

 .آند ی م  و بشاش روشن
 

  پادشاه از  اطاعت
، زيرا در حضور خدا سوگند   آن  اطاعت از پادشاه2

  از زير بار مسئوليتی آه3. ای وفاداری ياد نموده
   و از فرمانش  خالی نكن  شانه تو گذاشته ء  بعهده پادشاه

. تواند بكند  بخواهد می سرپيچی ننما، زيرا او هر چه
  هتواند ب  و آسی نمی  اقتدار هست  پادشاه در فرمان4

   فرمان  مطيع آسانی آه5» آنی؟  می چه«: او بگويد
داند آی   دانا می شخص.  خواهند بود او باشند در امان

  بلی، برای انجام6.  دهد  او را انجام  فرمان و چگونه
 مناسبی وجود دارد، هر   و راه  هر آاری، وقت دادن

 از  انسان7.  زياد روبروست  با مشكالت چند انسان
   او بگويد آه تواند به  نمی خبر ندارد و آسی هم  آينده
 فرار   از مرگ او قادر نيست8.  خواهد آمد  پيش چه

  مرگ.  بشود  روز مرگش  فرا رسيدن آند و يا مانع
   و هيچكس  رهايی نيست  از آن  آه جنگی است

   نجات ، خود را از آن  و نيرنگ تواند با حيله نمی
 .دهد

  ان و بدآار درستكاران

                                                 
 .1:1نگاه کنيد به    *
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   اتفاق  آسمان  در زير اين  آه  آنچهء  درباره من9
  بر انسانی  چطور انسان  آه  و ديدم افتد، انديشيدم یم

 شدند   مردند و دفن  ظالمان ديدم10. آند ی م ديگر ظلم
  آهی  شهر  در همان  از سر قبر آنها برگشته و مردم

يد  و تمج  بودند، ازآنها تعريف  شده  ظلم آنها مرتكب
 . استی  نيز بيهودگ اين! آردند

آند،   نمی  را فوری مجازات وقتی خداوند گناهكاران11
.  بمانند  آنند و در امان توانند گناه آنند می  فكر می مردم

   يک گناهكار با وجود گناهان  است  ممكن اگر چه12
 واقعی از   شک سعادت  بماند، ولی بدون  زنده زيادش

 او را  ترسند و حرمت  از خدا می  آه  آسانی است آن
 روی خوشبختی را نخواهند  گناهكاران13.  دارند در دل

، زودگذر خواهد بود، زيرا   مانند سايه ديد و عمرشان
 .ترسند از خدا نمی

ی گاه: نيز در دنيا وجود داردی ديگری بيهودگ14
  رسد و پاداش ی م  درستكاران  به  بدآاران مجازات

ی  نيز بيهودگ  اين گويم یم.  بدآاران   به درستكاران
 . است

  ، زيرا در زير اين را ستودمی زندگی  لذتها  من پس15
 بخورد و   انسان  آه  نيست بهتر از اينی  چيز آسمان

تواند در  ی او م  ترتيب  اين به.  باشد بنوشد و خوش
 خداوند در زير  آهی  زندگ ، از اين  زحماتش تمام

 . ببرد ، لذت  است ده او دا  به آسمان
 و   حكمت آسبی خود برای  روز  شبانه در تالش16

   اين به17، افتد ی م  در دنيا اتفاق آهی  امور دانستن
 خداوند   را آه  آنچه  قادر نيست  انسان  آه  رسيدم نتيجه

هر . آندک آورد، در ی م  عمل  به  آسمان در زير اين
ی حت. هد آردخواک  آند آمتر در  بيشتر تالش چه

  آنک  در  قادر به آنند آه ی ادعا م  نيز بيهوده حكيمان
 .هستند

 
  همهی  رويداد برا  نوع همه

  هر  آه  چيزها فهميدم  اين  از بررسی تمام پس
 درستكار و خردمند در  چند زندگی اشخاص

، ولی رويدادهای خوشايند و ناخوشايند   خداست دست
  اين2چرا؟  فهمد  نمی انساندهد و   می  رخ برای آنان

 درستكار  دهد، چه  می  انسانها رخء رويدادها برای همه

 پاک باشند   بد، چه  باشند چه  خوب  بدآار، چه باشند چه
فرقی .  غير مذهبی  مذهبی باشند چه ، چه  ناپاک چه
   دروغ  باشد يا گناهكار، قسم  خوب  انسان آند آه نمی

  يكی از بدترين3.  بترسد  خوردن بخورد يا از قسم
   است افتد اين  می  اتفاق  آسمان  در زير اين چيزهايی آه

   دليل  همين به. دهد  می  رخ  برای همه  واقعه  نوع  همه آه
  وار به  ديوانه  است  زنده  مادامی آه  انسان  آه است

 .آورد  روی می شرارت
ير  از ش  زنده سگ.  ها اميد هست زندهی  برا فقط4

  دانند آه یها اقًال م زيرا زنده5!   بهتر است مرده
ی برا. دانند ینمی ها چيز مردهی ول! خواهند مرد

ياد آنها نيز از ی  و حت نيستی ها پاداش مرده
 و  ، نفرتشان محبتشان6. شود یها محو م خاطره

رود و آنها ديگر تا ابد  ی م  از بين ، همه احساساتشان
 . نخواهند داشتی قش ن  آسمان در زير اين

 خود   بخور و شراب  خود را با لذت  برو و نان پس7
   آار تو مورد قبول  اين  آه  و بدان را با شادی بنوش

  در اين9!   باش  شاد و خرم هميشه8.  خداوند است
   خداوند در زير اين  آه زندگيت ء  بيهودهروزهای
داری    دوستش  با زنی آه  است  تو داده  به آسمان
زحماتی  ء  همه  پاداش  است  اين ، چون  بگذران خوش
هر 10. آشی  می  آسمان ، زير اين  در زندگيت آه

 در  ، چون  بده  انجام  را خوب آنی آن  می آاری آه
،   آنجا خواهی رفت  به  بعد از مرگ ، آه  مردگان عالم
   و نه  دانستن ، نه  آشيدن  نقشه ، نه  هست  آار آردن نه

 . فهميدن
   بود آه  اين  و آن نيز شدمی  چيز ديگر  متوجه من11

   مسابقهء ، برنده  دونده  سريعترين در دنيا هميشه
   جنگ  سرباز در ميدان  قويترين شود و هميشه ینم

 سير   شكمشان  دانا هميشه اشخاص. گردد یپيروز نم
   و نعمت  ثروت  به  و ماهر هميشه  و افراد عاقل نيست

ی  بستگ  و موقعيت  شانس  چيز به همه. رسند یمن
 خواهد   بر سرش داند چه ی هرگز نم انسان12. دارد
شود و  یدر تور گرفتار می  ماه همانطور آه. آمد

 را   انتظارش آهی  نيز وقت افتد، انسان ی م  دام  به پرنده
 .گردد ی بال گرفتار م ندارد در دام

   با حماقت  حكمت ءمقايسه

9



 8   جامعه
 

 

   روبرو شدم ای از حكمت  با نمونه  آسمان  زير ايندر13
  شهر آوچكی بود آه14:   تأثير عميقی گذاشت  بر من آه
 بزرگی با  پادشاه. آردند  زندگی می  آمی در آن عده
   نمود و تدارک حمله  را محاصره ، آن  خود آمده سپاه
 شهر مرد فقيری زندگی  در آن15.  شهر را ديد به
   داشت او با حكمتی آه. بسيار خردمند بود  آرد آه می

   او را به اما بعد هيچكس.  دهد  شهر را نجات توانست
   از قوت  حكمت  اگر چه  آه  فهميدم آنوقت16. ياد نياورد
 خردمند، فقير   اگر شخص ، با وجود اين بهتر است

 اعتنا   سخنانش شود و آسی به  می باشد خوار شمرده
   شخص  آرام ، سخنان  حال ا اينولی ب17. آند نمی

  حكمت18.   بهتر است  احمقان خردمند از فرياد پادشاه
   يک احمق ، اما اشتباه  مفيدتر است  جنگء از اسلحه

 . بار آورد تواند خرابی زيادی به می
 

 کتوانند ي ی م مردهی  مگسها همانطور آه
ک  ي  آنند، همچنين  عطر را متعفن شيشه

 را   شخص  و عزت تواند حكمت یمک  آوچ حماقت
   انجام  خردمند او را به  شخص دل2.  نمايد ارزش یب

 او   نادان  شخص دارد، اما دل ی وام درستی آارها
 را   نادان آدم3. آشاند ی م و گناهی  بد را بطرف

 .  شناخت  رفتنش از راهی  حت توان یم
ر شود از آا یمی  تو عصبان  تو ازدست رئيسی وقت4

ی  بمان  آرام  عصبانيتش اگر درمقابل.   نكش خود دست
 .آردی خواهی بيشتر جلوگيری ها یاز بروز ناراحت

 در   آه ام  ديده  آسمان نيز در زير اينی ديگری بد5
  به6: آيد ی وجود م  به پادشاهانی  برخ اثر اشتباهات

شود؛  ی م دادهی عالی ها  و منصب  مقام  نادان اشخاص
  غالمان7؛ شوند ی نم قايلی  اهميت تمندانثروی برا

   راه ، پياده  مانند بردگان بزرگانی سوار بر اسبند، ول
 .روند یم
  آهی  بيفتد؛ آس  در آن  است َآَند ممكن ی م  چاه  آه آن8

.  مار او را بگزد  است آند ممكن ی م ديوار را سوراخ
  از  است آند ممكن ی آار م  سنگ  در معدن  آه آن9

  برد ممكن یم   درخت آهی  ببيند؛ آس سنگها صدمه
 . او برسد بهی  آار آسيب  از اين است

 آسی   نيروی بيشتری دارد، پس  به تبر ُآند، احتياج10
 .  است آند، عاقل  تيز می  را از قبل  آنء  تيغه آه
 افسونگر  را گزيد، آوردنی  مار آس  از اينكه پس11
 .  است فايده یب

  آدمی حرفهای ، ول  است  دانا دلنشين  شخص سخنان12
ی ابتدا13؛ گردد ی م خودشی  تباه  باعث نادان
ی  ديوانگ آنی  و انتها  است او حماقتی حرفها
زند؛  ی م  زياد حرف  آيندهء  درباره  نادان آدم14.  محض

   باشد و بداند آه  خبر داشته  از آينده  آه آيستی ول
   دادن از انجامی  حت  نادان دمآ15؟  خواهد آمد  پيش چه

  شود، زيرا شعور انجام ی م  آار خسته آوچكترين
 . را ندارد  آن دادن

 و   است  غالم  پادشاهش آهی بر سرزمينی وا16
! آنند ی م خورند و مست ی م  صبحگاهان رهبرانش

 و   است زاده  نجيب  آن  پادشاه آهی  مملكت خوشابحال17
نوشند  یخورند و م ی م  اندازه  به و  موقع  به رهبرانش
 .آنند ی نم و مست

 .ريزد آند و فرو می  می  چكه  خانه در اثر تنبلی سقف18
ی  خوش  باعث آورد و شراب یمی ، شاد جشن19
 . آرد شود اينها را فراهم ی نم  پول گردد، اما بدون یم

در ی  و حت  نكن  را نفرين در فكر خود پادشاهی حت20
  ، چون  نكن  ثروتمند را لعنت  شخص  خوابت اتاق
   آنان  گوش  را به حرفهايتی ا  پرنده  است ممكن
 !برساند

 
  ی عمل حكمت

   ديگران بهی  خود با سخاوتمند از مال
   عوض  تو بدون  بخشش ، چون ببخش

   چندين بهی ببخشی خواه ی م را آهی مال2. ماند ینم
 . خواهد آمد  پيش چهی دان ی، زيرا نم نفر ببخش

   طرف  آند در همان  سقوط  آه  از هر طرف درخت3
 پر شود،  وقتی ابر از آب.  خواهد افتاد نيز روی زمين

   برای آار آردن آشاورزی آه4.  خواهد باريد بر زمين
 و   چيزی خواهد آاشت منتظر هوای مساعد بماند، نه

 دانی باد نمی  همانطور آه5.  چيزی درو خواهد آرد نه
   در رحم  آودک چگونه وزد و يا بدن  می چگونه
توانی آارهای خدا   نمی گيرد، همچنين  می  شكل مادرش

10
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تو برو و در 6.  درک آنی  چيز است  همه  خالق را آه
  دانی آدام  نمی  بذر خود را بكار، چون وقت  و بی وقت
ای   آاشته  از بذرها ثمر خواهد داد؛ شايد هر چه قسمت

 .ثمر بدهد
 

  ياد آور  خود را بهء آفريننده
 تا  انسان8!   و دلپذير است چقدر شيرينی زندگ7
 ببرد و نيز بداند   لذت عمرشی تواند بايد از سالها یم
در ی بسياری  خواهد مرد و روزها  سرانجام آه

 . سر خواهد برد بهی و بيهودگی تاريك
 و  بگذرانی  را با شاد جوانيتی ، روزها جوانی ا9

،   بده خواهد انجام ی م  دلت  ببر و هر چه  لذت آناز 
   انجام آهی هر آاری  برا  آه  باش  ياد داشته بهی ول
ی جوانی روزها10. ی ده  خدا جواب بايد بهی ده یم

ی  و سخت  با غم  نگذار جوانيت گذرد، پس یزود م
 .شودی سپر

 
   به جوانيتی  خود را در روزهاء آفريننده

  سختی  روزها  از اينكه قبلآور،  ياد
از آنها ی  ديگر نتوان آهی فرا رسد روزهايی زندگ
   از اينكه  ياد آور قبل  خود را بهء آفريننده2 .ی ببر لذت
تو را فرا گيرند، و ديگر ی  زندگ  آسمان تيرهی ابرها

ی دستها3؛  ندرخشند  در آن  و ستارگان خورشيد و ماه
ی قوی د، بلرزند و پاهاآنن ی م  از تو محافظت تو آه

 شوند و ديگر نتوانند   آم  گردند؛ دندانهايت تو ضعيف
 سو گردند و نتوانند   آم غذا را بجوند و چشمانت

 شوند و نتوانند   سنگين گوشهايت4؛ را ببينندی چيز
ی  موسيقء  و نغمه آسيابی  و صدا آوچهی سر و صدا

  را  و آواز پرندگان
 
 
 
 
 

 ی و از هر بلندی  رو راهی  سخت به5؛ بشنوند
 برود و   تو از بين قوت  سفيد شوند،  موهايتی؛بترس

  و مردمی بروی  جاودانء  خانه  آور شود؛ به اشتهايت
 .آنندی تو سوگواری ها برا در آوچه

   از آنكه  ياد آور، قبل  را به  خويشء  آفرينندهی،بل6
،  طال بشكند  شود و جام  پاره عمرتی ا  نقرهء رشته
   آب  بر سر چاه  خرد شود و چرخ  آنار چشمه آوزه
   سرشته  از آن  آه زمينک  خا  به بدن7، گرددی متالش
 را عطا   آن خداوند آهی  بسو  برگردد و روح شده
 .، پرواز آند آرده

ی بيهودگ!  استی بيهودگ«: گويد یم *» حكيم«8
 »! استی  چيز بيهودگ همه!  است

 
  خاتمه

داد،   می  تعليم  مردم  به دانست  می  را آه هآنچ»  حكيم«9
، مثلهای   ازتفكر و تحقيق او پس. زيرا مرد دانايی بود

   آرد با سخنان آوشش»  حكيم«10.  آرد بسياری تأليف
 .  آند  بيان  را صادقانه ، حقايق دلنشين

  هستند آهی تيزی  مانند چوبها  حكيم  مردان سخنان11
  آنند و مثل ی م  را هدايت ندان با آنها گوسف شبانان
.  باشند  شده  آوبيده  زمين  به  محكم هستند آهی ميخهاي
 ء آنند، زيرا همه ی م  را هدايت  جماعت  سخنان اين

. شوند ی م خداوند دادهی  يعن شبانک  ي آنها توسط
   نوشتن  آه ، بدان  اينها گذشتهء ، از همه پسرمی ول12

   را خسته  آنها بدنء طالعهندارد و می آتابها تمام
 .آند یم
 بايد از خداوند  انسان:   را بشنويم  آالم ، حاصل در خاتمه13

   او همينء  وظيفه  دارد، زيرا تمام  او را نگاه بترسد و احكام
 يا بد ما را، حتی اگر در خفا   خوب خدا هر عمل14.  است

 . شود، داوری خواهد آرد نيز انجام

12

 .1:1ه نگاه کنيد ب  *



 

 سليمانی غزلهاغزل
 
 و   عاشق از زبانی  سرودهاي  بشكل آهی ا  از اشعار عاشقانه  دلنشين استی ا مجموعه» غزلها غزل«

، زيرا   است نيز معروف»  سليمانی غزلها «  به  آتاب اين. اند  شده  يكديگر سراييده ، در وصف معشوق
 .   است  نوشته  پادشاه  را سليمان  آتاب ن اي  آه  است اعتقاد بر اين

ی  را گويا  آن  خود، و مسيحيان  خدا و قوم  بينء دانند از رابطه یمی ها را تصوير  سروده  اين يهوديان
 . وجود دارد  و آليسايش  مسيح ين ب آورند آه ی شمار م بهی ا ی روحان ءرابطه

  محبوبه
 تو دلپذيرتر  ، زيرا محبت  ببوس مرا با لبانت

  و نامتی تو خوشبو هست3.   است شراب از
آورد، و  ی خاطر م انگيز را به دلی  عطرهاء رايحه
، مرا با خود  َسرَوَرمی ا4. شوند ی تو مء  شيفته دختران

 خود ببر تا با ء  خانه مرا به.  ِبَبر تا از اينجا دور شويم
و ی هستی  داشتن تو دوست.   باشيم شاد و خوش  هم

 .  است  تو بهتر از شراب محبت
  ، همچون  اما زيبا هستم  سياه ، من  اورشليم ای دختران5

   آه  من به6.  های سليمان و خيمه» قيدار«چادرهای 
 مرا   مشويد، زيرا آفتاب  خيره  اينچنين  هستم سياه

 مرا   شده  خشمگين  بر من برادرانم.   است سوزانيده
 از تاآستانها   سوزان فرستادند تا در زير آفتاب

 .  نمايم  از خود مراقبت  نتوانستم ، و من نگاهبانی آنم
 را آجا  ات  بگو امروز گله  من ، به  من محبوبی ا7
 را آجا   ظهر گوسفندانت  هنگامی؟چران یم
ی ها  گله ، در ميان يافتنتی  چرا برای؟خوابان یم
 ؟  شوم  سرگردان ستانتدو
 

  محبوب
ها را  دانی، رد گله  دنيا، اگر نمی  زن ای زيباترين8

  هايت  چوپانها بيا و در آنجا بزغالهء بگير و بسوی خيمه
 ماديانهای  ، تو همچون  منء ای محبوبه9.  را بچران

 تو ء  بافته گيسوان10. ، زيبا هستی  فرعونء عرابه
 جواهر،  د و همچونبخشن  می  را زينت رخسارت
های طال با   گوشواره ما برايت11. آرايند  را می گردنت
 .  ساخت  خواهيم های نقره آويزه

  محبوبه

، بر   عطر من خوشی  از بو ، سرمست سرور من12
   در آغوشم  آه  من محبوب13. آشد ی دراز م بسترش
او مانند 14.  ُمر خوشبو دارد چونی ا ، رايحه آرميده
 »ی جد عين«ی  در باغها  آه استی ا یحشوی گلها
 .رويند یم
 

  محبوب
ی  زيباي  به چشمانت!   منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه15

 .  است  آبوتران و لطافت
 

  محبوبه
ی  داشتن  و دوست  جذاب ، تو چه  من محبوبی ا16

 سرو  و درختان17 زارها بستر ما هستند  سبزه!یهست
 . فكنندا ی م و صنوبر برما سايه

 
 .  واديها هستم و سوسن»  شارون «  سرخ  گل من

  محبوب
   همچون  زنان  در ميان  منء  محبوبهی،آر

 . خارها  در ميان استی سوسن
 

  محبوبه
   سيبی است  مانند درخت  مردان  در ميان  من محبوب3

، و  نشينم  می اش در زير سايه.  جنگلی  درختان در ميان
 تاالر  او مرا به4. سازد  می را شيرين   آامم اش ميوه

  مرا دوست  چقدر  داد آه  نشان  همه  آورد و به ضيافتش
   را با سيب  دهيد، و جانم  تقويت مرا با آشمش5. دارد
 .  او بيمارم  از عشق  آنيد، زيرا من تازه
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 مرا   راستش  و دست  است  او زير سر من  چپ دست6
  ، شما را به  اورشليم ندخترای ا7. آشد ی م در آغوش

   مزاحم  آه دهم ی م صحرا قسمی غزالها و آهوها
 . ما نشويد عشق

 از   دوان  دوان  آه  است  من  محبوب اين!  آنيد گوش8
 و   غزال  همچون  من محبوب9. آيد یها م ها و تپه آوه
   نگاه  ديوار ما از پنجره او پشت.   آهو است بچه
 .آند یم

،  ، ای زيبای من  منء ای محبوبه«:   گفت  من  به محبوبم10
   تمام  باران فصل.   است  گذشته زمستان11. برخيز و بيا

 سرايی   نغمه  و زمان گلها شكفته12.   است  و رفته شده
   گوش  ما به  در واليت صدای پرندگان.   است فرا رسيده

 ء  و هوا از رايحه  سبز شده  درختان برگ13. رسد می
 ء ای محبوبه.   است  گشته ، عطرآگين ای نوشكفتهتاآه
 ».، برخيز و بيا ، ای زيبای من من
 

  محبوب
  ها و پشت  صخره  در شكاف  آه آبوتر منی ا14

 تو را  شيرينی  بگذار صدای، هست سنگها پنهان
 .  را ببينم  زيبايت  و صورت بشنوم

 آنند  می  تاآستانها را خراب  آوچک را آه روباهان15
 .  است  آرده  ما شكوفه  تاآستان بگيريد، چون

 
  محبوبه

 ء او گله.   محبوبم  از آن  و من  است  من  از آن محبوبم16
  محبوبی ا17. چراند ی سوسنها م خود را در ميان

ها بگريزند،   شود و سايه  روز تمام  از آنكه ، پيش من
ی ها  آهو بر آوه  و بچه  غزال  بيا؛ همچون نزد من

 .  بشتاب منی ، بسو»باتر«
 

  محبوبه
   جانم  او را آه  در بستر خويش  هنگام شب

 او  بدنبال:   ديدم  خواب  دارد به دوستش
ها و   و در آوچه رفتم2.  يافتم ، اما او را نمی گشتم می

 . بود فايده ، اما بی ميدانهای شهر جستجو آردم
آيا «:  رسيدم پ  از آنان شبگردهای شهر مرا ديدند و من3

  هنوز از ايشان4» ايد؟  دارد ديده  دوستش  جانم او را آه

  او را گرفتم.   را يافتم  محبوبم  آه  بودم  دور نشده چندان
  ای دختران5.   آوردم  مادرمء  خانه  تا به و رها نكردم

   غزالها و آهوهای صحرا قسم ، شما را به اورشليم
 .شويد ما ن  عشق  مزاحم  آه دهم می

 و بوی   پيداست  دود از بيابان  ستون  مثل  آه  چيست اين6
فروشند   می  تاجران  مر و آندر و عطرهايی آه خوش

   روان  تخت اين!  آنيد نگاه7افشاند؟   می  اطراف به
   سپاهيان  نفر از نيرومندترين  شصت  آه  است سليمان
شمشير    آنانء همه8. آنند  را همراهی می  آن اسرائيل

هر يک . اند زنانی ماهر و جنگاورانی آارآزموده
  های شبانه اند تا در برابر حمله شمشيری بر آمر بسته

 از   پادشاه  سليمان  روان تخت9.  آنند  دفاع از پادشاه
 و   از نقره ستونهايش10.   است  شده  ساخته  لبنان چوب

  است   ارغوانء  از پارچه پشتی آن.   از طالست سايبانش
   دوخته  محبتشانء  نشانه ، به  اورشليم  دختران  دست  به آه
 .  است شده

   پادشاه  بياييد و سليمان ، بيرون  اورشليم دخترانی ا11
 در روز شاد   مادرش آهی را ببينيد، او را با تاج

 . نهاد، تماشا آنيدی  بر سر و اش یعروس
 

  محبوب
  از  چشمانت!  منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه
   آبوتران و لطافتی  زيباي  روبند به پشت

 از   آه  بزها استء  تو مانند گله  مواج گيسوان.  است
 و  صافی دندانها2. شوند ی جلعاد سرازير م آوه

ی  تازگ  به هستند آهی گوسفندانی  سفيد  تو به مرتب
   سرخ لبانت3.  باشند  و آنها را شسته  را چيده پشمشان
 روبند همانند   از پشت هايت گونه.   زيباست تو دهان
   داود است برجی  گرد  به گردنت4.   انار است ءدو نيمه
   آه استی  مانند هزار سپر سربازان  گردنت و زينت

  هايت سينه5. اند  آرده  را محاصره دور تا دور برج
   در ميان هستند آهی دو قلويی  غزالها  بچه مثل

 .چرند یسوسنها م
  ها بگريزند، من  شود و سايه  روز تمام  از آنكه پيش6
 ی،زيباي  تو چه7.   رفت  آندر خواهمء  مر و تپه  آوه به
 . نيستی  نقص در تو هيچ!   منء محبوبهی ا
 و اما  لبنانی از بلنديها.  بيا ، با من  من عروسی ا8

3

4



 غزل غزلهای سليمان 3
 

 

 و   شيران آهی ، جاي ، و از فراز سنير و حرمون نه
ی  و ا  منء محبوبهی ا9.  زير بيا  دارند، به نه ال پلنگان
و با ی  را ربود  دلم نگاهتک ، تو با ي  من عروس

ی ا10. ی مرا در بند آشيد  گردنبندتء حلقهک ي
   محبت  گواراست ، چه  من عروسی  و ا  منء محبوبه

 و خوشبوتر   است  تو دلپذيرتر از شراب محبت! تو
چكد و در  ی م تو عسل  از لبان11. عطرهای از تمام

 تو  لباسی بو.   است  نهفته  شير و عسل زير زبانت
 .  است  لبنان انگيز درختان  دل ء رايحه همچون

ی ، تو مانند باغ  من عروسی  و ا  منء محبوبهی ا12
   تنها از آنی، نيافتن دستی ا  چشمه ، و همچون بسته
  آهی انار هستی  زيبا  بوستان تو مثل14و13. ی هست من

در تو . رسند ی ثمر م  به  طعم خوشی ها  ميوه در آن
   و گياهان  و نيشكر، دارچين  و حنا، زعفران سنبل
 .رويند ی مر و عود م چونی معطر

   باغها را سيراب آهی هستی سار تو مانند چشمه15
ی ها  از آوه آهی هستی  روان  آب آند و همچون یم

 .شودی می  جار لبنان
 

  محبوبه
برخيزيد ! ، برخيزيد ، و ای باد جنوب  شمال ای نسيم16

   من  بوزيد تا بوی خوش  هستم  محبوبم  باغ  آه و بر من
 خود بيايد و از   باغ بگذاريد او به.  شود  جا پراآنده همه
 . بخورد  آن  طعم های خوش ميوه

 
  محبوب

   باغ  به ، من  من  وای عروس  منء ای محبوبه
،  آنم  می  را جمع ُمر و عطرهايم!  ام خود آمده

 . نوشم  را می  و شير و شرابم خورم  خود را می عسل
 

 :  اورشليم دختران
   سرمست  بخوريد و بنوشيد و از محبت دلدادگانی ا

 .و سرشار شويد
 

  محبوبه
 را  محبوبمی صدا.  ندارد  آرام ، اما دلم خوابم یم2
ی  ا باز آن«: دگوي ی، م  بر در آوبيده  آه شنوم یم

 در تو   آه آبوتر منی ، ا دلدار منی  و ا  منء محبوبه
 و   شده خيسی  شبانگاهء  از ژاله سرم.  نيستی عيب
 ».  است  نشسته  بر موهايم شبنم

  توانم ی م ، چگونه ام  درآورده  را از تن  لباسم منی ول3
  ، چگونه ام  را شسته ؟ پاهايم  را بپوشم  آن دوباره

 ؟  آنم  آثيف  آنها را دوباره توانم یم
آوشد   و می  آرده  در داخل  را از سوراخ  دستش محبوبم4

  خيزم بر می5. تپد  می  برای او بشدت دلم. در را باز آند
،  نهم  می  بر قفل وقتی دست.   روی او بگشايم تا در را به
در را برای 6. گردد  می  عطر ُمر آغشته  به انگشتانم
  چقدر دلم.   است ، ولی او رفته آنم  باز می محبوبم
، اما  گردم  می دنبالش!   را بشنوم خواهد باز صدايش می

، ولی جوابی  آنم  می صدايش.  يابم  جا نمی او را در هيچ
زنند و  يابند و می شبگردهای شهر مرا می7.  شنوم نمی

   حصار ردای مرا از من نگهبانان. آنند  می مجروحم
   آه دهم  می ، شما را قسم  اورشليم ای دختران8. گيرند می

 او   از عشق  من  او بگوييد آه  مرا يافتيد به اگر محبوب
 . بيمارم

 
 :  اورشليم دختران

بر ی  برتر  تو چه ، مگر محبوب  زنان زيباترينی ا9
 ی؟ده ی م  قسم  ما را اينچنين  دارد آه ديگران

 
  محبوبه

 هزار   ده او در ميان.  يباست سفيدرو و ز  من محبوب10
   سياه سر او با موهای مواج11.  همتايی ندارد جوان
   به چشمانش12.   است ، با ارزشتر از طالی ناب رنگش
اند و   نشسته  آنار نهرهای آب  آه  آبوترانی است لطافت

 مانند  هايش گونه13. اند گويی خود را در شير شسته
 از   آه  سوسنهايی است مثل  لبانش.  گلزارها، معطر است

   طاليی است  همچون دستهايش14. چكد  عطر مر می آن
   شفاف  عاج پيكرش.  باشد  شده  آراسته  با ياقوت آه

   ستونهای مرمر است  چون ساقهايش15.   است گوهرنشان
سيمای او .  باشند  شده طاليی نشانده  های  در پايه آه

   شيرين دهانش16.  تهمتاس  بی  سروهای لبنان همچون
،   اورشليم ای دختران.  داشتنی  دوست  و وجودش است
 .  و يار من  محبوب  است اين
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 :  اورشليم دختران
   تو آجا رفته ، محبوب  زنان زيباترينی ا

 .  و او را پيدا آنيم  برويم بگو تا با هم ؟ است
 

  محبوبه
  سان معطر بل  خود نزد درختان  باغ  به  من محبوب
.  را بچراند و سوسنها بچيند اش ، تا گله  است رفته

   من  از آن  و محبوبم  خود هستم  محبوب  از آن من3
 .چراند ی سوسنها م  خود را در ميانء او گله.  است

 
  محبوب

   دوست  ترصه  سرزمين ، تو همچون  منء ای محبوبه4
  ، زيبا، و همچون تو مانند اورشليم. داشتنی هستی

  نگاهت5.  هستی ، پرشكوه  برای جنگ شكری آراستهل
   غالب  بر من ، زيرا چشمانت  برگردان را از من

   آه  بزهايی استء  تو مانند گله  مواج گيسوان. اند آمده
 و  دندانهای صاف6. شوند  جلعاد سرازير می از آوه
 تازگی   به  سفيدی گوسفندانی هستند آه  تو به مرتب
 روبند تو   از پشت هايت گونه7. شند با  شده شسته

 و   ملكه  شصت در ميان9و8.   انار استء همانند دو نيمه
، آسی را مانند آبوتر   دوشيزه هشتاد آنيز و هزاران

.   است  مادرشء او عزيز و يگانه.   نيافتم عيب خود بی
آنند و   می بينند تحسينش  وقتی او را می دوشيزگان

: پرسند آنها می10. ستايند  را می او ها و آنيزان ملكه
  درخشد و چون  می  صبحء  سپيده  مثل  آه  آيست اين«
   پرشكوه  پاک و مانند ستارگان  آفتاب  زيبا و مثل ماه
 »؟ است

های   تا دره  گردو رفتم  درختان  ميان  به من11
  های درختان  تاآها و شكوفهء سرسبز و برگهای تازه

 آنجا   به  چگونه اما نفهميدم12.  انار را تماشا آنم
 بر   آسی آه  مرا چون  من ، زيرا اشتياق رسيدم
 .راند  می  پيش  به  سوار است  شاهزادگانء عرابه

 
   اورشليم دختران

برگرد تا تو .  برگرد»یشولم«دختر ی برگرد، ا13
 . را تماشا آنيم

  محبوبه

  رقصی  گوي خواهيد مرا تماشا آنيد چنانكه یچرا م
 آنيد؟ یرا تماشا م»  محنايم«
 

  محبوب
 .  زيباست  تو چه ، خراميدن  منء شاهزادهی ا

   به  آه استی  جواهرات تو همچونی پاها
 تو  ناف2.  باشند  شده  داده  ماهر تراش  هنرامندان دست

آمر .  گوارا باشد  پر از شراب  آه استی مانند جام
  اش ها احاطه سوسن  آه استی  گندم  خرمن تو همچون

دوقلو ی  غزالها  بچه  مثل هايت سنيه3.  باشند آرده
   و چشمانت  است از عاجی  برج  مثل گردنت4. هستند

 ء نزد دروازه»  حشبون«ی ها  برآه  زالل مانند آب
   آه  است  لبنان برجی  زيباي تو بهی بين. »  ربيم بيت«

  َمل َآر  مانند آوه سرت5. باشد ی م  دمشق بر سرراه
. اند  اطلس  لطافت  به  و گيسوانت  است افراشته
 .سازد ی را اسير خود م  پادشاهان موهايتی ها حلقه

   و چه  شيرين ؛ تو چه  منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه6
  هايت و سينهی ، بلند قامت  نخل مانند درخت7! یدلپسند
  از اين«:  بخود گفتم8.  خرماستی ها  خوشه همچون
   را خواهم هايش  و شاخه  رفت  باال خواهم  نخل درخت
 و  انگور استی ها  مانند خوشه هايت سينه» . گرفت
  هايت بوسه9؛ دهد ی م انگيز سيب دلی  تو بو نفس
 .  شرابها است  گواراترين چون

 
  محبوبه
 و   برسد و بر لبان  محبوبم  به  شراب  اين باشد آه
   محبوبم  از آن من10. شودی  جار  ماليمت  به دهانش
،   من محبوبی ا11.   است  من  مشتاق  و محبوبم هستم

 سر  بهی ا  را در دهكده ؛ شب  دشتها برويم بيا تا به
 تاآستانها   ميان ، به  زود برخاسته و صبح12،  بريم
 و   آرده  انگور گل  آيا درختان  آه  تا ببينيم برويم
   انار شكوفه ن درختا اند؟ ببينيم  شكفته گلهايش
   تو تقديم  خود را به  محبت آنجا من اند؟ در آرده
   خود را پخشء ها رايحه مهر گياه13.  آرد خواهم

   خوشمزهء  ميوه  نوع ما همهی درهاک آنند و نزدي یم
تو، ی  برا نو و آهنهی  لذتها  نوع  همه من. وجود دارد

 . ام  آرده ، ذخيره  من محبوبی ا
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  محبوبه
 هرجا تو   آنگاه.ی بود  تو برادر من آاشی ا
  ، بدون  تو را ببوسم توانستم ی م ديدم یم را

 تا  آوردم ی م  مادرمء  خانه تو را به2.   رسوا شوم آنكه
   در آنجا شراب.ی را بياموز  محبت  من در آنجا به

 تا  دادم ی تو م  انار خود را بهء  و عصاره  طعم خوش
  بود و دست ی م تو زير سر من   چپ دست3. یبنوش

  دخترانی ا4. آشيد ی م  مرا در آغوش راستت
 ما   عشق  مزاحم  آه دهم ی م ، شما را قسم اورشليم
 .نشويد

 
   اورشليم دختران

 و از   آرده  خود تكيه  بر محبوب  آه  آيست اين5
 آيد؟ یصحرا م

 
  محبوب

   از مادر زاده آهی ، جاي  سيب  درخت در زير آن
 .  بيدار آردم  را در دلت  محبت  منی،شد
 

  محبوبه
 طال ء  حلقه  و مرا چون  خود مهر آن  مرا در دل محبت6

   مانند مرگ محبت.   با تو باشم  ببند تا هميشه بر بازويت
  پرقدرت  های  شعله  همچون اش  و شعله قدرتمند است

 . آند سوزاند و نابود می رحمی می  با بی آتش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنند و   را خاموش  محبتء توانند شعله آبهای بسيار نمی7
 بكوشد با  هر آه.  را فرو نشانند سيالبها قادر نيستند آن

 و خواری   آورد، جز خفت  را بچنگ  محبت ثروتش
 .  نخواهد شد چيزی عايدش

 
 :  اورشليم دختران

   هنوز بزرگ هايش  سينه  آه داريمی خواهر آوچك8
  او بيايد چهی  خواستگار بهی ر آساگ. اند نشده

ی بود بر او برجها یاگر او ديوار م9؟  آرد خواهيم
  از چوبی بود با روآش ی و اگر در م ساختيم ی م نقره

 . پوشانديم یسرو او را م
 

  محبوبه
 از   دل من.  آنی  برجها هايم  و سينه  ديوارم من10

 .  ام  خود ربوده محبوب
   را به  و آن داشتی  تاآستان مون ها  در بعل سليمان11

 او   به ، هزار سكه ک هر ي  داد آه  اجاره آشاورزان
 تو   خود را به  تاآستان ، من سليمانی اما ا12. بدهند

   سكه  و دويست  توست  مال  آنء ، هزار سكه دهم یم
 .آنند یمی  نگهدار  از آن آهی  آسان مال

 
  محبوب

،   بشنوم  را از باغ صدايت، بگذار   منء محبوبهی ا13
 . را بشنوند  منتظرند تا صدايت دوستانم

 
  محبوبه

   و بچه  غزال ، همچون  من محبوبی  بيا ا نزد من14
 . بيا منی ، بسو عطرآگينی ها آهو بر آوه
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اشعيا
 
 عهد   از ساير آتب  آه  قولهايی است  نقل  از مجموع ، بيش  اشعيا شده  در عهد جديد از آتاب قولهايی آه نقل

   از هر نبی ديگری به  و بيش زيسته  می  از مسيح  پيش اشعيا هفتصد سال.   است  در عهد جديد شده عتيق
 .  است  داشته  موعود توجه حظهور مسي

   اسرائيل خداوند از قوم.   است  شده  نوشته  اسرائيل  قوم  به  منظور هشدار دادن  اشعيا اساسًا به آتاب
 ديگر  موضوع.  نمايند  بردارند و بسوی او بازگشت  دست آلود خويش  و گناه  از آارهای قبيح خواهد آه می

 .، تسلی و اميد  گناهان  از بخشش  عبارتست  ظهور آه  اين  نتايج و  است  اشعيا ظهور مسيح آتاب
  گاو مالک خود را و االغ«: نمايد  می  را توصيف  خويش  زمان  مردم  ادبی، گناهان  خاص اشعيا با مهارت

اشعيا خداوند را » .شناسد  شعور ندارد و خدای خود را نمی  اسرائيل شناسد، اما قوم  را می  خويش صاحب
 دارد و   خود را عميقًا دوست  قوم  حال  در عين آند آه  معرفی می  و دانای آل ، قادر مطلق  خالق  عنوان به

 . باشد  داشته  مصاحبت  با آنان  است مايل
 با زبانی   مسيح  و زحمات  خدمت  در آن ، آه  است  و سه  پنجاه ، فصل  آتاب  اين  فصل احتماًال مهمترين

 .  است  شده وصيفبسيار گويا ت

 خدا در   آه استی  پيامهاي  شامل  آتاب اين
 و آحاز و   عزيا و يوتام سلطنت  دوران

   رؤيا به  يهودا، در عالم  سرزمين حزقيا، پادشاهان
 يهودا و ء  پيامها درباره اين.  داد اشعيا پسر آموص

 .  است  اورشليم  آن پايتخت
 

   اسرائيل قومی ياغيگر
  فرمايد گوش ی خداوند م آنچه  ، به  و زمين آسمانی ا2

   برضد من ام  آرده  بزرگ آهی فرزندان«: آنيد
   صاحب خود را و االغک گاو مال3. اند برخاسته
 شعور ندارد و   اسرائيل شناسد، اما قوم ی را م خويش
 ».شناسد یخود را نمی خدا

 زير بار   پشتتان  گناهكار آه وای بر شما قوم4
 شرور و  وای بر شما مردم.  است   شده  خم گناهانتان
 و او   رو گردانده اسرائيل  بنی  از خداوند مقدس فاسد آه

 بر   خود دست چرا از گناهان5. ايد را ترک گفته
ايد؟ ای   نشده  آافی مجازاتء  اندازه داريد؟ آيا به نمی

از سرتاپا 6.   بيمار است  تمام ، فكر و دلت اسرائيل
   نمانده  در بدنت جای سالم هستی؛   و مضروب مجروح
آسی آنها ،   و عفونی شده  باز مانده زخمهايت.  است

 .  است  نماليده  و مرهم  نزده را بخيه

 و   گشته  ويران ، سرزمينتان  اسرائيل ای قوم7
   هر چه بيگانگان.   است  شده  آشيده  آتش  به شهرهايتان

برند   می رت غا  به بينند، در برابر چشمانتان  می را آه
  ای در مزرعه  آلبه  همچون اورشليم8. آنند و نابود می

 .  است  و تنها مانده دفاع و مانند سايبانی در جاليز، بی
  رسيد اين ی ما نم  داد قوم  به اگر خداوند قادر متعال9

   مثل ماند و اورشليم ینمی  نيز از ما باق  آمء عده
 . رفت ی م از بينی  بكل  و عموره سدومی شهرها

   اهالی سدوم  چون  آه  اورشليم  و ای مردم ای حاآمان10
او 11.  دهيد  خداوند گوش  آالم  فاسد هستيد، به و عموره

ديگر آنها را .  های شما بيزارم از قربانی«: فرمايد می
 شما را ء قوچهای فربه.  نياوريد  حضور من به

ها و   بره گاوها و  خون  نيستم ديگر مايل.  خواهم نمی
 وقتی   آه  آسی از شما خواسته چه12.  ها را ببينم بزغاله

ها را با خود بياوريد؟   قربانی آييد اين  می  حضور من به
 ء  خانه  آستان  چنين  اين  آه  داده  شما اجازه  آسی به چه

.  را نياوريد  هدايای باطل ديگر اين13 آنيد؟  مرا پايمال
  و از  دارم انيد نفرتسوز  می  از بخوری آه من

 و در   ماه  در اول  مذهبی و مراسمی آه اجتماعات
   اين توانم نمی.  آوريد بيزارم  بجا می روز َسَبت
   آنها متنفرمء از همه14.   آنم آلود را تحمل  گناه اجتماعات
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 را   دستهايتان هرگاه15.   را ندارم  هيچكدام  ديدن و تحمل
 روی خود را از شما  دراز آنيد، بسوی آسمان

   دعای بسيار آنيد، اجابت  گرداند و چون برخواهم
 .  است  آلوده  خون  نمود؛ زيرا دستهای شما به نخواهم

 در  را آهی گناهان! خود را بشوييد و طاهر شويد«16
. ايد از خود دور آنيد  شده  مرتكب حضور من

  به.  باشيد را بياموزيد و با انصافی نيكوآار17
 ».آنيدک  آم زنان  و بيوه  و يتيمان ومانمظل

   با شما اين  من  و جدل بحث«: فرمايد یخداوند م18
  خونی  سرخ  به گناهانتانی ها  لكه اگر چه:  است
 و شما را  آنم یمک  پا  آنها را مانند پشم ، اما من است

 مرا  استی آاف19!  سازم ی سفيد م  برف همچون
.   سير آنم  زمين ز محصول آنيد تا شما را ا اطاعت

   دهيد، بدست  ادامه از منی  سرپيچ اما اگر به20
 .  خداوند است  آالم اين» . خواهيد شد  آشته دشمن

 خداوند وفادار   به ، زمانی تو نسبت ای اورشليم21
   خدايان  بدنبال  يک فاحشه بودی، اما اينک همچون

ی، اما  بود  و انصاف زمانی شهر عدل. روی ديگر می
   نقره زمانی چون22. ای  شده  شهر جنايتكاران اآنون
. ای  شده مصرف  بودی، ولی اينک فلزی بی خالص

 همانند   بودی، ولی اآنون  ناب  شراب زمانی همچون
   ياغی و شريک دزدانند؛ همه رهبرانت23. ای  شده آب

  آنند و به  نمی  حمايت خوارند؛ از يتيمان رشوه
  بنابراين24. دهند  نمی  گوش زنان دادخواهی بيوه

: گويد  آنها می  به  اسرائيل خداوند، خدای قادر متعال
   آرام  نگيرم  هستيد؛ تا از شما انتقام  من شما دشمن«

   فلز در آوره  خود، شما را مثل  دست به25.  شوم نمی
 . خود پاک شويد  تا از آثافت گدازم می

 شما   به اليقی اوران و مش ، رهبران مانند گذشته«26
   و امانت  شهر عدالت  را به  بخشيد تا اورشليم خواهم

 ».مشهور سازند
 را  آار آن توبهی  و اهال ، اورشليم خداوند عادل27

 را   و عصيانگران اما گناهكاران28.  خواهد داد نجات
  ک او را تر را آهی  خواهد رساند و آسان  هالآت به

 .آنند نابود خواهد آرد
   بلوط خود در زير درختانی پرست شما از بت29

ی و مانند بلوط30،  خواهيد شد  پشيمان باغهايتان

.   خواهيد رفت ، از بين آب یبی و باغک خش
 خواهند   در آتش  مانند آاه  با اعمالشان زورمندانتان31

 . دهد قادر نخواهد بود آنها را نجاتی  و آس سوخت
 

  پايدار صلح
  يهودا و شهر  سرزمينء دربارهی ر ديگ پيغام

 اشعيا پسر   خداوند به  از جانب اورشليم
 : رسيد آموص

   خداوند بر آنء  خانه آهی آخر، آوهی در روزها2
 خواهد شد و   دنيا محسوبء  قله قرار دارد، بلندترين

 خواهند   آنجا روانه  به مختلفی  از سرزمينها مردم
   خداوند آه  آوه بياييد به«:   خواهند گفت آنان3. گرديد
 تا او   قرار دارد برويم  بر آن اسرائيلی  خداء خانه
   ما ياد دهد و ما آنها را اطاعت  خود را به قوانين
   خود را در اورشليم زيرا خداوند دستورات.  آنيم

 ».آند یصادر م
 خواهد داد و  ها خاتمه  قوم بينی  جنگها خداوند به4

ی ها  و نيزه  گاو آهن د را بهخوی  شمشيرها آنان
دنيا ی ها قوم.  خواهند آرد  تبديل  اره  را به خويش

 . با يكديگر نخواهند بود ديگر در فكر جنگ
 !  برويم  بياييد در نور خداوند راه  يعقوب نسلی ا5
 

 شود ی نابود م تكبر انسان
   است آردهک  را تر  اسرائيل  قوم  علت  اين خداوند به6
ها و  یشرقی  از جادوگر  ايشان مين سرز آه

ها را بجا  ی اجنب  رسوم  و مردم ها پر شده یفلسطين
، و از  طال و نقرهی  از گنجها اسرائيل7. آورند یم

   ساخته  انسان  بدست آهی و بتهاي8 ها اسبها و عرابه
   بتها را پرستش  اسرائيل مردم.   است ، پر گشته شده
. زنند یجلو آنها زانو م  و بزرگک و آوچ9 آنند یم

 . را نخواهد بخشيد  ايشان  گناه خدا اين
   درون  حضور او به  خداوند و هيبت  از ترس مردم10

ها خواهند خزيد و خود را   صخره غارها و شكاف
رسيد  خواهدی روز11.  خواهند آرد پنهانک در خا

  و تكبر انسانها نابود خواهد شد و فقطی  بلندپرواز آه
 روز، خداوند  در آن12.  خواهد بود  متعالخداوند

 مغرور و متكبر برخواهد   برضد اشخاص قادرمتعال
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ی  سروهاء همه13.  خواهد آرد  و آنها را پست خاست
 خواهند  خم»  باشان«ستبر ی و بلوطها»  لبنان«بلند 
 برجها ء و همه15، بلندی ها ها و تپه  آوه تمام14. گرديد

.  خواهند شد يكسانک ا با خ مرتفعی و حصارها
، در برابر خداوند   و باشكوه بزرگی ها ی آشت تمام16

   و عظمت  شكوه تمام18و17. خواهند گرديدی متالش
ک  بخا  و غرور آدميان  خواهد رفت  از بين انسان
نابود خواهند گرديد و ی بتها بكل.  خواهد شد نشانده
 . خواهد بود  خداوند متعال  روز فقط در آن

   را بلرزاند، تمام  خداوند برخيزد تا زمين نگامی آهه19
 غارها   درون  او به  جالل  و از هيبت  از ترس دشمنانش
 بتهای   مردم آنگاه20. ها خواهند خزيد  صخره و شكاف

 خود را برای موشهای آور و خفاشها ء طال و نقره
 غارها خواهند خزيد   درون  به ايشان21.  خواهند گذاشت

 شكافهای   خداوند، خود را در ميان  جالل  هيبتتا از
 . سازند ها پنهان صخره

  آهی  نفس او مثل!   است  چقدر ضعيف انسان22
 . نكنيد  توآل  انسان هرگز به!  آشد ناپايدار است یم
 

  و يهودا بر اورشليمی داور
  و روزی  بزودی رزق خداوند قادر متعال

د آرد و  خواه  و يهودا را قطع اورشليم
قحطی .   برخواهد داشت  را از ميان  مملكت بزرگان

  ، داوران  و سپاهيان جنگاوران2.  خواهد بود  و آب نان
 و  سرداران3،   سفيدان  و ريش و انبيا، فالگيران

 ماهر و  ، صنعتگران  و حكيمان زادگان اشراف
بجای 4.   خواهند رفت ، همگی از بين  حاذق جادوگران

 جا  همه5.  خواهند آرد  را اداره  مملكت آان، آود آنان
 ديگری را   حق  خواهد بود و هرآس  و مرج هرج
 خواهد   نزاع  به  با همسايه همسايه.  خواهد نمود پايمال

   نخواهند داشت  را نگه  پيران  احترام ، جوانان پرداخت
 بر خواهند   انسانهای شريف  عليه  پست و اشخاص

 . خاست
را ی ، يك خاندانک  افراد ي هد رسيد آهخوای روز6

  تو لباس«:  ، خواهند گفت  آرده  خود انتخاب از بين
 ».  رهبر ما باش  پسی، دار اضافه

   من از دستی  آمك ، هيچ نه«:  خواهد داد او جواب7
مرا .  ندارمک و پوشاک  نيز خورا من! آيد یبر نم

 »!رهبر خود نكنيد
 خواهد   شد و يهودا از بين خواهد  خراب آری، اورشلم8

  گويند و عمل  می  برضد خداوند سخن ، زيرا مردم رفت
. نمايند  می  او اهانت  حضور پرجالل آنند و به می

  سازد و نشان  می  را فاش  راز درونشان  آنانء چهره9
   و عموره  سدوم  مانند مردم آنان.  گناهكارند دهد آه می

 آارهای  ، زيرا با اين بر آنانوای . آنند  می آشكارا گناه
 .اند  آرده ، خود را دچار مصيبت زشت

 شما  نصيبی سعادتمند«:  بگوييد  درستكاران به10
مند خواهيد  خود بهرهی  آارهاء خواهد شد و از ثمره

برشما، زيرا ی وا«:  بگوييد  بدآاران بهی ول11» .شد
  اعمالتانی  سزا  شما خواهد شد و به  نصيب مصيبت

 ».واهيد رسيدخ
   شما آودآانند و حاآمانتان ، رهبران  من ای قوم12

 .آشانند  گمراهی و نابودی می  شما را به آنان.  زنان
ی  و داور  خود را محاآمه  تا قوم خداوند برخاسته13
 خواهد   را محاآمه  قوم  و رهبران او بزرگان14. آند

،  آرده   را غارت فقيرانی  تاآستانها آرد، زيرا آنان
  خداوند قادر متعال15. اند خود را پر ساختهی انبارها

   بر قوم  اينچنين  آه  است  شده شما را چه«: فرمايد یم
  و خونک  خا  را به آنيد و آنان ی م  ستم من
 »آشيد؟ یم

   را نيز محاآمه  مغرور اورشليم خداوند زنان16
ی هاروند و النگو ی م  راه  با عشوه آنان. خواهد آرد

انگيز   شهوت آورند و با چشمان یخود را بصدا در م
  خداوند بر سر اين17. زنند ی م  پرسه  جماعت در ميان
  آنان. مو شوند یخواهد فرستاد تا بی گری  بال زنان

.  و رسوا خواهد آرد  عريان را در نظر همه
 خواهد   را از ايشان آالتشان  زينت خداوند تمام19و18

ها،  آاله20، ها، النگوها، روبندها  گوشواره گرفت
بندند،  ی بر آمر و بازو م آهی  پاها، دعاهاي زينت

ی، بينی زينتی ها انگشترها و حلقه21 عطردانها،
ها،  آئينه23،  و بلند، شالها، آيفها نفيسی لباسها22

 ی،آر. ، روسريها و چادرها آتانی زيبای دستمالها
ی بجا24. هد آرد خوا  اينها محرومشانء خداوند از همه
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ی بجا.  خواهند داد گند تعفنی  عطر، بو خوشی بو
ی ها لباسی بجا.   آمر خواهند بست  به آمربند، طناب

ی  موها تمام.  عزا خواهند پوشيد بلند و زيبا، لباس
ی  رسواي  به شان ی و زيباي  خواهد ريخت زيبايشان

   جنگ  در ميدان شوهرانشان25.  خواهد شد تبديل
  ، در سوگ شدهک و شهر مترو26 خواهند شد  آشته
 . سر خواهد داد  و ناله  خواهد نشست آنان

 
  خواهد آمی  بقدر  تعداد مردان  زمان در آن
،  مرد شدهک  ي  دامن  به  دست  زن  هفت بود آه
خود را ک و پوشاک ما خود خورا«:  خواهند گفت

د  تو را شوهر خو  بده  اجازه فقط.  آنيم ی م تهيه
 ».  نشويم  شرمگين  تا نزد مردم بخوانيم

 
 » خداوندء شاخه«
 خواهد  زيبا و پرشكوه»  خداوندء شاخه« روز  در آن2

   است  توليد نموده  خداوند در اسرائيل بود و ثمری آه
 خواهد   سرزمين  آن  يافتگان  نجات  فخر و زينت مايه
   زنده يماند تا در اورشل  شده  برگزيده آسانی آه3. گرديد

  ناميده»  پاک خدا قوم« خواهند بود و  بمانند، در امان
،   را داوری آرده  اسرائيل خداوند قوم4. خواهند شد

 و خونی   اورشليم  و گناه  را پاک خواهد ساخت ايشان
 ء سايه5.  ، خواهد شست  است  شده  ريخته  در آن را آه

بود و او  خواهد   اورشليم  ساآنانء خداوند بر سر همه
 ء  با شعله  و در شب ، در روز با ابر غليظ مانند گذشته

 او در  جالل6.  خواهد آرد  محافظت  از ايشان آتش
 و   خواهد بود و در باران  ايشان گرمای روز سايبان

 .  ايشان  پناهگاه طوفان
 

  سرود تاآستان
  خود و  محبوبء در بارهی سرودک اين

 : سرايم ی م تاآستانش
 . حاصلخيز داشتی ا بر تپهی  تاآستان  من بوبمح

 ،  را دور ريخت  را آند و سنگهايش او زمينش2
 .  آاشت  مو را در آن  درختان و بهترين
 ، ساختی بان  ديده  برج  آن درون
 . آند نيز در آنی چرخشت

 ،  انتظار انگور نشست چشم
 . آورد  انگور ترش اما تاآستانش

 و  اورشليمی اهالی ا«: گويد ی م  من  محبوب اآنون3
  ديگر چه4!  آنيد  حكم  و باغم  من يهودا، شما در ميان

؟ چرا   نكردم  آه آردم ی خود م باغی  برا بايست یم
، انگور  انگور شيرينی  بجا  زحمت  همه  از اين پس
را ی  نيز ديوار  من  است  چنين  آه حال5؟  آورد ترش
   چراگاه  آرد تا به واهم خ ، خراب ام  آشيده  دورش آه

.  گردد  پايمال حيواناتی  شود و زير پا تبديل
 را   آرد و زمينش  نخواهم  را ديگر هرس تاآستانم6

 خار و   تا در آن گذارم ی را وا م آن.  آند ديگر نخواهم
   ديگر بر آن  آه دهم ی ابرها دستور م  برويد و به خس
 ».نبارند

  اسرائيل بنی.   خداوند است  قوم ن، داستا  تاآستان داستان7
 خداوند با   يهودا نهالهايی آه  هستند و مردم  تاآستان همان

 خود انتظار  او از قوم.  خود نشاند خشنودی در تاآستان
 روا   و ستم  ظلم  بر مردم ، ولی ايشان  داشت انصاف
   به ، اما فرياد مظلومان  داشت او انتظار عدالت. داشتند
 .رسيد ی م گوشش

 
  بر بدآارانی وا

خريد تا  ی م  و مزرعه  خانه  دايم بر شما آهی وا8
در ی  تنهاي  نماند و خود به ديگرانی برای ديگر جاي
   من  به خداوند قادر متعال9.  شويد  ساآن سرزمينتان
ی  و خال  و زيبا ويران بزرگی ها  خانه  اين فرمود آه
ک ، ي  تاآستان ب جري از ده10.  خواهند شد از سكنه
،   تخم  من  نخواهد آمد و ده  نيز بدست  شراب بشكه
 ! نيز نخواهد داد  غله منک يی حت
  شويد و تا نيمه  زود بلند می  صبح وای بر شما آه11

  با ساز و شراب12. پردازيد  می  و نوش  عيش  به شب
 آارهای خداوند  آنيد، اما به  می  خود را گرم محفل
   نابخردی به  بخاطر اين بنابراين13. انديشيد نمی

 از  رهبرانتان.  تبعيد خواهيد شد سرزمينهای دور دست
 . عادی از تشنگی خواهند مرد گرسنگی و مردم

،   خود را باز آرده  زياد دهان  با ولع دنيای مردگان14
 و  بزرگان.  خود فرو برد  آام تا آنها را به

4
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 شادی   عادی آه دم مر  همراه  اورشليم زادگان اشراف
 . خواهند شد  مرگء آنند، همگی طعمه می

 خوار   خواهند شد و همه  پست  روز، متكبران در آن15
 برتر  اما خداوند قادر متعال16 خواهند گرديد،  و ذليل
 و  ، عادل  او مقدس  خواهد بود، زيرا فقط از همه
   در ميان  روزها، حيوانات در آن17.  نيكوست
ها   بره  خواهند چريد؛ آنجا چراگاه ی اورشليمها ويرانه

 .ها و بزها خواهد شد و گوساله
  بستهی  گار  به آهی  حيوان  مثل آهی بر آنانی وا18
 خود   بدنبال  را با طناب  باشد، گناهانشان شده
خدا، زود ی ا«: گويند یو با تمسخر م19، آشند یم

از ی  آار چه   ببينيم خواهيم یم!   آن  ما را تنبيه باش
 را بد و بد   خوب بر شما آهی وا20» !آيد ی برم دستت

را ی و شيرينی را شيرينی دانيد؛ تلخ ی م را خوب
 .خوانيد یمی تلخ

پنداريد و بنظر  ی خود را دانا م بر شما آهی وا21
   استاديد اما نه بر شما آهی وا22؛ نماييد ی م خود عاقل
و ی ار در شرابخو ، بلكه عدالتی در اجرا
 را  گيريد و آنان ی م  رشوه از بدآاران23 !یميگسار
. نماييد ی م  را پايمال  نيكوآاران آنيد و حق ی م تبرئه

   در آتش آهک  خش  و علف  مانند آاه بنابراين24
 خواهد گنديد و  هايتان سوزد، ريشه یافتد و م یم

 خداوند  خواهد شد، زيرا قوانينک  خش هايتان شكوفه
  مقدسی  خدا ، آالم  را دور انداخته عالقادر مت
 خود  خداوند بر قوم25. ايد  را خوار شمرده اسرائيل
   تا ايشان  خود را دراز آرده  و دست استک خشمنا

آيند، و  ی درم  لرزه ها به تپه.  آند را مجازات
   در خيابانها انداخته  زباله  مثل مردمی ها الشه
   او پايان  و غضب ، خشم با وجود اين. شوند یم
 .دارد ی برنم  ايشان  از مجازات يابد و او دست ینم
 فرا خواهد خواند  هايی را از دور دست خداوند قوم26

و در 27 خواهند آمد  آنها بسرعت.  بيايند  اورشليم تا به
   نخواهد لغزيد و توقف  نخواهند شد و پايشان  خسته راه

 باز نخواهد  يشانآمربندها و بند آفشها. نخواهند آرد
. بخوابند  آنند يا  استراحت آنكه خواهند دويد بی. شد
  سم.   است  خميده  تيز و آمانهايشان تيرهايشان28

 و   است  خارا محكم  مانند سنگ اسبهای ايشان

  ايشان29. چرخند  باد می  مثل هايشان چرخهای عرابه
  آيند و آن غرند و بر سر شكار فرود می  شير می چون

   آسی نتواند از چنگشان برند آه  جايی می را با خود به
   روز، آنها مانند دريای خروشان در آن30.  دهد نجات

 سراسر   خواهند غريد و تاريكی و اندوه  من بر سر قوم
 خواهد   تيره  آن  و آسمان  را فرا خواهد گرفت اسرائيل

 .شد
 

  اشعيا رسالت
 ، خداوند گذشت در  عزيای پادشاه در سالی آه

 بود   نشسته  بر تختی بلند و باشكوه  آه را ديدم
 را   تخت اطراف2.  بود  او پر شده  خدا از جاللء و خانه

   بال  شش هر فرشته.  بودند  آرده  احاطه فرشتگان
پوشاند، و با   خود را می  صورت  با دو بال  آه داشت
از  ديگر پرو  پاهای خود را، و با دو بال دو بال

: گفتند خواندند و می  سرود می  نوبت آنها به3. آرد می
  ؛ تمام  خداوند قادر متعال  است ، مقدس ، مقدس مقدس«

  صدای سرود آنها چنان4» !  او پر است  از جالل زمين
  سپس. لرزاند  خدا را میء های خانه  پايه  بود آه باقدرت
 . از دود پر شد  خانه تمام

  زيرا من!  شدمک  هال  آه بر منی وا«:   گفتم آنگاه5
  لبک ناپای  قوم  و در ميان  هستم لبک ناپای  مرد آه

 »!  را ديدم  قادر متعال ، خداوند، پادشاه آنم یمی زندگ
 پرواز آرد   قربانگاه  بطرف از فرشتگانی  يك سپس6

  افروختهی  زغال  داشت  در دست آهی و با انبر
  حال«:   و گفت  گذاشت مدهانی  را رو و آن7  برداشت

 را   لبهايت  افروخته  زغال  اين.یديگر گناهكار نيست
 ».  است  شده  بخشيده  گناهانت  و تمام  آرده لمس

را ی  آس چه«: فرمود ی خداوند م  آه  شنيدم آنگاه8
 » برساند؟  قوم  اين  ما را به  تا پيغام بفرستم
 ».  بفرستمرا.   بروم  حاضرم خداوندا، من«:  گفتم

  هر چه:   را بده  پيغام  اين  من  قوم برو و به«: فرمود9
بيشتر بشنويد آمتر خواهيد فهميد و هر قدر بيشتر 

  دل«:  افزود سپس10» .ببينيد آمتر درک خواهيد آرد
  و  آن  را سنگين  ساز، گوشهايشان  را سخت  قوم اين

مند و  را ببند، مبادا ببينند و بشنوند و بفه چشمانشان
 ».، شفا يابند  آرده  بازگشت بسوی من
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 خواهد   ادامه  وضع اينی  آ خداوندا، تا به«:  گفتم11
 »؟ داشت
 شود و   خراب  شهرهايشان آهی تا وقت«:  داد پاسخ
   ويران  سرزمينشان نماند و تمامی در آنها باقی آس

  دور دستی  سرزمينها  آنها را بهء  همه و من12، گردد
   زمان در آن13. شودک  آنها مترو  و سرزمين بفرستم
ی  خود باق  در سرزمين  من  از قوم دهمک هرچند ي

  با اين.   خواهند رفت  نيز از بين مانند، اما آنان یم
   و چنار خواهند بود آه  مانند بلوط  اسرائيل  قوم حال
ماند و  یمی  باق  در زمين اش  شود آنده  قطع چون
 ».آند ی رشد م دوباره

 
 » عمانوئيل«

)  عزياء  و نوه پسر يوتام( آحاز  آهی در زمان
  ، پادشاه آرد، رصين  می يهودا سلطنت بر
   اورشليم  به  اسرائيل ، پادشاه)پسر رمليا (  و فقح سوريه
 . آنند  را تصرف  آردند، ولی نتوانستند آن حمله

  با  و اسرائيل  سوريه  دربار خبر رسيد آه بهی وقت2
 يهودا   پادشاه اند تا با يهودا بجنگند، دل  متحد شده هم

   درختان  لرزيد، همانطور آه  او از ترس و قوم
 .لرزند ی م  در برابر طوفان جنگل

  تو با پسرت«:  اشعيا فرمود  خداوند به سپس3
او را در .  برو  آحاز پادشاه  ديدن  به* شارياشوب

آنند، در انتهای  می آار   رختشويها در آن ای آه جاده
   او بگو آه به4.  بااليی پيدا خواهی آرد  حوض قنات
   خشم آتش.  بنشيند  باشد و آرام  آماده  نباشد، فقط نگران
 بلند   هيزم  از دو تكه  آه  مانند دودی است  و فقح رصين
 و   سوريه بلی، پادشاهان5. شود؛ بگو از آنها نترسد می

آنها 6. اند  تبانی آرده م بضد يهودا با ه اسرائيل
 را   يهودا لشكرآشی آنند و مردمانش خواهند به می

 را  ، پسر طبئيل  را تسخير آرده  اندازند و آن بوحشت
 . پادشاهی بنشانند بر تخت

   نقشه  اين  آه گويم ی م  خداوند هستم  آه اما من«7
 محدود   سوريه زيرا قدرت9و8، نخواهد شدی عمل

                                                 
 کمی بر ءعده«اين نام بزبانی عبری به معنی . شارياشوب   *

 .باشد می» خواهند گشت

  نيز محدود  دمشق  و قدرت  دمشق تش پايتخ  به است
 نيز   اسرائيل همچنين.   رصين  پادشاهش  به است
ی  نيز قدرت  و سامره  سامره  از پايتختش بيشی قدرت
ی  پادشاه بدانيد آه.  ندارد  فقح  از پادشاهش بيش

 خواهد   از بين  سال  و پنج  شصت  در عرض اسرائيل
 مرا باور   اگر سخنانآنيد؟ ی را باور م آيا اين.  رفت

 ».  خواهيد رفت نكنيد شما نيز از بين
  آحاز پادشاهی برای  ديگر  خداوند پيام سپس10

 :فرستاد
ی  شو  تا مطمئن بخواهی  عالمت آحاز، از منی ا«11
  آهی هر عالمت.  داد  خواهم  را شكست  دشمنانت آه

  ، برايت  در آسمان  باشد چه  در زمين  چهی،بخواه
 ». خواهد شد مانجا

   آار را نخواهم اين«:   نكرد و گفت  قبول اما پادشاه12
 اشعيا  پس13» . نمود  نخواهم آرد و خداوند را امتحان

   مردم  آه نيستی  آاف  داود، آيا اين خاندانی ا«:  گفت
ی خواهيد خدا یمک ايد؟ اين را از خود بيزار آرده

   است  چنين  آه حال14؟ مرا نيز از خود بيزار آنيد
   عالمت آن.  شما خواهد داد بهی  عالمت خداوند خودش

بدنيا خواهد ی ، پسر  شده حاملهی ا  باآره  آه  است اين
.  خواهد گذاشت  **  را عمانوئيل آورد و نامش

 شود و   پسر از شير گرفته  اين  از اينكه قبل16و15
   دو پادشاه  اين  دهد، سرزمين  و بد را تشخيص خوب
 .خواهد شدک  داريد، مترو  اينقدر از آنها وحشت آه
   را به  و خاندانت  خداوند، تو و قومت  از آن اما پس«17

   از زمانی آه  آه  باليی دچار خواهد ساخت آنچنان
 و يهودا   اسرائيل  دو مملكت  به امپراطوری سليمان

بلی، او .   است  نشده  ديده  نظيرش  شد، تاآنون تقسيم
خداوند 18.  خواهد فرستاد  سرزمينت  آشور را به اهپادش

   مصر را فرا خواهد خواند و آنها مانند مگس سپاهيان
 آشور را   خواهند آورد و سربازان بر شما هجوم

 زنبور بر سر شما   مثل احضار خواهد آرد و ايشان
، در   آمده های بزرگ آنها در دسته19.  خواهند ريخت
 در   فقط نه آنها.  خواهند شد ش پخ تان سراسر مملكت

 حتی   خواهند گرديد، بلكه  ساآن زمينهای حاصلخيزتان

                                                 
 .»خدا با ما است«بزبان عبری عمانوئيل يعنی   **
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های باير، غارها و زمينهای پر از خار را نيز  دره
   روز، خداوند پادشاه در آن20.  خواهند آرد اشغال

   بوديد تا شما را نجات  شما اجير آرده آشور را آه
 آورد تا شما را از  خواهد  سوی رود فرات دهد، از آن

 . آند  را غارت  بگذراند و سرزمينتان  تيغ دم
   سرزمينتان  و آشتار، تمام  غارت  از اين پس«22و21
ها از  ها و رمه  گلهء همه.  خواهد شد  تبديل  چراگاه به
گاو و دو ک  از ي بيشی آس.   خواهند رفت بين

   باعث چراگاهی فراوانی ول.  گوسفند نخواهد داشت
   در اين آهی آسان.  شير زياد شود خواهد شد آه

   و عسل  آره  باشند خوراآشان ماندهی  باق سرزمين
آباد ی  تاآستانها  زمان در آن23. خواهد بودی صحرائ

 خواهند  باير و پر از خار تبديلی  زمينها و پرثمر به
 از آنجا عبور خواهند   با تير و آمان مردم24. شد

  حيواناتی  صحرا  به زمين  آرد، زيرا تمام
ها   تپهء  دامنه بهی ديگر آس25.  خواهد شد تبديل یوحش
ها را   تپه  اين ، چون آباد بودند نخواهد رفتی  زمان آه

   و گوسفندان  گاوان  خواهد پوشاند و فقط خار و خس
 ».در آنجا خواهند چريد

 
  خداوند در دستی ا  آشور، وسيله پادشاه

   بگيرم لوحی بزرگ «  فرمود آه  من خداوند به
  مهير شالل:   بنويسم  روی آن  درشت با خط و

 * )». بزودی نابود خواهند شد دشمنانت«يعنی ( بز  حاش
 مردانی  آه) پسر يبرآيا( و زآريا   از اوريای آاهن من2

 حاضر باشند و   نوشتن  هنگام  هستند خواستم امين
 از چندی،  پس3.  ام ه را نوشت  آن  من  دهند آه شهادت
 بدنيا آمد خداوند   پسرمان  شد و هنگامی آه  حامله همسرم
 از  پيش4.  بز بگذار  حاش  او را مهير شالل نام«: فرمود
  بگويد، پادشاه» ماما«و » بابا« پسر بتواند   اين آنكه

 آنها   خواهد برد و اموال  يورش  و سامره  دمشق آشور به
 ». خواهد آرد را غارت

                                                 
غارت سريع « در لغت به معنی »مهير شالل حاش بز«   *

 . است»ويغمای شتابزده

   آه حال«6:  فرمود  من ، باز خداوند به  از آن پس5
را خوار   **  نهر شيلوه ماليمی  يهودا آبها مردم

   پادشاه  و فقح  پادشاه  با رصين شمارند و دلشان یم
   سپاه  آشور را با تمام  پادشاه من8و7،   است خوش

آنها مانند رود .  آورد  اينجا خواهم  به نيرومندش
   را پر از آب هايش آند و آناره ی م  طغيان  آه فرات

 خواهند آورد و سراسر  سازد، بر يهودا هجوم یم
  *** ». را خواهند پوشاند آنک خا
 

 !  داد ما برس خدايا به
آيد   بر می ، هر آاری از دستتان  و اسرائيل ای سوريه9

 خواهيد   نخواهيد شد و شكست  موفق بكنيد، ولی بدانيد آه
   آماده برای جنگ:  دهيد  گوش دشمنان ء همه ای. خورد

   مشورت با هم10.  پيروز نخواهيد شد شويد، ولی بدانيد آه
شما  ء  نقشه  را بكشيد، اما بدانيد آه حمله  ء نقشهآنيد و

 ! عملی نخواهد شد، زيرا خدا با ما است
 يهودا   مردم  راه  امر آرد آه  من  تأآيد به خداوند به11

 و   از سوريه  قوم اين«12: ، و فرمود  نگيرم را در پيش
دانند، اما شما از   می ترسند و شما را خائن  می اسرائيل
 خداوند قادر   من بدانيد آه13.  باشيد  نداشته  بيم ايشان
  من14.  بايد بترسيد  و تنها از من  هستم ، مقدس متعال
  ای آنانبر.   برای يهودا و اسرائيل ، اما نه  هستم پناهگاه

.  بود  خواهم  و دامی پنهان  دهنده  سنگی لغزش من
، خواهند افتاد و خرد خواهند   لغزيده بسياری از آنان15

، گرفتار خواهند   افتاده شد و بسياری ديگر در دام
 ».گرديد

  را آهی  و دستورات ، شما بايد آالم  من شاگردانی ا16
.  آنيد ، حفظ  آرده  مهر و موم  است  داده  من خدا به

آند، هر چند ی  تا خداوند ما را يار  منتظرم من17
تنها .   است  آرده  پنهان  خويش  خود را از قوم اآنون

   من  خداوند به آهی  و فرزندان من18.   اوست اميد من
 در   آه  خداوند قادرمتعال ، ازطرف  است داده

                                                 
 بزرگی در شرق اورشليم جاری ءاز چشمه»  شيلوهنهر«  **

 .شد می
 شارياشوب, »دهد  قوم خود را نجات میخداوند«اشعيا يعنی  ***

و مهير شالل حاش بز »  کمی بر خواهند گشتءعده«يعنی 
 .»شوند دشمنانت بزودی نابود می«يعنی 
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  ه و نشان  عالمت اسرائيلی  برا  است  ساآن اورشليم
 ». هستيم

 و   با فالگيران گويند آه ی شما م  به مردمی وقت19
  خوانند مشورت ی ورد م  زير لب آهی ادوگرانج

 ء  درباره آيا از مردگان«:  بگوييد آنيد، شما در جواب
خود ی ؟ چرا از خدا  بخواهيم  مشورت زندگان
 »؟  نخواهيم مشورت

گويند و  نمی   خدا سخن  و دستورات  آالم  موافق مردم20
 در  ايشان21.   است  عاری از نور حقيقت آالمشان

 خواهند   و آواره تنگی و گرسنگی قرار خواهند گرفت
 و خدای خود   گرسنگی و پريشانی پادشاه از شدت. شد

و 22   خواهند نگريست  آسمان به.  خواهند آرد را نفرين
 خواهند آرد، ولی چيزی جز تنگی و   نگاه  زمين به
شانی و تاريكی نخواهند ديد، و بسوی تاريكی پري

 . خواهند شد  رانده محض
 

 !خواهد بود»  عجيب« او  اسم
 ی در تنگ  خدا آه قومی برای  تاريك اما اين

  خدا سرزمين. نخواهد ماندی هستند تا ابد باق
   خوار و ذليل را در گذشتهی  و نفتال  زبولون قبايل
 را از   سرزمين  اين و تمام ا  بود، اما در آينده ساخته
تا خود ی  و حت  اردن  تا آنطرف  گرفته مديترانهی دريا
آنند، مورد  یمی  زندگ  در آن  بيگانگان  آه جليل
  راهی  در تاريك آهی قوم2.  قرار خواهد داد احترام

 در  آهی بر آسان. خواهند ديدی رفتند، نور عظيم یم
خواهد ی نايآردند، روش یمی  زندگ  ظلمت سرزمين

و ی  خود را افزود قومی خداوند، تو خوشی ا3. تابيد
 با  آهی  آسان  آنها همچون.یبخشيدی  شادمان  ايشان به
 با  آهی آنند، و مانند آنان ی را درو م محصولی شاد

نمايند، در  ی م  خود تقسيم  را بين غنايمی خوشحال
  را آهی زيرا تو يوغ4. آنند یمی حضور تو شادمان

   قوم  را از دست و ايشانی  آنها بود شكست  گردنبر
ها  ی مديان  در گذشته  آه  همچنانی،تجاوزگر رهانيد

 .ی را آزاد ساخت ، قومت  داده را شكست
اند   آغشته  خون  به های جنگی آه ها و لباس  اسلحه تمام5

زيرا فرزندی 6.   خواهند رفت  و از بين خواهند سوخت
او بر ما !   شده پسری بما بخشيده!  برای ما بدنيا آمده

، »مشير«، » عجيب« او  نام.  خواهد آرد سلطنت
» سالمتی سرور«و » پدر جاودانی«، »خدای قدير«

   پادشاهی داود خواهد نشست او بر تخت7. خواهد بود
 ء پايه.  خواهد آرد  او تا ابد سلطنت و بر سرزمين

،   ساخت استوار خواهد  و انصاف  را بر عدل حكومتش
پرور او را انتهايی   فرمانروايی صلح و گسترش
 و   فرموده  اراده  چنين خداوند قادر متعال. نخواهد بود

 . خواهد داد  را انجام اين
 

   اسرائيل  قوم مجازات
 خواهد   را مجازات  اسرائيل  قوم  آه خداوند فرموده8

  و ساير شهرها هستند  در سامره  آه  قوم و تمام9، آرد
  ؛ زيرا اين  است  آار را آرده  او اين خواهند فهميد آه

ی هر چند خشتها«10: گويند یاند و م  مغرور شده قوم
ی با سنگها آنها را بازسازی ، ول ما ريختهی ها خانه

،   افتاده  افراغمان چوبی هر چند تيرها.  آرد خواهيم
 ».  گذاشت سرو آار خواهيمی آنها تيرهای اما بجا

   او برانگيخته  را عليه  اسرائيل د دشمنانخداون11
ها را از  ی و فلسطين ها را از شرق یاو سور12.  است
  ، خشم  حال با اين.  را ببلعند  تا اسرائيل  فرستاده غرب

ی  برا  او همچنان  و دست  نكرده خداوند فروآش
 .  دراز است مجازات

. رددگ آند و بسوی خداوند برنمی  نمی  توبه اسرائيل13
 و   اسرائيل ، خداوند در يک روز مردم بنابراين14

   اين  خواهد آرد و سر و دم  را مجازات رهبرانشان
   اسرائيل  و اشراف سفيدان ريش15!  را خواهد بريد قوم

  اينها آه16.   آن  دم  هستند و انبيای آاذبش سر قوم
 گمراهی و نابودی   را به  هستند قوم  قوم هاديان
 خواهد آرد   را مجازات خداوند جوانانشان17. اند آشانده

 نخواهد   نيز رحم  و يتيمانشان  زنان و حتی بر بيوه
 و شرور و   خدانشناس  ايشانء نمود، زيرا همه
 خدا   هنوز خشم  آه  است  سبب  اين به. دروغگو هستند

 دراز   ايشان  او برای مجازات  و دست  نكرده فروآش
 . است

 خداوند قادر   غضب  شده  باعث  قوم  اين شرارت19و18
 را   خار و خس  گردد و مانند آتشی آه  افروخته متعال
گيرد و دود غليظی   را فرا می  جنگل سوزاند و تمام می
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   مانند هيزم مردم.  را بسوزاند فرستد، همه  می  آسمان به
  لقمه20. آند نمی   برادر آمک سوزند و حتی برادر به می

خورند اما سير  قاپند و می  يكديگر می  دسترا از
 را  های خودشان  گرسنگی حتی بچه از شدت. شوند نمی

 بضد   افرايمء  منسی و قبيلهء قبيله21! خورند نيز می
ولی با وجود . اند يكديگر، و هر دو بضد يهودا برخاسته

 او هنوز برای  آند و دست  نمی  خداوند فروآش  خشم اين
 .  دراز است  ايشان مجازات

 
  غير  قوانين  آه انصاف ی ب بر قاضيانی وا

   و بيوه  فقيران آنند تا حق ی م  وضع عادله
   را به  آنند و اموالشان  مرا پايمال  قوم  و يتيمان زنان
در روز 3.  آنند  ظلم  ببرند و بر ايشان غارت

 بر شما   دور دست خدا از سرزمينی ، وقت بازخواست
  پناهی  آس  چه  خواهيد آرد؟ به فرستد، چه ب مصيبت

؟ خواهيد آردی  را آجا مخف خواهيد برد؟ گنجهايتان
   و آشته اسيرانی  داريد زير پا  روز هر چه در آن4

 خدا  ، غضب  حال با اين.   خواهد رفت  از بين شدگان
 شما  مجازاتی  او برا  نخواهد آرد و دست فروآش
 . دراز خواهد بود همچنان

 
  خدا دردستی ا  آشور، وسيله پادشاه

   تنبيه  آشور را مانند چوب من«: فرمايد یخداوند م5
 بر  آهی  آنان مجازاتی  و برا  گرفت  خواهم بدست
 آشور  قوم6.  برد  آار خواهم  به هستمک  خشمنا ايشان

   من  مورد خشم  آه  خدانشناس  قوم را برضد اين
 آنند و مانند   را غارت فرستاد تا آنها هستند خواهم

 ». نمايند خود لگدمالی ، زير پايها گل
   در دست استی ا  وسيله داند آه ی آشور نم اما پادشاه7

را نابود ی  بسيار  اقوام  آه  است  او اين مراد دل. خدا
ی پادشاهک  هر ي  من سرداران«: گويد یم8. آند

 و ارفاد   و آلنو و حمات آرآميشی شهرها9! هستند
.  ما شدند  نيز تسليم  و دمشق ؛ سامره را تسخير آرديم

 و  اورشليمی  از بتها  بيش  بتهايشان را آهی ممالك10
   را با تمام ما سامره11.   برديم  بودند از بين سامره
 و   آار را نيز با اورشليم  و همين  نابود آرديم بتهايش
 ». آرد  خواهيم بتهايش

   آشور را برای مجازات پادشاه خداوند   آه  از آن پس12
 مغرور  پادشاه گردد و  برمی ، آنگاه  بكار گرفت اورشليم

 .آند  می و متكبر آشور را نيز مجازات
 و   و حكمت  قدرت  به من«: گويد ی آشور م پادشاه13

ی  نيرو  به من.  ام  جنگها پيروز شده  خود در اين دانش
   و پادشاهان  برداشتم را ازميانک ممالی خود مرزها
.   يغما بردم  را به  و گنجهايشان  آردم را سرآوب

 و   دادم  تكان  پرندگانء دنيا را مانند آشيانهک ممال14
   زمين  به پرندگانی  تخمها  مثل  را آه  آنان ثروت

 آند  جرأتی  آس  آه  اين  بدون  آردم  جمع ريخت یم
،  آرده را باز   دهد و يا دهانش  تكان برايمی بال
 ».آندک جي کجي
  بالد آه ی خود م آيا تبر به«: فرمايد یاما خداوند م15

 خود را  ؟ آيا اره  است  شكن  از هيزم  بيش قدرتش
  آند؟ آيا عصا انسان ی م  اره داند آه یمی باالتر از آس

 » عصا را؟ آند يا انسان یرا بلند م
  ه تنومند پادشا  بر جنگاوران خداوند قادر متعال16

   و نحيف خواهد فرستاد تا آنها را ضعيفی آشور بالي
  آهک پای خدا17.  آنها را بسوزاند آند و مانند آتش

روز ک  در ي  آتشء  شعله  همچون  است نور اسرائيل
.  خواهد سوزاند  چيز را مانند خار و خس همه

   خواهد رفت  پهناور آنها از بين  و مزارع جنگل18
. شود ی م  تباه  و جانش  جسم آه ی مانند بيمار درست

ک آودک  ي  خواهد شد آه آمی  بقدر  جنگل درختان19
 . آنها را بشمارد نيز خواهد توانست

 
   اسرائيل ماندگانی باق
 و   در اسرائيل  آسانی آه زمانی فرا خواهد رسيد آه20

 آشور  گاهشان  باشند، ديگر تكيه يهودا باقی مانده
   يگانه  بر خداوند آه  قلب  صميم از نخواهد بود، بلكه
  ايشان21.   خواهند داشت  توآل  است وجود پاک اسرائيل

هر چند 22.   باز خواهند گشت بسوی خدای قادر مطلق
شمارند،   دريا بی  ساحل  ريگ  مثل  اسرائيل  قوم اآنون

 باقی خواهند ماند   آمی از ايشانء  عده  زمان ولی در آن
  ، زيرا مجازات  باز خواهند گشت طن و  به  عده و اين
خداوند، 23. ، اجرا خواهد شد  شده  تعيين ای آه عادالنه
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   تمام  مقرر فرموده  همانطور آه خدای قادر متعال
 . خواهد آرد  را ويران  ايشان سرزمين

  من  ای قوم«: فرمايد  می خداوند، خدای قادر متعال24
 نترسيد، حتی  ساآنيد، از آشوريها  در اورشليم آه

زيرا 25.  آنند  بر شما ظلم اگر مانند مصريهای قديم
   خواهم  شما دست  آوتاهی از مجازات  از مدت پس

  ايشان26.   پرداخت  آنها خواهم  هالک آردن آشيد و به
ها را در   مديانی  آه  آرد همانگونه  خواهم را مجازات

 ها را در دريا هالک ، و مصری غراب ء  صخرهآنار
 داد   خواهم  شما پايان  اسارت  روز به در آن27.  آردم

 شما   بندگی از گردن و شما قوی خواهيد شد و يوغ
 ».خواهد افتاد

  از مغرون! اند  شهر عای رسيده  به  دشمن سربازان28
   خود را در مكماش  و ساز و برگ عبور آرده

را   خواهند شب اند و می  گذشته از گذرگاه29. اند گذاشته
  تمام.  هراسانند اهالی شهر رامه.  بسر برند در جبع
 خود فرار   جان ، از ترس ، شهر شائول  جبعه مردم
ای اهالی !  فرياد برآوريد  جليم ای مردم30. آنند می
اهالی 31!  دهيد  گوش  عناتوتء  بيچاره  و ای مردم ليشه

  امروز دشمن32. اند  فراری شده  جيبيم  و ساآنان مدمينه
 و   آرده  خود را گره او مشت. آند  می  توقف در نوب
   قرار دارد تكان  صهيون  بر آوه  آه  اورشليم بطرف
 .دهد می

   لبنان  جنگل  درختان شكن  هيزم  آه اما همانگونه34و33
ی آند، خداوند، خدا ی م تبر قطعی ها را با ضربه
  ضربهک  را با ي  بزرگ  درخت  نيز آن قادر متعال

   آنده بلند و تنومند آنی ها  خواهد آرد، و شاخه طعق
 . خواهند افتاد  زمين  به شده

  داود از خاندانی پادشاه
 ؛ اما  است  شده  داود بريده  خاندان درخت

 ی،بل!  خواهد زد  جوانه  آنء روز آندهک ي
  روح2.  خواهد روييد  تازه»یا شاخه «  آنء از ريشه

ی ، يعن قرار خواهد گرفت»  شاخه « خداوند بر آن
  ، و روح  و قوت  مشورت ، روح  و فهم  حكمت روح

او در ی  خوش تمام3.  از خداوند  و ترس شناخت
   ديده  آنچه او بر اساس.  از خداوند خواهد بود اطاعت
   از حق بلكه4؛ نخواهد آردی شود داور ی م يا شنيده

  آهی ران خواهد آرد و از بدآا  دفاع فقرا و مظلومان
او با 5.   خواهد گرفت آنند انتقام ی م  ظلم بر ايشان
   زمان در آن6.  خواهد آرد  حكومت و صداقت  عدالت
 و   بسر خواهند برد، پلنگ  در آنار هم  و بره گرگ
   با شير راه  خواهند خوابيد، گوساله  با هم بزغاله

   هر جا آه آنها را بهک آودک ؛ و ي خواهد رفت
 خواهد  گاو در آنار خرس7. ، خواهد راندبخواهد

 خواهند   در آنار هم  و گوساله  خرس چريد، بچه
 ء بچه8.  خواهد خورد خوابيد، و شير مانند گاو علف

خواهد ی  خطر باز  مارها، بدون شيرخوار در ميان
 خود   باشد دست  شده  از شير گرفته آهی آرد؛ و طفل
.  ببيند  آسيب آنكه یبخواهد آرد ی  افعء  النه را داخل

 خدا وجود نخواهد   مقدس در آوهی و گزندی  بد هيچ9
   پر است  دريا از آب  آه ، زيرا همانگونه داشت

 . خداوند پر خواهد شد  از شناخت  جهان همچنان
   داود پرچم  نوظهور خاندان  پادشاه  روز، آن در آن10

او ی و بس ها خواهد بود و مردم  قوم تمامی برای نجات
 پر   و جالل  او از شكوه خواهند آمد و سرزمين

   خداوند بار ديگر دست  زمان در آن11. خواهد شد
 خود را   قوم خود را دراز خواهد آرد و بازماندگان

،  ، بابل ، عيالم ، حبشه از آشور، مصر، سودان
   به  جزاير و بنادر دور دست ، و از تمام حمات
ها   قوم او در ميان12.  باز خواهد آورد اسرائيل
 و يهودا   اسرائيل  و مردم برخواهد افراشتی پرچم
   و آنار دنيا جمع اند، از گوشه  شده  پراآنده را آه

   ميان آهی ا و آينهی  دشمن سرانجام13. خواهد آرد
 دو   و آن  خواهد رفت  و يهودا بود از بين اسرائيل

،   متحد شده هم با  آنان14.  نخواهند جنگيد ديگر با هم
 خواهند برد   هستند يورش  در غرب  آه بر فلسطينيان

   دارند غارت  سكونت  در شرق را آهی و اقوام
   را تصرف  و موآب  ادوم سرزمين. خواهند آرد

 خود خواهند   را مطيع  عمون خواهند آرد و سرزمين
 . ساخت

  خواهد ساختک مصر را خشی  دريا خداوند خليج15
 بلند خواهد آرد و باد  ود را بر رود فرات خ و دست

 آند؛   نهر تقسيم  هفت  را به خواهد فرستاد تا آنی تند
. عبور خواهد دادی  خشك  را از آن  مردم آنگاه
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خواهد ی  او در آشور شاهراه  قوم بازماندگانی برا16
   از مصر بيرون  مانند اجداد خود آه بود تا آنان
 .بازگردند خود   سرزمين آمدند، به

 
  یسرود شكرگزار
  سرود را خواهد  اين  روز، اسرائيل در آن
،  آنم یخداوند تو را شكر می ا«: خواند
ی مرا تسلک  اما اينی،بودک  غضبنا زيرا بر من

خدا ی براست2. ینيستک و ديگر غضبنای ده یم
 آرد و   خواهم ؛ بر او توآل  است  منء  دهنده نجات
؛   است  و سرود من وند قوتخدا.  ترسيد نخواهم
   نوشيدن  است بخش ی شاد چه3.   است  من اونجات
 ! نجاتی ها ازچشمه

  اعمال!  نماييد  او را ستايش نام! خداوند را شكر آنيد«4
 و واال   او بزرگ بگوييد آه!  آنيد  دنيا اعالم او را به
برای خداوند سرود بسراييد، زيرا آارهای 5!  است

 او   بداند آه  جهان بگذاريد تمام.   است  داده بزرگی انجام
 فرياد شادی   اورشليم بگذاريد مردم6.   است  آرده چه

 و در   است  عظيم سر دهند، زيرا خدای پاک اسرائيل
 ». حضور دارد  قومش ميان

 
   بابل سقوط

 ) پسر آموص( اشعيا  آهی  پيغام  است اين
 :رد آ  از خدا دريافت  بابلء درباره

 را  ای بلند برافرازيد و سربازان  را بر تپه  جنگ پرچم2
   آنها نشان  را به  بابل های مجلل فرا خوانيد و دروازه

 و   مقدس خداوند سپاه3.  برند دهيد تا بسوی آنها يورش
   هستند فرا خوانده  خدمتش  مشتاق  خود را آه شجاع
   غضبناک است  بر ايشان  تا آسانی را آه است

  اين! رسد  می  گوش ها به صدايی در آوه4.  آند مجازات
خداوند .   است های جهان  قوم  شدن صدا، صدای جمع

آنها را 5. آند  می  آماده  آنها را برای جنگ قادر متعال
 را  آورد تا ايشان از سرزمينهای بسيار دور می

 آنها سراسر   بگيرد و توسط ای در دست  اسلحه همچون
.  خود را فرو نشاند  آند و غضب را ويران  خاک بابل

   روزی آه  آنيد، زيرا روز خداوند نزديک است ناله6
 روز،  در آن7.  شما را هالک آند خدای قادر مطلق

   خواهد شد و دلها آب  سست  از ترس دستهای همه
 خواهند شد و دردی شديد   هراسان همه8. خواهد گرديد

 را فرا خواهد  ودشانزايد وج  می مانند درد زنی آه
  بر يكديگر نظر خواهند افكند و از ديدن.  گرفت

خواهند    وحشت  يكديگر بهء  شده های دگرگون صورت
 خداوند فرا   و غضب اينک روز هولناک خشم9. افتاد
 هالک   خواهد شد و گناهكاران  ويران زمين! رسد می

،   نور نخواهند داشت  آسمان ستارگان10. خواهند گرديد
   تاريک خواهد شد و ماه  طلوع خورشيد هنگام

 .روشنايی نخواهد بخشيد
، و   دنيا را بخاطر شرارتش من«: فرمايد خداوند می11

  تمام.  آرد  خواهم  مجازات  گناهانشان  را بسبب بدآاران
 را   ظالمانء  و همه  ساخت  را خوار خواهم متكبران

 نيز  خالص از طالی  زندگان12.  آرد  خواهم ذليل
، در  ، خداوند قادر متعال من13. تر خواهند بود آمياب

 لرزاند و   طوفانی خود، آسمانها را خواهم روز خشم
 . داد  خواهم  را از جای خود تكان زمين

 سرزمينهای   باشند به  ساآن  در بابل بيگانگانی آه«14
 و آهويی  ای پراآنده  مانند گله آنان.  خود خواهند رفت

   وطن  باشد به  شكارچی قرار گرفته مورد تعقيب  آه
 گير بيفتد با شمشير يا  هر آه15. خود فرار خواهند آرد

 آوچک در برابر  اطفال16.  خواهد شد  آشته نيزه
ها   خواهند شد؛ خانه  آوبيده  زمين  به  والدينشان چشمان
 . خواهند گرديد عصمت  بی  و زنان غارت

   ندارند به  طال و نقره بهی جه تو  مادها را آه من«17
ها نتوانند با  ی تا بابل  انگيخت ها برخواهم یضد بابل
.  دهند  خود را نجات  خود جان  ثروت  آردن پيشكش

 نخواهند   رحم  و آودآان  بر جوانان  مهاجم سپاهيان18
.  قرار خواهند داد  هدف آرد و آنها را با تير و آمان

ک  ممال  باشكوهترين  را آه بابل، خدا   ترتيب  اين به19
 با   و عموره  مانند سدوم  است  فخر آلدانيان و زينت

 ديگر هرگز آباد و  بابل20.  خواهد آرد يكسانک خا
 نيز   چادرنشين اعرابی حت.  نخواهد شد  سكونت قابل

 خود   گوسفندان  نخواهند زد و چوپانان در آنجا خيمه
  تنها حيوانات21. يد نخواهند چران  مكان را در آن

  ها در آن در آنجا بسر خواهند برد و روباهی وحش
آنجا ی ها جغدها در خانه.  خواهند آرد  النه محل
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 و  در آنجا جستی وحشی  خواهند شد و بزها ساآن
 گرگها و شغالها از ء زوزهی صدا22. خيز خواهند آرد

.  خواهد رسيد  گوش  به بابلی زيبای  آاخها درون
 »! استک  نزدي بابلی  نابود مان زی،آر
 

  از تبعيد  اسرائيل بازگشت
  خواهد آرد و  ترحم  اسرائيل خداوند بر قوم

بار ديگر آنها را برخواهد گزيد و در 
 مهاجر  بيگانگان.   خواهد ساخت  ساآن سرزمينشان

  جهانی قومها2. خواهند آردی  زندگ در آنجا با ايشان
 خود   وطن آرد تا بهخواهند ک  آم  ايشان به

   خداوند به آهی  در سرزمين  اسرائيل قوم. بازگردند
خواهند ی  بردگ ديگر را بهی  قومها  داده ايشان
 بودند،   را اسير آرده  اسرائيل  قوم آهی آنان.  گرفت
  اسرائيل ی درخواهند آمد و بن  ايشان  اسارت خود به

 .خواهند آردی  خود فرمانرواي بر دشمنان
 

   بابل  پادشاه انهدام
،   خود را از درد و اضطراب  خداوند قوم هنگامی آه3

 با ريشخند   ايشان آنگاه4بندگی و بردگی رهايی بخشد، 
 :  خواهند گفت  چنين  بابل  پادشاه به
  هايت  نابود شدی و ستمكاری  سرانجام  ظالم ای پادشاه«

آميز   و شرارت  ظالمانه خداوند حكومت5   گرفت پايان
 را  ، مردم  و غضب تو با خشم6.   شكست تو را در هم

   مردم  تمام اما اآنون7دادی،   و آزار می  شكنجه پيوسته
آنند و   زندگی می ، در آرامش  شده  تو آسوده از دست

صنوبرها و سروهای 8. خوانند از شادی سرود می
 آردی   تو سقوط  نيز شادمانند زيرا از زمانی آه لبنان
 »! آند  آنها را قطع  آه گر آسی نيستدي
.  تو بيايد  استقبال شود تا به ی م  آماده مردگانی دنيا9

اند، آنجا   مرده  سالها پيش  دنيا آه  و پادشاهان رهبران
 تو  تو را ببينند بهی آنها وقت10. در انتظار تو هستند

و با ما ی  شد تو نيز مانند ما ضعيف«:  خواهند گفت
 و   است  رفته  تو از دست حشمت11! ینداری فرق
   ديگر بگوش قصرتی  بربطها دلنشينی نوا
  تو آرمها هستند و لحافتک  تش اآنون. رسد ینم

 ».ها موريانه

   از آسمان ، چگونه  صبح  درخشانء ستارهی ا12
 ی، بود  مسلط جهانی ها  بر قوم آهی  ا!یافتاد

 :یگفت یود م خ در دل13! ی شد  افكنده  بر زمين چگونه
 را   سلطنتم ، تخت  رفت  باال خواهم  آسمان تا به«
در ی  آوهء  نهاد و بر قله  خدا خواهم ستارگانی باال

   خواهم آنند جلوس ی م  اجتماع  بر آن خدايان   آه شمال
ی  و مانند خدا  رفت ابرها خواهمی  باال به14. آرد
 در   آه نمردگای  دنيا اما تو به15» . شد  خواهم متعال

ی وقتک اين16. ی شد ، سرنگون  است قعر زمين
: پرسند ی، م  شده  تو خيره بينند به ی تو را م مردگان

ی ها  و قدرت  زمين  آه استی  آس  همان آيا اين«
   آه استی  آس  همان آيا اين17لرزاند؟  ی را م جهان

برد و  ی م آرد و شهرها را از بين ی م دنيا را ويران
 »آرد؟ ی نم  خود رحم انبر اسير

   در قبرهايشان ، شكوهمندانه  جهان پادشاهان18
،  شكستهی ا  شاخه  تو مثلء جنازهی ول19، اند آراميده

   تو در قبر روباز است نعش.   است  شده دور انداخته
   پوشانده  جنگ شدگان آشتهی ها  را جنازه آنی و رو
   اسبان ير سم در ز آهی هستی  حيوانء  الشه مثل.  است
ی  نخواه  ديگر دفن تو مانند پادشاهان20.  باشد  شده له

 خود را  و قومی  برد  خود را از بين شد، زيرا مملكت
  زندهی  شرور تو آس  از خاندان.یآشاندی  نابود به

   اجدادشان  تو بخاطر شرارت پسران21. نخواهد ماند
ماند تا نخواهد ی از آنها باقی  خواهند شد، و آس آشته

 . بسازد  آند و شهرها در آن دنيا را فتح
   خود برضد بابل من«: فرمايد  می خداوند قادر متعال22

ها   بابلی نسل.  آرد  را نابود خواهم  و آن  خاست برخواهم
   آرد تا ديگر آسی از آنها زنده  خواهم  آن را ريشه

جغدها در  آرد تا   خواهم  تبديل  باتالق  را به بابل23. نماند
   را جارو خواهم ، بابل با جاروی هالآت.  آنند  منزل آن

  خداوند قادر متعال24» . برود  دارد از بين آرد تا هر چه
  ام  و تقدير آرده  نموده  اراده آنچه«: گويد ، می  خورده قسم
   آشور را هنگامی آه  سپاه من25.  خواهد شد  واقع  يقين به
 داد و   خواهم  برسد، شكست يل اسرائ  من  سرزمين به

  قوم.  آرد  تارومار خواهم هايم  را روی آوه سربازانش
آنها نخواهد بود و آنها را بندگی  ء  برده ديگر من

 آرد   توانای خود را دراز خواهم دست26. نخواهد آرد
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 برای   آنچه  است اين.  نمود  خواهم و قومها را مجازات
 را   اين بلی خداوند قادر متعال27» . ام قومها تقدير آرده

   را باطل تواند آن  آسی می  چه پس.   است تقدير آرده
   چه ، بنابراين  است  دراز شده  آه  اوست  دست آند؟ اين
  را بازگرداند؟ تواند آن آسی می

 
   فلسطين  سقوطء  درباره نبوت

 از   پيغام ، اين  درگذشت  آحاز پادشاه آهی در سال28
 : شد ا نازلخدی سو

   بر شما ظلم آهی  پادشاه ها، از مرگ یفلسطينی ا29
 از او بدتر خواهد  نكنيد، زيرا پسرشی آرد شاد یم

 ی،آيد و از افع یبوجود می از مار، افع» !آرد
 خود را   قوم خداوند بيچارگان30!  آتشينی اژدها
   او راحت خواهد آرد و آنها در چراگاهی شبان

خواهد ی ها قحط یما بر شما فلسطينخواهند خوابيد، ا
ی شهرهای ا31. خواهد آردک فرستاد و شما را هال

   آنيد و بلرزيد، زيرا سپاه  و شيون  گريه فلسطين
شما ی  بسو ، از شمال  فشرده در صفوفی خشمناآ

 از  آهی  فرستادگان  به پس32!   است در حرآت
داوند  خ  آه ؟ بايد گفت  بايد گفت آيند چه ی م فلسطين
   پناه  او در آنء  رنجديده  تا قوم  را بنياد نهاده اورشليم
 .گيرند
   موآب  سقوطء  درباره نبوت

 :  موآب سرزمينی  خدا برا  پيغام  است اين
ک  در ي موآب» قير«و » عار«ی شهرها

   عزادار موآب  قوم در ديبون2. شوند ی م  ويران شب
نبو و ميدبا ی شهرهای برابرند تا  ی م ها پناه  بتخانه به

 خود را  سر و ريشی  مو  مردمء همه.  آنند گريه
  ها راه اند و در آوچه  عزا پوشيده لباس3،  تراشيده

بلند ی  و زار شيونی صدای ا از هر خانه. روند یم
 تا   و العاله حشبونی  شهرهاء گريهی صدا4.  است

نيز    موآب جنگاورانی حت. شود ی م  نيز شنيده ياهص
 .لرزند ی م  ترس آنند و از شدت ی م ناله

 صوغر و   به  موآب مردم.   است  ناالن  برای موآب دلم5
   لوحيتء  از گردنه آنند؛ با گريه  شلشيا فرار می عجلت

   راه  در طول  ايشانء روند؛ صدای ناله باال می
 خشک   نمريمء رودخانه6. رسد  می  گوش  به حورونايم

 و  ها پالسيده  سرسبز آنار رودخانه لفع!   است شده
 خود را ء  اندوخته مردم7. اند  رفته نهالها از بين

  شيون8. فرار آنند»  بيدهاء دره « دارند تا از راه برمی
   و صدای  است  افكنده  طنين  در مرزهای آن موآب

.   است  رسيده  و بئرايليم  اجاليم  تا به زاری آن
، ولی خدا   است  شده  سرخ  خون از  ديمونء رودخانه9

.  خواهد آرد  را مجازات  اهالی ديمون باز هم
 بدر   سالم  نيز جان  موآب  و فراريان بازماندگان

 . شير خواهند شدء نخواهند برد و طعمه
 

  در  آه  از شهر سالع  موآب آوارگان
ی ا  يهودا بره پادشاهی ، برا صحراست

   مانند پرندگان آنان2. فرستند ی م  خراج بعنوان
از 3. اند  شده  آواره  رود اردنء ، در آناره آشيانه یب

: گويند ی م خواهند و با التماس یمک  يهودا آم مردم
.  آنيد از ما حمايت.  دهيد  خود پناهء ما را زير سايه«

   دهيد ما آوارگان اجازه4.   بيفتيم  دشمن نگذاريد بدست
   پنهان را از نظر دشمنانمانما .   شما بمانيم در ميان

 »!آنيد
   نابود خواهد شد و ستمكار و تاراج  ظالم سرانجام(

 داود  از نسلی  آس آنگاه5.   خواهد رفت  از بين آننده
   و انصاف  و با عدل خواهد نشستی  پادشاه بر تخت
   او بر رحمت حكومت.  خواهد آرد  حكومت بر مردم
 .)استوار خواهد بودی و راست

ها  ی موآبء ما درباره«: گويند ی يهودا م مردم6
 خود فخر   چقدر متكبرند و به دانيم یم.  ايم شنيده

 ».  است اساس یآنند، اما فخر آنها ب یم
  آنند؛ نان ی م  خود گريه سرزمينی  برا  موآب مردم7

. آشند ی م آورند و آه ی ياد م  را به قيرحارستی آشمش
   از بين سبمهی ستانها و تاآ حشبونی ها مزرعه8

   دشمن  سپاه  انگور را فرماندهان اند؛ درختان رفته
   انگور تا به  درختان اينی ها شاخهی زمان. اند بريده

ی ، تا دريا  گذشته رسيد و از بيابان یشهر يعزيز م
انگور ی يعزيز و باغهای برا9.  يافت ی امتداد م مرده
   سيل  چون اشكم.  مگير ی م  و ماتم آنم ی م  گريه سبمه
ها و  شود، زيرا ميوه یمی  جار  و العاله حشبونی برا

ی و خوشحالی شاد10.   است  شده  تلف محصولش
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ی ؛ در باغها  است  رفته  از بين  محصول برداشت
رسد؛ ديگر  ی نم شاد بگوشی ها انگور، ديگر نغمه

فشرد؛  یانگور را در چرخشتها، زير پا نمی آس
 مانند   من دل11.   است  شده خاموشی شادمانی صدا
   آه قيرحارسی نالد و برا ی م موآبی  برا بربط

ی ها بتخانهی  بسو جهت ی ب موآبی اهال12. آشد یم
 خود را  جهت یروند تا دعا آنند؛ آنها ب یم خود باال
 . نخواهد شد  مستجاب آنند، زيرا دعايشان ی م خسته

   موآبء  درباره بل خداوند از ق  بود پيغامی آه اين13
  درست«: فرمايد اما اينک خداوند می14.  بود فرموده
 خواهد   از بين  موآب  و جالل ، شكوه  سال  از سه پس
 آمی باقی خواهند ماند ء  عده  زياد آن  و از جماعت رفت

 ». خواهند داد  خود را از دست و آنها نيز قوت
 

   و اسرائيل  سوريهء  درباره نبوت
 :  دمشقء  خدا درباره  پيغام  است اين
   ويرانه  به  و تبديل  خواهد رفت  از بين دمشق«
متروک خواهند شد » عروعير«شهرهای 2. خواهد شد
 در آنجا خواهند خوابيد و آسی نخواهد بود  و گوسفندان

 خواهد   را از دست  قدرتش اسرائيل3.  آنها را بترساند آه
 مانند   سوريه بازماندگان. د خواهد آر  سقوط داد و دمشق

 را  اين» . خواهند شد  خوار و ضعيف  اسرائيل قوم
 .  است  فرموده خداوند قادر متعال

 محو خواهد شد   اسرائيل عظمت«: فرمايد خداوند می4
   روز، اسرائيل در آن5.   خواهد رفت  از بين و ثروتش

ز  ا  پس  خواهد بود آه رفائيم ء دره مانند آشتزارهای
بسيار آمی از  ء عده6. ماند  باقی نمی درو، چيزی در آن

 از   پس  آه  باقی خواهند ماند، همانگونه  اسرائيل قوم
های بلند، و چهار   روی شاخه  دانه  دو سه  زيتون چيدن
 را  اين» .ماند های آوچک باقی می  نوک شاخه  دانه پنج

 .  است  فرموده خداوند، خدای اسرائيل
ی  خدا  خود آهء آفرينندهی  بسو وز، مردم ر در آن7

  و ديگر به8، خواهند آوردی  رو  است  اسرائيل مقدس
 و  اشيريمی اند، يعن  خود ساخته  بدست آهی بتهاي
 روز،  در آن9. ، رو نخواهند نمود آفتابی بتها

   خواهند شد همچون  ويران مستحكمی شهرها

 آنها را   ساآنانشان ها آه یها و امور یحوی شهرها
 .ها واگذاشتند یاسرائيلی  فرار برا در حين

 خود و ء  دهنده نجاتی ، تو خدا اسرائيلی ا10
و ی ا  آرده  را فراموش  خويش مستحكم» ء صخره«

 *.یتا در زير آنها بتها را بپرستی آار ی م درختان
   درختان آهی  روز اگر در همانی  حت  آه بدانی ول11

 آورند، با وجود  ، شكوفه آردهآنها نمو ی آار یرا م
   نصيب  روز، آنچه در آن. نخواهند دادی  محصول اين

 ناپذير خواهد   و درد عالج آشندهی شود بال یشما م
 .بود

  خروشند و همچون  دريا می  مثل های جهان قوم12
. آورند  می  يورش و مانند سيل13آنند   می  غرش طوفان

. راند  می  عقب  و بهآند  می اما خدا آنها را خاموش
 در برابر باد، و خاک در برابر گردباد   مانند آاه ايشان
آنند، ولی   ايجاد می  و وحشت  رعب در شب14. هستند
 سزای  اين. شوند  نابود می  صبح  از فرا رسيدن پيش

  آنند و به  می  ما را تاراج  سرزمين  آه آسانی است
 .برند يغما می
   حبشهء  درباره نبوت

 ی سرزمين حبشهی ها رودخانهی در آنسو
   رفت در آبهايشی بادبانی ها  قايق  آه هست

 خود را بر   سفيران آهی سرزمين2. آنند یو آمد م
. فرستد ی م  رود نيل  بهی، از ن  شده ساختهی قايقهاي

   بين برويد آهی  سرزمين  آن  تندرو به سفيرانی ا
  ال و نيرومند در آنبلند بای  و قوم ها است رودخانه

   و هراس  جا خوف  همه آهی آنند قوم یمی زندگ
 .اند ايجاد آرده

 ء  بر قله آهی  پرچم به!  آنيد  دنيا توجه مردمی ا3
ی  صدا شود بنگريد و به ی م ها برافراشته آوه

!  دهيد شود گوش ی م  نواخته جنگی  برا آهی شيپور
   به  از آسمان من«:   است  فرموده  چنين  من خداوند به4

ی روز با صفاک يی  آرام  آرد به نظر خواهمی آرام
  در وقتی  دلپذير پائيز صبحک و يی تابستان

                                                 
کردند تا در آنجا  پرستها باغهای مخصوصی غرس می بت   *

.  در ختان آن را به بتها وقف کنندءتند و ميوهبتها را بپرس
 .29: 1نگاه کنيد به 
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 آنند،   حصاد را جمع  آه  از اين زيرا پيش5» .حصاد
  ها و رسيدن  شكوفه  شدن  از ريخته  پس درست

  هايش  شاخه آهی  انگور  مانند درخت انگور، حبشه
  سربازان6.  باشند، نابود خواهد شد بريده  را با اره

ی  برا  در صحرا خواهند مرد و اجسادشان حبش
 خواهد  واگذاشتهی  وحش و حيواناتی  شكار پرندگان

ی  وحش ، و حيوانات تابستان دری  شكار پرندگان. شد
 . خواهند آرد آنها تغذيهی ها ، از الشه در زمستان

 قد بلند و نيرومند  وم ق  اين خواهد رسيد آهی اما زمان7
آردند و  ی ايجاد م  و هراس  جا خوف  همه آه

   آه  اورشليم ها بود به  رودخانه  ميان سرزمينشان
   است  قرار داده  خود را در آن  نام خداوند قادر متعال
 . خواهند آورد او هديهی خواهند آمد و برا

 
  مصرء  درباره نبوت

 :مصری برای پيام
   و به تندرو سوار شدهی ابرخداوند بر 

مصر در برابر او ی بتها. آيد ی مصر م جنگ
. آند ی م  ضعف  مصريها از ترس لرزند و دل یم
ها را برضد يكديگر  یمصر«: فرمايد یخداوند م2

 با   تا برادر با برادر، همسايه  برانگيخت خواهم
.  بجنگند  با مملكت ، شهر با شهر، و مملكت همسايه

  اثر خواهم یاند ب  مصريها انديشيده را آهی تدبيرهاي3
  ايشان.   خود را خواهند باختء  روحيه آرد و آنان

 خواهند برد و   پناه  بتهايشان ، به ک آم دريافتی برا
 و   ارواح  احضارآنندگان  بهی،جوي چارهی برا

 ». خواهند شد  متوسل  و جادوگران افسونگران
   مصريها را به من«: دفرماي ی م خداوند قادر متعال4

 تا بر آنها  آنم ی م  تسليم ستمگر و بيرحمی  حاآم دست
 ».آندی حكمران

 خواهد شد و بعد از مدتی خشک   آم  رود نيل آب5
 جويها   خواهند شد و آب نهرها متعفن6. خواهد گرديد

 خواهند  نی و بوريا پژمرده. ، خواهند خشكيد  شده آم
  های آنار رود نيل مزرعهها و   سبزه تمام7گرديد، 

   تلف  محصول  و تمام  خواهند رفت ، از بين خشک شده
 رود   به  تور و قالب  ماهيگيرانی آهء همه8. خواهد شد

. اندازند نوميد خواهند شد و زاری خواهند آرد  می نيل

  بافتند مأيوس  می  پارچه  با آتان بافانی آه پارچه9
 نوميد و   و آارگران دگان بافنء و همه10خواهند گرديد، 

 . خواهند شد  شكسته دل
 و پندی   نادانند و هر مشورت  شهر صوعن بزرگان11
   چگونه پس.   است دهند احمقانه  مصر می  پادشاه  به آه
  پادشاهان  و  حكيمان ما از نسل«: گويند  می  پادشاه به
 دانای تو   مصر مشاوران ای پادشاه12» !  هستيم قديم

 خداوند   دهند آه  تو اطالع هستند؟ بگذار آنها بهآجا 
.   است  آرده  اراده  برضد مصر چه قادر متعال

 مصر   بزرگان  و تمام  و ممفيس  صوعن رهبران13
. اند  نابودی آشانده  و گمراهند، مصر را به احمق

 مصر را   و آنها مردم  آنها داده  به خداوند سرگيجه14
افتند و بلند   بر قی خود می  آه  مست مانند اشخاص

. اند  آرده روند، گمراه  آجا می دانند به شوند و نمی می
   نه  بزرگ  دهد نه تواند مصر را نجات  نمی هيچكس15

 . فقير  ثروتمند و نه ، نه آوچک
 خواهند   ضعيف  روز، مصريها مانند زنان در آن16

 را   دستش  ببينند خداوند قادر متعال آهی شد و هنگام
 خواهند   از ترس  است  دراز آرده  آنان مجازاتی برا

   يهودا به  سرزمين  اسم  با شنيدن ايشان17. لرزيد
   اراده  را خداوند قادر متعال اين.  خواهند افتاد وحشت
   شهر در سرزمين ، پنج  زمان در آن18.   است نموده

   زبان ، به نمودهی  پيرو مصر از خداوند قادر متعال
 شهرها  از اينی ، و يك  خواهند گفت سخنی عبر

 . خواهد شد ناميده»  شهر آفتاب«
   مصر، و ستون  روز، قربانگاهی در وسط در آن19

. ، برای خداوند برپا خواهد شد يادبودی در مرز آن
 در   حضور خداوند قادر متعالء  دهنده اينها نشان20

  ، هرگاه  پس از آن.  مصر خواهند بود سرزمين
، از خداوند بخواهند تا آنها را از  مصريها دعا آرده

   حامی و نجات  برهاند، او برای ايشان  ظالمان دست
.  خواهد داد  را نجات ای خواهد فرستاد و ايشان دهنده

اهد آرد و  مصريها آشكار خو خداوند خود را به21
   مصر با تقديم مردم.   خداوند را خواهند شناخت ايشان
 خواهند آرد و نذرهای  ها و هدايا او را عبادت قربانی

،   ترتيب  اين به22.  وی ادا خواهند نمود خود را به
   خواهد آرد، سپس  مصريها را تنبيه خداوند اول
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ی بلی، مصريها بسو.  را شفا خواهد داد  ايشان برگشته
،   را شنيده  خواهند آرد و او دعايشان خداوند بازگشت

 . را شفا خواهد داد آنان
   آشور آشيده  روز، شاهراهی از مصر به در آن23

 سرزمينهای  خواهد شد، و مصريها و آشوريها به
  وآمد خواهند آرد و هر دو يک خدا را يكديگر رفت

خواهد  متحد   نيز با ايشان اسرائيل24. خواهند پرستيد
   جهان  تمام  برآت  باعث  با هم  مملكت شد و هر سه
   آنها را برآت خداوند قادر متعال25. خواهند گرديد

 مصر و   من متبارک باد قوم«:  ، خواهد گفت داده
 »!  اسرائيل  من  آشور و ميراث  من  دست صنعت

 
   مصر و حبشهء  درباره نبوت

  به  خود را ه آشور، سردار سپا ، پادشاه سرگن
 را   فرستاد و آن شهر اشدود در فلسطين

   رويداد، خداوند به  از اين  پيش  سال سه2. تسخير آرد
 خود را   و آفش  لباس  بود آه  فرموده اشعيا پسر آموص

 برود، و   راه  و پا برهنه  در بياورد و عريان از تن
اد  آشور افت  اشدود بدست هنگامی آه3.  آرد اشعيا چنين

   سال  سه  اشعيا مدت خدمتگزار من«: خداوند فرمود
 بالهای ء  نشانه اين.   است  رفته  راه  و پا برهنه عريان

.  آورد  خواهم  بر مصر و حبشه  من  آه هولناآی است
 را اسير خواهد آرد   مصر و حبشه  آشور مردم پادشاه4

 و   عريان  را مجبور خواهد ساخت و آوچک و بزرگ
  آنگاه6و5.  بروند تا مصر را رسوا آند  راه هنهپا بر

آنند و   زندگی می  فلسطين  در سواحل مردمی آه
 و  ، پريشان  مصر است ، و فخرشان  حبشه گاهشان تكيه

  اگر بر سر مصر آه«:  ، خواهند گفت رسوا شده
 باليی   چنين  ببريم  او پناه  آشور به  از دست خواستيم می

 » خواهد آمد؟ ا چه بر سر م آمد، پس
 

   بابلء  درباره نبوت
 :  است بابلی  برا  پيام اين

، مانند گردباد   دهشت از سرزمينی مهاجم
،  بينم یمی ترسناآی رؤيا2. آيد ی م بابلی  بسوی،بيابان
 !ی و نابود خيانتی رويا

  لشكر ماد محاصرهی ا!   آن  حمله لشكر عيالمی ا
 هستند   بابل  زير دست آهی ي قومهاء  ناله خدا به!  آن
 .دهد ی م پايان

ی  و درد  شدم  چيزها مدهوش  اين  و شنيدن با ديدن3
.   را فرا گرفت  وجودمء  همه  درد زايمان چون

 هر  آردم یآرزو م. تپيد ی م  بشدت  و قلبم ترسيدم یم4
  ی نيز جا  شب آرامشی  فرا رسد، ول  زودتر شب چه

 . بود  داده  وحشت خود را به
   شده  چيده  و سفره  شده  فرشها پهن در رؤيا ديدم5

  ناگهان.  و نوشيدنند  خوردن مشغولی ا  و عده است
 برخيزيد و  سردارانی ا«: شود یصادر می فرمان
 »! سازيد  آماده جنگی خود را برای سپرها

   بان ديدهک ي«:  فرمود  من  خداوند به  هنگام در اين6
ی هنگام7. بيند، خبر دهد ی را م  چه تا هر  آن تعيين
آيند  ی و شتر م  بر االغ جفت  جفت  ببيند سواران آه

 ». آند بايد دقت
روز او ک ي.  حصار گذاشتمی  را باال بان  ديده پس9و8

  بانگاه ، روزها و شبها بر ديده سرورمی ا«: فرياد زد
 را   سواران فوجک اين.  ام آردهی بان  ديده خود ايستاده

 »!آيند ی م جفت  جفت  آه بينم یم
  بابل«:  گفت ی م  آه شنيدمی ، صداي  هنگام در اين
 خرد  بابلی  بتهاء همه!  آرد  سقوط بابل!  آرد سقوط

 »! افتادند زمينی شدند و رو
   مانند گندم آهی قومی ، ا  اسرائيل  من قومی ا10

 از  آهی  خبر خوش  اين ايد، به  شده  و غربال آوبيده
 شما  ، به اسرائيلی ، خدا  خداوند قادر متعال جانب
 . دهيد ، گوش  آردم اعالم

 
   ادومء  درباره نبوت

 :  است ادومی  برا  پيام اين11
، از  بان ديدهی ا«: زند ی مرا صدا م نفر از ادومک ي

 » شود؟  تمام  شب  خبر؟ چقدر مانده  چه شب
ما فرا شی روز داوری بزود«:  دهم ی م  جواب من12
ی  خبر خوش  آنيد تا من خدا بازگشتی بسو. رسد یم
 ». بياييد و بپرسيد او را بطلبيد و دوباره.   شما دهم به
 

   عربستانء  درباره نبوت
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 :  است عربستانی  برا  پيام اين13
 اردو  عربستانی  در بيابانها  آه  ددان مردمی ا
 دهيد؛  بآيند آ ی نزد شما م آهی  تشنگان به14، زنيد یم
اينها از 15. دهيدک  خورا  فراريان  تيما به مردمی ا

   و از جنِگ سخت  آشيده  و آمان شمشير برهنه
  از  پس درست«:   گفت  من خداوند به16. اند گريخته

 خواهد   قيدار از بين ء قبيله  و شوآت  قدرت سالک ي
   بيش  قبيله  اين  و جنگاوران و از تيراندازان17  رفت
ی  خداوند، خدا  آه من. نخواهند ماندی  چند نفر باقاز

 ». گويم ی را م  اين  هستم اسرائيل
 

   اورشليمء  درباره نبوت
 :  است اورشليمی  برا  پيام اين
بامها   پشت  شهر به ؟ چرا مردم  است  شده چه

 شهر  برای اين!   شهر غوغا برپاست دوند؟ در تمام می
 ؟  است  آمده  پيش چه   و جوش شاد و پر جنب

  ، و نه  در جنگ اند اما نه  شده  آشته  اورشليم مردان
   فرار آردند و بدون  با هم  رهبران ءهمه3. با شمشير

 هنوز  دشمنی وقت.  شدند بياندازند تسليمی  تير اينكه
  پس4.  گريختند و اسير گرديدند  با هم دور بود مردم

  ، به  قومم مصيبتی ا خود بگذاريد تا بر  حال مرا به
زيرا 5، دهيدی  نكنيد مرا تسل آوشش.  بگريمی تلخ
   اورشليم  خداوند قادر متعال  آه  رسيده  آن زمانک اين

ی ديوارها.  آند و انهدامی  و آشفتگ را دچار مصيبت
  ها طنين  در آوه فرياد مردم.   است شهر ما فرو ريخته

،   آرده  را آماده ان تير و آم  عيالم سپاهيان6. افكند یم
   سرزمين اند و سربازان خود سوار شدهی بر اسبها

ی دشتها7. اند  گرفته خود را بدستی سپرها» قير«
 و   است  پر شده دشمنی ها سرسبز يهودا از عرابه

. اند شهر رسيدهی ها  دروازه  پشت  به  دشمن سواران
 .  است  شكسته يهودا در همی دفاعی نيرو8

. دويد ی م خانه  اسلحه  به  اسلحه آوردنی برا
  آنيد، سپس یمی حصار شهر را بررسی ها رخنه10و9

  شماريد تا آنها را خراب ی را م اورشليمی ها خانه
 آار  تعمير حصار بهی  را برا آنيد و مصالحشان

   انبار در داخل آب11،   آب  آردن ذخيرهی برا. ببريد
را در ی تحتانی يم قدء  برآه آنيد تا آب ی م شهر درست

   خدا آه آنيد اما به ی آارها را م  اين تمام.  بريزيد آن
خداوند، 12. نداريدی  توجه  چيز است  همهء سازنده
   و ماتم  گريه خواهد آه ی از شما م قادر متعالی خدا

اما 13.  بپوشيد خود را بتراشيد و پالسی آنيد، مو
ريد تا ب یآنيد، گاو و گوسفند سر م یمی شما شاد
.  بگذرانيد  بخوريد و خوش  را با شراب گوشتشان

» . ميريم ی فردا م ، چون و بنوشيم  بخوريم«: گوييد یم
 شما تا   گناه  اين  آه  گفته  من  به خداوند قادر متعال14
   اينی،بل.  نخواهد شد  هرگز آمرزيده  مرگ  هنگام به

 .  است  فرموده را خداوند قادر متعال
 نزد   فرمود آه  من  به قادر متعالی ، خداخداوند15
:   بگويم  او چنين  و به وزير دربار بروم» شبنا«
   تو اجازه بهی  آس  چهی؟آن ی م تو در اينجا چه«16
  آهی آسی  ای؟خود بكنی برای  در اينجا قبر داده

هر 17ی، تراش ی بلند م  صخره قبر خود را در اين
دارد و  ید تو را برم خداونی، باش  داشته آهی مقام

دارد و  یبر می گوک تو را مانند ي18. اندازد یدور م
در آنجا تو در آنار . آند ی م دور پرتابی  سرزمين به

. مردی خواهی آرد ی آنها افتخار م  به  آه هايت عرابه
 خداوند تو را از  پس19ی،  دربار هست  ننگء تو مايه

 ».اهد آردبرآنار خوی  دار آهی  و منصب  مقام اين
 روز،  در آن«: گويد ی م  شبنا چنين خداوند به20

تو ی ، پسر حلقيا را بجا خدمتگزار خود، الياقيم
 پوشاند و   او خواهم  تو را به لباس21.  نشاند خواهم

   و اقتدار تو را به  بست  خواهم  آمرش  را به آمربندت
دا  يهو  و خاندان  اورشليم مردمی او برا.  داد او خواهم

 او   را به آليد دربار داود پادشاه22. پدر خواهد بود
 را  آنی را بگشايد آسی  داد واو هردر خواهم

 را نخواهد  آنی را ببندد آسی  و هر در نخواهد بست
خود ی  درجا  محكمی،او را مانند ميخ23! گشود
 خودخواهد  خاندانی  سربلندء  آوبيد واو مايه خواهم
 .شد
ها و   او مانند آاسه  و فرزندان ان خاند اما تمام«24

آويزند بر او خواهند  ی م  بر ميخ آهی هاي آوزه
   به  محكم آهی  ميخ  شود آن چنينی وقت25.  آويخت

، خواهد افتاد و   شده ، شل  است  شده ديوار آوبيده

22
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 را  اين» .خواهد شدی  متالش  است  بر آن آهی بار
 .  است  فرموده خداوند قادر متعال

 
   فنيقيه  درباره نبوت

 :صوری برای پيام
 از سرزمينهای  های صور آه ای آشتی

 آنيد، زيرا  گرديد، برای صور گريه  باز می دوردست
   بندرگاهی برايش ای و نه  خانه  نه  آه  شده  ويران چنان

 شنيديد  اش  در باره  در قبرس آنچه!   است باقی مانده
 دنيا  ر صور مرآز تجارتزمانی بند3و2.  دارد حقيقت

   از مصر غله  آه آشتيهای صيدون. شد  می محسوب
   دنيا تجارت  با تمام  با آن  صيدون آوردند تا تاجران می

اما اينک صور . انداختند  بندر لنگر می آنند، در اين
 !  است  مرگبار فرو رفته در سكوت

!  دريا ، ای فرزند مستحكم  بر تو باد ای صيدون شرم4
  ام  و نزاييده  هرگز درد نكشيده من«: گويد زيرا دريا می

   خبر خرابی صيدون چون5» . ام  نداده و آودآی پرورش
 . خواهد ترسيد  مصر رسد او نيز سخت به
!  فرار آنيد  ترشيش  به آنان ، گريه  فنيقيه ای مردم6
 شما، صور   شهر تاريخی و پرشكوه  همان آيا اين7

   صور به ؟ زمانی مردم  گشته يران و  چنين  آه است
   آرده رفتند تا سرزمينها را تصاحب جاهای دور می
   آسی اين چه8.  خود سازند  سكونت آنها را محل

 تجار و   شهر سلطنتی آه  را بر سر اين مصيبت
؟   است  معروفند، آورده  جهان  در تمام بازرگانانش

ا غرور صور  ت  آار را آرده  اين خداوند قادر متعال9
 معروفند خوار   در جهان را بشكند و آنانی را آه

 .سازد
ی ها  آناره  خود را مثل ، سرزمين  ترشيش مردمی ا10

بر سر ی  حاصلخيز آنيد، زيرا ديگر مانع رود نيل
 خود را بر دريا دراز  خداوند دست11.   شما نيست راه
  آه  او دستور داده. دهد ی م دنيا را تكانک  ممال آرده

  مردمی ا12.  آنند  را ويران فنيقيهی تجاری شهرها
 برخوردار  ، شما ديگر از آسايش  صيدونء بال ديده

 نيز فرار آنيد در آنجا   قبرس اگر به. نخواهيد شد
ببينيد !  آنيد  نگاه  بابل به13.  نخواهيد بود راحت
آشوريها !  رفتند  از بين  سرزمين  اين  مردم چگونه

 آوبيدند   را در هم ، آاخهايش  آرده حاصره را م بابل
ی ا14.  آردند يكسانک  را با خا  سرزمين و اين
آنيد، زيرا ی  در دريا هستيد زار آهی هاي یآشت

 .  است  شده  شما ويران بندرگاه
  پادشاهک  عمر ي  طول ، آه  هفتاد سال صور مدت15

   از آن پس.  خواهد شد سپردهی  فراموش ، به است
خواهد ی  سرود  آنء ، صور مانند فاحشه اد سالهفت

 :  است  چنين  آلماتش بود آه
 ،  شده  فراموشء فاحشهی ا«16

 . بگير و در شهر بگرد  را بدست چنگ
 ، بسيار بخوانی  بنواز و آوازها خوش
 ». تو را بياد آورند  دوباره تا مردم

  ، خداوند اجازه  هفتاد سال  آن  از گذشت  پسی،بل17
   يابد و با مشتريان  رونق اهد داد صور دوبارهخو

 عايد  آهی اما سود18.  آند  دنيا تجارت خود در تمام
   نخواهد شد، بلكه  او ذخيرهء صور شود در خزانه

و ک  خورا  مصرف  خداوند خواهد گرديد تا به وقف
 . خداوند برسد  راه پيروانک پوشا

 آند ی م  را ويران خداوند زمين
  و متروک خواهد  را ويران د زمينخداون

 را  ، ساآنانش  آرده  را خراب اش آرد؛ پوسته
 دچار   يک سرنوشت  به همه2.   خواهد ساخت پراآنده

، آنيز و  ، نوآر و ارباب  و غير آاهن آاهن: خواهند شد
   و قرض  دهنده ، قرض ، خريدار و فروشنده خاتون
  كلی خالی و غارت ب زمين3.   و بازنده ، برنده گيرنده

 .  است  را خداوند فرموده اين. خواهد شد
   پست شود و بلنديهای آن  می  خشک و پژمرده زمين4

 و اوامر خدا   از احكام  روی زمين مردم5. گردد می
اند؛  ، عهد جاودانی او را شكسته سرپيچی آرده

   تاوان  آن ساآنان.   است  شده  دچار لعنت  جهان بنابراين6
 آمی   و عده  سوخته زمين. دهند  می  خود را پس هانگنا

 و   شده  انگور آم محصول7. اند  باقی مانده از مردم
   شاد بودند اآنون آنانی آه.   است  گرديده  ناياب شراب
   شنيده  و چنگ  دف ديگر نوای دلنشين8. غمگينند

ديگر 9.   است  سر آمده  به  روزهای خوش آن. شود نمی
   آام  به  وجود ندارد و شراب  و مطرب می بزم

 و   است  و مرج در شهر هرج10.   است  تلخ نوشندگانش
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بندند تا آسی وارد   می خود را محكم ء  خانه دِر مردم
   به رسد آه  می ها فرياد آنانی بگوش در آوچه11. نشود
 و خوشيها از   رفته شاديها از بين. گردند  می  شراب دنبال

 و   گشته شهر ويران12.   است  بر بسته رخت  روی زمين
  در تمام13. اند  رفته  و از بين  شده  شكسته هايش دروازه

  دنيا مانند درخت.  خواهد افتاد  اتفاق ممالک دنيا اين
 ء  خوشه باشد، و يا شده   تكانيده زيتونی خواهد بود آه

 . باشند  را چيده اش  ميوه انگوری آه
فرياد خواهند زد و ی بمانند از شادی  باق آهی آسان14

ی  هستند بزرگ  در غرب  آه آنان. آواز خواهند خواند
   در شرق آهی و آنان15. خداوند را خواهند ستود

 جزاير نيز  ساآنان.   خواهند گفت هستند او را سپاس
و 16  خواهند آرد  را پرستش اسرائيلی خداوند، خدا
  را خواهيم  مردمی  صدا دور دستی از سرزمينها

 .خوانند ی سرود م عادلی  خدا  در وصف شنيد آه
   به آاران  و خيانت  بدآاران  آه افسوس!  اما افسوس
 و نااميد   مرا غمگين اين. دهند ی م  خود ادامه شرارت

   و دام  و گودال  ترس  دنيا بدانيد آه مردمی ا17. آند یم
در  فرار آنيد  اگر از ترس18.  در انتظار شماست

 بياييد در   بيرون  خواهيد افتاد، و اگر از گودال گودال
 خواهد   باران  بشدت از آسمان.  گرفتار خواهيد شد دام

 در  زمين19.  خواهد خورد  تكان  زمين باريد و اساس
.  خواهد پاشيد ، از هم  و خرد شده  خواهد شكست هم
   راه  و خيزان  افتان  آه استی  مانند مست زمين20
   در برابر طوفان  آه استی ا  خيمه رود و مثل یم

ک  و ي  شده  خم دنيا زير بار گناهش. خورد ی م تكان
 . روز خواهد افتاد و ديگر بر نخواهد خاست

   در آسمان را آهی  روز، خداوند نيروهاي در آن21
آنند  ی م  حكومت  بر زمين را آهی هستند و قدرتمندان

 در  آهی  مانند اسيران نآنا22.  خواهد آرد مجازات
خواهند شد تا روز ی دار هستند نگهی  زندان سياهچال
خواهد شد و خورشيد ک  تاري ماه23.  فرا رسد محاآمه

  ديگر نور نخواهد داد، زيرا خداوند قادر متعال
   جلوس  صهيون او بر آوه.  خواهد آرد سلطنت
   خواهد آرد و رهبران  حكومت ، در اورشليم فرموده

 . او را خواهند ديد  و جالل نيا شكوهد
 

 از خداوندی سپاسگزار
  را  و نامت آنم  می ای خداوند، تو را ستايش

.  هستی  تو خدای من ، چون دارم گرامی می
   از قديم  را آه ای و آنچه انگيز آرده تو آارهای شگفت

   انجام  به  درستی و امانت ای در آمال  نموده اراده
و   ای  آرده شهرها را با خاک يكسان2. ای رسانيده
 ما  آاخهای دشمنان. ای  برده  را از بين های مستحكم قلعه

،  بنابراين3. اند و هرگز بنا نخواهند شد  شده ويران
 تو را خواهند پرستيد و  های جهان  قوم قويترين
 . قومها از تو خواهند ترسيد ظالمترين

   هنگام  به آسان ی و ب فقيرانی خداوند، تو برای ا4
، و   سر پناه  در برابر طوفانی، هست پناهگاهی سخت

ی  مانند سيالب  ستمگران نفس.  روز سايهی در گرما
  و همچون5 برد ی م يورشی  بر ديوار گل  آه است
ی اما تو، ا. سوزاند ی را م  زمين  آه استی گرماي

 و ی، آرد  ما را خاموش دشمنانی خداوند، صدا
دهد، سرود  ی م روز را آاهشی  گرما آه یمانند ابر
 .ی ساخت  را خاموش ستمگران

 
  خداوند ضيافت

،   صهيون ، بر آوه  در اورشليم خداوند قادر متعال6
 بر پا خواهد آرد و  جهانی  قومها تمامی برای ضيافت
ی لذيذ و شرابهای  غذاها با انواع  رنگينی ا سفره
 را  نجا او ابر تيرهدر آ7.  گوارا خواهد گستراندء آهنه
 آنار خواهد   است  افكنده  دنيا سايه  مردم  بر تمام آه
.  نابود خواهد آرد هميشهی  را برا و مرگ8 زد

  خواهد آرد و ننگک خداوند اشكها را از چشمها پا
  اين.   برخواهد داشت  زمين تمامی  خود را از رو قوم

 .  است را خداوند فرموده
ی  خدا  همان اين«:   خواهند گفت  روز، مردم در آن9

 خداوند   همان اين.   بوديم  بر او اميد بسته  آه ماست
   داده او ما را نجاتک اين.   بوديم  منتظرش  آه ماست
 شاد و مسرور   نجات اينی  بياييد برا ، پس است
 ». باشيم

 
  خواهد آرد  را مجازات خداوند موآب

25



 20   اشعيا
 

 

 خواهد آرد، اما  ظ را حف  صهيون  خداوند آوه دست10
   آه  خواهند شد همانگونه او لهی  زير پا  موآب مردم
  خود را مثلی آنها دستها11. شود ی م  له  در گنداب آاه

 باز خواهند آرد تا شنا آنند، اما  ، با مهارت شناگران
 خواهد آرد و غرور آنها را   را سست خدا دستهايشان

 را با  موآبی ها او قلعه12.   خواهد شكست در هم
 خواهد  ، بر زمين آوبيده   در هم بلندشانی حصارها
 . خواهد آرد يكسانک  و با خا ريخت

 
  سرود ستايش
  يهودا  سرود در سرزمين  روز، اين در آن
 : خواهد شد خوانده

   و خدا با حصار نجاتبخش  است شهر ما قوی و محكم
  د تا قومها را بگشايي دروازه2. آند  می خود ما را حفظ

ای خداوند، تو آسانی را 3.  وارد شوند  و با ايمان عادل
 خود راسخند در   دارند و در عزم  تو توآل  به آه

 بر خداوند  هميشه4.   خواهی داشت  نگاه  آامل آرامش
  خدا اشخاص5!   جاودانی ماست  آنيد؛ او جانپناه توآل

ا با  ر  آنان  و شهر مستحكم  گردانيده مغرور را پست
   و ستم  زير ظلم آسانی آه6.   است  آرده خاک يكسان

  های شهر قدم  بر خرابه اند اينک پيروزمندانه بوده
 .آنند  می  را لگدمال گذارند و آن می

ی راستی خدای  ا ؛ پس  است  راست  درستكاران راه7
خداوند، ما از ی ا8.  را هموار ساز  ايشان راه

؛  ايم  تو اميد بسته و به  آنيم یمی  تو پيرو خواست
 تو   را در اشتياق شب9. ی ما تنها تو هست  قلب اشتياق
.  طلبم ی تو را م  دم  سپيده  و هنگام برم یبسر م
   مردم آنگاهی آنی  را داور  تو جهان آهی هنگام
 .  را خواهند آموخت  عدالت مفهوم

 اما ی، هست  رحيم  گناهكاران  به هر چند تو نسبت10
   در اين آنان. آنندی  خوب گيرند آه ی هرگز ياد نم آنان

  دهند و به ی م خود ادامهی  بدآار  به  خوبان سرزمين
  دشمنانت11. آنند ی نم  تو توجه  و عظمت جالل
. آردی  خواه  تو آنها را مجازات دانند آه ینم

   قومت  آه  بده  و نشان  آن خداوندا، آنها را مجازات
 شوند؛ بگذار در  بگذار سرافكنده .ی دار را دوست

 . تو بسوزند  خشم آتش

   و سالمتی به  تو برای ما صلح دانيم خداوندا، می12
   هر موفقيتی آه  خواهی آورد، زيرا تابحال ارمغان
. ای  فرموده  ما عنايت  تو به ، در واقع ايم  آرده آسب

اند،   آرده  بسياری بر ما حكومت ای خداوند، اربابان13
  پرستش  واقعی ما تو هستی و ما تنها تو را ما اربابا

 رفتند و ديگر   مردند و از بين آنان14.  آرد خواهيم
   سزای اعمالشان تو آنها را به. گردند هرگز باز نمی

 را از خاطرها محو  رساندی و نابود آردی و نامشان
 ما   خود را افزودی و مملكت ای خداوند، قوم15. ساختی
   تو معروف  آه  است  شده  سبب اين.  ساختی را وسيع

 . بر سر زبانها بيافتد شوی و نامت
   هنگام و ايشانی  آرد  را تنبيه خداوندا، تو قومت16

خداوند، ی ا17.  تو دعا آردند  درگاه  در خفا بهی،سخت
   هنگام  آه هستيمی ا  حامله  زن ما در حضور تو مثل

هر چند 18. آورد یمآشد و فرياد بر ی درد م زاييدن
 و  نزاييديمی چيزی ، ول ، درد آشيديم  شده حامله

 .  آوريم  ارمغان  به  نجات  زمين ساآنانی  برا نتوانستيم
بر خواهند ک ، از خا  شده  تو زنده  قوم اما مردگان19

   خواهد نشست ايشانی  تو بر بدنها ؛ زيرا شبنم خاست
ک  در خا آهی آسان.  خواهد بخشيد  آنها حيات و به
سر خواهند ی ، سرود شادمان اند بيدار شده  خفته زمين
 .داد
 

  اسرائيلی  و رستگار مجازات
خود برويد و درها را ی ها  خانه ، به  من قومی ا20

  خود را پنهانی  آوتاه مدت.  سر خود ببنديد پشت
  زيرا خداوند از آسمان21.  خدا بگذرد آنيد تا غضب

.  آند  مجازات  گناهانشان يا را بسبب دن آيد تا مردم یم
 را آشكار خواهد   شده ريختهی  خونها  تمام زمين
   را در خود پنهان شدگان  و ديگر اجساد آشته ساخت

 .نخواهد آرد
 

  روز، خداوند با شمشير بسيار تيز و در آن
 ماری تيزرو و  را آه»  لوياتان« خود، ء برنده
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   خواهد رساند و آن لش سزای اعما  به  است پيچنده
 * .  خواهد آشت  در درياست اژدها را آه

 پربار خود   تاآستانء  روز، خداوند درباره در آن2
 : خواهد گفت

   آن  و مرتب نمايم ی م  مراقبت  تاآستان  از اين من«3
  ی تا آس  هستم  مواظب روز و شب.  آنم یمی را آبيار

 خود  تاآستانديگر بر 5و4. نرساندی  آسيب  آن به
 هستند،   خارها مزاحمش اگر ببينم.   نيستم خشمگين

   دشمنان  اين  زد، مگر اينكه  خواهم آنها را يكجا آتش
 ». آنند صلحی  تقاضا  شوند و از من  تسليم  من قوم

 خواهد زد،   ريشه  اسرائيل خواهد رسيد آهی زمان6
ر  پ  خواهد آورد و دنيا را از ميوه  و شكوفه غنچه

 . خواهد ساخت
   را تنبيه  اسرائيل  قوم  دشمنان ای آه  اندازه خداوند به7

او برای 8.   است  نكرده  را تنبيه  قوم  اين  است آرده
 ديار دور   به ، آنها را از سرزمينشان  اسرائيل مجازات

.  را با خود برد تبعيد آرد گويی باد شرقی وزيد و آنان
 آند و   را آفاره  اسرائيل  قوم اه آار را آرد تا گن او اين9

   پاک سازد و قوم  هست  و بتكده  بت آنها را از هر چه
 . ديگر بتها را نپرستند اسرائيل

 و مانند   شده  خالی از سكنه  اسرائيل شهرهای مستحكم10
  چرند و شاخ در آنجا گاوها می. اند  متروک گرديده بيابان

  های درختان اخهش11. خورند  را می  درختان و برگ
  ، در اجاق  آرده افتند و زنها آنها را جمع ، می خشک شده

آند، زيرا   نمی  و شفقت  رحم  قوم خدا بر اين. سوزانند می
 .شناسند  خود را نمی خالق

  آهی  خداوند مانند آس خواهد رسيد آهی اما زمان12
  چيند و از پوستش ی برم دانه  را دانه گندمی ها خوشه
 تا مرز   را از رود فرات اسرائيل یآند، بن یجدا م

 روز، شيپور  در آن13.  خواهد آرد مصر جمع
   يهود آه از قومی  خواهد شد و بسيار  نواخته بزرگ

 و  اند باز خواهند گشت  آشور و مصر تبعيد شده به
   پرستش  مقدسش  بر آوه خداوند را در اورشليم

 .خواهند آرد

                                                 
 دشمنان قوم »اژدها« و »لوياتان«در اين آيه منظور از    *

 .کردند اسرائيل هستند که بر اين قوم ظلم می

 
   اسرائيل اخطار به

  با آهی  شهر براينی وا!  بر سامرهی وا
   و مايه  شده حاصلخيز احاطهی ها دره

  ، رهبران شراب!   است  اسرائيل افتخار ميگساران
   آه  اسرائيل جالل.   است درآوردهی  را از پا اسرائيل

   بود، در حال بر سر رهبرانشی  گل همانند تاج
 زورآور و  را دارد آهی خداوند آس2.   است پژمردن

   شديد و طوفان خداوند او را مانند تگرگ.  توانا است
   اسرائيل  بر سرزمين  خروشان و سيالبک مهل
 ء  مايه آهی  شهر آنگاه3.  را فرا بگيرد فرستد تا آن یم

   زير پاها پايمال  است  اسرائيل افتخار ميگساران
  حاصلخيز آنی ها درهی  و زيباي شكوه4. خواهد شد

 مانند نوبر انجير   درست  خواهد رفت  از بين انناگه
 و  ها، چيده  بر سر شاخه  شدن  ديده  محض  به آه

 .شود ی م خورده
ی ، خود برا  خداوند قادر متعال خواهد آمد آهی روز5

. خواهد بودی  و زيباي  جالل  تاج  قومش بازماندگان
   خواهد بخشيد و به تشخيصی  تواناي  قضات او به6

شهر ی ها  خواهد داد تا از دروازه  قدرت ازانسرب
 . آنند دفاع

! آنند ی م  را اداره  اورشليم  مست اشخاصک اما اين7
   را چنان  ايشان  و انبيا نيز مستند؛ شراب آاهنانی حت

خدا را ی  قادر نيستند پيامها  آه  آرده  و گيج مست
اد  را ارش ، آنان  رسانده  مردم دريابند و آنها را به

 و   است  و آثافت  پر از استفراغ هايشان سفره8. آنند
 .شود ی نم ديدهی ا پاآيزهی  جا هيچ

  دهد؟ چه  می  آسی تعليم  چه اشعيا به«: گويند آنها می9
 برای   او فقط  دارد؟ تعليم  او احتياج  تعليم آسی به

او هر مطلبی را بارها برای ما 10!   است ها خوب بچه
 ».دهد  می  توضيح  آلمه  به و آلمهآند  تكرار می

  دهند، خدا قوم ی نم  گوش  تعليم  اين  به  مردم چون11
 آنها   به  بيگانه  زبان را خواهد فرستاد تا بهی ا بيگانه
   ايشان  به خواست یخدا م12!  بدهند  عبرت درس
 نخواستند از او   ببخشد، اما ايشان  و امنيت آرامش
ی را بارها برای خداوند هر مطلب  پس13.  آنند اطاعت
   توضيح  آلمه  به  تكرار خواهد آرد و آلمه ايشان
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  ، خرد خواهند شد و در دام  افتاده  قوم اين. خواهد داد
 . اسير خواهند شد خواهند افتاد و سرانجام

 باد   چيز را به  همه  آه  اورشليم حكمرانانی  ا پس14
  فرمايد توجه ید م خداون  آنچه گيريد، به ی م مسخره
ايد و   آرده  معامله  با مرگ گوييد آه یشما م15. آنيد

   داريد آه اطمينان. ايد  قرارداد بسته مردگانی با دنيا
 شما نخواهد  بهی  گزند  دهد هيچ رخی  مصيبت هرگاه

 و شما   است  باطل  اطمينان  اين رسيد؛ اما بدانيد آه
  وند چنينخداک اين16. دهيد ی م خود را فريب

   زير بنا در صهيون سنگک  ي من«: فرمايد یم
،   شده  آزموده سنگک  گرانبها، ي سنگک  ي گذارم یم
 آند   اطمينان  بر آن ؛ هر آه  محكم اساسک ي

 و   آن ، ريسمان انصاف17.  نخواهد شد مضطرب
 ». خواهد بود  آن ، شاقول عدالت
 استوار   بر دروغ  شما را آه  پناهگاه  تگرگ بارش
 شما را   مخفيگاه  خواهد آرد و سيل  ويران است

  مردگانی  و دنيا  با مرگ آهی قرارداد18. خواهد برد
 بيايد  مصيبتی  وقت  خواهد شد، بنابراين ايد باطل بسته

   روز و شب مصيبت19. آورد یدرمی شما را از پا
.  خواهد آمد و شما را گرفتار خواهد آرد بسراغتان
 را   سراپايتان از خدا بشنويد وحشتی  پيام ههر بار آ

  خواهيد بود آهی شما مانند آس20.  فرا خواهد گرفت
   آه  آوتاهتر از آنست خواهد بخوابد اما بسترش یم

 او را   تنگتر از آنكه  دراز بكشد و لحافش بر آن
 خواهد آمد تا   و غضب خداوند با خشم21. بپوشاند
 رساند   انجام  بهانگيز خود را شگفتی آارها

 آار   اين  جبعونء  و دره  فراصيم  در آوه  آه همانگونه
 برداريد مبادا  ، از تمسخر دست پس22. را آرد
ی  شما سنگينتر شود، زيرا خداوند، خدا مجازات

 را   زمين  قصد دارد تمام  آه  گفته  من  به قادر متعال
 .نابود آند

 
  خداوند حكمت

يک 24!  آنيد  توجه  من  سخنان هب!  آنيد  گوش بمن23
   زمين  زدن  شخم  خود را صرف  وقت آشاورز تمام

   آند تا در آن  را آماده داند آی بايد آن او می25. آند نمی
 را آجا بپاشد و   گشنيز و زيره داند تخم می.  بكارد تخم

  داند چه او می26.  را آجا بكارد  و جو و ذرت بذر گندم
او هرگز برای 27.   است  او ياد داده  به آند زيرا خدايش

آند،   نمی  استفاده آوب  از خرمن  گشنيز و زيره آوبيدن
 آرد، او ء برای تهيه28. آوبد  آنها را می  با چوب بلكه
   را خرمنكوبی آند و چگونه  بايد گندم  مدت داند چه می

   اسبان  اينكه  بگرداند بدون  خود را بر آنء  عرابه چرخ
 از خداوند قادر   دانش  اين تمام29.  آنند  را له ، گندم ابهعر

 صادر   است  و عظيم  عجيب  رأی و حكمتش  آه متعال
 .گردد می
 

   اورشليم سرنوشت
 هر! شهر داودی ، ا اورشليمی بر تو ای وا

   خدا تقديم بهی زيادتری ها ی قربان سال
 آرد  خواهد  مجازات خدا تو را سختی ول2ی، آن یم

  بهی  هست معروف»  خدا قربانگاه «  به و تو را آه
او از 3.  خواهد آرد  تبديل  از خون پوشيدهی قربانگاه
 خواهد  ، بر تو يورش  آرده  تو را محاصره هر طرف

ی  مانند صدا ات آرد و نالهی  خواه تو سقوط4. برد
 خواهد   شنيده بزحمتک ، از زير خا  مردگان ارواح
 .شد

  آهی  تو نيز خرد خواهند شد و آسان دشمناناما 6و5
   در برابر باد، رانده  آاه آردند همچون ی م بر تو ظلم
 خداوند   زدن  بهم چشمک در ي.  خواهند شد و پراآنده

، با  مهيبی  و صدا  با رعد و زلزله قادر متعال
تو خواهد ک  آم  به  آتشء  و شعله گردباد و طوفان

   تو را محاصره  را آه  دشمن يان سپاه و تمام7  شتافت
جنگند  یاند و با تو م  خود قرار داده و مورد يورش

.  محو و نابود خواهد آرد شبانهی  و رؤيا  خواب مثل
آنند مانند  ی م  با تو جنگ آهی ، آنان اورشليمی ا8

  بيند آه ی م  خواب خواهند بود آهی ا  گرسنه شخص
شود هنوز  یبيدار می خورد، اما وقت یمک خورا
   در خواب آهی ا  تشنه ، و يا شخص  است گرسنه

شود  یبيدار می نوشد، اما وقت ی م  آب بيند آه یم
 . استی  باق  او همچنان عطش

!  و آوری خود باقی بمانيد ، در حيرت ای شكاآان9
   از ميگساری، سرگيجه  هستيد اما نه شما مست

  ند خوابخداو10!  از شرابخواری ايد اما نه گرفته
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 انبيای شما را  او چشمان.   است  شما داده سنگينی به
   داده  رؤياها و الهامهايی را آه  آه آنگونه11،   است بسته
 مانند   رؤياها برای ايشان اين. توانند ببينند شود نمی می

   را بدست  اگر آن  آه  شده  مهر و موم طوماری است
  توانم نمی«: گويد داند بدهيد، می  می  خواندن آسی آه
 آسی  و اگر به12» ،  است  شده  مهر و موم  چون بخوانم

  توانم نمی«: گويد داند او نيز می  نمی  خواندن بدهيد آه
 ». دانم  نمی  خواندن  چون بخوانم

 خود مرا   با زبان  قوم اين«: فرمايد یخداوند م13
  پرستش.   دور است  از من دلشانی پرستند، ول یم

 با  پس14. یو انسانی  توخال استی  مراسم انايش
   حيرت  را به  قوم  خود، اينء  غير منتظره ضربات
 نابود خواهد   ايشان  حكيمان حكمت.   انداخت خواهم

 ».  خواهد رفت  از بين  ايشان  فهيمان شد و فهم
خود را ی ها آنند نقشه ی م  آوشش آهی بر آنانی وا15

خود را در ی ها  نقشه  آنان. آنند از خداوند پنهان
ی  آس چه«: گويند یگذارند و م ی اجرا م بهی تاريك

تواند ما را  یمی  آس تواند ما را ببيند؟ چه یم
   آوزه بينی  هستند و فرق  در اشتباه آنان16» بشناسد؟
 خود   صانع  به آيا مصنوع.  نيستند گر قائل و آوزه

: گويد ی او م و يا به» ی؟ا تو مرا نساخته«: گويد یم
 ؟»یآن ی م چهی دان یتو نم«
 پر   بوستان  به  دو باره لبنانی  آوتاه  از مدت پس17

  در آن18.  خواهد شد  تبديل  پر درخت ثمر و جنگل
 شود خواهند   خوانده را آهی  آتاب  آلمات روز، آران

اند با  آردهی زندگی  در تاريك  آه شنيد و آوران
   و فروتنان بار ديگر فقيران19.  خواهند ديد چشمانشان

  قدوسی خود را در خداوند، خدای وجد و شاد
 و  زيرا ستمگران20.   ، باز خواهند يافت اسرائيل
  آهی  آسان  و تمام  خواهند رفت  از بين آنندگان مسخره
 با  آهی آسان21. آنند نابود خواهند شد ی م شرارت
   با نيرنگسازند، ی م  را مجرم  بيگناه  دروغ شهادت

  اساس ی ب دهند و با سخنان ی را تغيير م دادگاهی رأ
 بدر   سالم  حقدار نرسد، جان  به شوند حق ی م باعث

 .نخواهند برد
 ء  را رهانيد درباره  ابراهيم آهی ، خداوند بنابراين22

 بعد   به ، از اين  من قومی ا«: گويد ی م  چنين اسرائيل

 از  تان  چهره و رنگ نخواهيد شد  ديگر سرافكنده
   من  خود را آه فرزندانی وقت23.  نخواهد پريد ترس
 مرا   و احترام  با ترس  ببينيد، آنگاه بخشم ی شما م به
.  خواهيد آرد  ستايش  هستم  اسرائيل قدوسی  خدا آه
 و افراد   را خواهند شناخت  حقيقت  گمراه اشخاص24

 ». پذير خواهند شد  تعليم سرآش
 

 هودا با مصرعهد ي
  ياغی وای بر فرزندان«: فرمايد خداوند می

 آنند جز با  می  با هرآسی مشورت آنان!  من
   ترتيب بندند و بدين  پيمانها می  من  ميل برخالف.  من

   مشورت  با من آنكه  بی آنان2. افزايند  خود می بر گناهان
 آمک بگيرند،  روند تا از فرعون  مصر می آنند به
 بر  ولی اميد بستن3. اند  او اميد بسته ا بر قدرتزير

 مصر جز نوميدی و رسوايی سودی   پادشاه قدرت
 تا شهرهای   فرعون هر چند تسلط4.  نخواهد داشت

   مردم  آمكی به اما او هيچ5رسد،   می  و حانيس صوعن
.  نخواهد رسانيد  ايشان يهودا نخواهد آرد و سودی به

  اند پشيمان  اعتماد آرده مصريان بر   از اينكه ايشان
 .خواهند شد

   را بار االغها و شتران  گنجهايشان ببينيد چگونه«6
   از ميان ايشان!  مصر در حرآتند ، بطرف آرده
ی  پر از شيرها آهک و خطرناک هولنای بيابانها
ی گذرند تا نزد قوم ی م استی سمی  و مارها درنده

ک آم7.  نخواهد آرد  ايشان بهی  آمك  هيچ برسند آه
   آه  است  دليل  همين ؛ به  است فايده ی و ب مصر بيهوده

 ». ام  داده  لقب خاصيت یبی مصر را اژدها
ی  اينها را در طومار  تمام  آه  گفت  من خداوند به8

باشد ی ابدی  سند آيندگانی  تا برا  آنم  و ثبت بنويسم
ی ياغی  قوم  اسرائيل زيرا قوم9.   قوم اينی از ياغيگر
.  آنند  خداوند اطاعت خواهند از قوانين یهستند و نم

 نكنيد و  ما نبوتی برا«: گويند ی انبيا م آنها به10
 ما بگوييد و   دلپذير به سخنان.  را نگوييد حقيقت
  خواهيم ینم11.  آنيد ما تعريفی  برا شيرينی رؤياها
  راه  پس.  بشنويمی  چيز  اسرائيل قدوسی  خداء درباره
 ». ندهيد  ما تعليم  او را به و رسم

 :  است  اين  اسرائيل قدوسی  خدا اما پاسخ12
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   و دروغ  ظلم  به آنيد، بلكه  اعتنا نمی  من  پيام شما به«
 نابودی   باعث  گناهتان  اين  بدانيد آه پس13. آنيد  می تكيه

   در آن شما مانند ديوار بلندی هستيد آه. شما خواهد شد
.  فرو ريزد  است  ممكن  و هر لحظه  ايجاد شده فشكا
 خواهد   و درهم  فرو خواهد ريخت  ديوار ناگهان اين

ای   مانند شكستگی آوزه و شكستگی آن14،  شكست
  افتد و چنان گر می  آوزه  از دست  ناگهان خواهد بود آه

  های آن  از تكه توان  نمی شود آه شكند و خرد می می
 از   آب  و يا برداشتن  از آتشدان  آتش حتی برای گرفتن

 ». آرد  استفاده حوض
: فرمايد ی م  چنين  اسرائيل قدوسی خداوند، خدا15
   من  به آسودهی  آنيد و با خيال  بازگشت منی بسو«

اما » . آنيد  آسب  يابيد و قدرت اعتماد آنيد، تا نجات
يد  فكر هست  در اين بلكه16، آنيد ی آار را نم شما اين

 فرار   دشمن ، از چنگ  تيزرو سوار شده  بر اسبان آه
   اجبار فرار خواهيد آرد اما اسبان  شما به البته. آنيد

.  شما خواهند بود  تيزروتر از اسبان آنندگان تعقيب
ی  هزار نفر از شما را فرار نفر از آنانک ي17

 شما را تارومار ء  همه  نفر از آنان خواهد داد و پنج
ک  لشكر شما جز ي  از تمام آهی  آرد بطورخواهند
،   حال با اين18. نماندی باقی ، چيز تپهک  بر نو پرچم

  او بازگشتی  تا بسو خداوند هنوز منتظر است
با ی  خدا  آند، چون خواهد بر شما رحم یاو م. نماييد
 او اعتماد   به آهی  آسان خوشابحال.  استی انصاف

 .آنند یم
آنيد،  یمی  زندگ  در اورشليم  آه  اسرائيل قومی ا19

ی  نخواهيد آرد، زيرا خداوند دعا شما ديگر گريه
. شما خواهد آمدی  يار شما را خواهد شنيد و به

 عبور خواهد  خداوند شما را از سختيها و مشكالت20
   با شما خواهد بود و شما را تعليم داد، اما او خودش

. اهد آرد نخو خواهد داد و خود را از شما پنهان
 سر   برويد، از پشت  يا چپ  راست  بطرف هرگاه21

   اين راه«: گويد ی م او را خواهيد شنيد آهی خود صدا
  خود را آهی  بتهاء همه22» . برويد  راه ، از اين است

اند مانند اشياء   شده  و طال پوشيده  نقره با روآش
 و از خود دور خواهيد   خواهيد ريخت  بيرون آثيف
 .آرد

 خواهد بخشيد   شما باران  به  آشت  هنگام  خدا به آنگاه23
  هايتان رمه.  باشيد  داشته  پربار و فراوان تا محصول
و االغها و 24های سرسبز خواهند چريد  در چراگاه
   علوفه زنند از بهترين  می  را شخم  زمين  آه گاوهايتان

  تان روز، برجهای دشمنان در آن25.  خواهند آرد تغذيه
 خواهند شد،   نيز آشته  و خودشان فرو خواهد ريخت

ها و جويهای  ای چشمه  و تپه اما برای شما از هر آوه
 روشنايی   آفتاب  مثل ماه26.   جاری خواهد گشت آب

   برابر روشنتر از هميشه  هفت خواهد داد و آفتاب
   اينها هنگامی روی خواهد داد آه ءهمه. خواهد تابيد
، شفا دهد و  آرده   مجروح  خود را آه مخداوند قو
 ! را ببندد زخمهايشان

 
  آشور مجازات

ور   او شعله خشم! آيد یدور می خداوند از جاک اين27
  او سخن.   است  آرده او را احاطهی  و دود غليظ است
   دهان نفس28. سوزاند ی م  آتش  مثل گويد و آلماتش یم

   سر راهش ر چه ه  آه استی  خروشان او مانند سيل
، از   آرده او قومها را غربال. برد یباشد با خود م

 خواهد   آنها خاتمه  مقاصد شوم  خواهد برد و به بين
سرود خواهيد ی  خدا با شاد قومی اما شما ا29. داد

  مقدسی  در جشنها آهی  مانند وقت خواند، درست
 همانند   خواهيد شد درست خوانيد، و شادمان یم

 ء خانهی بسوی  ن شوند تا با آهنگ ی م  روانه هآی آسان
 . بروند  پيش  است  اسرائيل  پناهگاه خداوند آه

   مردم  گوش  خود را به پرجاللی خداوند صدا30
 او را در   غضب  و شدت  قدرت خواهد رساند و مردم

   مشاهده  و تگرگ  و سيل  و طوفان سوزانی ها شعله
ی خداوند نيروی  صدا ن شد با شنيده31. خواهند آرد

.   خواهد شكست ، در هم  خورده آشور ضربه
 با   خداوند در جنگ آهی  با ضربات همزمان32

 خدا با ساز و  آورد قوم ی وارد م آشوريها بر آنان
  از مدتها پيش33!  خواهند پرداختی  شاد آواز به

ی ، خدا ک مول سوزاندنی  برا  و وسيع عميقی محل
  همی  رو  فراوان در آنجا هيزم.   است  شده آشور آماده

 بر   آتشفشان  آتش  خداوند همچون  و نفس  شده انباشته
 . خواهد آشيد  آتش  را به ، آن  دميده آن
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   خدا از اورشليم حمايت

  بهک  آم گرفتنی  برا آهی بر آسانی وا
   به اينكهی آورند و بجا یمی رو مصر

 باشند و از او  يد داشته ام  چشم  اسرائيل قدوسی خدا
ی ها و عرابهی  قو بخواهند، بر سربازانک آم

  داند چه یخداوند نيز م2. آنند ی م بيشمار مصر توآل
  آهی گردد و بر آسان ی خود برنم او از تصميم. آند
شوند، بال  ی م  همدست آنند و با بدآاران یمی بد
  شان اي اسبان!  خدا مصريها انسانند، و نه3. فرستد یم

 خود   خداوند دست آهی هنگام!   روح نيز جسمند و نه
ی  آسان  مصريها و هم  بلند آند، هم مجازات  یرا برا

ک جويند، خواهند افتاد و هال یمک  از مصر آم آه
 .خواهند شد

را ی شير، گوسفندی وقت«:  فرمود  من خداوند به5و4
 بترسد   از داد و فرياد چوپانان آنكه یدرد، و ب یم

   من شود؛ همينگونه ی شكار خود م  خوردن مشغول
   از آوه دفاعی  برا  هستم  خداوند قادر متعال نيز آه
مانند .  ترسيد نخواهمی  آمد و از آس  خواهم صهيون
زند تا از  ی خود پر م  آشيانه  در اطراف آهی ا پرنده
   حمايت  نيز از اورشليم  آند، من  حمايت هايش جوجه
 ». داد  خواهم  را نجات  و آن آرد خواهم

   من  به ، شما نسبت اسرائيل ای بنی«: فرمايد خدا می6
   بسوی من ايد، اما االن  شده  زيادی مرتكب گناهان
 شما بتهای طال ء  همه روزی خواهد آمد آه7! برگرديد
ايد، دور  آلود خود ساخته  با دستهای گناه  را آه و نقره

وز آشوريها هالک خواهند  ر در آن8.  خواهيد ريخت
  سپاه.  با شمشير خدا ، بلكه  با شمشير انسان شد، ولی نه

 اسير خواهند   تارومار خواهد شد و جوانانشان آنان
   اسرائيل  جنگ  آشور وقتی پرچم فرماندهان9. گرديد

» . خواهند لرزيد و فرار خواهند آرد را ببينند از ترس
 بر   آتشش دی آهفرمايد خداون  را خداوند می اين

 .  است  روشن  اورشليم قربانگاه
 

   عادل پادشاه
  بر عادلی  پادشاه خواهد رسيد آهی زمان
با ی  و رهبران  خواهد نشست  سلطنت تخت

از ک هر ي2.  خواهند آرد  را اداره  مملكت انصاف
.  خواهد بود در برابر باد و طوفانی  پناهگاه آنان
 ء  سايه ، و مثل ک خش  بيابان در آبی  مانند جو آنان
   و علف آب ی ب  در زمين  بزرگء صخرهک يک خن

   به  خود را نسبت  و گوش و چشم3؛ خواهند بود
  آنان4.   خواهند داشت  باز نگه مردمی نيازها

   با مردم  و متانت  با فهم  نخواهند بود بلكه حوصله یب
 .  خواهند گفت سخن

 ديگر سخاوتمند و   و خسيس ، افراد پست  زمان در آن5
 بدآاری را   شخص هر آه6.  نخواهند شد  خوانده نجيب

 آدمهای   و آسی فريب ببيند، او را خواهد شناخت
  آشكار خواهد شد آه  رياآار را نخواهد خورد؛ بر همه

 هرگز   و آنان  بوده  در مورد خداوند دروغ  آنان سخنان
 و چاپلوسی  گنيرن7. اند  آمک نكرده  گرسنگان به

   برای پايمال  آنان  شرور و دروغهايی آه اشخاص
گويند، افشا خواهد   می  در دادگاه  فقيران  حق آردن
 و   بخشنده  ديگران  در حق  خوب اما اشخاص8. گرديد

 را بخاطر آارهای   خواهند بود و خدا ايشان باگذشت
 . خواهد داد  برآت خوبشان

 
  اسرائيلی  و احيا مجازات

   من آنيد، به یمی  زندگ  و آسوده  راحت آهی زنانی ا9
 ديگر   هستيد، سال غم ی ب  االن شما آه10.  دهيد گوش
   خواهيد شد، زيرا محصول  حال  پريشان  موقع همين

ی ا11.   خواهد رفت  از بين هايتان انگور و ساير ميوه
خود ی ها ، بترسيد و بلرزيد، لباس  خيال  آسوده زنان
  و ماتم12  عزا بپوشيد  درآوريد و رخت از تنرا 

از ی  بزود پر محصولتانی ها بگيريد، زيرا مزرعه
 نابود  بارور انگورتانی رود و باغها ی م دست

  شادتانی ها خانهی ، برا  من قومی  ای،بل13. شود یم
   آنيد، زيرا سرزمين  گريه شهر پر افتخارتانی و برا

  آاخهايتان14. خواهد شد   از خار و خس شما پوشيده
  از سكنهی  خال تان پر جمعيتی  و شهرها ويران

 خواهد شد و   خراب بانيتان ديدهی برجها. خواهد شد
 در آنجا   و گوسفندان و گورخرانی  وحش حيوانات

 .خواهند چريد
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 بر ما   خود را از آسمان اما يكبار ديگر، خدا روح15
 خواهد   تبديل وستان ب  به  بيابان آنگاه.  خواهد ريخت
 و   ما عدالت در سرزمين16.   جنگل  به شد و بوستان

 و  و ما از صلح17  برقرار خواهد گرديد انصاف
برخوردار ی  هميشگ  و امينت  و اطمينان آرامش
 . شد خواهيم

  هايشان  در خانه  و آسايش  امنيت  خدا در آمال قوم18
،   شدهاما آشوريها نابود19زندگی خواهند آرد، 

بلی، خدا 20.  خواهد گرديد  با خاک يكسان هايشان خانه
   آشت  هنگام  به  آه  خواهد داد آنگونه  خود را برآت قوم

ها و   خواهد روييد و گله  فراوان ، محصول زمين
 . خواهند چريد های سبز و خرم  در چراگاه هايشان رمه

 
  کآمی دعا

   غارت را  همه وای بر شما ای آشوريها آه
های ديگر   با قوم آنيد و پيمانهايی را آه می

   و خيانت  غارت بزودی اين. گذاريد ايد زير پا می بسته
   خود شما مورد غارت  و آنگاه  خواهد يافت شما پايان
 . خواهيد شد  واقع و خيانت

   اميد ما به ، زيرا چشم  آن خداوند، بر ما رحمی ا2
 و ما را از   عطا آن رت ما قد هر بامداد به.  توست
 را بشنود  صدايتی  وقت دشمن3.   ده نجاتی سخت

  ها پراآنده قومی  تو برخيز آهی ؛ زمان خواهد گريخت
  آهی ا  ما، مانند مزرعه  دشمنان اموال4. خواهند شد
 خواهد   باشد، غارت  شده  واقع  ملخ مورد هجوم

 .گرديد
  يز تسلط چ  و بر همه  و واال است خداوند بزرگ5

 پر خواهد   و انصاف  را از عدل او اورشليم. دارد
او .  خواهد بخشيد  يهودا استحكام  قوم و به6  ساخت
   حكمت  ايشان آند و به ی م  خود حمايت  از قوم هميشه

   ايشان  بزرگ گنجی خداترس. بخشد ی م و بصيرت
 ! است

   يهودا از شدت  قوم  حاضر فرستادگان اما در حال7
 را برای  ااميدی گريانند، زيرا آشور تقاضای ايشانن

 و   شده های يهودا خراب شاهراه8.   است  نپذيرفته صلح
   صلح آشوريها پيمان.   نيست ديگر اثری از مسافران

 در حضور  هايی آه  وعده  و به*اند را زيرپا نهاده
 اعتنا   هيچكس اند توجهی ندارند؛ آنها به  داده گواهان
 نابود  ، لبنان  رفته  از بين  اسرائيل سرزمين9. ندآن نمی
   و برگهای درختان  گشته  تبديل  بيابان  به ، شارون شده

 .  است  ريخته  و آرمل باشان
 

   دشمنان اخطار خداوند به
 و   و قدرت خيزم برمی«: فرمايد اما خداوند می10

  ای آشوريها، هر چه11!  دهم  می توانايی خود را نشان
   آتش  به  خودتان نفس.   آنيد سودی نخواهد داشت تالش
   شما مثل سپاهيان12.  ، شما را خواهد آشت  شده تبديل

 و  شوند، سوخته  می  انداخته  در آتش خارهايی آه
   دور هستيد، به ای قومهايی آه13. خاآستر خواهند شد

نزديک    آنيد؛ و ای قومهايی آه  توجه ام  آرده آنچه
 ». پی ببريد  من  قدرت ، بههستيد

 هستند   در اورشليم  و خدانشناسانی آه گناهكاران14
 يک از  آدام«: آورند لرزند و فرياد برمی  می از ترس
 خدا   و دايمی مجازات  سوزان تواند از آتش ما می
   آتش تواند از اين آسی می15»  بدر برد؟  سالم جان
 راستی  د و به درستكار باش  بدر برد آه  سالم جان
   نكند، رشوه  خود ظلم  نمايد، بخاطر منافع عمل

آنند   می  و جنايت  شرارت نگيرد، و با آسانی آه
 بسر   در امنيت  اشخاص چنين16.  نشود همدست

   ايشان ، پناهگاه های مستحكم خواهند برد و صخره
 .خواهد بود

 
   پرجاللء آينده

 و   را در شكوه تان  شما پادشاه بار ديگر چشمان17
 او بر   وسيعی را آه  خواهد ديد و سرزمين اش زيبايی

  در آن18.  خواهد آرد آند مشاهده  می  سلطنت آن
 داشتيد فكر   در گذشته  روزهای ترسناآی آه  به زمان

 آشور برجهای   سرداران خواهيد آرد روزهايی آه
 توانند از  می شمردند تا ببينند چقدر غنيمت شما را می
 و از   است  روزها گذشته ولی آن19.  آورند شما بدست

فهميديد   را نمی  زبانشان  ستمگری آه  اجنبيان آن

                                                 
 .17-14: 18 پادشاهان دومنگاه کنيد به    *
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 شهر جشنهای  ، اين  اورشليم به20.  ديگر اثری نيست
   به  و امنيت  در صلح  آنيد و ببينيد چگونه  نگاه مقدس

 و پابرجا خواهد بود   محكم اورشليم! برد سر می
شود و   نمی  آنده  ميخهايش ای آه ند خيمه مان درست

 ما را  خداوند پرجالل21. گردد  نمی  پاره طنابهايش
 خواهد آرد تا   محافظت ای وسيع  رودخانه همچون
   ما يورش ، به  عبور آرده  دشمنی نتواند از آن هيچ
؛ او از ما   و رهبر ماست خداوند پادشاه22! برد

.  خواهد داد جات خواهد آرد و ما را ن مراقبت
 خواهد شد و   سست های دشمن  آشتی طناب23
   و افراد دشمن  نخواهد داشت  را نگه های دآل پايه

   غنايم ما تمام.  بادبانها را بكشند نخواهند توانست
 نيز   آورد؛ حتی لنگان  خواهيم  چنگ  را به دشمن

 در  هر آه24.  خواهند برد  غنايم سهمی از اين
؛ » بيمار هستم«:  نخواهد گفت  باشد ديگر ما سرزمين
 خواهد   بخشيده  سرزمين  اين  ساآنان  گناهان و تمام

 .شد
 آند ی م  را مجازات خدا دشمنانش

  آييد و بهک  نزدي زمينی روی ها قومی ا
   دنيا، سخنان مردمی ا.  دهيد  گوش  پيام اين
  انها و سپاهيانش  قوم خداوند بر تمام2: مرا بشنويد
   آرده  محكوم  مرگ او آنها را به.   است خشمگين

   دفن آنانی ها جنازه3.   و آنها را خواهد آشت است
 را پر خواهد   آنها زمين تعفنی نخواهد شد و بو

. خواهد گرديدی ها جار  از آوه  ايشان  و خون ساخت
   مثل  نابود خواهند شد و آسمان خورشيد و ماه4

 مو   مانند برگ ستارگان. پيچيد خواهد  بهمی طومار
افتند،  ی م  از درخت  آه رسيدهی ها  ميوه و همچون

 . فرو خواهند ريخت
 تا   است  آرده  آماده خداوند شمشير خود را در آسمان5

.  او هستند، فرود آورد  مورد غضب  آه  ادوم بر قوم
 خواهد شد و آنها   آنها پوشيده شمشير خداوند از خون6

بلی، .  ذبحی، سر خواهد بريدء  و بزغاله  برهرا مانند
   بزرگی ترتيب  قربانگاه  ادوم خداوند در سرزمين

.   خواهد انداخت  راه خواهد داد و آشتار عظيمی به
   و اشخاص  هالک خواهند شد، جوانان نيرومندان7

   از خون زمين.   خواهند رفت  از بين آارآزموده

زيرا 8. ز خواهد گرديد حاصلخي  و خاک از پيه سيراب
 تالفی   و سال  است  از ادوم  گرفتن  روز، روز انتقام آن

نهرهای 9.   است  آرده  اسرائيل  به هايی آه  ظلم آردن
   پوشيده  از آتش  آن  و زمين  پر از قير گداخته ادوم

 و تا ابد   خواهد سوخت  روز و شب ادوم10. خواهد شد
  ، ويران اندرنسل سل؛ ن  برخواهد خاست دود از آن

خواهد ماند و ديگر آسی در آنجا زندگی نخواهد آرد، 
 خواهند   را اشغال  سرزمين جغدها و آالغها آن11

   آرده  نابودی محكوم  را به نمود؛ زيرا خداوند ادوم
 آسی باقی نخواهد ماند تا   اشرافء از طبقه12.  است

.   خواهند رفت  از بين  رهبرانش تمام.  شود بتواند پادشاه
 از خار خواهد شد و   پوشيده هايش قصرها و قلعه13

.  خواهند آرد شغالها و شترمرغها در آنجا النه
خواهند آرد و    گردش  وحشی در ادوم حيوانات14

هيوالهای .  جا خواهد پيچيد ، همه  آنها در شبء زوزه
 بر سر يكديگر فرياد خواهند زد و غولها برای  شب

در آنجا جغدها 15.   آنجا خواهند رفت  به استراحت
،   خواهند گذاشت  خواهند آرد، تخم آشيانه
 خواهند آورد و آنها را   بيرون  را از تخم هايشان جوجه

الشخورها با .  خواهند داد  و پر خود پرورش زير بال
 . خواهند شد جفتهای خود در آنجا جمع

   آه  آنچه و بررسی آنيد و از  خداوند را مطالعه آتاب16
   آتاب  اين  جزئيات تمام.  شويد  خواهد داد آگاه او انجام
   در آن  جفت  الشخوری بدون هيچ.  خواهد شد واقع

 و   است  را فرموده  نخواهد بود خداوند اين سرزمين
  خداوند اين17.  خواهد پوشاند  عملء  جامه  آن  او به روح

   اين  را به آن و   آرده  و تقسيم  را پيموده سرزمين
،   تا برای هميشه  است  واگذار نموده جانوران

 . زندگی آنند  در آن اندرنسل نسل
 

   يافتگان نجاتی شاد
   وجد خواهد آمد، صحرا پر از گل  به بيابان

 جا را پر  همهی و سرود و شاد2 خواهد شد
 سبز و  لبنانی بيابانها مانند آوهها.  خواهد ساخت

ی  چراگاهها شد و صحراها همچون خواهند  خرم
 حاصلخيز خواهند  شارونی  و چمنزارها آرمل
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 خواهد  خود را نمايانی  و زيباي خداوند شكوه. گرديد
 . را خواهند ديد  آن  و همه ساخت

 آنانی  به4.  خبر شاد آنيد  را با اين  دلسرد و مأيوس مردم3
شيد و دلير با«:  دهيد و بگوييد  قلب ترسند، قوت  می آه

   انتقام آيد تا از دشمنانتان نترسيد، زيرا خدای شما می
وقتی او 5» . برساند  سزای اعمالشان بگيرد و آنها را به

 را شنوا   را بينا و گوشهای آران بيايد چشمهای آوران
 و خيز خواهد آرد   مانند آهو جست لنگ6.  خواهد ساخت

ها و در  ، چشمه در بيابان.  سرود خواهد خواند و الل
،   برآه زار به شوره7. صحرا، نهرها جاری خواهند شد

.  خواهند گرديد  تبديل  چشمه  به  خشک و تشنه و زمين
 و بوريا و نی  خوابيدند از علف  می  شغالها در آن آنجا آه

 راهی باز خواهد شد و   ويران در زمين8. پر خواهد شد
   شخص خواهند ناميد و هيچ»   مقدس شاهراه« را  آن

  در آنجا خداوند همراه.  عبور نخواهد آرد آن بدآار از
   بردارند اگر چه  گام  در آن شما خواهد بود و آسانی آه

   نه  راه در آنار آن9.  نخواهند شد  باشند گمراه جاهل
 خطر ديگری وجود   خواهد آرد و نه شيری آمين
.  سفر خواهند آرد  در آن  يافتگان نجات.  خواهد داشت

 با  ، سرودخوانان  آرده  خداوند آزادشان و آسانی آه10
 و  غم.  خواهند آمد  اورشليم  به  راه شادی جاودانی، از آن

 و جای خود را   خواهد يافت  پايان  برای هميشه  آنانء ناله
 . شادی و سرود خواهد داد به
 

 آنند ی م  را محاصره آشوريها اورشليم
 )19-1 :32  تواريخ2؛ 27-13 :18  پادشاهان2(

،  سنحاريب  حزقيا؛  سلطنت  سال در چهاردمين
 شهرهای حصاردار يهودا   آشور تمام پادشاه
   لشكری را به سپس2. ، تسخير آرد  نموده را محاصره

   اورشليم  به  قوای خود از الآيشء سرپرستی فرمانده
 ء مزرعه « او بر سر راه.  فرستاد نزد حزقيای پادشاه

  الياقيم3.  باال اردو زدء  برآه نزد قنات»  شورها رخت
 ؛   امور دربار حزقيای پادشاه ، سرپرست)پسر حلقيا(

 نگار  ، وقايع) پسر آساف ( شبنا، منشی دربار و يوآخ
 .دربار نزد او رفتند

:  را برای حزقيا فرستاد  پيغام  قوای آشور اينء فرمانده4
 آسی اميد   چه و به ت گويد آه  آشور می  بزرگ پادشاه«

 نظامی   از تدابير جنگی و قدرت تو آه5ای؟  بسته
   آه  توست گاه  آسی تكيه برخوردار نيستی، بگو چه

   مصرتكيه اگر به6ای؟   آرده  قيام  بضد من اينچنين
   تو،نی ضعيفی است  عصای دست اين  آه آنی،بدان می
  ستتشكند و بد  تورا ندارد وبزودی می  وزن  طاقت آه

   مصر اميد ببندد عاقبتش  پادشاه  به هر آه. رود فرو می
 خداوند، خدای خود  اگر شما بگوييد به7!   است همين
 حزقيا   آه  خدايی است  او همان ، بدانيد آه آنيم  می تكيه
   آرده ها بودند خراب  بر فراز تپه  معبدهای اورا آه تمام

  در برابر قربانگاه   مردمء  همه  آه  است و دستور داده
،   آقايم  ازطرف من8.  آنند  عبادت اورشليم
اگر بتوانيد دو .   ببندم  باشما شرط آشورحاضرم پادشاه

 شما   به  دو هزار اسب سوار پيدا آنيد من هزار اسب
   به حتی اگرمصر هم9 ! داد تابرآنها سوار شوند خواهم

   آقايمء ساده يک افسر ء  اندازه سوار بدهد باز به شما اسب
   بدون آنيد من  می آيا خيال10.   نخواهيد داشت قدرت

   فرموده  من خداوند به!  ؟ نه ام  اينجا آمده دستور خداوند به
 »!  آنم  و نابودش  آورم  شما هجوم  سرزمين  تا به است

   به آنيم تمنا می«:  او گفتند  به ، شبنا و يوآخ  الياقيم آنگاه11
  به.  فهميم  را می  آنيد، زيرا ما آن صحبت ارامی  زبان
 بر باالی   مردمی آه  نزنيد، چون  عبری حرف زبان

 ».دهند  می  حرفهای شما گوش حصارند به
 مرا  مگر سرورم«:  داد  آشور جوابء ولی فرمانده12

؟ مگر   آنم  صحبت  با شما و پادشاه  فقط  آه  است فرستاده
اند   شده  حصار جمع روی  مردمی آه مرا نزد اين

 شما محكومند تا از   سرنوشت  به ؟ آنها هم  است نفرستاده
 »! خود بخورند و از ادرار خود بنوشند نجاست

ی  عبر  زبان بلند بهی  آشور با صداء  فرمانده آنگاه13
  به«:  حصار شهر بودند گفتی  رو آهی  مردم به

يد نگذار14:  دهيد  آشور گوش  بزرگ  پادشاه پيغام
تواند  یاو هرگز نم.  دهد  شما را فريب پادشاهی حزقيا

   او را آه سخن15.  برهاند  من شما را از چنگ
 نماييد تا شما را برهاند،   خداوند توآل به: گويد یم

.  ما خواهد افتاد  شهر بدست باور نكنيد، زيرا اين
 آشور  پادشاه.  ندهيد  گوش پادشاهی  حزقيا به16
   خود با امنيت  شويد و در سرزمين سليم ت گويد آه یم

 و شما را   بيايم آهی تا زمان17 آنيدی  زندگ و آرامش
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 اشعيا 29
 

 

 شما پر از   مانند سرزمين  آه ديگر ببرمی  سرزمين به
 انگور و  ، و درختان  و عسل ، غله  و شراب نان

  پس18.  خواهيد ماند  آنيد زنده اگر چنين.   است زيتون
دهد و  ی م يد، زيرا شما را فريب نده  حزقيا گوش به
  آيا تاآنون.  خداوند شما را خواهد رهانيد گويد آه یم

 خود را از  اند بندگان  ديگر هرگز توانسته خدايان
  بر سر خدايان19؟  دهند  آشور نجات  پادشاه چنگ
 آمد؟ آيا آنها   و عوا چه ، هينع ، ارفاد، سفروايم حمات

 خدا هرگز  آدام20؟ دهند   را نجات توانستند سامره
 دهد؟   نجات  من را از چنگی  سرزمين  است توانسته

 خداونِد شما   فكر آنيد آه  است  شده  چيز سبب  چه پس
 » دهد؟  را نجات تواند اورشليم یم

زيرا   آردند، حصار بودند سكوتی  رو آهی مردم21
 .نگويندی  چيز  بود آه  دستور داده پادشاه

  خود را پارهی  لباسها ، شبنا و يوآخ  الياقيم سپس22
   را آه  رفتند و آنچه پادشاهی ، نزد حزقيا آرده

 . او رساندند  بود، بعرض آشور گفتهی  قوا ءفرمانده
 

 خواهد یمک  از اشعيا آم پادشاه
 )7-1 :19  پادشاهان2(

  خبر را شنيد،  اين پادشاهی حزقيای وقت
   پوشيد و به ، پالس  آرده  خود را پاره لباس

، شبنا   الياقيم  به سپس2.  تا دعا آند  خداوند رفتء خانه
 بپوشند و نزد   پالس  آه  سفيد گفت  ريش و آاهنان
   او بگويند آه و به3 بروند)  پسر آموص(ی اشعيا نب
  امروز روز مصيبت«: گويد ی م  چنين پادشاهی حزقيا
  ت وضعي  ما مثل وضعيت.   است و اهانتی و سخت

  ، اما قدرت  است  حمل  منتظر وضع  آه استی زن
آميز   اهانت تو سخنانی خداوند، خدا4.  ندارد زاييدن
   آرده  اهانت زندهی  خدا  به  سردار آشور را آه اين
ی برا.  نمايد ، بشنود و او را مجازات است

 ».  ما دعا آن  قوم بازماندگان
 اشعيا دادند،   به را  پيغام  حزقيا اين وقتی فرستادگان5
 آقای   به فرمايد آه خداوند می«:   گفت او در جواب6

ها نترسد؛   آفرآميز آشوری خود بگوييد از سخنان
   آشور با شنيدن  پادشاه  آه آنم  آاری می زيرا من7

 ». شود  بازگردد و در آنجا آشته  وطنش خبری به

 
 آنند یآشوريها باز تهديد م

 )19-8 :19  پادشاهان2(
 برای   آشور از الآيش  پادشاه سردار آشور شنيد آه8

.   رفت  لبنه  او نيز به ، پس  است  رفته  لبنه  به جنگ
،   ترهاقه  آشور رسيد آه  پادشاه طولی نكشيد خبر به9

   او بسيج  به ، لشكر خود را برای حمله  حبشه پادشاه
،  گ جن  به  از رفتن  پيش  پادشاه بنابراين.   است آرده

 : فرستاد  مضمون ای با اين  نامه برای حزقيای پادشاه
.  ندهد آنی تو را فريب  می  بر او تكيه  خدايی آه آن«10

 نخواهد   را فتح  آشور اورشليم  پادشاه گويد آه وقتی می
  ای آه شنيده تو خود11.   را باور نكن آرد، سخنش

  چگونه و اند  آرده اند چه  هر جا رفته  آشور به پادشاهان
   آه  نكن  خيال پس. اند  برده شهرها را از بين
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ِارميا
 

   از ميالد در تاريخ قبل 580و 625 سالهای   بين  زندگی خود و وقايعی آه  شرح  به  آتاب ِارميای نبی در اين
 .  يافت توان  و نبوتهای ارميا را می  بسياری از تعاليم  آتاب ندر اي. پردازد ، می  داده  يهودا رخ سرزمين

 و   جوان دارد آه ورزد و اظهار می  می گزيند، ارميا امتناع  برمی  خداوند ارميا را برای رسالت هنگامی آه
   اين  به. با وی خواهد بود و وی را ياری خواهد آرد دهد آه  می  او اطمينان اما خداوند به.   است تجربه بی

   اسرائيل  قوم دارد به  می  از خداوند دريافت آند و پيامهايی را آه  می  خود را شروع  ارميا رسالت ترتيب
   اشاره  آنان  گناهان پردازند، زيرا او به  دشمنی می پسندند و با او به  پيامها را نمی  اين اما مردم. آند بازگو می

 يهودا هشدار   مردم  پيامها خداوند به در اين. های شرور خود بازگردند از راه  خواهد آه  می آند و از آنان می
 . آند  را مجازات فرستد تا آنان  می  شمال  لشكری از سرزمين دهد آه می

   دارد، اما در آن  اختصاص  يهودا و ساير اقوام  مردم  مجازات  شرح  به  آتاب  بزرگی از اين هرچند بخش
 شهر   اين آنگاه«:  خوانيم می 33   در باب  آرد، چنانكه  نيز مشاهده  اورشليم  اميدبخشء از آينده آثاری  توان می
   مردمء همه!  آنند های دنيا مرا تمجيد و تكريم  قوم  خواهد شد تمام  خواهد بود و باعث  شادی و افتخار منء مايه
 ». خواهند لرزيد اهند ديد و از ترس آرد، خو  خواهم  قومم  در حق  و لطفی را آه  احسان جهان

   خدا به  آه استی  پيامهاي  شامل  آتاب اين
  از آاهنانی ارميا يك. پسر حلقيا داد ِارميا
. بود)   بنيامين  در سرزمين واقع ( شهر عناتوت

پسر ( يوشيا   سلطنت  سيزدهم ، در سال  پيام نخستين2
ی پيامها3.  شد  يهودا، بر ارميا نازل ، پادشاه) آمون
) پسر يوشيا (  يهوياقيم لطنت سء نيز در دورهی ديگر

، بر )پسر يوشيا(صدقيا ی  پادشاه  سال تا يازدهمين
   اورشليم  بود آه  سال  همين  پنجم درماه.  شد او نازل

 .شهر اسير و تبعيد شدندی  درآمد و اهال  تصرف به
 

  ارميا دعوت
   در رحم  از آنكه پيش«:  فرمود  من خداوند به5و4

   از اينكه پيش.   آردم تو را انتخاب بگيری   شكل مادرت
 تا   آردم  و تعيين  بگشايی، تو را برگزيدم  جهان  به چشم

 ». باشی آور من  پيام  جهان  مردم در ميان
   ساخته  آار از من خداوندا، اين«:   گفتم اما من6

 »!  هستم تجربه ی و ب  سن آمی  جوان من!  نيست
  آهی  هر جاي  به نچو!  مگو چنين«: خداوند فرمود7

،   تو بگويم  به  و هر چه رفتی ، خواه تو را بفرستم
   با تو هستم ، زيرا من  نترس از مردم8.  گفتی خواه

 ». آنم ی م و از تو محافظت

  آالمک اين«:   گذارد و گفت  بر لبهايم  دست آنگاه9
 تو  از امروز رسالت10!   گذاشتم خود را در دهانت

ها هشدار  ها و حكومت  قوم تو بايد به! شود یآغاز م
   آن  را ريشه از ايشانی  برخ  من آهی و بگويی ده

ديگر را پا برجا ی  برد و برخ  خواهم ، از بين آرده
 ». آرد  خواهم ، تقويت  داشته نگاه

 
 دو رؤيا

 »ی؟بين ی م چه!   آن ارميا، نگاه«:  فرمود سپس11
 »!  بادام از درختی ا شاخه«:  گفتم

  مراقب   آه  معناست  بدان و اين!   است چنين«: فرمود12
 ».* شود ، انجام ام  گفته  بود تا هر آنچه خواهم

  حاال چه«:  پرسيد بار ديگر خداوند از من13
 »ی؟بين یم

  شمالی  از سو  آه  جوش  آب ديگک ي«:   دادم جواب
 ».ريزد ی فرو م  سرزمين بر اين

ی  اهال  بر تمام شمالی سواز ی  باليی،آر«: فرمود14
   سپاهيان من15.  خواهد شد  نازل  سرزمين اين

                                                 
 شبيه يکديگر »بادام« و »اقب بودنمر«های  در عبری واژه   *

 .هستند
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 2  ارميا
 

 

   اورشليم  خواند تا به را فرا خواهمی شمالی ها مملكت
شهر ی ها خود را آنار دروازهی  فرمانرواي  تخت آمده

ی  و ساير شهرها آنی  حصارهاء برپا دارند و همه
   من  قوم  مجازات اينست16. يهودا را تسخير آنند

  ، خدايان گفتهک آنها مرا تر!   شرارتهايشان بسبب
 خود  آهی پرستند و در برابر بتهاي یديگر را م

 .آنند ی م اند، سجده ساخته
  گويم ی م  من  آه  شو و آنچه ، برخيز و آماده حال«17
  آنم یمی  آار  و گرنه از آنها مترس.  بگو  ايشان به
امروز تو 18 !ی شو اسان و هر  در برابر آنها آشفته آه

ی حصاردار و ستونی  شهر را دربرابر آنها همچون
 تا دربرابر  سازم ی م ، مقاوم برنجينی  و ديوار آهنين
   در برابر پادشاهانی، بايست  سرزمين  افراد اين تمام

  آنها با تو به19.   مردمء  و همه ، آاهنان يهودا، بزرگان
 نخواهند  از پيشی ، اما آار ستيز برخواهند خاست

ی  و تو را رهاي ، خداوند، با تو هستم  من برد، چون
 ». داد خواهم

 
  خدا  به  نسبت اسرائيلی توجه یب

 و فرمود   گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
   آه  بگويم اورشليمی  اهال  و به بروم  آه
،  آورم ی ياد م ها را به گذشته«: فرمايد یخداوند م

 روزها   در آن!ی بود  عروس  تازه را آهی زمان
 چقدر !ی باش  مورد پسند من آهی  بود چقدر مشتاق
و ک خشی در بيابانهای  حت!یداشت ی م مرا دوست

، تو در  اسرائيلی ا3. یآمد ی م  نيز همراهم سوزان
 .ی بود  فرزند من  و نخستين  من  مقدس  روزها قوم آن

،   آرده محكومرساند او را  ی تو آزار م بهی اگر آس
 . ساختم ی گرفتار م سختی  بالي به
 آندند؟   دل  شما از من ، چرا پدران  اسرائيل ای قوم«5و4

 رو   از من  آه  آردم  ايشان  آوتاهی در حق چه
پرستی رو   بت ، به  شده برگرداندند و دچار حماقت

   آه  بودم  من  اين  آردند آه گويا فراموش6آوردند؟ 
، در بيابانهای خشک و   داده ز مصر نجات را ا ايشان
، و از سرزمينهای خطرناک پر   آردم  هدايت سوزان

 از  زارهای مرگبار عبور دادم  و از شوره از گودال
 عبور   حتی آسی از آن مكانهای غيرمسكونی آه

 تا از   سرزمينی حاصلخيز آوردم و آنها را به7آند  نمی
 آنجا  وند؛ اما ايشان برخوردار ش  آن  و برآات محصول
   شرارت  مرا به  و فساد آشيدند و ميراث  گناه را به
 نبودند،   در فكر من  هم حتی آاهنانشان8.  ساختند آلوده

   ايشان  اعتنايی نكردند، حكام  من  نيز به و داورانشان
 را پرستيدند   بعل  برخاستند و انبيای آنها بت برضد من

 . آردند  تلف بيهودهو عمر خود را با آارهای 
 

  خود  خدا از قوم شكايت
حتی در سالهای !  آنم  می  شما را محكوم  من بنابراين«9

   خواهم های شما را نيز محكوم  و نوه ، فرزندان آينده
 !آرد

ببينيد آيا !  آنيد  نگاه اطرافی  سرزمينها به«11و10
 را با   خدايانشان بيابيد آهی قومی توانيد در جاي یم
   خدايانشان  باشند با اينكه  آرده  عوض  تازه دايانخ

 در   قبرس  جزيره را بهی آسان! واقعًا خدا نيستند
 بفرستيد و ببينيد  قيدار در شرقی  صحرا  و به غرب

؟   است  داده رخی  غريب  اتفاق  چنين آيا در آنجا تا بحال
 بود  شان ی سربلند  موجب آهی  از خداي  من اما قوم
! اند  رفته جان یبی  بتها ، بدنبال  شده دانروگر

 خود  ، به  شده زده حيرتی  آار آسمانها از چنين12
: اند  دو خطا شده  مرتكب  من زيرا قوم13؛ لرزند یم

ک  تر  هستم  حيات  آبء  چشمه ، مراآه  اينكه اول
ی خود حوضهايی اند و برا  رفته  اينكه اند و دوم نموده
   را در خود نگه تواند آب ی نم آهاند   ساخته شكسته
 »!دارد

 
   اسرائيل  قوم  خيانت نتيجه

   شده ، برای بندگی و غالمی انتخاب  اسرائيل مگر قوم14
 شود؟  می  جای دور برده ، به  اسير گشته  اينگونه آه
ی  بسو  غران  مانند شيران  نيرومند شمال سپاهيان15

،   ساخته را ويران   در حرآتند تا آن  اسرائيل سرزمين
.  آنند يكسانک  را بسوزانند و با خا شهرهايش

، از  مصر نيز برضد او برخاستهی نيروها16
آيند تا  یم»  تحفنيس«و »  ممفيس«خود ی شهرها
ی ا17.  بكوبند  را درهم  اسرائيل  و قدرت عظمت
بر تو ی  بالي  چنين آهی  شد ، تو خود باعث اورشليم
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 تو  خواست ی م خداوند، خدايتی  وقت  شود، چون نازل
 !یآردی آند، از او سرپيچی را راهنماي

از اتحاد «: فرمايد ی م قادر متعالی خداوند، خدا19و18
   و گناه  شرارتی؟ا بردهی  نفع با مصر و آشور چه

  آنگاه.  خواهد آرد  و مجازات ، تو را تنبيه خودت
 او  بهی احترام یاز خدا و بی  سرپيچ ديد آهی خواه
 مرا از   يوغ از مدتها پيش20! داردی  بد  سرانجام چه

 خود را با   و الفت انسی ها  رشتهی، باز آرد گردنت
ی  سرپيچ از منی شرم ی ب و با آمالی  بريد من
و ی  زانو زد  و زير هر درخت هر تپهی  روی؛آرد
 .ی شد سرگرمی پرست  بت به
، با  ارمبكی  نهال  تو را همچون خواستم یمی وقت«21

   شد آه  چه پس.   آردم  بذر را انتخاب ، بهترين دقت
 خود   آه با هر چه22ی؟  شد مصرف یفاسد و بی نهال

ی ا  شده آلودهی  گناه به. شدی نخواهک  پای،را بشوي
   در نظرم  تو هميشه ؛ گناه  است  محال شدنشک  پا آه

   منحرف آهی بگويی توان ی م چگونه23. خواهد ماند
  قرار آه ی شتر ب مادهی  ای؟ا  نپرستيده و بتی ا دهنش

  دشتهای سرزمينت ء  همه  بهی،گرد ی م  جفت بدنبال
   نما و به  را مالحظه  و خطاهای خويش  آن نگاه

 گورخری  تو مثل24!   آن  اعتراف  هولناآت گناهان
آشاند و آسی   می  بيابان  او را به  شهوتش هستی آه

 تو را  هر گورخر نری آه.  را بگيردتواند جلو او نمی
  آورد، چون  می  زحمتی تو را بدست هيچ بخواهد بی

  چرا از اينهمه25! اندازی  می  را در آغوشش خودت
تو  داری؟  برنمی  در پی بتها دست  آننده دوندگی خسته

  من.   برگردم توانم ، ديگر نمی نه: گويی  می در جواب
   دل  و ديگر قادر به ام شده   بتهای بيگانه  اين عاشق
 .  نيستم آندن

 
   است  در انتظار اسرائيل مجازات

گرفتار ی  دزد  در حال آهی  مانند دزد  من قوم«27و26
،   خواهد شد؛ پادشاهان  و شرمگين شود، خجل یم

 دچار   وضع  همين  و انبياء نيز به ، آاهنان بزرگان
را ی د و بت را پدر خو  تراشيده چوب. خواهند گرديد

ی خوانند؛ ول ی، مادر خود م  شده  ساخته  از سنگ آه
  شوند نزد من ی گرفتار م  و مصيبت در زحمتی وقت

ی بگذاريد بتهاي28!   دهم آنند تا نجاتشان ی م  و ناله آه
  ، شما را نجات  مصيبت ايد، در زمان  خود ساخته آه

!  داريد يهودا بتی  تعداد شهرها  به شما آه! دهند
ی  ياغ  شما همه  نياوريد، چون  پناه  من ديگر به29

  چهی ، ول ام  آرده  شما را تنبيه فرزندان30. هستيد
ی  شير همچون!  نكردند  خود را اصالح ، چون فايده
مرا ی  انبيا آشد، شما هم ی شكار خود را م آه

 .ايد آشته
  در آيا من:  فرا دهيد  گوش  من  آالم ، به  من ای قوم«31
 مانند  ؟ آيا برای ايشان ام انصافی آرده  بی اسرائيل  بنی حق

   من  چرا قوم ؟ پس ام  تاريک و پربال بوده يک زمين
، ديگر   خدا رها شديم  از دست سرانجام: گويند می
 !  باشيم  خدايی سروآار داشته  با چنين خواهيم نمی

 را از ياد  زيور آالتشی ا  دوشيزه  است آيا ممكن«32
   لباسی، عروس  دارد تازه ببرد؟ آيا امكان

   من ، قوم  حال  آند؟ با اين  را فراموش اش یعروس
گرانبها ی  گنج  همچون  برايشان  مرا آه سالهاست

 !اند  آرده ، فراموش ام بوده
  خود جلبی  را بسو  فاسقان چقدر ماهرانه«33
وانند ت ی م  هم  بدآاره  زنان ترين با سابقهی حت! آنيد یم

   فقيران  خون  به لباستان34! بياموزندی از شما چيزهاي
  سرقتی  برا  آنها را نه  آه  است  آغشته گناه یب

  با اينحال35! ايد  آشته جهت ی ب ، بلكه اموالتان
 خدا   آه ايم نكردهی  و آار گناهيم یما ب: گوييد یم

ی  م  مجازات  شما را بشدت اما من!  شود خشمگين
 ! گناهيم یب: گوييد ی م چون،  آنم

  همانگونه گرديد، اما  جديد می پيمانان  هم  بدنبال مدام«36
 شما   آشور شما را رها آرد، مصر نيز آمكی به آه

 باز خواهيد  از آنجا نيز نااميد و سرافكنده37. نخواهد آرد
   تكيه  ايشان  شما به  خداوند آسانی را آه ، چون گشت
،  های ايشان  آمک ؛ باوجود تمام  است آنيد طرد آرده می

 ». نخواهيد برد  آاری از پيش باز هم
 

  خيانتكار اسرائيل
  خود را زنی اگر مرد«: فرمايد یخداوند م
 مرد   برود شوهر آند، آن  بدهد و زن طالق
 ديگر  بگيرد، چونی  همسر  او را به نبايد دوباره
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ک ند مرا ترتو، هر چی ول.   است  شده عفت یفاسد و ب
 از تو   باوجود اينی، ورزيد  خيانت  من و بهی آرد
  آيا در سراسر اين2. ی باز گرد  نزد من  آه خواهم یم

ی خود، يعنی  با زنا شود آه یپيدا می  جاي سرزمين
   مانند فاحشهی؟ باش  نكرده  را آلوده  بتها، آن پرستش

  ل مث  درستی،نشين ی م  انتظار فاسق  به بر سر راه
تو با . نشيند ی رهگذر م  در آمين  آه نشين  باديه عرب
ی برا3! یا  آرده  را آلوده آور خود زمين شرمی آارها
 ی، بهار  باران بارد و نه ی رگبار م  نه  آه  است همين
 و حيا را از خود  شرمی روسپک  تو مانند ي چون

پدر، ی  ا:یگوي ی م  من  به با اينحال5و4 .یا دور آرده
 تا ابد   پسی؛ا  داشته تو مرا دوستی  آودآ  زماناز

و هر ی گوي ی را م اين! ماندی  نخواه  خشمگين بر من
 ».یده ی م  برآيد، انجام  از دستت آهی آار زشت

   من ، خداوند به پادشاهی  يوشيا  سلطنت در زمان6
 :فرمود

  زنک  ي آند؟ مثل ی م  خيانتكار چه اسرائيلی بين یم«
  خود را در اختيار مردانی  در هر فرصت  آه هرزه

 و زير  هر تپهی  رو  هم دهد، اسرائيل یديگر قرار م
  آردم ی فكر م من7. پرستد ی م  سبز، بت هر درخت

   و بار ديگر از آن  باز خواهد گشت نزد منی روز
 ء  پيشه خواهر خيانت.  نشد  خواهد شد، اما چنين من

.  را ديد اسرائيلی مدايی ها ی ياغيگر او، يهودا هم
  وفا را طالق ی ب  اسرائيل  من  يهودا ديد آه با اينكه8

   به ، تن آردهک او نيز مرا ترک ، نترسيد و اين ام داده
او 9.   است رفتهی پرست بتی  و بسو دادهی گر یروسپ
  ، زمين را پرستيدهی و چوبی سنگی بتهای پرواي یبا ب

 در نظر او   گناهان اين  اينحال ازد؛ باس ی م را آلوده
   خواهر خائن يهودا، اين10. آند ی م  جلوه اهميت یب

ی  ظاهر اش ، توبه  بازگشت  نزد من نيز آهی هنگام
وفا  ی ب  اسرائيل  گناه در واقع11.   قلب  از صميم بود نه

 »!  است خائنی  يهودا سبكتر از گناه
   اسرائيل  و به  بروم  آه  گفت  من  خداوند به همچنين12

   برگرد، چون ، نزد من  گناهكار من ای قوم«:  بگويم
   و تا ابد از تو خشمگين  و دلسوزم  با گذشت من
   به  نسبت بپذير آه!   اقرار آن  گناهانت به13.  مانم نمی

 بتها در  ای و با پرستش خداوند، خدای خود ياغی شده

   آه  آن ای؛ اعتراف  زنا گشته زير هر درختی، مرتكب
 خطاآار،  ای فرزندان14. نخواستی مرا پيروی آنی

 و   شما هستم  صاحب  من  باز گرديد، چون بسوی من
   سرزمين  باشيد بار ديگر به شما را در هر جا آه

  گمارم و رهبرانی بر شما می15  گردانم  باز می اسرائيل
، شما   و حكمت  باشند تا از روی فهم  مورد پسند من آه

 »!ری آنندرا رهب
 شما از  وقتی بار ديگر سرزمين«: فرمايد خداوند می16

 را   گذشته  دوران  پر شود، ديگر حسرت جمعيت
 عهد خداوند در   صندوق نخواهيد خورد، دورانی آه

 روزها ياد نخواهد   بود؛ ديگر آسی از آن اختيارتان
.  نخواهد شد  ساخته  عهد خداوند دوباره آرد و صندوق

   سلطنت محل «  به  شهر اورشليم  زمان در آن17
   قومها در آنجا به مشهور خواهد شد و تمام» خداوند

حضور خداوند خواهند آمد و ديگر سرآشی نخواهند 
در 18.   نخواهند رفت  خواستهای ناپاآشان نمود و بدنبال

   از تبعيد شمال  با هم  اهالی يهودا و اسرائيل  هنگام آن
   اجدادشان  به  من مينی خواهند آمد آه سرز ، به بازگشته

 .  دادم  ارث به
؛ در نظر   شوم  ساآن  در اينجا با فرزندانم  بودم مايل«19

 در دنيا   حاصلخيز را آه  سرزمين  اين داشتم
صدا » پدر« مرا  ؛ انتظار داشتم  شما بدهم ، به همتاست بی

ی  رو  بار ديگر از من  آه آردم  فكر نمی آنيد و هيچ
 دور   آرديد و از من  خيانت  من اما شما به20بگردانيد؛ 

وفايی   بی شما مانند زن.  بستيد  دل  بتهای بيگانه ، به شده
 ». باشد  را ترک آرده  شوهرش هستيد آه

  اين شود؛  می  و زاری شنيده ها صدای گريه از آوه21
 و   از خدا روی گردانده  آه  است اسرائيل  بنی صدای گريه
 نزد   و سرآش  ناخلف ای فرزندان22! اند  شده سرگردان

 .ايمانی شفا دهد خدا بازگرديد تا شما را از بی
 تو خداوند،  ، چون آييم  می  آه البته«: گويند  می ايشان

ها و  پرستی بر باالی تپه ما از بت23. خدای ما هستی
   آارها بيهوده ؛ اين ايم  شده ها خسته عياشی بر روی آوه

 خداوند، خدای ما   تنها در پناه اسرائيل ؛ بنی ستا
 خود  از آودآی با چشمان24.  يابد تواند نجات می
   شده آور بتها باعث  پيروی شرم  چگونه  آه ايم ديده
!  شوند  ما تلف  قوم  و دختران ها، پسران ها و رمه گله
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 خداوند،   به  از آودآی نسبت  پدرانمان  ما و هم هم25
 او را پيروی   و دستورات ايم  آرده  گناه نخدايما
!   شويم  غرق مان  بگذار در شرمساری ؛ پس ايم ننموده

 »!بگذار رسوايی، ما را فرا گيرد
 

   توبه  به دعوت
  ، اگر نزد من ای اسرائيل«: فرمايد خداوند می

  پرستی برداری و به  از بت بازگردی و دست
را خدای خود بدانی و با اگر تنها م2 وفادار بمانی،  من

 ء  همه  و راستی و درستی زندگی آنی، آنگاه انصاف
 خواهند آمد و از   تو بسوی من  با ديدن قومهای جهان

 ». افتخار خواهند نمود  من ، به  يافته  برآت من
: فرمايد ی م  چنين يهودا و اورشليمی  اهال خداوند به3
 را   خوب خم بزنيد، و ت  را شخم زميِن سخِت دلتان«

 و وجود خود را از هر  دل4.  خارها نكاريد در ميان
   شما را بسبب  من  خشم  آتش  بزداييد، و گرنه آاليش
نخواهد ی  خواهد سوزاند و آس  گناهانتان تمام

 . آند  را خاموش  آن توانست
 

  يهودا  به حمله
 صدا   يهودا به  سرزمين شيپورها را در تمام«5

ی  اهال بلند فرياد برآوريد و بهی ابا صد! درآوريد
ی  شهرها  به ، بگوييد آه  آرده  اعالن يهودا و اورشليم

 را با   اورشليم راه6!  ببرند  و حصاردار پناه امن
!  ننماييد فرار آنيد و درنگ!  آنيد  مشخص عالمت
 بر شما  شمالی ازسوی مهلكی  بال و ويران  من چون
از ی  قومها مانند شيرء ندهنابود آن7. آرد   خواهم نازل
 شما در  سرزمينی ، بسو  آمده  خود بيرون گاهی مخف

  از سكنهی  و خال  خراب شهرهايتان!   است حرآت
ی  و زار  بپوشيد و گريه  ماتم  لباس پس8. خواهد شد

   نيافته  خداوند هنوز آاهش  خشم آنيد، زيرا شدت
  از ترس   و بزرگان  پادشاه  روز، دل در آن9.  است

 خواهند   متحير و انبياء پريشان ، آاهنان فرو ريخته
 ».شد
! اند  خورده  تو گفتی فريب  از آنچه خداوندا، مردم(10

ی  و سالمت  آرامشء  وعده اورشليمی  اهال  تو به چون

 قرار  ايشانی  شمشير بر گلو  اآنون  آنكه  حالی،داد
 !)  است گرفته

 بر  سوزانی ، باد  بيابان خداوند از  زمان در آن12و11
  زدودنی  برا ماليمی  باد  خواهد فرستاد نه ايشان
   ترتيب  اين به. شديدی  طوفان ، بلكه خرمنک خاشا

!   آن نگاه13. آند ی م  خود را اعالم  قوم خداوند هالآت
او ی ها آيد؛ عرابه یما می  مانند ابر بسو دشمن
ی وا. تيزروتر   از عقاب  گردبادند و اسبهايش همچون

 ! ايم  شده  غارت بر ما، چون
 پاک   دلهای خود را از شرارت ای اهالی اورشليم14

خواهيد افكار ناپاک را   آی می تا به!  يابيد آنيد تا نجات
تا »  دان« از شهر  قاصدان15 داريد؟   نگاه در دلتان
   شما را اعالم  جا مصيبت ، همه» افرايم « آوهستان

   ملتها هشدار دهند و به آيند تا به ها میآن16. آنند می
آيد و   دور می  از سرزمين  دشمن  بگويند آه اورشليم
 .آورد  برمی  شهرهای يهودا غريو جنگ عليه

،   آشاورزان  آه همانگونه«: فرمايد خداوند می17
   شهر اورشليم  هم آنند، دشمن  می ای را احاطه مزرعه

   برضد من  من وم خواهد آرد، زيرا ق را محاصره
 رفتار و ء  باليا نتيجه ای يهودا، اين18. اند  آرده شورش

 و   است  تو بسيار تلخ ؛ مجازات آارهای خود تو است
 ».  است  فرو رفته  شمشيری در قلبت همچون

 
  قومشی  ارميا برا اندوه

   بيتاب  و دلم  را فرا گرفته فرسا وجودم طاقتی درد19
  ، چون  بمانم  و آرام  ساآت توانم یديگر نم!   است شده
   طنين  در گوشم  و فرياد جنگ شيپور دشمنی صدا
رسد تا  یم فرای خرابی از پی خراب20.   است افكنده

ک ، در ي ناگهان.  آند ويرانی  ما را بكل سرزمين
شوند و  ی م ها غارت  خيمه ، تمام  زدن  بهم چشم
   تا به  وضع اين21. گردند ی م  تبديل  ويرانه ها به خانه
 و   جنگ بايد خروشی  آ آشد؟ تا به ی م طولی آ

 ؟  را بشنوم شيپور جنگی صدا
   من  قوم آهی تا وقت«: فرمايد ی م خداوند در جواب22

خواهند مرا  ی نم  ايشان چون!  بمانند در حماقتشان
ی بدی  و احمقند؛ برا نادانی ها  بچه آنها مثل. بشناسند
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   هيچ آردنی در خوبی استادند، ول بسيار  آردن
 ».ندارندی استعداد

  به!  بود  جا ويران ؛ همه  نظر انداختم  زمين به23
ها   آوه به24!  و تار بود  تيره  هم ؛ آن  آردم  نگاه آسمان

  ها از جا آنده لرزيدند و تپه ی خود م ؛ به نظر آردم
  هبود و نی  آدم  نه  و ديدم  آردم نگاه25. شدند یم

 . بودند  گريخته  همهی؛ا پرنده
 شهرها از حضور   و تمام  گرديده ، بيابان بوستان26

خداوند 27.  بود  شده  او خراب  خشم خداوند و شدت
 .  است  يهودا را صادر آرده دستور ويرانی سرزمين

ی  بكل  سرزمين اين«: فرمايد ی، خداوند م  همه با اين
. خواهد ماندی باقی  آوچك  نخواهد شد و گروه ويران

  ، تمام ام  صادر آرده  بر ضد قومم آهی  فرمان بسبب28
 خواهند   و آسمانها سياه  دنيا عزا خواهند گرفت مردم
 را   و آن ام  آرده  خود را اعالمء  اراده منی ول. پوشيد

   و از آن ام  خود را گرفته  داد؛ تصميم تغيير نخواهم
 ».  گشت بر نخواهم

 و   سواران هرها از صدای نزديک شدناهالی ش29
  ها پنهان ای در بيشه عده.  فرار خواهند آرد آمانداران

شهرها از .  ها خواهند گريخت  آوه خواهند شد و برخی به
ای 30.  فرار خواهند آرد  از ترس ، مردم  خالی شده سكنه
پوشی و خود   فاخر می ای چرا ديگر لباس  شده  غارت آه

آشی؟   می  سرمه  چشمانت آرايی و به  می را با جواهرات
 از تو   يارانت بری، چون  سودی نمی ها هيچ  تالش از اين
 . را دارند  و قصد جانت برگشته

ی  برا آهی  زنء  رسيد مانند ناله  گوشم بهی فرياد31
 زير   آه  است  من  قومء  و ناله  آه اين. زايد ی بار م اولين

   التماس  و دست  افتاده  خود، از نفس دشمنانی پا
 !  است دراز آرده

 
   اورشليم گناه

را   های اورشليم  آوچه تمام«: فرمايد خداوند می
 جا را  همه. ها بايستيد بر سر چهارراه. بگرديد

  اگر بتوانيد حتی يک شخص!  جستجو آنيد خوب
   شهر را از بين  اين  و درستكار پيدا آنيد، من باانصاف
 »!خورند  می  قسم  من  نام  حتی به  قوم اين2! د بر نخواهم

  و آنی ده ی م چيز اهميتک  ي خداوند، تو بهی ا3
 را  ايشانی آردی تو سع.  استی و درستی راست

 را   اما آنها نخواستند؛ هر چند ايشانی، آن اصالح
خود را از ی رو!  نكردند احساسی دردی  ولی،زد

 . آنند خواهند توبه یاند و نم تر آرده  سخت  هم سنگ
ی  انتظار  چه  فقير و نادان از اشخاص«:   گفتم آنگاه4
ی خدا چيزی ها و فرمانها ؟ آنها از راه شود داشت یم
 او را  توانند دستورات ی چطور م پس! فهمند ینم

 و با   رفته  ايشان  نزد رهبران بنابراين5؟  آنند اطاعت
ی ها  راه شد، زيرا آنها آنها وارد گفتگو خواهم

   آه ديدمی ول» .دانند ی او را م خداوند و دستورات
   او سر به  و عليه خدا برگشتهی  از پيرو  هم ايشان
 .اند  برداشته طغيان

   ايشان  جان  به  جنگلء درندهی  شيرها  دليل  همين به6
 خواهند   حمله  ايشان  به بيابانی خواهند افتاد، گرگها

 خواهند   آمين  شهرهايشان آرد و پلنگها در اطراف
 آنند؛  پاره  برود، پاره  بيرون  را آه آرد تا هر آس
ی  و بارها از خدا رو  از حد گذشته زيرا گناهانشان

 .اند برگردانده
 شما را  توانم ی م ديگر چگونه«: گويد یخداوند م7

اند و  گفتهک  مرا تر فرزندانتانی  حت ؟ چون ببخشم
 آنها  بهک  خورا من. پرستند ی م  خدا نيست  را آه آنچه
ی  زناآار تشكر، غرقی بجای  تا سير بشوند، ول دادم

آنها 8.  آردند ها تلف  خود را با فاحشه شدند و وقت
 ء  ماده جفتی  برا هستند آهی  سير و سرحال  اسبان مثل

ی  آارها اينی آيا برا9. آشند ی م  خود شيههء همسايه
  انتقامی  قوم  آيا نبايد از چنين؟  نكنم شان آور تنبيه شرم
   هجوم هايشان  تاآستان  به دشمنانی  ا پس10؟  بگيرم

. نابود نكنيدی بكلی ول!  آنيد ببريد و خرابشان
 خداوند   از آن  آنيد، چون  را قطع هايشان شاخه
 ».نيستند

 
 هشدار خداوند

   يهودا به  و مردم  اسرائيل مردم«: فرمايد خداوند می11
 و   مرا انكار آرده ايشان12اند؛   بزرگی آرده خيانت  من
 باليی بر سر ما  هيچ! خدا با ما آاری ندارد: اند گفته

انبياء، 13!   جنگ  قحطی خواهد شد و نه نه! نخواهد آمد
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   خدا در دهان های تو خالی هستند و آالم همگی طبل
   ما را از آن ؛ باليی آه  نيست هيچيک از ايشان

 »! خواهد آمد ند، بر سر خودشانترسان می
:  فرمود  چنين  من  به  رو خداوند قادر متعال از اين14
 خود را در   آالم  من  آه  است  سخنان برای اينگونه«

 را   قوم  و اين سازم  می  تو ای ارميا، مانند آتش دهان
 ». را بسوزاند  تا ايشان گردانم  می همانند هيزم

 قومی را از  ، من اسرائيل ای بنی«: فرمايد خداوند می15
 فرستاد، قومی نيرومند و   برضد تو خواهم دور دست

 آنها  آمانداران16. فهمی  را نمی  زبانشان قديمی را آه
. آشند  می  ترحم  بدون  جنگجويانی نيرومندند آه همه

 را   فرزندانت ، نان  آرده  تو را غارت آنها خرمن17
های گاو، انگور و  ند و رمههای گوسف خواهند برد؛ گله
 را  ، شهرهای حصاردارت  يغما برده انجير تو را به

.  خواهند آرد  و امانند، تاراج آنی در امن  می  خيال آه
   نخواهم  باز شما را بكلی از ميان  هم  زمان اما در آن18
 .برد

چرا خداوند ما : ارميا بپرسندی  اگر از تو ا پس«19
همانطور :  بگو آند؟ در پاسخ یم باليا  را دچار اين

 خود   آرديد و در سرزمين  شما خدا را فراموش آه
   بيگانگان  ترتيب  همان  را پرستيديد، به  بيگانه خدايان

 و   خدمت  شما نيست  از آن آهی را در سرزمين
 ».خواهيد آردی بردگ

   قوم يهودا و بهی  اهال  به فرمايد آه یخداوند م20
 : نماييد  اعالم ن چني اسرائيل

ی  داريد، ول  چشم  آه فهم ی و ب  نادان قومی ا«21
 را  شنويد، اين ینمی  داريد، ول بينيد؛ گوش ینم

در   بگذاريد؟ آيا نبايد  احترام  من آيا نبايد به22: بشنويد
   شن  آه  را فرا گيرد؟ من  وجودتان ، ترس حضور من
؛  قرار دادم حد درياها ی،جاودانی  قانون را بعنوان
   به  برآورند و امواجشان  درياها خروش اگر چه
 »!توانند بگذرند ی حد نم  آيند، از اين تالطم

 و  سرآشی  دل  من قوم«: فرمايد یخداوند م24و23
ک  و مرا تر شدهی  ياغ ايشان. گر دارند طغيان
اند، هر   نداشته  مرا نگه  حرمت اند، و هيچگاه گفته

 عطا   ايشان  در بهار و پاييز به را  باران چند من
ی  را برا  محصول  و برداشت  آشت ، و فصل آردم

   برآات  اين  آه  است همينی برا25.   نمودم  تعيين آنان
   اين  را از تمام ، ايشان ؛ گناه ام  گرفته نيكو را از ايشان
 .  است  آرده بخششها محروم

   دارند آه بدآاری وجود  اشخاص  من  قوم در ميان«26
گذارند،   می  برای شكار آمين  شكارچيانی آه همچون
  همانطور آه27. گذارند  می  دام  برای انسان  هم ايشان

 نيز  آند، ايشان  می  خود را پر از پرنده شكارچی قفس
   و غارتگرانه های فريبكارانه های خود را از نقشه خانه

 قدرتمند و  ون اآن  آه  است  دليل  همين اند، به پرآرده
پوشند و   می خورند و خوب  می خوب28. ثروتمند هستند
   داد يتيمان  به ای ندارد؛ نه  حد و اندازه رفتار بدشان

  بنابراين29. دهند  آنها می  را به  فقيران  حق رسند و نه می
 قومی   آرد و از چنين  خواهم  را مجازات  ايشان من
 !  گرفت  خواهم انتقام

   روی داده  سرزمين  و هولناآی در اين  عجيب اتفاق«30
 نيز  دهند و آاهنان  می انبياء پيامهای دروغين31:  است

   از اين  هم  من نمايند، قوم  می  عمل  ايشانء بنابر گفته
 نابودی شما   چيزی به اما بدانيد آه. اند  راضی وضع
 » خواهيد آرد؟  چه ؛ آنوقت  است نمانده

 
  يم اورشل محاصره

  برای نجات!  فرار آنيد ای اهالی بنيامين
  در شهر تقوع!  فرار آنيد از اورشليم  جانتان

   هكاريم  صدا درآوريد، در بيت شيپور خطر را به
 بال و ويرانی  های خطر را برپا آنيد، چون نشانه

   اورشليم من2! آيد  اينسو می  به عظيمی از سوی شمال
 مانند دختری زيبا و  ی آه آرد شهر را نابود خواهم

   گرداگرد آن  با سپاهيانشان پادشاهان3.   است ظريف
 بخواهند  زد و هر يک در هر آجا آه  خواهند خيمه

. شوند  می  آماده ، برای جنگ ببين4. مستقر خواهند شد
 بعد از ظهر  گيرد و تمام  درمی  ظهر جنگ هنگام
. شود  تاريک می هوا  آه يابد تا شامگاه  می  ادامه بشدت

 و   آنيم  حمله بياييد در تاريكی شب«: گويند  می آنگاه5
 »!  ببريم  را از بين  آاخهايش تمام

 را  درختانش«: فرمايد  می  چنين خداوند قادر متعال6
 شهر  اين.  سنگر بسازيد  اورشليم  در مقابل ببريد و با آن
.   است  بكلی فاسد شده  بشود، چون بايد مجازات
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  آند، از اين  می  فوران ، آب  از چشمه همانطور آه7
 در   و ستم فرياد ظلم! جهد  می  بيرون  شرارت شهر هم
بيماری و زخمهای .   است  انداخته  طنين هايش آوچه
 .باشد  می  در برابر ديدگانم  همواره  آن متعفن

   عبرت ها درس ی سخت ، از اين اورشليمی اهالی ا«8
 را  ، سرزمينتان  از شما بيزار شده بگيريد، و گرنه

.  شود  ساآن نتواند در آنی  آرد تا آس  خواهم ويران
،   شده  چيده هايش  خوشه  همه آهی  موي مانند درخت9

   آه خواهد شد آنگونهی چين  نيز خوشه  اسرائيل قوم
 ».نماندی باقی ا خوشه

 
  اسرائيلی ياغيگر

 و   سخنان بهی  آس چه«:   خداوند گفتم  به من10
ی  گوشها  فرا خواهد داد؟ ايشان  گوش منی هشدارها

   تو ايشان آالم. خواهند بشنوند یاند و نم خود را بسته
  خواهند به یسازد و نم ی م  و خشمگين را ناراحت
ی  آارها  اين  تمام بسبب11.  برسد گوششان

 و ديگر  لبريزمی  اله  از خشم  من آورشان شرم
 ».  آنم مل تح توانم ینم

 خود را بر سر   و غضب خشم«:  خداوند فرمود آنگاه
 در  آهی  بر آودآان  ريخت  خواهم اورشليمی اهال

 و  ، بر زن  جوانان آنند، بر مجلس یمی ها باز آوچه
ها و   و خانه زنان12.  شوهرها، و بر سالخوردگان

 خواهد افتاد،   دشمن  دست  به ، همه هايشان مزرعه
.  آرد  خواهم  را تنبيه  سرزمين اينی اهال   من چون

،  ، دروغگو بوده تا بزرگک  از آوچ ايشانی همگ13
  انبياء و آاهنانی باشند، حت ی م  سود نامشروع بدنبال

 پوشانند ی مرا م قومی آنها زخمها14! نيز فريبكارند
  آرامش«: گويند یم.  نيستی  مهم چيز چندانی گوي

آيا 15. وجود نداردی  آرامش درحاليكه» ! برقرار است
 هرگز  ، ايشان اند؟ نه شرمندهی پرست  از بت  من قوم

   ايشان  رو، من از اين! آنند ی و حيا نم  شرم احساس
   آشتگان  در ميان  نمود و ايشان  خواهم را مجازات
 ».خواهند افتاد

بر سر «: فرمايد ی م ، خداوند چنين با وجود اين16
  آهی راهی ، يعن  درست  بپرسيد راهها بايستيد و جاده

؛ شما   است پيمودند، آدام ی م  قديم  در ايام خداشناسان

   آرامش  نماييد تا در وجودتان  را دنبال  راه نيز همان
 را   راه ، ما اين نه«: دهيد ی م شما جوابی ول. بيابيد
 تا  گماشتمی بر شما نگهبانان17» ! آرد نخواهيمی پيرو
  شيپور خطر گوشی  صدا  به دار دهند آه شما هش به

 »! داد  نخواهيم گوش«: شما گفتيدی دهيد، ول
ی ا! قومها بشنويدی ا«: گويد ی خداوند م پس18

!  خواهد آمد  چه  بر سر ايشان  بنگريد آه گواهان
ی  بالي  قوم  بر سر اين من!   بده  گوش زمينی ا19

،   است د خودشانآلو  گناه  خياالتء  ثمره  آورد آه خواهم
 مرا  دهند و دستورات ی نم  گوش  من  آالم  به چون

  دارد آهی ا  فايده  ديگر چه پس20. گذارند یزير پا م
آورند و از  ی بخور م منی  سبا برا از سرزمين
  من. گرانبهای ، عطرها دور دستی سرزمينها

  ؛ ديگر برايم  بپذيرم توانم ی را نم ايشانی هدايا
   قوم  اين  بر سر راه  من بنابراين21. يستندخوشايند ن

 و  ، پسران  داد تا پدران  قرار خواهم لغزندهی سنگها
 .شوندک  بلغزند و هال  و همسايگانشان دوستان

 
  شمالی  از سو حمله

   و قوم  است در حرآتی  لشكر  شمال از سرزمين«22
  ايشان23. اند  با شما برخاسته جنگی برای نيرومند

 هستند و  رحم ی و ب  مسلحند، سنگدل  و نيزه  آمان به
  شوند، صدايشان یخود سوار می بر اسبهای وقت

   با اورشليم جنگی آنها برا!   درياست مانند خروش
 ».اند مهيا شده

،  ايم  خبرها را شنيده اين«: گويند ی م  اورشليم مردم24
  آهی زن  و مانند  شده  لرزان  دستهايمان همينی برا

.   و درديم ، دچار هراس  است  زاييدن در حال
  ها قدم  و يا در جاده  صحرا برويم  به  نداريم جرأت25

 از هر  ترس!   است  ما مسلح  دشمن ، چون بگذاريم
 »!  است سو ما را فرا گرفته

   آن  بر تن  ماتم ، لباس  من ای قوم«: فرمايد خداوند می26
   تنها پسرش  در مرگ آه؛ مانند آسی   عزا بنشين و به
   سربازان ، چون  تلخی سوگواری آن ، به  عزا نشسته به

 . خواهند آورد  بر تو هجوم غارتگر، ناگهان
 تا  ام قرار دادهک  مح  تو را سنگ ارميا، منی ا«27
 را   آردار و رفتار ايشان  پسی؛بزنک  مرا مح قوم
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 و  هشدی آنها آامًال ياغ28. نمای  و ارزياب مشاهده
  ؛ به  است  گرديده  سخت  و آهن  مفرغ  همچون دلشان

   اعمالشان آنند؛ تمام ی م روند، غيبت ی م هر جا آه
  ، سرب آورهی  دما آهنگر با افزودن29.  آلود است گناه

 ناپذيرند، زيرا   تصفيه  من قومی آند، ول ی م را تصفيه
 ء نقره « ايشان30. شوند ی از آنها جدا نم بدآاران
   من  خواهند شد، چون ناميده»  مصرف ی ب ناخالص
 ». ام  آرده ترآشان

 
  خداء  ارميا در خانهء موعظه

 ء  آنار دروازه آه2 ارميا فرمود   خداوند به آنگاه
   گوش  را به  پيام  خداوند بايستد و اينء خانه

 در   آسانی آه  يهودا، ای تمام ای مردم:  برساند مردم
   خداوند گوش  آالم آنيد، به  می د را عبادتاينجا خداون
   اسرائيل ، خدای قوم خداوند قادر متعال3! فرا دهيد

،   را تغيير داده ها و اعمالتان اگر راه«: فرمايد می
 خود باقی   داد در سرزمين  خواهم  آنيد، اجازه اصالح
   را نخوريد، فكر نكنيد آه  دروغ  سخنان فريب4. بمانيد
   آه  گذاشت  نخواهم  در اينجاست  منء ه خان چون

   درصورتی اجازه  فقط من7و6و5.  شود  ويران اورشليم
 باقی بمانيد در سرزمينی   سرزمين  داد در اين خواهم

 از آردار و رفتار بد   آه ام  داده  پدرانتان  به  جاودانه آه
 رفتار  ، با يكديگر با درستی و انصاف  آشيده دست

آشی نكنيد،   بهره  و غريبان زنان ، بيوه تيمانآنيد، از ي
 برداريد و از پيروی   دست گناهان  بی  خون از ريختن
   شماستء  و لطمه  زيان  باعث  ديگر آه خدايان
 . شويد گردان روی

ايد؛   اميد بسته پايه  و بی  دروغ  سخنان اما شما به«8
  دروغ  شويد، به  می  زنا و قتل آنيد، مرتكب دزدی می9

سوزانيد و   بخور می  بعل خوريد، برای بت  می قسم
   به ای آه  خانه و بعد به10پرستيد،   را می  بيگانه خدايان

ايستيد و   می ، در حضور من  آمده  شده  ناميده  من نام
گرديد و  و باز برمی» !  و امانيم ما در امن«: گوييد می

   نام ای آه مگر خانه11. شويد  می  آارهای زشتتان غرق
 در  ؟ هر آنچه  است  دزدانء مرا بر خود دارد، آشيانه

 . بينم آنيد، می آنجا می

   عبادتگاه  نخستين آهی  شهر  برويد، به  شيلوه به«12
   قومم  گناهان ، و ببينيد بسبب  قرار داشت  در آن من

  آهی  گناهان  تمام بسبب14و13!   آردم  چه ، با آن اسرائيل
   بال را بر سر شما نيز خواهم ايد همان شده  مرتكب
،   گفته  مورد با شما سخن  بارها در اين با اينكه. آورد

   گوش شما نهی ، ول  و شما را فرا خواندم هشدار دادم
   دادم  اجازه  همانطور آه پس.  داديد  جواب آرديد و نه

 داد تا   خواهم  آنند، اجازه  خراب  مرا در شيلوهء خانه
   به  را آه  خانه  اينی،بل.  آنند  را نيز خراب  خانه ينا

   و اين  است  آن  به  اميدتان  و چشم  بوده  من نام
  ، ويران ام  داده  پدرانتان  شما و به  به  را آه سرزمين
شما  *ی افرايم  برادران همانطور آه15 آرد؛  خواهم

 . آرد ، شما را نيز تبعيد خواهم را تبعيد نمودم
 

  قومی نافرمان
خير ی  دعا  قوم اينی ارميا، ديگر برای  تو ا پس«16
   ننما، چون و شفاعتی  و زار آنها گريهی  و برا نكن

ی  شهرها در تمامی بين یمگر نم17.   پذيرفت نخواهم
  ببين18؟ آنند ی م  چه اورشليمی ها يهودا و در آوچه

  آنند، پدرها آتش ی م  جمع ها هيزم چطور بچه
  بتی آنند تا برا ی م افروزند، زنها خمير درست یم
ساير ی  بپزند و برا نانی ها گرده»   آسمان ملكه«

   اين  آنند و به تقديمی نوشيدنی  هدايا خدايانشان
   من  آارها، به آيا اين19!  آورند  خشم  مرا به ترتيب
  ضرر  خودشان  به زند؟ بيشتر از همه ی م لطمه

   من پس20. آنند ی را رسوا م شانرسانند و خود یم
 ی،بل.   ريخت  خود را فرو خواهم  و غضب  خشم آتش
 را   عبادتگاه ، اين  من  و غضب خشمی ها شعله

   و محصوالت ، درختان ، حيوانات ، مردم سوزانده
  نخواهد توانستی  خواهد برد و آس  را از ميان زمين
 »! آند  را خاموش آن
: فرمايد  می ، خدای اسرائيل لخداوند قادر متعا21
 آنهايی را  آنيد چه  می  ذبح هايی را آه  قربانی گوشت«
   آنهايی آه  هستيد، چه  خوردنشان  مجاز به آه

                                                 
منظور حکومت شمالی است که شامل ده سبط قوم اسرائيل    *

 .بود
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  چون22 را بخوريد،  ، همه  است  ممنوع خوردنشان
  ، و با ايشان  آوردم  شما را از مصر بيرون وقتی پدران

   از ايشان  دادم  ايشان  خود را به ، دستورات  گفته سخن
   فرموده  ايشان  به  آنچه بلكه23،   و قربانی نخواستم هديه
   خدای شما باشم  پيروی آنيد تا من از من:  بود  اين بودم

،  گويم  می  من  هر راهی آه  به فقط!   من و شما قوم
.  خير و خوبی باشد  به  چيز برايتان برويد تا همه

  فرا ندادند و توجهی ننمودند، بلكه   گوش ولی ايشان24
 و بهتر   خود رفتند و بجای پيشرفت  دل  هوس بدنبال
 شما   پدران از روزی آه25.  بدتر شد ، وضعشان شدن

 يعنی   امروز، خادمين  آمدند تا به از مصر بيرون
   به ولی نه26.  انبيای خود را هر روز نزد شما فرستادم

 اعتنايی آرديد،   ايشان  به  داديد و نه  گوش سخنانشان
 رفتار   بدتر از پدرانتان  و ياغی شده  سختدل بلكه

 .نموديد
   ايشان  به فرمايم ی م ارميا، هر آنچهی  ا بنابراين«27

   ايشان به!  بدهند  گوش  باش انتظار نداشتهی بگو، ول
  بگو آه28.  نباشی منتظر پاسخی ، ول هشدار بده

 خداوند،  خواهند دستورات ی نم هستند آهی  قوم ايشان
  خواهند درس ی آنند و نم خود را اطاعتی خدا

 و   رفته از بينی و درستی  راست  بگيرند، چون عبرت
 ».آيد ی نم  ميان  به نيز از آنی سخن

 
  هنومی  در واد گناه

، عزاداری  ای اهالی اورشليم«: فرمايد خداوند می29
، دور   تراشيده رم شء  نشانه آنيد؛ موی خود را به

  سرايی آنيد، چون ها برآييد و نوحه بريزيد؛ بر بلندی
  و  و شما را طرد آرده  هستم  از شما خشمگين من

   من اهالی يهودا در برابر چشمان30.  ام ترک نموده
   آورده  منء  خانه اند و بتهای خود را به  ورزيده شرارت

نيز »   هنوم ابن«در وادی 31. اند  ساخته و آنجا را نجس
اند و در آنجا  بنا نموده»  توفت «  نام قربانگاهی به

،   در آتش زنده  خود را برای بتها زنده  و دختران پسران
 امر   نه  و هولناآی آه آنند آار زشت قربانی می

.  بود  گذشته  حتی از خاطرم  و نه  بودم فرموده
جا  آن  ديگر به  روزی خواهد رسيد آه بنابراين32
   آن ، بلكه نخواهند گفت»   هنوم ابن«يا وادی »  توفت«

 اجساد  خواهند ناميد، چون»  وادی آشتارگاه«را 
 خواهند   را در آنجا دفن شدگان شماری از آشته بی

  های قوم و الشه33 جايی باقی نماند؛  آرد، طوری آه
 خواهد شد   بيابان  هوا و حيوانات  خوراک پرندگان من

 آوای  من34.  آنها را براند قی نخواهد ماند آهو آسی با
 و داماد را از   عروسء سرود و شادمانی و هلهله

 نمود   خواهم  قطع های اورشليم شهرهای يهودا و آوچه
 ».  ساخت  خواهم  مبدل  ويرانه  را به  سرزمين و اين

 
  قبرهای ، دشمن در آنوقت«: فرمايد خداوند می
،   يهودا، قبرهای آاهنان  و بزرگان پادشاهان
 را  هايشان ، استخوان  را شكافته  اورشليم انبياء و ساآنان

،   بتهايشان  در مقابل و روی زمين2 خواهد آورد،  بيرون
   خواهد آرد بتهايی آه ، پهن  و ستارگان  و ماه آفتاب

 بود و از آنها پيروی   آنانء  و عالقه مورد پرستش
  آوری و دفن ا ديگر جمع استخوانه آن. آردند می

   بر روی زمين  حيواناتء  مانند فضله نخواهند شد، بلكه
 بمانند،   قوِم فاسد زنده  از اين آسانی آه3. خواهند ماند

 را   مرگ  باشم  آرده  را پراآنده  ايشان  هر جايی آه به
 ». خواهند داد بر زندگی ترجيح

 
   و مكافات گناه

  آهی آس«:   بگويم  چنين مش قو خداوند فرمود تا به4
 را   راه آهی شود؟ آس ی بلند نم افتد، آيا دوباره یم

  پس5؟ گردد ی باز نم  راست  راه رود، آيا به ی م اشتباه
ی ، دچار گمراه اورشليمی ، اهال  من چرا قوم
اند و   چسبيده دروغينی  بتها اند؟ چرا به شدهی هميشگ

آنها ی  گفتگو هب6؟  بازگردند خواهند نزد من ینم
  هيچكس!   نشنيدم  راست حرفک يی ، ول  دادم گوش

  چه«: گويد ی نم ؟ هيچكس  نيست  پشيمان از گناهش
 با  آهی  اسب  مثل بلكه» ؟ ام  شده مرتكبی آار زشت
ی  بسو  با شتاب رود، همه ی م  جنگ  ميدان  به سرعت

  داند چه یمک ل کل7! روند ی م آلودشان گناهی ها راه
  ، پرستو و مرغ  آند؛ همينطور فاخته  آوچ وقت
   آرده  خدا تعيين آهی  در زمان خوار؛ هر سال یماه
   زمان  من قومی گردند؛ ول ی آنها باز مء ، همه است
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  اطالع ی ب  من دانند و از قوانين ی خود را نم بازگشت
 .هستند

 مرا   دانا هستيد و قوانين گوييد آه ی م چگونه«8
اند   شما آنها را تغيير داده  معلمان د، در حاليكهداني یم

ی  معلماِن بظاهر دانا اين9؟ بدهندی ديگری تا معن
 و رسوا  ، شرمنده  تبعيد شده  گناه همينی شما برا

  اينی اند؛ آيا داناي  مرا رد آرده آنها آالم. خواهند شد
   را به ايشانی ها  و مزرعه  زنان بنابراين10؟  است

تا ک  آنها از آوچء  همه  داد؛ چون  خواهم ديگران
 در   نيز فقط انبياء و آاهنانی  طمعكارند؛ حت بزرگ

آنها 11.  آنند  تصاحب  فريب  را به  مردم  مال آنند آه یپ
ی  مهم چيز چندانی پوشانند گوي ی مرا م قومی زخمها
  درحاليكه» !  برقرار است آرامش«: گويند ی؛ م نيست
ی پرست  از بت  من آيا قوم12. اردوجود ندی آرامش
 و حيا   شرم  هرگز احساس ، ايشان اند؟ نه شرمنده

   خواهم  را مجازات  ايشان  رو من از اين! آنند ینم
 خواهند   آشتگان ، در ميان  داده  جان آرد و ايشان

 ».افتاد
   ايشان  زمين  محصول  تمام من«: فرمايد یخداوند م13

 مو  بر درختی ا ؛ ديگر خوشه ت ساخ را نابود خواهم
 نخواهد شد؛ برگها   انجير ديده بر درختی و انجير

، از  ام  داده  ايشان  به هر آنچه! شوند ی م نيز پژمرده
 ».  خواهد رفت ميان

؟  ايم چرا اينجا نشسته«:   خدا خواهند گفت  قوم آنگاه14
؛   و آنجا بميريم  شهرهای حصاردار برويم بياييد به

   نابودی آرده  به  خداوند، خدای ما، ما را محكومزيرا
   او گناه  به  ما نسبت ، چون  تا بنوشيم  زهر داده و جام
،   انتظار آشيديم  و آرامش برای صلح15.  ايم ورزيده

، ولی   شفا و سالمتی بوديم  براه چشم. ولی خبری نشد
 ». گريبانگير ما شد  و اضطراب وحشت

   شنيدهی،، مرز شمال  از دان  دشمن اسبانی صدا16
   را به ، همه  نيرومندشان  اسبان شيههی شود؛ صدا یم

  آيد تا اين ی م  دشمن ؛ چون  است انداخته  لرزه
 . را نابود سازد آنی  و شهرها و اهال سرزمين

 را مانند  دشمنی  نيروها من«: فرمايد یخداوند م17
ی  مارهاي  انداخت  شما خواهم  جان بهی سمی مارها

 آنيد، باز   تالش  آنيد؛ هر چه توانيد افسونشان ی نم آه
 ». ، خواهند آشت شما را گزيده

 
  قومشی  ارميا برا اندوه

!   است  بيتاب  من دل! پذيرد  نمی ، درمان درد من18
   سرزمينء  از هر گوشه  من های قوم ناله!  آنيد گوش19

؟  اوند آجاست خد پس«: پرسند آنها می! شود  می شنيده
 »؟  است  را ترک گفته  ما سرزمينمان آيا پادشاه

 بتها و  چرا با پرستيدن«: دهد ی م خداوند جواب
 »ور آرديد؟  مرا شعله  خود، خشم  غريب خدايان

   محصول  برداشت فصل«: گويند ی م  با اندوه قوم20
  ما هنوز نجاتی ؛ ول  آمد و رفت ؛ تابستان گذشت
 »! ايم نيافته

  ، خونين  قومم  و جراحات  بخاطر صدمات  من دل21
آيا 22.   و حيرانم  زده ، ماتم  و غصه  غم ؛ از شدت است

پيدا ی ؟ آيا در آنجا طبيب نيستی داروي *در جلعاد
 يابد؟ ی شفا نم  من  چرا قوم شود؟ پس ینم
 

  بود و چشمانم  می  آب  مخزن  سر من ای آاش
 و   شب  قومم ان اشک تا برای آشتگء چشمه
   منزلی در بيابان ای آاش2!  آردم  می روز گريه

   آنجا پناه  به  قومم  آردن  و برای فراموش داشتم می
 !اند  زناآار و خائن  همگی ايشان ، چون بردم می

   خم  آمان  خود را مثل زبان«: فرمايد خداوند می3
ند؛  خود را مانند تير رها ساز  دروغ آنند تا سخنان می

آند؛   می  حكومت  بر سرزمينشان بجای راستی، دروغ
آنند و مرا در نظر   می  پيشرفت  ورزيدن در شرارت

 ».ندارند
 اعتماد   برادرتان به!  برحذر باشيد از دوستانتان4

   همه  فريبكارند و دوستان  همه  برادران چون! نكنيد
ی دهد؛ آس ی م  را فريب ، دوست دوست5!  چين سخن
 خود را   زبان  بگويد؛ ايشان  راست  سخن  آه نيست
،   گناهان  بگويد؛ آنها با اين  دروغ اند آه  داده عادت

: فرمايد یخداوند م6! آنند ی م  و فرسوده خود را خسته

                                                 
ای بود واقع در شرق رود اردن که برای  جلعاد منطقه   *

 .اش شهرت داشت گياهان دارويی
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ی زندگی  و فريبكاران  دروغگويان تو در ميان«
 ». بيايند منی خواهند بسو ی نم آهی آن یم
آنها را «: فرمايد  می  چنين تعال خداوند قادر م بنابراين7

 شوند؛ جز   تا تصفيه گدازم  می  آتشء  فلز در آوره مثل
   دروغگوی آنها، مثل زبان8؟   بكنم توانم  می ، چه اين

های خود،  ؛ در حضور همسايه تيری زهرآلود است
   سر، عليه رانند، ولی پشت  می  بر زبان  دوستانه سخنان
 آارها نبايد  آيا بخاطر اين9. دچينن  می  توطئه ايشان
   قومی انتقام ؟ آيا نبايد از چنين  آنم  را تنبيه ايشان
 »؟ بگيرم

های   و چراگاه  سرزمين های سرسبز اين برای آوه10
 و   سوخته  همه ، چون آنم  می  و ماتم گريم  می  آن خرم
  گذرد؛ نه  نمی ای از آن  موجود زنده اند، هيچ  شده ويران
   جانوری؛ همه ای و نه  پرنده ، نه ای هست رمه

 .اند گريخته
   تبديل  خرابه  را به اورشليم«: فرمايد یخداوند م11

يهودا ی  آرد؛ شهرها  شغالها خواهمء  را النه ، آن آرده
 ».  ساخت  خواهم  و ويران از سكنهی را خال

   بيابان  بايد به  سرزمين خداوندا، چرا اين«:  پرسيدم12
   آسی جرأت  شود، بطوری آه  تبديل  و سوزانخشک

تواند   حكيمی می  انسان  عبور نمايد؟ آدام نكند از آن
 را آشكار   آسی اين  چه  را درک آند؟ به  موضوع اين
 » دهد؟  توضيح  مردم ای تا به آرده

 از دستورهايی   من قوم«:  فرمود خداوند در جواب13
   گفته  آنچه  و به پيچی آرده، سر  بودم  داده  ايشان  به آه
، در پی   بجای آن بلكه14 ننمودند،  ، عمل بودم

   تعليم  خود رفتند و طبق  سرآش های دل خواسته
   به  سبب  اين به15.  را پرستيدند ، بتهای بعل اجدادشان

   زهرآلود خواهم  داد و آب  خواهم  خوراک تلخ ايشان
   خودشان  نه مهايی آه قو  را در ميان ايشان16نوشانيد؛ 

؛  ساخت   خواهم شناختند، پراآنده  می  اجدادشان و نه
  شان  تعقيب  را به حتی در آنجا نيز شمشير هالآت

 ». فرستاد تا بكلی نابود شوند خواهم
 

  اورشليمی فرياد استمداد اهال
 روی خواهد   آنچه به«: فرمايد  می خداوند قادر متعال17

 بفرستيد،  خوان  نوحه  زنان  بدنبال هآنگا! داد بينديشيد

   بخواهيد تا با شتاب از ايشان18!  آنها  ماهرترين بدنبال
 از اشک   چشمانتان سرايی آنند آه  نوحه بيايند و آنچنان

های   ناله به19!  جاری گردد  آب هايتان پر شود و از مژه
وای بر ما، «: گويند  می  دهيد آه  گوش اهالی اورشليم

!   رسوا گشتيم وای بر ما، چگونه!   شديم  غارت هچگون
  هايمان  خانه ، چون  را ترک آنيم  سرزمينمان بايد آه
 ».اند  شده  ويران همه

 او   سخنان  دهيد و به  خداوند گوش  آالم  به ای زنان20
   همسايگانتان گری و به  نوحه  دخترانتان به!  آنيد توجه

  ها به  از پنجره  مرگ بحزيرا ش21. عزاداری بياموزيد
ها در  ديگر بچه.   است  خزيده ها و آاخهايتان  خانه داخل
   بر سر گذر جمع آنند و جوانان ها بازی نمی آوچه
 .اند  رفته  از بين  همه شوند، چون نمی

   مثل اجساد مردم«:  بگو  ايشان فرمايد به یخداوند م22
 دروگر،  سر  در پشت  در صحرا و مانند بافه فضله

 . آند  آنها را دفن نخواهد بود آهی خواهد افتاد و آس
   خود افتخار نكند و شخص  حكمت مرد دانا به«23

 خود   ثروت  خود نبالد و ثروتمند به  قوت نيرومند به
  خواهد افتخار آند، به ی م  هر آه بلكه24؛ فخر نكند

ند  خداو داند آه یشناسد و م ی مرا م  افتخار آند آه اين
 بجا   را بر زمين  و عدالت  و انصاف  و رحمت هستم

  و سرور منی  خشنود  موجب آهی  چيزهاي آورم یم
 .باشند یم

 جسمًا   فقط  آسانی را آه  تمام رسد آه زمانی می«25
ها،  يعنی مصری26 آرد،   خواهم اند تنبيه  شده ختنه

   صحرا آه ها، ساآنين ها، موآبی ها، عمونی ادومی
  چون!  يهودا را  هستند، و حتی شما مردم رستپ بت
   و عادت  يک رسم  آنها، فقطء  ختنه  مثل  شما همء ختنه
   نگرديده  ختنه  آلودتان  و وجود گناه ، و دل  و بس است
 ». است

 
  یو خداپرستی پرست بت

  شما  خداوند به آهی  پيام ، به اسرائيل یبنی ا
 : فرا دهيد دهد، گوش یم

 ساير قومها پيروی نكنيد و مانند آنها   و رسم ز راها«2
 و افالک نترسيد و فكر نكنيد   ستارگان از حرآات
رسمها و 3. آنند  می  شما را آنها تعيين سرنوشت
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؛ درختی از   است  و احمقانه های آنها چقدر پوچ راه
سازد،   بتی می  از آن برند و نجار با ابزارش  می جنگل

   وچكش دهند و با ميخ  می  زينتش  نقره با طال و سپس4
  درست5. آنند تا نيفتد  می  محكم  استقرارش آنرا درمحل

  زند و نه  می  حرف  نه  آه مانند مترسكی در جاليز است
 را بردارد و جابجا   آسی بايد آن رود، بلكه  می راه

تواند   می  نه چون!  بتی نترسيد  شما از چنين نمايد، پس
 ». آمكی بكند بزند و نهای  صدمه

 تو   تو وجود ندارد، چون ای خداوند، خدائی مثل6
  ای پادشاِه تمام7!   است  پر قدرت بزرگی و نامت
 ء  تو شايسته  از تو نترسد؟ فقط  آه قومها، آيست

،   حكيمان  تمام  سرزمينها و در بين در تمام! احترامی
پرستند،   می  بت آنانی آه8! شود  نمی همتای تو يافت
توانند   می از بتهای چوبی چه!  و نادانند همگی احمق

 ء  شده  ورقهای آوبيده  ترشيش از سرزمين9بياموزند؟ 
 و  آورند و هنرمندان طال می» اوفاز«، و از  نقره

  آشند؛ سپس  روی بتها می  ماهر، آنها را به زرگران
های آبی و ارغوانی،   هنرمند از پارچه دوزندگان

 .پوشانند دوزند و بر آنها می ی زيبا میلباسها
 تو ی،باش یمی حقيقی خداوندا، تو تنها خدای ول10
   تو تمام  از خشم!یهستی  ابد  و پادشاه زندهی خدا

 تو   غضب  هنگام لرزد، و قومها به ی م زمين
 !سازند ی م گريزند و خود را پنهان یم

  آهی خدايان«: پرستند بگوييد ی م  بت آهی  آسان به11
ی اند از رو نداشتهی  نقش  و زمين  آسمان در خلقت

 ». محو و نابود خواهند شد زمين
، و با   را ساخت  خود زمين اما خدای ما با قدرت12

 را بنياد نهاد و با دانايی خود آسمانها را   جهان حكمتش
   ابرها در آسمان  آه  اوست  فرمان به13. بوجود آورد

   زمين  دور دست برها را از نقاط ا  آه غرند؛ اوست می
فرستد، و باد را  می  آند، باران  ايجاد می آورد، برق برمی

 !آورد  می های خود بيرون از خزانه
آنند چقدر  ی م  سجده هايشان  بت  در مقابل آهی آنان14

 آنها شرمسار و رسوا خواهند شد،  سازندگان! نادانند
 در آنها  و جان   است سازند، دروغين ی م زيرا آنچه

ی وقت! اند  و مسخره ارزش ی بتها ب  اينء همه15.  نيست
   از ميان  هم هايشان  بروند، بت  از بين سازندگانشان

 بتها   اين  مثل يعقوبی اما خدا16.  خواهند رفت
  اسرائيل ی و بن  است  موجودات  همه ، او خالق نيست
   متعال او خداوند قادر باشد؛ نام ی او م  خاص قوم
 . است

 
   الوقوع قريبی ويران

 خود  بريد، اموال ی بسر م  در محاصره شما آهی ا17
زيرا خداوند 18!  شويد  حرآتء  آنيد و آماده را جمع

   بيرون  سرزمين  بار شما را از اين اين«: فرمايد یم
  بر سر شما نازلی  بالي  و چنان  انداخت خواهم
 بدر   سالم  نيز جان اننفرتک يی  حت  نمود آه خواهم
 »!نبريد

، خواهند   يهودا فرياد آرده  روزها مردم در آن19
 شفا  بهی اميد!   است  چقدر عميق هايمان زخم«:  گفت
   مجازات  اين  چون  آنيم بايد تحملی ول!  نيست
  هايمان ؛ بچه  شده  خراب مان  و آاشانه خانه20!  ماست

ر هرگز آنها را اند و ديگ  برده را از آغوشمان
او ک  آم  به  آه نماندهی  باق همی  ديد؛ آس نخواهيم
 .»  را بسازيم مان  خانه دوباره

   و نادان  احمق  اسرائيل  قوم  و رهبران شبانان21
  طلبند؛ از اين ی نم اند و ديگر از خداوند هدايت شده

   مانند گله  خواهند خورد و قومشان رو شكست
ی هياهويک اين22.  خواهند شد  پراآنده سرپرست یب
ی  از سو آهی لشكر بزرگی هياهو! رسد ی م  گوش به

 آند و آنها  يهودا را ويرانی آيد تا شهرها ی م شمال
 ! شغالها سازدء را النه

 
 ارميای دعا

   بر سرنوشت  حاآم  انسان  آه دانم یخداوند، می ا23
ی  مسير زندگ را ندارد آهی  تواناي  و اين خود نيست

   و اصالح خداوندا، ما را تأديب24.  آند خود را تعيين
  وگرنه ،  و غضب  با خشم ، نه با ماليمتی ، ول آن

 خود را بر   و غضب  خشم آتش25.  شويم ینابود م
ی شناسند و از تو پيرو ی تو را نم بريز آهی قومهاي

اند و   برده  را آنها از بين اسرائيل ی بن آنند، چون ینم
 .اند  آرده ويرانی  را بكل رزمين س اين

  عهد خدا شكستن
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  مفاد عهد او  به  فرمود آه  من خداوند به
ی  يهودا و اهال  مردم  و به  فرا دهم گوش

  آهی  آس  بر آن لعنت«:   را برسانم  پيام  اين اورشليم
   به آهی  عهد همان4،  نكند  عهد را اطاعت  اين نكات
   مصر با ايشان  از سرزمين ناجدادتای  رهاي هنگام
   آتش ء آوره آنها همچونی  برا آهی ، از سرزمين بستم
 آنند و   اطاعت  اگر از من  آه  بودم  گفته  ايشان به. بود

 خواهند   من  قوم  دهند، ايشان  انجام گويم ی م هر چه
 عهد را  ، شما اين  حال پس5!  ايشانی  خدا بود و من
 شما   پدران  به آهی ا  وعده نيز به   آنيد و من اطاعت
   شما خواهم را بهی  نمود و سرزمين  وفا خواهم ام داده

  همينی باشد، يعنی  جار  در آن  شير و عسل داد آه
 ». هستيد  در آن  اآنون آهی سرزمين
   را خواهم خداوندا، پيامت«:   خداوند گفتم در پاسخ
 ».رساند

يهودا و در ی ادر شهره«:  خداوند فرمود سپس6
 بگو   مردم به!   آن  مرا اعالم  پيام اورشليمی ها آوچه
.  دهند  را انجام  آنند و آن  توجه  مفاد عهد من  به آه

   آوردم  را از مصر بيرون اجدادشانی زيرا از وقت7
   آه ام  خواسته  تأآيد از ايشان  امروز، بارها به تا به

 نكردند و  اعت اط ايشانی ول8!  آنند مرا اطاعت
 و   اميال  بدنبال  ننمودند، بلكه  من  دستورات بهی توجه

   با اين ايشان. خود رفتندک  و ناپا سرآشی ها خواسته
ی  تنبيهات  تمام آار عهد مرا زير پا گذاشتند، بنابراين

 اجرا   بود، در حقشان  عهد ذآر شده  در آن را آه
 ». آردم

   عليه ی يهودا و اورشليماهال«:  فرمود  من خداوند به9
   پدرانشان  گناهان آنها به10. اند  آرده  طغيان من

  زنند؛ ايشان  سر باز می  من اند و از اطاعت بازگشته
   اهالی يهودا و هم هم. اند پرستی رفته بسوی بت
 ،  بودم  بسته  با پدرانشان  عهدی را آه* اسرائيل
 فرستاد   خواهم ن باليی بر ايشا  چنان پس11. اند شكسته

 و   التماس  بدر ببرند و هر چه  سالم  نتوانند جان آه
.  داد  نخواهم  گوش  دعايشان  آنند، به تقاضای ترحم

   به  بتهايی آه  به  اورشليم  اهالی يهودا و ساآنين آنگاه12

                                                 
 .اسرائيل است منظور حکومتهای جنوبی وشمالی بنی   *

 خواهند برد، ولی بتها  آردند، پناه  می آنها قربانی تقديم
 باليا رهايی   را از اين يشان ا هرگز نخواهند توانست

   بت  تعداد شهرهايتان  يهودا، شما به ای مردم13. دهند
،  ، قربانگاه های اورشليم  تعداد آوچه داريد و به

   بعل  روی آنها برای بت آوری آه قربانگاههای شرم
 !سوزانيد بخور می

   و نزد من  دعا مكن  قوم ای ارميا، ديگر برای اين«14
   مصيبت  در زمان  من  منما، چون  شفاعت نبرای ايشا

   نخواهم  گوش  دعايشان  رسيد و به  داد آنها نخواهم به
   منء  خانه  ندارند به  ديگر حق  من  محبوب قوم15. داد

   آيا قول اند؛ پس  شده پرست  و بت آنها خائن! وارد شوند
ا  ر تواند گناهشان  قربانی در آنجا، می وفاداری و تقديم

 خرمی و شادی ببخشد؟   ايشان پاک آند و بار ديگر به
های   زيتوِن سرسبز، پر از ميوه  مانند درخت  من قوم16

،   است  و خرد شده  شكسته  و زيبا بود؛ اما اآنون خوب
   را بر ايشان  دشمنان  خشم های سوزان  شعله  من چون

 و  ل اسرائي  آه ، خداوند قادر متعال من17.  ام فروآورده
 بال  ، اينک بر ايشان  بودم يهودا را مانند نهالی آاشته

 و  هايشان  با بدآاری  ايشان ؛ چرا آه آنم  می نازل
 ».اند  ساخته  مرا خشمگين  بخور برای بعل سوزاندن

 
  ارميا  عليه دسيسه

   عليه  دشمنانم آهی هاي  خداوند، مرا از دسيسه آنگاه18
ی آزار ی بء  مانند بره من19!   ساخت چيدند، آگاه ی م من
 و   نبودم  بدگمان آس  هيچ برند، به ی م ذبحی  برا آه

در ! خواهند مرا بكشند ی م  آه آردم یهرگز فكر نم
 مرد را  بياييد اين«: گفتند ی يكديگر م  آنها به آهی حال

.  بروند  از بين  پيامهايش  و هم  خودش  تا هم بكشيم
 روزگار محو ء  او از صفحه  نام تا بياييد او را بكشيم

 »!شود
 افكار و  ، به داور عادلی ، ا خداوند قادر متعالی ا20

،   بستان  بنگر و داد مرا از ايشان ايشانی ها انگيزه
   انتقام  از ايشان  آه  خود ببينم  چشمان  به خواهم یم
 .یگير یم

   آه عناتوتی اهال«:  فرمود خداوند در جواب22و21
 خواهند  مجازاتی اند، همگ  تو را آشيده قتل ء نقشه
 و   نكن  خداوند نبوت  نام به«: گويند ی تو م آنها به. شد
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 را   ايشان  من بنابراين» ! آشيم ی تو را م گرنه
   آشته  در جنگ جوانانشان!  آرد  خواهم مجازات

  جانی  از گرسنگ  و دخترانشان خواهند شد و پسران
   مكافات  زمان عناتوتی اهالی برا23. خواهند داد

  نفر همک  فرا رسد، ي  زمان  آن  و چون  شده تعيين
 »! بدر نخواهد برد  سالم جان

 
 ارميا با خداوندی گفتگو

   من  هستی آه ای خداوند، تو عادلتر از آن
   بدانم خواهم ؛ اما می  آنم  و جدل تو بحث با

 در  درست نا  موفقند؟ چرا اشخاص  چرا بدآاران آه
   ريشه  را مانند درختی آه تو ايشان2 و آسايشند؟  رفاه
   زبان به. سازی  می آورد، آامياب  می دواند و ميوه می

!   از تو دور است آنند، اما دلهايشان تو را شكر می
. شناسی  می  آگاهی و مرا خوب  من  تو از دل  آنكه حال3

 و   بكشان رگاه آشتا  گوسفند به  را مثل خداوندا، ايشان
 !  برسان  سزای اعمالشان به
 و رفتار   اعمال  بسبب  سرزمين بايد اينی  آ تا به4

   گناهان  بعلت  صحرا هم گياهانی  گيرد؟ حت آنها ماتم
   از بين  و پرندگان  و حيوانات شدهک آنها خش

خدا ما را «: گويند ی م  ايشان اند؛ با اينحال رفته
 »! نخواهد آرد مجازات

ی  عاد  مردم  مرا به اگر پيام«: خداوند فرمود5
   را به  آن  چگونه  پسی، شد  خسته و اينهمهی رساند
  رساند؟ اگر در زمينی  خواه  و بزرگان پادشاه
ی  در جنگلهای،لغز یو می بايستی توان ی نم صاف
 و  برادرانی حت6؟ آردی  خواه  چه  اردن انبوه

   توطئه ستند و برايت تو ه ، عليه  خودتء خانواده
   آنند، به  صحبت  با تو دوستانه  اگر چه پس! اند چيده

 ». را باور منما  و سخنانشان آنها اعتماد نكن
 

   خداوند بخاطر قومش اندوه
 و   را ترک گفته اسرائيل  بنی من«:  خداوند فرمود آنگاه7

 خود را  عزيزان!  ام  خود را طرد آردهء  برگزيده قوم
   بر من  مانند شير جنگل  من قوم8.  ام  آرده  دشمن تسليم
 . ام  بيزار شده  نيز از ايشان  من اند، پس غريده

 از هر   آه استی  رنگارنگء  همانند پرنده  من قوم«9
؛   است قرار گرفتهی  وحش  مرغانء  مورد حمله طرف
   اين  را نيز فرا خوانيد تا به  درنده  حيوانات پس

 !وندند بپي ضيافت
اند   آرده  را غارت ، تاآستانم  بيگانه بسياری از حكام«10

  آنها سرزمين. اند  نموده  مرا پايمال  محبوب و سرزمين
  بلی، آن11. اند  آرده  خشک تبديل  بيابان حاصلخيز مرا به

   گوشم  به  از آن های ماتم اند؛ اينک ناله  ساخته را ويران
.  ندارد  توجه  و آسی بدان  شده  جا ويران رسد؛ همه می

   را غارت  و آنار سرزمين  گوشهء  همه مهاجمين12
 تا فرد  ام  را فرستاده  شمشير و جنگ آنند، زيرا من می

 نخواهد   در امان  را هالک سازد، و هيچكس فرد قوم
  اند؛ زحمت اند، ولی خار درو آرده  آاشته گندم13. بود

؛   است  نشده دشاناند، ولی چيزی عاي بسيار آشيده
   و به  است  رفته  از بين ، محصولشان  من  خشم ازشدت

 ». شرمسارند  همه  علت اين
 

   اسرائيل  همسايگان  خدا بهء وعده
   آه  اسرائيل  شرور قوم  همسايگانء خداوند درباره14

ی اند سرزمين  قرار داده  او را مورد تهاجم سرزمين
 را  ايشان«: فرمايد ی م چنين   است  او داده  خدا به آه

،  راند  خواهم  بيرون مانند يهودا از سرزمينشان
 نمود   خواهم ، بار ديگر بر آنها ترحم بعد از آنی ول15

   خود باز خواهم  و مملكت  زمين را بهک و هر ي
   قوم  و رسم ، راه پرست بتی  قومها اگر اين16. گرداند

   راه  من  قوم  قبًال به  آه همانگونه( بياموزند  مرا خوب
 مرا  بعلی ، و بجا) بودند  را آموخته  بعل و روش

   آامياب  شده  من  جزو قوم خود بدانند، آنگاهی خدا
   نخواهد مرا اطاعت آهی اما هر قوم17. خواهند شد

   خواهم ، از بين  آرده  آن ريشهی نمايد، او را بكل
 .  خداوند است  آالم اين» .برد

 
  ید آتانآمربن

 برو و يک آمربند«:  فرمود  من خداوند به
 را   ببند، ولی آن  آمرت آتانی بخر و به

.   بستم  آمرم  و به  آمربندی خريدم پس2» .نشوی
 برو   آنار رود فرات به«4:   گفت  من  خداوند به سپس3

12

13
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» .  آن ای پنهان  صخره  آمربند را در شكاف و آن
   بود، پنهانش داوند فرموده خ  و همانطور آه رفتم5

 . آردم
   خداوند فرمود آهی،طوالنی  زمان  از گذشت پس6

  من7.   بياورم  و آمربند را از آنار رود فرات بروم
،   بودم  آرده  پنهان آهی  را از جاي  و آن  رفتم هم

   و ديگر به  است  پوسيده  آه ديدمی ؛ ول  آوردم بيرون
 !خورد ینمی  درد هيچ

 غرور   من  گونه  همين به«:  خداوند فرمود آنگاه9و8
   و از بين پوسانم ی را م  يهودا و شهر اورشليم مملكت

   از من  اطاعت  خواهان  بدآار آه  قوم اين10.  برم یم
رود و  یخود مک ناپای ها  خواهش  و بدنبال نيست
  ، به  شده  آمربند، پوسيده  اين پرستد، همچون ی م بت
 آمربند را   آه همانگونه11. نخواهد خوردی د در هيچ
 و يهودا   نيز اسرائيل بندند، من ی دور آمر م  به محكم

 ء  باشند و مايه  من  تا قوم  خود بستم  به را محكم
  آنها از منی  گردند؛ ول  من  نام و عزتی سربلند
 ». نكردند اطاعت

 
  شرابک مش

 ء همه «: بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس12
  ولی ايشان» . پر خواهد شد مشكهای شما از شراب

   آه دانيم خود می«:   تو خواهند گفت  به درجواب
 تو  پس13» . لبريز خواهد شد  از شراب  همه مشكهايمان

   اين مردم«: فرمايد  خداوند می  بگو آه  ايشان به
   خواهم اند، گيج  شده  مست  را مانند آسانی آه سرزمين

   تا آاهنان  داود است  از خاندان ، از پادشاهی آه تساخ
   را به و ايشان14 را؛   اورشليم  ساآنانء و انبياء و همه

 را، تا   و پسران ، حتی پدران  انداخت  خواهم  هم جان
   چيز مرا از هالک آردن يكديگر را نابود آنند؛ و هيچ

  نه و   ترحم  دلسوزی، نه  نه آنها باز نخواهد داشت
 ». شفقت

 
  هشدار در مورد اسارت

   شويد و گوش  فروتن ، پس  است خداوند امر فرموده15
   از آنكه  نماييد، پيش خداوند، خدای خود را تكريم16! آنيد

   نتوانيد راه  ظلمتی را پديد آورد آه  از آنكه دير شود، قبل

   نوری را آه  از آنكه ها بيابيد؛ پيش خود را بر روی آوه
   تبديل  تاريكی مرگبار و سهمگين آشيديد به نتظار میا

 غرور شما در خفا   نكنيد، بسبب اگر گوش17. نمايد
 خداوند   قوم ، چون  ريخت  و اشک خواهم  گريست خواهم

 .شود  می  برده  اسارت به
 از  آه * بگو  و مادرش  پادشاه به«: خداوند فرمود18

  بنشينند، چونک خا   بيايند و به  پايين  سلطنت تخت
.   است  شده  از سر آنها برداشته پرشكوهشانی تاجها

   است  بسته  يهودا همه جنوبی شهرهای ها دروازه19
   به يهودا همهی  آنها را بگشايد؛ اهال  آه نيستی و آس
 .اند  رفته اسارت

  شمالی  از سو دشمن!   آن  نگاه اورشليمی ا«20
   دست  به آهی  زيبايء  گله  آن آجاست! آيد یتو می بسو

  آهی هنگام21ی؟ آنی  نگهدار  تا از آن تو سپردم
   آنند، چه ، بر تو حكومت  داده  تو را شكست يارانت

  آهی  زن  خواهد داد؟ همچون  تو دست بهی حال
  اگر از خودت22. پيچيدی زايد، از درد بخودخواه یم

   آه دانآيد، ب ی م  بالها بر سرت  چرا اين آهی بپرس
ی  برای؛ا  روز افتاده  اين  به  زيادت  گناهان بسبب
 و   و غارت  تو تجاوز نموده  به  دشمن  آه  است همين

 .  است  آرده پايمالت
 را   پوستش  سياه تواند رنگ یمی حبشک آيا ي«23

آند؟ ک  را پا تواند خالهايش ی م  آند؟ يا پلنگ عوض
 آيا ی،ا  آرده بد عادتی  آارها  حد به  تا اين  آه تو هم

 مرا   چون پس25و24ی؟  بكن آار خوبی توان یم
ی  را پيرو  دروغين  و خدايان  آرده فراموش
  ، همانطور آه آنم ی م  تو را پراآنده  هم  منی،ا نموده
   آن  است سازد؛ اين ی م  را پراآنده صحرا آاه باد

  هنهتو را بر26.  ام  آرده  تعيين  برايت آهی سرنوشت
 تو را  زشتی آارها27.  آرد  رسوا خواهم ساخته
و ی  زناآاری،هوسران ی،، ناپاآ ام ديده
 بر توی وا! ها و آشتزارها  را بر تپه هايت یپرست بت
 »ی؟بمانک ناپای خواه یمی  آ ، تا به اورشليمی ا

  و هالآتی خشكسال

                                                 
 .باشد درش نحوشطا میمنظور يهوياکين پادشاه و ما   *
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  ارميا يهودا بهی  خشكسالء خداوند درباره
 : فرمود چنين

 و  ؛ زندگی و جنب  يهودا عزادار است سرزمين«2
اند  زده  ماتم  همه ؛ مردم  بربسته  از شهرها رخت جوش

. رسد  می  گوش  به  از اورشليم شان  و ناله و صدای آه
   به  آب  خود را برای آوردن  خدمتكاران ثروتمندان3

؛   خشک است ها همه فرستند، اما چاه ها می سر چاه
. گردند  خالی باز می ، دست  سرافكنده نااميد و پس

   نباريده  باران  و غمگينند، چون  مأيوس آشاورزان4
در 5!   است  و ترک خورده ، خشک شده و زمين
  آند، چون  خود رها می  حال  را به اش ، آهو بچه بيابان
های خشک  گورخرها نيز روی تپه6. يابد  نمی علوفه
زنند و   می نفس ، نفس  شغالهای تشنه ايستند و مثل می

آنند،   می  را خسته ، چشمانشان در جستجوی علف
 ».يابند  نمی ولی چيزی برای خوردن

   ما، ما را محكوم  گناهان ای خداوند، اگر چه7
!  خود ما را ياری نما  نام سازند، ولی بخاطر عزت می

.  ايم  آرده  تو گناه  و در حق ايم ما بسيار از تو دور شده
 در تنگنا و گرفتاری  ، ای آسی آه ميد اسرائيلای ا8

 ما   از سرزمين  غريبی آه  مايی، چرا مثلء  دهنده نجات
  ماند، نسبت  شبی نزد ما می شود و مسافری آه رد می

ای؟ آيا   شده  درمانده آيا تو هم9ای؟   گرديده  ما بيگانه به
 آاری از او  ای آه مانند جنگجوی ناتوانی گرديده

 تو   مايی و ما نام ؟ خداوندا، تو در ميان  نيست ساخته
 ای خداوند، ما  ؛ پس  تو هستيم  و قوم را برخود داريم

 !  خود رها مكن  حال را به
شما «: دهد ی م  جواب  چنين  قوم  اين خداوند بهی ول10

   دور شويد و سرگردان  داشتيد از من خود دوست
. مرا بجا آوريد   نكرديد احكام  آوشش گرديد، و هيچ

ی  آارها تمام.  پذيرم ی نيز، ديگر شما را نم  من پس
 شما را   گناهانتان ، بسبب  ياد آورده  را به بدتان

 ». نمود  خواهم مجازات
   آه  نخواه  از من  پس از اين«:   گفت  من خداوند به11
  حتی اگر روزه12.   دهم  و برآت  را ياری نمايم  قوم اين

 و   هديه  رسيد؛ اگر هم  نخواهم  دادشان بگيرند، به
 را با   ايشان ؛ بلكه  پذيرفت قربانی بياورند، نخواهم

 »! آرد  و قحطی و وبا هالک خواهم جنگ

   جنگ  نه گويند آه  می خداوندا، انبيايشان«:   گفتم آنگاه13
 تو حتمًا  گويند آه  می  مردم آنها به!  قحطی شود، نه می
 ».بخشی  پايدار می  و آرامش  صلح  ايشان به
   دروغ  به  من  نام  انبياء به اين«: خداوند فرمود14

  بهی  پيام  و نه ام  آنها را فرستاده  نه آنند؛ من ی م نبوت
  ، بلكه  نيست  من  از جانب آنانی ؛ رؤياها ام  داده ايشان
فريبكار خود با ی  دلها  از سحر و جادو و تخيل آنان

  فريبكار را آهی  انبيا  اين من15. گويند ی م شما سخن
 آرد، زيرا   خواهم آورند مجازات ی م  پيام  من  نام به
   نه گويند آه یآنها م.  ام نگفتهی  سخن  ايشان  به من

 و   را در جنگ  ايشان  پسی، قحط شود نه ی م جنگ
   اين  به  آه  قوم و اين16!   ساخت خواهمک هالی قحط

   آشته  همانگونه دهند، به ی م وشها گ یپيشگوي
  اورشليمی ها  در آوچه خواهند شد و نعشهايشان

ها را  نخواهد ماند تا جنازهی باقی خواهد افتاد و آس
   از بين  و شوهر، دختر و پسر، همه  آند؛ زن دفن

   گناهانشان  آنها را بسبب ، زيرا من خواهند رفت
 . نمود  خواهم مجازات

 و   بران  خود سخن  اندوهء  درباره ن با ايشا پس«17
  استی  جار غمک  اش  و روز از چشمانم شب«: بگو

   تيغ  دم  به  هموطنانم ، چون  و قرار ندارم و آرام
. غلطند ی خود م  در خون زمينی اند و رو افتاده

   به  آه بينم یرا می  آسان ، نعش  صحرا بروم اگر به18
 با   شهر بروم و اگر بهاند؛   شده  شمشير آشته ضرب
ی و بيماری  در اثر گرسنگ  آه شوم یروبرو می آسان

ی  سرزمين  به  آاهنان  انبياء و هم  مرگند؛ هم در حال
 ».اند  شده  برده بيگانه

خداوند، آيا يهودا را ی ا«: گويند ی م  اسرائيل قوم19
 بيزار  اورشليمی  آيا از اهالی؟ا آردهک آامًال تر

ی  درمان  هيچ آهی ا  زده  ما را آنچنان چرای؟ا شده
 ی، بده  شفايمان  آه  نباشد؟ ما منتظر بوديم برايمان

، اما   بوديم  و آرامش  نشد؛ در انتظار صلح چنينی ول
خداوند، ما ی ا20!   ما را فراگرفت  و ترس اضطراب

.  آنيم ی م  اعتراف  اجدادمان  خود و گناه شرارت  به
خداوندا، بخاطر 21.  ايم  آرده ناه تو گ  ما درحقی،بل
  ، جايگاه  و اورشليم  ما را طرد نكن  خودت نام

.  و خوار مساز  را ذليل  پر شكوهت استقرار تخت

14
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!   را مشكن  يادآور و آن بهی  با ما بست را آهی عهد
   عطا آند؟ و يا آسمان تواند باران ی م آيا بت22
خداوند، ی  بباراند؟ ا خود بارانی تواند بخود یم

را ی  آارهاي تواند چنين یجز تو می  آس ما، چهی خدا
 تو اميد   رو ما، تنها به  رساند؟ از اين  انجام به

 »! ايم بسته
 

  يهودا  مردم هالآت
موسی  حتی اگر«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه

ايستادند و برای   می  در حضور من و سموئيل
.  آردم  نمی  ترحم نمودند، بر ايشان  می  شفاعت م قو اين
اگر از تو 2.  تا بروند  دور آن  را از نظرم  قوم اين

   آنكه  بگو آه  من  آجا بروند، از جانب  به بپرسند آه
   است  محكوم ؛ آنكه ، بسوی مرگ  است  مرگ  به محكوم

   است  محكوم  شود، بسوی شمشير؛ آنكه با شمشير آشته
   به  محكوم قحطی هالک گردد، بسوی قحطی و آنكهبا 

 چهار هالک  من3!  و بردگی  بسوی اسارت اسيری است
 را بكشد؛  شمشير، تا آنان:  فرستاد  خواهم  بر آنان آننده
 را بخورند؛   را بدرند؛ الشخورها، تا آنان ، تا آنان سگان

 . آنند  پاره  را تكه  وحشی، تا آنان حيوانات
   پسر حزقيا، پادشاهی، منس آهی بدی آارها  بسبب«4

   مجازات  چنان  را به  آرد، ايشان يهودا در اورشليم
   دنيا از سرنوشتشان  مردم  رساند آه خواهمی سخت

 ! نمايند وحشت
 شما   حال  به  آسی ديگر دلش ، چه ای اهالی اورشليم«5

آند؟   و زاری می  آسی برای شما گريه سوزد؟ چه می
 بدهد تا   خود زحمت شود به سی حتی حاضر می آ چه

   و از من شما مرا ترک آرده6 را جويا شود؟  احوالتان
  آنم  خود را دراز می  نيز دست  من ايد، پس روگردانده

 شما   به  آردن  ديگر از رحم ، چون تا شما را نابود آنم
، شما را  های شهرهايتان آنار دروازه7!  ام  شده خسته
،   را از شما گرفته فرزندانتان.  آرد خواهم  غربال
   دست خواهيد از گناه نمی  ، چون  ساخت  خواهم نابودتان
 زياد   مانند ريگهای ساحل  زنانتان شمار بيوه8. برداريد

 و   را آشته  جوان  ظهر، مردان  هنگام خواهد شد؛ به
  ؛ آاری خواهم  ساخت  را داغدار خواهم مادرانشان
.  آنها را فرا گيردء  ناگهانی همه حشت و آرد آه

   به باشد از غصه  فرزند می  هفت  صاحب مادری آه9
   آشته  پسرانش  تمام  خواهد افتاد، چون  مرگ حال

  خواهند شد؛ خورشيد زندگی او بزودی غروب
   را زنده هر آه! اوالد و رسوا خواهد شد او بی! آند می

 »! سپرد خواهم شمشير   دم  باشد به باقی مانده
 

  ارميا نزد خداوند شكايت
  آاشی ا!  هستمی  مرد بدبخت  چه آهی وا«:  گفتم10

،  روم ی م  هر جا آه به!  بود  مرا بدنيا نياورده مادرم
   به پولی  آس  به ؛ نه  آنم  و مجادله  مباحثه بايد با همه

، با  ام  گرفته  نزول  به پولی  از آس ، نه ام  داده نزول
 »!آنند ی م  نفرينم  وجود همه ينا

 نيكو خواهد بود؛  ات  آينده  بدان يقين«: خداوند فرمود11
   به  آه  ساخت  را وادار خواهم  دشمن  آه  باش مطمئن
 . آمک نمايد  گرفتاری و بدبختی از تو درخواست هنگام

های آهنی را بشكند،  تواند ميله آسی نمی«13و12
   با مفرغ  را آه* مال سرزمينهای ش  آهن بخصوص
 را نيز   قوم  باشد؛ همينطور سرسختی اين  شده مخلوط

   گناهانشانء  همه  بسبب پس!  بشكند تواند درهم آسی نمی
   را بعنوان  و گنجهايشان ، ثروت  سرزمين  اين در تمام
 داد تا   خواهم اجازه14.  سپرد  خواهم  دشمن  بدست غنيمت

   سرزمينی ببرند آه  به انند برده را م  ايشان دشمنانشان
ور   شعله  من  خشم اند؛ زيرا آتش قبًال هرگز در آنجا نبوده

 »! را خواهد سوزاند ، ايشان شده
بخاطر ی دان یخداوندا، تو م«:   آردم  عرض آنگاه15

 مرا  پس!  شنوم ی و ناسزا م  توهين  اينهمه  آه توست
  مرا از آزار قامانت!  نما  مراقبت  يادآور و از من به

 تا   آنها آنقدر صبور نباش  به  بگير؛ نسبت دهندگانم
   و تحمل  تاب  من  به آنچه16.  شوند مرا بكشند موفق

   منء  گرسنه روحک  خورا  آه  توست دهد، آالم یم
   مرا شاد و خرم  اندوهگين  تو دل ؛ آالم است
ی  افتخار بزرگ ، چه خداوند قادرمتعالی ا. سازد یم

ی در ضيافتها17!   تو را بر خود دارم  نام  آه است
 دستور تو   به  بلكه ام  نكرده  شرآت  خوشگذران مردم

                                                 
باشد که آهن  منظور سرزمينهای مجاور دريای سياه می   *

 .آن از کيفيت مرغوبی برخوردار بود
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 از   ايشان  گناهان  ياد آوردن  از به نشستهی  تنهاي به
؟ چرا  استی  دايم چرا درد من18.  شوم ی لبريز م خشم

يد مرا ناامی خواه یيابند؟ آيا م ی نم  التيام منی زخمها
 »ی؟ باش ، سراب  منء  تشنه جانی و برای آن
   مگو؛ سخنان  بيهوده سخنان«:  داد خداوند جواب19

 گذارد  خواهمی  زمان فقط!   بران  بر زبان سنجيده
   من و تمامًا بهی  بازگرد  نزد من آهی  باش آور من پيام
 آنها بر تو تأثير  آنكهی  بجا  در آنصورتی؛ نماي توآل

.  گذاشتی تو بر آنها تأثير خواهبگذارند، 
  محكمی با ديوارهای  تسخير شهر  آه همانگونه20

 نيز تو را در برابر آنها مانند  ، من ميسر نيست
؛ آنها با تو خواهند   ساخت  خواهم از مفرغی ديوار

   با تو هستم  من جنگيد، اما پيروز نخواهند شد، چون
 تو را   منی،بل21.   دهم ات ی و رهاي  آنم تا از تو دفاع

 و از شر  آشم ی م  بدآار بيرون  اشخاص  اين از چنگ
 ». دهم ی م  نجات  سنگدل  مردم اين

 
  روزگار مصيبت

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
و ی  آن ازدواجی  مكان تو نبايد در چنين«2
 در اينجا  آهی  آودآان چون3ی،  فرزند شو صاحب
در اثر 4   و مادرانشان  پدران ند همراهبدنيا بياي
  آنها ماتمی برای  خواهند مرد؛ آس آشندهی بيماريها

   نخواهد شد بلكه  دفن هايشان ؛ جنازه نخواهد گرفت
آنها . خواهد ماندی  باق زمينی  بر رو  فضله همچون

 خواهند شد و  آشتهی  و قحط در اثر جنگ
.  خواهند خورد  را الشخورها و جانوران هايشان الشه

 و   و از احسان ام  گرفته  خود را از ايشان  برآت من5
  آنها نهی  تو برا ؛ پس ام  آرده  خود محرومشان رحمت
   چه  سرزمين در اين6 !  آن  گريه  بگير و نه ماتم

ی  خواهند مرد، ول  فقير، همه ثروتمند و چه
آنها ی برای  آس  نخواهد شد؛ نه  دفن هايشان جنازه

   مجروح ايشانی  خود را برا ، نه  خواهد گرفت اتمم
 *، را خواهد تراشيد سرشی  موها خواهد آرد و نه

   با آنها بر سر سفره شان یتسلی برای  آس و نه7

                                                 
 .پرستان بود يکی از رسوم عزاداری بت, تراشيدن موی سر   *

   نيز هيچكس  والدينشان در مرگی ؛ حت خواهد نشست
 !نخواهد آردی  همدرد با ايشان

 جشنهای  ديگر در مهمانيها و  اآنون  تو از هم پس«8
  چون9!  نخور  غذا هم ، و حتی با ايشان  نكن آنها شرآت

   در طول اسرائيل ، خدای بنی ، خداوند قادر متعال من
ها و   خنده  تمام ، به  و در برابر چشمانتان تان زندگی
 جشنهای ء های شاد، و همه  نغمه  همه ها، به خوشی

 . داد  خواهم عروسی پايان
 بازگو آنی،   مردم چيزها را به   اين وقتی تمام«10

 سختی   مجازات چرا خداوند چنين«: خواهند پرسيد
  ؟ مگر تقصيرمان  است برای ما در نظر گرفته

» ؟ ايم  گناهی آرده  چه مان  خداوند، خدای ؟ به چيست
: دهد  می  پاسخ  خداوند چنين  بگو آه  ايشان  به آنگاه11
، از بتها  رک آرده شما مرا ت  پدران  آه  اينست علت«

ولی 12.  نكردند  مرا اطاعت پيروی نمودند و قوانين
شما در پی .  بدآارتر هستيد  هم شما از پدرانتان
خواهيد مرا  رويد و نمی آلود خود می هوسهای گناه
   سرزمين  رو شما را از اين از اين13پيروی آنيد؛ 

  نه هرگز   راند آه  سرزمينی خواهم ، به  انداخته بيرون
توانيد  ؛ در آنجا می  اجدادتان ايد و نه خود شما آنجا بوده

 ديگر بر   هم پرستی بپردازيد و من  بت  روز به شبانه
 ». نمود  نخواهم شما رحم

 
  از تبعيد  بازگشتء وعده

  آيد آه یمی زمان«: فرمايد ی خداوند م با اينحال15و14
يز انگ شگفتی  بخواهند درمورد آارها  هرگاه مردم
   هنگام  مرا به  عجيب  گفتگو آنند، ديگر اعمال من

 از مصر، ذآر نخواهند  اسرائيل ی بن  آوردن بيرون
   من  آه  خواهند گفت  سخن  باره  در اين نمود، بلكه

   و همه  شمال  را از سرزمين اسرائيل ی بن چگونه
، باز   بودم  آنها رانده  را به  ايشان آهی سرزمينهاي

   به آهی  سرزمين  را به  ايشان  منی،بل.  ما آورده
 »! گرداند  باز خواهم ام  داده پدرانشان
  الوقوع  قريب مجازات

 بسيار   ماهيگيران  بدنبال اآنون«: فرمايد یخداوند م16
 در   دريا آه  تا بيايند و شما را از اعماق فرستم یم

 ايد، صيد  آرده  خود را پنهان  من  خشم آنجا از ترس
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 فرستاد   بسيار خواهم  شكارچيان  بدنبال همچنين! آنند
 را در   گوزن  آه گونه تا شما را شكار آنند، همان

ها   صخره را در ميانی ها، و بزآوه ها و تپه آوه
   رفتار شما هستم  مراقب  با دقت من17. آنند یشكار م
؛ هرگز  نيستی  مخف  شما از نظر من  عمل و هيچ

  من18؛  آنيد  پنهان  را از من هانتانتوانيد گنا ینم
،  آنم ی م  آنها شما را دو برابر مجازاتء  همه بسبب
   مرا آلوده انگيز خود، زمين نفرتی  با بتها چون
 ».ايد  پر ساخته  بدتان  را با اعمال ايد و آن آرده

 
 ارميای دعا

   به ، آه  من ، ای پشتيبان  من ای خداوند، ای قوت19
   هستی، قومها از سراسر جهان تی پناهگاهم سخ هنگام

 بودند   ما چقدر نادان پدران«:  ، خواهند گفت نزد تو آمده
آيا 20! آردند  را پيروی می  و دروغين  پوچ  خدايان آه

   بدست تواند برای خود خدا بسازد؟ بتی آه  می انسان
 »!  شود خدا نيست  ساخته انسان

 آنها  خود را بهی واناي و ت قدرت«: گويد یخداوند م21
 فهماند   خواهم  ايشان  به  داد و سرانجام  خواهم نشان
 ».  خداوند هستم  تنها من آه
 

  يهودا  و مجازات گناه
  و  آهنين  شما با قلم  يهودا، گناهان ای قوم«

  تان  بر دلهای سنگی با نوآی از الماس
آاری  ه آند هايتان های قربانگاه  وبرگوشه  شده نوشته
   غافل  از گناه  يک دم جوانانتان3و2.   است شده
 بلند   سبز و روی هر آوه مانند، زير هر درخت نمی
 گنجها و  ، تمام  گناهانتان  بسبب پرستند؛ پس  می بت

 و مجبور4 داد،   خواهم  تاراج  را به هايتان بتخانه
   شما داده  به  ميراث  به  را آه  سرزمين خواهيد شد اين

 را در سرزمينهای دور   ترک آنيد و دشمنانتان بودم
ور   مرا شعله خشم   آتش  بندگی نماييد، چون دست
 ! نخواهد شد  هرگز خاموش ايد، آتشی آه ساخته

 
  گفتار گوناگون

  آند و چشم ی م  تكيه  انسان  به آهی  بر آس لعنت«5
او 6. نمايد ی نم  و بر خداوند توآل  اوست  به اميدش

 و  و سوزانک  خش  در بيابان  آه استی ا  بوته لمث
ی  ديگر  گياه  هيچ آهی رويد، جاي یزارها م در شوره

 ! نخواهد ديد وجود ندارد؛ او هرگز خير و برآت
   دارد و تمام  بر خداوند توآل آهی  آس خوشابحال«7

خواهد ی او مانند درخت8!   بر اوست اميد و اعتمادش
 از هر  هايش  و ريشه  است انه در آنار رودخ بود آه
ترسد  ی از گرما م  نه آهی رسد درخت ی م  آب  به طرف
  ماند و از ميوه ی م  شاداب  برگش!ی از خشكسال و نه

 !ايستد ی باز نم آوردن
؛   فريبكار و شرور نيست  انسان  چيز مانند دل هيچ«9

تنها 10 باشد؟  گذرد آگاه ی م  در آن  از آنچه  آه آيست
   چه  انسان  در دل دانم ی م  خداوند هستم  آه من
 و   آگاهم  انسان  دل  از درون تنها من! گذرد یم

   را مطابق  و هر آس دانم یاو را می ها انگيزه
 . دهم ی جزا م اعمالش

   دست  به  نادرست  را از راه  ثروتش آهی شخص«11
  خود را ازء  النه  آه استی ا آورد، همانند پرنده یم

   اين  آه همانگونه. سازد ی پر م ديگرانی ها جوجه
روند، او نيز  ی م زود او را واگذاردهی ها خيل جوجه
   خواهد داد و سرانجام  را از دست ثروتشی بزود
 ». را خواهد خورد  حماقتش چوب

 
 ارميای دعا

تو ی  و ابد  بلند و باشكوه خداوند، تختی ا13و12
 از  آهی  آسان ، تمام رائيلاميد اسی ا.   ماست پناهگاه

شوند؛ آنها مانند  یتو برگردند، رسوا و شرمسار م
 خداوند  محو خواهند شد، چونک خای روی ها نوشته
. اند آردهک ، تر  است  حيات  آب  چشمه را آه

  تنها توی،مرا شفا بخشی توان یخداوندا، تنها تو م14
   تنها تو را ستايش و منی  ده مرا نجاتی توان یم
 ! آنم یم

ی  هشدارها پس«: گويند ی م  من  با تمسخر به مردم15
 شد؟  چهی گفت ی م  سخن  آنء  درباره  مدام خداوند آه

   چرا انجام خدا هستند، پسی اگر آنها واقعًا از سو
 »شوند؟ ینم
 بر آنها   آه ام  از تو نخواسته  هيچگاه خداوندا، من16

   ايشان آتو هرگز خواستار هالی  آن بال نازل
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تو ی  تنها هشدارها  من آهی دان ی م ؛ تو خوب ام نبوده
خداوندا، مرا ک  اين پس17.  ام  آرده  اعالم  ايشان را به
ی  آسان تمام18! ی تنها توي  اميد من ، چون مكنک تر

  و هراسی  رسواي دهند، به ی مرا آزار م را آه
 . بدار محفوظی مرا از هر باليی گرفتار بساز، ول

   و نابودشان  بال بفرست  دو چندان  بر ايشانی،آر
 ! آن
 

   َسَبت  داشتن نگاه
 ء  و در آنار دروازه  بروم  خداوند فرمود آه آنگاه19
و ) آنند ی عبور م  از آن  پادشاهان آه(»   قوم پسران«

و در 20،   بايستم اورشليمی ها در آنار ساير دروازه
   خداوند چنين  آه يم بگو  مردم  همه  به آنجا خطاب

  ساآنانی  يهودا، ا  و مردم پادشاهانی ا«: فرمايد یم
ها عبور   دروازه  از اين آهی  آسان  و همه اورشليم

:  بمانيد  آنيد تا زنده  هشدار توجه  اين به22و21، آنيد یم
   روز را به  اين  آار آنيد بلكه نبايد در روز سبت

   هم  اجدادتان به. د دهي  اختصاص  و استراحت عبادت
 ندادند و  آنها گوشی ول23،   دستور را دادم همين

   دستور من بهی  با سرسخت  نكردند بلكه اطاعت
 . نشدند نمودند و اصالحی توجه یب

   نماييد و روز سبت  اطاعت ، اگر شما از من حال«24
  آنگاه25،  روز آار نكنيد  بداريد و در اين را مقدس

   پايدار خواهد ماند، و از دودمان ه شما هميش قوم
   سلطنت نفر در اورشليمک  ي داود هميشهی سلطنت

 آباد خواهد ماند و  هميشهی  شهر برا اين. خواهد آرد
ها و   سوار بر عرابه  و حكمرانان  پادشاهان همواره
 و آمد   رفت  مردم  در ميان  و جالل ، با شكوه اسبان

ی  و از شهرها ورشليم ا از اطراف26. خواهند نمود
  و از دشتها و آوهستانها و  بنيامين يهودا و سرزمين

ی ها ی خواهند آمد و قربان  همه  يهودا مردم جنوب
 . خواهند نمود  خداوند تقديم  خانه  به گوناگون

   را به  نكنيد و روز سبت  اطاعت اما اگر از من«27
  ن ندهيد، و اگر در اي  اختصاص  و استراحت عبادت

ها آاال   دروازه ديگر، از اينی  روزها روز همچون
   آتش ها را به  دروازه  اين  شهر وارد آنيد، آنگاه به

 آند و   سرايت هايتان  آاخ  به آهی  آشيد، آتش خواهم

 را  آنی ها  نتواند شعله  ببرد و هيچكس آنها را از بين
 ». آند خاموش

 
 گر ارميا نزد آوزه

 : فرمود  من خداوند به
  برو، و منی گر  آوزه  آارگاه برخيز و به«

   و به برخاستم3» .  گفت  خواهم در آنجا با تو سخن
گر بر سر   آوزه  آه ديدم.  رفتمی گر  آوزه آارگاه
   مشغول آهی ا آوزهی ول4؛   آار است  سرگرم چرخش
 را   آن  در نيامد؛ پس  دلخواهش  شكل  بود، به ساختنش
ی ا  تا آوزه  گذاشت ر آرد و بر چرخ خمي دوباره

 . بسازد  ميلش ديگر مطابق
  ، آيا من اسرائيل ای بنی«6:  خداوند فرمود آنگاه5

گر   آوزه  اين  آه  رفتار آنم  با شما همانگونه توانم نمی
 در   گل ، همچون  در دستهای من  آرد؟ شما هم با گلش
 قصد  آه   نمايم  اعالم هرگاه7. گر هستيد  آوزه دست
اگر 8،   سازم  و ويران  قومی يا مملكتی را منهدم دارم
 آند، از قصد   آشد و توبه  دست  از شرارت  قوم آن

و اگر 9.  آرد  نخواهم  و نابودش شوم  می خود منصرف
 قومی يا مملكتی را قدرتمند و  خواهم  می  آه  آنم اعالم
ا تغيير  خود ر  و روش  راه  قوم اما آن10،   سازم بزرگ
 نكند،   مرا اطاعت  برود و احكام  شرارت ، بدنبال داده
،   در نظر داشتم  نيز نيكويی و برآتی را آه  من آنگاه
 . داد  نخواهم  قوم  آن به
   يهودا و اورشليم  ساآنان  تمام  برو و به حال«11

ک تداری  بالي  ايشان  عليه  من  و بگو آه هشدار بده
 بازگردند و   زشتشان  از راه  است بهتر ؛ پس بينم یم

 . آنند آردار خود را اصالح
 خود را  بيهوده«:  خواهند داد  جواب اما ايشان«12

  یخواهد زندگ ی م  دلمان ما هر طور آه!   مده زحمت
   خواهيم  خود را دنبال  سرآش  آرد و اميال خواهيم
 »!نمود

 
 آنند ی خداوند را رد م ، احكام قوم

  پرستان  بت در ميانی حت«: فرمايد یمخداوند 13
   عمل  من قوم!   است  نداده رخی  چيز  چنين تاآنون
  توان ی نم  را هم  تصورش  آه  شده مرتكبی زشت
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   برف  هرگز بدون لبنانی ها بلند آوهی ها قله14! آرد
 از دور دستها  نيز آهک خنی مانند؛ جويبارها ینم

ی  پايدار به15 .شود ینمک ، هرگز خش استی جار
ی  اعتماد  من  قوم  اعتماد آرد، اما به توان یاينها م
ی  بتها رو  و به نمودهک زيرا آنها مرا تر!  نيست
اند و در   بازگشته هموار قديمی ها اند؛ از راه آورده

 رو  از اين16. زنند ی م  قدم گناهی ها راهه یب
  آن از   هرآس  خواهد شد آه  ويران  چنان سرزمينشان

   سر خود را تكان  نمايد و از تعجب عبور آند، حيرت
  را پراآندهک خای  باد شرق همانطور آه17. دهد
با ی  روياروي  هنگام  خود را به  قوم  هم آند، من یم

   هنگام ؛ و به  ساخت  خواهم  پراآنده دشمنانشان
  نخواهمی  اعتناي  ايشان  به  را برگردانده  رويم مصيبت
 »!نمود

 
  ارميا  عليه توطئه

بياييد خود را از شر ارميا «:  گفتند  قوم آنگاه18
   را به  شريعت  آه داريمی ما خود آاهنان!   آنيم خالص
ی  ما را راهنماي  آه داريمی دهند و حكيمان ی م ما تعليم

   ما اعالم  خدا را به  پيام  آه داريمی نمايند و انبياي یم
؟   ارميا داريمء  موعظه بهی ج احتيا آنند؛ ديگر چه یم

بر او ی  و تهمت  فرا ندهيم  گوش  سخنانش  بياييد به پس
 »! نگويد  تا ديگر بضد ما سخن وارد سازيم

  خداوندا، به«:  ، گفت  ارميا دعا آرده بنابراين19
آيا 20. گويند ی م  چه  منء  درباره ببين!  نما  توجه سخنانم
  آشتنی آنند؟ برای فتالی مرا با بدی ها یبايد خوب

   بارها نزد تو از ايشان  من  آنكه اند حال  گذاشته  دام من
   تو را از ايشان  خشم ام  و آوشيده آردهی طرفدار
 از   خداوندا، بگذار فرزندانشان اما حال21.  برگردانم
 آنها را بريزد؛  بميرند و شمشير خونی گرسنگ
مردها از !  اغديده د  بشوند و مادرانشان  بيوه زنانشان
!  شوند  آشته  در جنگ بميرند و جوانان  یبيمار

   برآنها هجوم  ناگه  به سربازانی بگذار وقت22
!  برخيزد هايشان  از خانه آورند، فرياد و شيون یم

. اند  آنده  چاه اند و برايم  گسترده  دام زيرا بر سر راهم
  آشتنی  برا ايشانی ها  توطئه خداوندا، تو از تمام23
 را از   و گناهشان  آنها را نبخش  پسی؛ آگاه من

   و غضب  خشم  هنگام  را به  دور مدار؛ ايشان نظرت
 »!نماک فرما و در حضور خود هالی خود، داور

 
   شكسته آوزه

   و به ای بخرم  آوزه روزی خداوند فرمود آه
   و آاهنان  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش همراه

 ء در نزديكی دروازه»   هنوم ابن« وادی   به هسالخورد
،   آرده  او را اعالم  و در آنجا پيام  بروم گران آوزه

   چنين ، خدای اسرائيل  خداوند قادر متعال  آه بگويم3
  ، به  يهودا و اهالی اورشليم ای پادشاهان«: فرمايد می
 بالی هولناآی بر سر  چنان!  فرا دهيد  گوش  من پيام
   و مبهوت  بشنود مات  هرآس  آورد آه  شهر خواهم اين
 را   مكان  و اين  مرا ترک آرده اسرائيل زيرا بنی4. شود

اند؛   پر ساخته  خويشء آور و شرورانه از آردار شرم
   اين  نه سوزانند بتهايی آه  برای بتها بخور می مردم
.  يهودا  پادشاهان  و نه  پدرانشان ، نه شناخت  می نسل
   رنگين  بيگناه  آودآان  را با خون  محل نها اينآ

،  های بلند ساخته ، قربانگاه  بعل برای بت5. اند آرده
 هرگز   من سوزانند آاری آه  خود را بر آنها می پسران

 ! بود  نيز نگذشته  و حتی از فكرم  بودم امر نفرموده
ی  واد  ديگر اين خواهد رسيد آهی  روز بنابراين«6

ی  واد نخواهند ناميد، بلكه»   هنوم ابن«يا »  تتوف«را 
يهودا و ی جنگی ها  نقشه زيرا من7. » آشتارگاه«

 داد تا   خواهم  اجازه  دشمن  و به  زده  را برهم اورشليم
 بكشند و  و خونک  خا  به  مكان شما را در اين

ی  وحش الشخورها و حيواناتک  خورا هايتان جنازه
   خواهم  ويران ا نيز چنان ر شهراورشليم8. گردد
 و   عبور نمايد، مات  از آنارش  هرآس  آه ساخت
 شهر را   دشمن  داد آه  خواهم اجازه9.  شود مبهوت

 باشند از   مانده  در آن آهی  آند و آسان محاصره
  و  فرزندان  گوشت  خوردن مجبور بهی گرسنگ

 ». شوند دوستانشان
 را در برابر   آوزه ن آ  خداوند مرا فرمود آه آنگاه10

   پيام  آه  بگويم  ايشان و به11   بشكنم  همراهانم چشمان
   آوزه  اين  آه همانگونه«:   است  اين خداوند قادر متعال

   اورشليم ، بدينگونه  تعمير نيست  و ديگر قابل خرد شده
  شدگان تعداد آشته.   خواهند رفت  از بين  هم و اهالی آن
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   دفن ها را در توفت  جنازه هد بود آهبقدری زياد خوا
.  ديگر جايی باقی نماند  آه خواهند آرد، چنان

   خواهم  پر از جنازه  مانند توفت  را هم اورشليم12
 و آاخهای سلطنتی يهودا  های اورشليم خانه13.  ساخت

 و   برای خورشيد و ماه  آن  بر بام را هر جايی آه
  ايای نوشيدنی تقديم و هد  بخور سوزانيده ستارگان
  با اجساد مردگان»  توفت« را مانند   باشند همه آرده
 ».  ساخت  خواهم نجس

 از   خداوند، هنگامی آه  پيام  از اعالم ارميا پس14
   خداوند ايستاد و بهء  خانه ، در حياط بازگشت»  توفت«

  ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال15   آه  گفت  مردم تمام
، بر سر  ام  گفته  بالهايی را آه تمام«: فرمايد  می چنين

 شما   آورد، چون  خواهم  آن  و شهرهای اطراف اورشليم
 ».ايد  سرپيچی آرده  من با سرسختی از آالم

 
  با فشحور منازعه

   ناظران  رئيس ، پسر امير، آه فشحور آاهن
 مرا شنيد،   خداوند بود، وقتی سخنانء خانه

   بااليی بنيامينء مرا بزنند و در آنار دروازهدستور داد 2
آنها 3.  قرار دهند  خداوند بود، در آندهء  نزديک خانه آه
 . داشتند  مرا در آنجا نگه  شب تمام

:   او گفتم آرد، به روز بعد، وقتی فشحور مرا آزاد می
  ؛ او نام  است  آرده  تو را عوض فشحور، خداوند نام«

خداوند تو و 4.   است نهاده»  ت در وحش ساآن«تو را 
.   خواهد ساخت  و وحشت  را دچار هراس دوستانت

. شوند  می  آشته  با شمشير دشمن آنها را خواهی ديد آه
 خواهد آرد   تسليم  بابل  پادشاه خداوند اهالی يهودا را به

 خواهد برد و يا   اسارت  به  بابل  را به  قوم و او اين
،   دشمنان  خواهد داد آه  اجازهخداوند5.  خواهد آشت

قيمتی   و اشياء  ثروت  آنند و تمام  را غارت اورشليم
و 6.  ببرند  بابل  سلطنتی يهودا را به شهر و جواهرات

،   اسير شده ات  اعضای خانواده تو ای فشحور، با تمام
   و در همانجا خواهيد مرد و دفن  خواهيد رفت  بابل به

   برای آنها به  آه  دوستانت  تمام م تو و ه خواهيد شد هم
   و آرام  خوب  اوضاع آردی آه  پيشگويی می دروغ
 »! است

 

  ارميا از خداوندء گله
   آمكم  دادی آه  وعده  من خداوندا، تو به«:   گفتم آنگاه7

   تو را به  آالم  مجبورم ای؛ اما من آنی، ولی مرا فريفته
  من!  نيرومندتری ن از م ، چون  نمايم  اعالم ايشان
   من  به  همه  تا شب  و صبح ام  شده  مردمء مسخره

آميز از   سخنی تشويق ام  نتوانسته  گاه هيچ8. خندند می
 از بدبختی و   هميشه ، بلكه  بگويم  ايشان  تو به جانب
   آه  است برای همين.  ام  آرده  صحبت  و غارت ظلم

 ديگر  از طرف9. دآنن  می  و اهانت اينقدر مرا سرزنش
   تو سخن  و از جانب  آنم  تو را اعالم  آالم اگر نخواهم

ور  ، شعله  آتش  مثل  تو در دلم  آالم ، آنگاه بگويم
سوزاند و   را می  تا مغز استخوانهايم شود آه می
 صدای تهديد آنها  از هر طرف10.   بگيرم  آرام توانم نمی

  گويند آه  می دوستانمحتی . لرزد  می  و بدنم شنوم را می
  آنها منتظرند آه.  خواهند آرد  شكايت  من از دست

   را به شايد او خودش«: گويند  يكديگر می ، و به بيفتم
 ».  بگيريم  از او انتقام توانيم  می  وقت  بيندازد؛ آن دام
 يک مرد جنگی، نيرومند و  ولی خداوند همچون11

   زمين  به  دشمنانم س؛ پ  است  ايستاده توانا، درآنارم
  ايشان.  نخواهند شد  چيره خواهند افتاد و بر من

 برآنها   رسوايی هميشه  خواهند خورد و اين شكست
 .خواهد ماند

 و  عدلی  را از رو  مردم  آه خداوند قادر متعالی ا12
 ی، آگاه و از دلها و افكار ايشانی آزماي ی م انصاف

 داد خود را  ، چون  ببينم ان تو را از ايش بگذار تا انتقام
 . ام نزد تو آورده

 خواند و او  خواهمی خداوند سرود شكرگزاری برا13
   را از دست  آرد، زيرا او مظلومان را تمجيد خواهم

 .دهد یمی  رهاي ظالمان
 

  ارميا يأس
   بر آن لعنت!   بدنيا آمدم آهی  روز  بر آن نفرين14

  آهی  آس  بر آن عنتل15!  مرا زاييد  مادرم آهی روز
   و با اين شدهی  پسر  او صاحب  داد آه  مژده  پدرم به

ی  شهرها  مثل آاشی ا16!   او را شاد ساخت مژده
 آرد، او   زير و رويشان  ترحم  خداوند بدون  آه قديم
 در  جنگی  از صدا  تا شب  نابود شود و صبح هم
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ی ا!  شت مرا نك  تولدم  هنگام زيرا به17،  باشد وحشت
   گور من  مادرم  و رحم مردم ی م  مادرم  در شكم آاش
  اينكهی ؟ آيا تنها برا اصًال چرا بدنيا آمدم18! شد یم

 و عمر   باشم و اندوهی شاهد سختی  زندگ در تمام
 ؟ بسر برمی و رسوايی خود را در شرمسار

 
  صدقيا  درخواست  خدا به پاسخ

از ، دو نفر  پادشاهی صدقيای روز
و ) پسر ملكيا(فشحور ی يعن  درباريان

   فرستاد تا به را نزد من) پسر معسيا ( آاهنی صفنيا
   ما اعالن  به  بابل نبوآدنصر، پادشاه«:  بگويند من

 تا ما   آن تو از خداوند درخواست!   است  داده جنگ
   فرمايد و مانند گذشته آند؛ شايد بر ما لطفی را يار
ی نشين  عقب بوآدنصر را وادار به، ن آردهی ا معجزه
 ».نمايد

   را نزد او بازگرداندم  پادشاه  فرستادگان  من آنگاه4و3
   چنين اسرائيلی  خداوند، خدا بگويند آهی  و تا به
   عليه  در جنگ شما را آهی  سالحها من«: فرمايد یم

  اثر خواهم یبريد ب ی بكار م  و سپاهش  بابل پادشاه
  اند به  آرده  شهر را محاصره  را آه  و ايشان ساخت
 و با   قدرت  خود با تمام من5.  آورد  شهر خواهم قلب

،  جنگيد  شما خواهم  خود عليه  و غضب  خشم نهايت
ی  وبا ، به  و حيوان  شهررا، از انسان  ساآنان و تمام6

 خود  سرانجام7.   آشت ، خواهم مبتال آردهی وحشتناآ
را ی  آنانء  و همه  و شما درباريان يهودا صدقيا، پادشاه

   بدر برده  سالم جانی  از وبا و شمشير و قحط آه
   و لشكريانش  بابل  نبوآدنصر، پادشاه  دست باشند به
 هستند   خونتانء  تشنه آهی  آسان  دست  سپرد، به خواهم
 ». را بكشند همهی  و دلسوز  ترحم تا بدون

:  بگويم   چنين  مردم به   فرمود آه  من  خداوند به سپس8
   زنده ، يكی راه گذارم  روی شما می  پيش اينک دو راه«

 بمانيد تا  يا در اورشليم9!   مرگ  و ديگری راه ماندن
 و قحطی و بيماری هالک شويد، و يا  در اثر جنگ

،   آنندگانتان  محاصره ، خود را به شهر را ترک آرده
   تصميم زيرا من10. نيد بما  آنيد تا زنده ها تسليم بابلی
 را   تصميمم وجه  هيچ  و به  شهر را نابود آنم  اين دارم

 شهر را تسخير   اين  بابل پادشاه.  داد تغيير نخواهم
 ». خواهد برد  را از بين  آن ، با آتش آرده

 
  ی سلطنت  خاندان مكافات

 داود   از نسل  يهودا آه  پادشاه  خاندان خداوند به12و11
   داوری، همواره  هنگام به«: فرمايد  می ، چنينهستند
   در مقابل  آنيد؛ از مظلوم  قضاوت  و انصاف با عدل
   بسبب  من  خشم  آنيد؛ در غير اينصورت  حمايت ظالم

   خواهد شد و آسی نخواهد توانست  افروخته شرارتتان
 بر ضد  ، من  اورشليم ای مردم13.  آند  را خاموش آن

شما با تكبر .  جنگيد  با شما خواهم و شما هستم
 آند و شهر ما   ما حمله  بتواند به  آه آيست«: گوييد می

   شما را به  من بنابراين14»  درآورد؟  تصرف را به
   چنان  رسانيد و در جنگلهايتان  خواهم سزای گناهانتان
 باشد،   در اطرافش  هر چه  نمود آه آتشی برپا خواهم

 ».بسوزاند
 

  ی سلطنت  خاندان  خدا به پيام
 يهودا   قصر پادشاه  به خداوند فرمود آه

داود ی  پادشاه  بر تخت  او آه و به  بروم
،  اورشليمی  اهال  و به  درباريان  تمام  و به نشسته
 :فرمايد ی م  خداوند چنين  آه بگويم

 را از   را بجا آوريد و داد مظلومان  و انصاف عدل«
   ظلم  زنان  و بيوه ، يتيمان  غريبان د؛ به بستاني ظالمان

  اگر آنچه4.  را نريزيد گناهان ی ب نكنيد و خون
   همواره  داد آه  خواهم  دهيد، اجازه  انجام گويم یم

 بزنند و   تكيه  سلطنت  داود بر تخت از نسلی پادشاهان
 روزگار   و آسايش  در سعادت  قومء  و همه با درباريان
 .بگذرانند

 خود   ذات  نكنيد، به  را اطاعت  حكم اگر اينی ول«5
اگر 6.  خواهد شد  تبديل  ويرانه  قصر به  اين  آه قسم
  حاصلخيز  سرزمين  مثل  قصر در نظرم  اين چه

باشد،  ی زيبا م سر سبز لبنانی ها جلعاد و مانند آوه
در ی  تا آس  ساخت خواهمک  و مترو  را ويران اما آن
 با  ويرانگر را همراهی افراد7؛ دنكنی  زندگ آن

ی  ستونها و تيرها  فرستاد تا تمام  خواهم تبرهايشان
،   شده آزاد تهيهی  سروها  از بهترين  را آه آنی چوب
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   مردم آنگاه8.  بسوزانند  آنند و در آتش قطع
  اينی ها از آنار خرابهی ديگر وقتی ها سرزمين

چرا «: يدشهر عبور آنند، از يكديگر خواهند پرس
  در پاسخ9»  آرد؟  چنين  شهر بزرگ خداوند با اين
خود ی اينجا خداوند، خدای  اهال چون«: خواهند شنيد
   او با ايشان را آهی  آردند و عهد و پيمان را فراموش

 ». شدند پرست  بود، شكستند و بت بسته
 

  يهوآحازء  خدا درباره آالم
   آه پادشاهی ايوشيی برا«: فرمايد یخداوند م12و11و10

  پسرشی  برا  نكنيد، بلكه ، گريه  شده  آشته درجنگ
؛ * خواهد شد بردهی  اسير  به  بگيريد آه يهوآحاز ماتم

 خواهد مرد و ديگر  بيگانهی  او در سرزمين چون
 ». را نخواهد ديد وطنش

 
   يهوياقيمء  خداوند درباره آالم

،   پادشاه موای بر تو ای يهوياقي«: فرمايد خداوند می13
  آشی از مردم  را با بهره  قصر با شكوهت آه
عدالتی   و بی  ظلم سازی؛ از در و ديوار قصرت می
. پردازی  را نمی  مزد آارگران بارد، چون می

 اتاقهای   آه سازم قصر باشكوهی می«: گويی می14
 را با   آن  باشد؛ سقف های زيادی داشته  و پنجره بزرگ
 قرمز   رنگ  و بر آن پوشانم  سرو آزاد می چوب
 آاخهای پر  آنی با ساختن آيا فكر می15» . زنم می

   پدرت ماند؟ چرا سلطنت  پايدار می ، سلطنتت شكوه
   و با انصاف  او عادل ؟ چون  يافت يوشيا آنقدر دوام

   آامياب  آارهايشء  در همه  هم  علت  همين به. بود
آرد،   دستگيری می ن و نيازمندا او از فقيران16. شد می

!  معنی خداشناسی  است اين.  بود  موفق  هميشه بنابراين
 و آز خود هستی؛   ارضای حرص  بدنبال ولی تو فقط17

 و   خود با ظلم ريزی و بر قوم  را می گناهان  بی خون
 .آنی  می  حكومت ستم

 از  ، پسر يوشيا، پس  پادشاه  ای يهوياقيم بنابراين«18
 نخواهند   ماتم  برايت ات  حتی خانواده  هيچكس مرگت

 تو اهميتی نخواهند داد؛   مرگ  نيز به آرد؛ قومت

                                                 
 .)34-31: 23پادشاهان 2(يهوآحاز به مصر به اسيری برده شد    *

،   برده  بيرون آشان  آشان  تو را از اورشليمء جنازه19
 »!ای خواهند افكند  گوشه  به  االغء مانند الشه

 
  يهودا  سرنوشتء  درباره پيام

 آنيد؛  آنجا گريه برويد و در   لبنان  به  اورشليم ای مردم20
 سر   ناله های موآب  فرياد برآوريد؛ بر آوه در باشان
! اند  رفته  از بين  و همدستانتان  دوستانء  همه دهيد، چون

برديد، خدا   و خوشبختی بسر می  در سعادت زمانی آه21
 فرا نداديد؛ شما هرگز  ، ولی گوش  گفت با شما سخن

   همين  شما هميشه ت نماييد؛ عاد نخواستيد او را اطاعت
 را   رهبرانتان  خدا تمام  باد خشم  وزش حال22!   است بوده

 خواهند   اسارت  نيز به ؛ همپيمانانتان نابود خواهد ساخت
، شرمسار و   شرارتهايتان  بسبب ؛ و سرانجام رفت

 .  خواهيد گشت سرافكنده
 سرو   چوب  به مزينی  در آاخها آهی آسانی ا23

   همچون جانكاهی دردی آنيد، بزود یمی  زندگ لبنان
   همه ؛ آنگاه ، شما را فرو خواهد گرفت درد زايمان

 .خواهند آردی شما دلسوزی برا
 

  يهوياآينی داور
 يهودا  ، پادشاه ، پسر يهوياقيم  يهوياآين خداوند به25و24

   بر دست تو حتی اگر انگشتر خاتم«: فرمايد  می چنين
   و به آوردم  می  بيرون از انگشتم بودی، تو را  راستم
اند و تو از   تشنه  خونت  به  آه دادم  آسانی می دست
   نبوآدنصر، پادشاه  دست  داری، يعنی به  وحشت ايشان
 سرزمينی   را به تو و مادرت26!  او  و سپاهيان بابل

شما هرگز 27.  افكند تا در همانجا بميريد  خواهم بيگانه
،   را خواهيد داشت  آرزوی ديدنش آه   سرزمين  اين به

 ». باز نخواهيد گشت
  ظرف ، مانند يهوياآينی  مرد يعن خداوندا، آيا اين28

  ندارد؟ آيا بهی  نياز  آن بهی  آس  آه شدهی ا شكسته
ی  سرزمين  به  خود و فرزندانش  آه  است  دليل همين
 روند؟ ی م  اسارت  به بيگانه

 خداوند را  آالم!  زمين ی، ا زمينی ، ا زمينی ا29
ی يعن( مرد   اين نام«: فرمايد یخداوند م30. بشنو

، جزو  اوالد بنويس یرا جزو افراد ب)  يهوياآين
ک  هيچي  نخواهند شد؛ چون  هرگز آامياب آهی آسان
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 نخواهد زد   داود تكيه  سلطنت  او بر تخت از فرزندان
 »!نخواهد آردی و بر يهودا فرمانرواي

 
   قومء آيندهی ااميد بر

  وای بر شما ای شبانان«: فرمايد خداوند می
 اينطور   آه  من  قوم  و ای رهبران  منء گله
شما 2. ايد  برده  و از بين  آرده  مرا پراآنده گوسفندان
   نماييد، آن  مراقبت  مرا بچرانيد و از آن  گله بجای اينكه
  شان پراآنده و   و از خود رانده  خود رها آرده را بحال
   من  گوسفندان  به ، برای بديهايی آه حال. ايد ساخته
 ء  خود بقيه و من3؛  آنم  می ايد، شما را مجازات آرده
 آنجا   را به  ايشان هايی آه  سرزمين  را از همه ام گله
 باز   خودشان  سرزمين  آرد و به  خواهم  جمع ام رانده
،   بسيار شده  فرزندان  آورد، و آنها صاحب خواهم

 شبانانی برای آنها  آنگاه4.  زياد خواهد گرديد تعدادشان
 آنند؛   بخوبی مراقبت  از ايشان  نمود آه  خواهم تعيين
   نخواهند گشت  و هراسان  ديگر از چيزی ترسان آنوقت

 ! نخواهند شد و هيچيک گم
   شخص  من فرا خواهد رسيد آهی روزک اين«6و5

   خواهم منصوبی  پادشاه ود به دا را از نسلی عادل
   و عدالت  با حكمت خواهد بود آهی نمود؛ او پادشاه

 را اجرا  ، در سراسر دنيا عدالت  آرده حكومت
خواهد »  ما خداوند، عدالت« او  خواهد نمود، و نام

 و   خواهد يافت ، يهودا نجات  زمان در آن. بود
 .خواهد آردی  زندگ  و آرامش  در صلح اسرائيل

، ديگر   سوگند ياد آردن  هنگام ، مردم  ايام در آن«7
 را  اسرائيل  بنی  آه  خدای زنده  به قسم«:  نخواهند گفت

   به قسم«:   خواهند گفت بلكه8» از مصر رهايی داد
  هايی آه  را از سرزمين  اسرائيل  قوم  آه خدای زنده

   سرزمين  بود، به  آنجا تبعيد آرده  را به ايشان
 ».بازگرداند  دشانخو
 

  دروغينی انبيا
   و تنم  شكسته گر دلم  و حيله  انبيای دروغين بسبب9

  باشد، گيج  می  شراب  مست مانند آسی آه!   است لرزان
 انبياء   هولناآی در انتظار اين  سرنوشت ، چون و حيرانم

 را   محكوميتشان  خود، حكم  مقدس خداوند با آالم.  است

   پر از اشخاص  سرزمين اين10.  ست ا صادر آرده
 را در   شرورند و نيرويشان باشد؛ انبيايش زناآار می

 در اثر  ، زمين برند؛ بنابراين  بكار می  نادرست راه
. اند  رفته ها نيز از بين  و چراگاه  خدا خشک شده لعنت

 دور   مانند انبياء از من  هم آاهنان«: فرمايد خداوند می11
از 12. ورزند  می  نيز شرارت  منء ر خانههستند؛ حتی د

 خواهد بود  روند تاريک و لغزنده  می  رو، راهی آه اين
 بر   معين  در زمان ، خواهند افتاد؛ پس  لغزيده و در آن

 . نمود  خواهم  آرد و مجازاتشان  خواهم آنها بال نازل
ی  بسيار شرور بودند؛ آنها از سو سامرهی انبيا«13
،   من  آار، قوم آوردند و با اين ی م م پيا  بعل بت

اينها را  ء  همه آشاندند؛ و من ی م  گناه  را به اسرائيل
 از آنها نيز  ولی اينک انبيای اورشليم14.  ديدم می

شوند، زنا   می شرورترند و آارهای هولناآی مرتكب
  دارند، بجای آنكه  می آنند و نادرستی را دوست می

   برگردانند، ايشان آلودشان ای گناهه  را از راه بدآاران
 افراد از  اين. آنند  می  و ترغيب  آنها تشويق  انجام را به
 . نيز فاسدترند  و عموره  شهرهای سدوم مردم

  تلخک  خورا اورشليمی  انبيا  به  رو، من از اين«15
   ايشان  نوشانيد، چون  خورانيد و زهر خواهم خواهم
  ، در سراسر اين و گناهی شناس خدان اند آه  شده باعث

ی  انبيا  اين  سخنان ، به بنابراين16.  يابد  رواج سرزمين
  دهند، گوش ی م بيهودهی  شما اميدها  به دروغگو آه
   بلكه  نيست  من  از طرف  ايشان  سخنان ندهيد، چون

ی  آنان  به پيوسته17!   است  خودشانء  و پرداخته ساخته
ی جا: گويند یآنند، م یمی اماحتر ی ب  من  به آه

  رود؛ و به ی م پيشی  چيز بخوب ؛ همه نيستی نگران
  خود هستند بدروغی هوسهای  درپ آهی آنان
بر شما ی  بالي  هيچ  آه  است خداوند گفته«: گويند یم

 ».شد  نخواهد نازل
 خداوند نزديک   انبياء آنقدر به ولی آداميک از اين18

 او را بشنود؟ آداميک  اند و آالم تا افكار او را بد است
 را درک نمايد؟   تا آن  آرده  او توجه  سخنان  به از ايشان

فرستد تا   خود را می اينک خداوند گردباد شديد غضب19
  آتش20 بدآار پاک سازد؛   اشخاص  را از وجود اين زمين
   نخواهد شد تا زمانی آه  خداوند خاموش  و غضب خشم
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 را بخوبی   اين در آينده.  برساند ازاتشان مج  را به ايشان
 !درک خواهيد آرد

،   انبياء را نفرستادم  اين من«: فرمايد یخداوند م21
گويند؛  ی م  سخن  من  از جانب آنند آه یادعا می ول

   سخنان گويند آه یمی ، ول  ندادم  ايشان بهی  پيغام هيچ
بودند    من اگر آنها از جانب22. دارند ی م مرا بيان

   نمايند و ايشان  اعالم  مردم  مرا به توانستند پيغام یم
ی  خداي من23.  باز گردانند آلودشان گناهی ها را از راه

 جا حاضر   درهمه ، بلكه  در يكجا باشم  فقط  آه نيستم
  تواند خود را از نظر من یمی  آيا آس پس24؛  هستم
 و  سمان آ  حضور من دانيد آه ی سازد؟ مگر نم پنهان
 ؟  است  را فرا گرفته زمين

   آه دانم ی؛ م  هستم  انبياء مطلع  اين  از سخنان من«25
   خود را در خواب  آالم  من آنند آه ی ادعا م  دروغ به

  آوران  پيام اينی  آ تا به26!  ام  آرده  نازل بر ايشان
   مرا فريب  قوم شان یساختگی  با حرفها دروغين

  دروغينی  خوابها  اين آنها با بيان27خواهند داد؟ 
 آنند،   را وادارند تا مرا فراموش آوشند قومم یم

 آردند و   مرا فراموش  پدرانشان  همانطور آه درست
دروغگو ی  انبيا بگذاريد اين28.  رفتند  بعل  بت دنبال
   آنند و سخنگويان  را بيان خودشانی  و خيالها خواب
   مردم  گوش  به با امانت مرا   نيز آالم منی واقع

  از يكديگر قابلی  بسادگ  و گندم  آاه برسانند، چون
سوزاند و  ی م  آتش  مثل  من آالم29!  هستند تشخيص

 .آند ی خرد م  چكش مثل
   آه هستمی  انبياي  بر ضد اين ، من بنابراين«31و30

   را بعنوان دزدند و آن ی م  يكديگر را از هم سخنان
  آوران  پيام  بضد اين من32! دارند ی م عالم ا  من آالم

ی و دروغهای ساختگی  با خوابها  آه  هستم دروغين
 هرگز  آشانند؛ من یمی  گمراه  مرا به خود، قوم

ی ؛ برا ام  و مأمور نكرده را نفرستادهی افراد  چنين
 ». نخواهد رسيد  قوم  اين از آنها بهی  نفع  هيچ همين

 
  خداوند پيغام

  ، يا يكی از انبياء يا آاهنان تی يكی از افراد قوموق«33
:   بده جواب» ؟  خداوند چيست پيغام«: از تو بپرسند

 خداوند شما را ترک خواهد   آه  اينست ؟ پيغام پيغام«

   يا از انبيا يا از آاهنان و اگر آسی از قوم34» !نمود
 آند، او و   خداوند با تمسخر صحبت  پيغامء درباره
توانيد از  می35.  نمود  خواهم  را مجازات اش دهخانوا

   جوابی داده خداوند چه«:  را بكنيد  سؤال يكديگر اين
ولی ديگر 36» ؟  است  گفته خداوند چه«و يا » ؟ است

 هر   نياوريد، چون  زبان  خداوند را به  پيغام عبارت
آنيد   می  بيان  پيغام  خود را بعنوان يک از شما سخنان

 را تغيير   خداوند قادر متعال  آار، آالم ينو با ا
  خداوند چه«: توانيد از نبی بپرسيد می37. دهيد می

» ؟  است  گفته خداوند چه«و يا » ؟  است جوابی داده
   خداوند بكنيد، در حاليكه  از پيغام ولی اگر صحبت38
 نياوريد،  احترامی بر زبان  را با بی  آن ام  گفته من
، شما را   خود افكنده  از دوش*را مانند بار شما  آنگاه39

، از   بودم  داده  پدرانتان  شما و به  به با شهری آه
 عار  و شما را به40،   انداخت حضور خود دور خواهم

   هيچگاه  نمود آه و رسوايی جاودانی دچار خواهم
 ». نشود فراموش

 
 دو سبد انجير
 ،  بابل  نبوآدنصر، پادشاه  از آنكه پس

 يهودا را  پادشاه)  پسر يهوياقيم ( يهوياآين
   به  و آهنگران  يهودا و صنعتگران  با بزرگان همراه
   برد، خداوند در رؤيا، دو سبد انجير به  اسارت  به بابل
   خداوند در اورشليمء  خانه  در مقابل  داد آه  نشان من

 بود   و تازه در يک سبد انجيرهای رسيده2.  قرار داشت
شد   نمی ای آه و در سبد ديگر انجيرهای بد و گنديده

 »بينی؟  می ارميا، چه«:  فرمود  من خداوند به3. خورد
خوبند؛   ی خيل خوبی انجيرها! انجير«:   دادم جواب

 ».شود خورد ی نم بد آنقدر بدند آهی انجيرهای ول
 ء  نمونه خوبی انجيرها«:  خداوند فرمود آنگاه5و4

.  ام  فرستاده  بابل  به  لطف  از راه  آه استی اسيران
 بود   خواهم ، مراقب  انداخته  نظر لطف  بر آنان من6
   را به شود و ايشانی  خوشرفتار  در آنجا با ايشان آه
   گذاشت  نخواهم  گرداند؛ من  بازخواهم  سرزمين اين

   را حمايت  ايشان  و نابود شوند بلكه آن  ريشه ايشان

                                                 
 .بری يکی هستند در ع»بار« و »پيغام« کلمات 39: 23   *
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  خواهمی  دل  ايشان به7.   ساخت  خواهم، استوار آرده
 خواهند   من  باشد؛ آنها قوم  من  شناخت  مشتاق داد آه

   نزد من  دل  با تمام ، چون ايشانی  خدا شد و من
 . بازخواهند گشت

 يهودا،   صدقيا، پادشاهء بد، نمونهی انجيرهای ول«8
   در اين  آه  است  اورشليم  مردمء  او و بقيه اطرافيان
 با  من. اند و يا در مصر ساآنند ماندهی  باق سرزمين
ی  با انجيرها  آرد آه را خواهمی  آار  همان ايشان
   را مورد نفرت ايشان9. آنند ی م مصرفی  بء گنديده
  آهی  داد و در هر جاي  دنيا قرار خواهم  مردم تمام
   و نفرين ، مورد تمسخر، سرزنش  آنم  را آواره ايشان
و ی  و قحط  را گرفتار جنگ همه10. خواهند شد  واقع
 را   آن  آه  اسرائيل  نمود تا از سرزمين خواهمی بيمار
 ».، محو و نابود شوند  دادم  پدرانشان  و به  ايشان به
 

   اسارت هفتاد سال
، )يوشيا پسر (  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
ودا،  يه  مردم  يهودا، پيغامی برای تمام پادشاه

   بود آه  سال در اين.  شد  نازل  خدا بر من از جانب
 . رسيد  سلطنت ، به  بابل نبوآدنصر، پادشاه

:   گفتم  چنين اورشليمی  يهودا و اهال  مردم  تمام به3و2
  ، پادشاه) پسر آمون( يوشيا   سلطنت  سيزدهم از سال«

  گذرد، آالم ی م  سال  و سه  بيست  آه يهودا، تابحال
   نيز با آمال ؛ من  است  شده  نازل داوند بر منخ

شما ی ، ول ام  آرده  شما اعالم آنها را بهی وفادار
خود را نزد ی  انبيا خداوند همواره4. ايد  نداده گوش

ايد و  نكردهی شما توجهی ، ول  است شما فرستاده
 از  گفتند آه ی شما م آنها به5.  بدهيد ايد گوش نخواسته

  بكشيد تا  دست آورتان شرمی و از آارهابد ی ها راه
  هميشهی  برا آهی  سرزمين  دهد در اين خداوند اجازه

آنها 6. آنيدی ، زندگ  است  داده  اجدادتان  شما و به به
نرويد و با ی پرست  بت  بدنبال خواستند آه یاز شما م

ور نسازيد، مبادا   خداوند را شعله  آارها، خشم اين
   نداديد و به شما گوشی ول7؛ آند  شما را مجازات

   خشم  آتش  داديد و به  ادامه آورتان شرمی آارها
 . نمايد  زديد تا بر شما بال نازل خداوند دامن

   از من چون«: فرمايد  می ، خداوند قادر متعال حال«9و8
 رهبری   را به  شمال  اقوام  نيز تمام  ننموديد، من اطاعت

 آار   او را برای اين ، آه  بابل نبوآدنصر، پادشاه
 و بر   سرزمين  آورد تا بر اين ، گرد خواهم ام برگزيده
 بياورند و   مجاور شما هجوم  و نيز بر اقوام ساآنانش

   برای هميشه شما را بكلی نابود آنند، طوری آه
خوشی و شادی و 10! نما و رسوا شويد انگشت
   نه؛  ساخت های عروسی را از شما دور خواهم جشن

 روغنی برای  گندمی در آسيابها باقی خواهد ماند و نه
  ، به  سرزمين سراسر اين11!   خانه  چراغ  آردن روشن
   خواهد شد؛ و شما و اقوام ای متروک تبديل ويرانه

 را   بابل ، پادشاه  هفتاد سال مجاور شما، برای مدت
 . خواهيد آرد بندگی و خدمت

 او   و قوم  بابل ، پادشاه د سال هفتا  اين  از پايان پس«12
 نمود و   خواهم  مجازات را بخاطر گناهانشان

   خواهم تبديلی ابدی ا  ويرانه  را به  ايشان سرزمين
 ارميا بر ضد   توسط را آهی  بالهاي و تمام13 * ،آرد
 ی، آورد؛ بل ها خواهم ی بر سر بابل  بودم  گفته اقوام
.   است  شده  نوشته ب آتا  در اين آهی  بالهاي تمام

   مرا اسير آردند، اقوام  قوم  ايشان همانطور آه14
   اسارت  نيز آنها را به  بزرگ  و پادشاهان مختلف

،   آارها و رفتارشان  مطابق خواهند برد، و من
 ». آرد  خواهم مجازاتشان

 
   و ملل  اقوام مكافات

  اين«:  فرمود  من  به اسرائيلی  خداوند، خدا آنگاه15
   لبريز شده  من  و غضب  از خشم  را آه  شراب جام
 تو را نزد آنها  آهی  قومهاي  تمام ، بگير و به است
.  شوند ، گيج  نوشيده  از آن تا همه16   بنوشان فرستم یم

  آنم ی آنها برپا م  عليه  من آهی  در اثر جنگ ايشان
 ». خواهند گرديد ديوانه

   تمام  و به ا از خداوند گرفتم ر  و غضب  خشم  جام پس17
  به18.   خداوند مرا نزد آنها فرستاد، نوشانيدم اقوامی آه

                                                 
او . اين پيشگويی به دست کورش هخامنشی تحقق يافت   *

بابل را فتح کرد و بلشصر آخرين . م.ق539در سال 
 .در همين واقعه کشته شد, پادشاه بابل
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 و   و پادشاهان  و شهرهای يهودا رفتم اورشليم
 روز  ، از آن  نوشيدند؛ برای همين  جام  از آن بزرگانشان

، مورد تمسخر، منفور و   شهرها ويران  اين تابحال
 مصر و  پادشاه.  مصر رفتم  به20و19.  هستند ملعون

 مصر   مقيم  او و بيگانگان  و قوم  او، بزرگان درباريان
 و   عوص  سرزمين پادشاهان.  نوشيدند  جام از آن

 نوشيدند، يعنی   از آن  هم  شهرهای فلسطين پادشاهان
شهر  ء  مانده و باقی ، عقرون ، غزه شهرهای اشقلون

   هم  و عمون موآب،   قومهای ادوم  سراغ به21. اشدود
  ، و پادشاهان  صور و صيدون  پادشاهان تمام22.  رفتم

، تيما، بوز و  ددان23،  های دريای مديترانه سرزمين
  تمام24تراشند،  های موی خود را می  گوشه آسانی آه
  پادشاهان25 بيابانها،   چادرنشين ، قبايل  عرب پادشاهان

های دور   سرزمين ان پادشاه تمام26 و ماد،  زمری، عيالم
   يكی پس ممالک جهان ء  و همه و نزديک شمال
   بابل  خود پادشاه  نوشيدند و سرانجام  جام ازديگری ازآن

 . الهی نوشيد  غضب  جام  از آن هم
   جام از اين: " بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس27

   زمين  شويد و قی آنيد، به  بنوشيد تا مست  من غضب
 و   مصيبت يد و ديگر برنخيزيد، زيرا شما را بهبيفت

 را  و اگر نخواهند جام28."  نمود  گرفتار خواهم جنگ
  شما را مجبور به: " بگو  ايشان بگيرند و بنوشند، به

 خود   را از قوم  مجازات من29!  آرد  آار خواهم اين
  مجازات آنيد شما بی  آيا فكر می ؛ پس ام  آرده شروع

  من.  خواهيد شد  مجازات  بدانيد آه ند؟ يقينخواهيد ما
  ، بالی شمشير و جنگ  روی زمين  مردم بر تمام
 »." فرستاد خواهم

   بگو آه  ايشان  و به  آنها پيشگويی آن  عليه پس«30
 و   بر قومش  خود در آسمان  مقدس خداوند از جايگاه

  او مانند آورد؛ بانگ  برمی  بانگ  جهان  ساآنان تمام
   انگور را زير پا له  آه فرياد انگورچينانی است

 دنيا   نقاط  دورترين فرياد داوری خداوند به31. آنند می
 دعوی   اقامه  قومهای جهان  تمام  او عليه رسد، چون می
   خواهد آرد و تمام او هر انسانی را محاآمه. آند می

 ». خواهد نمود  تسليم  مرگ  را به بدآاران
 مانند  بال و مكافات«: فرمايد ی م ادر متعالخداوند ق32

  درهمی  از ديگر پسی ، قومها را يك عظيمی گردباد

. رسيد خواهد  زمينی  آرانهاء  همه خواهد آوبيد و به
،   است  خداوند آشته  آسانی آهء  روز جنازه در آن33

آنها ی برای ؛ آس  را پر خواهد ساخت سراسر زمين
 را نيز  هايشان نازهنخواهد آرد؛ جی عزادار
 بر   مانند فضله  نخواهند نمود بلكه و دفنی آور جمع
 ».خواهد ماندی  باق زمينی رو

 آنيد و فرياد   قومها، گريه  و ای شبانان ای رهبران34
 آوارگی و   زمان برآوريد و در خاک بغلطيد، چون

،   مرغوب  ظروف ؛ مثل  است  فرا رسيده هالآتتان
 فرار و  راه35خرد خواهيد شد؛ خواهيد افتاد و 

.   وجود نخواهد داشت پناهگاهی نيز برايتان
   فرياد برخواهيد آورد، چون  و وحشتزده مأيوس37و36

 شما   و مملكت  آرده های شما را خراب خداوند چراگاه
خداوند شما 38.   است  نموده  بود، ويران  در آرامش را آه

ک  خود را ترء نه ال ، همانند شيری آه را ترک آرده
 در   شديد او، سرزمينتان گويد؛ در اثر خشم یم

 .  است  شده يكسانک  و با خا جنگها، ويران
 

  ارميا محاآمه
 )پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت در اوايل
 خداوند بر   از طرف  پيغام  يهودا، اين پادشاه

 : شد  نازل من
   مرا بدون  و سخنان  خداوند بايستء  خانه در حياط«2
   مختلف  از نقاط آهی  آسان  تمام  به  و آاست آم

.  نما اند، اعالن  آمده عبادتی  يهودا برا سرزمين
بد خود بازگردند و ی ها  بدهند و از راه شايد گوش3

   بدشان  اعمال  بسبب آهی  مجازاتهاي  نيز از تمام من
 . نمايمی پوش ، چشم ام  در نظر گرفته ايشانی برا

 :ی نماي  اعالم  ايشان  بايد به آهی  سخنان اينست«5و4
 نزد شما   انبيا را همواره  خدمتگزارانم من«

. ايد  نداده  آنها گوش  سخنان شما بهی ، ول ام فرستاده
ی  دهيد و دستورات خود ادامهی  نااطاعت  اگر به حال
 انبياء   سخنان ، اجرا نكنيد و به ام  شما داده  به را آه
 را   عبادتء  خيمه  همانطور آه آنگاه6 ننماييد،  توجه

 را نيز   عبادتء  خانه ، اين  بردم  از بين در شهر شيلوه
   تمام  مورد نفرين  برد و اورشليم  خواهم از بين
 ». خواهد شد  واقع جهانی قومها
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   مردم  گوش  خود را به  پيغام  من آهی هنگام8و7
 بود   فرموده  من اوند به خد  را آه  و هر آنچه رساندم

 بر   و مردم دروغينی  و انبيا ، آاهنان بازگو آردم
  تو بايد آشته«:  ريختند و فرياد برآوردند سر من

   عبادتگاه  خداوند اين آهی گوي یمی  حق  چه به9! یشو
 خواهد آرد و   خراب  شيلوه  عبادتء را مانند خيمه

در » ؟ ختخواهد ساک  و مترو  را ويران اورشليم
   شده  جمع  دور من  از هر طرف  مردم  هنگام اين

 .بودند
 باخبر شدند، خود را   يهودا از جريان وقتی بزرگان10
 خداوند رساندند و بر ء  خانه  سلطنتی به  از آاخ  شتاب به

 جديد ء  دروازهء  خود، در محوطه  مخصوص جايگاه
 و   آاهنان هآنگا11.  امر رسيدگی آنند  اين نشستند تا به

 و  ، ادعای خود را در حضور بزرگان انبيای دروغين
های خود  شما با گوش«: ، گفتند  آرده  عنوان مردم
   شهر چه  اينء ، درباره  شخص  اين ايد آه شنيده

 خائنی   آدم  چه ايد آه  و پی برده هايی آرده پيشگويی
 ». شود  او بايد اعدام بنابراين!  است

 تا  خداوند مرا فرستاده«:   از خود گفتم  در دفاع من12
 هر  ؛ من آنمی  شهر پيشگوي  و اين  عبادتگاه  اين عليه
ی ول13.   است  خداوند بوده  از جانب ، همه ام  گفته چه

 آنيد   خود را اصالح و اعمالی  زندگ اگر شما روش
 نماييد، او نيز  خود را اطاعتی و خداوند، خدا

، اجرا   است شما در نظر گرفته ی برا را آهی مجازات
؛  ، در اختيار شما هستم و اما من14. نخواهد آرد
ی ول15.  رفتار آنيد دانيد، با من ی م  صالح هرطور آه

  را بهی گناه ی ب  شخص  بدانيد آه اگر مرا بكشيد، يقين
 شهر و   شما و اين  گردن  به  من ايد و خون  رسانده قتل
خداوند ی  درست بود، زيرا به خواهد  آنی  اهال تمام
   شما اعالم  را به  پيغام  تا اين نزد شما فرستاده مرا
 ». نمايم

ی  و انبيا  آاهنان  به  قوم  و بزرگان  مردم پس16
   به  محكوم توان ی مرد را نم اين«:  گفتند دروغين
  ما، با ما سخنی  خداوند، خدا  نام  به  آرد، چون مرگ
 ».  است گفته

   برخاستند و به  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش گاهآن17
 : گفتند مردم

 نيز ميكای  در گذشته!   خوبی است  تصميم اين«18
 يهودا، پيشگويی آرد   حزقيا، پادشاه مورشتی در زمان

شود، زير   می  زده  شخم ای آه  مانند مزرعه  اورشليم آه
  ه خواهد گرديد و در محلی آ و رو و با خاک يكسان

آيا 19!  وجود خواهد آمد ، جنگلی به خدا برپاست ء خانه
   سخنان  او، نبی خدا را برای اين  و قوم حزقيای پادشاه

   گذاشتند و از آن  خداوند احترام  آالم  به  بلكه آشتند؟ نه
   ايشان  به  آردند آه  خداوند التماس  نمودند و به اطاعت
 در   برای ايشان آه از مجازاتی   آند؛ خداوند هم رحم

 اگر ما ارميا را  حال. پوشی آرد  بود، چشم نظر گرفته
، قطعًا خدا بالی عظيمی   خدا بكشيم  پيغام بخاطر اعالم
 »! خواهد آرد بر ما نازل

   مانند ارميا، آالم  زمان  در آن نبی ديگری آه(20
   يهودا اعالم  و سرزمين  اورشليم خداوند را عليه

.  بود  يعاريمء  قريه اهل) پسر شمعيا(ا آرد، اوري می
  ، و سرداران  پادشاه  يهوياقيم  گوش  او به وقتی سخنان21

 فرستاد تا او را بكشند؛ ولی   رسيد، پادشاه و بزرگان
  يهوياقيم22.   مصر گريخت اوريا خبردار شد و به

  را با چند نفر ديگر به) پسر عكبور (  نيز الناتان پادشاه
آنها او را 23. اد تا اوريا را دستگير آنندمصر فرست

  يهوياقيم.  باز گرداندند  پادشاه  يهوياقيم  پيش گرفته
 را در  اش دستور داد او را با شمشير بكشند و جنازه

 .) عمومی بيندازند قبرستان
آرد و ی  پشتيبان از من * ) پسر شافان ( اخيقامی ول24

 بسپارند تا  ردم م  دست  مرا به  قوم  بزرگان نگذاشت
 .  شوم آشته

 
 ها شود ی بابل يهودا بايد تسليم

 )پسر يوشيا(  ** صدقيا در آغاز سلطنت
ی  دستور خداوند يوغ  يهودا، به پادشاه

، مانند   بستم  گردنم بهی چرمی  را با بندها  و آن ساختم
 .بندند ی گاو م  گردن  به  شخم  هنگام آهی يوغ

                                                 
 .)12: 22پادشاهان 2(منشی دربار بود , اين شخص    *

 بجای صدقيا در اين آيه نام يهوياقيم آورده, ها در برخی نسخه  **
 .شده است
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   سفيران  او را به  پيغام  آه خداوند فرمود سپس4و3
   اورشليم  به  آه ، صور و صيدون ، عمون ، موآب ادوم
 تا   نمايم  بودند، اعالن  آمده پادشاهی  حضور صدقيا به
   به پس. خود برسانندک  ممال  پادشاهان  را به آن

  اسرائيلی ، خدا  خداوند قادر متعال  آه  گفتم ايشان
 :فرمايد ی م چنين

 ء  انسانها و همه  خود، دنيا و تمام  عظيم  با قدرت من«5
   آه ، و آنها را در اختيار هرآس ام  را آفريده حيوانات

   تمام  من بنابراين6.  دهم ی قرار م  باشم مايل
   خود نبوآدنصر، پادشاه  بنده شما را بهی سرزمينها

را نيز ی  وحش حيواناتی  بخشيد و حت ، خواهم بابل
 قومها، خدمتگزار او و  تمام7.   ساخت خواهم او  مطيع
   نوبت آهی  خواهند بود تا زمان اش  و نوه پسرش
 و  مختلفی  قومها  برسد؛ آنگاه  او هم  مملكت شكست

،   آرده  را تصرف  بابل ، سرزمين  بزرگ پادشاهان
را ی هر قوم8.   خود خواهند ساخت ء را بنده  آن مردم
ی  بندگ دنصر شود و زير يوغ نبوآ  نخواهد تسليم آه

 آرد   خواهم و وبا مجازاتی ، قحط او برود، با جنگ
 . او شود تا مغلوب

 را با   آينده آهی  و آسان دروغينی  انبيا  سخنان به«9
 و   و رؤيا و احضار ارواح و خوابی فالگير
 ندهيد؛ آنها  آنند گوشی می پيشگويی جادوگر

  همهی ول10؛  نشويد بل با  پادشاه  تسليم گويند آه یم
 بدهيد و   گوش  سخنانشان اگر شما به. گويند ی م دروغ
 خود، شما را از   نشويد، من  بابل  پادشاه تسليم

ی ها  آرد و در سرزمين  خواهم  بيرون تان سرزمين
اما 11.  تا نابود شويد  ساخت  خواهم  پراآنده دور دست

 شود،   بابل  پادشاه  و مطيع  تسليم آهی  هر قوم به
   آشت  خود بماند و به  داد در سرزمين  خواهم اجازه
 ». بپردازد و زرع

 يهودا  صدقيا، پادشاهی ها را برا ی پيشگوي  اين تمام12
و   خودتی خواه یاگر م«:   و گفتم نيز تكرار آردم

.  او شويد  و قوم  بابل  پادشاه  بمانيد، تسليم  زنده قومت
  از بينی  همگ آهی بكنی آاری چرا اصرار دار13

 شويد،  و وبا آشتهی  و قحط بروند؟ چرا بايد با جنگ
   پادشاه  تسليم آهی  خداوند بر هر قوم آهی با بالهاي

  دروغينی  انبيا به14؟  نشود، خواهد فرستاد بابل

تواند  ی نم  بابل  پادشاه گويند آه ی ندهيد؛ آنها م گوش
  چون15گويند،  ی م دروغی  بدهد، ول شما را شكست

ی  پيامها  من  اسم  و آنها به ام  را نفرستاده  ايشان من
ی  را پيرو  ايشان  اگر سخنان آورند؛ پس ی م دروغين

 آرد و   خواهم  بيرون  سرزمين  شما را از اينی،نماي
  دروغينتی  انبيا  تو و هم  برد، هم  خواهم از بين

 ».را
   آه ، گفتم  آرده  را خطاب  و مردم  آاهنان آنگاه16

   انبيای دروغين  سخنان به«: فرمايد  می خداوند چنين
 ء  از خانه  طال آه  ظروف گويند آه  نكنيد؛ آنها می توجه

 خواهد  ، بزودی باز آورده  شده  برده  بابل خداوند به
  تسليم.  ندهيد  آنها گوش به17.   است  دروغ شد؛ اين
 شهر با   اين مانيد، وگر نه ب  شويد و زنده  بابل پادشاه

  اگر آنها واقعًا انبيای من18.  خواهد شد خاک يكسان
آنند، از   می  دريافت هستند و پيامهای خود را از من

 ء  هنوز در خانه  طاليی آه  تقاضا آنند تا ظروف من
 يهودا و ديگر آاخهای   پادشاه خداوند و در آاخ

  چون21و20و19!  نشوند ه برد  بابل ، به  باقی مانده اورشليم
 و   اورشليم ، بزرگان  بابل  نبوآدنصر، پادشاه زمانی آه

  ، پادشاه) پسر يهوياقيم (  يهوياآين  همراه يهودا را به
 برد، بعضی چيزهای   اسارت  به  بابل يهودا، به
 مانند ستونهای مفرغی جلو   را باقی گذاشت باارزش
 خدا، ء  خانه ياط ح  خدا، حوضهای مفرغی بزرگء خانه
   به  گرانبها مربوط  و اثاثيه  اسباب های فلزی و تمام پايه
  تمام22   بدانيد آه ولی يقين. ها و عيدهای مذهبی جشن

 خواهند شد و در آنجا خواهند   برده  بابل  به اينها هم
در .   بيندازم  نظر لطف  بر قومم  من ماند تا روزی آه

 ». آورد  باز خواهم بل اينها را از با  زمان آن
 

  ینبی ارميا و حننيا
  صدقيا، سلطنتی ، در ابتدا  سال در همان
،   چهارم  از سال  پنجم  يهودا، در ماه پادشاه

  ، اهل)پسر عزور( حننيا   نام  به دروغينی نبک ي
 و   آاهنان  خداوند ايستاد و در مقابلء ، در خانه جبعون
 : فت آرد و گ  من ، رو به مردم

  من«: فرمايد  می ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال«2
.  دارم  شما بر می  را از گردن  بابل  بندگی پادشاه يوغ
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   و اشياء گرانبهای خانه  ظروف ، تمام بعد از دو سال3
.  آورد  خواهم ، پس  برده  بابل  نبوآدنصر به خداوند را آه

  هودا را نيز با تمام ي پادشاه)  پسر يهوياقيم ( يهوياآين4
   اينجا باز خواهم اند، به  رفته  اسارت  به  بابل  به آسانی آه
 شما   برگردن  بابل  پادشاه  يوغی را آه بلی، من. گرداند
 ».  داشت ، بر خواهم گذارده

 ء  درخانه آهی  و مردم  در حضور آاهنان  من آنگاه5
خدا آند !  ينآم«6:   حننيا گفتم  بودند، به  شده خدا جمع
   هر چه اميدوارم! شوندی  عمل تو همهی های پيشگوي

  اينی ها  را بكند و گنجينه  خداوند همانی،گفت
 اسيرند،   در بابل  ما آه  عزيزان  را با تمام عبادتگاه
   به  مردم  اين  در حضور تمام حالی ول7. باز آورد
  ز من ا  پيش  آه گذشتهی انبيا8!   بده  گوش  من سخنان

ی ديگر پيشگويی اند، اآثرًا برضد قومها و تو بوده
   بال و مرضی، و قحط  از جنگ آردند و هميشه یم

 و   صلح ء درباره آهی ا ی نب اما آن9. دادند یخبر م
 از  شود آه ی م ثابتی آند، زمان یمی  پيشگوي آرامش
   به اش ی پيشگوي  آه  است  گفته  خداوند سخن جانب
 ».د برس انجام

   برگردن را آهی ، يوغ دروغينی  حننيا، نب آنگاه10
   به سپس11.   را شكست  و آن  بود، برداشت من

   داده خداوند قول«:   در آنجا بودند، گفت آهی جمعيت
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  ديگر يوغ  دو سال  آه است
 را   قومها بردارد و آن  از گردن  شكل  همين را به

 او،   سخنان با شنيدن» . را آزاد سازد ايشانبشكند و 
 .  رفتم  از آنجا بيرون من
 : فرمود  من خداوند بهی  از مدت پس12
 :فرمايد ی م  خداوند چنين  حننيا بگو آه برو به«13
  آنی  جا  آهنين يوغی  ولی، را شكست  چوبين تو يوغ«

 قومها،   اين  تمام  بر گردن من14.  را خواهد گرفت
 را   بابل  تا نبوآدنصر، پادشاه ام  گذاشته  آهنين يوغ
 او  را مطيعی  وحش  حيوانات تمامی حت. نمايندی بندگ

 »! ام ساخته
خداوند تو را !   آن حننيا، گوش«:   حننيا گفتم  به آنگاه15

  خواهی مردم تو می.   است  نگفته  و با تو سخن نفرستاده
.  تو اميد ببندند های دروغين  وعده  به را واداری آه

   تو خواهی مرد؛ همين  آه  خداوند فرموده از اينجهت16

 را   مردم  خواهد رسيد، چون  پايان  به  عمرت امسال
 »!ای  خداوند شورانيده عليه

 . بعد، حننيا مرد دو ماه17
 

  ی تبعيد  يهوديان  ارميا بهء نامه
   به  و مادرش  پادشاه  يهوياآين  از آنكه پس
 و   يهودا و اورشليم ، بزرگان  درباريان مراهه
   به  بابل  نبوآدنصر به  بدست وران  و پيشه صنعتگران

   برای سران ای از اورشليم  شدند، نامه  برده اسارت
  و آن3،   تبعيدی نوشتم  قوم ، انبياء و تمام يهود و آاهنان

  به) پسر حلقيا(و جمريا )  پسر شافان (  العاسه را بوسيله
 بودند   صدقيای پادشاه  دو نفر سفيران اين.   فرستادم بابل
  متن.  بروند  بابل  حضور نبوآدنصر به  قرار بود به آه
 : بود  چنين نامه

   شما آهء  همه ، به اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال4
ايد،   تبعيد شده  بابل  به  او از اورشليم  خواست به
آنيد؛ ی  بسازيد و در آنها زندگها خانه«5: فرمايد یم

ی  سالها  بخوريد، چون اش  بكاريد و از ميوه درختان
   آنيد و صاحب ازدواج6. در آنجا خواهيد بودی زياد

 آنند و   ازدواج  هم فرزند شويد؛ بگذاريد فرزندانتان
!  شود  افزوده دار شوند، تا در آنجا تعدادتان بچه

  آنی  باشيد و برا  بابل  و پيشرفت  آسايش خواهان7
   آنجا، آسايش  آرامش  دعا آنيد، چون نزد من
   هستم اسرائيلی  خداوند، خدا  آه من8!  شماست

  آهی  و فالگيران دروغينی  نگذاريد انبيا  آه گويم یم
 خوابها و   دهند؛ به  شما هستند شما را فريب در ميان

   نام آنها به9.  ندهيد آنها گوشی ها یرؤياها و پيشگوي
 آنها   من آهی آنند، درحال یمی  پيشگوي  دروغ  به من
   در بابل  اسارت هفتاد سالی اما وقت10.  ام نفرستاده را
، بر شما نظر  ام  داده  قول  شود، همانطور آه تمام
   باز خواهم  وطنتان  و شما را به  انداخت  خواهم لطف
  شماستی ، سعادتمند  منء  و اراده خواست11. گرداند
.   نيست  آگاه  از آن بجز منی ، و آس تان ی بدبخت و نه
در 12.  ببخشمی  خوب ء شما اميد و آينده  به خواهم ی م من
 دعا خواهيد  ، مرا خواهيد خواند و نزد من  زمان آن

و اگر با 13؛  داد  خواهم شما پاسخی  دعا  به آرد و من
 يقينًا ی،بل14.   وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت تمام
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   خواهم  شما پايان  اسارت  به  و من مرا خواهيد يافت
 آنجا   شما را به آهی هاي بخشيد و شما را از سرزمين

   خودتان  سرزمين ، به  آرده  جمع ام تبعيد آرده
 . آورد بازخواهم

 خود   را در ميان  انبيای دروغين  چون ولی حال«15
  خداوند آنها را فرستاده  هگوييد آ ايد و می  داده راه
 داود   از خاندان  نيز بر پادشاهی آه من18و17و16،  است
اند، يعنی   باقی مانده  در اورشليم  و بر آسانی آه است

 و  اند، جنگ  تبعيد نشده  بابل  به  شما آه بر بستگان
 را مانند انجيرهای  ايشان.  فرستاد قحطی و وبا خواهم

 نيستند و بايد   خوردن  قابل آه   ساخت ای خواهم گنديده
   سرگردان آنها را در سراسر جهان!  شوند دور ريخته

،   سازم شان  پراآنده  آرد؛ در هر سرزمينی آه خواهم
 خواهند شد و   واقع  و مالمت  و مسخره مورد نفرين

   سخنان  نخواستند به چون19 خواهند بود،   وحشتء مايه
 انبيای خود ء  بارها بوسيله ه فرا دهند، با اينك  گوش من

 ».  آردم  صحبت با ايشان
   خداوند گوش  آالم  اسيريد، به  در بابل همگی شما آه20

 ء  درباره ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال21. دهيد
 او،   نام  به آه) پسر معسيا(و صدقيا ) پسر قواليا ( اخاب

 آنها را   آه  است آنند، فرموده  می های دروغ پيشگويی
   همه  چشمان  نبوآدنصر خواهد سپرد تا در مقابل بدست
   آنها برای همه  شوم سرنوشت22.  شوند آشته
 بخواهد   هر آه  خواهد شد، بطوری آه المثل ضرب

  خداوند تو را به«:   آند، خواهد گفت آسی را نفرين
 آنها   بابل  پادشاه  دچار آند آه  صدقيا و اخاب سرنوشت

   قوم  افراد در ميان  اين چون23» ! سوزانيد زنده دهرا زن
  همسايگان  اند؛ با زنان  شده  قبيحی مرتكب خدا گناهان

 برای   دروغ  خداوند به اند و از طرف خود زنا آرده
آنها ناظر ی  آارهاء  همهخداوند بر. اند  آورده  پيام مردم
 .  است و آگاه

 
  شمعياء نامه

 ء ، درباره اسرائيلی ، خدا عالخداوند قادر مت25و24
ی ا  نامه  شخص اين.  داد  من بهی پيامی نحالمی شمعيا
  آاهنی  و صفنيا ، آاهنان  اورشليم  مردم  به خطاب

   صفنيا چنين  به  در آن  بود آه نوشته) پسر معسيا(

   تعيين يهوياداعی خداوند تو را بجا«26:  بود گفته
و ی  باش  آاهن رشليم خدا در او  تا در خانه آرده
 ادعا آند  را آهی ا  هر ديوانه  آه  است  تو اين وظيفه

. ی دار  و زنجير نگه و در آندهی ، بگير خداستی نب
ی ا  نكرده  عمل چنينی عناتوتی  چرا با ارميا پس27
  چون28؟ گويد ی م  خدا سخن آند از طرف ی ادعا م آه
   آه  است گفته و   نوشته  نامه  در بابليم ما آهی برا

   ماند، و ما را تشويق سالها در اينجا اسير خواهيم
 مدتها در آنجا   تا بتوانيم ها بسازيم  خانه  آه  است آرده
   در آينده  تا بتوانيم  بكاريم  ميوه  و درختان آنيمی زندگ

 »!  بخوريم اش از ميوه
  آنگاه30.  خواند  آورد و برايم  من  را پيش صفنيا نامه29

  ای برای تمام نامه31   فرمود آه  من خداوند به
 :  بنويسم  چنين  و در آن  بفرستم های بابل تبعيدی

او «: فرمايد  می شمعيای نحالمی چنين ء خداوند درباره
  آند و شما را فريب  پيشگويی می  دروغ برای شما به

 را باور آنيد،   دروغهايش خواهد آه دهد و می می
 نيز او و   من پس32.  ام او را نفرستاده   من درحاليكه
 از   آرد و هيچكس  خواهم  را مجازات فرزندانش
 و   لطف او آن.  شما باقی نخواهد ماند او در ميان ء خانواده

 نمود، نخواهد ديد،   خواهم  قومم  در حق احسانی را آه
 ».  است  برانگيخته  شما را برضد من چون
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  خود  قوم  خدا بهء وعده
 : فرمود  من  به اسرائيلی خداوند، خدا

،   در طوماری بنويس ام  تو گفته  به هر آنچه«2
   خود اسرائيل  بر قوم  زمانی فرا خواهد رسيد آه چون3

   اين به  را  و ايشان  انداخت  خواهم و يهودا نظر لطف
 آورد تا  هم باز خوا ام  داده  پدرانشان  به  آه سرزمين
 ». زندگی آنند  شوند و در آن  مالک آن دوباره

 : فرمود  و يهودا چنين  اسرائيل ء خداوند درباره پس4
  جا  بر همه رسد؛ ترس  می  گوش  به فرياد وحشت«5

  آيا مرد، آبستن6!   و آرامشی نيست حكمفرماست
زايند،   می  مانند زنانی آه  چرا مردان شود؟ پس می

   پريده اند و رنگشان د را بر آمر گذاردهدستهای خو
   تابحال نظير آن!   است روز هولناآی در پيش7؟  است
،   است  من  سختی قوم  روز، زمان ؛ آن  است  نشده ديده

   روز، يوغ در آن8.   خواهند يافت  نجات ولی از آن
،   شكست ، خواهم  برداشته بندگی را از گردنشان

 آرد و ديگر   باز خواهم و پايشان  زنجيرها را از دست
   آه  من  به بلكه9 را بندگی نخواهند نمود،  بيگانگان

 داود   از نسل  پادشاهی آه  و به  هستم خداوند، خدايشان
 . خواهند آرد ، خدمت  گماشت بر آنها خواهم

ای ! ، نترسيد  يعقوب من ء  بنده فرزندانی  ا پس«10
 شما و  من!  ندهيد راه خود   به ، هراس اسرائيل بنی

   تبعيد به  و از سرزمين  دور دست  را از نقاط فرزندانتان
 و   گرداند و در آنجا، در امنيت  باز خواهم وطنتان
   ترس  زندگی خواهيد آرد و ديگر آسی باعث آسايش

   خواهم  و نجاتتان  با شما هستم من11. شما نخواهد شد
   پراآنده  را در ميانشان شما داد؛ حتی اگر قومهايی را آه

 برد؛   نخواهم ، شما را از بين ، بكلی تارومار آنم آردم
   مجازاتتان بلی، يقين.  گذارد  نخواهم تنبيه  شما را بی البته

 !  و عادالنه  نمود، ولی منصفانه خواهم
!  ناپذير  عالج  تو مانند زخمی است ، گناه  من ای قوم«12
 را ببندد؛  اری دهد يا زخمهايت تو را ي  آه آسی نيست13

   دلباختگانت تمام14.  ندارد  ديگر فايده  هم دارو و درمان
تو . پرسند  را نيز نمی اند و حتی حالت تو را ترک آرده

؛ تو را  ام  بوده  گويی دشمنت ام  زخمی آرده رحمانه را بی
   بسيار و شرارتت  گناهانت ، چون ام  آرده  تنبيه سخت
 !  است بزرگ

 داری؟ درد تو، درمانی   اعتراض  مجازاتت چرا به«15
  ، چون ام  آرده  مجازات  سخت تو را اينگونه! ندارد

 !  است  بزرگ  بسيار و شرارتت گناهانت
درند،  می  تو را  آسانی آه  روز، تمام ولی در آن«16

 خواهند   اسارت  به  دشمنانت تمام.  خواهند شد دريده
 خواهند  آنند، غارت  می تو را غارت  آسانی آه.  رفت

 قرار  آنند، مورد ظلم  می  تو ظلم  به شد، و آسانی آه
 تو باز  سالمتی و تندرستی را به17.  خواهند گرفت

 داد، هر چند   را شفا خواهم  گرداند و زخمهايت خواهم
شهر « را  و اورشليم»   شده فراموش« تو را   اآنون آه

 .نامند می»  متروک
 باز  شان  سرزمين  خود را به ، خداوند، قوم من«18

   را مورد لطف های ايشان  گرداند و خانواده خواهم
 بر روی  شهر اورشليم.  داد خود قرار خواهم

   باز بنا خواهد شد، قصر پادشاهی آن هايش خرابه
و شهرها 19   خواهد گشت ، مانند گذشته بازسازی شده

 را   ايشان من. شد خوشی و شكرگزاری خواهند  غرق
 شوند و قومی سربلند و   داد تا افزوده  خواهم برآت
 باز   ايشان  را به  گذشته آاميابی دوران20.  باشند محترم
   گرداند و آنها را استوار و پايدار خواهم خواهم
   آند، مجازات  ستم  ايشان  را به ؛ و هر آه ساخت
 نخواهد  گانگان ديگر از بي  ايشان حاآم21.  نمود خواهم
 او  من.   برخواهد خاست  خودشان  قوم  از ميان بود بلكه
 نزد   باشد و به  من  عبادتگاه  خواند تا آاهن را خواهم

 او را   آنكه  دارد بدون  آسی جرأت  آيد، زيرا چه من
   من  قوم  ايشان آنگاه22 آيد؟  ، نزد من  باشم خوانده

 »!  خدای ايشان خواهند بود و من
   خداوند ناگهان  غضبء  آننده گردباد ويران23
  غضب24. شود ی م  نازل خروشد و بر سر بدآاران یم

 تا مقصود او را  شديد خداوند فرو نخواهد نشست
 را   اين آيندهی در روزها!  رساند  انجام  به بطور آامل

 .خواهيد فهميد
 

  خود  سرزمين  به  اسرائيل بازگشت
 فرا خواهدی روز«: يدفرما یخداوند م
   با تمام اسرائيل یبنی ها  قبيله  تمام رسيد آه

 نيز آنها   و من خود خواهند دانستی وجود مرا خدا
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   از ايشان من2!   پذيرفت  خود خواهم  قوم را بعنوان
 از  آهی  از آنان  نمود، همانطور آه  خواهم مراقبت

  در آن؛   نمودم  و مراقبت يافتند، توجهی مصر رهاي
 و   استراحت  در بيابانها به اسرائيل ی بن روزها آه

   خود را به  و رحمت  لطف داشتند، من  نياز آرامش
  دور، بهی ها  گذشته از همان3.   دادم  نشان ايشان
   دوست ، شما را هميشه  من قومی ا«:   گفتم ايشان
خود ی شما را بسوی  عميق ؛ با مهر و محبت ام داشته
 نمود؛ بار   شما را احياء و بنا خواهم من4.  ام آشيده

ی موسيقی  و با نوا  خواهيد گرفت  دست  به ديگر دف
  سامرهی باز بر آوهها5. خواهيد رقصيدی از شاد

 آنها  تاآستانها ايجاد خواهيد آرد و از محصول
 ».خواهيد خورد

ی ها تپهی بانها بر رو  ديده خواهد رسيد آهی روز«6
   به برخيزيد تا با هم«: خواهند زد صدا  افرايم

   حال پس7» . خود برويمی  نزد خداوند، خدا صهيون
 ء ، سرآمد همه اسرائيلی  برا آهی  آارهاي  تمام بسبب

سرود بخوانيد؛ با ی  داد، با شاد  خواهم قومها انجام
 خود را  خداوند قوم«:  آنيد حمد و سرور اعالن

  بخشيدهی  را رهاي ئيل اسرا  و بازماندگان  داده نجات
   نقاط  و از دورترين  از شمال  من چون8» ؛ است
آورها و ی  آورد؛ حت  را باز خواهم ، ايشان جهان

 را نيز   جوان  آرد؛ مادران  نخواهم لنگها را فراموش
   حملشان  وضع  وقت را آهی  و زنان با آودآانشان

 . گرداند  اينجا باز خواهم را بهی ، همگ رسيده
  ايشان9.   اينجا باز خواهد گشت بهی  بزرگ جماعت

   با مراقبت من.  خواهند آمد  و دعاآنان ريزان کاش
ی  و از راهها آبی  را از آنار نهرها زياد، ايشان

 پدر   نمود تا نلغزند، زيرا من  خواهم هموار هدايت
 »!  است  و او پسر ارشد من  هستم اسرائيل

   را به  خداوند را بشنويد و آن ، آالم  جهان مردمی ا10
:  بگوييد  همه  برسانيد و به  دور دست  نقاطء همه

، بار   ساخت  خود را پراآنده  قوم آهی  خداي همان«
   خواهد آرد و از ايشان  جمع  را دور هم ديگر ايشان
 ء  از گله  چوپان  خواهد نمود، همانطور آه محافظت

   را از چنگ يلاو اسرائ11. آند ی م خود مراقبت
!  خواهد داد ترند، نجات ی قو  از ايشان آهی آسان

ی  و بر رو  خود باز خواهند گشت  سرزمين آنها به12
سر خواهند داد؛ از ی ، آواز شادمان صهيونی ها تپه

،   و روغن  و شراب گندمی فراوانی  يعنی، اله برآات
ی  باغ خواهند شد؛ همچونی  شاد ، غرق  و رمه و گله
 نخواهند   خواهند بود و ديگر هرگز غمگين رابسي
خواهند رقصيد ی  خوش  از فرط  جوان دختران13. شد
خواهند نمود؛ ی  شاد ، همه  از پير و جوان مردان و

 و  خواهد داد و غمی  را تسل  ايشانء زيرا خداوند همه
   خواهد آرد، چون تبديلی  شاد  آنها را بهء غصه
 را با  آاهنان14. واهد آمد بسر خ  اسارتشان دوران
 خواهند آرد، شاد   تقديم  مردم آهی فراوانی ها یقربان

 خود مسرور   را با برآات خواهد نمود و قومش
 »! خواهد ساخت

 
   خدا بر اسرائيل رحمت

   صدايی شنيده در شهر رامه«: فرمايد خداوند می15
   برای فرزندان ؛ راحيل ای تلخ  و ناله شود، صدای آه می

ولی 16. يابد آند و تسلی نمی  می  گريه اش  رفته از دست
 برای   آنچه ، چون  نكن ، ديگر گريه  من ای مادر قوم

 از   نخواهد ماند؛ فرزندانت پاداش ای، بی  آرده ايشان
بلی، اميدی 17.   نزد تو باز خواهند گشت  دشمن سرزمين
  گر به بار دي  فرزندانت  وجود دارد، چون ات برای آينده
 .  باز خواهند گشت وطنشان

   آه ام  را شنيده  خود اسرائيل  قومء  و ناله آه«18
،   شدم  اصالح و منی  آرد  تنبيه مرا سخت«: گويد یم

. داند ی نم  زدن  شخم  آه بودمی ا  مانند گوساله چون
 تا  ام  آماده ؛ من  باز گردان  مرا نزد خودت حالی ول
از تو 19.  ، بازگردم منی داخداوند، خی تو ای بسو

،  ام ینادانی برا.   شدم بعد پشيمانی ، ول رو برگرداندم
  آهی آور شرمی  آارها تمامی  و برا بر سر خود زدم

 ».  شدم  شرمنده اندازه ی، ب  بودم آردهی در جوان
 و  ، تو هنوز پسر من  اسرائيل  من ولی ای قوم«20

،   آنم  تو را تنبيه آه بود  الزم!  هستی فرزند دلبند من
 نمود؛ زيرا هنوز   خواهم  بر تو رحم  آه ولی بدان
  بنابراين21. تپد  برای تو می  من  و دل  دارم دوستت

 خود عاليمی  روی بر سر راه  تبعيد می  به هنگامی آه
   شهرهای سرزمين  مسير به  تا از همان  آن نصب
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  وفا، تا به  بی ، ای قوم ای اسرائيل22! خود، بازگردی
ای  خواهی در سرگردانی بمانی؟ اينک معجزه آی می

   من  شما طالب  آه آنم ؛ آاری می دهم  می در شما انجام
 »!باشيد

 
  تفقد خدا از قومش

 :فرمايد  می  چنين ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال23
 بازگردند، در   وقتی از اسارت  من  قوم تبعيد شدگان«

،  ای مرآز عدالت«:   خواهند گفت ی آنيهودا و شهرها
  آنگاه24» ! دهد ، خداوند تو را برآت  مقدس ای آوه

، همگی در   و چوپانان  با روستاييان شهرنشينان
 و صفا زندگی خواهند آرد؛   يهودا در صلح سرزمين

   بخشيد و به ، آسودگی خواهم  خستگان  به من25
   راحت ردمم26!  آرد ، شادی عطا خواهم افسردگان

 ». خواهند ديد خواهند خوابيد و خوابهای شيرين
   سرزمين  من آيد آه زمانی می«: فرمايد خداوند می27

  ، حيوانات  مملو ساخته  و يهودا را از جمعيت اسرائيل
 در   آه همانگونه28.  آرد آنجا را نيز زياد خواهم

لی  عم  بدقت  خود را برای نابودی اسرائيلء  اراده گذشته
   خود را برای احيای ايشان  نيز خواست ، اآنون ساختم
  ، ديگر اين  زمان در آن29.  رساند  خواهم  انجام دقيقًا به
 جور   فرزندان  را بكار نخواهند برد آه المثل ضرب
   فقط  هرآس چون30. آشند  را می  پدرانشان گناهان
   گناهان  خود را خواهد ديد و بسبب  گناهان مكافات

   خودش  بخورد، دندان  غوره هرآس. خود خواهد مرد
 »!شود آند می

 با اهالی  آيد آه روزی می«: فرمايد خداوند می31
 عهد  اين32.   بست  خواهم  و يهودا عهدی تازه اسرائيل

   آنها به  با پدران  نخواهد بود عهدی آه مانند عهدپيشين
  چون.  م مصر بست  از سرزمين  آوردنشان  بيرون هنگام
   را شكستند با اينكه  عهد را اجرا نكردند و آن  آن ايشان
 و   شوهری دلسوز از آنها مراقبت  همچون من

 با  ای آه  عهد تازه  آن اما اينست33.  نمودم  می محافظت
   خود را بر قلبشان دستورات:   بست  خواهم  اسرائيل قوم

  نند؛ آنگاه وجود مرا پيروی آ  تا با تمام  نوشت خواهم
.   خدای ايشان  خواهند بود و من  من  براستی قوم ايشان

   ديگر نيازی نخواهد بود آسی به  زمان در آن34

 از آوچک   همه  دهد تا مرا بشناسد، چون ديگری تعليم
   نيز خطايای ايشان من.  ، مرا خواهند شناخت تا بزرگ
  نخواهم ياد   را ديگر به  بخشيد و گناهانشان را خواهم

 »!آورد
 و در  آفتابی  در روز، روشناي آهی  خداوند آن35

دارد و  یمی  را ارزان  و ستارگان ، نور ماه شب
 او خداوند  آورد، و نام ی م  خروش  دريا را به امواج

 :فرمايد ی م ، چنين  است قادر متعال
،  برقرار استی  طبيع  قوانين  اين آهی تا زمان«36

اگر 37. خواهد ماندی  باق قومک  ي وان بعن  هم اسرائيل
   و بنياد زمين  گرفت  آسمانها را اندازه بتوانی روز

   را بسبب اسرائيل ی نيز بن  من را پيدا نمود، آنگاه
 ! نمود خواهمک  تر گناهانش

  منی  برا  سراسر اورشليم آيد آه یمی زمان«39و38
  ال شم  در ضلع ئيل  حنن خواهد شد، از برجی بازساز
  و از تپهی  غرب  در شمال  زاويهء تا دروازهی شرق

. ی شرق  در جنوب تا جوعتی  غرب  در جنوب جارب
   خاآستر و تمامء  و دره  شهر با گورستان تمام40

 در   اسب  و از آنجا تا دروازه زمينها تا نهر قدرون
 خواهد بود و   مقدس منی شهر، برای  شرق ضلع

   نخواهد افتاد و ويران من دش  دست ديگر هرگز به
 ».نخواهد گرديد

 
 خرد یمی ا ارميا مزرعه

  يهودا،  صدقيا، پادشاه  سلطنت  دهم در سال
   سلطنت  سال  با هجدهمين  مصادف آه

   خداوند بر من از طرفی نبوآدنصر بود، پيغام
 ء  در محاصره  اورشليم  آه  زمان در اين2.  شد نازل
   زندان  در حياط  بود، من  بابل شاه نبوآدنصر، پاد سپاه
ی صدقيا3.   بودم  محبوسی، سلطنت  در آاخ واقع
   پيوسته  بود آه آردهی  مرا زندان  علت  اين  به پادشاه

   دست  به  اورشليم  آه آردم ی م  خدا اعالم از جانب
و او نيز دستگير 4،  خواهد آرد  سقوط  بابل پادشاه

   حضور پادشاه  به  و اعدام محاآمهی خواهد شد و برا
 . خواهد شد  برده بابل

:   بودم  گفته  پادشاه  خدا به  بارها از طرف من5
 خواهد برد و در آنجا   بابل نبوآدنصر تو را به«
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  پس.  فرا رسد ماند تا مرگتی  خواه سالها در زندان
 آار   اينی؟آن ی م  مقاومت چرا در برابر ايشان

 »!ی شو  زودتر تسليم تر است، به  است فايده یب
   از طرف  پيغام  اين بود آهی  شرايط در چنين7و6

 پسر ( ئيل  حنم پسر عمويت«:  رسيد  من خداوند به
نزد تو خواهد آمد و از تو خواهد ی ، بزود) شلوم

 ی، از او بخر  را در عناتوت اش  تا مزرعه خواست
ی ديگر   را به  آن  از اينكه ، پيش  شريعت  طبق چون

   همانطور آه پس8» .ی بخر  آه  توست بفروشد، حق
 آمد و   بديدنم  زندان  در حياط ئيل  بود، حنم خداوند گفته

  ، در سرزمين  مرا در عناتوتء مزرعه«:  گفت
   تو بعنوانی، اله  قوانين  طبق  بخر، چون بنيامين

 را بازخريد  آنی  دار  حق  فرد خانواده نزديكترين
،   بودم  شنيده آهی  پيغام  آه  شدم  مطمئن گاهآن» .یآن

 .  است  خداوند بوده از طرف
  ئيل  از حنم  نقره  مثقال  هفده  قيمت  را به  مزرعه پس9

 مهر   را نوشته و در حضور چند شاهد، قباله10،  خريدم
 او   به  نموده  وزن  را هم  نقره  موقع ؛ و همان آردم

   تمام  را آه  شده  مهر و مومء  قباله سپس11.  پرداختم
 را   باز آن  بود و رونوشت  قيد شده  در آن شرايط
 و  ئيل  حنم در حضور پسر عمويم12 و  برداشتم
   را امضا آرده  قباله  و شاهدانی آه  زندان نگهبانان
و در 13،   محسيا دادم  باروک پسر نيريا، نوه بودند، به

، خدای  خداوند قادر متعال14   آه  او گفتم  به حضور همه
 :فرمايد  می  چنين اسرائيل

 را بگير و   آن  و رونوشت  شده  مهرومومء  قباله اين«
  اين15.  بماند  بگذار تا سالها محفوظ آوزهک در ي

ی ، زيرا روز  خواهند داشت  ارزش اسناد در آينده
ک  امال  بار ديگر صاحب  هرآس خواهد رسيد آه

ها  ها و تاآستانها و مزرعه  خانهخود خواهد گرديد و
 ». خواهند شد خريد و فروش

 
 ارميای دعا

 حضور  ، به دادمک  بارو ها را به  قباله بعد از آنكه16
خداوند، تو آسمانها و ی ا«17:  ، گفتم خداوند دعا آرده

ی  آار و هيچی ا  آفريده پايانت ی ب  را با قدرت زمين
   را به رزندانهر چند ف18!   نيست تو مشكلی برا

   با اينحالی،رسان ی م  پدرانشان گناهانی سزا
تو . شوند ی تو برخوردار م  نفر از احسان هزاران

، خداوند قادر  و نامتی  و توانا هست بزرگی خدا
تو ی  و آارها  است  تو عظيم حكمت19!   است متعال
و ی  را زير نظر دار انسانی ها  راه تمام!  بزرگ
در 20. یده ی م پاداش   آارهايش ق را مطاب هرآس
   و تا بهی، داد انجامی  بزرگ  مصر معجزات سرزمين

ی  قومها، آارها  و در ميان امروز نيز در اسرائيل
   همه  خود را به  راه  و از اينی،ده ی م  انجام عجيب

 .یشناسان یم
 زياد   و قدرت  بزرگ  را با معجزات تو اسرائيل«21
   گرديد، از مصر بيرون منان دش  ترس  باعث آه

 شير و   حاصلخيز را آه  سرزمين و اين22 ی،آورد
 در  آهی  بخشيد  ايشان  به استی  جار  در آن عسل
ی ول23. ی بود  داده  اجدادشان  را به  آن ، وعده گذشته
 آردند و در آنجا   را فتح  آمدند و آن پدرانمانی وقت

 باز زدند و از  تو سر  گرفتند، از اطاعت سروسامان
از اوامر تو را ک نكردند و هيچيی  تو پيرو شريعت
 بالها،   اين  به  آه  است  سبب  ندادند؛ بدين انجام

ها دور  ی بابل  چگونه بنگر آه24 !یا  آرده گرفتارشان
 و  شهر زير فشار جنگ! اند شهر سنگر ساخته

 چيز  همه.  آنها خواهد افتاد بدستی و بيماری قحط
   آه ، همانگونه  است دادهی  تو روء  گفته مطابق
   شهر به آهی  شرايط در چنين25.  تو بود خواست
   مزرعه  اين آهی افتد، تو دستور داد ی م  دشمن دست

  آنی  برا  گواهان  در حضور اين  هم ؛ من را بخرم
  ، و دستور تو را اطاعت پرداختمی  خوب قيمت
 ». نمودم

 : فرمود  چنين ن م  خداوند به آنگاه26
ی  آار هيچ!   انسانها هستم تمامی  خداوند، خدا من«27
   شهر را به  اين  منی،بل28.   دشوار نيست منی برا
   خواهم  تسليم  بابل  نبوآدنصر، پادشاه ها و به یبابل
  و داخل29،  خواهند آرد  شهر را فتح ايشان. نمود
ها   خانه  اينء  خواهند آشيد و همه  آتش  را به ، آن شده

ی  آنها برا  بر بام آهی هاي را خواهند سوزاند، خانه
 ء ديگر هديهی  بتها سوزاندند و به ی بخور م  بعل بت

 مرا   و غضب  خشم آردند و آتش ی م تقديمی نوشيدن
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 و يهودا از   اسرائيل مردم30! ساختند یور م شعله
 مرا  اناند و با آارهايش  آرده  گناه  ابتدا همواره همان
،   شهر، از روز بنا تابحال اين31. اند  آورده  خشم به

 نيز   من ؛ بنابراين  است  بوده  من  و غضب  خشم باعث
 .  ساخت  خواهم  را ويران آن
،   پادشاهان  و يهودا، گناهان  اسرائيل  مردم گناهان«32

   آرده خشمگين   مرا بشدت  و انبيايشان ، آاهنان بزرگان
  خواهند نزد من اند و نمی آنها مرا ترک گفته33.  است

   آه  دادم  را تعليم  ايشان  پيوسته با اينكه. باز گردند
   را از بد تشخيص ، و خوب  را از نادرست درست

 ء حتی خانه34.  نشدند  ندادند و اصالح دهند، ولی گوش
در وادی 35. اند  آرده پرستی نجس  مرا با بت عبادت
اند و بر  های بلند ساخته  قربانگاه  بعل  برای بت هنوم

 قربانی   مولک بعنوان  خود را برای بت آنها فرزندان
 و   را نداده  هرگز دستورش  من اند، آاری آه سوزانده
  بلی، آنها با اين.  بود  نيز خطور نكرده  فكرم حتی به

 بزرگی   گناهان  چنين شرارتها، يهودا را به
 »!اند آشانده

 
  اميد بخش ء وعده

 ء درباره«: فرمايد  می اينک خداوند، خدای اسرائيل36
، قحطی و   در اثر جنگ شود آه  می  شهر گفته اين

 خواهد افتاد؛ اما بشنويد   بابل  پادشاه  دست بيماری به
 را از   آن  ساآنان من37:  گويم  می  چه  آنء  درباره من
 را   ايشان  و غضبم  بر اثر خشم هايی آه  سرزمين تمام
 آورد   باز خواهم  مكان  همين ، به  ساختم  آنجا پراآنده به

   من آنها قوم38.  زندگی آنند  و امنيت تا در آسايش
ای جديد  فكر و اراده39.   خدای ايشان خواهند بود و من

های   خود و نسل  داد تا برای خيريت  خواهم  ايشان به
 . آنند  مرا عبادت ، هميشه شان آينده

 و   بست خواهمی  جاودان  عهد و پيمان با ايشان«40
   دريغ  خود را از ايشان  و برآت ديگر هرگز احسان

  ايجاد خواهمی  و اشتياق  ميل  نمود؛ در دلشان نخواهم
ک نمايند و هرگز مرا تری  مرا پيرو  همواره آرد آه
   مسرور خواهم  ايشان  به  نمودن از احسان41. نكنند

   را در اين ، بار ديگر ايشان فراوانی شادشد و با 
   اين  آه همانگونه42.   ساخت  مستقر خواهم سرزمين

ی ها  وعده  تمام ، در آينده  آردم  نازل باليا را بر ايشان
 . رساند  خواهم  انجام  به ام  آنها داده  به را آهی نيكوي

 و تاز   مورد تاخت  اآنون  سرزمينی آه در همين«43
   شده  و حيوانات  و خالی از سكنه ها قرار گرفته یبابل
  ها و امالک خريد و فروش ، بار ديگر مزرعه است

، در   و در اورشليم بلی، در خاک بنيامين44. خواهد شد
حتی   و  فلسطين شهرهای يهودا و آوهستانها، در دشت

 خواهد   خريد و فروش ، باز مزرعه در صحرای نگب
   و مهروموم ، تنظيم ضور شاهدانها در ح شد و قباله

   سرزمين  را به  قوم  اين خواهد گرديد، زيرا من
 ». آورد  باز خواهم خودشان

 
  تفقدء وعده

 خداوند  ، آالم  بودم هنوز در زندانی وقت
  خداوند، آه2.  شد  نازل ديگر بر من بار

   من ، به  است  او يهوه  و نام  را آفريده  و زمين آسمان
 : فرمود نينچ
  را دربارهی  اسرار  و من  آن  درخواست از من«3

   تو آشكار خواهم  خواهد شد، به  واقع  در آينده آنچه
 و قصر  اورشليمی ها اگر خانهی  حت  آه بدان4!  ساخت
ی  آنها را برا  آنند تا مصالح  خراب  را هم پادشاه

 بكار   دشمنء  ديوار شهر در برابر حمله استحكام
  اينی  خواهند شد و اهال داخلی  بابل سربازان5، برندب

   خشم  بدر نخواهند برد؛ زيرا در شدت  سالم شهر جان
.   را نابود آنم  ايشان  آه  نمودم  خود اراده و غضب

  خود را از ايشانی ، رو  شرارتهايشان  تمام بسبب
 . ام برگردانده

ی ها ی خراب خواهد رسيد آهی ، زمان با وجود اين«6
   سعادت آنی  اهال  آرد و به  خواهم  را ترميم اورشليم
 را   يهودا و اسرائيل اسيران7.  بخشيد  خواهم و آسايش

   را آامياب ، ايشان  آورد و مانند گذشته باز خواهم
   به  نسبت آهی  گناهان  را از تمام آنان8.  گرداند خواهم
  اهم نمود و خو خواهمک اند، پا  شده  مرتكب من

  و افتخار منی  شادء  شهر مايه  اين آنگاه9. آمرزيد
دنيا، مرا ی  قومها  خواهد شد تمام خواهد بود و باعث

ی  و لطف  احسان  جهان  مردمء همه!  آنند تمجيد و تكريم
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 آرد، خواهند ديد و از   خواهم  قومم  در حق را آه
 ». خواهند لرزيد ترس

 شهرهای  گويند آه  می مردم«: فرمايد خداوند می10
 و خالی از   ويران  همه های اورشليم يهودا و آوچه

 بار   مكان ولی در همين11.   است  شده  و حيوانات سكنه
 و  ديگر آواز سرور و شادمانی و صدای شاد عروس

های   قربانی  منء  خانه  به مردم.  خواهد شد داماد شنيده
داوند قادر خ بياييد«:  ، خواهند گفت شكرگزاری آورده

 و   است ، زيرا او نيكو و مهربان  را تمجيد نماييم متعال
 را   سرزمين  اين من» !  پابرجاست  او هميشه رحمت
   خواهم ، سعادتمند و آامياب  گذشته  از دوران بيش

   ويران  شهرهايشء  همه  آه  سرزمين در اين12.  ساخت
خورد، بار   نمی  چشم  به  و حيوانی در آن  و انسان شده

و 13های خود را خواهند چرانيد،   گله ديگر چوپانان
:   جا فزونی خواهد يافت  در همه شمار گوسفندانشان

،   در دشت های آوهستانی، در شهرهای واقع در آبادی
  ، اطراف ، در خاک بنيامين  دشتهای نگب در تمام
بلی، روزی 14.  شهرهای يهودا  و در تمام اورشليم

   اهالی اسرائيل  به های خوبی آه  وعده  تمام  به آيد آه می
 . نمود ، وفا خواهم ام و يهودا داده

را بر ی  عادل  داود، شخص  از نسل  زمان در آن«15
   و انصاف  نشاند تا با عدل  خواهم  سلطنت تخت

يهودا و ی  روزها، اهال در آن16.  آند حكومت
ند آرد و خواهی  زندگ  و امنيت  در آسايش اورشليم

!  خواهد شد ناميده»  ما خداوند عدالت« شهر  اين
 داود،   بعد، از دودمان  به  از آن  بدانيد آه يقين17

   بر تخت  آه وجود خواهد داشتی  آس همواره
  از نسلی و آاهنان18،  بزند  تكيه  اسرائيل سلطنت

   خدمت  مشغول  در عبادتگاه نيز هموارهی الو
و ی آردی  هدايای،سوختنی ها یانخواهند بود تا قرب

 ». آنند  تقديم  حضور من ديگر بهی ها یقربان
 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام  اين سپس19
،   دارم  با روز و شب اگر بتوانی عهدی را آه«21و20

 نيز عهد و   من  بخورد، آنگاه  برهم بشكنی تا نظمشان
 تا از   شكست اهم داود خو  خود را با خدمتگزارم پيمان
 شود، و   و تختش  تاج  وارث  او آسی نباشد آه نسل

 نيز   آاهن  يعنی الويان عهد خود را با خدمتگزارانم

های   و ماسه  آسمان  ستارگان چنانكه22.   گسست خواهم
  ام  بنده  نسل  شمرد، همچنان توان  درياها را نمی ساحل

  اد خواهند شد آه آنقدر زي  الويان داود و خدمتگزارانم
 ». نخواهند بود  شمارش قابل

 : فرمود  من خداوند بار ديگر به23
گويند؟ آنها با ريشخند  ی م  چه مردمی ا آيا نشنيده«24
   و يهودا را برگزيده  اسرائيل خداوند آه«: گويند یم

!  است   خود واگذاشته  حال  را به  ايشان بود، اآنون
» ! خواند قومک ا ي ر  اسرائيل توان یديگر نم

   زمين ، و نظام  روز و شب قوانينی تا وقتی ول26و25
   خود و فرزندان ، ديگر قوم  برقرار است و آسمان

  را از نسلی  آس  نمود، بلكه نخواهمک داود را تر
   و يعقوب ، اسحاق  ابراهيم داود، بر فرزندان

   خواهم  رحمت  و بر ايشان  ساخت فرمانروا خواهم
   بازخواهم  ايشان  را به  رفته  از دست  و سعادتآرد

 ».گرداند
 

 صدقيای  خدا برا پيغام
 ء ، با همه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه زمانی آه
های   سرزمين  تمام  از مردم  خود آه سپاهيان

 و ساير   اورشليم شد، به  می  او تشكيلء  سلطه تحت
   اين  فرمود آه  من  آرد، خداوند به شهرهای يهودا حمله

 :  نمايم  يهودا، اعالم  صدقيا، پادشاه  را به پيغام
   خواهم  تسليم  بابل  پادشاه  دست  شهر را به  اين من«

ی  فرار نخواه تو نيز راه3.  بكشد  آتش  را به آرد تا آن
 حضور  شد و تو را بهی  گرفتار خواه  بلكه داشت
 خواهد  محكوم خواهند برد؛ او تو را   بابل پادشاه
   آنچه  به حال4.  تبعيد خواهد نمود  بابل  و به ساخت

ی  نخواه  آشته تو در جنگ!   فرا ده  گوش گويم یم
   همانگونه مردم. مردی  خواه  در آرامش بلكه5شد، 
 بودند، بخور   از تو پادشاه  پيش  آه اجدادتی  برا آه

. ند يادبود تو نيز بخور خواهند سوزا سوزاندند، به
  افسوس«:  ، خواهند گفت  آرده  تو ماتم آنها در سوگ

   آه استی  چيز ، آن اين» !  درگذشت  پادشاهمان آه
 ». ام  نموده اراده

  پادشاهی  صدقيا  به  خدا را در اورشليم  پيغام من6
 و  اورشليمی ، شهرها  بابل ، سپاه  وقت در اين7.  دادم
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تنها ی  بود، يعن  آرده  را محاصره  و عزيقه الآيش
 هنوز   يهودا آهء ماندهی حصاردار باقی شهرها
 .آردند ی م مقاومت

 
  آنها ها و فريب بردهی آزاد ساز

ی ها  برده  يهودا، تمام  صدقيا، پادشاه بعد از آنكه8
   خداوند به از طرفی  را آزاد آرد، پيغام اورشليم

 ی،عهد مذهبک يی ، ط پادشاهی صدقيا(9.  رسيد من
  یعبرانی  يا آنيز  غالم  آه  بود هرآس تور دادهدس

  حقی  عبران  هيچ  بود آه دارد، او را آزاد آند و گفته
   با هم  همه ديگرباشد، چونی  عبران ندارد ارباب

 دستور   نيز همه  و مردم  قوم بزرگان10. برادرند
خود را آزاد ی ها ، برده  آرده  را اطاعت پادشاه
از   پس بود، چونی  موقت  ايشان داماما اق11. نمودند
 آنها را   آردند و دوباره  را عوض تصميمشانی مدت
   پيغام  خداوند اين همينی برا12 * ! خود ساختند برده

 خداوند،  پيام13) . داد  من  به اورشليمی اهالی را برا
 : بود  اين اسرائيلی خدا

 وقتی اجداد شما را در مصر از بردگی  سالها پيش«
هر 14   آه  و گفتم  عهدی بستم ، با ايشان رهايی دادم

   هفتم  آند، در سال  خدمت  سال  شش  عبرانی آهء برده
.  نكردند  دستور مرا اطاعت اما ايشان. بايد آزاد گردد

 را   خود را تغيير داديد و آنچه ، شما راه چندی پيش15
د را های خو  داديد و برده  بود، انجام  مورد پسند من آه

.  عهد بستيد  منء  مورد در خانه آزاد آرديد، و در اين
   من  نام ايد و به ، عهد خود را زير پا گذاشته اما حال16
 خود ء  زور برده  را به ايد و ايشان احترامی آرده بی

   بود، از ايشان  آرزويشان ای را آه ايد و آزادی ساخته
  اييد و ايشاننم  نمی  مرا اطاعت  چون پس17. ايد گرفته

 و قحطی و   جنگ ء بوسيله  هم آنيد، من را رها نمی
 آرد، و   رها خواهم  مرگ بيماری، شما را در چنگال
  شما به19و18.  نمود  خواهم در سراسر دنيا تبعيد و آواره

 آرديد و  ای را دو پاره  عهد، گوساله  اين  بستن هنگام

                                                 
در زمانی بود که اورشليم در , تصميم به آزادی بردگان   *

هنگامی که محاصره موقت متوقف .  بابلی ها بودءمحاصره
از , مردم روباره به شرارت پرداخته, )11-6: 37ارميا (شد 

 .ها سرپيچی کردند ردهدستور خدا مبنی بر آزادی ب

 را شكستيد؛   گذشتيد، اما عهدتان هايش  پاره از ميان
بلی، .  آرد  خواهم پاره  نيز شما را پاره  من بنابراين
   درباری، خواه  باشيد، خواه  مملكت  از بزرگان خواه
 رفتار   شما چنينء  فرد معمولی، با همه  باشيد خواه آاهن
 ء  تشنه  آه  دشمنانتان شما را در چنگ20.  آرد خواهم
 شويد، و  آشته آرد تا   هستند، رها خواهم خونتان

 وحشی   را خوراک الشخورها و جانوران اجسادتان
  ، برای مدت  بابل هر چند پادشاه21.  نمود خواهم

، ولی   است  شهر آشيده  اينء  از محاصره آوتاهی دست
   سپاه  او را تسليم و درباريان)  يهودا پادشاه( صدقيا  من
  سپاهيان   نمود آه  امر خواهم من22.  آرد  خواهم بابل
 را   آنند و آن  شهر حمله  اين  باز گردند و به بابل

   آرد آه  بكشند؛ آاری خواهم  آتش بگيرند و به
ای   شوند و موجود زنده شهرهای يهودا همگی ويران

 ».باقی نماند در آنها
 

 ها ی رآاب ارميا و طايفه
  پادشاه) پسر يوشيا (  يهوياقيم آهی زمان

 : فرمود  من د بهيهودا بود، خداون
 ء  خانه  را به ها برو و ايشان ی رآابء نزد طايفه«2

ی از اتاقهای  يك  و آنها را به  آن خداوند دعوت
 ».  آن  تعارف  شراب  ايشان ببر و بهی درون

 پدر   ارميا و نام  پدرش  نام  يازنيا، آه  پيش پس3
  و  برادران  و او را با همه  حبصنيا بود، رفتم بزرگش
 ء  خانه به4ها بودند،   رآابیء  طايفهء  نماينده  آه پسرانش

پسر ( نبی   حانان  پسران  اتاق  و به خداوند آوردم
   درباريان  مخصوص  آنار اتاق  اتاق اين.  بردم) يجدليا

 خدا ء  خانه نگهبان)  پسر شلوم( معسيا  و باالی اتاق
  قابل م های شراب  و آوزه  جام آنگاه5.  قرار داشت

 . تا بنوشند  آردم  و تعارف  گذاشتم ايشان
  ، چون نوشيم ی نم ، ما شراب نه«:  گفتند اما ايشان6

   آه  است  نموده وصيت)  پسر رآاب (  يوناداب پدرمان
.   نزنيم  شراب  به ، هرگز لب  فرزندانمان  ما و نه نه
   خانه  نه  آه  است  آرده  ما سفارش  به همچنين7

 و   باشيم  داشته  تاآستان ؛ نه  آنيم  زراعت ، نه بسازيم
  ؛ و گفته  باشيم  چادرنشين  هميشه ؛ بلكه  مزرعه نه

 عمر   سرزمين ، در اين  آنيم  اگر اطاعت است
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   تمام ما هم8.   داشت خواهيمی خوبی و زندگی طوالن
   تا بحال  زمان از آن.  ايم  آرده  او را اطاعت دستورات

 و   و پسران  زنان ، نه ايم  زده  شراب  به  لب ان خودم نه
   صاحب ، نه ايم  ساخته  خانه ما نه9!  دخترانمان
ما در 10.  آنيم یمی  آشاورز  ونه  هستيم مزرعه

   را اطاعت  يوناداب  و دستور پدرمان چادرها ساآنيم
   اين ، به  بابل نبوآدنصر، پادشاهی اما وقت11.  ايم آرده

   به  گرفتيم  و تصميم  آرد، ترسيديم حمله  سرزمين
  همينی برا.  آنيمی  و در شهر زندگ  بياييم اورشليم
 ». در اينجا هستيمک  اين  آه است

   ارميا فرمود آه  ماجرا، خداوند به  از اين پس13و12
   اعالم  اورشليم  اهالی يهودا و ساآنين  او را به آالم
آيا شما «: ويد بگ  او چنين ، از جانب داشته
آنها 14 بگيريد؟   عبرت ها درس خواهيد از رآابی نمی

   امروز لب اند و تا به  آرده  را اطاعت دستور جدشان
 هرگز   من اند، ولی شما از دستورات  نزده  شراب به

   شما را نصيحت  همواره با اينكه. ايد  نكرده اطاعت
تا بگويند   و انبيای خود را نزد شما فرستادم15،  نمودم
  پرستی دست های بد باز گرديد و از بت  از راه آه

 شما و   به  سرزمينی آه  در اين  دهم بكشيد تا اجازه
 زندگی آنيد،   و آرامش ، در صلح ام  بخشيده پدرانتان

ها  رآابی16.  نكرديد  نداديد و اطاعت اما شما گوش
 آنند،  اجرا می  را بطور آامل  يوناداب دستور جدشان

هر بار با 17. آنيد  نمی  مرا اطاعت ولی شما دستورات
 نكرديد و هر بار شما را  ، توجه  گفتم شما سخن

 ای اهالی يهودا و  بنابراين!  نداديد ، جواب خواندم
، بر  ام  گفته  بالهايی را آه  تمام ، من  اورشليم ساآنين

 »! نمود  خواهم شما نازل
خداوند قادر «:  ، گفتم ها آرده ی رآاب  رو به سپس19و18

 شما   چون فرمايد آه ی م اسرائيلی  ، خدا متعال
   اطاعت  را از هر حيث  يوناداب دستور جدتان

ی باقی  مردان  او هميشه  از دودمان ايد، بنابراين آرده
 ». نمايند  و خدمت خواهند بود تا مرا عبادت

 طومار ارميا
 سرپ (  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
 را   پيغام  يهودا، خداوند اين ، پادشاه)يوشيا

 : داد  من به

   عليه  مرا آه  سخنان  و تمام  آن تهيهی طومار«2
  ، از نخستين ام  ديگر گفته  و يهودا و اقوام اسرائيل
   را در آن  امروز، همه  يوشيا تا به  در زمان پيغامم
  را آهی  بالهاي  يهودا تمام مردمی شايد وقت3.  بنويس

 ببينند،   نوشته  بصورت  بياورم  بر سرشان قصد دارم
.  نمايند  بازگشت بد خويشی ها  آنند و از راه توبه
 ». آمرزيد  را خواهم  نيز ايشان  من آنگاه

   و هر آنچه را نزد خود خواندم) پسر نيريا(ک بارو4
  همه  و او او بازگو آردمی  بود، برا خداوند فرموده

  ام ی در اينجا زندان من«:   او گفتم  به سپس5.  را نوشت
 تو در  بنابراين6.   خداوند بروم  خانه  به توانم یو نم
 خداوند برو   خانه گيرند، به ی م  روزه  مردم آهی روز
   در آن ، چون بلند بخوانی  طومار را با صدا و اين

 از سراسر يهودا در آنجا گرد خواهند  روز، مردم
 از  بد خود باز گردند و پيشی ها د از راهشاي7. آمد
 آنند، زيرا   بخشش  دير شود، از خداوند طلب آنكه
، بسيار   فرموده  اعالم  قوم  اين  خداوند عليه آهی بالي

 ».  است سخت
 خدا را تمامًا   آرد و آالم  عمل  منء  گفته بهک بارو8

  ماه امر، در  اين9.  خواند مردمی  خداوند براء در خانه
ی رو) پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت  پنجم  از سال نهم
 ء  خانه  از سراسر يهودا به  روز مردم در آن. داد

.  نمايند  شرآت  روزه  بودند تا در مراسم خداوند آمده
   اتاق بهک  شدند، بارو  شنيدن  آماده همهی وقت10

 و از آنجا  دربار رفتی منش)  پسر شافان(جمريا 
   در حياط  اتاق اين. ( خواند مردمی را براطومار 

  واقع»  جديدء دروازه«ک  خداوند و نزديء خانهی باالي
 .) بود شده

  پيغام)   شافانء پسر جمريا، نوه( ميكايا  آهی هنگام11
   اتاق  به درنگ یب12،  طومار شنيد خداوند را از آن

  م دور ه  قوم  در آنجا بزرگان  آه  دربار رفت منشيان
دربار، داليا ی  منش  اليشاماع  بودند، از جمله جمع

پسر (، جمريا )پسر عكبور ( ، الناتان)پسرشمعيا(
  را آهی ميكايا پيغام13. )پسر حننيا(، صدقيا ) شافان
 بازگو  ايشانی  بود، برا  خوانده قومی براک بارو

ی  يهود  نام بهی ، شخص  قوم  بزرگان آنگاه15و14آرد؛ 
ک  را نزد بارو)ی آوشء  شلميا، نبيرهء ، نوهپسر نتنيا(
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 طومار را   بيايد و آن فرستادند تا از او بخواهد آه
   خواهش  مطابق همک بارو.  نيز بخواند ايشانی برا

 . آرد  عمل ايشان
 يكديگر   به  با ترس  شد، ايشان طومار خواندهی وقت16

  وع موض ما بايد اين«: گفتندک  بارو  آردند و به نگاه
   اين  بگو آه اولی ول17.   برسانيم  پادشاه  عرض را به
   آيا آنها را ارميا گفتهی؟ نوشت  را چگونه مطالب
   به ارميا آنها را آلمه«:  داد جوابک بارو18» ؟ است
» .  طومار نوشتم اينی  رو  با مرآب  و من  گفت آلمه

  نپنها تو و ارميا خود را«: گفتندک  بارو  به ايشان19
بعد طومار 20» ! نگوييد آجا هستيد  هيچكس آنيد و به

  دربار، گذاشتند و بهی ، منش  اليشاماع را در اتاق
 او   اطالع  را به  رفتند تا قضيه حضور پادشاه

 .برسانند
.  را فرستاد تا طومار را بياورد»یيهود « پادشاه21

ی آورد و برای  منش  اليشاماع  را از اتاق او نيز آن
 حضور داشتند،   دربار آه  مقامات  و تمام شاهپاد

ی  زمستان  در آاخ  بود و پادشاه زمستان22. خواند
   چند ستون»یيهود«ی وقت23.  بود  نشسته  آتش مقابل
 را با چاقو بريد و   قسمت  آن  را خواند، پادشاه از آن

شد  ی م  طومار خوانده  آه ، و بتدريج  انداخت در آتش
.  طومار را سوزاند  داد تا تمام  ادامه آار را همين

 خدا نترسيدند و   آالم  از شنيدن او و اطرافيانش24
  ، داليا و جمريا به  الناتان و با اينكه25،  نشدند غمگين
او ی  طومار را نسوزاند، ول  آردند آه  التماس پادشاه
 .ننمودی توجه

پسر ( و سرايا  ئيل ی يرحم  شاهزاده  به  پادشاه آنگاه26
 مرا و  دستور داد آه)  پسر عبدئيل(و شلميا )  عزرئيل
  خداوند ما را پنهانی  آنند، ول را بازداشتک بارو
 . بود آرده

   طومار را سوزاند، خداوند به  پادشاه  از آنكه پس27
 ء  و همه  آنم ديگر تهيهی طومار28   فرمود آه من

ی ر رو، ب  بودم نوشتهی  در طومار قبل را آهی سخنان
   خداوند چنين  آه  بگويم  پادشاه و به29،   بنويسم آن
   زيرا در آنی، طومار را سوزاند تو آن«: فرمايد یم

   را ويران  مملكت  اين  بابل  پادشاه  بود آه  شده نوشته
 و   از انسان  است  در آن  را آه خواهد آرد و هر چه

،  هوياقيميی  ا بنابراين30.  خواهد برد  از بين حيوان
داود ی  پادشاه بر تختی  تو آس  يهودا، از نسل پادشاه
 خواهد شد   انداخته  تو بيرونء جنازه.  نخواهد زد تكيه

ی ، در سرما باق  و شب  سوزان تا روز، زير آفتاب
 را   مملكتت  را و بزرگان تو را و خاندانت31. بماند

   نمود، و تمام  خواهم  مجازات بخاطر گناهانتان
   مردم ، بر سر تو و بر سر تمام ام  گفته را آهی بالهاي

ی  هشدارها  به  آورد، چون  خواهم يهودا و اورشليم
 ».آنيد ینمی  توجه من
  گفته  قبًال  آه  و آنچه ديگر گرفتمی  طومار  من پس32

 تا بنويسد؛  بازگو آردمک  بارو ، بار ديگر به بودم
 ! افزود  آن نيز بهی ر بسيا  بار خداوند مطالب اينی ول
 

 آند ی دعا م صدقيا از ارميا درخواست
  ، بجای يهوياآين  بابل نبوآدنصر، پادشاه

) پسر يوشيا(، صدقيا )  پادشاه پسر يهوياقيم(
   صدقيا، نه ولی نه2.  پادشاهی يهودا نشاند را بر تخت
   باقی مانده  مرزوبوم  در آن  مردمی آه  و نه درباريانش

   به  من  خداوند توسط  پيغامهايی آه ، هيچيک بهبودند
، صدقيای  با وجود اين3. آردند داد، توجهی نمی آنها می
پسر  ( و صفنيای آاهن) پسر شلميا ( ، يهوآل پادشاه
 برای   بخواهند آه  فرستاد تا از من را نزد من) معسيا
   بودم  هنوز زندانی نشده  من  زمان در آن(4.   دعا آنم قوم
 .) رفتم  می خواستم  می  هر جا آه و به

يهودا ی جنوبی  مرزها  مصر به سپاهيانی وقت5
 را آزاد آنند،   اورشليمء  شده رسيدند تا شهر محاصره

 آشيدند تا با   دست  از محاصره  بابل سپاهيان
 . بجنگند مصريان

   فرستادگان  او به از جانب7   فرمود آه  من خداوند به6
 :  بگويم ين چن پادشاه

   تا از آينده  فرستاده  حضور من  يهودا شما را به پادشاه«
 برای   مصر آه  سپاهيان  او بگوييد آه به. باخبر شود
نشينی خواهند   مصر عقب اند، به  شما آمده آمک به

   شهر حمله  اين  تا به ها باز خواهند گشت و بابلی8آرد، 
  خود را فريب9. شند بك  آتش  را بگيرند و به آنند و آن

آنها . گردند ها ديگر باز نمی ندهيد و فكر نكنيد بابلی
 را   بابل  سپاه حتی اگر تمام10!  مطمئنًا باز خواهند گشت
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ای سرباز زخمی در   عده  فقط  بكوبيد آه  درهم چنان
   بيرون  و خيزان  باقی بمانند، همانها افتان چادرهايشان

 شهر را   خواهند داد و اين خواهند آمد و شما را شكست
 »! خواهند آشيد  آتش به
 

  ارميا  شدن محبوس
   دست  اورشليمء  از محاصره  بابل  سپاه آهی هنگام11

 از  من12،  شود  مصر وارد جنگ آشيد تا با سپاه
  آهی  ملك  تا به  شدم  بنيامين  سرزمين  عازم اورشليم
   به  اينكه بمحضی ول13.  نمايمی ، سرآش  بودم خريده
   اتهام  مرا به  نگهبانان ، رئيس  رسيدم  بنيامينء دروازه
،   نگهبان اين. (ها دستگير آرد یبابلی برای جاسوس

 .) حننيا بودء يرئيا پسر شلميا، نوه
ی  و جاسوس  هرگز قصد خيانت  آه  گفتم من14

  نكرد و مرا نزد مقاماتی يرئيا توجهی ول.  ام نداشته
   شدند، مرا شالق  خشمگين آنها بر من16و15. شهر برد
ی ، منش  يوناتانء  خانه  زيرزمين  سياهچال زدند و به
 بودند،   آرده  تبديل  زندان  را به  آن دربار، آه
.  بودمی در آنجا زندانی  زياد  مدت من. انداختند

 فرستاد و مرا   من  بدنبال پادشاهی  صدقيا سرانجام17
آيا «:  پرسيد  از من  و مخفيانهآوردی  سلطنت  آاخ به
:  گفتم» ی؟داری  خداوند پيغام از طرفی  تازگ به
   بابل  پادشاه  تو تسليم  آه خداوند فرموده!   دارمی،بل«

 »!شدی خواه
 و از   آشيدم  خود را پيش  زندانی شدن  موضوع آنگاه18

   زندان  مرا به  آه ام  آرده  چه مگر من«:   پرسيدم پادشاه
   تو يا به  به  نسبت ؟ آيا من  چيست ايد؟ جرمم داختهان

  آن19؟  ام  شده  خطايی مرتكب  مردم  اين  و يا به درباريان
  آردند پادشاه  پيشگويی می انبيای شما آجا هستند آه

،  ای پادشاه20 نخواهد آرد؟   ما حمله  سرزمين  به بابل
  ، چون ن بازنگردا  سياهچال  آن  مرا به آنم تقاضا می

 ». داد  خواهم يقينًا در آنجا جان
   سياهچال  آن  دستور داد مرا به پادشاهی  صدقيا پس21

   قصر پادشاه  مرا در زندان باز نگردانند، بلكه
شود، هر  ی در شهر پيدا م  نان آهی دارند و تا وقت نگه

   من  ترتيب بدين.  بدهند  من  به  تازه نانی روز مقدار
 .  شدم  منتقل  قصر پادشاه  زندان به

 
  ارميا در سياهچال
 ،)پسر فشحور(، جدليا ) پسر متان(اما شفطيا 

) پسر ملكيا(و فشحور ) پسر شلميا ( يوآل
 در شهر  هر آه«2:  گفتم  می  چنين  مردم  به  من شنيدند آه

 و بيماری خواهد مرد، ولی هر  بماند با شمشير و قحط
خداوند 3.  خواهد ماند د، زندهها شو  بابلی  تسليم آه

 خواهد   را تصرف  حتمًا اورشليم  بابل  پادشاه  آه فرموده
 رفتند  نزد پادشاه ،  سخنان  اين  آنها با شنيدن پس4» !آرد

   دستور بفرمايی اين  آه آنيم استدعا می«: و گفتند
 و   مردمء  روحيه  سخنانش  آنند، چون  را اعدام شخص

او يک . آند  می  را تضعيف مانده باقی چند سرباز  اين
 ».  است خائن

،  بسيار خوب«:   آرد و گفت  موافقت پادشاهی صدقيا5
  توانم ی نم من.  آنيد دانيد، عمل ی م هر طور صالح

 »! بكنمی  شما آار  ميل برخالف
   به  آوردند و با طناب  بيرون  آنها مرا از زندان پس6

   ملكيا بود، پايين شاهزاده   به  متعلق آهی  چاه داخل
 و   پر از گل  آن تهی ، ول  نداشت  آب  چاه آن. فرستادند

 .  فرو رفتم  در گل بود، و منی ال
   مهم  سرا و از مقامات  خواجه آهی حبشک عبدمل8و7

  پس. اند  انداخته  سياهچال  مرا به دربار بود، شنيد آه
  ساند، و به ر  بنيامينء  دروازه  خود را به با عجله
  پذيرفت ی حضور م  را به  در آنجا مردم  آه پادشاه
ی ا ، افراد تو آار ظالمانه سرور منی ا«9:  گفت
او در آنجا از . اند  انداخته  ارميا را در چاه اند آه آرده

   هم  نان تكهک  در شهر ي خواهد مرد، چونی گرسنگ
 ».شود یپيدا نم

 سی نفر را با  داد آه عبدملک دستور   به  پادشاه پس10
   بيرون  از چاه  بميرم  از آنكه خود ببرد و مرا پيش

   افراد به  با اين  همراه عبدملک بالفاصله11. بياورد
 و لباسهای   و از آنجا مقداری پارچه  رفت انبار آاخ

 آمد و آنها را برای   بر سر چاه سپس.   برداشت آهنه
  اين«:   گفت  من هب12 فرستاد و   پايين  با طناب من

 بگذار تا وقتی   را زير بغلت های آهنه ها و لباس پارچه
  وقتی من» ! نشوی ، اذيت آشيم  باال می تو را با طناب
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 قصر   زندان  آشيدند و به مرا بيرون13،  حاضر شدم
 .  بازگرداندند تا همانجا بمانم پادشاه

 
  صدقيا با ارميا مخفيانهی گفتگو

 فرستاد و   من ، بدنبال  صدقيای پادشاه از مدتی، پس14
 حضور خود   خدا به  خانه  سومء  دروازه مرا در محل
  خواهم  و می از تو سؤالی دارم«:   گفت  من آورد و به

 »! بگويی  من ، به  هست  آه  را هر چه حقيقت
 و  ، مرا خواهی آشت  را بگويم اگر حقيقت«:  گفتم15

   نخواهی ، گوش  آنم تاگر تو را راهنمايی و نصيح
 ».آرد

 خورد   قسم منی  برا  در نهان پادشاهی  صدقيا پس16
،   بخشيده  ما حيات  به  آه  خداوند زنده به«:  و گفت

  آهی  آسان  و بدست  آشت  تو را نخواهم سوگند آه
 »! سپرد  هستند، نخواهم  خونتء تشنه

،  متعالخداوند، خدای قادر «:   صدقيا گفتم  به آنگاه17
 شوی،   بابل  پادشاه  اگر تسليم  آه  فرموده خدای اسرائيل
   به  شهر هم  خواهيد ماند و اين  زنده ات تو و خانواده

 نشوی،  ولی اگر تسليم18 نخواهد شد؛   آشيده آتش
 خواهند   آتش ، به  آرده  شهر را تصرف ها اين بابلی

 »!آشيد و تو نيز گرفتار خواهی شد
   ممكن ، چون  شوم  تسليم ترسم ی م من«:  گفت  پادشاه19

 طرفدار خود،   يهوديان  دست ها مرا به ی بابل است
  بر سرمی  بالي  چه  نيست  معلوم آنگاه. بسپارند

 ».خواهند آورد
 آنها نخواهند   تو را به  آه  بدان يقين«:   دادم جواب20

   خداوند اطاعت  از آالم  آه آنم یاستدعا م. سپرد
. شدی  نخواه  آشته ، چون  توست  نفع  به  اين.ینماي

   خداوند در رؤيا بهی، شو تسليمی اما اگر نخواه21
ی  سلطنت  در آاخ آهی  زنان  تمام آه22  داد  نشان من
 خواهند   بابل  سپاه  فرماندهان  دست اند، به ماندهی باق
   برده  بيرون  از آاخ  ايشان آهی هنگام. افتاد
   به پادشاهک  نزدي دوستان«:  د، خواهند گفتشون یم

 خود  ها او را بحال یاند و در سخت  آرده او خيانت
   بدست  و فرزندانت  زنان تمام23» !اند رها نموده

 فرار   به ها خواهند افتاد و خود نيز موفق یبابل

ی  گرفتار خواه  بابل  پادشاه شد و در چنگی نخواه
 »!  خواهد سوخت  شهر در آتش  و اين گشت

ما ی از گفتگوی  آس  باش مواظب«:  صدقيا گفت24
!  نباشد  جانت متوجهی  پيدا نكند تا خطر اطالع

   با تو صحبت  باخبر شوند آه  درباريان آهی هنگام25
 تهديد خواهند نمود تا از   مرگ ، تو را به ام آرده

   ايشان بهی ول26؛ يابندی ما آگاهی  گفتگو موضوع
  مرا به   آه  آردم  التماس  پادشاه  به گو آه ب فقط

 در آنجا   باز نگرداند، چون  يوناتانء  خانه سياهچال
 »! مرد خواهم

 ،  بزرگان  تمام نكشيد آهی طول.  شد همانطور هم27
ی  گفتگوي  چه  با پادشاه  آمدند و پرسيدند آه نزد من
  ود، به ب  گفته  پادشاه  آه  نيز همانگونه من.  ام داشته

ی  نتوانستند آار ديگر  هم ايشان.   دادم آنها جواب
.  بود  را نشنيده  و پادشاه  من سخنانی بكنند، زيرا آس

   دست  به  اورشليم آهی  تا روز  ترتيب  اين به28
 .  ماندم  قصر پادشاه ها افتاد، در زندان یبابل
 

   اورشليم سقوط
  صدقيا،  سلطنت  سال  از نهمين  دهم در ماه
، با   بابل  يهودا، نبوآدنصر، پادشاه پادشاه

  ، آن  آرده  حمله  اورشليم  خود بار ديگر به  سپاه تمام
  ، از سال  چهارم  ماه در روز نهم2.  نمود را محاصره

  ها ديوار شهر را خراب ی صدقيا، بابل  سلطنت يازدهم
   نمودند و شهر را تصرف  رخنه  داخل ، به آرده
 شهر   داخل  بابل  سپاه  فرماندهان  تمام سپس3. ندآرد

.  نشستند»ی وسطء دروازه« آنار  شدند و پيروزمندانه
 و   شراصر، سمجرنبو، سرسكيم  آنها نرجل در ميان
   چشم ، به)  بابل مشاور پادشاه( شراصر  نرجل

 .خوردند یم
 شهر   ديدند آه  و لشكريانش پادشاهی صدقيای وقت4

 دو ديوار   بين آهی ا  از دروازه ، شبانه  آرده سقوط
ی بود، فرار آردند و بسوی  سلطنت  آاخ  باغ پشت
   را تعقيب بابليها، پادشاهی ول5.  رفتند  اردنء دره

 حضور   اريحا گرفتند و به آردند و او را در دشت
  او در شهر ربله.  آوردند  بابل نبوآدنصر، پادشاه

  در آنجا او حكم.  بود شده مستقر  حماتک  در خا واقع
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 دستور   بابل پادشاه6.  صدقيا را صادر آرد مجازات
 يهودا را در برابر   صدقيا و مقامات داد فرزندان

   چشمان  امر آرد آه سپس7.  آنند  او اعدام چشمان
 درآورند و او را با زنجير ببندند  صدقيا را از حدقه

 . ببرند  بابل و به
  را بهی  سلطنت ليها شهر و آاخ، باب  ضمن در اين8

  به9.  آردند  آشيدند و ديوار شهر را خراب آتش
 ء ، باقيمانده  بابل  سپاهء  فرمانده دستور نبوزرادان

   آورده  او پناه  به را آهی  آسان  و تمام  اورشليم جمعيت
ی  چيز  را آه فقيرانی ول10؛  فرستادند  بابل بودند، به

 و  گذاشتند و مزرعهی يهودا باق  نداشتند در سرزمين
 . دادند  ايشان  به تاآستان

 
 ارميای آزاد

   دستور داده  نبوزرادان  نبوآدنصر به در ضمن12و11
   از من  بود آه  آرده  مرا پيدا آند و سفارش بود آه
، در  خواهم ی م  نمايد و هر چه مواظبتی بخوب

   سپاهء ده، فرمان  نبوزرادان پس14و13.  بگذارد اختيارم
   و نرجل سرايان  خواجه  رئيس  و نبوشزبان بابل

 دستور   طبق  و ساير مقامات شراصر، مشاور پادشاه
 فرستادند تا مرا ببرند و   زندان بهی ، سربازان پادشاه

  بسپارند تا مرا به)   شافانء ، نوه پسر اخيقام( جدليا  به
 خود   قوم يان م  به  من  ترتيب  اين به.  خود ببردء خانه
 .  بودند، بازگشتم ماندهی  باق  سرزمين  در آن آه
 

  ک عبدمل  به  خدا نسبت نظر لطف
 هنوز در   من آهی ها، زمان ی بابلء  از حمله پيش15

 : داد  من  را به  پيغام ، خداوند اين  بودم زندان
   او بگو آه  و به بفرستی حبشک  عبدمل  سراغ به«16

: فرمايد ی م  چنين اسرائيلی ، خدا الخداوند قادر متع
  بر سر اينی ، بزود  بودم  قبًال گفته را آهی بالهاي«

. بودی  خواه  آورد، و تو نيز شاهد آن شهر خواهم
   دست  داد و به  خواهم  نجات تو را از مهلكهی ول17

. شدی  نخواه  آشتهی،ترس ی م  از ايشان آهی آسان
 ی، دار  من  به  نسبت آهی  و اعتماد  ايمان  پاس به18

   خواهم  نگه  و تو را در امان آنم ی م  را حفظ جانت
 ». داشت

 
  ارميا نزد جدليا سكونت

   برده  بابل  به  و يهودا آه  اورشليم اسيران
 نيز در  من.  رسيدند  رامه  به شدند، در راه می

  سپاه ء  فرمانده ؛ ولی در آنجا نبوزرادان  بودم  ايشان ميان
 . آرد  زنجيرهای مرا گشود و آزادم بابل

 بود  خداوند، خدای تو گفته«:  او مرا فرا خواند و گفت2
 او  و اآنون3 خواهد نمود؛   را ويران  سرزمين  اين آه
   باليا بدين  اين تمام.   است  خود را عملی آرده قول
ايد و او را   آرده  او گناه  به  شما نسبت  آه  است سبب

  گشايم  را می  زنجيرهايت ، من حال4. ايد  ننموده طاعتا
 بيايی،   بابل  به خواهی با من اگر می.  آنم  می و آزادت

 آيد؛ ولی  بعمل   از تو بخوبی مراقبت  آه دهم ترتيبی می
   اين خواهی بيايی، اشكالی ندارد؛ تمام اگر نمی
   دوست  هر جايی آه ، به  روی توست  پيش سرزمين

اما اگر قصد داری بمانی، نزد جدليا 5. ری، برودا
   او را حاآم  بابل  پادشاه ، آه)  شافانء ، نوه پسر اخيقام(

 جدليا   آه  قومء  بقيه ، برو و در ميان  است يهودا ساخته
، مختار  بهرحال.  آند، بمان  می  حكومت بر ايشان

 »! شو خواهی، ساآن  می درهر جا آه. هستی
 داد و مرا آزاد   من  به و پولک خورا ی مقدار سپس
   و در ميان  نزد جدليا آمدم  شهر مصفه  به پس6. آرد
 .  شدم  بودند، ساآن ماندهی  در يهودا باق  آه  قومء بقيه

 
  يهودا جدليا، حاآم

 لشكر و  ، بعضی از سرداران  ميان در اين7
 بودند و در  ها نشده  بابلی  هنوز تسليم سربازانشان

 جدليا از  ولی وقتی شنيدند آه. بردند را بسر میصح
 و فقرای   بازماندگان ، سرپرست  بابل  پادشاه طرف

.  آمدند  مصفه  جدليا به برای ديدن8،   است  شده سرزمين
، )پسر نتنيا ( اسماعيل:  بودند از  افراد عبارت اين

پسر (، سرايا )  قاريح پسران (  و يوناتان يوحانان
پسر (، يزنيا )  نطوفات اهل( عيفای  پسران، ) تنحومت
  جدليا آنها را مطمئن9.   ايشان ، و سربازان)معكاتی
 و  ها بشويد، در امن  بابلی اگر تسليم«:  ، گفت ساخته
   خدمت  بابل  پادشاه همينجا بمانيد، به.  خواهيد ماند امان

 در  من10.  شود  خير و صالحتان  چيز به آنيد تا همه
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 امور   برای رسيدگی به ها آه  بابلی  تا به مانم می  مصفه
؛ ولی شما در هر  آيند، پاسخگو باشم  می  سرزمين اين

 را   شويد و زمين توانيد ساآن خواهيد، می  می شهری آه
 و  ، شراب  ميوه  آردن آوری و ذخيره  جمع آباد آنيد و به

 ». شويد  مشغول روغن
 و  ، ادوم  عمون،  موآب  به نيز آهی يهوديان11
 هنوز   بودند، شنيدند آه  گريخته اطرافی ها یآباد
اند و جدليا فرماندار  ماندهی در يهودا باقی ا عده

   اين  از تمام بنابراين12.   است  شده سرزمين
 نزد جدليا   يهودا بازگشتند و در مصفه ها به سرزمين
 پرداختند و   و زرع  آشت  گزيدند و به سكونت
 . آردند  جمع  فراوان محصول

 
  جدليا قتلی ماجرا

و ساير )  پسر قاريح (  يوحانانی، از مدت پس14و13
   بودند، به ها نشده ی بابل  تسليم  لشكر آه سرداران
،   بعليس  دادند آه  جدليا اطالع  آمدند و به مصفه
را مأمور ) پسر نتنيا ( ها، اسماعيل ی عمون پادشاه
 آنها را باور ء جدليا گفتهی ول.  تا او را بكشد آرده
   بده اجازه«:   جدليا گفت  به  محرمانه يوحانان15. نكرد
 از ماجرا   هم هيچكس.   را بكشم  و اسماعيل  بروم آه

   او تو را بكشد؟ هيچ چرا بگذاريم. باخبر نخواهد شد
   به آهی  بر سر يهوديان  صورت در آنی ا فكر آرده

   پراآنده  خواهد آمد؟ همه اند، چه اينجا بازگشته
 ».  خواهند رفت خواهند شد و از بين

   چنين دهم ی نم  تو اجازه  به من«:  جدليا گفتی ول16
  حقيقتی گوي ی م  اسماعيلء  درباره  آنچهی؛بكنی آار
 ».ندارد

 
  ءپسر نتنيا، نوه ( ، اسماعيل  هفتم اما در ماه
كی از  سلطنتی و ي  از خاندان آه)  اليشاماع

   مصفه  نفر به  ده  همراه  بود، به  پادشاه  بلند پايه مقامات
خوردند،   غذا می  با هم هنگامی آه. نزد جدليا آمد

 را  ، شمشيرهايشان  و همراهانش  اسماعيل ناگهان2
  سپس3. ، او را آشتند ور شده آشيدند و بر جدليا حمله

 در   را آه يهودی و بابلی  سربازان  رفتند و تمام بيرون
 . آردند  عام  با جدليا بودند، قتل مصفه

 شود،   ماجرا پخش  خبر اين  از آنكه روز بعد، پيش4
 از   و سامره ، شيلوه هشتاد نفر از شهرهای شكيم5

 عزاداری، با   رسم آردند و به  عبور می نزديكی مصفه
، با   خراشيده  و صورت های دريده ، لباس  تراشيده ريش
 در  اسماعيل6. رفتند خداوند می ء  خانه بخور به و  هديه
 آنها از شهر  ، برای استقبال گريست  زارزار می حاليكه
بياييد و ببينيد «:   رسيد، گفت  ايشان وقتی به.   رفت بيرون
 »!  است  بر سر جدليا آمده چه

   و همدستانش  وارد شهر شدند، اسماعيل وقتی همه7
   را در گودال هايشان هآنها را نيز آشتند و جناز

   به  نفر بودند آه ، ده  گروه ولی در آن8. انداختند
 اگر آنها را نكشد، بروند و هر   دادند آه  قول اسماعيل

  اند، برايش  آرده  پنهان  و عسل ، جو، روغن  گندم چه
  گودالی آه9.  نفر را نكشتند  ده  آن پس. بياورند
   همان  انداخت در آن را  مقتولين ء  جنازه اسماعيل

 و   بنای برج  هنگام ، به  آسای پادشاه  آه گودالی است
،   اسرائيل  با بعشا، پادشاه  جنگ  در زمان باروی مصفه
   پادشاه ، دختران  اسماعيل در ضمن10.  بود حفر نموده

   بودند و نبوزرادان  در مصفه  را آه  قوم و بازماندگان
 جدليا   دست  را به ، ايشان بابل  گارد پادشاه  ءفرمانده
 و   را با خود برداشت  بود، اسير آرد و همه سپرده

 . افتاد ها براه  عمونی بسوی سرزمين
 لشكر  و ساير سرداران)  پسر قاريح ( ولی يوحانان11

   نفرات با تمام12 آگاهی يافتند،   اسماعيل وقتی از جنايت
آنها در . بكشند او پرداختند تا او را   تعقيب خود به

.  او رسيدند  به  در جبعون  واقع  بزرگء نزديكی برآه
 بودند، وقتی   اسماعيل  در اسارت اشخاصی آه14و13

 او را ديدند، از خوشحالی فرياد   و همراهان يوحانان
 .برآوردند و بسوی آنها دويدند

   نفر از همدستانش  با هشت  گيرودار اسماعيل در اين15
 .ها بگريزد  عمونی  سرزمين  شد به موفق

،   سربازانء  همه  بالفاصله  و افرادش يوحانان18و17و16
   داده  نجات سرايانی را آه ها و خواجه ، بچه زنان

   آمهام  جيروتء  دهكده  به  محل بودند، برداشتند و از آن
   بابليها به  رفتند، تااز آنجا از ترس  لحم در نزديكی بيت

  ، به  بابل را جدليا، فرماندار پادشاهمصر بگريزند، زي
 . بود  شده  آشته  اسماعيل دست
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  از ارميا مردمی  دعا درخواست

 و) پسر هوشعيا( * و عزريا  يوحانان آنگاه
، از   مردم  لشكر و تمام ساير سرداران

  التماس«: و گفتند2  آمدند ، نزد من تا بزرگک آوچ
   آه  همانگونه ، چون ما دعا آنی  برا آنيم یم
ی باقی  آمء  عده  فقط  بزرگ  قوم  از آنی،بين یم

 نما تا   درخواست خودتی از خداوند، خدا3.  ايم مانده
 ».  آجا برويم  و به  آنيم  دهد چه  ما نشان به
   درخواست  طبق ، من بسيار خوب«:   دادم جواب4

 آرد  شما دعا خواهمی  حضور خداوند، خدا شما، به
 رای  و چيز  گفت  شما خواهم  بفرمايد، به هو هر چ
 »! نمود  نخواهم پنهان

 او   خداوند بر ما اگر هر چه لعنت«: آنها گفتند5
   ما باشد، چه  دلخواه  طبق چه6،   نكنيم بگويد، اطاعت

 حضور   تو را به خود را آهی ما خداوند، خدا! نباشد
  ر مطيع نمود، زيرا اگ  خواهيم ، اطاعت فرستيم یاو م

 خير و  ما بهی  چيز برا ، همه  او باشيم دستورات
 ». خواهد شد تمامی خوب

 
 ارميای  دعا  خدا به پاسخ

 نيز  من8.  داد  جواب  دعای من  روز بعد، خداوند به ده7
 را از   قوم  لشكر و تمام  و ساير سرداران يوحانان
:   گفتم  ايشان و به9   تا آوچک فرا خواندم بزرگ

   خداوند، خدای اسرائيل  درگاه  شما را به خواستدر«
   سرزمين در اين«10:  فرمود ، چنين  و او در پاسخ بردم
  اگر بمانيد، شما را استوار و برقرار خواهم. بمانيد
 آرد،   نخواهم  و پراآنده  و ديگر شما را منهدم ساخت
  ، بسيار غمگين  آوردم  بر سرتان  از باليی آه چون
 با شما   من  نترسيد، چون  بابل ديگر از پادشاه11.  ام شده
  من12.   او برهانم  و از دست  دهم  تا شما را نجات هستم

 او بر شما   آرد آه  خود، آاری خواهم از روی رحمت
   در سرزمين  دهد آه  باشد و اجازه  داشته نظر لطف

 ».خود باقی بمانيد

                                                 
 . آمده است»يزنيا«, »عزريا«ها بجای  در برخی نسخه   *

د و نخواهيد در  نكني ولی اگر خداوند را اطاعت«14و13
 مصر پافشاری   به  بمانيد، و برای رفتن  سرزمين اين

،   بتوانيد در آنجا از جنگ  اميد آه  اين نماييد، به
  در اين15 باشيد،   در امان  و هراس گرسنگی و ترس

،   يهودا، خداوند قادر متعال ، ای بازماندگان صورت
 اصرار اگر«: فرمايد  می  شما چنين  به خدای اسرائيل

 از  ای آه  و قحطی جنگ16 مصر برويد،   به داريد آه
 خواهد شد و در  ترسيد، در آنجا دامنگيرتان  می آن

 آسانی   سرنوشت اين17.   خواهيد رفت همانجا از بين
 مصر بروند و در آنجا   اصرار دارند به  آه است

، گرسنگی و  بمانند؛ بلی، شما همگی در اثر جنگ
 در  بيماری خواهيد مرد و هيچيک از شما از باليی آه

 بدر نخواهد   سالم  آورد، جان  خواهم آنجا بر سرتان
 بر سر   من  و غضب  خشم  آتش  آه همانگونه18. برد
  وارد مصر  اينكه ، بمحض  ريخت هالی اورشليما

  شما مورد نفرت.  شويد، بر سر شما نيز خواهد ريخت
 و ناسزا   شما نفرين  و به و انزجار قرار خواهيد گرفت

 ». را نخواهيد ديد  و ديگر هرگز وطنتان خواهند گفت
   به  آه  است  شما گفته خداوند به«:   گفتم در پايان19

.   شما دادم  را به  هشدار الزم  هم و منمصر نرويد 
 بزرگی   مصر برويد اشتباه  اگر به  بدانيد آه پس20

 دعا   خواستيد تا برايتان شما از من. شويد  می مرتكب
 خواهيد   خداوند بگويد اطاعت  هر چه  و گفتيد آه آنم
   به  آلمه  به  خداوند فرمود، آلمه امروز آنچه21. آرد

   آه حال22. آنيد  نمی ، ولی شما اطاعت ام شما گفته
 در آنجا   بدانيد آه  مصر برويد، يقين اصرار داريد به
 ». و قحطی و بيماری خواهيد مرد در اثر جنگ

 
 برند ی مصر م ارميا را به
  آنها  به  خداوند را بطور آامل پيغامی وقت

و ) پسر هوشعيا(عزريا 3و2،   نمودم اعالم
 خودپسند  و ساير اشخاص)  اريحپسر ق ( يوحانان
 تو  ما بهی  خداوند، خدا!یگوي ی م تو دروغ«: گفتند
پسر (ک بارو!   مصر نرويم  ما به  آه  است نگفته
   آه  است  تو گفته  و به  چيده برضد ما توطئه) نيريا
ها ما  ی و بابل تا ما اينجا بمانيمی  را بگوي  مطالب اين

 ». ببرند  بابل  به  برده را بكشند يا مثل
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   لشكر و ساير مردم  و سرداران  يوحانان پس4
 آنند و در يهودا  نخواستند دستور خداوند را اطاعت

   به آهی  آسان تمامی ، حت  ايشانء همه5. بمانند
   و بعد بازگشته فرار آردهک نزديی ها سرزمين

 مصر   لشكر عازم  و سرداران بودند، با يوحانان
 و نيز  ، آودآان ، زنان ، مردان  گروه در اين6. شدند

 ء ، فرمانده  نبوزرادان آهی  آسان  و تمام  پادشاه دختران
شدند؛  ی م  بود، ديده  جدليا سپرده  دست ، به  بابل سپاه
.  زور با خود بردند را بهک  و بارو منی  حت ايشان

 و وارد شهر   مصر رسيديم  به  ترتيب  اين به7
 آنها از دستور خداوند   ترتيب  اين به.   شديم تحفنحيس
 .آردندی سرپيچ

   سخن  بار ديگر خداوند با من  در تحفنحيس آنگاه8
 : و فرمود گفت

،   ايشان  و در برابر چشمان  آن  يهودا را جمع مردان«9
  مشرف   محوطه سنگهای بزرگی بگير و در سنگفرش

،   آن  پنهان  مصر در تحفنحيس  قصر پادشاهء بر دروازه
،   خداوند قادر متعال  من  يهودا بگو آه  مردان و به10

   را به  بابل  خود، نبوآدنصر، پادشاهء  بنده خدای اسرائيل
 خود را روی   سلطنت  آورد، و او تخت مصر خواهم

اند، برقرار   شده  در اينجا پنهان  سنگهايی آه همين
 را روی آنها  اش  شاهانه  و سايبان خواهد ساخت

 خواهد   مصر را ويران او مملكت11.  برخواهد افراشت
،   مرگند، خواهد آشت  به  محكوم  و آنانی را آه ساخت

 اسيری خواهد برد و   تبعيدند، به  به  محكوم آنانی را آه
 شمشير   شوند، از دم  بايد با شمشير آشته آنانی را آه

   آتش های مصر را به  بتخانه همچنين12. خواهد گذراند
خواهد آشيد، و بتها را يا خواهد سوزاند و يا با خود 

 آكهای   چوپان  آه همانگونه.  خواهد برد  غنيمت به
  چيند، نبوآدنصر هم  يک برمی  خود را يک به لباس

 آنجا   خواهد آرد و پيروزمندانه  غارت مصر را تمام
 را  شمس او بتهای شهر بيت13.  را ترک خواهد گفت

 ».های مصر را خواهد سوزاند  بتخانه و خواهد شكست
 

  مصر بهی  متوار يهوديانی  خدا برا آالم
  اسرائيل یبنی ، خدا خداوند قادر متعال

 مصر   در شمال آهی  يهوديان  تمامء درباره

،  مجدلی در شهرهای آردند، يعن یمی زندگ
   در سراسر جنوب آهی ، و آنهاي ، ممفيس تحفنحيس

 : فرمود  چنين  من  به بودند، مصر ساآن
يهودا ی  و ساير شهرها  با اورشليم  من شما ديديد آه«
  از سكنهی  و خال  ويران امروز همی حت!   آردم چه

را ی ا  بيگانه  آنها خدايان  ساآنين چون3، هستند
  شناختند و نه ی م  خودشان  نه پرستيدند آه یم

ور   مرا شعله  شرارتها خشم ، و با اين اجدادشان
 خود،   خدمتگزاران  همواره  من با اينكه4. ساختند

ی  آارها  را از اين  تا ايشان فرستادم یانبياء را م
دادند و از  ی نم آنها گوشی ول5،  آنند انگيز منع نفرت
 بتها   پرستش  به آشيدند، بلكه ی نم  خود دست گناهان
   من  و غضب ، خشم  جهت  همين به6. دادند ی م ادامه
  اورشليمی ها يهودا و آوچهی  بر شهرها انند آتشهم

  جا را بينيد، همه ی امروز م فرود آمد و همانطور آه
 .  است  ساخته ويران

زنيد؟ چرا   خود میء  ريشه  به  چرا تيشه  حال پس«7
 و نوزاد،  ، طفل  همگی از مرد و زن آنيد آه آاری می
 شما  چون8 برويد، و آسی از شما باقی نماند؟  از بين

 بخور برای آنها،   بتها و سوزاندن در مصر با پرستيدن
  سازيد، و با اين ور می  مرا شعله  و غضب  خشم آتش

 و   شما را بكلی نابود آنم آنيد آه آارها مرا وادار می
 قرار   قومهای روی زمينء  همه  و نفرت مورد لعنت

يد؟ آيا ا  آرده  خود را فراموش  پدران آيا گناهان9.  دهم
، خود شما و  هايتان  و ملكه  پادشاهان گناهانی را آه

ايد، از ياد   شده  مرتكب  در يهودا و اورشليم زنانتان
 ء  از آرده  نيز، هيچكس  لحظه حتی تا اين10ايد؟  برده

 باز   نزد من  نخواسته  و هيچكس  نشده خود پشيمان
،  ام اده شما د  شما و پدران  به گردد و از دستوراتی آه

 .پيروی نمايد
  ، خدای اسرائيل ، خداوند قادر متعال  رو من از اين«11

  مردم ء  باقيماندهو12،  شما را نابود آنم ء  همه ام  آرده اراده
 مصر بيايند،   دارند مانند شما به  تصميم يهودا را نيز آه

 و  ، ملعون در اينجا آنها خوار و ذليل.   ببرم از بين
 از   و قحطی همه ند گرديد و در اثر جنگمنفور خواه

 . هالک خواهند شد خرد و بزرگ
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،   با جنگ  را در اورشليم  ايشان  آه همانگونه«13
، در مصر نيز   آردم  مجازات و مرضی قحط

  يهودا آهی از اهال14.  نمود  خواهم همانطور مجازات
نخواهد ی  باق زندهی اند، آس  گزيده در مصر سكونت

از آنها نخواهند ک  هيچيی،جز چند فرارماند؛ ب
 اينقدر  آهی  جاي  يهودا باز گردند به  به توانست
 »! هستند مشتاقش

ی  برا دانستند همسرانشان ی م آهی  مردان  تمام آنگاه15
 حاضر در آنجا و  سوزانند، و زنان یبتها بخور م

   مصر، چنين  جنوب  ساآن از يهوديانی  بزرگ گروه
 : دادند جواب

 خداوند  پيغامی آن ی ادعا م تو آهی  دروغها ما به«16
   داشته  دوست ما هر چه17!  داد  نخواهيم ، گوش است
   بخور خواهيم  آسمانء ملكهی برا.  آرد ، خواهيم باشيم

   آه  آرد، همانگونه خواهيمی  قربان سوزاند و برايش
، قبًال در   و بزرگانمان ، پادشاهان خود و اجدادمان

 آار را   اين اورشليم  یها يهودا و در آوچهی شهرها
ی  آاف  اندازه بهک  خورا  زمان در آن.  داديم ی م انجام
ی  بالي  و دچار هيچ  بوديم ، خوشبخت داشتيم

 و   از بخور سوزاندن آهی از روزی ول18!  شديم ینم
 و  ايم  شده ، بدبخت  آشيديم  دست  آسمانء  ملكه پرستش

 ». رويم ی م از بينی  و قحط در اثر جنگ
  آنی ما بدون  می آيا خيال«:  گفتند  نيز چنين زنان19

  پرستيديم  را می  آسمانء  ملكه  و آمک شوهرانمان اطالع
 و برای او نانهای  آرديم  می و هدايای نوشيدنی، تقديمش
 »؟ پختيم  می شيرينی با تصوير خودش

   من  را به  جواب اين  آهی  و زنان  مردان  تمام  به پس20
 : دادند، گفتم

 شما و   آه دانست آنيد خداوند نمی آيا تصور می«21
 در   مردم ، و تمام  و بزرگانتان ، پادشاهان اجدادتان

، برای بتها بخور  های اورشليم شهرهای يهودا و آوچه
 ديگر  ولی چون22،  دانست سوزانديد؟ بلی، او می می
   شما را تحمل  آارهای زشت  از اين  بيش توانست نمی

   آرد، بطوری آه  و ملعون  را ويران آند، سرزمينتان
   دليل  اين به23.   است  مانده  امروز خالی از سكنه تا به
 برای بتها بخور   آه  بالها بر سر شما آمده  اين تمام

آرديد و   می  خداوند گناه  به سوزانيديد و نسبت می
 ». آنيد عتخواستيد او را اطا نمی

،   زنان  مخصوصًا به  قوم  به  خود را خطاب سخنان24
،   آرده  خداوند جلب  آالم  آنها را به  و توجه  دادم ادامه
   چنين ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال25   آه گفتم
 هرگز از پيروی  ايد آه  گفته شما و زنانتان«: فرمايد می

 را با  اهيد آشيد و اين نخو  دست  آسمانء  ملكه و پرستش
   به ، پس بسيار خوب. ايد  آرده  ثابت  و رفتارتان اعمال
ولی ای اهالی يهودا 26!  وفا آنيد  و قرار و نذرتان قول
  ، گوش گويم  می  آنچه  هستيد، به  در مصر ساآن آه
   از اين  آه ام  خورده  خود قسم  پر شكوه  نام  به من! آنيد
   درخواست  و به  شما توجهی نكنم دعای  هرگز به پس

 شما   مراقب  هميشه من27.  آمک شما اعتنايی ننمايم
  ترتيبی خواهم!   برای خوبی آردن  بود، اما نه خواهم
   شود و در اثر جنگ  نازل  بدی و بال بر سرتان داد آه

 .برويد  و قحطی نابود شويد و از بين
  ، از مصر به يافتهی  رهاي از مرگی  آمء  عده فقط«28

   زنده آهی  آنان آنگاه.  خواهند آرد يهودا مراجعت
گويد  ی م راستی  آس  چه  باشند، خواهند دانست مانده
   شود آه  شما ثابت  به اينكهی و برا29!  يا آنها من

 آرد و بر   خواهم همينجا در مصر شما را مجازات
ما  ش  را به  عالمت  نمود، اين  خواهم شما بال نازل

   دشمنانش  مصر را بدست ، پادشاه حفرع30:  دهم یم
   آه  سپرد، همانگونه اند خواهم  تشنه  خونش  به آه

   نبوآدنصر پادشاه  يهودا را تحويل صدقيا، پادشاه
 ».  دادم بابل

 
  ک بارو  خدا بهء وعده

پسر (   پادشاه  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
   به  خدا را آه نان سخ ، باروک تمام)يوشيا

   پيغام ، اين  ازآن پس.  ، بر طوماری نوشت  بودم اوگفته
 :  او دادم  به اسرائيل  خداوند، خدای بنی را از جانب

خداوند غمها !  وای بر من: "ای ای باروک تو گفته«3
  ام  شده  خسته  و ناله از آه.   است و دردهای مرا افزوده

   من  آه ، بدان ولی ای باروک4."   ندارم  آرام و يک دم
   نمود، و هر چه  خواهم ، منهدم ام  ساخته هر چه
   آار را با اين بلی، اين.  آرد  خواهم  آن ، ريشه ام آاشته
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 وضعی،   آيا تو در چنين پس5!  نمود  خواهم سرزمين
 آار  آنی؟ اين  آرزو می  چيزهای بزرگ برای خودت

 بالهای   مردم  بر سر اين ، اگر چه با اينحال!  را نكن
، هر جا بروی   زحماتت  پاس ، ولی به بسيار بياورم

 »! آرد  خواهم  را حفظ جانت
 

  مصر  خدا درباره آالم
   سخن  با من  قومهای مختلف خداوند درباره

  در سال. ، مصر بود  قوم نخستين2.  گفت
  يهودا، ، پادشاه)پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت چهارم

   مصر، در نبرد آرآميش  نكو، پادشاه  سپاه هنگامی آه
   شكست  بابل  از نبوآدنصر، پادشاه در آنار رود فرات

 : فرمود  چنين  مصريانء  دربارهخورد، خداوند
  دهند آه ی دستور م  سربازان بهی  مصر سرداران«3

!  برند  هجوم  جنگ  ميدان سپرها را بردارند و به
خود بر سر  آاله. نند و سوار شوند آ را زين اسبها4

  اما چه5.  بپوشند ها را تيز آنند و زره بگذارند، نيزه
 فرار   درحال  مصر از ترس ؟ لشكريان بينم یم

 سر   پشت  به آنكه ی ب  سربازانشان ترين یقو! هستند
   و وحشت  ترسی،بل! اند  فرار گذاشته  آنند، پا به نگاه

  ترين ی قو نه6!   است آورده   هجوم از هر سو بر آنان
  جانک  آنها، هيچي ترين  سريع  و نه رزمندگانشان

،  ، آنار رود فرات در شمال.  بدر نخواهند برد سالم
 .افتند یلغزند و م ی م همه

رود  ی م  پيش  به  آه استی  نيرومند  سپاه  آدام اين«7
 آيد، ی، باال م  طغيان  هنگام  به  آه  رود نيل و همچون

 لشكر مصر  اين8؟ گيرد ی را فرا م اطرافی ها زمين
، دنيا   نيل  طغيان  مثل آند آه ی با تكبر ادعا م  آه است

.  را نابود خواهد آرد  و دشمنان را خواهد گرفت
!  مصر بياييد ها و سربازان  و عرابه اسبانی  ا پس9
 لشكر مصر   سپرداران آهی  و ليب سودانی اهالی ا

   پيش باشيد، به ی م  آماندارانش  آه ديانلوی هستيد، ا
قادر ی  امروز، روز خداوند، خدا چون10! بياييد
   خداوند از دشمنانش  آه استی روز!   است متعال
،  آشد تا سير شده یشمشير او آنقدر م. گيرد ی م انتقام

  امروز خداوند در سرزمين.  گردد  شما مست از خون
  مردمی ا11. گيرد یمی  قربان ، نزد رود فرات شمال

ی برای ول!  جلعاد برويد  دارو به تهيهی مصر برا
بسيار ی  داروها اگر چه.  نيستی شما عالجی زخمها
  تان یرسواي12.   نماييد، اما شفا نخواهيد يافت مصرف

 شما  و شكستی  و فرياد نااميد  رسيده  همه  گوش به
  ر ميدان دلير شما د سربازان.   است دنيا را پر آرده

 ».افتند ی م همی لغزند و رو ی م جنگ
 

  نبوآدنصر آمدن
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  آمدنء  خداوند درباره سپس13

 : داد  من  را به  پيغام  مصر، اين  او بهء و حمله
 آنيد؛  مصر اعالمی  شهرهاء  خبر را در همه اين«14

   را به  آن  و تحفنحيس ، ممفيس مجدلی در شهرها
 شويد،   جنگء برخيزيد و آماده:  برسانيد  همه گوش
 شما را نابود   اطرافيانء ، همه  شمشير هالآت چون
افتند و بر  ی شما م چرا جنگجويان15!   است آرده
   آوبيده  خداوند آنها را بر زمين خيزند؟ چون ینم

ی  رو دسته لغزند و دسته یاز آنها می بسيار16.  است
   اهل  مزدور آه  سربازان اهآنگ. افتند ی م هم

  بياييد به«:  ديگر هستند، خواهند گفتی ها سرزمين
ی  تا از آشتار  خود برگرديم  و نزد قوم  خويش زادگاه

 »!  باشيم ، در امان  در اينجاست آه
  طبل« مصر بدهيد؛ او را   پادشاه بهی  جديد نام«17

 ی، ول  زياد است  سروصدايش  بناميد؛ چون»یتوخال
  ، خداوند قادر متعال من18. آيد ی برنم از دستشی آار
   خود قسم  حيات ، به  هستم  جهانء  همه  پادشاه آه
 خواهد  نيرومند بر مصر هجومی  شخص  آه خورم یم

ديگر ی ها  بلندتر از آوه  تابور آه آورد؛ او مانند آوه
   در آنار دريا سر به  آه  آرمل  و مانند آوه است
 مصر،  مردمی ا19! ، خواهد بود رآشيده ب آسمان
تبعيد مهيا شويد، ی  آنيد و برا  خود را آماده اسباب
 خواهد شد و موجود  ويرانی  بكل  شهر ممفيس چون
مصر مانند 21و20. نخواهد ماندی  باق در آنی ا زنده
 او را  خرمگسک يی ؛ ول  زيباستء  گوساله مادهک ي

 خواهد   شمال از آهی خواهد داد، خرمگسی فرار
 مزدور مصر نيز مانند  سربازانی حت! آمد

،   فرار خواهند گذاشت  پا به  زده وحشتی ها گوساله
 فرا   ايشان  مجازات  و زمان زيرا روز مصيبت
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،   دشمن  سپاهيان شدنک با نزدي23و22.   است رسيده
، خواهد   خزيده مصر مانند مار، صفير زنان

 مصر خواهند زد،   مردمء شه ري  به آنها تيشه.  گريخت
  برند و جنگل ی را م  برها درختان  چوب همانطور آه

 ء  مانند دسته زيرا لشكر دشمن. آنند ی م  را صاف انبوه
ی  مصر با سرافكندگ مردم24. شمارند یملخها ب
 ».خواهند شدی  شمال  قوم  اين مغلوب

: فرمايد ی م اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال25
ديگر ی  و بتها شهر تبسی ، خدا  آمون  بت من«

را ی  آسان  و تمام پادشاه.  آرد مصر را نابود خواهم
و 26،  رساند  خواهم اند، مكافات  او اميد بسته  به نيز آه
 هستند   خونشانء  تشنه آهی  آسان  دست  رابه ايشان
   نبوآدنصر، پادشاه بدستی  نمود، يعن  خواهم تسليم
  ، سرزمين  دوره بعد از اينی ول.  او  و سپاه بابل

ی  زندگ  در آن مصر مجددًا آباد خواهد شد و مردم
 .خواهند آرد

، نترسيد؛ ای   يعقوب  منء  بنده ولی ای فرزندان«27
  شما و من!  ندهيد  خود راه  به ، هراس اسرائيل بنی

 تبعيد،   و ازسرزمين  دور دست  را از نقاط فرزندانتان
 و   گرداند و شما در امنيت  باز خواهم  وطنتان به

   ترس  زندگی خواهيد آرد و ديگر آسی باعث آسايش
،   يعقوب  منء  بنده ای فرزندان28. شما نخواهد شد

؛ حتی اگر قومهايی را   با شما هستم  من چون! نترسيد
، بكلی تارومار   آردم  پراآنده  شما را در ميانشان آه
 شما را   برد؛ البته  نخواهم ، ولی شما را از بين آنم

   گذارد؛ بلی، شما را يقينًا تنبيه سزا نخواهم هرگز بی
 ».  و عادالنه  نمود، ولی منصفانه خواهم
   فلسطينيانء  خدا درباره آالم

ی  مصر، شهر فلسطين  سپاه  از آنكه پيش
 را   پيغام  آند، خداوند اين را تصرف  غزه

 : داد من   به  فلسطينيانء درباره
ی آيد، مانند رود یمی  سيل شمالی از سو! بنگريد«
  آيد تا سرزمين ی م سيل!  باشد  آرده  طغيان آه

، و شهرها و   است  در آن  و هر چه فلسطينيان
 آنجا از   و ساآنين مردم.  ببرد  را از ميان مردمانش

ی  و زار ، فرياد خواهند زد و گريه  و وحشت ترس
   اسبها و خروش سمی را صدازي3، خواهند نمود

  پدران! رسد ی م  گوش  به آنی ها و چرخها عرابه
 خود ء  درمانده  فكر فرزندان  به آنكه یگريزند، ب یم

 و   فلسطينيان تمامی  نابود  زمان چون4! باشند
.   است  فرا رسيده  در صور و صيدون همدستانشان

اند،  آمده   آريتء  از جزيره را آهی ، خداوند، آنان من
ی شهرها5.  برد  خواهم ها را از بين یفلسطينی يعن
ی ا.  خواهند شد يكسانک  با خا  و اشقلون غزه

آنيد، تا  یمی زندگی  در واد آهی  فلسطين بازماندگان
 خواهيد آرد؟ی عزاداری  آ به

ای شمشير «:   خواهند گفت  فرياد برآورده مردم«6
 خود برگرد   غالف ؟ به  خواهی گرفت خداوند، آی آرام

تواند  ولی چطور می7» !  آن  بگير و استراحت و آرام
 تا شهر  ام  او را مأمور آرده  من  گيرد، در حاليكه آرام

 ». ببرد  و شهرهای ساحلی را از بين اشقلون
 

   موآبء  خدا درباره آالم
 ء ، درباره ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال

 :فرمايد  می  چنين موآب
  قريه.  خواهد شد  شهر نبو، زيرا خراب  حال وای به«
 رسوا  ، مردمش  و تسخير شده  ويران هايش  و قلعه تايم

   از بين  موآب  و شكوه عظمت4و3و2.  خواهند گشت
   برای خرابی آن  شهر حشبون مردم.  خواهد رفت

 را   قوم  اينء بياييد ريشه«: گويند می. اند ها آشيده نقشه
 و   در سكوت شهر مدمين» .  برآنيم  و بن خاز بي

 را  ، ساآنانش  دشمن ، چون خاموشی فرو خواهد رفت
 فرياد خواهند   حورونايم مردم. تارومار خواهد آرد

» !  رفت  از بين موآب!   بزرگ نابودی، شكست«: زد
،  فراريان5.  سر خواهند داد  نيز ناله آودآانش

 و در   باال خواهند رفت های لوحيت  از تپه آنان گريه
، خواهند   سر داده  فرياد شكست سرازيری حورونايم

  در بيابانها پنهان.  فرار آنيد  جانتان برای حفظ«6:  گفت
   و توانايی خود تكيه  ثروت  به  چون ای موآب7» !شويد

 نيز  ، آموش  هالک خواهی شد، و خدايت آردی، پس
های دور تبعيد   سرزمين  به  و بزرگانش با آاهنان

 !خواهند گرديد
 در   باشند چه  در دشت  روستاها و شهرها، چه تمام«8

  ، خداوند، اين  من  خواهند شد، چون ، همگی خراب دره
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  توانست  و می داشت  می  بال  موآب آاش9.  ام را گفته
 خواهد   خراب  شهرهايش پرواز آند و بگريزد، چون

 باد  ملعون10. ماندشد و آسی در آنها باقی نخواهد 
  ملعون!  نكند  تو سرخ  را با خون  شمشيرش آسی آه

  ، به  او سپرده  خداوند به  آاری را آه باد آسی آه
 ! دهد سستی انجام

 و  ، در امنيت  خود تاآنون تاريخی  از ابتدا موآب«11
 تبعيد   و هرگز به  بسر برده  و جدال  دور از جنگ به

ی ا  نخورده  دست  شراب مچون ه موآب.   است نرفته
 و   نشده ديگر ريختهی ا  آوزه بهی ا  از آوزه  آه است
.   است  تغيير نكرده آنی  و بو  طعم  دليل  همين به
ی  افراد  من فرا خواهد رسيد آهی زمانی بزودی ول12

 را بر  هايش  فرستاد تا آوزه  خواهم را بسراغش
 از  ، موآب امسرانج13! آنند و بشكنندی ، خال زمين

 خواهد شد، همانطور   خجل خود آموشی وجود خدا
خود ی  طاليء  از گوساله ئيل  در بيت اسرائيل ی بن آه

 .شرمسار شد
 ما: " خود بباليد و بگوييد توانيد به ی م چگونه«14

   آنكه حال15 "؟  هستيم  آزموده  و جنگ شجاعی همگ
   قتل  به  جوانانش  خواهد شد و بهترين  ويران موآب

   و نامم  هستم  جهان  پادشاه  آه من. خواهند رسيد
بال و 16.  ام  را گفته باشد، اين ی م خداوند قادر متعال

 . خواهد شد  نازل بر موآبی  بزود مصيبت
ی  آسانء همهی ، ا مجاور موآبی  قومها تمامی ا«17
  او ماتمی  او آشناييد، براء  و آوازه  با شهرت آه

   در هم  او چگونه  و عظمت بينيد قدرتب! بگيريد
   و جاللتان ، از شكوه ديبونی اهالی ا18!   است شكسته

ی  آسان  بنشينيد، چون سياهک  خا  زير بياييد و به به
   را نيز ويران آنند، ديبون ی م  را ويران  موآب آه

   را خراب  و باروهايش  برج خواهند آرد و تمام
  عروعير، بر سر راهی لاهای ا19. خواهند نمود

   و بازماندگان بايستيد و تماشا آنيد و از فراريان
  آنها جواب20.   است افتادهی  اتفاق  چه  بپرسيد آه موآب

  گريه.   است  افتاده  دشمن  دست  به موآب: "خواهند داد
   اعالم رود ارنونی ها و فرياد سر دهيد و در آناره

 ." است   شده  ويران  موآب آنيد آه

 و   نيز مجازات  در فالت واقعی  شهرها تمام«21
،  ، يهصه حولونی شهرهای اند، يعن  شده خراب
،   تايم قريه23،  دبلتايم ، نبو، بيت ديبون22،  ميفاعت

  ، و تمام ، بصره قريوت24،  معون ، بيت جامول بيت
 .  موآب سرزمينک دور و نزديی شهرها

   بريده ، شاخهايش  است  شكسته  درهم  موآب قدرت«25
   مثل بگذاريد موآب26.   است  شكسته  و بازوهايش شده
   از فرمان ، تلوتلو بخورد و بيفتد، چون مستک ي

خود ی او در ق.   است آردهی خداوند سرپيچ
ی ا27. خندند ی او م  به  همه آهی غلطد، بطور یم

   را مسخره اسرائيل ی بن ، بيادآور چگونه موآب
  بهی  گوي آهی آرد ی رفتار م  با او چنان.یآرد یم

 !  است  دستگير شده  دزدان همراه
خود فرار آنيد و ی ، از شهرها موآبی اهالی ا«28
  ها آشيانه  صخره  در شكاف ها آه  فاخته مثل
 را  غرور موآب29.  شويد سازند، در غارها ساآن یم

 او  مغرور  و دل  از تكبر، نخوت اند؛ همه  شنيده همه
   و پوچ گستاخانهی ، خداوند، از ادعاها من30. باخبرند
 از31. آيد ی برنم از دستشی  آار دانم ی؛ و م او آگاهم

  قيرحارسی اهالی  و برا  گريانم موآبی  رو برا اين
 يعزير  مردمی  برا بيشتر از آنچه32. سوزد ی م دلم

شهر .   گريست  خواهم  سبمه مردمی ، برا گريستم
 تا  هايش  شاخه بود آهی  موي  مانند درخت، سبمه
ها   ميوه اآنونی رسيد؛ ول ی و تايعزير م مردهی دريا

ی شاد33. اند  برده  از بين  را غارتگران و انگورهايش
   بربسته  رخت  حاصلخيز موآب از سرزمينی و خرم
آيد و  ی نم  بيرون ها ديگر شراب ؛ از چرخشت است
. افشرد ینمی شادانگورها را با فرياد ی آس

. ی فرياد شاد نهی رسد، ول ی م  گوش بهی فريادهاي
   جا شنيده  در همه دلخراشی ها و فريادها ناله34
، و از صوغر   و ياهص  تا العاله شود از حشبون یم

ی ها چراگاهی حت.  شليشيا  و عجلت تا حورونايم
 .  است شدهک  نيز خش سرسبز نمريم

ی ها برا  در بتكده را آهی سان آ  تمام  در موآب من«35
 بخور  خدايانی آنند و برا یمی بتها قربان

 و  موآبی  برا دلم36.  برد  خواهم سوزانند، از بين یم
 از  شان ی داراي  تمام ، چون  آمده  فغان  به قيرحارس
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  سر و ريشی ، مو  و غصه از غم37.   است  رفته ميان
  شند و لباسخرا ی را م آنند و دستشان یخود را م

  موآبی ها ها و آوچه  خانه از تمام38. پوشند یعزا م
ک  ي  را مثل  موآب ، چون  بلند است  و ناله آهی صدا
  ببينيد چگونه39.  ام ، خرد آرده مصرف ی ب ظرف
او ی  و زار شيونی  صدا به!   است  شده  شكسته درهم
ی براک اين!  آنيد  نگاه موآبی  رسواي به!  دهيد گوش

ی  و برا  است  شده  خنده  خود باعث همسايگان
 »!  وحشت  موجبی،ا عده

 برفراز  عقابی با بالهای گشوده«: فرمايد خداوند می40
 و نابودی بر   پرواز خواهد آرد و برای تخريب موآب
 تسخير  های موآب شهرها و قلعه41.  فرود خواهد آمد آن

 از  ی آه مانند زن  روز جنگاورانش در آن. خواهند شد
 خواهند   و پريشان پيچد، هراسان  خود می  به درد زايمان

،   وجود نخواهد داشت  موآب  نام ديگر قومی به42.  گشت
  ای مردم43.   است  آرده  برضد خداوند طغيان چون
  هر آه44.   در انتظار شماست  و دام  و چاه ، وحشت موآب

   چاه بگريزد، در  وحشت از شما بخواهد از چنگال
   بكشد، در دام  بيرون از چاه  خود را خواهد افتاد و آنكه
   زمان ، چون  فرار نخواهيد داشت راه. گرفتار خواهد شد

  ، به تاب  بی فراريان45.   است  فرا رسيده مجازاتتان
 زمانی،   شهر آه  خواهند برد، ولی از اين  پناه حشبون
   آتشی بيرونآرد،  حكمرانی می  بر آن  پادشاه سيحون

 را   اهالی ياغی آن  و تمام خواهد آمد و سراسر موآب
 ».خواهد سوزاند

  ، بت  خدايشان آهی ، قوم  موآب  قوم  حال بهی وا46
 و  اند و پسران زيرا نابود گشته!   است آموش

خداوند ی ول47. اند  شده  برده  اسارت ، به دخترانشان
 را مورد  ر موآب آخر بار ديگ  در ايام فرمايد آه یم

 . خود قرار خواهد داد  و لطف توجه
 .)رسد  می  پايان  به  موآبء در اينجا پيشگويی درباره(
 

 ها ی عمونء  خدا درباره آالم
 :فرمايد  می ها چنين  عمونی ءخداوند در باره

پرستيد، چرا  ی را م  ملكوم  بت شما آهی ا«
 در آنها ايد و  آرده  جاد را تصرفء قبيلهی شهرها
  پر آردنی  برا اسرائيل یايد؟ مگر تعداد بن  شده ساآن

   از اين  آه نيستی باشد؟ آيا آس ینمی  شهرها آاف اين
  خواهد رسيد آهی  روز بنابراين2؟  آند شهرها دفاع
 آرد و   خواهم  آار، مجازات اينی شما را برا

 ک با خا ربه.  نمود  خواهم  را ويران  شما، ربه پايتخت
 خواهد   در آتش اطرافشی  خواهد شد و آباديها يكسان
ی ها  خواهند آمد و زمين اسرائيل ی بن آنگاه.  سوخت

   آه همانگونه.  خواهند نمود  تصاحب خود را دوباره
  خانمان ی آرديد، شما را ب خانمان ی را ب ديگران

 . خواهند ساخت
  ده ش  آنيد، زيرا عای ويران  ناله  حشبون ای مردم«3

!  عزا بپوشيد  آنيد و لباس  گريه  ربه ای دختران!  است
 اينسو و آنسو بدويد؛   به  حال  بگيريد و پريشان ماتم
   به  و بزرگانش  آاهنان  با تمام  شما ملكوم  بت چون

  ، شما به  ناسپاس ای قوم4.  خواهد شد تبعيد برده
باليد، ولی همگی آنها   می های حاصلخيزتان دره
   خود تكيه  قدرت شما به. دی نابود خواهند شدبزو
 نخواهد  بريد هرگز آسی جرأت  می آنيد و گمان می

 ، ، خداوند قادر متعال ولی من5.  آند  شما حمله آرد به
، زيرا   انداخت  خواهم  وحشت شما را از هرسو به

   بيرون تان ، شما را از سرزمين قومهای همسايه
 را   فراريان هد بود آهخواهند نمود و آسی نخوا

   بار ديگر آاميابی را به ولی درآينده6.  آند  جمع دوباره
 ». گرداند ها باز خواهم عمونی

 
 ها ی ادوم ء خدا درباره آالم

: فرمايد ی م ها چنين ی ادوم  به خداوند قادر متعال7
  شما آجا هستند؟ آيا درتمامی  و دانا  حكيم  مردان آن«

  مردمی ا8؟   است نماندهی يز باقنی  يك شهر تيمان
   صحرا فرار آنيد، چون  نقاط  دورترين ، به ددان
   مجازات ، شما را هم  آنم  را مجازات ادومی وقت

چينند مقدار  ی انگور م آهی آنان10و9!  نمود خواهم
دزدها نيز ی گذارند؛ حت یمی فقرا باقی  برا همی آم
 عيسو را  ين سرزم منی ول! برند ی چيز را نم همه

 را نيز  هايش  آرد؛ مخفيگاه  خواهم تمامًا غارت
ی  باق  شدن پنهانی برای  تا جاي  ساخت آشكار خواهم

 نابود   او همه  و همسايگان ، برادران فرزندان. نماند
اما 11.   خواهد رفت  نيز از بين خواهند شد؛ خودش
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د  امي  آرد و چشم خواهمی  نگهدار  يتيم  از آودآان من
 . خواهد بود  من  به هايتان بيوه

بيند، چقدر  ی م  و زحمت ، رنج گناه ی ب اگر شخص«12
   يقينًا جام ماند بلكهی سزا نخواه یزيرا تو ب! بيشتر تو
 خود   نام  به من13! نوشيدی  را تمامًا خواه مجازات

،   شده يكسانک  با خا  شهر بصره  آه ام  خورده قسم
 و   مورد نفرين ديد و همچنين خواهد گر  ترس باعث

ی  برا  اطرافش  و دهات تمسخر قرار خواهد گرفت
 ».خواهد ماندی  باق  خرابه هميشه

 : رسيد  من  خداوند به  خبر از جانب اين14
   فرستاد تا از آنها دعوت سفيری نزد قومها خواهم«

.  ببرند  را از بين  متحد شوند و آن  ادوم  عليه آند آه
، آوچک و خوار   قومها و مردم  را در ميان م ادو من15

  ها و در شكاف  در آوه ، آه ای ادوم16!   ساخت خواهم
   داده  و غرور، فريبت  هستی، شهرت ها ساآن صخره
ها باشد،   آوه  بر قله  عقاب  مثل ات  آشيانه اگر چه.  است

 ». آشيد  زير خواهم تو را از آنجا به
!  است   وحشتناک  ادوم نوشتسر«: فرمايد خداوند می17

  ، به  شده  مبهوت  از آنجا عبور آند، از ديدنش هر آه
،   آن شهرها و آباديهای اطراف18.  خواهد افتاد وحشت
صدا   و بی  خاموش  و عموره  شهرهای سدوم مثل

. خواهند شد؛ ديگر آسی در آنجا زندگی نخواهد آرد
آيد   می بيرون   شيری از جنگلهای اردن  آه همانگونه19

آورد،   می  هجوم  چريدن  در حال  گوسفندان  به و ناگهان
 را از  ، ايشان  آورده ها هجوم  بر ادومی  نيز ناگهان من

 مورد   شخص آنگاه.  راند  خواهم  بيرون سرزمينشان
   حكومت  نمود تا برايشان  خواهم نظر خود را تعيين

 بتواند   آه آيست باشد و   من  مثل  آه زيرا آيست. آند
   با من  آه  رهبر است  آند؟ آدام  بازخواست از من
   ادوم  درمورد مردم  منء  اراده بنابراين20 نمايد؟  مخالفت

، آنها و حتی   دشمن  آه  اينست  تيمان و ساآنان
 را نابود   چيزشان  زور ببرد و همه  را به آودآانشان

 .آند
. خواهد لرزيد  ، زمين  ادوم شكستی از صدا«21

.  خواهد شد  شنيده سرخی ، تا دريا  آن فرياد مردم
   بر شهر بصره گشودهی با بالهای  مانند عقاب دشمن22

 روز،  در آن.  فرود خواهد آمد ، بر آن پرواز آرده

،   است  زاييدن  در حال آهی  مانند زن  ادوم جنگاوران
 ». خواهند شد  و پريشان هراسان

 
   دمشقء ره خدا دربا آالم

 :گويد ی م  چنين  دمشقء خداوند درباره23
  اند، چون  آرده  و ارفاد وحشت  شهرهای حمات مردم«

 دريای   مثل دلشان. اند خبر نابودی خود را شنيده
. گيرد  نمی  و آرام  است  و طوفانی، آشفته خروشان

آنند؛  ، فرار می  آرده  ضعف  همه  دمشق مردم24
.  و مضطربند  هراسان زايد، همه  می  زنی آه همچون

  ، متروک شده  و پرنشاط  شهر پرآوازه  اين چگونه25
ها   در آوچه  روز، اجساد جوانانش در آن26!  است

.   خواهند رفت  از بين  سربازانش خواهند افتاد و تمام
 آشيد و   خواهم  آتش  را به  ديوارهای دمشق من27

 ».سوزاند   را خواهم قصرهای بنهدد پادشاه
 

  قيدار و حاصورء  خدا درباره آالم
نواحی   مردم و * قيدارء  طايفهء  پيشگويی در باره اين28

   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  دست  به  آه حاصور است
 قيدار  بر مردم«: فرمايد خداوند می.  شدند مغلوب
   را از بين  زمين  مشرق  ساآنين  بياوريد و اين هجوم
 را   و هر چه های ايشان  و خيمه  و رمه گله29. ببريد

 . را ببريد  شترهايشان  بگيريد و تمام در آنهاست
 فرياد   و وحشت  با ترس  از هر طرف مردم«

 و از  ايم  شده ما محاصره«: گويند یآورند و م یبرم
 »!  رفت  خواهيم بين

ی اهالی ا.  زودتر بگريزيد هر چه! فرار آنيد«30
 ببريد، زيرا نبوآدنصر،  نها پناه بيابا به *حاصور
ی نابودی  و برا  چيده  برضد شما توطئه  بابل پادشاه

 ».شود ی م شما آماده
برو «:   است ، فرموده  نبوآدنصر پادشاه خداوند به31

 تصور   آه  آن  ثروتمند حمله  چادرنشين  قبايل  آن و به

                                                 
قيدار نام يکی از طوايف عرب است که در شرق فلسطين    *

 .کردند زندگی می

در اينجا حاصور به برخی قبايل عرب اشاره دارد و    *
 ءمنظور شهر معروف حاصور واقع در شمال درياچه

 .جليل نيست
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   آهبالند  خود می  هستند و به  و امنيت آنند در رفاه می
 ديواری دارد و   نه باشند؛ شهرهای ايشان  می مستقل

 تو   از آن  همه شترها و حيواناتشان32. ای  دروازه نه
های موی خود   گوشه  را آه  مردم  اين من. خواهد شد

 و   ساخت  خواهم  پراآنده  هر طرف تراشند، به را می
 ». فرستاد  بال خواهم از هر سو برايشان

   جانوران  حاصور مسكن رمايد آهف یخداوند م33
 خواهد ماند و ديگر  صحرا خواهد شد و تا ابد ويران

 .نخواهد آردی  زندگ هرگز در آنی آس
 

   عيالمء  خداوند درباره آالم
 يهودا، خداوند   صدقيا، پادشاه در آغاز سلطنت35و34

:  داد و فرمود  من  به برضد عيالمی  پيام قادر متعال
  مردم36.  آوبيد  خواهم  را درهم الم عي  سپاه من«

  آهی  طور  ساخت  خواهم  هرسو پراآنده  را به عيالم
   يافت  در آن  عيالم  آوارگان نباشد آهی  سرزمين هيچ

 را دچار بال و   شديد خود، عيالم  با خشم من37. نشوند
  دشمنانشان   دست  را به  آرد و ايشان  خواهم مصيبت
 و   پادشاه من38.  آنند نابودشانی كل سپرد تا ب خواهم
   سلطنت  برد و تخت  خواهم  را از بين  عيالم بزرگان

،  درآيندهی ول39.  نمود خود را در آنجا برقرار خواهم
 ».  ساخت  خواهم  آامياب  را دوباره عيالم
   بابل  خداوند درباره آالم

   ومردم  بابل  خداوند عليه آهی  سخنان اينست
 : فرمود  من  به آن

   ويران  بابل  آنيد و بگوييد آه  قومها اعالم  همه به«2
   سرافكنده بابلی و ساير بتهاک  مردو بت! خواهد شد

 بر  شمالی از سوی زيرا قوم3! و رسوا خواهند شد
 خواهد آرد،   را ويران  خواهد آورد و آن  هجوم بابل

  ، چه مه ه  نخواهد شد بلكه  ساآن در آنی و ديگر آس
 . ، از آنجا خواهند گريخت  حيوان  و چه انسان

 و يهودا، هر دو   اسرائيل ، مردم  زمان در آن«4
خود را ی  خواهند آمد و خداوند، خدا آنان گريه

 را جويا خواهند شد   اورشليم آنها راه5. خواهند طلبيد
 باز  منی  بسو  قلب  با تمام ايشان.  آنجا بازگردند تا به
   و آن خواهند بستی ابدی  عهد  و با من د گشتخواهن

 . را هرگز نخواهند شكست

باشند؛  ی م  گمشده  مانند گوسفندان  من قوم«6
ها   آوه  و در ميان  آرده  را گمراه  ايشان چوپانانشان

اند   آرده  خود را گم  نيز راه گوسفندان. اند  نموده آواره
   به آهی دشمنان7. د بازگردن  آغل  به دانند چگونه یو نم
: گويند یدرند و م ی را م خورند، ايشان ی برم ايشان

،   رفتار آنيم  اينگونه  با ايشان  آه  داريم ما اجازه«
   اميد اجدادشان  آه عادلی  برضد خداوند، خدا چون

 ».اند  آرده بود، گناه
از آنجا !  فرار آنيد ، از بابل  من  ای قوم ولی حال«8

 لشكر  زيرا من9.  بيايند  بدنبالتان  هم يد تا بقيه بياي بيرون
   انگيخت  را برخواهم بزرگی از قومهای نيرومند شمال

 آنند؛ تيرهای آنها   آورند و نابودش  هجوم تا بر بابل
!   خواهند خورد و خطا نخواهند رفت  هدف همگی به

   نصيب  فراوان  خواهند آرد و غنيمت  را غارت بابل10
 . خواهد شد نندگان آ غارت

 ، شما  من  قوم آنندگان غارتی ، ا  بابل مردمی ا«11
سبز ی ها پروار در چراگاهی  گاوها شاديد و همچون

زنيد و  ی م نر شيههی ها چريد و مانند اسب ی م وخرم
 شما نيز ء  شهر پرآوازه بدانيد آهی ول12! سرمستيد

 خواهد شدی  سرزمين بابل. تحقير و رسوا خواهد شد
در اثر 13.  و سوزانک خشی ، با بيابانها اهميت یب

  ويرانی و بكلک  مترو ، بابل  من  و غضب خشم
 و   از آنجا عبور آند، مبهوت خواهد شد و هر آه
 .متحير خواهد گرديد

   آماده  با بابل جنگی ، برا اطرافی قومهای ا«14
او ی  را بسو  تيرهايتان ، همه تيراندازانی ا! شويد
از هر 15.   است  ورزيده  گناه  من  به نيد، چونرها آ

  تسليم! بنگريد.  برآوريد سو بر او فرياد جنگ
   من  انتقام اين! ريزد ی فرو م بابلی ديوارها! شود یم

 آورد، بر   بر سر ديگران را آهی  بالي همان!  است
  نگذاريد برزگرها در آنجا تخم16. سر او بياوريد

  آهی  غريبانء  درو نمايند؛ همه بكارند و دروآنندگان
   خود فرار آنند، چون  سرزمين در آنجا هستند به

 . نخواهد داد  امان شمشير دشمن
 ء  مورد حمله  مانند گوسفندانی هستند آه  اسرائيل قوم«17

 آشور آنها را دريد،   پادشاه اول. اند  قرار گرفته شيران
 را  ای ايشان، استخوانه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه سپس

50



 56   ارميا
 

 

، خدای  ، خداوند قادر متعال  رو من از اين18. خرد آرد
   خواهم  او را مجازات  و سرزمين  بابل ، پادشاه اسرائيل

؛   نمودم  آشور را مجازات  پادشاه آرد، همانطور آه
   باز خواهم  خودشان  سرزمين  را به  اسرائيل و قوم19

 و  های آرمل  در چراگاه گرداند تا مانند گوسفندان
 و جلعاد  های افرايم  چرا آنند و بار ديگر در آوه باشان

 و يهودا   در اسرائيل  زمان در آن20. شادی نمايند
 را   بازماندگانشان  گناه گناهی پيدا نخواهد شد، چون

 . آمرزيد خواهم
 و   مراتايم  برضد سرزمينی، جنگ مردانی ا«21
  ، همه ام ستور داده د همچنانكه! *فقود برخيزيدی اهال

 و  بگذاريد فرياد جنگ22.  ببريد را بكشيد و از بين
، مانند  بابل23!  برخيزد  سرزمين از آنی  نابود ءناله
،  چكش  ، آن حالی  را خرد آرد، ول  جهان تمامی چكش

 قومها   در ميان بابل.   است  و خرد شده خود شكسته
  ، بدون بابلی ا24!   است گرديدهی مطرود و منزو

 گرفتار   بودم  گذاشته  برايت آهی  در دامی، بدان آنكه
 !ینمودی  دشمن  با من  چونی،ا شده

 و   خشمء  و اسلحه  خود را گشوده ء خانه  اسلحه من«25
 آار   بابل  با مردم من!  ام  آورده  خود را بيرون غضب
   بابل  جنگ  به دور دستی ها از سرزمين26!  دارم
  آنيد؛ ديوارهايشی  را خال اش غلهی نبارهاا! بياييد

 جا   سازيد؛ همه  را ويران هايش را فرو ريزيد، خانه
! نگذاريدی باقی  آنيد؛ چيز يكسانک را با خا

.  بگذرانيد  تيغ  را از دم  را بكشيد، همه سربازانش27
   فرا رسيده شان ی نابود زمان! ها ی بابل برحالی وا

 ! است
   به ايشان.  بدر خواهند برد  سالم  جان  من قومی ول«28

   من  تا خبر دهند آه  خود بازخواهند گشت سرزمين
  اند، انتقام  آرده  را خراب ام  خانه آهی  از آسان چگونه
 . ام گرفته

 بيايند   بابل  آنيد تا به  را جمع  و تيراندازان آمانداران«29
اند  نتو  هيچكس  آنند، طوری آه و شهر را محاصره

 آورد،   بر سر ديگران  بابل  باليی را آه همان. بگريزد
، خداوند   من  از روی تكبر، به  بياوريد، چون بر سرش

                                                 
 . و فقود از شهرهای بابل بودندمراتايم   *

  بنابراين30.   است احترامی آرده  بی  اسرائيل مقدس
 ء  همه، خواهند مرد و ها افتاده  او در آوچه جوانان
  ای سرزمين31.  خواهند شد  آشته اش  جنگی مردان
   رسيده  روز مكافاتت ، چون  برضد تو هستم رور، منمغ

، فروخواهی افتاد   متكبر، تو لغزيده ای سرزمين32.  است
   در شهرهای بابل من.  تو را برپا نخواهد آرد و هيچكس

 خود   چيز را در اطراف  همه  آه  افروخت آتشی خواهم
 ».بسوزاند

  اسرائيل  بر مردم«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال33
 را اسير   ايشان آهی آنان.   است  شده و يهودا ظلم

ی گذارند رهاي ی هستند و نم  مراقبشان اند، سخت آرده
،  باشم ی م  ايشانء  دهنده  نجات  آه منی ول34. يابند

باشد و از  ی م  خداوند قادر متعال  و نامم نيرومندم
  شان اي را بهی  و آزاد ، آرامش  نموده  حمايت ايشان

 . گرداند بازخواهم
 را نخواهند  آرامشی ، هرگز رو بابلی اما اهال«
   و بر بزرگان  بابل  بر ساآنان شمشير هالآت35! ديد
   حكيمان تمام36.  فرو خواهد آمد حكيمانش و

   شجاع  مردان در دل!  خواهند شد ، احمق دروغينش
اسبها و 37!  خواهد افتاد  و هراس  ترس اش یجنگ
 و   خواهند رفت  از بين  در جنگ هايش هعراب

   ضعف ، از ترس  مانند زنان  مزدورش سربازان
 خواهند   غارت  نيز همه هايش خزانه. خواهند آرد

.   خواهند رفت  نيز از بين ذخاير آبشی حت38؛ شد
   و مردم  از بتها پر است  سرزمين  تمام چون
 .ورزند ی م  آنها عشق وار به ديوانه

 شترمرغها و شغالها و ء ، النه  رو بابل  ايناز«39
ديگر هرگز . خواهد شدی  وحش  حيوانات مسكن
  هميشهی نخواهد آرد و برای  زندگ در آنی انسان
 و  سدومی  شهرها  آه همانگونه40.  خواهد ماند ويران
  ، بابل  بردم  آنها را از بين اطرافی  و آباديها عموره

در آنجا ی  و ديگر آس ت ساخ  خواهم را نيز ويران
 .نخواهد آردی زندگ

! آيد  می  شمال  از طرف سپاهی بزرگ! بنگريد«41
   برای جنگ های مختلف  بسيار از سرزمين پادشاهان
اند و  های خود را برداشته آنها سالح42. شوند مهيا می

   آسی رحم  سنگدلند و به ايشان. اند برای آشتار آماده
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،  ای بابل.   درياست  مانند خروش فرياد آنان! آنند نمی
 .آيند  تو می  جنگ  به  تاخت ، به  سوار براسب ايشان

   سست  برسد، دستهايش  بابل  پادشاه خبر بهی وقت«43
 درد  آهی  زن  خواهد لرزيد و همچون ، زانوهايش شده

 . خود خواهد پيچيد  باشد، به  داشته زايمان
   بيرون ی اردنها  شيری از جنگل  آه همانگونه«44
   هجوم  چريدن  در حال  گوسفندان  به آيد و ناگهان می
،   آورده ها هجوم  بر بابلی  نيز ناگهان آورد، من می

  آنگاه.  راند  خواهم  بيرون  را از سرزمينشان ايشان
 نمود تا بر   خواهم  مورد نظر خود را تعيين شخص
 باشد و   من  مثل  آه زيرا آيست.  آند  حكومت ايشان
 رهبر   آند؟ آدام  بازخواست  بتواند از من  آه آيست
   منء ، اراده بنابراين45 نمايد؟   مخالفت  با من  آه است

، آنها و حتی   دشمن  آه  اينست  آن  و مردم  بابلء درباره
 را نابود   چيزشان  زور ببرد، و همه  را به آودآانشان

 خواهد لرزيد و  ، زمين  بابل از صدای شكست46. آند
 ». را خواهند شنيد  آن قومها فرياد مردم

 
   بابل مكافات

   بابل  مردی را عليه من«: فرمايد خداوند می
 نابود   را با ساآنانش  تا آن  انگيخت برخواهم

 فرستاد تا آنجا را مانند   را خواهم بيگانگان2. آند
از  روز بال،   سازند و در آن  بكوبند و ويران خرمن

،  تيرهای دشمن3.  آنند  را احاطه  آن هر طرف
 ء  را از پای درخواهد آورد و زره  بابل آمانداران
  ؛ هيچيک از ايشان  جنگی او را خواهد شكافت مردان
 نابود  ، يكسان  بدر نخواهد برد؛ پير و جوان  سالم جان

   ديده  سرزمين  در تمام های ايشان جنازه4. خواهند شد
ها خواهند افتاد،   در آوچه و مجروحينشانخواهد شد 

   در حق ، گناه  است  گناه  غرق  آنان  سرزمين چون5
   مردم اما من.  باشم  می  اسرائيل  خدای مقدس  آه من

   پر از گناه  سرزمين  در اين  و يهودا را آه اسرائيل
 . ام  نكرده آنند، فراموش زندگی می

مبادا !  دهيد  را نجات جانتان!  فرار آنيد از بابل«6
، شما  رسانم ی م  گناهانش  مكافات  را به  بابل آهی زمان

  جامک  ي  مثل  من  در دست بابل7. شويدک نيز هال
،   نوشيده  شراب  از آن  جهان  مردم  تمام بود آهی طالي

 ی، طالي  جام اينی ول8. شدند ی م  و ديوانه مست
 آنيد؛   گريه  برايش پس!  ، خواهد شكست  افتاده ناگهان
  آهی بيگانگان9! او دارو بياوريد، شايد شفا يابدی برا

ک  او آم  به ما خواستيم«: گويند ی ساآنند، م در بابل
تواند  ی چيز نم  ديگر هيچ اآنون.  ، اما نتوانستيم آنيم

   و به  بگذاريم  خودش  او را بحال پس.  بدهد نجاتش
 او را   آه خداست   اين ، چون  برگرديم وطنمان
   در بابل  نيز آه  من  قوم آنگاه10» .آند ی م مجازات

خداوند از ما «:  ، خواهند گفت اسيرند، فرياد برآورده
 او  را آهی  آارهاي  بياييد تمام ؛ پس  است  آرده حمايت
   بيان اورشليمی اهالی ، برا  داده  ما انجام در حق

 ». آنيم
 تا بر   است د را بر انگيخته ما خداوند پادشاهان12و11

   انتقام  است اين.  آنند  را خراب  ببرند و آن  هجوم بابل
  اش  آردند و خانه  او ظلم  قوم  به آهی خداوند از آسان

 تيرها را تيز آنيد؛ سپرها  پس.  نمودند حرمت یرا ب
،  بابلی  ديوارها  به حملهی برا!  گيريد را بدست

  را  و آشيكچيان ؛ تعداد نگهبانان را برپا نماييد عالئم
  ء درباره خداوند هر چه!  بگذاريد  آنيد و آمين اضافه
ی ا13.  خواهد رسانيد  انجام ، به  است  گفته بابل

  ات ، دوره  تجارت مرآز بزرگی  ثروتمند، ا بندرگاه
!   است  شده  پاره  عمرت ء و رشته  رسيده  پايان به
   و گفته  خورده  خود قسم  ذات  به خداوند قادر متعال14

   آه ملخی ها  دسته ، همچون  دشمن  سربازان  آه است
 را پر خواهند  بابلی پوشانند، شهرها ی را م مزرعه
 خواهد   آسمان  به ايشانی  و فرياد پيروز ساخت
 .رسيد

 
  خداوند ستايش

   را آفريد و با حكمتش  خود زمين خدای ما با قدرت15
اد نهاد و با دانايی خود آسمانها را بوجود  را بني جهان
غرند؛   می  ابرها در آسمان  آه  اوست  فرمان به16. آورد
  آورد، برق  می  دور دست  ابرها را از نقاط  آه اوست

های  فرستد، و باد را از خزانه  می آند، باران ايجاد می
   در مقابل  آنانی آه پس17. آورد  می خود بيرون

 بتها  سازندگان! آنند، چقدر نادانند  می سجده  هايشان بت
 را خدا  شرمسار و رسوا خواهند شد، زيرا مجسمه
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.   نيست  نشانی از زندگی در آن نامند، درحاليكه می
وقتی ! اند  و مسخره ارزش  بتها، بی  اينء همه18

   از ميان  هم  بروند، خودشان  از بين سازندگانشان
؛   بتها نيست  اين  مثل يعقوباما خدای 19.  خواهند رفت

   خاص ، قوم  و اسرائيل  است  موجوداتء  همه او خالق
 .  است  او خداوند قادر متعال باشد؛ نام او می

 
 ، گرز خداوند بابل

 .ی هست ، تو گرز من بابلی ا«: فرمايد یخداوند م20
   قومها و نابود آردن  آوبيدن درهمی از تو برا

 تو لشكرها را   دست به21.  ام  آرده استفادهک ممال
 و  ، عرابه  و سوارش  و اسب ام تارومار نموده

   تو مردمء  بوسيلهی،بل22.  ام  برده  را از بين ران عرابه
،  ، پير و جوان ها را از مرد و زن  سرزمينء همه
 و  ها، آشاورزان چوپانها و گله23،  ام ساختهک هال

   و فرماندهان و حاآمان  ام  برده  را از بين گاوهايشان
 را بخاطر  ، تو و مردمت منی ول24.  ام را نابود آرده

   خواهم ايد، مجازات  آرده  من  قوم  به آهی  بديهاي تمام
 .نمود

   بابل مجازات
،  جهان ء  آننده ، ای ويران  مستحكم ، ای آوه ای بابل«25

  آنم  را برضد تو بلند می دستم!   توام  دشمن اينک من
از تو چيزی جز .  آورم  بلندی فرود می و تو را از آن

تو برای 26.  گذارد  خاآستر باقی نخواهم يک تپه
 نيز ديگر   خواهی ماند، حتی سنگهايت  ويران هميشه

 .  بكار نخواهد رفت برای بنای ساختمان
   بسيج  با بابل جنگی  قومها خبر دهيد تا برا به«27

،   آرارات  سپاهيان  به. بنوازيد شيپور جنگ! شوند
ی فرماندهان.  آنند  حمله و اشكناز بگوييد آهی مين

 زياد  اسبان.  را بدهند  آنيد تا دستور حمله تعيين
 ماد و   پادشاهان لشكريان28!  آوريد فراهم

 زير  را آهی  آشورهاي  تمام  و سپاهيان فرماندهانشان
 »! آنها هستند، فرا خوانيدء سلطه

  پيچد، چون  خود می رزد و از درد بهل  می بابل29
. پذيرند  خداوند برضد او دارد، تغيير نمی هايی آه نقشه
 باقی نخواهد   خواهد شد و آسی در آن  ويران بابل
 در  جنگند، همه  ديگر نمی  شجاعش سربازان30. ماند

   را از دست مانند؛ زيرا جرأتشان  خود می استحكامات
نيروهای . اند  شده ، ضعيف  زنان اند و همچون داده

های شهر   و دروازه ها را سوزانده ، خانه مهاجم
شتابند   از ديگری می  يكی پس قاصدان31. اند راشكسته

   رفته  چيز از دست  همه  خبر رسانند آه  پادشاه تا به
 و   و برج اند، استحكامات  شده ها بسته  راه تمام32!  است

 .اند  افتاده  وحشت  به  و سربازان باروها سوخته
: فرمايد ی م اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال33
،  آوبان خرمنی  زير پايها  گندم  مثل بابلی بزود«

 ». خواهد شد آوبيده
،   بابل نبوآدنصر، پادشاه«: گويند  می  بابل يهوديان35و34

   را نابود ساخته  چيزمان  و همه  و خرد آرده ما را دريده
   خود را از ثروت  و شكم  اژدها ما را بلعيده ؛ مثل است

.   است  رانده  بيرون مان  و ما را از سرزمين ما پر آرده
، بر سر   بر ما روا داشته  و ستمی آه  ظلم ای آاش
 »! ما را از او بگيرد  خون خدا انتقام!  بيايد خودش

شما ی  دعو  به من«: دهد ی م خداوند جواب36
.   گرفت  را خواهم و انتقامتان آرد  خواهمی رسيدگ
  خواهمک  را خش بابلی ها ها و چشمه رودخانه  من
 خواهد شد و  تبديلی ا  ويرانه  به  سرزمين اين37. آرد

  خواهند آرد؛ هر آهی  زندگ در آنی  وحش حيوانات
در ی  خواهد افتاد و آس  وحشت  نظر اندازد، به بر آن
   مست هايشان در بزمها  یبابل38.  نخواهد شد  ساآن آن
  همهی وقت39. زنند ی م شوند و مانند شير نعره یم

  برايشانی  ديگر  بزم  شدند، آنگاه  شراب مست
 آرد تا از   خواهم  مستشان  ديد و چنان خواهمک تدار
.  نيايند  هوش  بيفتند و تا ابد به  بروند و بر زمين هوش

   خواهم تارگاه آش  و بز به  و قوچ  بره  را مثل ايشان40
 ».آشاند

 خواهد   سقوط  چگونه ببينيد بابل«: فرمايد خداوند می41
!   دنيا است  تمام  مورد ستايش  آه  بزرگ  بابل آرد، آن

!  خواهند افتاد  وحشت  به  آن  از ديدن  قومهای جهان همه
 را خواهد   آن ، امواجش  آرده  طغيان دريا بر بابل42

   به  سرزمينش ، تمام  گشته ويران  شهرهايش43. پوشانيد
 در آنجا زندگی  هيچكس.  خواهد شد بيابانی خشک تبديل

 عبور نخواهد نمود،  نخواهد آرد و مسافری نيز از آن
  ، خدای بابل  بل من.   فرو خواهد ريخت ديوارهای بابل44
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  ، از دهانش  است  بلعيده  آرد و آنچه  خواهم را مجازات
   آن رد و قومها ديگر برای پرستش آو  خواهم بيرون

 .نخواهندآمد
  خود را از خشم.  فرار آنيد ، از بابل  من قومی ا«45
  شدنک  نزديء شايعهی وقت46.  دهيد  نجات من

  اين.  نشويد  را شنيديد، مضطرب دشمنی نيروها
  سپس.  خواهد شد  سالها شنيده  اين  در تمام شايعات

 درگير  ، بابل مفرما شده حك  بر سرزمين  و ستم ظلم
فراخواهد ی  زمان آنگاه47.  خواهد گشتی  داخل جنگ

   خواهم  مجازات  بتهايش  را با تمام  بابل  من رسيد آه
. ها پر خواهد شد  از جنازه هايش آرد و آوچه

 از  خواهند نمود، چونی  شاد  و زمين آسمان48
. آمد خواهند   بابل  جنگ  ويرانگر به ، لشكريان شمال

  از قومی  بسيار  هالآت  باعث  بابل همانطور آه49
 نابود خواهد   همانگونه  شد، خود نيز به اسرائيل
   از خطر شمشير، جان شما آهی ، ا حال50.  گشت
  هر چند آه!  نكنيد درنگ! ايد، برويد  بدر برده سالم

انديشيد، خداوند  ی م  اورشليم  هستيد و به دور از وطن
 !د آريد يا را به

های  بابلی  ، چون ايم ما رسوا شده: "گوييد شما می«51
ولی 52." اند  ساخته حرمت  خداوند را بیء ، خانه بيگانه

.  فرا خواهد رسيد  هم  نابودی بتهای بابل  زمان بدانيد آه
 خواهد   شنيده  مجروحينء ه نال  سرزمين در سراسر اين

   آسمان  تا به خود را توانست  می حتی اگر بابل53. شد
   محكمی درآنجا بسازد، باز من برافرازد و برج

 . آنند  تا نابودش فرستادم  او می  را بسراغ غارتگران
   گوش  به گريهی  صدا از بابل!  آنيد گوش«54
   در حال زيرا من55!  عظيمی نابودی رسد، صدا یم

   را خاموش بلند آنی  و صدا  هستم  بابل  آردن ويران
 دريا بر   امواج  مانند خروش  دشمن لشكريان.  مآن یم

   نمايند و سربازانش تا غارتش56 آورند ی م او هجوم
  هستمی  خداي من.  را بشكنند ، سالحهايشان را آشته

ی  سزا  را به ، بابل ، بنابراين آنم ی م  مجازات آه
،  ، رهبران ، حكيمان بزرگان57.  رساند  خواهم اعمالش

   ساخت  خواهم او را مستی  جنگ و مردان  فرماندهان
، ديگر هرگز بيدار  فرو رفتهی  ابد  خواب تا به
 و خداوند   جهان  پادشاه  آه  من  آالم اينست! نشوند

ک  با خا  بابل پهنی ديوارها58!   هستم قادر متعال
.   خواهند سوخت بلندشی ها ، دروازه  شده يكسان

اند،   آشيده  زحمت ه بيهود گوناگونک ممالی معمارها
 ».  خواهد رفت  از بين  با آتش  ثمرآارشان چون

   يهودا، اين  صدقيا، پادشاه  سلطنت  چهارم در سال59
پسر نيريا، ( سرايا   را به  شد تا آن  نازل  بر من پيغام
 صدقيا بود و قرار  سرايا، ملتزم.  برسانم)  محسياء نوه

 خدا  را آهی  بالياي تمام60.  برود  بابل  او به بود همراه
 در  را آهی  مطالب تمامی  بود، يعن  فرموده  بابلء درباره

  و آن62و61،  نوشتمی طوماری ، رو  است باال ذآر شده
 هر ی، رسيد  بابل بهی وقت«:  ، گفتم  سرايا داده را به
خداوند، ی ا: " بگو  چنين  و سپس  بخوان ام  نوشته چه

  آرد آهی  خواه  خراب  چنان را بابلی ا تو فرموده
   نشود و تا ابد ويران  يافت در آنی ا  موجود زنده هيچ
 ببند و   آن بهی  طومار، سنگ بعد از خواندن63 ."بماند
   نيز به بابل: "و بگو64،  بينداز  را در رود فرات آن

 بر  آهی  بالي  خواهد شد و بسبب  غرق  شكل همين
سر بلند نخواهد  خواهد آمد، ديگر هرگز  سرش
 »."آرد

 .)پذيرد ی م ارميا در اينجا پايانی پيغامها(
 

   اورشليم سقوط
 .)باشد می 39   باب  به  مربوط  باب  اين وقايع(

  شد و  پادشاه  بود آه  و يكساله صدقيا بيست
  اسم.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال يازده

صدقيا 2.  بود)یا لبنهی دختر ارميا (  حميطل مادرش
 بود،   در نظر خداوند نادرست ، آنچه  يهوياقيم مثل
   خداوند بر اورشليم ، خشم  زمان در آن3.  آورد بعمل

 را از خود طرد نمود و   شد و ايشان و يهودا افروخته
 آند تا   قيام  بابل  پادشاه  صدقيا عليه آرد آهی آار
  رانده   بيرون  از سرزمينشان اسرائيل ی بن  ترتيب بدين
 .شوند

 صدقيا،   سلطنت  نهم  از سال  دهم  ماه لذا، در روز دهم4
   خود به  سپاهيان ، با تمام  بابل نبوآدنصر، پادشاه

 سنگر   آن  لشكرآشی آرد و در اطراف اورشليم
  سرانجام6.  بود  در محاصره شهر، دو سال5.  ساخت

 قحطی در شهر بيداد   آه  چهارم  ماه در روز نهم
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  مردم7 بود،   شده  تمام  هم  نانء  ذخيره آرد و آخرين می
  سربازان. ، شكافی در ديوار شهر ايجاد آردند اورشليم
 از   شهر، شبانهء  محاصره  را ديدند، عليرغم وقتی اين

   دو ديوار نزديک باغهای پادشاه  بين دروازهايی آه
 . گريختند  اردنء  دره  رفتند وبطرف بود، بيرون

 آردند و در   را تعقيب  بابلی، ايشان  سربازانولی8
 را گرفتند، ولی   اريحا، صدقيای پادشاه بيابانهای اطراف

   حضور پادشاه  او را به سپس9.  او فرار آردند محافظين
   مستقر شده  حمات  در سرزمين  در شهر ربله  آه بابل

را  او   محكوميت  در آنجا حكم  بابل بود، آوردند و پادشاه
   و بزرگان  پسرانش و در برابر او، تمام10صادر آرد، 
 درآورد و   او را از حدقه  چشمان سپس11.  يهودا را آشت

 برد و تا آخر عمر در   بابل ، به او را با زنجيرها بسته
 .  داشت  نگه زندان
   و تبعيد مردم  اورشليم تخريب

   سلطنت  نوزدهم  از سال  پنجم  ماه در روز دهم12
   بابل  سپاه  فرمانده ، نبوزرادان  بابل نبوآدنصر، پادشاه
 خداوند،  و خانه13  شد ، وارد اورشليم و مشاور پادشاه

   آتش  شهر را به بزرگی ها  خانه و تمامی  سلطنت آاخ
.  آردند  ديوار شهر را خراب و سربازانش14، آشيد

ر  د آهی يهودا را با آنانی از فقرای ا  عده آنگاه15
 صدقيا را  آهی  بودند و آسان  مانده  زنده اورشليم

   بودند، و صنعتگران ها پيوسته ی بابل  و به آردهک تر
تنها 16.  تبعيد آرد  بابل  در شهر را به ماندهی باق
در ی و باغبانی آار آشاورزی فقير را برای ا عده

 . گذاشتی آنجا باق
  ت در قسم را آهی  مفرغ ها، دو ستون یبابل17

ی  مفرغء  و حوضچه  خداوند قرار داشت خانهی ورود
   را برداشتند و به زير حوضچهی مفرغی و گاوها

 و  بزرگی  ديگها  تمام نبوزرادان19و18.  بردند بابل
  قربانگاهی  برا اندازها را آه کو خای مفرغک آوچ

  ها و تمام  و انبرها، قاشقها، آاسه رفت یبكار م
او .  خدا را با خود بردء نهخای  ديگر مفرغ ظروف
طال ی ها ها و آاسه  انبرها، چراغدانها، پياله همچنين
 . برد  همراه  را به و نقره

 زير   گاو مفرغی آه  و دوازده  و حوضچه دو ستون20
   وزن  بودند آه  بقدری سنگين  قرار داشت حوضچه

   سليمان  اينها در زمان تمام. پذير نبود  آنها امكان آردن
 در حدود  بلندی هرستون21.  بود  شده  ساخته پادشاه
 و   متر ونيم  در حدود پنج  آن  متر و محيط هشت

 بود و تو خالی بود،   چهار انگشت  ديوارهاش ضخامت
 بلندی  و هر يک از آنها نيز سر ستونی مفرغی به22

،   و گرداگرد هر سر ستون  داشت دو متر و نيم
روی هر سر 23 بود؛  ی شدهآار انارهای مفرغی، آنده

 نود   فقط ، ولی از پايين ، يكصد انار وجود داشت ستون
 .شد ديد می  انار را و شش

   اين  بابل  سپاهء ، فرمانده  نبوزرادان درضمن25و24
 :  در شهر پيدا آرد گاههايشان یافراد را نيز در مخف

 نفر از   او صفنيا، سه  و معاون  اعظم سرايا، آاهن
   لشكر با هفت از فرماندهانی  خدا، يكء  خانه ناننگهبا

 ء فرماندهی ، منش  پادشاه  مخصوص نفر از مشاوران
و )  بود  تعداد سربازان  ثبت  مسئول آه( يهودا  سپاه

  نبوزرادان26.  ديگر  مهم  نفر از اشخاص شصت
 در  و پادشاه27،  برد  بابل  نزد پادشاه  ربله  را به ايشان

 .  را آشت آنجا همه
تعداد 28.  تبعيد شدند  بابل  اهالی يهودا به  ترتيب  اين به

   بابل  نبوآدنصر به  سلطنت  هفتم  در سال اسيرانی آه
، او  بعد  سال يازده29. نفر بود 3ر023 شدند،  برده
  پنج30.  برد  بابل  اسير آرد و به نفر ديگر را هم 832
 745،   بابل سپاه ء ه فرماند ، نبوزرادان  بعد از آن سال

 4ر600،  ، در مجموع بنابراين. نفر ديگر را تبعيد آرد
 .نفر تبعيد شدند
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 از سی و   دوازدهم  ماه  و پنجم در روز بيست31
   يهودا، اويل ، پادشاه  اسيری يهوياآين  سال هفتمين

د  را مور  رسيد و يهوياآين  پادشاهی بابل مرودک به
.  آورد  بيرون  خود قرار داد و او را از زندان لطف

 و   گرفت  رفتاری مهرآميز در پيش او با يهوياآين32
 برتری داد،   تبعيدی در بابل  پادشاهان او را برتمام

 با  ، او هميشه  پس  او پوشاند و از آن  نو به لباس33
 مرودک تا  اويل34 . نشست  می  سر سفره  بابل پادشاه
   احتياجاتش  بود، برای رفع  زنده  يهوياآين ی آهروز
 . پرداخت  او مقرری می به



 

ارميایمراث
 
   اسارت  يهودا را به دماز مری  بسيار بابل. نويسد ی م اورشليمی  از ويران پسی نبی  را ارميا  آتاب اين
  آنند اما گرسنه یآار م. شوند ی م مواجهی شمار ی ب مانند با مشكالت یمی  باق  در اورشليم آهی آنان. برد یم

 . خواهد آمد  برسرشان  چه  نيست  هستند و معلوم  بابل  در اسارت  آنان  و خويشان اقوام. نهند ی م  بالين سر به
 را   اورشليم دار خود و مردم  جريحه  احساسات  آتاب او در اين.  استک  شري انش هموطن ارميا نيز در غم

 و   از امانت  آتاب  ارميا در اينی، و نوميد  يأس در نهايتی حت. نمايد ی م  توصيف پراحساسی با بيان
   فرامين پا نهادن زير  بدليل  آنان  مصيبت دانند آه یمک  ني  اورشليم مردم. گويد ی م خداوند سخنی وفادار

 .نمايند ی م  بخشايش آنند و از خداوند طلب ی م  خود اعتراف  گناهان ، لذا به  است خداوند بوده
   اورشليم ء بينوا و زجرديده مردمی  برا خود، بلكهی  برا  او نهء اند؛ اما گريه گفته»  گريانی نب«ارميا را 

 . است
 

ک  بود اين پرجمعيتی  زمان  آه اورشليم 
 قومها   در بين آهی شهر!   است شده کمترو

 ء  ملكه او آه!   است  گشته بيوهک  بود اين محبوب
 !  است  شده بردهک شهرها بود اين

ی روک اشی ها گريد و قطره ی م  شب  تمام اورشليم2
ی ق با همی  يك  يارانش از ميان. غلطد ی م هايش گونه
   او خيانت  به دوستانش. دهدی  او را تسل  آه نمانده
 .اند  شده با او دشمنی  و همگ آرده

   اسارت  يهودا بهء  و رنجديده زده  مصيبت مردم3
  هيچک اند و اين  تبعيد شده  ديار غربت اند؛ به رفته

   عرصه  نموده ، آنها را احاطه دشمنان.  ندارند آسايش
 .اند ده آر را بر آنها تنگ

آيد تا در روزهای عيد   خدا نمیء  خانه ديگر آسی به4
خواندند اينک   سرود می دخترانی آه.  آند عبادت

های شهر،  دروازه. آشند  می  تنها آه عزادارند، و آاهنان
 .  است  فرو رفته  در ماتم  و اورشليم متروک شده

 خداوند. اند  شده  آامياب  يافته  بر او غلبه دشمنانش5
.   است  آرده  تنبيه  بسيارش گناهانی  را برا اورشليم
   به  ديار غربت ، به  او را اسيرآرده ، فرزندان دشمنان
 .اند بردهی بردگ

.   است  رفته  از دست  و زيبايی اورشليم  شكوه تمام6
گردند   می  چراگاه  دنبال  مانند غزالهای گرسنه بزرگانش

 . فرار آنند  دشمن ند از چنگ بتوان و ناتوانتر از آنند آه

پر ی ها، روزها  مصيبت  در ميان اورشليمک اين7
   او به آهی زمان. آورد ی ياد م به را   گذشته شكوه

؛  نداشتی ا  مدد آننده  درآمد، هيچ  دشمنء محاصره
 .  او خنديد  شكست  آرد و به  او را مغلوب دشمن

اپاک  و ن  شده  بسياری مرتكب  گناهان اورشليم8
آردند،   می  او را تكريم  آسانی آه تمام.   است گرديده

آنند، زيرا برهنگی و خواری او   می اينک تحقيرش
 خود را ء ، چهره نالد و از شرم او می. اند را ديده

 .پوشاند می
ی  بود، اما او اعتناي  اورشليم بر دامنی  ننگء لكه9

   سقوط  خود نيانديشيد و ناگهان  عاقبت نكرد؛ او به
او از . دهدی  او را تسل  آه نيستی آسک اين. آرد

   آمده  بر او غالب طلبد، زيرا دشمن ی م خداوند رحمت
 . است

ی ها  آرد و قوم او را غارتی ها ، گنجينه دشمن10
   داخل  مقدسش  عبادتگاه  به  در برابر چشمانش بيگانه

  ش عبادتگاه  خدا ورود آنها را به آهی هاي شدند، قوم
 . بود  آرده قدغن

  هر چه. آشند  می  آه  نان  برای يک لقمه اهالی اورشليم11
  اورشليم.  بمانند داشتند برای خوراک دادند تا زنده

 ! ام  خوار شده  چگونه خداوندا، ببين«: گويد می
   من گذريد، چرا به ی م  از آنارم آهی آسانی ا«12

يد و ببينيد آيا  بينداز  من بهی آنيد؟ نگاه ی نم نگاه
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   وجود دارد؟ ببينيد خداوند به  من  غم همچونی غم
 !  است  آرده  چه  من  خود به  خشم هنگام

   آرد و تا مغز استخوان  نازل  آتش او از آسمان«13
   زمين  گسترد و مرا به  دام سر راهم. مرا سوزاند

   رهايم پايان  و در غمی بی او مرا ترک گفت. آوبيد
 .آرد

  بر گردنمی  طناب  و همچون  بافت  هم  را به گناهانم«14
 را   توانم تمام. آشاندی  بردگ  و مرا زير يوغ انداخت
 بودند   قويتر از من  آه  دشمنانم  و مرا در چنگ گرفت

 .رها آرد
.   گرفت  مرا از من  شجاع  سربازان خداوند تمام«15

  ا از بين مر  فرا خواند تا جوانان برضد منی او لشكر
 انگور   خود را همچون خداوند شهر محبوب. ببرند

 .  آرد  پايمال در چرخشت
ی ها  و قطره گريم ی م  آه هاست  مصيبت اينی برا«16
ی  دلدار  من  به  آه آن. غلطد ی م هايم بر گونهک اش
   دور شده  از من ساخت ی م  را تازه داد و جانم یم

  آس ی ب  و فرزندانم  آمده  غالب  بر من دشمن.  است
 .اند شده

،  طلبم یمک  و آم آنم یخود را دراز می دستها«17
ی ها خداوند قوم.  برسد  دادم  به  آه نيستی اما آس
   مورد نفرت  و من  فرا خوانده  را برضد من همسايه
 . ام  قرار گرفته آنان

  ، زيرا من  است  فرموده  حكم اما خداوند عادالنه«18
،   جهان مردمی ا.   بودم آردهی  او سرپيچ از فرمان

   و دخترانم  پسران  مرا بنگريد و ببينيد چگونه اندوه
 .اند بردهی  اسير را به

   خيانت  من  به ، اما ايشان خواستمک  آم از ياران«19
   بدنبال آهی  در حال سفيدان  و ريش آاهنان. آردند
  ند، در آوچهدار  نگه بودند تا خود را زندهی  نان لقمه
 . دادند جانی شهر از گرسنگی ها
بخاطر  !  و نگرانم  چقدر پريشان خداوند، ببينی ا«20

در .   است  در عذاب  جانم ام  داده  انجام آهی گناهان
،   و در بيرون  است  در انتظارم آشندهی ، بال خانه

 .شمشير مرگبار
  م داد بهی شنوند، اما آس ی را م هايم  ناله مردم«21
  بر سرمی  بالي  شنيدند چه  چون دشمنانم. رسد ینم

 و   وفا آن ات  وعده خداوند، بهی ا.  شاد شدندی،آورد
 . دچار گردند منی  بال  نيز به بگذار دشمنانم

 مرا   آه  و همانگونه  آنها نيز نظر آن  گناهان به«22
ی  سزا  را نيز به  آنانی،ا  آرده  تنبيه گناهانمی برا

  تاب ی ب  بسيار و دلم منی ها ناله.   برسان انآردارش
 » . است

 
  و  را با ابر خشم  خداوند اورشليم چگونه
ی  آسمان  پوشانيد و جالل  خويش غضب

ی  خود، حت او در روز خشم.  آرد  را تباه اسرائيل
 . ياد نياورد  را به  خويشء خانه

 آنها   نكرد و تمام  رحم اسرائيلی ها  خانه خداوند به2
   را در هم اورشليمی ها او قلعه.  نمود را ويران
  حرمت ی ب  بزرگانش  را با تمام  و اسرائيل شكست
 .نمود

 را نابود آرد و   اسرائيل  خود حاآمان  خشم  هنگام او به3
   خشم آتش.  ننمود  خود حمايت  از قوم  دشمنء  حمله هنگام

 .شاند نابودی آ  را به او سراسر خاک اسرائيل
   را بسوی ما نشانه ، تير و آمانش او مانند يک دشمن4

 خود را  او خشم.   برومند ما را آشت  و جوانان گرفت
 . فرود آورد های اورشليم  بر خيمه  آتشء  شعله همچون

ک  را هال ، اسرائيل دشمنک  ي  خداوند همچونی،بل5
   نمود و بر غم  را ويران هايش آرد و قصرها و قلعه

 . يهودا افزود  ساآنانء غصهو 
   نموده  بود ويران  عبادت  محل  خود را آهء او خانه6

و عيدهای »  َسَبت« و ديگر آسی روزهای  است
   خويش  خشم او در شدت. دارد  را گرامی نمی مقدس

 .  است  را خوار نموده  و آاهنان پادشاهان
را    خويش ء خود را واگذارد و خانه خداوند قربانگاه7
   را بدست اورشليمی قصرهای ديوارها.  گفتک تر

 خدا ء  در خانه دشمنک اين.  آنند  داد تا خراب دشمن
 وی ، فرياد شاد آرديم ی م  عبادت در آنی  زمان آه

 .دهد یسر می پيروز
   را در هم اورشليمی خداوند قصد نمود حصارها8

ز ا   قسمتش آرد تا هيچی گير او شهر را اندازه. بكوبد
  نماند؛ و اينک برجها و حصارهای خرابی در امان

 .اند  فرو ريخته اورشليم
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  بندهايشان اند و پشت  افتاده  زمين  به های اورشليم دروازه9
 های  سرزمين  به  اسرائيل  و بزرگان پادشاهان. اند شكسته

   داده  خدا تعليم ديگر شريعت. اند  تبعيد شده دور دست
 .بينند  خداوند رؤيا نمی يز از جانبشود و انبياء ن نمی

  ، خاموش  آرده  برتن  پالس  اورشليم  سفيدان ريش10
ک  بر سر خود خا  غم اند و از شدت  نشسته بر زمين

 سر خود   از شرم  اورشليم  جوان دختران. ريزند یم
 .افكنند ی زير م را به

ی  مصيبت از ديدن.   است  تار شده  از گريه چشمانم11
 را   وجودم جانكاهی ، غم  آمده بر سر قومم  آه

 در   و شير خوارگان آودآان.   است فراگرفته
 .اند  رفته شهر از حالی ها آوچه

اند؛  ها افتاده در آوچهی  جنگ آنها مانند مجروحان12
خوانند و در  ی خود را م ، مادران  و تشنه گرسنه
 .دهند ی م  جان  ايشان آغوش

  توانم یمی  آس  چه تو را با غم  ، غم اورشليمی ا13
؟  دهمی  تو را دلدار  و چگونه  بگويم ؟ چه  آنم مقايسه
تواند  یمی  آس چه.   است  دريا عميق  تو همچون زخم

  دهد؟ شفايت
   آردند و گناهانت تو نبوتی  برا  دروغ  به انبيايت14

 تو  دروغی  پيامها آنها با دادن.  ندادند  تو نشان را به
 . شدند  اسارتت  دادند و باعث ريبرا ف

گذرد با   می  از آنارت اينک هر رهگذری آه15
  آيا اين«: گويد  می  داده استهزاء سر خود را تكان

 شهر   و محبوبترين  زيباترين  به  شهری آه  آن است
 »! بود دنيا معروف

  آنند و با نفرت  می  تو را مسخره  دشمنانت تمام16
  انتظار چنين!   آرديم  نابودش رهباالخ«: گويند می

 ».  خود ديديم  را با چشمان  و آن آشيديم روزی را می
 را سالها  او آنچه.  آار، آار خداوند بود اما اين17

 بارها   آه همانگونه.  داد  بود انجام  فرموده پيش
 را از   نكرد و آن  رحم  اورشليم  بود، به آرده اخطار
شهر شاد ی  از خراب شمنانش شد د  برد و باعث بين

 . ببالند  قدرتشان شوند و به
 آنيد؛ ای   در حضور خداوند گريه  اورشليم ای مردم18

، اشک   سيل  و روز همچون ، شب ديوارهای اورشليم
 . بازمداريد  خود را از گريستن بريزيد و چشمان

   خود را همچون دلی ها  برخيزيد و ناله  هنگام شب19
خود را ی دستها! خداوند بريزيد در حضور  آب
ها   در آوچه  آه فرزندانتانی او بلند آنيد و برای بسو

 ! نماييد ميرند، التماس یمی از گرسنگ
 باليی   چنين  آنها را به  تو هستند آه  قوم خداوندا، اين20

   را آه  آودآانشان  مادران  چگونه ببين. ای دچار آرده
 و  خورند؛ و آاهنان اند، می  خود پرورده در آغوش

 .شوند  می  خداوند آشته انبياء در خانه
 شمشير  ، دختر و پسر، به  پير و جوان  چگونه ببين21

تو در روز . اند ها افتاده  و درآوچه  شده  آشته دشمن
 . را آشتی  نكردی و ايشان  رحم  بر ايشان غضبت

و آنها ی  فراخواند  را بر من خداوند، تو دشمنانمی ا22
 روز  در آن.  انداختند  وحشت ز هر سو مرا بها

   آه  فرزندانم  بدر نبرد، تمام  سالم جانی ، آس غضبت
   دشمنانم  بدست  بودم  خود پرورده آنها را در آغوش

 . شدند آشته
 

  خدا  و غضب  از خشم  آه هستمی  آس من
ی  تاريك  اعماق خدا مرا به2.  ام ها ديده مصيبت

   تمام  و دستش  برخاسته او بر ضد من3 .  است آشانده
 .  بلند است روز بر من

   را شكسته  و استخوانهايم  را فرسوده  بدنم او پوست4
.   است  پوشانده و مشقتی  مرا با تلخ جان5.  است

ی ، در تاريك  مرده  سالهاست آهی مرا مانند آس6
 .  است نشانده

را حصار    و دورم  مرا بسته سنگينی با زنجيرها7
 و  آورم یفرياد برم8.   فرار آنم  تا نتوانم  است آشيده
با 9. رسد ی نم  دادم او بهی ، ول طلبم یمک آم

 مرا پر   و طريق  است  مرا بسته راهی سنگی ديوارها
 .  است  نموده  و خم پيچ

   هجوم  و مانند شير بر من  نشست  من او در آمين10
  آرد و ام پاره آشانيد و پاره   بيشه  ميان مرا به11؛ آورد

 را آشيد و  او آمانش12.   ساخت  رهايم آس یتنها و ب
 فرو   قلبم  اعماق  به و تيرهايش13،  قرار داد مرا هدف

 . رفت
  خندند و مرا مسخره ی م  من  روز به  تمام مردم14
 .آنند یم
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 را  صورتم16.   است  آرده  تلخ  آامم را بهی او زندگ15
   پر آرده  را از سنگريزه  و دهانم  است ماليدهک  خا به

ی و خوشبختی سالمت17.   است  را شكسته و دندانهايم
  برايمی  واميد رمق18.   است  بربسته  رخت از من
ی وقت19.   است گفتهک ، زيرا خداوند مرا تر نمانده

  ، جانم آورم ی ياد م خود را بهی  و سرگردان مصيبت
 و  آورم ی ياد م  به  آنها را دائمی،بل20. گردد ی م تلخ

 .شود ی م  پريشان وجودم
  آورم  ياد می تابد، وقتی به  می اما نور اميدی بر قلبم21
   محبت آری، بسبب.   است زوال  خداوند بی رحمت22  آه

   است وفاداری خدا عظيم23.  ايم  نشده  ما تلف  آه اوست
 خود  به24. تابد  بر ما می  او هر صبح و رحمت

 او اميد   به ، پس  خداوند را دارم  فقط من«:  گويم می
   او توآل  به خداوند برای آسانی آه25» .  بست خواهم

   آه  خوبست پس26.  طلبند نيكوست دارند و او را می
 تا   او باشد و با صبر منتظر باشيم  به  اميدمان چشم

وانی  در ج  انسان خوبست27.  دهد خداوند ما را نجات
 او  هنگامی آه28.  آند  سختيها را تحمل بياموزد آه

 و   در سكوت  آه گردد بهتر آنست  می دچار مصيبت
 فرود  و در برابر خداوند سر تعظيم29تنهايی بنشيند 

وقتی او را 30.  اميدی باشد  است آورد، زيرا ممكن
 آند،   آنها را تحمل آنند خوبست  می زنند و اهانت می

هر 32. اوند تا ابد او را ترک نخواهد آردزيرا خد31
   شامل  آند، اما رحمتش چند خدا آسی را اندوهگين

او از 33.   است  او عظيم  او خواهد شد، زيرا محبت حال
 .گردد  خشنود نمی  انسان  ساختن  و غمگين آزردن

، شوند ی م  زير پا له  جهان  ستمديدگان آهی هنگام34
   را به  آن متعالی  خدا آهی ن انسا  حق آهی و زمان35
  آهی و هنگام36، گردد ی م ، پايمال  است دادهی و

شود، آيا خداوند اينها  ی م  محكوم در دادگاهی مظلوم
ی  امر هيچ  خداوندء  اجازه آيا بدون37؟ بيند یرا نم
   از جانب  برآت  و هم  مصيبت آيا هم38؟ شود ی م واقع
 شود؟ ی نم  نازل متعالی خدا

   گناهانمان بسببی فانی ما انسانهای  چرا وقت پس39
 و  گلهی بجا40؟  آنيم ی م  و شكايت ، گله شويم ی م تنبيه

خداوند ی  و بسو  بياييد آردار خود را بسنجيم شكايت
 در  آهی خدايی خود را برای بياييد قلبها41.  بازگرديم

او ی خود را بسوی  و دستها  بگشاييم  است آسمان
 او   به  و نسبت ايم  آرده زيرا ما گناه42.  زيمبرافرا
   نكرده  ما را فراموش  شرارت  و او اين ايم شدهی ياغ
 . است

   خود ما را تعقيب  غضب  هنگام خدا، تو بهی ا43
خود را 44. یا  ننموده و رحمی ا آردهک  و هال نموده

. ما بحضور تو نرسدی تا دعاهای ا با ابر پوشانيده
 قومها   ميان  به  و زباله  خاآروبه ثلما را م45

. آنند ی م  ما توهين  به  دشمنانمان تمام46 .یا انداخته
 و   و در ترس دامنگير ما شدهی و نابودی خراب47

 . آنيم یمی خطر زندگ
از ک  اش  سيل ، روز و شب قوممی  نابود بسبب49و48

تا خداوند 50   گريست آنقدر خواهم.   جاريست چشمانم
  آهی هنگام51!  دهد  نظر آند و پاسخ آسماناز 
،   است  آمده  اورشليم  جوان  بر سر دختران  چه بينم یم
 .شود ی پر م  از اندوه دلم
   من ، دشمن  بودم  نداده  هرگز آزارشان آهی آسان52

آنها 53.  انداختند  دام بهی ا  پرنده شدند و مرا همچون
.  پوشاندند  با سنگ را  افكندند و سر چاه مرا در چاه

.  استی  حتم  مرگم  و فكر آردم  گذشت  از سرم آب54
   تو را خواندم  نام  چاه از عمقی خداوند، وقتی اما ا55
 .ی آرد  توجه هايم  ناله و بهی  را شنيد صدايم56
و ی  آمد  آمكم  به  تو را خواندم آهی  هنگامی،آر57
 »! نترس «:یگفت
   را از مرگ و جانمی  رسيد م داد خداوند، تو بهی ا58

   من  به را آهی خداوند، تو ظلمی ا59. یبخشيدی رهاي
.   و داد مرا بستان آنی  داور  پسی،ا اند ديده آرده

ها   و توطئه  شده  من  دشمن  ايشان  چگونه آهی ا ديده60
  آهی ا خداوند، تو شنيدهی ا61. اند  چيده بر ضد من

. اند  آشيده  نقشه  من  و عليه ه آرد  اهانت  من  به چگونه
   من  هر روز در باره  مخالفانم  آه  آنچه تو از تمام62
  ببين63 .یآشند باخبر ی م آهی هاي گويند و نقشه یم

 .آنند ی م  و روز مرا مسخره خندند و شب ی م چگونه
.   برسان اعمالشانی  سزا  را به خداوند، ايشانی ا64
 را  وجودشانی  و تاريك ا غم ت  آن  را لعنت ايشان65

 و از   آن  آنها را تعقيب  و غضب با خشم66. فراگيرد
 .  محو و نابود گردان زمينی رو
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ی  طال همچونی  زمان  آه  اورشليم جوانان
ک  بودند، اين  پرارزشی،قيمتی و سنگها  ناب
  ، مانند ظروف  داده خود را از دستی درخشندگ

ی حت3. اند ها افتاده  در آوچهاند و  شده ارزش ی بی،گل
،   من دهند، اما قوم یخود شير می ها  بچه شغالها به

ی ها  و بچه  شده رحم ی، ب  مانند شترمرغ اسرائيل یبن
   شيرخواره  آودآان زبان4.   است آردهک خود را تر
  ها نان ؛ بچه  است  چسبيده  آامشان بهی از تشنگ

.  بدهد  نان  ايشان  به  آه نيستی خواهند، اما آس یم
در ک خوردند، اين یلذيذ مک خورای  زمان آهی آنان5

   در ناز و نعمت آهی آسان. آنند یمی ها گداي آوچه
ک  خورا ها دنبال  زباله  در ميان اند، اآنون  شده بزرگ

  سدومی  اهال  از مجازات  من  قوم مجازات6. گردند یم
 نابود  لحظهک  در ي سدومی اهال.  تر است نيز سنگين

 . اسير نگشتند  انسان شدند و بدست
 پاآتر و از شير سفيدتر   ما از برف  شاهزادگان بدن7

،   ياقوت  و مثل ، گلگون  مانند لعل بود و صورتشان
  تر از دوده  سياه شان چهرهک اما اين8؛  بود درخشان

  پوستشان. تواند آنها را بشناسد ینمی  و آس  است شده
  شدهک ، خش  چوب  و مثل  چسبيده هايشان استخوان به

تر   شدند، خوشبخت  با شمشير آشته آهی آسان9.  است
  ، بتدريج  محصول  در اثر فقدان هستند آهی از آسان

 ء  محاصره در زمان10. روند ی م از بينی از گرسنگ
  هايشان  بچهی، از فشار گرسنگ  مهربان شهر، مادران
 .خوردندخود پختند و ی را با دستها

 و در   بر ما ريخت  تمام  خود را بشدت خداوند خشم11
.  را سوزانيد  بنياد آن  آتشی بر پا آرد آه  چنان اورشليم

  آرد آه  باور نمی  دنيا هيچكس  و مردم از پادشاهان12
اما 13.  بشود های اورشليم  بتواند وارد دروازه دشمن
   خون و آاهنان بودند   آرده  شد، زيرا انبياء گناه چنين
 اينک  اشخاص  اين14.  بودند  را در شهر ريخته گناهان بی

  روند و آسی به  می ها راه  در آوچه  آورمال آورمال
   آلوده گناهان  بی  خون شود، زيرا به آنها نزديک نمی

دور «: گويند  می  ايشان  به  فرياد آرده مردم15. هستند
  پس» ! هستيد س نج  نزنيد، چون  ما دست به! شويد

روند   ديگر می  سرزمين ، از سرزمينی به  شده سرگردان

خود خداوند 16. دهد  جا نمی  ايشان  مملكتی به ولی هيچ
   ايشان  و ديگر به  است  آرده  سرگردان  را اينچنين ايشان
 خود را   و احترام  عزت  و بزرگان آاهنان. آند  نمی توجه

 .اند  داده از دست
   تا از قوم بانی خود نگريستيم های ديدهاز برج17
 بود؛   ما آمكی برسد، ولی انتظار ما بيهوده پيمان هم

 ياری ما   ما از انتظار تار شد اما آنها به چشمان
   آرده  را بر ما تنگ  عرصه  چنان دشمنان18. نيامدند

.   برويم ها راه  در آوچه توانستيم  حتی نمی بودند آه
.  بود و نابودی ما نزديک بود ماندهاميدی برای ما ن

ها فرار   آوه به.  نيز تيزروتر بودند آنها از عقاب19
 ولی   برديم  صحرا پناه ، اما ما را پيدا آردند؛ به آرديم

 . بودند  ما نشسته در آنجا نيز در آمين
 ما بود، در   جان  حافظ  خداوند آهء  برگزيده پادشاه20
 زير  آرديم ی م  گمان آهی س گرفتار شد، آ  ايشان دام
 !  باشيم  در امان  از گزند دشمنان توانيم ی م اش سايه

! آنيدی توانيد شاد ی، تا م*  و عوص ادومی اهالی ا21
 شما   چرا آه نخواهيد داشتی  شاد  ديگر وقت چون

 خدا را خواهيد چشيد و خوار   غضب نيز طعم
 .خواهيد شد

 خواهد شد،  و بزودی تمام تبعيد ت ، دوران ای اورشليم22
، خدا  ولی ای ادوم. ای  خود را داده زيرا تو جزای گناه

 . خواهد آرد ، تو را مجازات  تو را بر مال ساخته گناه
 

   بر سر ما آمده  چه  ياد آور آه ای خداوند، به
 ما  سرزمين.  ايم  رسوا شده  چگونه ببين.  است

  های ما را بيگانگان  و خانه  است  افتاده  دشمنان بدست
 و   آشته ؛ پدرانمان ما يتيميم3. اند  آرده تصرف

 و  خريم  خود را می آب4. اند  شده  بيوه مادرانمان
 در زير5. شود  می  ما فروخته  ما به  و هيزم نوشيم می

.   نداريم  و آسايش ايم  آمده  ستوه  به فشار و آزار دشمنان
   دست  به  تا نان ايم ه مصر و آشور آرد خود را تسليم6

 .  و از گرسنگی نميريم آوريم
جور ک  آردند و مردند، و اين  گناه پدرانمان7

 . آشيم ی را ما م گناهانشان

                                                 
 .باشد دشمنان اسرائيل می» اهالی ادوم و عوص«منظور از   *
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اند و آسی   شده  امروزمان ، اربابان  ديروزمان نوآران8
  برای يک لقمه9.  دهد  آنها نجات  ما را از دست  آه نيست
از 10.  اندازيم  خطر می را به  ، در بيابانها جانمان نان

   مثل  بدنمان  و پوست سوزيم  می  گرسنگی در تب شدت
 ما را در يهودا   و دختران زنان11.   است  شده تنور داغ

اند و   دار آشيده  را به رهبرانمان12. اند  آرده عصمت بی
 ما را  جوانان13. اند  نموده حرمت  را بی سفيدانمان ريش

دارند و   وامی  آارهای سخت  به  در آسياب، مانند غالمان
   و خيزان ، افتان  هيزم  ما زير بارهای سنگين آودآان

 .روند می  راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر ی ها  ما ديگر در آنار دروازه پيران14
رقصند و آواز  ی ما ديگر نم نشينند؛ جوانان ینم
   به ما  و رقص ما رفتهی دلهای شاد15. خوانند ینم

 و  ايم  آرده  گناه بر ما آهی وا16.   است  شده  تبديل ماتم
  دلهايمان17.  ايم  داده  خود را از دست  و جالل شكوه

 خدا ء زيرا خانه18، اند  تار شده  و چشمانمان تاب یب
 .  است  شغالها شده  و پناهگاه  گشته ويران

و  ت  سلطنت و تختی هستی خداوند، تو تا ابد باقی ا19
ک  تو ما را تر  آه استی  مديد مدت20.   است زوال یب

ی ا22و21 .یآور ی ياد نم و ديگر ما را بهی ا آرده
و تا ابد بر ما ی ا طرد آردهی خداوند، آيا تو ما را بكل

 ما را  ، پس  نيست بود؟ اگر چنينی خواهک غضبنا
   ما را بهء  گذشته  دوران  و شكوه خود بازگردانی بسو

 . دهما باز 



 

ی نبحزقيال
 

   آتاب در اينی و. برد ی در تبعيد بسر م  يهودا در بابل  مردم  بود و همراه از انبيا اسرائيلی  يك حزقيال
.  بنا خواهند آرد  را دوباره  و اورشليم  خود باز خواهند گشت  وطن بهی  يهوديها بزود آند آه یمی گويپيش
گويد  ی خود م  در آتاب حزقيال. پيوندد ی م  عزرا و نحميا بوقوع  بعد، در زمان  سال پنجاهی  پيشگوي اين

 آزاد  انسان.  هستند  خداوند مسئول  در قبال  خود آزادند، اما بايد بدانند آه  و روش  راه  در انتخاب مردم
 .آند ی م  را خداوند تعيين  آن  و نتايج  آند اما عواقب  خود را انتخاب  راه است

 با يكديگر   و يهودا دوباره  اسرائيل دهد آه ی م  نشان  حزقيال  رؤيا به ، خداوند از طريق  آخر آتاب در بخش
 . خواهد آرد  داود بر آنها سلطنت نسل از  پادشاهک متحد خواهند شد و ي

 نيز  ، در بابل  است  بوده  يهودا با آنان  خداوند در سرزمين  آه  همانگونه آند آه یمی  يادآور  مردم  به حزقيال
   خود قوم  با سخنان حزقيال.  آنند  باشند بايد از خداوند اطاعت گويد آنها هرجا آه یاو م.   است  ايشان همراه
 آنند و   خداوند حفظ  خود را به آند ايمان یمک  آم  مردم او به. بخشد ی م دهد و تقويت یمی ا دلدارخود ر
 .گردند ی خود باز م  وطن  به باشند آهی  روز  براه چشم

  ی نب حزقيالی رؤيا
   پنج ، آه ام  سی  سال  چهارم  ماه در روز پنجم

،  گذشت  می  پادشاه  از تبعيد يهوياآين سال
  ، پسر بوزی، گشوده  روی حزقيال  به  آسمان ناگهان

 آاهنی بود  حزقيال.  داد  او نشان شد و خدا رؤياهايی به
  بابل با يهوديهای تبعيدی، آنار رود خابور در  آه

 :آند  می  تعريف  چنين حزقيال. آرد زندگی می
   به  از شمال  آه ديدمی  رؤياها، طوفان از اينی در يك4

  از آتشی ، ابر بزرگ  آن پيشاپيش. آمد ی م  من طرف
 بود و در  از نور دور آنی ا  بود، هاله در حرآت

. درخشيد ی، م براقی مانند فلزی ، چيز  آن درون
 ظاهر   ابر، چهار موجود عجيب ن، از ميا سپس5

، چهار  کهر يی ول6.  بودند  انسان  شبيه شدند آه
   نيز مثل پاهايشان7!  داشتند  بال  و دو جفت صورت

   گوساله  سم  به  پايشانء پنجهی  بود، ول انسانی پا
زير 8. درخشيد ی، م براقی  و مانند فلز  داشت شباهت
   دست  مثل ديدم یمی هاي ، دست از بالهايشانک هر ي
   به  چهار موجود زنده آنی بالهای انتها9.  انسان

آردند  ی م  حرآت آنها مستقيم.  بود همديگر وصل
 . برگردند  آنكه بدون

در جلو، :   داشت از آنها چهار صورتک هر ي10
 شير؛ در  ، صورت  راست ؛ در طرف  انسان صورت

  ، صورت  گاو و در پشت ، صورت  چپ طرف
  جفتک  ي  داشتند، آه  بال  دو جفت هر آدام11.  قابع

رسيد  یمی  پهلوي موجوداتی بالهاک  نو باز بود و به
هر جا 12. پوشاند ی را م  ديگر، بدنشان و جفت
  رفتند بدون ی م  مستقيم ، آنها هم رفت ی م روحشان

 . را برگردانند  رويشان آنكه
   زغال  به يی شبيه، چيزها  زنده  موجودات  اين در ميان13

  از ميان.  بودند  حرآت ، در حال  روشن  با مشعل افروخته
   نيز بسرعت  زنده  موجودات آن14. جهيد  می آنها، برق

 .آردند  می  و جلو حرآت  عقب  به برق
   خيره  چهار موجود زنده  اين  به  آه  حال در همان15
   ديدم چرخ، چهار  ، زير آنها و بر روی زمين  بودم شده

چرخها مانند زبرجد 16.  زير هر موجود يک چرخ
،   هر چرخ داخل.  بودند  هم  مثل درخشيدند و همه می

  برای همين17.   ديگری نيز قرار داشت چرخ
 هر سو   مجبور باشند دور بزنند، به آنكه توانستند بی می
 ها و  دارای لبه  چهار چرخ آن18.  بخواهند، بروند آه
 . بود ها پر از چشم  بودند و دور لبههايی پره

آردند،   می  حرآت  زنده  موجودات وقتی آن21و20و19
 آنها از  هنگامی آه. آردند  می  با آنها حرآت چرخها هم

خاستند، و وقتی  خاستند، چرخها نيز برمی  برمی زمين
   آن  روح ايستادند، چون  می ايستادند، چرخها هم می
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  پس.  نيز قرار داشتچهار موجود در چرخها 
 . بودند  روحشان  هدايت  و چرخها تحت  زنده موجودات

 يک   به ، چيزی شبيه  زنده باالی سر موجودات22
 مانند بلور   بود آه  شده  گسترده  بزرگء صفحه
زير 23.  انداخت  می  هراس  را به درخشيد و انسان می
  د آه طوری باز بو  هر موجود زنده ، دو بال  صفحه اين
 ديگر،  رسيد، و دو بال  بالهای موجود ديگر می به

آردند،  وقتی پرواز می24. پوشانيد  را می بدنشان
   يا همچون  ساحل  امواج  مانند غرش صدای بالهايشان

.  بود صدای خدا و يا همانند فرياد يک لشكر بزرگ
هر 25. آوردند  می  را پايين ايستادند، بالهايشان وقتی می
 باالی سر آنها   بلورينء ايستادند، از صفحه  می بار آه

 .رسيد  می صدايی بگوش
 يک   به ، چيزی شبيه  باالی سرشانء بر فراز صفحه26

   گويی از ياقوت  آه  سلطنتی زيبا قرار داشت تخت
، وجودی   تخت  بود و بر روی آن  شده آبود ساخته

از 28و27.   داشت  شباهت  يک انسان  به  بود آه نشسته
  ور در آتش  فلزی غوطه  باال همچون آمر به

،  های آتش ، مانند شعله  پايين درخشيد، و از آمر به می
   را نيز نوری درخشان دورتادورش.  بود تابان

   ديده  در آن آمان  رنگهای رنگينء  همه  بود آه فراگرفته
 .شد می

.  ظاهر شد  بر من  خداوند بدينگونه حضور پرجالل
  آنگاه.   خاک افتادم ، به  را ديدم  منظره  آن ی آههنگام

 . گفت  می  سخن  با من  آه صدای آسی را شنيدم
 

   خدا از حزقيال دعوت
  برخيز وی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من او به
 او  آهی هنگام2» .  گويم  تا با تو سخن بايست

 شد و مرا   من  خدا داخل آرد، روح ی م  تكلم با من
   من  به آه3،   صدا را باز شنيدم  آن آنگاه. رخيزاندب

  اسرائيل ی تو را نزد بن  منی، خاآ انسانی ا«:  گفت
   طغيان  من  عليه آهی ياغی ، نزد قوم فرستم یم

   گناه  من  به  نسبت  همواره  و پدرانشان ايشان. اند آرده
، اما   و سرآش هستند سنگدلی  قوم آنان4. اند ورزيده

 .ی نماي  بيان  ايشان  مرا به  تا آالم فرستم ی تو را م نم

 را خواهند   نشنوند، اين  بشنوند، چه  چه  ياغيان اين5
 .وجود داردی ا ی آنها نب  در ميان  آه دانست

 تهديدهای  اگر چه!   نترس  خاآی، از ايشان ای انسان«6
 باشد،   عقرب  نيش  ياغی مانند خار و همچون  قوم اين
   ندهند، تو آالم  بدهند، چه  گوش چه7!   باش اآی نداشتهب

،   ايشان  آه  نكن  و فراموش  آنها برسان  گوش مرا به
 . هستند قومی ياغی و سرآش

   گوش گويم ی تو م  به  آه  آنچه  بهی، خاآ انسانی ا«8
 و   را باز آن دهانت!  نباشی  ياغ  و مانند ايشان آن

 ».، بخور دهم ی تو م  به هر چه
 آمد و   من بطرفی  دست  و ديدم  آردم  نگاه آنگاه10و9

طومار را باز آرد، ی وقت. با خود آوردی طومار
ی ، مطالب  شده نوشتهی  مطالب  هر دو طرفش  آه ديدم
 . استی  و نابود ، ماتم از اندوهی  حاآ آه
 

  را  خاآی، آنچه ای انسان«:  فرمود او همچنين
!  طومار را بخور اين. ، بخور دهم  تو می  به آه

 ».  برسان  اسرائيل  قوم  را به  آن بعد برو و پيغام
   و او طومار را در دهانم  را باز آردم  دهانم پس2

 را بخور و  همه«:   گفت سپس3.   تا بخورم گذاشت
؛   را خوردم  نيز آن من» !  پر آن  را از آن شكمت
 . بود  شيرين  عسل  مثل طعمش

   خاآی، بيا و نزد خاندان ای انسان«:   گفت نگاهآ4
  تو را به5.  بگو  ايشان  مرا به  برو و سخنان اسرائيل

   نتوانی زبانشان  آه فرستم  نمی سرزمينی دور و بيگانه
   و غريب  زبانهای عجيب تو نزد قبايلی آه6. را بفهمی
روی؛ هر چند اگر نزد آنها   دارند، نمی و مشكل

   اسرائيل تو را نزد قوم7. دادند  می  تو گوش  بهرفتی، می
 تو توجهی نخواهند   سخنان  به ، ولی ايشان فرستم می

 همگی  ايشان.  هستند  روگردان  از من آرد، چون
، اينک تو را  بنابراين8. باشند  می  و سرسخت سنگدل

   ايشان تا در مقابل9،  سازم  می نيز مانند آنها سرسخت
از  ، پس.  باشی ، محكم  ومانند صخره ، سخت  الماس مثل
 !  نترس  ياغيان اين
   مرا در فكر و دل  سخنان  تمامی، خاآ انسانی ا«10

   نزد قومت آنگاه11.   آن  آنها توجه  و به بدهی خود جا

2

3



 حزقيال 3
 

 

   بدهند و چه  گوش  در تبعيد هستند برو و چه آه
 ». نما  اعالم  ايشان  مرا به ندهند، آالم

 از   بلند آرد و من  خدا مرا از زمين  روح سپس12
   آه را شنيدمی  عظيم غرشی  سر خود صدا پشت
» . شود  ستوده  خداوند در آسمان جالل«:  گفت یم

 و  موجوداتی  بالها  خوردن  از بهم  غرش اين13
 . خاست یآنار آنها بر می چرخها

، آنار رود   ابيب  تل  و به ، مرا برداشت روح15و14
و با ی  با تلخ من. بردی  تبعيد بور، نزد يهوديانخا

  حضور خداوند را احساسی سنگينی ، ول  رفتم خشم
   و انديشه  در حيرت  غرق آهی در حال.  آردم یم

 .  نشستم  ايشان  روز در ميان ، هفت بودم
 

 آند ی مقرر م بان  را ديده خداوند حزقيال
 : فرمود من   روز، خداوند به  هفت  آن در پايان16
   اسرائيل بان  تو را ديده  منی، خاآ انسانی ا«17

، تو   باشم  داشته قوممی برای  هشدار  تا هرگاه ام آرده
ی  بدآار  شخص  به اگر من18. ی برسان  ايشان  را به آن

  ، و تو اين  است  هالآت  به  محكوم  آه هشدار بدهم
رد و  نخواهد آ  او توبهی، او نرسان هشدار را به

   سبب  او به در اينصورت.   نخواهد يافت نجات
   تو را مسئول خواهد شد؛ اما منک  هال گناهش
 او را از تو   خون  و انتقام  دانست  او خواهم هالآت
 و او ی، او هشدار ده اگر بهی ول19.   گرفت خواهم
 او در   نكند، آنگاه  دهد و توبه  خود ادامه  گناه باز به
. بودی  نخواه د خواهد مرد؛ اما تو مسئول خو گناهان

 بدآار و گناهكار ی،و درستكارک  پا اگر شخص20
 او   منی، نساز  آگاه  آارش شود و تو او را از عاقبت

 خواهد مرد و   و او در گناهانش آنم یمک را هال
  در محكوميتشی  نيز تأثير اش  گذشته  خوب اعمال

 او   هالآت ل تو را مسئو ؛ اما من نخواهد داشت
ی ول21،  نمود  خواهم  و تو را مجازات  دانست خواهم
 خواهد   آند، زنده و او توبهی  او اخطار آن اگر به

 ».دادی  خواه  خود را نجات ماند و تو نيز جان
در آنجا بار ديگر سنگينی حضور خداوند را 22

   بيابان برخيز و به«:  فرمود  من او به.   آردم احساس
 نيز  من23» .  گفت  خواهم  در آنجا با تو سخن نبرو و م

 خداوند را   و جالل در آنجا شكوه.   و رفتم برخاستم
!   بودم  ديده  در رؤيای اول  آه  همانگونه ، درست ديدم
 .  خاک افتادم  روی خود به  به آنگاه

 بلند   شد و مرا از زمين  من  خدا داخل  روح سپس24
 برو و خود را در  ات  خانه هب«:  فرمود آرد و چنين

 تا   خواهند بست تو را با طناب25.  آنجا زندانی آن
   خواهم  آامت  را به زبانت26.  آنی نتوانی حرآت

.  آنی  و نصيحت  را توبيخ  ياغيان چسباند تا نتوانی اين
 گشود   را خواهم ، زبانت  تو بدهم  پيغامی به اما هرگاه27

   اعالم  ايشان  مرا به  آالم بگويی و تا بتوانی سخن
   خواهند داد و برخی گوش  تو گوش بعضی به. نمايی

 ». قومی ياغی هستند نخواهند داد، چون
 

   اورشليم تصوير محاصره
  زرگ  خاآی، آجری ای انسان«: داوند فرمود

، شهر   خود بگذار و بر آن بگير و در مقابل
 سنگر، دور شهر، برجها،.   آن  را نقش اورشليم
   دهد آه  تا نشان  را بكش های دشمن  و اردوگاه منجنيق

 آهنی نيز بردار و  ءيک تابه3.   است شهر در محاصره
 و تصوير شهر بگذار، تا   خودت  يک ديوار، بين مثل
 را با عزمی   اورشليم  چگونه  دشمن  سپاه  دهد آه نشان
 . خواهد آرد ، محاصره آهنين

ی ، معن  تو گفتم  به آهی ات جزئي از اينک هر ي«
   به استی  اينها اخطار دارد، زيرا تمامی بخصوص

 .  اسرائيل قوم
ی  و برا  خود دراز بكش چپی  بر پهلو آنگاه«5و4

   گناه من.   بمان  حال  سيصد و نود روز در همان مدت
   مدت  اين  و در طول گذارم ی را بر تو م اسرائيل

هر ی برا. شدی  خواه  رنج ، متحمل  آنان گناهی برا
. آشيدی روز دراز خواهک ، ي  اسرائيل  مجازات سال

ی  روز بر پهلو ، برگرد و چهل  مدت بعد از اين6
   رنج  يهودا متحمل گناهانی  و برا  خود بخواب راست
روز دراز ک  يهودا ي  مجازات هر سالی برا. شو

 .آشيدی خواه
  را باال تينت، آس  اورشليمء  محاصره  نمايش ضمن«7

   اعالم  مرا بر ضد آن ، آالم  آرده  گره  و با مشت بزن
ی  پهلو پهلو بهک از يی  تا نتوان بندم یتو را م8. نما
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   خاتمه محاصرهی  روزها  تا اينكهی،ديگر برگرد
 .يابد

 بر پهلوی   آه  سيصد و نود روز اول در طی آن«9
 از آرد   شده خوابی، خوراک تو، نانی تهيه  می چپت
آنها را در يک .  باشد  و ارزن ، جو، باقال، عدس گندم
 را  نان10.  بپز ، نان  و از آن  آن  مخلوط  با هم ظرف
 را   از آن بندی خواهی آرد و هر روز يک وعده جيره

!   مثقال  بيشتر از بيست  نه خواهی خورد، آنهم
!  نيز بيشتر نخواهی نوشيد  آب روزی دو ليوان11
   انسانء  خشک شده  را با مدفوع ، آتش  نان  پختنبرای12

   انجام  آار را در انظار مردم  خواهی آرد و اين درست
، در   اسرائيل  قوم  منوال  همين به13. خواهی داد
   و حرام  نجس ، نان آنم  می  تبعيدشان هايی آه سرزمين

 ».خواهند خورد
 در  ؟ من بكنمی  آار  چنين خداوندا، چگونه«:  گفتم14

   حال  تا به از طفوليت.  ام  نشده  هرگز نجس  عمرم تمام
ی  حيوانات  گوشت ، نه ام  خورده  حرام  گوشت هرگز نه

   گوشت  باشد و نه  شده ، دريده  جانورانء  بوسيله آه
  حرامک  خورا  وجه  هيچ  به من.  مردار حيوانات
ی بجا،  بسيار خوب«: خداوند فرمود15» . ام نخورده
 ».ی آن  گاو استفاده از مدفوعی توان ی، م  انسان مدفوع

 را   نان  خاآی، من ای انسان«:  خداوند فرمود آنگاه16
 و   زياد نان  با دقت مردم!  نمود  خواهم  قطع از اورشليم

 و لرز،  بندی خواهند آرد و با ترس  را جيره آب
  حتاج م  اورشليم بلی، مردم17.  خواهند خورد ذره ذره
، زير   و ترسان  پريشان ايشان.  خواهند شد  و آب نان

 ». ، هالک خواهند گشت  گناهانشان بار مجازات
 

 برد یخود را می  مو حزقيال
 تيزی  تيغی، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود

سر ی  مو بردار و با آنی  سلمان  تيغ همچون
  موها را در ترازو بگذار سپس.  خود را ببر و ريش
 را   آن سومک ي2.   آن تقسيمی  مساو  قسمت  سه و به

 بگذار و ی، آشيد  از اورشليم آهی ا  نقشه در وسط
 را در همانجا  ، آن محاصرهی  روزها  از پايان پس

 و   بپاش  نقشه  ديگر را در اطراف سومک ي . بسوزان
 آخر را در هوا  قسمت.   را خرد آن  آن  تيغ با آن

  آنی در پی  شمشير ا باد ببرد و من ساز ت پراآنده
ی دار و در ردا چند تار مو نيز نگاه3.  فرستاد خواهم

ديگر نيز بردار و ی چند تار مو4. سازی خود مخف
 آرد تا  برپا خواهمی  آتش  من  بينداز، چون در آتش

 ». را فراگيرد  اسرائيل  خاندان تمام
ی  بالهايء  نشاندهنده  تمثيل اين«: خداوند فرمود7و6و5

 از  چون.  خواهد آمد اورشليمی  برشما، اهال  آه است
  اطرافتانی ، از قومها  روگردانيده  من  و قوانين احكام

   خود بضد شما هستم ، من بنابراين8. ايد نيز بدتر شده
   خواهم  قومها، آشكارا مجازاتتان و در برابر تمام

د، شما اي  شده  مرتكب آهی  زشت  گناهان بسبب9. آرد
 در   نظيرش  نمود آه  خواهم  مجازات  سخت را چنان
!  نخواهد شد  نيز ديده  و در آينده  نشده  ديده گذشته

 را  ، پدرانشان  را و پسران ، پسرانشان پدران10
بمانند در سراسر ی  باق آهی خواهند خورد و آسان

 . خواهند شد دنيا پراآنده
 شما با بتها و   چون،  خود قسم  حيات ، به بنابراين«11

 نيز شما را از  ايد، من  آرده  مرا آلودهء ، خانه گناهانتان
يک 12.  آرد  نخواهم  ترحم  برد و هيچ  خواهم بين

 را  يک سوم.  از قحطی و بيماری خواهيد مرد سومتان
 را نيز در   باقيمانده  و يک سوم  خواهد آشت دشمن

 را  شمشير دشمن و   ساخت  خواهم سراسر دنيا پراآنده
   من  خشم  آتش آنگاه13.  فرستاد  خواهم در آنجا بدنبالتان

   آه  خواهند دانست  اسرائيل  و قوم فرو خواهد نشست
تو را برای 14.  سازم  خود را عملی می  آالم من

 از آنار   و برای رهگذرانی آه قومهای اطراف
   عبرتی خواهم گذرند، درس  می های شهرتان خرابه

   تمسخر و عبرتء  شما را در دنيا مايه من15.  اختس
 و   با خشم  وقتی من  بدانند آه  گرداند تا همه خواهم
   سرنوشت ، چه خيزم  بضد قومی برمی غضب

 خداوند   آه من. گردد  می  قوم انگيزی گريبانگير آن غم
 . ام  را گفته ، اين هستم

  ما نازل بر ش آنندهک هالی را مانند تيرهای قحط«16
   آه  ساخت  خواهم  را آنقدر سخت  آرد و آن خواهم
بر   عالوه17.  نيابيد خوردنی  نيز برا نانی ا تكه

 فرستاد تا   را نيز خواهم  درنده  جانورانی،گرسنگ
   سرزمين و جنگی بيمار.  را نابود سازند اوالدتان
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   شمشير دشمن ضرب ، و به شما را فرا خواهد گرفت
 را  ، اين  خداوند هستم  آه من. هيد شد خوا آشته
 »! ام گفته

 
  یپرست  بت محكوميت

   بهی، خاآ انسانی ا«2:  فرمود  من خداوند به
 بدوز و بر ضد آنها   چشم اسرائيلی ها آوه

 :و بگو3،  آنی پيشگوي
   خداوند را بشنويد آه ، پيغام اسرائيلی ها آوهی ا«

  عليهی جنگ.  تهاس ها و دره بضد شما و رودخانه
.  نابود گردند هايتان  نمود تا بتخانه شما برپا خواهم

.  خواهد شد  و سوزانده  خراب  شهرهايتان تمام6و5و4
 خواهد   ويران هايتان  و قربانگاه  شكسته هايتان بت

   آنها در ميان پرستندگانی  و استخوانها گشت
  نست خواهيد دا آنگاه.  خواهد شد ها پراآنده قربانگاه

 .  خداوند هستم  من آه
  خواهمی  رهاي  را از هالآت از قومی ا اما عده«8و7

 و   پراآنده جهانی ها  قوم  را در ميان بخشيد و ايشان
در آنجا مرا بياد خواهند آورد و .  آرد تبعيد خواهم

،  ام  نموده  را مجازات  ايشان  من  آه خواهند دانست
ی  و بسو  دور گشته من از   خيانتكار ايشان زيرا دل
ی  آارها  تمام  بسبب  ايشان آنگاه.   است  شده بتها آشيده

،  اند، از خود بيزار شده  گرديده  مرتكب آهی زشت
 و   خداوند هستم  من  فقط  آه خواهند دانست9

 ».  است  نبوده  بيهوده منی هشدارها
 خود ء  سر و سينه  به  و اندوه با غم«: خداوند فرمود10
، زيرا   آن  و ناله  خود آه  شرارتهای قوم  و بسبب زنب

 و قحطی و بيماری هالک خواهند  بزودی از جنگ
 خواهند مرد،   در تبعيدند از مرض آنانی آه11. شد

برند در   سر می  به  اسرائيل  در سرزمين آسانی آه
 باقی بمانند در   خواهند شد، و آنانی آه  آشته جنگ

ی و گرسنگی از پای درخواهند  در اثر قحط محاصره
   خواهم  خود را بر ايشان  خشم  شدت  ترتيب  اين به. آمد

 بتها و   در ميان های ايشان وقتی جنازه12.  ريخت
  سبز و ها و زير درختان ها و آوه ها، روی تپه قربانگاه

   به  بيفتد، يعنی در جايهايی آه بلوطهای بزرگ
 خواهند فهميد  دند، آنگاهآر  می  تقديم  هديه هايشان بت

   را از بين همگی ايشان13.   خداوند هستم  من  فقط آه
   تا ربله  جنوب  را از بيابان  برد و شهرهايشان خواهم

 خداوند   من  تا بدانند آه  ساخت  خواهم ، ويران در شمال
 ». هستم

 
   آار اسرائيل پايان

 : و فرمود  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 : بگو اسرائيل  بنی  خاآی، به ای انسان«

ی  اميد ديگر هيچ3.   شماست  آار سرزمين  پايان اين«
 خود را بر  ، خشم  آارهايتان  بسبب ، چون نماندهی باق

  اعمالتانی  سزا  و شما را به  ريخت شما فروخواهم
   شما نگاه  به  شفقت ديگر با چشم4.  رساند خواهم
شما را .  شما نخواهد سوختی  برا  آرد و دلم نخواهم

   رساند تا بدانيد آه  خواهم  زشتتان اعمالی  سزا به
 .  خداوند هستم من

. شود ی م بر شما نازلی درپ ی پ بال و مصيبت«6و5
،  اسرائيلی ا7.   است  فرا رسيده  آارتان  و پايان اجل

   معين  زمان  و آن شدهک  نزدي تان روز محكوميت
ک نزديی  و آشفتگ روز زحمت.   است رسيده

 و درد خواهد  غمی ها  روز، روز ناله آن. شود یم
 خود را  خشمی بزود9و8! ی و شاد  روز هلهله بود، نه

 بديها   تمام  و شما را بسبب  ريخت بر شما فروخواهم
   نمود؛ ديگر نه  خواهم  تنبيه و شرارتهايتان

،   من نيد آه، تا بدا  ترحم  آرد و نه خواهمی پوش چشم
ی  شما، ا اجل11و10.  آنم ی م خداوند، شما را مجازات

   به  و غرورتان  شرارت ، چون  فرا رسيده اسرائيل یبن
 و   و ثروت  جمعيت  همه ازاين.   است  رسيده اوج

 .نخواهد ماندی باقی ، چيز حشمتتان
   روز نزديک شده  و آن  رسيده  معين  وقت بلی، آن«12

   روز ديگر چيزی برای خريد و فروش ندر آ.  است
   من  گرفتار غضب  مملكت  تمام باقی نخواهد ماند، چون

 چيز را  حتی اگر تاجری باقی بماند، همه13. خواهد شد
   قومء  بر سر همه  من  خواهد داد، زيرا خشم از دست
   آلوده  گناه  به  آه آنان.   فرو خواهد ريخت اسرائيل

 .  خواهند رفت ين از ب هستند، همه
   نواخته  باش  شيپور آماده لشكر اسرائيلی برا«14
ی برای آنند؛ اما آس ی م  خود را آماده شود و همه یم
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 و   زير خشم  همه رود، چون ی نم  بيرون جنگيدن
 بروند،  اگر از شهر بيرون15.  هستند  من غضب

 را خواهد آشيد، و اگر در   انتظارشان شمشير دشمن
در ی  آنها را از پای،و بيماری انند، قحطشهر بم

 فرار شود، مانند   به  موفق هر آه16. خواهد آورد
  آس یآند، ب ی م ها پنهان  خود را در آوه آهی آبوتر

 خود خواهد  گناهانی  و تنها برا خواهد شد و يكه
   لرزان  و زانوها همه  ضعيف دستها همه17.  گريست

عزا خواهند پوشيد و    لباس ايشان18. خواهد بود
 و   و شرمسار خواهند شد و از غصه زده وحشت
 .خود را خواهند تراشيدی سرهای پريشان

   خود را دور بريزيد و مثل  و جواهرات پول«19
   در روز غضب چون!  بيندازيد  بيرون آشغال

، و  نخواهد داشتی  چيزها ديگر ارزش خداوند، اين
 سازد و   را برآورده هايتان  خواسته نخواهد توانست

ی پرست  پول  شما همين زيرا گناه.  را سير آند شكمتان
آنيد و با آنها  ی افتخار م  جواهراتتان به20.  است
   ثروتتان پس. ايد  ساخته انگيز و آثيف نفرتی ها بت

   به  و بدآاران  بيگانگان و به21  گيرم ی م را از دستتان
ی آنها حت22.  ببرند  بين را از  داد تا آن  خواهم غنيمت
   خواهند آرد و من  و ويران  مرا نيز غارتء خانه
 . شد  نخواهم  ايشان مانع

 سازيد،   زنجيرها آماده  من  قوم برای اسير نمودن«23
.   پر است  از خونريزی و جنايت  ايشان  سرزمين چون

 رو  ، از اين  و ستمكاری است  مملو از ظلم اورشليم
  شرورترين24.  فرستاد  خواهم  اسارت  به را ساآنانش

 را  هايشان  آورد تا خانه  خواهم  اورشليم قومها را به
 آنها   اينقدر به  نظامی را آه  آنند، و استحكامات اشغال
  حرمت  را بی  بكوبند و عبادتگاهشان بالند در هم می

 نابودی  زيرا وقت25.  بشكند  درهم نمايند، تا غرورشان
 خواهند آرد ولی  آرزوی آرامش.   است  رسيده اسرائيل

 بال خواهد  بال پشت27و26.  خبری نخواهد بود از آرامش
از نبی !  از بدبختی خواهد بود  جا صحبت همه. رسيد

.   خواهند شد ولی جوابی نخواهند گرفت جويای هدايت
 و   نيز سخنی برای هدايت سفيدان ريش  و آاهنان

 از نوميدی   و بزرگان  پادشاه راهنمايی نخواهند داشت
 خواهند لرزيد،   از وحشت مردم.  خواهند آرد گريه

   رفتار خواهم اند، با آنان  آرده  بديهايی آه  مطابق چون
 رساند تا   خواهم  سزای اعمالشان  را به نمود و ايشان

 ».  خداوند هستم  من بدانند آه
 
  خدا در خانهی پرست بت

در  ،  اسارت  ششم  از سال  ششم  ماه در روز پنجم
   آه آردم  يهودا گفتگو می  خود با بزرگانء خانه

 در   موقع همان2.   حضور خداوند مرا فروگرفت ناگاه
   از آمر به  بدنش  آه  ديدم  انسان  به رؤيا چيزی شبيه

   باال، همچون  بود و از آمر به های آتش  مانند شعله پايين
   دست  به  چيزی شبيه سپس3. يددرخش  می فلزی براق

 خدا   روح آنگاه.   دراز شد و موی سر مرا گرفت بطرفم
  ء دروازه  به  اورشليم  باال برد و به  آسمان در رؤيا مرا به
   خشم  باعث  آه  بزرگ  بت  در آنجا آن شمالی آورد، آه

   حضور پرجالل ناگهان4.   بود، قرار داشت خداوند شده
   همانطور آه ، درست  را در آنجا ديدم لخدای اسرائي
 .  بودم  ديده قبًال در بيابان

   سمت  بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به5
 در   بزرگ  بت  آن  آه  و ديدم  آردم نگاه» . بنگر شمال

 . قرار دارد قربانگاهی  شمالء آنار دروازه
  چهی بين ی می، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود6
   گناهان  چه  در اينجا به  اسرائيل قومی بين یآنند؟ م یم

 ء شوند از خانه ی م زنند و باعث ی م دستی وحشتناآ
 بدتر از اينها را  بيا تا گناهانی ؟ ول  دور شوم مقدسم
 »!  بدهم  تو نشان  به هم

 خدا آورد و ء خانهی  بيرون  حياطء  دروازه  مرا به آنگاه7
حاال «:  گفت8.  داد  نشان  من هدر ديوار بی سوراخ

.  رسيدمی  در اتاق  تا به ديوار را آندم» ! ديوار را بكن
 و  زشتی  آارها  چه  شو و ببين داخل«:  گفت9

   داخل پس10» !دهند ی م در آنجا انجامی انگيز نفرت
ديوارها، تصاوير مار و ی  بر رو  آه  و ديدم شدم

   شده  نقش اسرائيلی ، و بتها ک و ناپا  زشت حيوانات
پسر ( با يازنيا   اسرائيل هفتاد نفر از بزرگان11.  است
   تصاوير را پرستش  بودند و آن آنجا ايستاده)  شافان

پر از بخور در ی  آتشدان ازايشانک هر ي. آردند یم
ی از دود بخور باالی  و ابر غليظ  داشت دست

 . بود  شده  تشكيل سرشان
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 آيا ی، خاآ انسانی ا«: د فرمو  من خداوند به12
آنند؟  ی م  در خفا چه  اسرائيل بزرگانی بين یم
   سرزمين او اين! بيند یخداوند ما را نم«: گويند یم

 »!  است را رها آرده
 تو   بدتر از اينها را به بيا تا گناهان«:   گفت سپس13

 ».  دهم نشان
و  خداوند آورد ء خانهی  شمالء  دروازه  مرا به آنگاه14

ی  بودند و برا  آنجا نشسته  داد آه را نشانی زنان
 * .آردند ی م خود، تموز گريهی  خدا مرگ

   بدتر را هم از اينی  ولی؟بين یم«: خداوند فرمود15
 ». داد  خواهم  تو نشان به
آنجا .  خداوند آوردء خانهی  داخل  حياط  مرا به سپس16

   و قربانگاه وان اي  خداوند و بينء  خانهء در آنار دروازه
   عبادتگاه  به  نفر پشت  و پنج  در حدود بيستی،مفرغ

   را پرستش  بودند و آفتاب  ايستاده  مشرق و رو به
 !آردند یم

  مردمی برای آن ی آيا فكر می؟بين یم«: پرسيد17
   زشت  گناهان  اين  مرتكب  آه  است يهودا مهم

 جا را از  ه آارها، هم  اين  بر تمام شوند؟ عالوه یم
   اهانت  من  چطور به ببين. اند  پر ساخته  و ستم ظلم
،  بنابراين18! زنند ی م  دامن  من  خشم  آتش آنند و به یم
.  آرد  رفتار خواهم  با ايشان  و غضب  نيز با خشم من

   نخواهم  نمود و از جانشان  نخواهم  رحم بر آنان
   نخواهم شبرآورند، گوک  فرياد آم  و اگر چه گذشت
 ».داد
 

   اورشليم مجازات
  مأمورين«:   خدا با صدايی بلند گفت آنگاه

  هايشان بگو سالح!   شهر را فرا خوان مجازات
 »!را بياورند

،  کآمدند و هر يی  شمالء  مرد از دروازه  شش ناگاه2
بود ی  آنها مرد همراه.   داشت  خود را در دست سالح

  آنها همه.   با خود داشت  و دوات  قلم  آه  آتان با لباس

                                                 
به ,  بود که بنا بر اساطير»حاصلخيزی«تموز خدای    *

 بعد به هنگام مرد و سال هنگام پايان فصل کشاورزی می
 .شد زنده می, آغاز فصل کشت

ی  مفرغ  خدا شدند و آنار قربانگاهء وارد خانه
 .ايستادند

  موجوداتی  باال  خدا آه  حضور پرجالل سپس3
   عبادتگاهء  آستانه  و به ، برخاست بالدار قرار داشت

 و   بود و قلم پوشيدهی  آتان  لباس را آهی  مرد آمد و آن
ی ها در آوچه«:  گفت4،  رده آ ، خطاب  داشت دوات

 بخاطر  آهی آسانی پيشانی  بگرد و رو اورشليم
 و  شود، گريه ی م  شهر انجام  در اين آهی شرارتهاي

 ». بگذار آنند، عالمت ی م ماتم
:  ديگر فرمود  مردان  خداوند به  آه  شنيدم آنگاه5
 بر  را آهی  شهر برويد و آسان  او به بدنبال«

   را زنده  آس هيچ.  ندارند، بكشيد مت عال شان یپيشان
، دختر و  پير و جوان6.  نكنيد رحمی  آس نگذاريد و به

  آهی  آسان بهی  ببريد؛ ول  را از بين ، همه  و بچه زن
  اين.  نزنيد ، دست  هست  عالمت شان یپيشانی بر رو

   با آشتن پس» . آنيد  شروع  منء آار را از خانه
   خدا بودند، آشتار را شروعء  خانه در  آه  قوم بزرگان
 .آردند

!  آنيد  را آلوده  عبادتگاه اين«:   گفت  ايشان خداوند به7
 آار   به دست!  پر سازيد  را از جنازه  آن حياط
 شهر اجرا   خدا را در تمام  فرمان  ايشان پس» !شويد
 .آردند

   تنها مانده  آردند و من آنها آشتار را شروعی وقت8
! خداوندی ا«:   و فرياد زدم افتادمک  خا ، رو به بودم

ی  هر آس آهی هستک  آنقدر غضبنا آيا تو بر اورشليم
ی  خواه  باشد، از بين ماندهی باق   در اسرائيل را آه
 »برد؟

 و يهودا   اسرائيل  قوم گناهان«:  فرمود او در پاسخ9
 و   از ظلم  پر است  سرزمين تمام.  زياد استی خيل

او ! بيند ی را نم خداوند اين«: گويند ی م ايشان!  جنايت
 نيز بر   من پس10» !  است  را رها آرده  سرزمين اين

   آرد و از سر تقصيراتشان  نخواهم  رحم ايشان
   اعمالشانء همهی  سزا آنها را به.   گذشت نخواهم
 ». رساند خواهم

 با  م و قل  و دوات  آتانی پوشيده  لباس  مردی آه آنگاه11
 بودی، اجرا   داده فرمانی آه«:  ، آمد و گفت خود داشت

 ».شد
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 سری  باال آهی ا  بر صفحه  آه  ديدم ناگهان

،   زنده  موجودات همانی ، يعن فرشتگان
   رنگ بهی  سلطنت تختک  ي مثلی ، چيز قرار داشت

 مرد   خداوند به آنگاه2.  آبود ظاهر شد ياقوت
 زير  آهی  چرخهاي  ميان به«:  فرمود پوش آتان

 بردار   افروخته از زغالی  برو و مشت  است فرشتگان
 ». شهر بپاشی  را بر رو و آن
ی وقت3.  آار را آرد  اين  من  ديدگان  مرد در مقابل آن

ی  جنوب  در قسمت ، فرشتگان  چرخها رفت  ميان او به
را پر ی  درون حياطی  بودند، و ابر  خدا ايستادهء خانه
سر ی  خداوند از باال  حضور پرجالل سپس4. ردآ

 خدا قرار  ء خانهء  و بر آستانه  برخاست فرشتگان
 از   آن  پر شد و حياط  خدا از ابر جاللء  و خانه گرفت

.   حضور خداوند مملو گشت  پر شكوه درخشش
قادر ی خدای ، مانند صدا فرشتگانی بالهای صدا5

   شنيده  واضحبطوری  بيرون  بود وتا حياط مطلق
 .شد یم
   به  دستور داد آه پوش  مرد آتان  آن وقتی خداوند به6

   زغال  چرخها يک مشت  برود واز ميان  فرشتگان ميان
 و آنار يكی از چرخها   بردارد، او رفت افروخته
 خود را دراز آرد و   دست و يكی از فرشتگان7ايستاد، 

 بود،  ميانشان در   از آتشی آه  افروخته مقداری زغال
  او هم.   گذاشت پوش  مرد آتان  و در دست برداشت
، زير بالهای خود،  هر فرشته(8.   رفت  و بيرون گرفت

 .)  داشت  انسان  دست  به چيزی شبيه
 آنار خود  چرخک ، ي  چهار فرشته از آنک هر ي9-13

»   در چرخ چرخ« چرخها   اين  به  آه  و شنيدم داشت
   ديگر در داخل چرخک ، ي  هر چرخ گفتند، چون یم

 سبز   ياقوت  چرخها مثل اين.  خود داشت
 زرد از خود   به سبز متمايلی درخشيدند و نور یم

بود ی  چرخها طور  اين ساختمان. آردند یمنتشر م
 بخواهند  آهی  هر جهت توانستند به ی م  فرشتگان آه

، خواستند مسير خود را تغيير بدهند یمی وقت. بروند
  آهی  هر سمت  به  صورتشان زدند بلكه یدور نم
از ک هر ي. رفتند ی م  سمت  همان شد، به ی م متمايل

.  بود  پر از چشم هايش ها و لبه  با پره  چهار چرخ آن

،   صورت ؛ نخستين  داشت  چهار صورت هر فرشته14
،   انسان  صورت ، شبيه  گاو، دومين  صورت شبيه

، مانند   شير و چهارمين صورت ، مانند سومين
 . بود  عقاب صورت

 در   موجوداتی بودند آه  همان  فرشتگان اين17و16و15
 آنها بالهای  هنگامی آه.   بودم آنار رود خابور ديده

رفتند،   باال می گشودند و بسوی آسمان خود را می
خاستند و در آنار آنها   آنها برمی چرخها نيز همراه

  ايستادند، چرخها هم  می شتگانماندند، و وقتی فر می
 آنها در چرخها نيز قرار   روح ايستادند، چون می

 . داشت
 ء  حضور خداوند آستانه  پر شكوه ، درخشش  از آن پس18

 قرار   و باالی سر فرشتگان  خدا را ترک گفت ءخانه
  ، فرشتگان آردم  می  نگاه  آه  حال و در همان19،  گرفت

   چرخها از زمين همراه   و بهبالهای خود را گشودند
 خدا ء  شرقی خانهء برخاستند و بر باالی دروازه

   خدای اسرائيل  حضور پرجالل ايستادند، در حالی آه
 . برفراز آنها قرار داشت

  بودند آهی  موجودات  اينها همان  آه  فهميدم آنگاه20
   در آنار رود خابور ديده اسرائيلی  خدا زير تخت

   و چهار بال ، چهار صورت ک هر ي ونچ21،  بودم
   انسان  دست  به شبيهی  چيز داشتند و زير بالهايشان

ی  صورتهاي  نيز همان صورتهايشان22.  وجود داشت
 هر  ، و همچنين  بودم  آنار رود خابور ديده بود آه

 .آردند ی م  جلو حرآت  به از آنها مستقيمک ي
 

   قوم  رهبران محكوميت
 ء  دروازه  و به  خدا مرا برداشت ح رو سپس
 و  در آنجا بيست.  خداوند آورد ءخانهی شرق

پسر ( يازنيا  ، از جمله  قوم  نفر از رهبران پنج
 . را ديدم) پسر بنايا(و فلطيا ) عزور

 اينها ی، خاآ انسانی ا«:   گفت  من  خدا به آنگاه2
   به  آننده گمراهی ها  شهر مشورت  در اين هستند آه

   آه  رسيده  آن وقت: "گويند یو م3. دهند ی م مردم
 ما ی،سپر آهنک  ي  تا مثل آنيمی  را بازساز اورشليم

  انسانی  ا پس4 ." آند حفظی را در برابر هر گزند
 »! نما  اعالم  ايشان  مرا به  سخنانی،خاآ
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   اين  و فرمود آه  قرار گرفت  خداوند بر من  روح سپس5
  دانم  می ، من  اسرائيل ای مردم«:   بدهم ردم م  را به پيغام

! گذرد می   چه  در فكرتان دانم گوييد و می  می شما چه
  هايتان  و آوچه  است  بسياری آلوده  خون دستهای شما به6

 شهر،   اين گوييد آه شما می7.  هاست پر از اجساد آشته
شهر از .  نخواهد بود ، ولی چنين يک سپر آهنی است

   خواهم ها را نيز بيرون ها پر خواهد شد و زنده آشته
آيا از شمشير 8.  سپرد  شمشير خواهم  دم آشيد و به

.  فرستاد  خواهم  سراغتان  شمشير را به ترسيد؟ پس می
ها   بيگانه  آشيد و بدست  خواهم شما را از شهر بيرون9

   من مجازات10.  برسيد  سپرد تا بسزای اعمالتان خواهم
 و   را خواهد گرفت ، گريبانتان تان  سرزمين  نقاط در تمام
 خداوند   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  خواهيد شد آشته
 شهر برای شما سپر آهنی و   اين  بدانيد آه يقين11.  هستم

   اسرائيل در هر جای سرزمين. جای امنی نخواهد بود
   آه شما آنگاه12.  نمود  خواهم  باشيد، شما را مجازات آه

  پرست  بت  اقوام ، از روش  از من بجای اطاعت
   من  آه گيريد، خواهيد دانست  می  سرمشق اطرافتان

 ». خداوند هستم
،  آردم ی م  اعالم  ايشان  را به  پيغام  اين آهی هنگام13

 و  افتادمک  خا  رو به آنگاه.  فلطيا افتاد و مرد ناگهان
  تمامی خواه یمخداوند، آيا ی  ا آه«:  فرياد زدم
 »ی؟سازک  را هال  اسرائيل بازماندگان

 
   از اسارت  بازگشتء وعده

 : و فرمود  گفت بار ديگر خداوند سخن14
ی  باق  در اورشليم آهی  آنانی، خاآ انسانی ا«15

: گويند یتو می  تبعيد  هموطنانء اند، در باره مانده
ور  از او د  دلشان خداوند آنها را تبعيد آرد، چون"

 ."  است  ما داده  را به ايشانی ، زمينها بنابراين. بود
 را در   هر چند ايشان  تبعيديها بگو آه ولی تو به«16

  ، اما تا وقتی آه ام  ساخته  پراآنده سرزمينهای مختلف
.  بود  خواهم  ايشان  مقدس  پناهگاه در آنجا هستند، من

، گرد  ما  آرده  پراآنده  را از هر جايی آه ايشان17
 آنها   را بار ديگر به  اسرائيل  آورد و سرزمين خواهم
   آنجا بازگردند، تمام  به هنگامی آه18.  بخشيد خواهم
   دل  ايشان به19.  خواهند برد پرستی را از ميان آثار بت

   سنگی را از ايشان دل.  داد  خواهم و روحی تازه
 تا20 آرد،  هم عطا خوا  آنان  به  و مطيع ، دلی نرم گرفته
   من  قوم  آنان آنگاه.  آنند  مرا اطاعت  و دستورات احكام

 در  اما آنانی را آه21.   خدای ايشان خواهند بود و من
   سزای اعمالشان پرستی هستند، به  در پی بت اورشليم
 ». رسانيد خواهم

 
 گويد یمک  راتر  خدا اورشليم حضور پرجالل

   ديده چرخها در آنارشان   آن  فرشتگانی آه آنگاه22
 خدای  حضور پرجالل. شد، بالهای خود را گشودند می

 حضور  سپس23.   قرار داشت  نيز باالی ايشان اسرائيل
 و روی آوهی   شهر برخاست  خداوند از ميان پرجالل

 .  شهر بود، قرار گرفت  در شرق آه
   نزد يهوديان  بابل  خدا مرا به ، روح  از آن پس24

   به سفر منی  رؤيا  ترتيب  اين به. بازگرداندی تبعيد
 خداوند   را آه  هر چه و من25،   يافت  پايان اورشليم
 . تبعيديها بازگو آردمی  بود، برا  داده نشان

 
  تبعيد نمايش

   من  خداوند به از طرفی بار ديگر پيغام
 :خداوند فرمود. رسيد

يانگر عصی  قوم  تو در ميانی، خاآ انسانی ا«2
  بينند، گوش ی دارند و نم  چشم آهی آن یمی زندگ

ی ، برا حال3. هستندی  ياغ شنوند، چون یدارند و نم
 خواهد داد،  رخی بزودی ا  واقعه  چه  بدانند آه آنكه

ی  و مانند آس  آن  جمع  را در روز روشن ات باروبنه
   آوچ  انظار ايشان شود، در مقابل ی م  تبعيد برده  به آه
. آار تو را بفهمندی  ببينند و معن  ياغيان شايد اين.  آن

 بياور   بيرون  روز از خانه  هنگام  را به ات بارو بنه4
 سفر دور و  آهی  مانند اسيران سپس. تا بتوانند ببينند

در 5  و  آن  حرآت  دارند، شبانگاه در پيشی دراز
 و  در ديوار ايجاد آنی ، شكاف  ايشان  چشمان مقابل
   آه  حال در همان6.  ببر  بيرون  خود را از آن وسايل
 بگذار و   خود را بر دوشء آنند، باروبنه ی م نگاه
 تا   را نيز بپوشان صورتت.  از آنجا دور شو شبانه
ی  آار تو نمايش  اين.یرو ی آجا م بهی ببينی نتوان
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خواهد ی  رو در اورشليمی  بزود آهی ا  از واقعه است
 ».داد

.   آردم  فرمود، عمل  من  خدا به همانطور آه  پس7
 و در روز   آردم  يک تبعيدی جمع  را مثل ام اثاثيه
، شكافی در   شب  هنگام  و به  آوردم  بيرون روشن

آردند،   می  نگاه  مردم  و در حاليكه ديوار ايجاد آردم
   و در تاريكی بيرون  گرفتم  را بر دوش ام بار و بنه

 : فرمود  چنين  من روز بعد، خداوند به  صبح8.  رفتم
   عصيانگر اسرائيل  قوم  آه  خاآی، حال ای انسان«9

 بگو   ايشان به10،   آارها چيست  معنی اين پرسند آه می
   و تمام  پادشاه  خداوند به  از جانب  پيغامی است  اين آه
   آنچه بگو آه11.  هستند  در اورشليم  آه  اسرائيل قوم

 خواهد   بر سرشان  آه مايشگر چيزهايی استآردی، ن
  ، به  رانده  بيرون شان  و آاشانه  از خانه آمد، چون
   اسباب ، شبانه حتی پادشاه12.  خواهند شد  برده اسارت

 در ديوار شهر  ، از شكافی آه  گذاشته خود را بر دوش
   و صورتش  ايجاد خواهند آرد، خواهد گريخت برايش

اما 13. رود  آجا می د و نخواهد ديد بهرا خواهد پوشان
 و او را گرفتار   انداخت  خود را بر او خواهم  دام من

 در   آه  آورد و با اين  خواهم  شهر بابل  نمود و به خواهم
 * . خواهد مرد، ولی آنجا را نخواهد ديد بابل

 هر سو   او را به  و محافظين ، مشاورين اطرافيان14
 خواهند   در جستجويشان  و مردم خت سا  خواهم پراآنده

 آنها را در  هنگامی آه15.  را بكشند بود تا ايشان
 خواهند  ، آنگاه  سازم  پراآنده های مختلف سرزمين
  اما تعداد آمی از ايشان16.   خداوند هستم  من  آه دانست
 در اثر   آه  گذشت  و نخواهم  داشت  خواهم  نگاه را زنده
اری هالک شوند، تا در حضور  و قحطی و بيم جنگ
شوند، اقرار   آنجا تبعيد می  به هايی آه  سرزمين مردم

 خداوند   من اند و بدانند آه  چقدر شرور بوده آنند آه
 ». هستم

 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام  اين سپس17
   بخور و آب را با ترسک  خورای، خاآ انسانی ا«18

   اسرائيل  مردم  به  من  جانبو از19،  را با لرز بنوش

                                                 
صدقيای پادشاه که چشمان او ای است به  ظاهرًا اين اشاره   *

 .)11: 52يا ارم(را کور کردند و به بابل بردند 

، دچار   گناهانشانء  همه  بسبب  بگو آه و اورشليم
خواهند ی بند  را جيره  و خوراآشان ، آب شدهی قحط

.  خواهند خورد  و هراس  را با دلهره آرد و آن
ک  خش هايشان  و مزرعه  ويران آبادشانی شهرها20

 ».  خداوند هستم  من خواهد شد تا بدانند آه
 

  خدا آالمی  قطع انجام
 : فرمود خداوند همچنين21
   آه استی المثل  ضرب  چه  اينی، خاآ انسانی ا«22

 شد،  عمر ما تمام«: گويند ی م  اسرائيل مردم
   اين  من  بگو آه  ايشان به23» !نشدی پيشگوييها عمل

   رسيده  آن وقتک اين.  آنم ی م  را باطل المثل ضرب
،   پس از اين24. شوندی شگوييها عمل پي  اينء  همه آه
   اسرائيل  مردم در ميانی آاذبی  رؤيا و پيشگوي هيچ

،   خداوند هستم  آه زيرا من25.  وجود نخواهد داشت
 تأخير   بدون  باشم  گفته  و هر آنچه  گفت  خواهم سخن
   به  من  را از جانب  سخن اين.   ساخت خواهمی عمل

 ديگر  ، من يانگر اسرائيل عص قومی ا«:  بگو ايشان
 هر  خودتانی  زندگ در دوران!  نمود تأخير نخواهم

 »! رساند  خواهم  انجام ، به ام  گفته آنچه
 : شد  خداوند نازل  از طرف  پيغام  اين سپس26
  آنند آه  تصور می  اسرائيل  خاآی، قوم ای انسان«27

 بسيار دور عملی  ءرؤياها و نبوتهای تو در آينده
   خداوند چنين  بگو آه  ايشان  به پس28. اهند شدخو
.  نخواهد داد ، ديگر تأخير رخ  پس از اين: "فرمايد می

 »! خواهد شد ، يقينًا واقع  باشم  گفته هر سخنی آه
 

  دروغينی  خدا بر ضد انبيا آالم
 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من

ی  مرا بضد انبيا  آالمی، خاآ انسانی ا«
 افكار  آهی  نما، بضد انبياي  اعالم  اسرائيل وغيندر

 ».آنند ی م  بيان  من  پيغام خود را بعنوان
   خياالت وای بر انبيای نادانی آه«: خداوند فرمود3

   هيچ  آنكه آنند، حال  بازگو می  من خود را بجای آالم
 .  است  نشده  نازل  بر ايشان  من آالمی از جانب

، انبيای شما مانند روباهانی در  يل اسرائ ای مردم«4
. اند  شما نرسانده  نفعی به  هيچ ايشان. ها هستند خرابه
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های حصار شهر را تعمير   خرابی  هيچگاه آنان5
 خداوند مقرر   روزی آه نكردند تا بتوانيد در آن

  رؤياهای ايشان6.  بايستيد در برابر دشمن ، آرده
  گويند آه می!  غ درو هايشان  و پيشگويی  است باطل

   ايشان  من ، درحالی آه  است  من  از جانب پيغامشان
  ، انتظار دارند آه با وجود اين.  ام را نفرستاده

  آوران ای پيام7!  عملی شوند هايشان پيشگويی
!   است  دروغ ، همه ، رؤياها و پيامهايتان دروغين

  باشد، در حالی آه  می  من  آنها از طرف گوييد آه می
 »! ام  نگفته  با شما سخن  هيچگاه من

ی  رؤياها  اين  سبب به«: فرمايد یاز اينرو خداوند م8
و 9،   برضد شما هستم  دروغها، من و اينی ساختگ

   رهبران  نمود و از ميان  خواهم شما را مجازات
 شما را از دفتر  نام.   ساخت  خواهم آن  ريشه اسرائيل
از شما ک  نمود و هيچي همخواک  پا  اسرائيل خاندان

  ، تا بدانيد آه  باز نخواهد گشت  اسرائيل  سرزمين به
 .  خداوند هستم من
گويند  ی، م  داده  مرا فريب  شرير، قوم  مردان اين«10
   چنين  آنكه ، حال  است  و امان  چيز در امن  همه آه

  سازند و اين ی م سستی  ديوار  من قوم.  نيست
،  نمايند و با گچ ی م وغگو نيز تشويقشان در آوران پيام
 معمارها بگو   اين  به پس11. آنند ی ديوار را سفيد م آن
آسا  سيلی باران.   فرو خواهد ريخت  ديوارشان آه

ی  آورد و طوفان  خواهم سختی  بارانيد، تگرگ خواهم
  و آن12 سازند؛   را ويران  فرستاد تا آن شديد خواهم

 فرياد   بر سر ايشان رو افتد، مردم ديوار ف  آه هنگام
 :خواهند زد

؟   و ناپايدار است  ديوار سست  ما نگفتيد آه چرا به«
 را   گرفتيد و معايبش  را گچ آنی چرا رو
  ، با تگرگ  خشم  عظيم  با طوفانی،بل13» پوشانيديد؟
  ، نابودش  را از جا آنده  خود، آن  غضب و باران
 و   خراب  ايشانء شدهی ارديوار گچك14.  نمود خواهم
 فرو خواهد   خواهد شد و برسرشان يكسانک با خا
   من  خواهند شد، تا بدانند آه  له  و در زير آن ريخت

 ديوار   برضد اين  من  خشم آهی زمان15.  خداوند هستم
   نه  آرد آه  خواهم  يابد، اعالم  پايان و معمارانش

،  ا معمارانشزير16ی؛  معمار  و نه ماندهی ديوار

 در  گفتند اورشليم ی م بودند آهی دروغگويی انبيا
 . نبود  چنين آهی  خواهد بود، در حال امان

 
   دروغين زنی  خدا برضد انبيا آالم

   مرا بضد زنانی آه  خاآی، آالم  ای انسان حال«17
  آنند، اعالم  می  بيان  من افكار خود را بجای پيام

 ».نما
بر ی وا«:   بگويم  چنين  ايشان  به هخداوند فرمود آ18

   طلسم  بازوهايشان به. آنيد ی م  مرا گمراه  قوم شما آه
فروشيد  ی آنها م  به بنديد و دستار افسون یو جادو م

آيا .  بگيرند  را بدست ديگرانی تا بتوانند اختيار زندگ
   مرا در دست قومی  و زندگ خواهيد اختيار مرگ یم

جو ی مشتی برا19؟  را پر آنيد  جيبتان باشيد تا داشته
. سازيد ی دور م  را از من ، قومم  نان و چند لقمه

دهيد و  ی م  آشتن  بمانند، به  بايد زنده را آهی آسان
  به. داريد ی م  نگه  بمانند، زنده  نبايد زنده را آهی آنان
گوييد و آنها نيز باور  ی م  دروغ  من  قوم  به  ترتيب اين
 .دآنن یم

   آه شما هستمی  بضد سحر و جادو از اينرو من«20
ايد و مانند   آرده  مرا طلسم افراد قومی با آنها زندگ

  شما را باطلی ها طلسم. ايد  انداخته  دام بهی ا پرنده
 خود   و قوم  ساخت اثر خواهم ی را ب ، دعاهايتان آرده

ی دستارها21.  بخشيد خواهمی  شما رهاي را از دام
   شما نجات  را از چنگ  دريد و قومم  را خواهم نافسو
 شما نخواهند بود   ديگر در دام ايشان.  بخشيد خواهم

ی شما با دروغها22.   خداوند هستم  من تا بدانيد آه
  ، دلشكسته  من  ميل  درستكار را برخالف خود، مردم

  افراد شرور را تشويقی ايد، ول و دردمند ساخته
  آلودشان گناهی ها ايد آنها از راه  شده ايد و باعث آرده
، ديگر   پس اما از اين23.  نكنند و رستگار نشوند توبه

  گمراهی ها ی نخواهيد ديد و غيبگوي باطلی رؤياها
 خود را از نفوذ   قوم  نخواهيد آرد، زيرا من آننده
 خداوند   من  داد تا بدانيد آه خواهمی  شما رهاي قدرت
 »! هستم

  یپرست بت  محكوميت
   ديدنم  به  اسرائيل ای از بزرگان روزی عده

14  آمدند تا برای آنها از خداوند طلب
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   گفت  سخن  خداوند با من  وقت همان2.  راهنمايی آنم
 :و فرمود

   پيش ، دلشان  اشخاص  اينی، خاآ انسانی ا«3
 وجود خود   را در عمق  و شرارت  است بتهايشان

ی  راهنماي  طلب چرا از من  اند؛ پس داده  یجا
 : بگو  چنين  ايشان  به  من ، از جانب حال4آنند؟  یم
 خود   رادر دل  بتها و شرارت  دراسرائيل  آه هرآس«
ی نبک  ي  پيشی، راهنماي طلبی  باشد و برا دادهی جا

 او   درخواست  به ، خودم  خداوند هستم  آه برود، من
از 5!  عداد بتهايشفراخور تی  داد، پاسخ  خواهم پاسخ
   و از من  بتها را خورده  فريب آهی  آنان  رو، به اين

 . داد  خواهم  را نشان افكارشانی اند، زشت دور شده
 : بگو  ايشان  به  من ، از جانب بنابراين«6
  بتهای خود را رها سازيد و از شرارت!  آنيد توبه«

  ئيل اسرا  از قوم زيرا اگر آسی، چه7.  شويد روگردان
 شما زندگی   در سرزمين  از بيگانگانی آه و چه
، در پی بتها و   آشيده  دست آنند، از پيروی من می

   برای طلب  حال شرارتهای خود برود و در همان
   خداوند هستم  آه  يک مرد خدا بيايد، من راهنمايی پيش
 . داد  او را خواهم شخصًا جواب

 و   دوخت واهم خ  شخص  برآن نظر خود را باخشم«8
   و وحشت  عبرتء  تا مايه  ساخت  خواهم نابودش
 خداوند   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  گردد ديگران
او بياورد، ی برای از انبياء، پيامی اما اگر يك9.  هستم

  من!   نيز دروغ  و پيامش  است گمراهی  نب  آن بدانيد آه
  ، قوم بنابراين.  شود  او گمراه  آه ام  داده خود اجازه

.   ساخت خواهمک  را از وجود او پا خود، اسرائيل
  آهی  گناهكار  شخص  آن  و هم دروغينی  نب  آن هم10

  ، هر دو به  است  من  هدايت آند در طلب یادعا م
   اسرائيل تا قوم11.  خواهند شد  مجازات يكسان

   دور نشوند و ديگر خود را به  از من بياموزند آه
   باشند و من  من  آنها قوم  نسازند، بلكه  آلوده گناه
 »! ايشانی خدا

  استی قطعی  اله محكوميت
 : شد  نازل  خدا بر من  از جانب  پيغام  اين سپس12
   از من  سرزمين  اين  مردم  خاآی، هرگاه ای انسان«13

   نانشان  آن  ورزند، و بسبب  گناه  من ، در حق روگردانده

   و حيوان  تا انسان ای بفرستم  قحطی  و چنان  آنم را قطع
   هم  و ايوب  و دانيال  حتی اگر نوح آنگاه14 بروند،  از بين

 فقط  ايشان   باشند، خداترسی و درستكاری در ميانشان
 ! خواهد شد  خودشان  جان  نجات باعث

   حيوانات  را مورد هجوم  سرزمين يا اگر اين«15
   از ترس  آنند، آنچنانكه نش تا ويرا وحشی قرار دهم

  اگر چه16 نكند از آنجا بگذرد،   آسی جرأت حيوانات
 خود   حيات  در آنجا باشند، به  مرد درستكار هم  سه آن

 خود را   فرزندان  حتی جان  نخواهند توانست سوگند آه
 و   خواهند يافت  نجات  خودشان  فقط رهايی دهند، بلكه

 ! ند رفت خواه  از بين  همه بقيه
   و سپاه  آنم  را درگير جنگ  سرزمين يا اگر اين«17

،  ببرند  چيز را از بين  همه  آه  دارم  را بر آن دشمن
   سرزمين  در آن  مرد خداترس  سه  اين اگر چه18

  قادر بهی  حت  خود سوگند آه  حيات آنند، بهی زندگ
 نيز نخواهند بود و تنها   فرزندانشان  جان رهانيدن
 !  خواهند يافت  نجات خودشان

 و در   را دچار وبا سازم  سرزمين و يا اگر اين«19
   و از بين آنمک  را هال  و حيوان  خود، انسان خشم
 آنها   در ميان  و ايوب  و دانيال  نوح اگر چه20،  ببرم

   نخواهند توانست  خود سوگند آه  حيات باشند، به
ی دهند؛ درستكاری  را رهاي  فرزندانشان جانی حت

 ! خواهد داد  را نجات  خودشان آنها فقط
ی  بزرگ  مصيبت  چه  آنيد آه ، مالحظه  حال پس«21

   چهار مجازات  اين آهی پديد خواهد آمد، زمان
 و   تا انسان  بفرستم  خود را بر اورشليم سهمگين
 وبا و ی،، قحط جنگی  ببرد، يعن  را از بين حيوان

 ! را  درنده حيوانات
 خود  بمانند و فرزندانی  باق زندهی اما اگر آسان«22

   بابل  نزد شما به  دهند و به  نجات را نيز از هالآت
 چقدر   خود خواهيد ديد آه  با چشمان بيايند، آنگاه

 را   اورشليم  داشتم  حق  آه شرورند و خواهيد دانست
 رفتار و   با ديدنی،بل23.   نمايم  مجازات اينچنين
   آنچه خواهيد برد آهی ، پ آلود ايشان گناهی اآاره
 ».  است  نبوده سبب ی، ب ام آرده

 
  انگور  درخت مثال
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 :خداوند فرمود
   انگور به  درخت  چوبی، خاآ انسانی ا«

   چه ، به  با ساير درختان آيد؟ در مقايسه ی آار م چه
دارد؟ آيا ی  مصرف آيا چوبش3؟ خورد یمی درد
   را بر آن  و ظروف ساختی  ميخ آن با  توان یم

خورد؛ و  ی م  آتش  درد افروختن  به فقط4؟  آويخت
 را   را سوزاند و ميانش ، دو سرش  آتش آهی هنگام
. نداردی ا فايدهی  آار هيچی  آرد، ديگر برا زغال

   برسد به ، چه نداشتی  مصرف  از سوختنش پيش5
 ! باشد  و نيمسوز شده  زغال آهی زمان

 انگور را از   درخت  چوب  آه ، همانگونه حال«7و6
،  ام  آرده  تعيين هيزمی  برا  جنگل  ساير درختان ميان
.  ام  مقرر نموده مجازاتی  را نيز برا  اورشليم مردم

 را  ديگر ايشانی يابند، آتشی  رهاي آتشک اگر از ي
   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  فروخواهد گرفت
  آنها، منی پرست  بت بسبب8.  خداوند هستم
 ».  ساخت  خواهم  را ويران سرزمينشان

 
 وفا ی، همسر ب اورشليم

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 و   را از گناهان  خاآی، اورشليم ای انسان«

   چنين  من  او از جانب و به3 ساز،   آگاه  آثيفش اعمال
 :بگو

  پدرت.  گشودی  جهان  به  چشم  آنعان تو در سرزمين«
 دنيا آمدی،  وقتی به4 *!، حيتی اموری بود و مادرت

 تو را   را بريدند، نه  نافت  تو نداد؛ نه آسی اهميتی به
   آوچكترين هيچكس5.  پيچيدند  در قنداقه شستند و نه
 و  سوخت  تو نمی  حال  به  و دلش  تو نداشت توجهی به

  روزی آه.  آندآسی حاضر نبود از تو نگهداری
 داشتند، تو را در   از تو آراهت متولد شدی، چون

 . آردند  انداختند و همانجا رهايت بيابان
 در   آه  و ديدم  از آنار تو عبور آردم  وقت همان«7و6

تو را !   بمان زنده:   تو گفتم  به  پس.یغلط ی م خونت

                                                 
اقوامی بودند که پيش از ورود قوم اسرائيل , اموريان و حيتيان   *

کردند و قوم اسرائيل  در اين سرزمين زندگی می, به کنعان
 .دانستند پرست و فاسد می ايشان را اقوامی بت

ی ، و تو رشد آرد  دادم  صحرا پرورش  گياه همچون
   برآمد و موهايت هايت  سينهی؛زيبا شدی ا يزهو دوش

 .ی بود بلند شد، اما عريان
؛   آردم  تو نگاه  به  گذشتم  از آنارت مدتی بعد آه«8

،   را بر تو انداختم  ردايم  بودی، پس  ازدواج ءاينبار آماده
  ، با تو پيمان  و سوگند ياد آرده  را پوشاندم ات عريانی
  شستشويت  سپس9.  شدی  من  و تو از آن  بستم ازدواج
.   ماليدم  روغن  پاک شوی و بر بدنت  تا از خونت دادم

   لطيف  آتان ، از جنس لباسهای زيبای قالبدوزی شده10
   پايت  خز به  از پوست  و آفش  تو دادم  به ابريشمو 

   دستت ، النگوها به  آراستم تو را با زيورآالت11.  آردم
 در  حلقه12،   انداختم  گردنت  بند به  و گردن آردم
 و تاجی زيبا بر   در گوشهايت  و گوشواره ات بينی
 و   آراسته ، با طال و نقره  ترتيب  اين به13.   گذاشتم سرت

  ، از آتان های زيبای قالبدوزی شده لباس. زيبا شدی
 خوراآها را   پوشيدی و بهترين  و ابريشم لطيف

   ملكه  بود و همچون  آننده زيبايی تو خيره. خوردی
   تو بخشيده  به  من  آماالتی آه  بسبب ات زيبايی14. شدی
 . قومها شدء  گرديد و زبانزد همه ، آامل بودم

 نيز  جدا از منی توان ی م آهی كر آرداما تو ف«15
و ی  از زيباي  بنابراين.ی آن  خود را حفظ آمال
ی افتادی  زناآار و در ورطهی  شد  سرمست ات آوازه

، خود را در اختيار هر  فاحشهک  ي و همچون
 تو   به را آهی زيبايی  رختها آن16 .یگذاشتی رهگذر
 بستر  يينها و تز  بتخانه ساختنی ، برا  بودم داده

   نداده هرگز رخی  چيز  چنين.ی بكار برد ات یفاحشگ
  را آهی ا  و طال و نقره  جواهرات آن17. و نخواهد داد

 را   مردان و با آنها مجسمهی ، گرفت  بودم  تو داده به
   خيانت  من ، به  نموده و آنها را پرستشی ساخت
 .یآرد

 تو  به  را آهی ا شدهی قالبدوزی زيبای لباسها«18
 و بخور   روغن!ی پوشاند  بتهايت ، به  بودم بخشيده
 و  آرد و روغن19! ی بتها بكار برد پرستشی مرا برا
،   بودم  تو داده بهک خورای  برا را آهی  مرغوب عسل
  پسران20! باشندی تا از تو راضی آنها نذر آردی برا

و ی  گرفتی، بود  زاييده منی  برا را آهی و دختران
نبود ی آافی  آيا زناآار!یآردی  قربان خدايانتی برا

15

16
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 مرا  تو فرزندان21ی؟  زد  دست همی  جنايت  چنين  به آه
در 22 وی و سوزاندی آردی بتها قربانی و برای آشت
   دوران بار همک ، ي و گناهی زناآاری  سالها  اين تمام

و ی  بود  برهنه آهی  دورانی، را بياد نياورد گذشته
 .یغلطيد ی م خونت در
،   شرارت  بعد از اينهمه وای برتو، وای بر تو آه«23
پرستی و  در هر آوی و برزنی عمارتها برای بت25و24

 و  ارزش  بنا آردی، و زيبايی خود را بی ات زناآاری
خوار آردی و در اختيار هر رهگذری قرار دادی و 

   سرزمين با مصر، اين26.  روز فاسدتر شدی روز به
   فاسقانت  اتحاد بستی و او را بر جمع فاسد پيمان

 .ور ساختی  مرا شعله افزودی و خشم
 تا تو را  ام  خود را دراز آرده  دست  جهت از اين«27

.   گيرم  خود را از تو باز پس  و مواهب  نمايم مجازات
 هستند،   خونت  تشنه ها آه ی فلسطين تو را در جنگ

   نفرت آورت ر شرمآنها نيز از رفتای حت.  ام رها آرده
 .دارند

   همپيمان ها نيز زنا آردی، زيرا با ايشان با آشوری«28
 اينها، سير ء ولی با همه.  را پرستيدی شدی و بتهايشان

،   بازرگانان ، سرزمين  بتهای بابل  به پس29! نشدی
 . نشدی  قانع  هم  اين روی آوردی، ولی به

و، تی  آارها!ی هست  اراده چقدر تو سست«30
،  بر سر هر راه31!  حياست یبی روسپک يی آارها
ی  ول!ی ساخت خانه ، فاحشه  و بر سر هر آوچه بتخانه

تو 32. ی نيست  پول ديگر، بدنبالی ها تو مانند فاحشه
 شوهر  آهی  و زناآار هست خائنی  همسر همچون

   ديگر پناه  مردان  آغوش آند و به یخود را رها م
  ديگر فرقی ها ی با روسپ توی،آر34و33. برد یم

   و هديه  خود پول ها از فاسقان ی روسپ.یدار
 و  ، اجرت  گرفتن اجرتی گيرند، اما تو بجا یم

ی  آس تا بيايند و با تو زنا آنند، چونی ده ی م رشوه
 .دهد ی نم  تو نشان بهی رغبت

:   فرا ده  گوش گويم  می  آنچه ، به ، ای بدآاره حال«36و35
 و  ، يعنی پرستش  و زناآاری با فاسقانت فساد بسبب
 را برای   فرزندانت  بتها، و نيز برای آنكه عبادت
 يعنی   فاسقان اينک من37 قربانی آردی،  خدايانت

   داشتنی و چه  دوست  آنانی را آه  را، چه همدستانت

 آورد و   را گرد خواهم  نداشتنی، همه  دوست آنانی را آه
تو را 38.   ساخت  خواهم را عريان تو   ايشان در مقابل

،   و غضب ، با خشم هايت برای جنايتها و زناآاری
   اين  دست تو را به39.  نمود  و هالک خواهم مجازات

ها و  عشرتكده  آنان.  سپرد  خواهم قومها، يعنی فاسقانت
   جواهرات ، تمام  آرده  را با خاک يكسان هايت بتخانه
   و بينوا رهايت  نمود و برهنه خواهند  را غارت زيبايت

، با شمشير  آنها تو را سنگسار آرده40.  خواهند ساخت
 را خواهند سوزاند و  هايت خانه41.  خواهند نمود پاره پاره

 تو را  من.  خواهند آرد  ديگر مجازاتت  زنان در مقابل
   و ديگر نخواهم  داشت از زناآاری با بتها باز خواهم

 و   اجرت  همدستانت  يعنی به سقانت فا  به  آه گذاشت
 فرو خواهد   من  و غيرت  خشم  آتش آنگاه42.  دهی رشوه
   و ديگر غضبناک نخواهم  خواهد گرفت  و آرام نشست
 فراموشی سپردی و   جوانی خود را به تو دوران43. بود

 بر آنها   را هم  مرا رنجانيدی و زناآاريهايت با آارهايت
 . رسانم  می  سزای اعمالت  تو را به م ه  من پس. افزودی

   چنان  آه  تو خواهند گفت  درباره ، مردم ای اورشليم«44
تو براستی 45.  باشد  بايد داشته  دختری هم مادری، چنين

   نفرت  از شوهر و فرزندانش  هستی آه  مادرت شبيه
 از   هستی آه  خواهرانت  شبيه ؛ تو درست داشت می

   مادرت براستی آه.  بيزار بودند نشان و فرزندا شوهران
 ! اموری حيتی بود و پدرت

   با دخترانش  آه  است  تو سامره خواهر بزرگ«46
. آنند یمی  تو زندگ ، در شمال اطرافشی آباديهای يعن

 در   با دخترانش  آه  است  سدوم خواهر آوچكت
  ها و گناهان  راه  فقط تو نه47.  هستند  تو ساآن جنوب
  ، ازآنان آوتاهی  در مدت  بلكهی، را تقليد آرد انايش

   مقدس  ذات به48. ی فاسدتر شد و از ايشانی جلو افتاد
   اندازه ، به اطرافشی  و آباديها  سدوم خود سوگند آه

  گناه49! ، فاسد و شرير نبودند تو و آباديهايت
ی  از فراوان  بود آه  اين  و دخترانش  سدوم خواهرت
   به  بودند و هيچ  مغرور شده  و امنيت سايش و آ نعمت

ی  گستاخ آنها با آمال50.  نبودند فكر فقرا و مستمندان
ی پرست  و بت  زشت  اعمال  مرتكب در حضور من

 .  بردم  را از ميان  نيز ايشان  من شدند؛ بنابراين یم
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.  نشد  مرتكب  تو را هم  گناهان  حتی نصف سامره«51
 بيشتر از   مراتب های تو، به پرستی  و بت آارهای زشت

! تو روی آنها را سفيد آردی.   است  بوده خواهرانت
 شوند،   اگر آنها آمتر از تو مجازات  نكن  تعجب پس52

 در برابر تو،  آه   تو بقدری هولناک است زيرا گناهان
 !رسند  بنظر می گناه  پاک و بی خواهرانت

   سدوم  را به  سعادت خواهد رسيد آهی روزی ول«53
.  گرداند  يهودا باز خواهم  و مردم و سامره

آنها ی  تسل  تو باعث  سنگين و مجازاتی شرمسار54
.  آنها شديدتر خواهد بود  از مجازات خواهد شد، چون

   و دخترانشان  و سامره  سدوم ، خواهرانتی آر55
  ، و خود تو نيز با دخترانت اطرافشانی آباديهای يعن

در 56.   خود برخواهيد گشت  نخستين بحالتبار ديگر 
   را مسخره  روزها با تكبر و غرور سدوم آن
 و   عيان همهی  برا  شرارتت  آه اما حال57ی، آرد یم

   ادوم  نيز مورد تمسخر و مالمت ، خودت آشكار گشته
 .یا ها قرار گرفته ی فلسطين  و همه  همسايگانش و تمام

 خود   زشت رتها واعمالشرای  سزا ، به بنابراين58
 .رسيدی خواه

   را فراموش ات ی سوگند و وفادار از آنجا آه«59
   نيز تو را مجازات  منی،و عهد مرا شكستی آرد

   در دوران را آهی  عهد اما من60.  نمود خواهم
 آورد و اينبار  ، بياد خواهم  با تو بستم ات یجوان
 با و تو61،   بست  با تو خواهم جاودانی عهد

آورد؛ و ی  را بياد خواه  زشتت  اعمالی،شرمسار
  سامرهی  يعن  و آوچكت  بزرگ  خواهران آهی هنگام
   تو بگردانم  را دختران  و ايشان  را باز آورم و سدوم

ی  و بزرگوار  از لطفی،آنی  حكمران تا بر ايشان
   خودت شد، چونی  خواه  و شرمگين  خجل من
 زيرا عهد مرا ی،ا  نبوده  لطف  اين  شايسته آهی دان یم

 بار ديگر عهد خود را با تو برقرار  من62 .یا شكسته
  من63.   خداوند هستم  من آهی  تا بدان  ساخت خواهم
 آنها،   آمرزيد و تو با بياد آوردن  را خواهم گناهانت

 خود را نيز   ديگر دهانی، و شرمسار از خجالت
 ».گشودی نخواه

 
  مو  و درخت  عقاب مثل

 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من
   اسرائيل قومی  برای، خاآ انسانی ا«

   چنين  ايشان به. بياوری  و مثل  آن تعريفی داستان
 :بگو

ی  و پرها نيرومند و پهنی  با بالها بزرگی عقاب«4و3
  ک ي  شاخه  آمد و سربلندترين  لبنان ، به رنگارنگ
   تجار و بازرگانان شهر  سرو را آند و به درخت
   و آن  گرفت  اسرائيل از سرزمينی  تخم سپس5. برد

 تا  آاشتی حاصلخيز، در آنار نهری را در زمين
 رشد   نهال اين6.  بيد، رشد آند  مانند درخت بسرعت

 شد،   و پهن آوتاهی  موي  درخت  به آرد و تبديل
 باال نمو آرد و   رو به عقابی  بسو آنی ها شاخه
ی ها  و شاخه  فرو رفت  زمين  در اعماق آنی ها ريشه
   عقابی،اما روز7.  توليد نمود انبوهی و برگهای قو

بسيار، ی نيرومند و پرهای با بالهای  ديگر بزرگ
ها و  ، ريشه  عقاب  اين ، با ديدن درخت.  پديدار گشت

   اين او گستراند تا بلكهی خود را بسوی ها شاخه
 در  هر چند آه8،  نمايد اب او را بيشتر سير عقاب
ی  بود تا درخت  شده  آاشته  و سيراب خوبی زمين

 . بياورد  فراوان  و ميوه  و برگ زيبا گردد و شاخ
 خواهد   درخت  آن آنيد آه ی م ، آيا گمان حال«9

   عقاب  دهد؟ آيا آن  رشد خود ادامه  به توانست
ا و ه  نخواهد آرد و شاخه  آن  را ريشه ، آن نخستين
  ريشهی شود؟ براک  را نخواهد آند تا خش هايش ميوه
زياد و افراد بسيار ی  نيرو بهی  نياز  هم  آردنش آن

،   شده  آاشته  مو، خوب  اين اگر چه10! نخواهد بود
 بر  و گرمی باد شرقی وقت!  نخواهد داشتی دوامی ول
،   شده  آاشته  آه مرغوبک  خا  بوزد، در همان آن
 ».  خواهد رفت شد و از بينخواهد ک خش

 : فرمود  من  خداوند به آنگاه11
   عقاب داستانی  آيا معن  آه بپرسی  ياغ  قوم از اين«12

   بابل ، پادشاه  اول  عقاب  بگو آه  ايشان دانند؟ به یرا م
   مملكت  و بزرگان  آمد و پادشاه  اورشليم  به  آه است
.  برد  بابل خود به سرو را با  ء شاخه سربلندترينی يعن
ی يعنی  سلطنت خاندانی از اعضای  با يك سپس13

 شد، عهد   حاصلخيز آاشته  در زمين آهی  تخم همان
 عهد وفادار   اين  به  نسبت  داد آه  و او را قسم بست

17
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 را   قوم ، بزرگان  بابل  پادشاه  ترتيب  اين به * .بماند
نتواند سر ، ديگر   شده تا يهودا ضعيف14، تبعيد آرد

 . عهد خود وفادار بماند  به  نسبت بلند آند، بلكه
 و  گذاشت   شورش  يهودا سر به ، پادشاه با وجود اين«15

 فرستاد تا   دوم  عقاب  مصر يعنی نزد همان هيأتی به
   بسيار از او دريافت  با اسبان  همراه سپاهی بزرگ

  ز پيش شكنيها، آاری ا  پيمان ولی آيا او با چنين. آند
  به16؟   خواهد يافت  پيروزی دست خواهد برد؟ آيا به

   يهودا در بابل  پادشاه  آه  خود قسم  حيات به!   وجه هيچ
   بابل  با پادشاه  پيمانی آه  برخالف خواهد مرد چون

   همان آری، او در مملكت.   است  آرده  بود، عمل بسته
!  خواهد مرد نشاند،  سلطنت  او را بر تخت پادشاهی آه

 بر  ، استحكامات  در برابر اورشليم  بابل وقتی پادشاه17
پا آند و سنگرها بسازد تا بسياری را هالک نمايد، از 

 يهودا   او آمكی به  مصر و لشكر بزرگ سوی پادشاه
   يهودا سوگند و پيمان زيرا پادشاه18نخواهد رسيد، 

شمرد و  خوار   بابل  پادشاه  به وفاداری خود را نسبت
 . بدر نخواهد برد  سالم ، جان بنابراين.   را شكست آن
 او را   آه خورم  می  خود قسم  حيات ، خداوند، به من«19

   من  نام  به  نمود زيرا سوگندی را آه  خواهم مجازات
 گسترد  برای او دامی خواهم20.  خورد، زيرپا گذاشت

   به و او را  ساخت  خواهم و در آمند خود گرفتارش
،   ورزيده  من  به  خيانتی آه ، بسبب  آورده بابل

   او به  سربازان بهترين21.  نمود  خواهم اش محاآمه
 هر  ، به ماندگان  خواهند شد و باقی  شمشير آشته ضرب

   آه  خواهيد دانست آنگاه.   خواهند گشت سو پراآنده
 ». ام  را گفته  سخنان ، خداوند، اين من
 و   بهترين من«: فرمايد ی م نينخداوند چ23و22

 سرو   درخت بلندترينک  را از نو  شاخه نازآترين
   اسرائيل  آوه  بلندترين قلهی  و رو  گرفت خواهم
 خواهد  زيبا و باشكوهی ، درخت  شاخه آن.  نشاند خواهم
   نوع همه.  خواهد داد ، ميوه ها آورده  شاخه شد آه
  آرد و زير سايه خواهند   آشيانه  در آن پرنده
 خواهند   همه آنگاه24.   خواهند گرفت  پناه هايش شاخه
  آنم ی م  بلند را قطع ، خداوند، درختان  من  آه دانست

                                                 
 .)17: 24پادشاهان 2(منظور صدقيای پادشاه است    *

 سبز را  ؛ درخت دهم یرا رشد مک  آوچ و درختان
   آه من.  آنم یرا سبز مک  خش و درختک خش

 ». داد  خواهم و انجام  ام گفته  را ، اين خداوند هستم
 

   گناه  و ثمره  عدالت ثمره
 : پيغامی داد و فرمود  من بارديگر خداوند به

   اين  اسرائيل  در سرزمين چرا مردم«
   را پدران  غوره برند آه ی را بكار م المثل ضرب

 خود   حيات به3؟  آند شد  فرزندانشان خوردند و دندان
را   المثل  ضرب  اين  شما ديگر در اسرائيل  آه قسم

و ی داوری ، برا  همه  جان چون4، بكار نخواهيد برد
   جان ، چه  پدران  جان ، چه  است  من  در دست محاآمه
   گناه هر آه:  اينستی داوری  برا  من ؛ و قانون پسران

 . خواهد مرد  خودش آند، فقط
  و به6 و درستكار باشد،   و با انصاف  خوب آسی آه«5

 نرود؛ زنا نكند و  ی اسرائيل بتها ها برای پرستش آوه
، همبستر نشود؛   است اش  قاعدگی  در دوران با زنی آه

   مردم  او برگرداند؛ مال  نكند؛ گرو بدهكار را به ظلم7
 را   را سير آند و برهنگان  گرسنگان را نخورد، بلكه

 دوری آند   بدهد و سود نگيرد؛ از ستم قرض8بپوشاند؛ 
   قضاوت  غرض  و بدون  درست و در مورد ديگران

   مرا اطاعت  و قوانين  دستورات  تمام و خالصه9نمايد؛ 
   و به  درستكار و نيكوآردار است  شخص آند، چنين

 . خواهد ماند  زنده يقين
 و يا  پيشه  شخصی، پسری ستم ولی اگر يک چنين«10

   آارهای زشت  اين  تمام  باشد و مرتكب  داشته آدمكش
   نيک را بجا آورد، بلكه  اعمال هد آنو نخوا11بشود، 
پرستی نمايد؛ همسر مرد ديگری را  ها بت بر آوه
   مردم  آند؛ مال  ظلم  فقرا و مستمندان به12 آند؛  اغفال

   ندهد؛ بتها را دوست  را پس را بخورد؛ گرو بدهكاران
  و رباخوار باشد؛ آيا اين13بدارد و آنها را بپرستد؛ 

   همه او بسبب!   وجه  هيچ ماند؟ به خواهد   زنده شخص
، خواهد مرد و   است  داده  انجام آارهای زشتی آه

 . خواهد بود  خودش  بر گردن خونش
 باشد  داشتهی  پسر گناهكار نيز پسر اگر اينی ول«14
 بگيرد   را ببيند و تصميم  پدرش  گناهان  تمام آه

آند؛ ی  زندگ  پدرش  روش  باشد و برخالف خداترس

18
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  ظلم16؛ ها نرود؛ زنا نكند  آوه  بتها به پرستشی برا15
   را نخورد، بلكه  ديگران نكند؛ گرو نگيرد؛ مال

 را بپوشاند؛   را سير آند و برهنگان گرسنگان
 نمايد و رباخوار نباشد وی  را دستگير مستمندان17

   گناهان  آند، او بسبب  مرا اطاعت  و قوانين دستورات
.  خواهد ماند  حتمًا زنده د، بلكه نخواهد مر پدرش

   خواهد مرد، چون  خودش  گناهان  بسبب اما پدرش18
   را غصب  مردم  و مال  بوده رحم ی ب  ديگران  به نسبت
 .  است  داده  انجام  قوم  در ميان  نادرست  و اعمال آرده

  گناهانی  چرا پسر برا  بپرسيد آه  است ممكن«19
 پسر   آه  دليل  اين د؟ بهشو ی نم  مجازات پدرش

 مرا   و قوانين  و احكام آردار بوده درستكار و راست
.  خواهد ماند  حتمًا زنده بنابراين.   است  نموده اطاعت

ی  پسر برا نه!  خواهد مرد  آند، خودش  گناه هر آه20
ی  پدر برا  خواهد شد و نه  مجازات  پدرش گناهان
  رستكار، پاداش و د  خوب انسان.   پسرش گناهان
   و انسان خود را خواهد يافتی و نيكوآاری خوب

اما 21.  خود خواهد رسيد اعمالی  سزا بدآردار نيز به
 خود   بديها و گناهان از تمامی  شرور اگر شخص

 گردد و   من  و قوانين  احكام  بكشد و مطيع دست
   زنده  يقين  خود سازد، بهء  را پيشه و انصافی راست
   او آمرزيده  گذشته  گناهان تمام22. ، نخواهد مرد مانده

 خواهد  ، زنده اش یآردار  راست خواهد شد و بسبب
 ».ماند

 از   من آنيد آه یآيا فكر م«: فرمايد یخداوند م23
ی شاد! ؟ هرگز شوم ی خطاآار، شاد م  شخص مردن
 باز گردد و  بد خويشی ها  او از راه  آه  در اينست من
 را   درستكار عدالت اما اگر شخص24.  بماند زنده
 گردد و مانند ساير   گناه گويد و مرتكبک تر

   خواهد ماند؟ البته  رفتار آند، آيا او زنده گناهكاران
   گرفته  ناديده اش گذشتهی ها ی خوب تمام!   نه آه
،   است  آرده آهی  و گناهان  خيانت شود و بسبب یم

 .خواهد مرد
   خداوند منصفانه روش: "يدگوي یشما می ول«25

  آيا من!  دهيد  گوش  من  به  اسرائيل قومی ا!"  نيست
 از   خوب شخصی وقت26؟  يا شما انصافم یب

آورد، يقينًا ی  رو  گناه  آشد و به دستی درستكار

، خواهد   است  آرده آهی  گناهان خواهد مرد؛ او بسبب
بكشد    دست هايش ی بدآار از بد و اگر شخص27. مرد

   خود را نجات  گردد، جان و درستكار و با انصاف
   و تصميم برده ی بد خود پ  وضع زيرا به28، خواهد داد

ی  بكشد و زندگ  خود دست  از گناهان  آه  است گرفته
 ،  مانده ، او زنده بنابراين.  بگيرد را در پيشی درست

 .نخواهد مرد
: گوييد ی م  اسرائيل قومی ، شما ا با وجود اين«29
،   اسرائيل قومی ا» !  نيست  خداوند منصفانه روش«

ی ا30؟  شما ، يا روش  است  غيرمنصفانه  من آيا روش
   اعمالتان از شما را مطابقک  هر ي ، من اسرائيل یبن

 آنيد و   داريد توبه  تا فرصت پس.  نمود خواهمی داور
   هالآتتان  بكشيد، تا باعث  خود دست از گناهان

 و   را از خود دور نماييد و دل گناهانتان31! ددنگر
،   اسرائيل قومی ا!  در خود ايجاد آنيد تازهی روح

 شما شاد   از مرگ من32؟ شويدک چرا بايد هال
 »! بمانيد  آنيد و زنده  توبه پس.  شوم ینم
 

   اسرائيل رهبرانی برای ا مرثيه
   اسرائيل رهبرانی  برا خداوند فرمود آه

 :  را بخوانم مرثيه  اين
   فرزندانش  شيری بود آه  بود؟ او ماده مادر تو آه«2

او يكی از 3! آرد  می  بزرگ  ژيان  شيران را ميان
  آن.  گردد  آرد تا شيری ژيان های خود را تربيت بچه

وقتی 4.  و آدمخوار شد  را آموخت  شكار آردن شيربچه
 خود را  ان قومها رسيد، آنها شكارچي  گوش خبر او به

،   زنجير آشيده  انداختند و به فرستادند و او را در دام
 . مصر بردند به
 اميد آرد، يكی ديگر از   از او قطع وقتی مادرش«5

 نمود تا شيری   و او را تربيت های خود را گرفت بچه
 را   شد، شكار آردن وقتی او بزرگ6. نيرومند گردد

او آاخها 7.  گرديد  و آدمخوار شد و رهبر شيران آموخت
ها را باير  مزرعه.  آرد  و شهرها را ويران را خراب

 از   همه مردم.  برد  را از بين نمود و محصوالتشان
های   قوم پس8! لرزيدند  خود می  او، به  غرش شنيدن
 انداختند و   دامش ، به  آورده  از هر سو بر او هجوم جهان

   آشيدند و در قفس زنجير  او را به سپس9.  آردند اسيرش
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در آنجا او را .  بردند  بابل گذاشتند و بحضور پادشاه
 در   داشتند تا بار ديگر غرشش  نگه  مراقبت تحت
 . نشود  شنيده های اسرائيل آوه

 در آنار  بود آهی  انگور  درخت مادر تو همچون«10
 و پر   تر و تازه ، هميشه  فراوان ، در اثر آب نهر آب
  ی برا  آن و محكمی قوی ها شاخه11. بود   و برگ شاخ
   از درختان  درخت آن.  بود  مناسب سالطينی عصا

   توجه  از دور جلب آهی ديگر بلندتر گرديد بحد
   را ريشه  درخت ، آن خشمگينی اما دستان12. آرد یم
ی ها شاخهی باد شرق.   انداخت ، بر زمين  آرده آن

، آنها را  آتشآرد و ک  و خش  را شكست نيرومندش
   شده  آاشته  در بيابان  درخت  آن اآنون13. سوزاند
  از درون14!  آب یو بک خشی ، در زمين است
ک  ي رود، و از آن ی م  از بين اش پوسد و ميوه یم

ی  باق سالطينی عصای  نيز برا  محكم شاخه
 ».ماند ینم
 !  است  و بارها سرود شده  است مرثيهک  ي اين

 
 يانتكار خ اسرائيل

  روز از تبعيد ما  و ده  ماه  و پنج  سال هفت
   اسرائيل ای از رهبران  عده ، آه گذشت می

   من  مقابل ايشان.  بطلبند آمدند تا از خداوند هدايت
 . ماندند نشستند و منتظر جواب

 : داد  من  را به  پيغام  خداوند اين آنگاه2
   بگو آه ل اسرائي  رهبران  بهی، خاآ انسانی ا«3

 :فرمايد ی م خداوند چنين
   هدايت  بياييد و از من ايد آه  آرده  جرأت چگونه«

 نخواهيد  از منی  هدايت  آه  خود قسم  حيات بطلبيد؟ به
 ! يافت

   اين گناهان.   آن  را محكوم  ايشانی، خاآ انسانی ا«4
.  بياور ، بيادشان  تاآنون  پدرانشان  را، از زمان قوم

 : بگو  چنين  من  از قول  ايشان به6و5
 و خود را در   آردم  را انتخاب  اسرائيل قومی وقت«

   خوردم  قسم آنانی ، برا  آشكار ساختم مصر بر ايشان
ی  سرزمين ، به  آورده  را از مصر بيرون  ايشان آه

  بهی ، يعن  بودم  درنظر گرفته ايشانی  برا  آه بياورم

   و بهترين  جاريست در آن   شير و عسل آهی سرزمين
 . دنياستی جا

انگيز و مورد   بتهای نفرت  آه  گفتم  ايشان  به پس«7
   را از خود دور آنند و خود را با پرستش شان عالقه
 خداوند، خدای   نسازند، زيرا من  مصری نجس خدايان
   من ، نخواستند به  ياغی شده اما آنان8.   هستم ايشان
   بتهای خود و خدايان ز پرستش فرا دهند و ا گوش

   و غضب  خشم  آه  خواستم پس.  بكشند مصر دست
 .  آنم  نازل خود را همانجا در مصر بر ايشان

،   آار را نكردم  خود، اين  نام  حرمت امابرای حفظ10و9
،   را تمسخر آرده ها خدای اسرائيل مبادا مصری

   دور نگاه و بال  را از آسيب  ايشان  نتوانست بگويند آه
 خود  ها، قوم  مصری  در برابر چشمان پس. دارد

   هدايت  بيابان  و به  آوردم  را از مصر بيرون اسرائيل
 اعطا   ايشان  خود را به  و قوانين در آنجا احكام11.  آردم
و 12 بمانند؛   آنها رفتار آنند و زنده  تا مطابق نمودم

 يک روز   هفته تا در  دادم  ايشان  را به روز َسَبت
  ، تا به  و ايشان  من  عالمتی بود بين اين.  آنند استراحت

 و جدا   را تقديس  ايشان  آه  هستم  من  اين ياد آورند آه
 . ام  خود ساخته ، قوم آرده

   اطاعت  نيز از من  در بيابان اسرائيل یاما بن«13
   مرا زير پا گذاشتند و از احكام  قوانين آنان. نكردند

   روز سبت آردند، و حرمتی  سرپيچ  من حياتبخش
 خود   و غضب  خشم  آه  خواستم پس.  نداشتند را نگاه

   و نابودشان  آنم  نازل  بر ايشان را همانجا در بيابان
 خود، از   نام  حرمت حفظی اما باز برا14.  سازم
ی ، مبادا اقوام  نظر نمودم  صرف  ايشان آردنک هال
   را از مصر بيرون اسرائيل ی بن چگونه   ديدند من آه

   از ايشان  خدا نتوانست چون: "، بگويند آوردم
  اما در بيابان15 ." برد  را از بين  آند، ايشان محافظت

   داده  آنان  به آهی  سرزمين  را به  ايشان  آه  خوردم قسم
   در آن  شير و عسل آهی  سرزمين  به ، نياورم بودم

  زيرا از احكام16.  دنياستی  جا رين و بهت جاريست
   مرا شكستند و روز سبت ، قوانين آردهی  سرپيچ من
با 17.  شدند بتها آشيدهی ، بسو  آرده حرمت یرا ب

   را در بيابان  و ايشان  نمودم  ترحم ، بر آنان وجود اين
 .  نبردم  و از بين نكردمک  هال بطور آامل
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  به«:   گفتم  ايشان فرزندان   به ، در بيابان بنابراين«18
 نكنيد و   آنها عمل  سنن  خود نرويد و به  پدران راه

  چون19،  نسازيد  نجس ايشانی  بتها خود را با پرستش
   من  از قوانين  فقط ؛ پس  هستم شما، منی خداوند، خدا

  و حرمت20؛  مرا بجا آوريد آنيد و احكامی پيرو
  ، نشان يرا روز سبت داريد، ز  را نگاه سبتی روزها
ی  خداوند، خدا  من  آورد آه  تا بيادتان  ماست عهد بين
 ». شما هستم

  قوانين  آنان.  نافرمانی آردند  هم  ايشان اما فرزندان«21
 سرپيچی آردند و   من  حياتبخش مرا شكستند و ازاحكام

   آه  خواستم پس.  نداشتند  را نيز نگاه  روز سبت حرمت
   بر ايشان  خود را همانجا در بيابان  و غضب خشم
 برای  اما باز هم22.   ببرم  را از بين  و همه  آنم نازل

   مرا به  قدرت  اقوامی آه  خود در ميان  نام حفظ حرمت
 بودند،   از مصر ديده اسرائيل  بنی  آوردن  بيرون هنگام
   در بيابان  آه  زمان اما همان23.   نبردم  را از بين ايشان

   را در سراسر جهان  ايشان  آه  خوردم بودند، قسم
   مرا بجا نياوردند و قوانين زيرا احكام24،   سازم پراآنده

، بسوی   آرده حرمت  را بی مرا شكستند و روز سبت
   دادم  نيز اجازه  من پس25.  بازگشتند بتهای پدرانشان

 در آنها   حيات  و احكامی را پيروی آنند آه قوانين
 قربانی   خود را بعنوان  فرزندان بلی، گذاشتم26. ودنب

   آار، خود را نجس  بسوزانند و با اين برای بتهايشان
 تا بدانند   آردم  را مجازات  ايشان  ترتيب بدين. سازند
 .  خداوند هستم  من آه
ی  وقت  بگو آه  اسرائيل  قوم  بهی، خاآ انسانی ا«28و27

، در آنجا نيز  وعود آوردم م  سرزمين  را به پدرانشان
 بلند و ء هر تپهی  رو  ورزيدند، چون  خيانت  من به

آردند و  یمی بتها قربانی  سبز، برا زير هر درخت
ی سوزاندند؛ عطر و بخور خوشبو و هدايا یبخور م
آردند،  ی م  آنها تقديم آوردند و به یخود را می نوشيدن
   ايشان به29. انگيختند ی مرا برم  آارها، خشم و با اين

 آنجا  بهی قربانی  برا  بلند آه  مكان اين«:  گفتم
 را   محل  آن  تابحال  جهت  همين به» ؟ رويد، چيست یم

 »* .نامند ی بلند م مكان
   آمده  نزد من آهی  آنان  به  خداوند فرمود آه آنگاه30

 :  بگويم  او چنين بودند، از جانب
 ی،پرست ، با بت پدرانتانخواهيد مانند  یآيا شما نيز م«

  بتها هديهی  برا شما هنوز هم31؟  سازيد خود را نجس
ی آنها قربانی خود را براک  آوچ آوريد و پسران یم

   به  انتظار داريد آه  چگونه سوزانيد؛ پس ی، م آرده
  ؟ به  نمايم  و شما را هدايت  دهم شما گوشی دعاها
 شما  بهی غام و پي  هدايت  هيچ  آه  خود قسم حيات
 . داد نخواهم

. نخواهد شدی ، هرگز عمل  هست  در فكرتان آنچه«32
مانند  مجاور شويد وی ها  قوم خواهيد مثل یشما م

   حيات به33. را بپرستيدی و سنگی چوبی آنها، بتها
ی  و قدرت آهنينی  خود، با مشت  من خود سوگند آه

  واهم خ ، بر شما سلطنت برافروختهی  و با خشم عظيم
، شما را از  عظيمی  و قهر با قدرت34! نمود

   هستيد، بيرون  در آنجا پراآنده آهی هاي سرزمين
  ** ،  امتها آورده  بيابان شما را به36و35.  آورد خواهم

 نمود،   خواهم و محكومی در آنجا شما را داور
 از   آوردن  از بيرون  را پس  پدرانتان  آه همانگونه

شما را 37.   آردم و محكومی  داور نمصر، در بيابا
از شما ی  آم  عده  شمرد تا فقط  خواهم بدقت

   گناه  من اند و به ی ياغ  را آه و بقيه38، بازگردند
 را از  ايشان.  نمود  شما جدا خواهم آنند، از ميان یم

   خواهم اند بيرون  در آنها تبعيد شده آهی هاي سرزمين
   اسرائيل وارد سرزمين گذارد  نخواهمی آورد، ول
   من  آه  افتاد، خواهيد دانست اينها اتفاقی وقت. گردند

 . خداوند هستم
  خود ادامهی پرست  بت  به اما اگر اصرار داريد آه«39

 از   پس بدانيد آهی ول!  شوم ی شما نم  مانع دهيد، من
 مرا   مقدس  خواهيد نمود و ديگر نام ، مرا اطاعت آن

 نخواهيد  حرمت ی بتها، ب بهی يا و قربان هدا با تقديم

                                                 
مشابه , رود ار میبک» مکان بلند«عبارت عبری که برای     *

 .باشد می» رويد کجا می«عبارت 

صحرايی است ميان بابل و , »بيابان امتها« منظور از  **
, سوريه که قوم اسرائيل به هنگام بازگشت از اسارت

 .از آن عبور کرد
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،   من  مقدس آوهی ، رو زيرا در اورشليم40.  ساخت
در آنجا .  خواهند نمود ها مرا پرستش ی اسرائيل همه

 هدايا  ها و بهترين ی شد و قربان از شما خشنود خواهم
شما ی وقت41.   پذيرفت  شما را خواهم مقدسی و نذرها

خوشبو ی  هدايا  همچون ، برايم را از تبعيد بازگردانم
 و رفتار   در دل خواهيد بود و قومها خواهند ديد آه

  آهی زمان42.   است ايجاد شدهی  تغيير بزرگ شما چه
  بهی ، يعن  بازگردانم  خودتان  وطن شما را به

، خواهيد   دادم  پدرانتان  را به  آن  وعده آهی سرزمين
   گناهان  تمام آنگاه43.   خداوند هستم  من  آه دانست
ی  آارهاء  همه ، بسبب  خود را بياد آوردهء گذشته
ی ا44. ايد، از خود متنفر خواهيد شد  آرده آهی زشت
 بديها و  با وجود تمامی ، وقت  اسرائيل قوم

   خود، شما را برآت  نام ، بخاطر حرمت شرارتهايتان
 ». خداوند هستم   من  آه  خواهيد دانست ، آنگاه دهم

 
   جنوب  عليه نبوت

 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيغام  اين سپس45
   و آالم  آن  نگاه اورشليمی  بسوی، خاآ انسانی ا«46

   از جنگل پوشيدهی ، و بضد دشتها مرا بضد آن
   نما و بگو آه  نبوت  آن در باره47.  نما ، اعالم جنوب

خداوند !   بده  خداوند گوش  آالم ، به  انبوه جنگلی ا
   تمام  آه افروزم یمی  در تو آتش من«: فرمايد یم

ی ها شعله. تو را بسوزاندک  سبز و خش درختان
   حرارت  مردم  نخواهد شد و همه  خاموش  آن مهيب
 خواهند   همه آنگاه48.  خواهند آرد  را احساس آن

   و خاموش ام  را افروخته ، خداوند، آن  من  آه دانست
 ». شدنخواهد

 چرا با  گويند آه ی م  من خداوند، آنها بهی ا«:  گفتم49
 »! گويم ی م  سخن معما با ايشان

 
 خداوندی شمشير داور

 : فرمود  من خداوند به
  اورشليمی  رو بسوی، خاآ انسانی ا«

 خدا   و خانه  اسرائيل  مرا بضد مملكت ، آالم نموده
 :فرمايد ی م  خداوند چنين بگو آه3!  نما اعالم

 شمشير خود را از  من.   تو هستم  عليه ، من ای اسرائيل«
   يكسان  و بد، به  را خوب ، ساآنانت  آشيده  بيرون غالف

، از   در سراسر مملكت شمشير من4.  نمود نابود خواهم
  آنگاه5.  خواهد برد  را از بين  مردم ، همه  تا شمال جنوب
وند، شمشير خود را ، خدا  من  آه  خواهند دانست همه

 مقصود خود را عملی   و تا زمانی آه ام  گرفته بدست
 . نمود  نخواهم  را غالف ، آن نسازم

 و  با غم!   آن  و ناله  آه  خاآی، در نظر مردم ای انسان«6
   چرا آه اگر از تو بپرسند آه7!   بكش  آه اندوهی جانكاه

  هولناآی است خبر  ، بسبب ات  و ناله  آه آشی، بگو آه می
   خبر، بند دلها پاره  اين با شنيدن.   است  خداوند داده آه

 مستولی خواهد   بر همه  و هراس خواهد شد و هول
بگو .  خواهد گرديد  و زانوها لرزان ؛ دستها سست گشت
 و   نزديک است  و سياهی ايشان  روز هالآت آه

 ». خواهد شد  واقع های من داوری
 :خداوند فرمود8
   بگو آه  مردم به!   آن  نبوتی، خاآ انسانی ا«10و9

!  را بكشد شود تا مردم ی م تيز و آمادهی شمشير
   احكام  من ، زيرا قوم  خواهد رفت از بينی شادمان

   شمشير را صيقلی،بل11.   است مرا خوار شمرده
 شمشير تيز  اين.  آرد  استفاده  از آن دهند تا بتوان یم

ی ا12. سپارند ی م  قاتل  دست  به را شدهی و صيقل
،   و بر سر خود بزن  آن  زارزار گريهی، خاآ انسان
   و تمام  اسرائيل  من  تا قوم  شده  شمشير آماده  آن چون

   خود را امتحان  قوم من13. سازدک  را هال بزرگانش
 باليا را بر   اينء  نكنند، همه ؛ و اگر توبه آنم یم

 . آورد  خواهم سرشان
   نما؛ محكم  مرا اعالم ؛ پيغام  آن  خاآی، نبوت ای انسان«14

 بار باالی  شمشير را بردار و با تهديد، دو سه!   بزن دست
 آشتار بزرگی در   چه  دهی آه  تا نشان  بده  حرآت سرت

 فرو   از ترس بگذار دلهايشان15!   است  قوم انتظار اين
. شود  می  ديده شمشير ای برق  بر هر دروازه چون. ريزد

درخشد و برای   می  آسمان  برق بلی، شمشير همچون
از !   بزن ای شمشير، از راست16!   است ، تيز شده آشتن
خواهی   می هر چه! خواهی برو هر جا می!   بزن چپ
 زد   خواهم ، دستهای خود را بهم  با غضب بلی، من17!  بكن
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 فرو خواهد   خشمم آنگاه.  نمود  خواهم و شما را مجازات
 »! نشست

 : خداوند فرمود سپس18
 دو   و بر روی آن ای بكش  خاآی، نقشه ای انسان«20و19
 در يهودا، و ديگری  ، يكی بسوی اورشليم  آن  رسم راه

 شمشير   بابل پادشاه.   است  شهر عمونيان  آه بسوی ربه
  عالمتی نيز بر سر اين.  راهها خواهد آمد  از آن بدست

زيرا 21.   آن شود، نصب  آغاز می  از بابل هدو راهی آ
او .  بر سر دو راهی خواهد ايستاد  بابل بزودی پادشاه
  ، فال  ربه  آند يا به  حمله  اورشليم  بداند به برای آنكه

 خواهد   خود، قرعه  و با تيرهای ترآش خواهد گرفت
ها  ، با جگر قربانی  و برای بتها قربانی آرده انداخت

.  بايد برود  راه  آدام  تا ببيند به اهد گرفت خو فال
   بايد بسوی اورشليم دهد آه  می  او نشان تيرها به22

، برای آشتار   با غريو جنگ  او و سپاهيانش پس! برود
ها، منجنيقها   در برابر دروازه ايشان. افتند  می براه

برجها   شهر، سنگرها و  و برای تصرف برپا آرده
 را  توانند اين  نمی اهالی اورشليم23.  خواهند ساخت
  اما پادشاه! اند  اتحاد بسته  پيمان  با بابل باور آنند، چون

   طغيان  اورشليم  مردم انديشد آه  می  اين  به  فقط بابل
 خواهد   را شكست  او خواهد آمد و ايشان پس. اند آرده
 ».داد
 و   شما آشكار است تقصيرات«: خداوند فرمود24

  ، به  آارها و رفتارتان  در همه ا و گناهانتانخطاي
   و به  شما رسيده  مجازات ، وقت حال. خورد ی م چشم

 . تبعيد خواهيد رفت
 نهايی تو  ، روز مجازات*  اسرائيل و تو ای پادشاه«25

   را از سرت  و تاج عمامه26.   است نيز فرا رسيده
 باقی  ابق س  ترتيب ، ديگر چيزی به  پس از اين. بردار

  نخواهد ماند؛ فقرا سربلند خواهند شد و ثروتمندان
،   سلطنتی را ساقط  سلسله  اين من27!   و سرافكنده پست
 نمود و ديگر سر بلند نخواهد آرد   خواهم ، ساقط ساقط

   همه آنگاه.  ظاهر شود  حقيقی آن  وارث تا زمانی آه
 . بخشيد  وی خواهم چيز را به

                                                 
 .منظور صدقيای پادشاه است   *

 نما،  ها نيز نبوت ی عمون  دربارهی،آ خا انسانی ا«28
  به. تمسخر آردندی  سخت  هنگام  مرا به  قوم زيرا آه
 : بگو  چنين ايشان

   آشيده  بيرون  شما نيز از غالف  عليه شمشير من«
   برق  و مثل شدهی  تيز و صيقل شمشير من!   است شده

ی  و انبيا  و جادوگران فالگيران29. درخشد ی م آسمان
  از دستی  رهاي  شما وعده  به  دروغ ، به غيندرو

  شما گناهكاريد و همراه. اند  را داده  بابل پادشاه
و ی روز داور. خواهيد شدک  ديگر هال شروران
   و شمشير بر گردن شما فرا رسيدهی  نهاي مجازات

 شما،   از مجازات آيا پيش30! شما فرو خواهد آمد
 شما را در   من! ؟ نه  آنم شمشير خود را غالف

 خود را   خشم آتش31.  نمود  خواهم  مجازات زادگاهتان
 دميد تا   خواهم  و بر آن  ريخت بر شما فرو خواهم

و ی وحشی  مردمان شما را بدست. تر گردد مشتعل
   خواهم  ماهرند، تسليم  آردن  در ويران  آه رحم یب

   خواهيد شد و خونتان ، هيزم آتشی شما برا32. نمود
ی  و ديگر آس  خواهد ريخت  خودتان در سرزمين

،   خداوند هستم  آه شما را بياد نخواهد آورد، زيرا من
 ». ام  را گفته اين

 
   اورشليم گناهان

   نازل  خداوند بر من ديگر از جانبی پيغام
 :شد

 را  جنايتكار اورشليمی  اهالی، خاآ انسانی ا«2
!  نما آشكارا اعالم را   آثيفشان گناهان!   آن محكوم

 :فرمايد ی م بگو خداوند چنين3
ی  ای، هست  و ملعون  محكوم  آه شهر جنايتكارانی ا«

و ی آش  تو آدم گناه4ی، ا  و آلوده  نجس شهر بتها آه
ک  تو نزدي ، روز هالآت بنابراين!  استی پرست بت
؛ تو را نزد   است  فرا رسيده ات ی زندگ  و پايان شده
ی ا5.  نمود  و رسوا خواهم  مسخره جهانی ها قوم

تو را ک دور و نزديی ها ، قوم  و سرآش شهر بدنام
 .  خواهند گرفت  باد مسخره به
 خود   از قدرت  در اورشليم  اسرائيل  بزرگان تمام«6

 شهر، پدر و  در اين7. آنند ی م استفادهی آدمكشی برا
شوند و  ی م  مظلوم ندارند؛ غريبانی مادر احترام
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گيرند؛  ی قرار م  و ستم  مورد ظلم  زنان  و بيوه يمانيت
  شمارند و حرمت ی مرا خوار م  مقدس اماآن8

   ناحق  را به مردم9؛ دارند ی نم  را نگاه سبتی روزها
 !آنند ی م  مرگ  به و محكومی زندان

پرستی  شود؛ شهوت  می ای ديده بر هر آوهی، بتخانه«
  ای با زن عده10خورد؛  می   چشم  جا به و ناپاآی در همه
   خود در دوره آنند بعضی ديگر با زن پدر خود زنا می

، با   همسايه زنا با زن11! شوند  همبستر می اش قاعدگی
   گشته  و با خواهر ناتنی، امری عادی و رايج عروس
های مزدور،   آشی  از آدم  شهر پر است اين12.  است

   را غصب مردم   بزور مال  و آنانی آه رباخواران
 فراموشی   مرا آامًال به ايشان. خورند آنند و می می

 .اند سپرده
 و  نامشروعی  سودها  اين  به ، من  حال پس«13

آنيد در  یآيا تصور م14!  دهم ی م خونريزيها پايان
بماند؟ ی  باق در ايشانی  و توان ، تاب منی روز داور

ی آنها را عمل و  ام  را گفته  سخنان ، خداوند، اين من
   پراآنده  را در سراسر جهان ايشان15!   ساخت خواهم
   در ميان را آهی  آرد و شرارتها و گناهان خواهم
 قومها  آنها در ميان16.  برد  خواهم بين ، از  است ايشان

 ».  خداوند هستم  من آبرو خواهند شد تا بدانند آه یب
 : خداوند فرمود سپس17
   مانند تفاله  اسرائيل  قومی،خاآ  انسانی ا«20و19و18
. ماند یمی  باق  نقره  از ذوب  پس هستند آهی ارزش یب

   در آوره  هستند آه  و سرب  آهنی، و رو  مس آنان
ی ارزش یبی ها  تفاله چون. شود ی جدا م از نقره

خود ی  زرگرء  آوره را به   ايشان هستند، از اينرو من
   خود ذوبشان  خشم ا آتش آورد تا ب  خواهم در اورشليم

و 22،  دميد  خواهم  خود را بر آنان  خشم آتش21.  آنم
 خواهند شد تا   گداخته  آتش ء، در آوره  نقره همچون

   خود را بر ايشان ، خداوند، خشم  من بدانند آه
 ». ام افروخته

 : و فرمود  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من23
   بگو آه  اسرائيل  قوم  خاآی، به ای انسان«24

 خود را   خشم  و از اينرو من  ناپاک است سرزمينشان
   توطئه بزرگانشان25.   ريخت  فرو خواهم بر ايشان

 شكار را  آنان  غرش  شيری آه چينند و همچون می

   را غصب  مردم آشند، اموال درد، بسياری را می می
و اندوزند   می  زور و تجاوز، ثروت آنند و از راه می

  آاهنانشان26. گردند  می زنان  شمار بيوه  افزايش باعث
   مرا نجس  مقدس شكنند، خانه  مرا می  و قوانين احكام
شوند؛   نمی  قائل  و نامقدس  مقدس سازند؛ فرقی بين می
  دهند و حرمت  نمی  و طاهر را تعليم  نجس  ميان فرق

  م، نا  جهت  همين به. دارند  نمی  را نگاه روز سبت
.   است  شده حرمت  آنها بی  در ميان  من مقدس

درند و   شكار خود را می  مانند گرگ رهبرانشان27
 از  انبيايشان28زنند،   می  جنايت  به  خود دست برای نفع

   دروغ آنند و به  می فكر خود رؤياهايی تعريف
  ؛ حال  خداوند است  از جانب  پيامهايشان گويند آه می
  با اين.  ام  نگفته  سخن ای نيز با ايشان ی آلمه حت  من آنكه

 نشود،   ديده پوشانند تا زشتی آن  را می آار، گناهان
  حتی مردم29. پوشانند  می  ديوار را با گچ  آه همانگونه

  خورند، فقرا و نيازمندان  يكديگر را می عادی نيز مال
 و   غريب  اشخاص آنند و اموال  می  غارت را ظالمانه

 .گيرند  می انصافی از دستشان  را با بی يگانهب
ديوار   بار ديگر  آه آردم  آسی را جستجو می اما من«30

   آه جستم  بنا آند؛ آسی را می  سرزمين  را در اين عدالت
   ريزش  هنگام  ديوار شهر بايستد تا به بتواند در شكاف

!  ولی آسی را نيافتم.  آند ، از شهر دفاع  من غضب
   و در آتش  ريخت  خود را بر آنها خواهم ، خشم ابراينبن31

 سزای  ، و آنها را به  ساخت  خواهم  خود هالآشان غضب
 ». رساند  خواهم  گناهانشان همه

 
 دو خواهر زناآار

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
   دو خواهر بودند آهی، خاآ انسانی ا«3و2
ی و روسپيگری ناآار ز در مصر بهی در جوان
  ، و نام  خواهر بزرگتر، اهوله نام4 * . شدند آشانده

ی  دو خواهر، يك اين.  بود خواهر آوچكتر اهوليبه
   دو ازدواج  با آن من!  اورشليمی  و ديگر  است سامره
ی ول5.  زاييدند  و دختران  پسران  و آنها برايم آردم

                                                 
به وقايع , آنچه که در اين باب بصورت تمثيل بازگو شده   *

 .اسرائيل و گناهان ايشان اشاره دارد  بنیمختلف تاريخ
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 و   بست  دل بتها  روگرداند و به  از من بعد، اهوله
  چون6،  آشور شد ، قوم اش  همسايه  و دلباخته عاشق

 و  ، فرماندهان اندام  و خوش جذابی آنها جوانهاي
ی  و سوارآاران خوشرنگی آبی ها با لباسی سرداران

   مردان ترين  برگزيده ، او با آنها آه پس7. ماهر بودند
  را پرستيد و خود را آشور بودند زنا آرد، بتهايشان

مصر را ی  وقت  بود آه  اين علتش8.   ساخت نجس
   همچون  نكشيد، بلكه دستی ، از فاحشگ گفتک تر

شد و  ی م ها همخواب ی با مصر  آه اش ی جوان دوران
 . داد خود ادامهی  هرزگ آرد، به یزنا م

،   نمودم ها تسليم ی آشور  دست  او را به ، من پس«9
  اينقدر دوست را   خدايانشان آهی  آسان بدست

او را آندند و او را ی  رختها ايشان10!  داشت یم
. با خود بردندی بردگی  را برا هايش آشتند و بچه

 گرفتند و   عبرت  او درس  ديگر از سرنوشت زنان
 .  است  رسيده اعمالشی  سزا  او به دانستند آه

  ديد بر سر ، با اينكه اورشليمی ، يعن اهوليبه«11
از ی و زناآاری مد، اما در هوسران آ  چه خواهرش

 آشور،   خود قوم  همسايه او به12.  فاسدتر شد او هم
 و   و سرداران اندام ، خوش جذابی  مردان  آه  بست دل

.  بودند خوشرنگی آبی ها با لباسی سوارآاران
 خواهر   راه  شد و به  او نيز آلوده  آه ديدم13

 .  رفت بزرگترش
   فساد غرق تر در عمقاو روزبروز بيش«15و14
 بر ديوار  گرديد آهی  تصاوير او مجذوب. شد یم

ی با لباسهای  بابل  بود، تصاوير سرداران  شده نقش
!  رنگارنگی ها زيبا و آالهی قرمز، آمربندها

ها در  ی بابل  عشق  تصاوير را ديد، شعله اينی وقت16
 را  فرستاد و ايشانی  قاصدان پس.  آشيد  زبانه دلش
، با او زنا  آنها نيز آمده17.  آرد د خود دعوتنز

   ساختند آه  و نجس عصمت یآردند و آنقدر او را ب
   رابطه  قطع  متنفر شد و با ايشان  از ايشان سرانجام

 .نمود
 خود را در اختيار   اينچنين  آه ديدمی  وقت  هم من«18

،  گذارد تا با او زنا آنند، از او بيزار شدم ی م ديگران
اما 20و19.   بودم  بيزار شده  از خواهرش  آه همانگونه
خود را در مصر ی ها یو زناآاری  جوان او دوران

خود افزود و با ی  فساد و هوسران بياد آورد و به
 ی،بل21.   و فجور پرداخت  فسق  به ران  شهوت مردان

خود در مصر ی  فساد و هرزگ ، به او با حسرت
 خود را در اختيار   بكارت هآی  دوران انديشيد، به یم

 ! ها گذاشت یمصر
 :فرمايد ی م ، خداوند چنين اهوليبهی ، ا حال«22
و ی  بود  عاشقشان را آهی هاي  قوم  همان منک اين«

   آرد آه خواهمک  تحريی،ا  متنفر شده  از ايشان االن
  ها و تمام ی بابلی،بل23.  تو گرد آيند از هر سو عليه

   ايشان  همراه ، و به  و قوع د، شوعها از فقو یآلدان
 و   و واالمقام  چهره خوبی  جوانان ها آه ی آشورء همه
 با   از شمال ايشان24. سوارند، خواهند آمدک چاب
   جنگ ها به ها و عرابه  با آالسكه ، همراه آمادهی سپاه

باشند،  ی م  مسلح  تا دندان آهی مردان. تو خواهند آمد
 تو را   خواهند آرد و من حاصرهاز هر سو تو را م

   و رسم  راه  نمود تا مطابق  خواهم  تسليم  ايشان به
 بر   من  خشم آتش25.  نمايند ، تو را مجازات خودشان
   با غضب  آه  گذاشت ور خواهد شد و خواهم تو شعله

 را خواهند  و گوشهايتی  بين آنان. با تو رفتار آنند
 را   و فرزندانت ند آشت را خواه بريد، بازماندگانت

بماند، خواهند ی  باق  خواهند برد؛ و هر چه  اسارت به
 را خواهند آند و   رختهايت ايشان26؛ سوزاند

 . يغما خواهند برد  را به  زيبايت جواهرات
   از مصر به  آه ات یو زناآاری  هرزگ  به آنگاه«27

   داد تا ديگر مشتاق  خواهم  پايانی،ا  آورده ارمغان
   تو را در چنگ زيرا من28. ی نباش مصر و خدايانش

   همان در چنگی  نمود، يعن  رها خواهم دشمنانت
 با  آنان29. ی بيزار و متنفر هست  از ايشان آهی آسان
 و  ، لخت بزور گرفتهی  دار  آه ، هر چه  و آينه نفرت
  ات یو زناآاری  خواهند آرد تا رسواي  رهايت عريان
 .ر شود آشكا بر همه

  آيد آه ی م  بر سرت  علت  اين  بالها به  اين تمام«30
  و با اينی  نمود ديگر را پرستشی ها  قوم خدايان

  تو راه31ی؛ ساختک  و ناپا آار، خود را نجس
 او   از جام ، من  بنابراينی، گرفت  را در پيش خواهرت

 و   بزرگ  از جامی،بل32؛  نوشانيد  تو نيز خواهم به
نوشيد و ی ، تو نيز خواه  خواهرت  مجازات عميق
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،  گرفتی  قرار خواه همهی مورد تمسخر و استهزا
از . شدی  خواه  حال ، پريشان  مستان و همچون34و33
ی  خواه  سامره مانند خواهرتی  و ويران  وحشت جام

از 35. آشاميدی  خواه  قطره  را تا آخرين نوشيد و آن
   روگردان از منو ی  آرد  مرا فراموش آنجا آه

 !ديدی  را خواه زناآاريها و گناهانتی  سزای،شد
!   آن  را محكوم  و اهوليبه  اهولهی، خاآ انسانی ا«36

 زنا و   مرتكب ايشان37!  نما  را اعالم  آثيفشان گناهان
ی  برا را آهی آردند، و پسرانی پرست  شدند، بت قتل
،  آردهی انخود قربی ها  بودند بر قربانگاه  زاييده من

 روز،   آارها، در همان  بر اين عالوه38. سوزاندند
  حرمت ی را ب  آردند و روز سبت  مرا نجسء خانه

 خود را   فرزندان آهی  روز  در همانی،بل39. ساختند
   خانه  به عبادتی آردند، برای  قربان بتهايشانی برا
و ی احترام ی ب  من  خانه  آار به  آمدند، و با اين من

 ! آردند توهين
ی ها  سرزمين نيز بهی  دو خواهر قاصدان اين«40

 آنجا را فرا خوانند،   فرستادند تا مردان دوردست
 آمدند، با  آهی هنگام.  را  و بتهايشان آاهنان  یيعن

 دو خواهر،  آن.  دو روبرو شدند  آن  گرم استقبال
   چشمانشان  آردند، به ، استحمام  روسپيان همچون
   زيورآالت  بهترين آشيدند، و خود را به  سرمه
ی  زيبا رختخوابی  رو  با هم آنگاه41. آراستند
 از آِن  را آهی نشستند و بخور و روغنی قالبدوز
.  خود گذاردند در مقابلی ا  بود، بر سفره  من خانه

ی شد، مردان ی م  شنيده  عياش مردانی از آنجا صدا42
   ايشان ا النگو بدست، ميگسار و بيابانگرد؛ آنه هرزه

  با خود گفتم43.  گذاردند  زيبا بر سرشان آردند و تاج
  زشتی ها  فاحشه آنند با اين ی م  رغبت  آيا ايشان آه

   ميل  با همان ، ايشان  حال با اين44؟  زنا آنند و فرتوت
ها   فاحشه  پيش آهی ران  شهوت  مردان و رغبت

ی ها ی روسپ اين،   و اورشليم روند، نزد سامره یم
 دو   درستكار، آن ، اشخاص بنابراين45! حيا رفتند یب

   به  خواهند آرد، زيرا زناآارند و دستشان را محكوم
 .  است  آلوده خون

   خواهم  ايشان  بزرگی را عليه  جماعت از اينرو، من«46
  آن47.  نمايند ، تاراج  ساخته  را پريشان فرستاد تا ايشان

، با شمشير خواهند دريد؛  را سنگسار آرده   آنان جماعت
  هايشان  و خانه  را خواهند آشت  ايشان  و دختران پسران

 هرزگی  ، به  سرزمين  در اين آنگاه48. را خواهند سوزاند
 عبرتی گردد   درس  داد، تا اين  خواهم و زناآاری پايان
 دو  آن49. دارند  می پرستی را دوست  بت برای آنانی آه

  هايشان پرستی ها و بت  زناآاری  سزای تمام ر بهخواه
 خداوند   من  آه  خواهند دانست آنگاه. خواهند رسيد

 »! باشم می
 

   زده  زنگ ديگ
 ،  تبعيدمان  نهم  از سال  دهم  ماه در روز دهم

 رسيد،   من  خداوند پيغامی ديگر به از جانب
 :او فرمود

،   آن ا يادداشت امروز ر  تاريخی، خاآ انسانی ا«2
 را   اورشليمء  محاصره  بابل  روز پادشاه زيرا در همين

   اين اسرائيلی  ياغ قومی  برا سپس3.   است آغاز آرده
   چنين  ايشان  به  من  و از جانب  آن  را تعريف مثل
 :بگو

  آن4.  بگذاريد  پر سازيد و بر آتش را از آبی ديگ«
   و از بهترين ته و راس  ران  گوشت را از بهترين

   آار، بهترين اينی برا6و5. استخوانها پر آنيد
 بسيار  ، هيزم زير ديگ.  را سر ببريد  گله گوسفندان
 جدا   را آنقدر بپزيد تا از استخوان گوشت. بگذاريد
 آوريد تا   بيرون  را از آن گوشتی ها  تكه سپس. شود
 ».نماندی  نيز باق تكهک يی حت

 ، وای بر تو ای اورشليم«:  داد  ادامه ين خداوند چن آنگاه
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ی  هست  زده زنگی  ديگ تو چون!  شهر جنايتكارانی ا
  شرارت7.   است  نشده  زدوده  آن  هرگز زنگ آه

آشند و  ی م ؛ در آنجا آدم  آشكار است  بر همه اورشليم
  گذارند تا همه یمی سنگها باقی  را بر رو خونشان
  من8!  را بپوشانند  آن آنند آه ینمی سعی ببينند؛ حت
، همانطور   شده سنگها ريختهی  رو آهرا ی نيز، خون

   نزد من  تا همواره ام  را نپوشانده  و آن ام گذاشتهی باق
   شهر انتقام  بياورد تا از آن  خشم ، مرا به فرياد آرده

 . بگيرم
 زير   هيزمء  توده من!  ، شهر قاتلين بر اورشليمی وا«9
  شبگذاريد آت!  بياوريد هيزم10!  افزود  را خواهم آن

! بپزيد   را خوب گوشت!  بجوشد  بكشد و ديگ زبانه
 ! بياوريد و بسوزانيد استخوانها را بيرون

   بگذاريد تا سرخ آتشی را روی  خال  ديگ سپس11
  اما اين12. شودک  و پا  زدوده  و فسادش ، زنگ شده

 زياد   با وجود حرارت ، چون  است آار نيز بيهوده
 و   زنگ اين13. رود ی نم ن از بي  و فسادش ، رنگ آتش

   اورشليم مردمی پرست و بتی  عياش فساد، همان
، اما   سازم  طاهرش  آه بسيار آوشيدم!  است

خود خواهند ی  در فساد و ناپاآ بنابراين. نخواستند
   خود را بر ايشان  و غضب  خشم آهی ماند تا زمان

  و به  ام  را گفته ، اين  خداوند هستم  آه من14.  بريزم
   ايشان از گناهان.  خواهد شد  واقع ام  گفته  آنچه يقين

 را   ايشان  نمود، بلكه  نخواهم  و رحم  گذشت نخواهم
 »! رسانيد  خواهم اعمالشانی  سزا به
 

   همسر حزقيال مرگ
 : داد و فرمود  من ديگر بهی خداوند پيغام15
 را   محبوبت  زن  جان  قصد دارمی، خاآ انسانی ا«16
 و   نكن  گريه  نگير، برايش اما تو ماتم!   بگيرم  ناگه به
؛ نگذار بر  آرامی  اما خيل  بكش  آه فقط17. نريزک اش

 ی، سوگوار  رسم آنند؛ بهی  و زار  شيون سر قبرش
 و   را نپوشان ، صورتت  نكن  را برهنه سر و پايت

 »! را نخور عزادارانک خورا
   آن  و غروب  گفتم  قوم ه را ب  موضوع  اين بامدادان18

   روز بعد، همانگونه صبح.   درگذشت روز، همسرم
 .  آردم  بود، عمل  خداوند فرموده آه

 آارها   از اين منظورت«:  گفتند  من  به  قوم آنگاه19
 »ی؟ ما بفهمان بهی خواه یرا می  چيز ؟ چه چيست

   شما بگويم  تا به خداوند فرموده«:   دادم جواب21و20
ی  افتخار و دلخوش  مايه  را آه  مقدسش  او خانه آه

   را داريد، از ميان ديدنشی  و اينقدر آرزو شماست
 و   پسران  آه  خواهد گذاشت و همچنين! خواهد برد
اند، با  ماندهی  يهودا باق  در سرزمين  شما آه دختران

 رفتار   شما نيز مانند من آنگاه22.  شوند شمشير آشته
 خود را نخواهيد پوشاند،  صورتی د، يعنخواهيد آر

   رسم و به23،  را نخواهيد خورد عزادارانک خورا
 نخواهيد آرد؛  خود را برهنهی سر و پای سوگوار

   گناهانتان  بسبب  نخواهيد نمود، بلكه  و گريه ماتم
 خواهيد  ، در خفا با يكديگر ماتم شدهک اندوهنا
ی  آار ؛ همان هستمی شما عالمتی  برا من24.  گرفت
  آهی هنگام. ، شما نيز خواهيد آرد  آردم  من را آه
 او   آه  شود، خواهيد دانست واقعی  پيشگوي اين

 »! خداوند است
 در  منک  اينی، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود25

و ی ، شاد  قدرت  مايه را آهی  عبادتگاه اورشليم
د، و باشن ی م ديدنشی  و در آرزو  است افتخار قومم
   خواهم  را از بين  ايشان  و دختران  و پسران نيز زنان

  يابد، از اورشليمی  رهاي  روز، هر آه در آن26. برد
   افتاده  اتفاق  آه  خواهد آمد و تو را از آنچه  بابل به

   روز، قدرت در همان27.   خواهد ساخت ، آگاه است
  يافت ی باز خواهی،ا  داده  از دست  را آه  گفتن سخن

   قوم اينی  برا بدينسان. آردی و با او گفتگو خواه
   خواهند دانست بود و ايشانی خواهی  و عالمت نشانه
 »!  خداوند هستم  من آه
 

  بضد عمونی پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگری از طرف پيغام

 خاآی، روی خود را بسوی  ای انسان«
الی آنجا پيشگويی  و بضد اه  برگردان  عمون سرزمين

  فرمايد، گوش  خداوند می  آنچه  به  بگو آه  ايشان به3.  آن
   ويران  اسرائيل  و سرزمين  منء وقتی خانه: دهند
شد شما شادی   می  برده  اسارت  و يهودا به گشت می
های   چادرنشين  نيز شما را بدست  من پس4آرديد؛  می

25
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   دارند تسليم قرار  شرقی مملكتتان  در سمت صحرا آه
آنها چادرهای خود .  آنند  را اشغال تان  تا سرزمين آنم می

 را   محصوالتتان  شما برپا خواهند آرد، تمام را در ميان
 خواهند نمود و شير دامهای شما را  برای خود جمع
  تمام.  آنم  می  شتران  را چراگاه شهر ربه5. خواهند نوشيد

 تا  آورم  درمی بان بيا ها را بصورت  عمونی مملكت
   آه  خواهيد دانست آنگاه.  بچرند های گوسفند در آن گله
 ».  خداوند هستم من

  قومی  نابود  هنگام  شما به چون«: فرمايد یخداوند م6
،  بنابراين7آرديد و رقصيديد، ی  زديد و شاد  آف من
 آرد و   خود را بضد شما دراز خواهم  نيز دست من

   سپرد تا غارتتان ديگر خواهمی ا قومه شما را بدست
بمانيد؛ ی  باق قومک  ي  بصورت گذارم یديگر نم. آنند

 ».  خداوند هستم  من  تا بدانيد آه آنم یمک شما را هال
 

  بضد موآبی پيشگوي
اند يهودا از  ها گفته  موآبی چون«: فرمايد خداوند می8

 نيز حدود   من پس10و9،   ديگری بهتر نيست  قوم هيچ
 و شهرهای  گشايم  می  روی دشمن  را به رقی موآبش
،  برم  می  هستند از بين  فخر و مباهاتشء  مايه  را آه آن

   تايم ، و قريه  معون ، بعل يشيموت يعنی شهرهای بيت
   موآب  در صحرای شرق  چادرنشينی آه قبايل. را

در .   خواهند ريخت  و موآب  عمون  داخل ساآنند، به
 نخواهد   حساب  به  ديگر يک قوم ها، موآب قوم ميان
 تا  آنم  می ها را مجازات  موآبی  طريق  اين به11. آمد

 ».  خداوند هستم  من بدانند آه
 

  بضد ادومی پيشگوي
 يهودا   از قوم  ادوم  قوم چون«: فرمايد یخداوند م12

شد، ی  بزرگ  گناه  آار مرتكب  و با اين  گرفت انتقام
   و ساآنانش آنم ی م  را ويران  خود ادوم  با دست پس13

 تا  از تيمان.  برم ی م  از بين هايشان ها و رمه را با گله
 آار  اين14.  خواهند شد  با شمشير آشته  همه ددان
  ايشان.  خواهد رسيد  انجام  به  اسرائيل  قومم بدست
 مرا   خشم  و شدت  مرا از شما خواهند گرفت انتقام
 ».د داد خواهن نشان

  بضد فلسطينی پيشگوي

  ها از مردم ی فلسطين چون«: فرمايد یخداوند م15
   دل  به  ديرينهء اند و از آنها آينه  گرفته يهودا انتقام

   من پس16، ، درصدد بودند آنها را نابود سازند داشته
   تمامی،؛ بل آنم یها را نابود م ی خود فلسطين با دست
آنند  یمی  زندگ  فلسطين  در سرزمين را آهی آسان
 و  گيرم ی م  انتقام از آنها بشدت17.  برم ی م از بينی بكل

 خود را   خشم  تا شدت آنم ی م  مجازات آنها را سخت
   من  آه ، خواهند دانست بعد از آن.   دهم  آنها نشان به

 ». خداوند هستم
 

 بضد صوری پيشگوي
  وز اول، در ر  از تبعيدمان  سال در يازدهمين

 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيام ، اين ماه
   اورشليم  صور از سقوطی، خاآ انسانی ا«2

 :گويد ی و م  است خوشحال
 با قومهای ديگر  او آه.   است  شكسته  درهم اورشليم«

 جای او  ، من حال.   است  رفته آرد از بين  می تجارت
 ». شوم  و ثروتمند می گيرم  می را در تجارت

 در  صور، منی ا«: فرمايد ی، خداوند م بنابراين3
   خروشان  امواج  و قومها را مثل ايستم ی تو م مقابل

تو را ی آنها حصارها4.  آنم ی م دريا بضد تو جمع
. ريزند ی را فرو م  و باروهايت آنند و برج ی م خراب
جز ی  آرد تا چيز تو را جارو خواهمک  خا من

 غير  ات جزيره5. نماندی  باق ايت بر صافی ا صخره
خود ی شود تا تورها ی م ماهيگيرانی  و جا مسكون

 را   اين  خداوند هستم  آه من.  آنند را در آنجا پهن
  و ساآنان6 خواهد گرديدک  ممال صور تاراج . ام گفته

 خواهند   شمشير آشته  ضرب  به آنی  اصل سرزمين
 ». خداوند هستم   من  آه دانست  خواهند شد، آنگاه

   شاه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه من«: فرمايد خداوند می7
   و عرابه  و سواران  با سپاهی عظيم  را از شمال شاهان

 خاک  او ساآنان8.  آورم  تو می  جنگ های بيشمار به
، در   آرده  و شهر را محاصره اصلی تو را خواهد آشت

  در مقابل9.  ها خواهد ساخت  سنگرها و پشته برابر آن
 و  ها برپا خواهد آرد و با تبر برج حصار تو منجنيق

 آنقدر  اسبهايشان10.  خواهد آوبيد  را درهم باروهايت
.  گرد آنها شهر را خواهد پوشاند زياد خواهند بود آه
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 شود،  ات  شكسته های درهم  وارد دروازه وقتی دشمن
ها  هها و آالسك  و عرابه  از صدای سواران حصارهايت

های شهر را   آوچه ، تمام سواران11. خواهند لرزيد
 و  آشند و بناهای عظيم  تو را می آنند، مردم  می اشغال

 و آاالهای   ثروت تمام12. سازند  می  را واژگون معروفت
های  خانه. آنند  می  را خراب  و ديوارهايت تو را غارت

 تو سنگها، چوبها و خاک. سازند  می  را ويران زيبايت
   آوازهای تو پايان  تمام  به من13. ريزند  دريا می را به
   تو شنيده  در ميان  داد و ديگر صدای چنگ خواهم

   تبديل ای صاف  صخره  تو را به ءجزيره14. نخواهد شد
  شود آه  می ، مكانی برای ماهيگيران  و آن آنم می

 بار ديگر هرگز * . بگسترانند تورهای خود را در آن
 را   اين  خداوند هستم  آه اد نخواهی شد، زيرا منآب

 ». ام گفته
 جزاير از  تمام«: گويد  می  صور چنين خداوند به15

 از فرياد   نقاط  آن  خواهند خورد و مردم  تو تكان سقوط
   وحشت شوند به  می  آشته  دشمن  بدست  تو آه ساآنان

های  ن سرزمي  پادشاهان  تمام آنگاه16. خواهند افتاد
آيند و رداها و   می های خود پايين ساحلی از تخت

 آنها  ترس. آورند  درمی های فاخر خود را از تن لباس
لرزند و   خود می  به گيرد و آنها از وحشت را فرا می
  گيرند و اين می   ماتم آنها برايت17. نشينند برخاک می

  تو  قدرت  مقتدر آهء ای جزيره«: خوانند  را می مرثيه
 بود،   شده نشين  ساحل  مردم  وحشت در دريا باعث

 تو  ها بر اثر سقوط  جزيره ببين18!  شدی  تباه چگونه
 »!آنها از نابودی تو حيرانند! لرزند چطور برخود می

 تو را ای شهر صور، با  من«: فرمايد خداوند می19
آبها تو را خواهند بلعيد و تو در .  آنم  می خاک يكسان
 قعر  تو را به20.  خواهی شد  دريا غرقزير موجهای
 مدتها   آنانی آه  تا به آنم  می  سرنگون دنيای مردگان

 اجساد  تو را مثل.  شوی اند، ملحق  بدانجا رفته پيش
 زير  اند، به  شده  خاک سپرده  به  سالها پيش آسانی آه

 دنيا ديگر هرگز زيبا و  در اين.  برد  فرو خواهم زمين

                                                 
 ء در زمان حمله13, 12های مذکور در آيات  تمام خرابی   *

بلکه قسمتی از آن مربوط , اتفاق نيفتاد, نبوکدنصر به صور
شود که سالها بعد صورت  ين منطقه می اسکندر به اءبه حمله
 .گرفت

 وحشتناآی   سرنوشت تو را به21.  شدآباد نخواهی
   و تو بكلی نابود خواهی شد، بطوريكه آنم دچار می

» . هر قدر تو را جستجو آنند نتوانند تو را بيابند مردم
 .فرمايد  خداوند می  آنچه  است اين
 

 صوری  برا مرثيه
 : فرمود  من خداوند به

 ء  مرثيه صور اينی  برای، خاآ انسانی ا«
 : يز را بخوانانگ غم

   دنيا، به ای شهر مقتدر بندری، ای مرآز تجارت«3
 دنيا شهری   در تمام گويی آه می!   آن  خداوند گوش پيام

 دريا   داخل تو حدود خود را به4.  زيباتر از تو نيست
 تو را مانند يک آشتی زيبا  ای و سازندگانت رسانيده
  ينهای تو را از بهتر  تخته ايشان5. اند ساخته

اند و دآلهای تو   آرده  درست  هرمون صنوبرهای آوه
   از چوب پاروهايت6. اند  ساخته را از سروهای لبنان

 شمشاد   تو را از چوبء عرشه.   است  باشانء  ناحيه بلوط
   آنها را زينت اند و با عاج  ساخته  جنوبی قبرس ساحل
 گلدوزی  های آتان  پارچه  از بهترين بادبانهايت7. اند داده
 تو را   آبی و بنفش سايبان.   است  شده  مصر ساخته ءشده

 تو  پاروزنان8. اند  آورده  قبرس ء شرقی جزيرهء از ناحيه
   تو از ماهرترين  و ارواد هستند و ملوانان  صيدون اهل

  آار قيراندود آردن9. باشند  می افراد سرزمينت
 ء  آزموده پير و آار  مردانء  بعهده ات درزهای آشتی

آيند تا  می  جا های پر از آاال از همه آشتی.   است جبيل
های دور   سرزمين مردان10. با تو داد و ستد نمايند

. باشند  تو می  جزو سپاهيان ، لود، و فوط  پارس دست
آنی از  اند و تو افتخار می  تو بسته  خدمت آنها آمر به

 بر  خودهای خود را  سپرها و آاله  ايشان اينكه
 ارواد نزد  سربازان11. آنند  می  آويزان ديوارهايت
 جماد بر برجهای  دهند و مردان  نگهبانی می ديوارهايت
 روی   رديف سپرهای خود را به. آنند بانی می تو ديده

   و زيبايی تو را آامل آويزند و شكوه ديوارها می
 .آنند می

،  آهن،  از آنجا نقره. آنی  می  تجارت تو با ترشيش«12
  تاجران13. آيد  می  بازارهايت  به  فراوان روی و سرب

 مفرغی برای  ها و ظروف  و ماشک برده ، توبال يونان
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،   بارآش ، اسب  توجرمه و تاجران14آورند،  تو می
 .فروشند  تو می  جنگی و قاطر به اسب

های ساحلی،   سرزمين  و بازرگانان  رودس تاجران«15
 را   آبنوس  و چوب هستند و عاج بازارهای تو  مجذوب

 برای خريد  ادوم16. آنند  می با آاالهای تو معاوضه
آنها . فرستد  خود را نزد تو می  تاجران آاالهای فراوانت

  ، آتان های گلدوزی شده ، پارچه با خود زمرد، ارغوان
  يهودا و اسرائيل17. آورند  می  و عقيق ، مرجان لطيف

 و   زيتون ، روغن  حلوا، عسل، تجار خود را با گندم
 برای خريد آاال و   هم دمشق18. فرستند  نزد تو می بلسان
 سفيد سوری   و پشم  حلبون  تو، شراب  گوناگون صنايع

 با تو   اوزال ها و يونانيهای اهل دانی19. دهد  تو می به
 و نيشكر  ، سليخه  آهن  تجاری دارند و برايت روابط
   برای زين  نمدهای نفيس ددانو اهالی 20. آورند می

 .فروشند  تو می  به اسبهايت
 و بز   و قوچ  بره  قيدار برايت عربها و بزرگان«21
   نوع  با همه  سبا و رعمه بازرگانان22. آورند می

،  تجار حران23. آيند  و طال می  و جواهرات جات ادويه
آنها 24. آيند ، سبا، آشور و آلمد نزد تو می ، عدن آنه

های  آورند لباس  آاال می  نوع  با تو همه برای معامله
،  های گلدوزی شده های آبی، پارچه فاخر، پارچه

. ، طنابها و ريسمانهای اعال فرشهای رنگارنگ
   تجاری حمل های بزرگ آاالهای تو با آشتی25
ولی 26!  تو پر و لبريزندء انبارهای جزيره. شوند می

  دريا  وسط و را به ت ، آشتی سرزمين زمامدارانت
،  رانند؛ در آنجا آشتی تو گرفتار تندباد شرقی شده می

 چيز تو  همه27.  خواهد شد  شكسته  دريا درهم در قلب
 و   و آاالها، ناخدايان اموال.   خواهد رفت از دست
 ء  و همه ، سربازان  و بازرگانان سازان ، آشتی ملوانان

 خواهند  ريا غرق در د ات  تو در روز خرابی آشتی قوم
 خواهند   دريا تكان  تو سواحل از فرياد ناخدايان28. شد

 .خورد
   خشكی خواهند آمد و در ساحل  به  دريانوردان ءهمه«29

،   تلخی خواهند گريست به30.  خواهند آرد ، نگاه ايستاده
 و در خاآستر خواهند  خاک بر سر خود خواهند ريخت

ی سر خود را خواهند  و ناراحتی مو از غصه31. غلطيد
   گريه  برايت ؛ با تلخی جان  پوشيده  ماتم آند، لباس

 را   مرثيه و اين32  آنها عزا خواهند گرفت. خواهند آرد
 زيبايی   دنيا شهری به در تمام«: برای تو خواهند خواند

   در وسط  صور نبود، ولی ببينيد حاال چگونه و عظمت
 تو   و ثروت ر اموالای صو33!   است  شده دريا خاموش

 را با   جهان پادشاهان. آرد بسياری از قومها را سير می
اما اينک 34. نمودی آاالهای صادراتی خود ثروتمند می

  تمام. ای  گشته ، زير دريا مدفون  شده  شكسته در هم
 ء همه35. اند  با تو هالک شده آاالها و آارآنانت

.  حيرانند  است آمده سر تو   به  آه  از آنچه نشينان ساحل
. باشند  می حال  و پريشان زده  وحشت  ايشان پادشاهان

  دهند، چون  می تجار ممالک سر خود را تكان36
   از بين  و تو برای هميشه  تو وحشتناک است سرنوشت

 ».ای رفته
 

  صور بضد پادشاهی پيشگوي
   داده  من  خداوند به  ديگری از جانب پيغام
 :شد

   صور بگو آه  حكمران  خاآی، به نسانای ا«3و2
 فكر  ای آه تو بقدری مغرور شده«: فرمايد خداوند می

  ايست  جزيره آنی خدا هستی و در قلمرو خود آه می
هر ! ای  نشسته  دريا، مانند يک خدا بر تخت در وسط
   آه  خدا هستی، ولی بدان  مثل بالی آه  خود می چند به

 داناتری و  گويی از دانيال یتو م.  نيستی انسانی بيش
 و دانايی  با حكمت4.   ِسّری از تو مخفی نيست هيچ

  و ای و طال و نقره  آرده  زياد جمع  و ثروت خود، مال
 تو، تو را بسيار  حكمت5. ای های بسيار اندوخته گنج

 ».  است ثروتمند و مغرور آرده
  مانند خدا آهی آن ی ادعا م چون«: فرمايد یخداوند م6

  ء مايه را آهی رحم ی ب  دشمن  سپاه من7ی، دانا هست
تو را ی  و زيباي  تا شكوه فرستم ی م هاست  قوم وحشت

آنها 8.  ببرند از بينی ا  آورده  خود بدست  حكمت  به آه
 دريا  فرستند و تو در قلب یم  * قعر جهنم تو را به

ی  خود باز ادعا آيا در حضور قاتالن9. مردی خواه
ک  تو ي  هنگام  در آن ، بلكه آرد؟ نهی خواهی خداي
  شخصک  ي مثل10.  خدا بود و نهی  خواه انسان

                                                 
 .است) دنيای مردگان(» هاويه«در اصل » جهنم«بجای    *
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   آه من. شدی  خواه ها آشته  بيگانه مطرود، بدست
 ». ام  را گفته  اين خداوند هستم

 : فرمود  من بار ديگر خداوند به11
.   آن گريه *پادشاه صوری  برای، خاآ انسانی ا«12
  تو مظهر آمال«: فرمايد ی خداوند م ه او بگو آ به

 خدا بود،   باغ  آه و در عدن13ی بودی  و زيباي حكمت
گرانبها از ی  سنگها  خود را با انواع.یقرار داشت

، زبرجد،   زرد، الماس ، ياقوت  سرخ  عقيق قبيل
   و زمرد تزيين  سرخ  آبود، ياقوت ، ياقوت ، يشم جزع

 اينها  تمام.  طال بود از تو همهی  زيورها.یآرد یم
تو را 14.  شد  تو داده بهی  بوجود آمد آهی  روز در آن
  تو در آوه.   آردم  انتخاب  نگهبانء  فرشته بعنوان
   راه درخشانی  سنگها و در ميانی  بود  من مقدس

 .یرفت یم
   آامل  آارهايت  شدی در تمام  آفريده از روزی آه«15

.   يافت  در تو راه رارت ش  بودی تا اينكه نقص و بی
 و   شد تو ظالم  باعث  زياد تو با ديگران تجارت16

   خود بيرون  تو را از آوه  سبب  اين به. گناهكار شوی
   تو را از ميان ، من  نگهبانء ای فرشته.  انداختم

.  ، هالک ساختم  انداخته  بيرون سنگهای درخشان
   جاللت ه مغرور شد، و شكو ات  تو از زيبايی دل17

   همين به.  شود  تبديل  حماقت  به  شد حكمتت باعث
   و در برابر چشمان  انداختم  تو را بر زمين علت

   سبب  خود را به تقدس18.   آردم ات ، درمانده پادشاهان
  خودت  ، از ميان پس.  دادی  از دست  و طمع حرص

 تماشا   آسانی آه  چشمان  و پيش  آوردم آتشی بيرون
   خاک و خاآستر تبديل  و به آردند، تو را سوزاندم یم

  شناختند، از آنچه  تو را می  آسانی آه تمام19.  نمودم
. اند  شده زده  و وحشت  حيران  است  آمده  بر سرت آه

 ».ای  رفته  از بين تو برای هميشه
  بضد صيدونی پيشگوي

 : رسيد  من  خداوند به ديگر از جانبی بيغام20
،   آرده  نگاه شهر صيدونی  بسوی، خاآ انسانی ا«21

  خداوند چنين22  و بگو آنی  پيشگوي بضد آن

                                                 
فقط در مورد يک ,  آمده19-12برخی مطالبی که در آيات    *

 .پادشاه انسانی نيست بلکه اشاره به شيطان نيز هست

   و قدرتم  تو هستم  دشمن ، من صيدونی ا«: فرمايد یم
 تو   آردن با مجازاتی وقت.  داد  خواهم  تو نشان را به

   آه  خواهند دانست ، آنگاه  خود را آشكار آنم قدوسيت
  فرستم یبر تو می  مسر امراض23 .  خداوند هستم من

،   آرده  تو حمله  به  از هر طرف  دشمن و سربازان
   شمشير خواهند گذراند و خون  تو را از دم ساآنان

  دانستی  خواه آنگاه. خواهد شدی ها جار در آوچه
  تو و ساير همسايگان24.   خداوند هستم  من آه

ی را زخم   اسرائيل  خار، قوم ، ديگر مثل اسرائيل
 قبًال آنها را خوار شمرديد  نخواهيد آرد، هر چند آه

 ».آرديدی  بدرفتار و با ايشان
 بار ديگر در   اسرائيل قوم«: فرمايد خداوند می25

   خواهند شد؛ بلی، در سرزمينی آه  خود ساآن سرزمين
های   را از سرزمين زيرا ايشان.   دادم  يعقوب  پدرشان به

 و  گردانم  برمی ام  ساخته  آنجا پراآنده آنها را در دور آه
   من  آه دهم  می  نشان  قومهای جهان  به  ترتيب بدين
 خود   در سرزمين  و امنيت  با صلح  من قوم26.  مقدسم
سازند و  ها می شوند، برای خود خانه  می ساآن

 را   قومهای همسايهء وقتی همه. آنند  می تاآستانها غرس
،   آنم  تنبيه  اسرائيل  با قوم آميزشان هين رفتار تو  سبب به

   اسرائيل  خداوند، خدای قوم  من  آه  خواهند دانست آنگاه
 ». هستم

 
 بضد مصری پيشگوي

  ، در روز دوازدهم  تبعيدمان  دهم در سال
   خداوند بر من  از جانب  پيغام ، اين  دهم ماه

 : شد نازل
  ، بضد پادشاه ده خاآی، رو بسوی مصر نمو ای انسان«2

 خداوند   بگو آه  ايشان به3.   پيشگويی آن  آن  مردم و تمام
 در   آه  مصر، ای اژدهای بزرگ ای پادشاه«: فرمايد می
  چون.   تو هستم  دشمن ای، من  خوابيده ات  رودخانه وسط
 را برای خود   آن من!   است  من  مال رود نيل«: ای گفته

  ات ها را در چانه  قالب  من، پس4» ! ام  آرده درست
   بدنت  پوست  به هايی آه  و تو را با ماهی گذارم می

ها در   ماهی تو را با تمام5.  آشانم  خشكی می اند به چسبيده
های شما در صحرا  الشه.  تا بميرند آنم خشكی رها می

  من.  نخواهد آرد  خواهد شد و آسی آنها را جمع پراآنده
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.  آنم  وحشی می  و جانوران گانشما را خوراک پرند
 خداوند   من  آه  مصر خواهند دانست  مردم  تمام آنگاه6

 ». هستم
   اسرائيل قومی مصر، تو برای ا«: فرمايد یخداوند م

  اسرائيلی وقت7. ی نبود بيشی ا خوردهک تری عصا
ی  را شكست اش و شانهی  آرد، تو خرد شد  تو تكيه به

،  بنابراين8. ی گرفتار آرد  درد و عذاب و او را به
  بهی  لشكر  آه گويم ی تو م  به  خداوند هستم  آه من

 را از   انسانها و حيواناتت  و تمام آورم ی تو م جنگ
  تبديلی ا  ويرانه  مصر به سرزمين9.  برم ی م بين

 خداوند   من ها خواهند دانست یخواهد شد و مصر
 . هستم

 را   آن من!   است ن م  مال رود نيل«:  گفتی چون«
 بضد تو و بضد  ، من پس10» ! ام  آرده درست
 تا   مصر را از مجدل  و مملكت  هستم ات رودخانه
  تا مدت11.  آنم  می  بكلی ويران  و تا مرز حبشه اسوان
 عبور نخواهد   يا حيوانی از آن  انسان  هيچ  سال چهل

. د خواهد بو  و غير مسكون  آامًال ويران آرد و آن
  اش  همسايهء  شده های ويران مصر را از سرزمين12

   خراب  سال  چهل  مدت  و شهرهايش سازم تر می ويران
های ديگر تبعيد   سرزمين ها را به مانند و مصری می
 ». آنم می

  ، دوباره  سال بعد از چهل«: فرمايد یخداوند م13
  بودند،  آنجا تبعيد شده  به آهی ها را از ممالك یمصر
 در   آه  فتروس تا در زمين14  آورم ی مصر باز م به

،   است  خودشان  مصر قرار دارد و زادگاه جنوب
  ک و آوچ اهميت آمی آنها قومی ول. آنندی زندگ

تر خواهند بود   قومها پستء آنها از همه15. خواهند بود
  من.   نخواهند دانست و ديگر خود را برتر از سايرين

 ديگر نتواند بر   آه آنم یمک مصر را آنقدر آوچ
 نيز   اسرائيل قوم16. آندی ديگر حكمرانی ها قوم

.  نخواهند داشتی  آمك ديگر از مصر انتظار هيچ
ی  از مصر بيفتند، گناه گرفتنک  فكر آم  به هر وقت
 ياد   بودند، به  شده  مرتكب  لحاظ  قبًال از اين را آه

 خداوند   من فقط   آه  خواهند دانست پس. خواهند آورد
 ». هستم

   ماه ، در روز اول  تبعيدمان  و هفتم  بيست در سال17
 : رسيد  من  به  پيغام  خداوند اين ، از طرف اول

، با   بابل  خاآی، وقتی نبوآدنصر، پادشاه ای انسان«18
 آنقدر بارهای  جنگيد، سربازانش  صور می مملكت
   و پوست خت ري  موهای سرشان  آردند آه  حمل سنگين
 در   زحمتی آه  همه اما از آن.  شد  ساييده هايشان شانه
 نبوآدنصر و   آشيدند چيزی نصيب  جنگ اين

   مملكت  خداوند هستم  آه ، من پس19.  نشد سربازانش
   تا ثروت دهم ، می  بابل  نبوآدنصر، پادشاه مصر را به

  جرت آند و ا  دارد غارت  يغما ببرد و هر چه  را به آن
   سرزمين بلی، بجای اجرتش20.  را بدهد سربازانش
   سال  سيزده  آن  در طول ، چون دهم  او می مصر را به

 خداوند   آه من. آرد  آار می او برای من» صور«در 
 . ام  را گفته  اين هستم

 ء  گذشته  قدرت  من رسد آه یمی  روز سرانجام«21
ی  تو را ا و دهان،  گردانم ی او باز م  را به اسرائيل
 مصر   آنگاهی؛ بگوي  گشود تا سخن  خواهم حزقيال

 ».  خداوند هستم  من  آه خواهد دانست
 

 آند ی م خداوند مصررا مجازات
 : فرمود  من  به خداوند همچنين

   و بگو آه  خاآی، پيشگويی آن ای انسان«
 روز هولناک   آن  آنيد، چون گريه«: فرمايد خداوند می
، روز ابرها   روز، روز خداوند است آن.   استنزديک

شمشيری بر مصر فرود 4! و نابودی برای قومها
شود   می  پوشيده شدگان  از اجساد آشته آيد، زمينش می

. ريزد  فرو می  آن گردد و اساس  می  غارت و ثروتش
، لود،  ، فوط حبشه5. شود  می  نيز تاراج  حبشه سرزمين
   نيز در آن پيمانشان هم   مملكتهای ، ليبی و تمام عربستان
 ».شوند  نابود می جنگ

   مصر سقوط پيمانان  هم تمام«: فرمايد یخداوند م6
، از   شده  شكسته آنند و لشكر مغرور او درهم یم

مصر 7. گردند ی م  عام  با شمشير قتل  تا اسوان مجدل
  شود و شهرهايش یتر م  ويران  همسايگانشء از همه
 آنها   اطرافء  شده ويرانی از شهرهاتر  خراب

  پيمانانش  و هم  بكشم  آتش مصر را بهی وقت8. گردد یم
   آه مصر خواهند دانستی  اهال ، آنگاه را نابود آنم
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 تندرو را  ، قاصدان  زمان در آن9.   خداوند هستم من
   وحشت ها را به ی تا حبش فرستم یها م یبا آشت
   و وحشت مصر، ترسی  نابود موقع. بياندازند
ک  روز نزدي آن. گيرد ی را فرا م ايشانی سراپا
 »! است

  ، مردم  بابل نبوآدنصر، پادشاه«: فرمايد خداوند می10
 ء  مايه  آه او و لشكرش11.  خواهد برد مصر را از بين

  شوند تا سرزمين  می  قومها هستند، فرستاده وحشت
  ند و زمينجنگ آنها با مصر می.  آنند مصر را خراب
 را   رود نيل من12. پوشانند  می شدگان را از اجساد آشته

 ء  زير سلطه  مصر را به  مملكت  و تمام آنم خشک می
   در آن  را آه مصر و هر چه.  آورم  درمی شروران

 خداوند   آه من.  برم  می  از بين  بيگانگان  بدست است
  لهای ممفيسبتهای مصر و تمثا13.  ام  را گفته  اين هستم

  در مصر پادشاهی نخواهد بود، بلكه.  شكنم را می
 . در آنجا حكمفرما خواهد شد  و مرج  و هرج شورش

   را با دست  و طبس ، صوعن فتروسی شهرها«14
   آه  را بر پلوسيوم  شديدم خشم15.  آنم ی م خود خراب

   و مردم ريزم ی فرو م  مصراستء  قلعه ترين محكم
   آتش  مصر را بهی،بل16.  آنم یود م را ناب طبس

 شديد مبتال   درد و عذاب  به پلوسيوم.  آشم یم
  شكند و ممفيس ی م  درهم حصار طبس. گردد یم

   و فيبست  اون جوانان17. شود یمی  دايم دچار وحشت
  بردهی  اسير  به  مردمء افتند و بقيه ی شمشير م  دم به
 مصر   قدرت ن شكست درهمی برای وقت18. شوند یم

ک روز تاريک  ي  هم تحفنحيسی  روز برا ، آن بيايم
   را خواهد پوشاند و مردم آنی ابر سياه. خواهد بود

مصر را ی ، وقت پس19.   خواهند رفت  اسارت  به آن
   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه  آنم  مجازات بشدت

 ». خداوند هستم
،  تبعيدمان   سال در يازدهمينی  بعد، يعن سالک ي20

   پيغام  خداوند اين ، از طرف  اول  از ماه در روز هفتم
 : رسيد  من به

 مصر را  پادشاهی  بازو  منی، خاآ انسانی ا«21
   و بر آن نكردهی بند  را شكسته آنی و آس * ام شكسته
   تا شفا يابد و بتواند شمشير بدست  نگذاشته مرهم
 بر ضد   آه گويم ی م  خداوند هستم  آه من22. گيرد
  شكنم ی را م  و هر دو بازويش باشم ی مصر م پادشاه

و )   است  سالم  آنكه  و هم  شده  قبًال شكسته  آنكه هم(
  ها را به یمصر23.  اندازم ی م  را از دستش شمشيرش
ی ، بازوها آنگاه24.  آنم یديگر تبعيد می آشورها
 را  ودم و شمشير خ گردانم یمی  را قو  بابل پادشاه
 مصر را  پادشاهی اما بازوها.  دهم ی او م بدست

   مرگ  دم  به آهی  مجروح  شخص  و او مثل شكنم یم
 خواهد ناليد،   بابل  باشد در حضور پادشاه رسيده

  پادشاهی ، ول سازم یمی  را قو  بابل  پادشاهی،بل25
   را بدست شمشيرمی وقت.  آنم ی م مصر را ضعيف

   را بر سر مصر بحرآت  و او آن بدهم   بابل پادشاه
 خداوند   من  آه  مصر خواهد دانست درآورد، آنگاه

 قومها  ها را در ميان ی مصر آهی هنگام26.  هستم
 خداوند   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه  سازم پراآنده
 ». هستم

 
  سرو  درخت  مصر به تشبيه

  اه م  در روز اول  تبعيدمان  يازدهم در سال
   من  خداوند به  ديگری از جانب ، پيغام سوم

 :رسيد
 او   قوم  مصر و تمام  پادشاه  خاآی، به ای انسان«3و2

 و  آشور قومی بزرگ. تو نيز مانند آشور هستی«: بگو
 و  ، پر شاخ  سرو لبنان  درخت توانا بود؛ او همچون

. رسيد  ابرها می  به گستر بود و سرش  و سايه برگ
آردند و   می  و نهرها او را سيراب زيرزمينآبهای 4

   درختان  آبها تمام  اين شدند، همچنين  می  رشد آن باعث
 فراوانی  بسبب5. نمودند  را نيز آبياری می اطرافش

تر   و برگ  بلندتر و پر شاخ  درختانء ، او از همه آب
ساختند و   می  آشيانه  پرندگان هايش  شاخه در ميان6. شد

                                                 
لشکری برای آزاد سازی . م.ق588وقتی پادشاه مصر در سال    *

 اورشليم ءنبوکدنصر موقتًا دست از محاصره,  فرستاداورشليم
منظور حزقيال از . برداشت و نيروهای مصر را شکست داد

 . مصر در اين آيه همين شکست استءبازوی شکسته
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. زاييدند  می ها بچه ها و رمه ، گله هايش شاخهدر زير 
او 7. بودند  او ء زير سايه  جهان های بزرگ  قوم تمام

   فرو رفته  در آب هايش  و زيبا بود و ريشه بزرگ
 خدا   ديگری در باغ  از هر درخت  درخت اين8. بودند

 صنوبری   درخت های هيچ شاخه. بلندتر و زيباتر بود
   درختی به های هيچ  نبود و جوانه های آن  شاخه مثل

 او   به  من  عظمتی آه بسبب9. رسيد  نمی های آن جوانه
   او حسادت  به  عدن  باغ  درختان ، تمام  بودم بخشيده

 ».آردند می
 بلند،   درخت  مصر، اين اآنون«: فرمايد خداوند می10

 بهتر و   و خود را از ديگران  است مغرور و متكبر شده
، او را  پس11،   است  فلک آشيده داند و سر به میبرتر 
 تا او را بسزای  آنم  می  نيرومند تسليم  يک قوم بدست

.  آنم  می  او را سرنگون  خودم من.  برساند شرارتش
  هاست  قومء  و دلهره  وحشتء  آه مايه*ای لشكر بيگانه12
. اندازد  می  زمين آند و به  می آيد و او را قطع می

ها و   آوهها، دره  در اطراف  آنء های شكسته شاخه
 در   آسانی آه تمام. شود  می  و پراآنده ها پخش رودخانه

،   افتاده  حال  همان  را به  بودند آن اش زير سايه
   آنء ، بر تنه پرندگان13. روند گذارند و از آنجا می می
های   شاخه  وحشی در ميان آنند و حيوانات  می النه

 برای   عبرتی است  درس اين14. خوابند  می ن آ بزرگ
  ، تا مغرور نشوند؛ زيرا همه های قوی و آامياب قوم

 دنيای   ديگر به  مردم  تمام  هستند و مثل  مرگ  به محكوم
 ».روند  می مردگان

 آند درياها  مصر سقوطی وقت«: فرمايد یخداوند م15
   حرآت گيرند و از  ماتم  تا برايش انگيزانم یرا برم

،   درختان  و تمام آنم ی م پوش  را سياه لبنان. باز ايستند
  را آهی  آسان مصر و تمامی وقت16. شوند ی م پژمرده
، قومها از   بفرستم مردگانی  دنيا هستند بهی مانند و
   درختان تمام.  خواهند آرد  وحشت افتادنشی صدا
  هميشه   آه  لبنان  درختان  و بهترين ، مرغوبترين عدن

ی  در دنيا  مصر هم ببينند آهی  بودند، وقت سيراب
. خواهند شد  ، خوشحال  در آنار آنهاست مردگان

 بودند  اش  در زير سايه  او نيز آه پيمانان  هم تمام17

                                                 
 .است» بابل«منظور    *

 خواهند  مردگانی  دنيا بهی  و ، همراه شدهک هال
 . رفت

يعنی ممالک  (  عدن  درختان ای مصر، تو در ميان«18
 ء  همه  هستی، ولی همراه  و عظيم ، بسيار با شكوه) جهان

 خواهی   سرنگون  قعر دنيای مردگان ممالک ديگر به
 آنها را   آه  ممالكی قرار خواهی گرفت شد و در ميان

 ».، با شمشير آشتی  شمرده پست
 مصر و   پادشاه  عاقبت  است اين«: فرمايد یخداوند م

 ». او  قوم تمام
 

   تمساح  مصر به تشبيه
  ، در روز اول  تبعيدمان  دوازدهم در سال

   خداوند به  از جانب  پيغام ، اين  دوازدهم ماه
 : رسيد من

   بگير و به  مصر ماتم  خاآی، برای پادشاه ای انسان«2
 خود را يک شير  های جهان  قوم تو در ميان«: او بگو
 در   تمساحی هستی آه  شبيه دانی، درحالی آه  می ژيان

 ».آنی آلود می گردی و آبها را گل  می رود نيل
 تا تو  فرستم  می لشگری بزرگ«: فرمايد خداوند می«3

 تو را در  من4.  بكشند  ساحل ، به  انداخته  من  دام را به
   پرندگان تمام.  تا بميری آنم آنجا روی خشكی رها می

ريزند و تو را   وحشی بر سر تو می و جانوران
 تو  ها را از گوشت  تپه تمام5. شوند ير می، س خورده
.  سازم ها را پر می  دره  و از استخوانهايت پوشانم می

ها را   آوه  و با آن آنم  می  را سيراب  تو زمين از خون6
وقتی تو را 7.  گردانم ها را لبريز می  و دره پوشانم می

ها   و ستاره آشم  می ای بر آسمان ، پرده  آردم خاموش
 و  پوشانم  را با ابرها می ، آفتاب گردانم اريک میرا ت

 تو  بلی، سراسر مملكت8. تابد  بر تو نمی نور ماه
 تو نيز   آسمان  درخشان حتی ستارگان. گردد تاريک می
 .شوند تاريک می

 بسياری از قومهای  ، دل  ببرم وقتی تو را از بين«9
. شود  می ای، محزون  هرگز آنها را نديده  آه دور دست

شوند و   می بلی، بسياری از ممالک هراسان10
   بشدت آورم  می  بر سرت  آه  آنچه  آنها بسبب پادشاهان

  تاب وقتی شمشير خود را در برابر آنها. ترسند می

32
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 آنی   سقوط در روزی آه. افتند  می  وحشت ، به دهم
 ». خود خواهند لرزيد  جان  آنها از ترس ءهمه

  شمشير پادشاه«: فرمايد ی مصر م ه پادشا خداوند به11
   آه  بابل  بزرگ با سپاه12. آيد ی بر تو فرود م بابل
غرور .  برم ی م ، تو را از بين هاست  قوم  وحشتء مايه

  تمام13. شوند یمک  هال شكند و قومت ی م تو درهم
چرند، از  ی در آنار آبها م  را آه هايت ها و رمه گله
  نخواهد بود آهی  يا حيوان نسان و ديگر ا برم ی م بين
 و  مصر شفافی  آبها پس14. آلود سازد  آبها را گل آن

   خواهند بود؛ اين  صاف  زيتون  روغن  و مثل روان
 مصر  آهی هنگام15.  گويم ی م  خداوند هستم  آه را من

،   ببرم  از بين  است  در آن  و هر آنچه  آنم را ويران
» .  خداوند هستم  من آه   او خواهد دانست آنگاه

 مصر  و اندوهی بدبختی برا«: فرمايد یخداوند م16
   و ساآنانش آنی  قومها براء بگذاريد همه.  آنيد گريه
 ». گيرند ماتم

 
  مردگانی دنيا

   من  خداوند به ديگر از جانبی  بعد پيغام دو هفته17
 :رسيد

 مصر و ساير   خاآی، برای مردم ای انسان«18
   دنيای مردگان  و آنها را به  آن  گريه بزرگهای  قوم

 زيبايی خود افتخار  ای مصر، تو به19.  بفرست
 و   خواهی رفت  دنيای مردگان  به  آه آنی، ولی بدان می

شمردی قرار خواهی   حقير می در آنار آنانی آه
 با شمشير   آسانی آهء ها نيز مانند بقيه مصری20.  گرفت
 شمشير   آنها از دمء همه. د مرداند، خواهن  شده آشته

 دنيای   به پيمانانش  هم وقتی همراه21.  خواهند گذشت
   آه  خواهند گفت  بزرگ  وارد شود، جنگاوران مردگان

  اند تا در آنار آسانی آه  آمده پيمانانش مصر و هم
 .اند قرار گيرند  و آشته تحقير آرده

  مردمی اند و قبرها  آشور در آنجا خفته بزرگان«22
اند، گرداگرد   شده  با شمشير آشته  همه آشور آه

  مردگانی آنها در قعر دنيای قبرها23.   است ايشان
.  قرار دارند  ايشان  در اطراف پيمانانشان  و هم است
 و  ترسی  بسيار در دلی  زمان آهی  مردان اين

 .اند  مرده آردند، حال ی ايجاد م وحشت

  یاند و قبرها  آنجا خفته در  عيالم بزرگان«25و24
اند، گرداگرد   شده  با شمشير آشته  آه  عيالم مردم
 خود   حيات  در زمان آهی  مردان اين.   است ايشان
 و  ، با خجالت شدند، حال ی قومها م  ترس باعث
، درآنار   رفته مردگانی  قعر دنيا بهی رسواي
 .اند  قرار گرفته شدگان آشته

اند و   در آنجا خفته وبالو تک  ماش بزرگان«26
  اين.   است  گرداگرد ايشان مردمانشانی قبرها
 ايجاد   و وحشت  رعب  همه در دلی  زمان آهی مردان

آنها مانند 27. اند مردهی  با رسواي آردند، حال یم
ی  با سالحها، شمشيرها و سپرها  نامور آه سرداران

  ، دفنشوند ی م سپردهک  خا  به  فراوان خود، با شكوه
ی  دنيا  و به  شده دفنی  عاد  اشخاص  مثل اند بلكه نشده

   خود باعث  حيات اند، زيرا در زمان  رفته مردگان
 . بودند  و وحشت رعب

 آسانی  ، به  مصر، از پای در آمده تو نيز ای پادشاه«28
 . خواهی شد اند، ملحق  شده  با رسوايی آشته آه
.   در آنجا است زرگانش و ب  نيز با پادشاهان ادوم«29

ی  قعر دنيا به   و قدرتشان آنها نيز با وجود عظمت
  آشتهی  با رسواي آهی  و در آنار آسان  رفته مردگان

 .اند اند قرار گرفته شده
ها در آنجا  ی صيدونء  و همه  شمال  بزرگان تمام«30

   وحشتء  خود مايه با قدرتی  زمان آهی هستند؛ مردان
  بهی  و رسواي ، با خجالت  بودند، حال  مردم و هراس
 قرار  شدگان  و در آنار آشته  رفته مردگانی قعر دنيا
 ».اند گرفته

 خود   مصر با سپاه وقتی پادشاه«: فرمايد خداوند می31
   خواهد شد آه  دلخوش  اين  برسد به  دنيای مردگان به

.   است  شده  آشته  سپاهش  با تمام  آه تنها او نبوده
   و وحشت  رعبء  مصر را مايه  پادشاه هر چند من32

  ، به  از پای درآمده  سپاهش ، ولی او و تمام ام ساخته
 خواهند  اند ملحق  شده  با رسوايی آشته آسانی آه

 ».شد
 

  بان  ديده مسئوليت
 : فرمود  من ديگر بهی خداوند در پيغام

33 اگر   خود بگو آه  قوم  بهی، خاآ انسانی ا«
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   آن  و مردم  بفرستم مملكتک  ي  جنگ بهی كرلش
  بان ديده  و آن3،  آنند  انتخاب بان ديدهک  ي  هم مملكت

 را ببيند شيپور خطر   دشمن  سپاه شدنک نزديی وقت
 اگر  آنگاه4،  خبر دهد  ايشان را بصدا درآورد و به

 نكند و   توجه  آن شيپور خطر را بشنود و بهی آس
   خودش  گردن  به  شود، خونش  آشته  دشمن بدست

شيپور را ی  صدا آهی  با وجود چون5. خواهد بود
اگر .   مقصر است  خودش  نداد، پس  اهميت  آن شنيد به
. داد ی م  را نجات آرد، جانش ی م  اخطار توجه او به

آيد، اما  ی م  دشمن  سپاه  ببيند آه بان اگر ديدهی ول6
 خبر ندهد، او   قوم شيپور خطر را ننوازد و به

  آنها در گناهانشان.  خواهد بود  ايشان  مرگ مسئول
   آنان  مرگ  را مسئول بان  ديده  آن منی ول. ميرند یم

 .  دانست خواهم
  قومی بان  ديده  تو را به  منی، خاآ انسانی ا«7

،  گويم ی م  آه  آنچه  به پس.  ام  آرده  تعيين اسرائيل
ی وقت8.   خبر بده  ايشان به   من  و از طرف  آن گوش
، و تو »!مردی تو خواه«:   شرور بگويم  شخص به
 آند،   بد خود بازگشت تا از راهی  او هشدار نده به

ی  خواهد مرد، ول  شرور در گناهش  شخص  آن آنگاه
 او  اما اگر به9.   دانست  او خواهم  مرگ تو را مسئول

  د و او اين نماي  بد خود بازگشت تا از راهی خبر ده
ی  خواهد مرد، ول  خودش در گناهی آار را نكند، و
 ».بودی  نخواه تو ديگر مسئول

   قوم  خاآی به ای انسان«:  فرمود  من خداوند به10
 ما برای ما يک  گناهان«: گوييد شما می:  بگو اسرائيل

،  ايم  شده  و ناتوان ، ضعيف  گناه بسبب.   است بار سنگين
 بگو   ايشان به11» ؟  بمانيم  زنده انيمتو  چطور می پس

   از مردن ، من  خود قسم  حيات به«: فرمايد خداوند می
 خشنود   از اين ، بلكه شوم  شرور خشنود نمی شخص

  های بد خود بازگشت  شرور از راه  شخص  آه شوم می
از !  آنيد ، بازگشت ای اسرائيل.  بماند آند و زنده

زيرا 12» چرا بميريد؟!  آنيد های بد خود بازگشت راه
   نيكش  برگردد، اعمال  گناه اگر مرد درستكار بطرف

   توبه  شرور هم اگر شخص.  نخواهد داد او را نجات
   او باعثء  گذشته  بكشد، گناهان  دست آند و از گناهانش

 .شود  نمی هالآتش

ولی اگر . ماند  می  درستكار زنده  آدم  آه گويم  می من«13
  اش گذشته   باشد آارهای خوب  آند و انتظار داشته گناه

 از آارهای   هيچكدام  دهد، بايد بداند آه او را نجات
   نخواهد شد؛ وی را برای گناهانش  ياد آورده  او به خوب

   آه  شرور بگويم  شخص  به هنگامی آه14.  آنم هالک می
 راستی و   بكشد و به  دست ميرد و او از گناهانش می
   گرو گرفته  را آه يعنی اگر آنچه15 آند،   عمل صافان

   صاحبش ، به  است  دزديده  بدهد؛ مالی را آه ، پس است
 بردارد و بدی نكند؛ در   قدم  راست برگرداند؛ در راه

  هيچ16.  خواهد ماند و نخواهد مرد ، حتمًا زنده اينصورت
و  نخواهد آمد و ا  حساب  به اش  گذشته يک از گناهان

   خوبی و راستی روی آورده  خواهد ماند، زيرا به زنده
 . است

 خداوند  گويند آه ی تو م ، قوم با وجود اين«17
،   آنهاست از جانبی انصاف یبی ول!   است انصاف یب
   آه گويم ی شما م  به  باز هم چون18!   من  از جانب نه

بياورد، ی روی  و بد  گناه  درستكار به اگر شخص
و ی  شرور از بد اگر شخصی ول19.  مردخواهد
   آند، زنده عملی  راست  بكشد و به  خود دست شرارت

 خداوند  گوييد آه ی، م با وجود اين20. خواهد ماند
  ، بدانيد آه اسرائيل یبنی ا.   نيست  و باانصاف عادل
  خواهمی  داور  اعمالش از شما را مطابقک  هر ي من
 ».آرد

 
   اورشليم خبر سقوط

   از ماه ، در روز پنجم  تبعيدمان  دوازدهم در سال21
   بود، نزد من  فرار آرده  از اورشليم آهی ، شخص دهم

» !  است  افتاده  دشمن شهر بدست«:  آمد و گفت
   اين  از آمدن روز پيشک يی ، يعن عصر روز قبل22

، روز  پس.  بود  را باز آرده ، خداوند زبانم شخص
 .  بزنم  حرف  دوباره  توانستم او آمد بعد آه

 : شد  نازل  بر من  پيغام  اين سپس23
 در   يهودا آهء  پراآنده  بازماندگانی، خاآ انسانی ا«24

: گويند یبرند، م ی بسر م  شده ويرانی  شهرها ميان
   تمام  صاحب نفر بود، باوجود اينک  ي  فقط ابراهيم«

 مسلمًا  است زياد   تعدادمان  ما آه پس!  شد مملكت
  به25» !  بگيريم  را پس آنی  آسان  به  توانست خواهيم
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 را با  شما گوشت«: فرمايد ی بگو خداوند م ايشان
آيا . آشيد ی م پرستيد و آدم ی م خوريد، بت ی م خون
   اين  صاحب دهم ی م  شما اجازه آنيد به ی م خيال

ی ها، ا پرست بتی ها، ا آدمكشی ا26؟ شويد  سرزمين
   سرزمين  اين  صاحب  هستيد آه ، آيا شايسته ناآارانز

 »شويد؟
  ويرانی  در شهرها آهی ، آنهاي  خود قسم  حيات به«27
  آهی آنان. شوند ی م برند با شمشير آشته ی بسر م شده

ی  وحش جانورانک در صحرا ساآنند، خورا
ها و غارها هستند با   در قلعه آهی شوند و آسان یم

و ک  را مترو  سرزمين اين28. رندمي یمی بيمار
   پايان  آن  غرور و قدرت  و به گردانم ی م ويران

   ويران  چنان اسرائيلی آوهستانی ها یآباد.  دهم یم
 آنها عبور نخواهد  از ميانی آسی  حت شوند آه یم

   گناهان  را بسبب  اسرائيل مملكتی وقت29. آرد
   من  آه انست خواهند د ، آنگاه  آنم  خراب ساآنانش

 . خداوند هستم
در آنار در ی  تو وقت  قومی، خاآ انسانی ا«30

شوند  ی م خود و در آنار ديوار شهر جمعی ها خانه
   و گوش بياييد نزد او برويم: "گويند ی تو مء در باره
 ."گويد ی م  ما چه  خداوند به  از طرف  آه بدهيم

  و گوشنشينند  یآيند و در حضور تو م ی م آنگاه31
   به  من  آنچه  آه  نيست  اين قصدشانی ول. دهند یم

، مرا   زبان  به آنها فقط.  دهند ، انجام گويم ی م ايشان
.  خود هستند منافعی  در پ در عملی پرستند، ول یم

 با ساز و آواز  آهی هستی  مطرب ايشانی تو برا32
 را  هايت حرف. آند ی م  آنها را سرگرم دلنشين

ی اما وقت33. آنند ی نم  آنها عمل بهی د، ولشنون یم
   واقع  البته  شوند، آه واقعی ا  گفته آهی  سخنانء همه

در ی نبک  ي  آه  خواهند دانست خواهند شد، آنگاه
 ».  است  بوده  ايشان ميان

 
   و گوسفندان شبانان

 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام اين
 برضد  مرا آه   خاآی، آالم ای انسان«

 و از   آن  بيان  است  اسرائيل  قوم ، يعنی رهبران شبانان
وای بر «:  بگو  ايشان  به  خداوند هستم  آه  من جانب

ها   گله  بجای چرانيدن ، آه  اسرائيل شما ای شبانان
   چرانيدن  شبانء آيا وظيفه. پرورانيد  را می خودتان

نوشيد، از  یشما شير آنها را م3؟   نيست گوسفندان
  دوزيد، گوسفندان  می  برای خود لباس پشمشان

  خوريد، اما گله  را می و گوشتشان آشيد پرواری را می
ايد و از  ها نگهداری ننموده از ضعيف4. چرانيد را نمی
ها را   و پا شكسته ايد، دست  پرستاری نكرده مريضان
جا    از گله  آنهايی آه ايد، بدنبال بندی ننموده شكسته
  ، با زور و ستم در عوض. ايد اند نرفته  شده  و گم مانده

 و   شبان  چون پس5. ايد  حكمرانی آرده بر ايشان
هر . اند  شده  و آواره  نداشتند، پراآنده سرپرست

  گوسفندان6. درد  برسد، آنها را می  از راه جانوری آه
 شدند و   سرگردان ها و روی زمين ها، تپه  در آوه من

 . برود  فكر آنها باشد و دنبالشان  به  نبود آهآسی
   خداوند هستم  آه  من  آالم ، به شبانانی ، ا پس«7

   شما شبانان ، چون  خود قسم  حيات به8!  آنيد گوش
 مرا رها آرديد و گذاشتيد ء نبوديد و گلهی واقع
  گوسفندانی  جستجو  بشوند و به جانورانک خورا
ود را پرورانديد و گذاشتيد  خ  نرفتيد، بلكه گمشده

 بضد  ، من پس10و9، بميرندی  از گرسنگ  من گوسفندان
، شما را   آمده ام  بر سر گله  آه آنچهی  و برا شما هستم
 تا ديگر  گيرم ی شما م  را از دست گله.  دانم ی م مسئول

 شما   را از چنگ گوسفندانم. نتوانيد خود را بپرورانيد
 .ر آنها را نخوريد تا ديگ دهم ی م نجات

   به  خودم  من  آه گويم ی م  خداوند هستم  آه من«11
ی  و از آنها نگهدار روم ی م گوسفندانمی جستجو

   خواهم ام  گله مراقبی  واقع شبانک  ي مثل12.  آنم یم
 روز   در آن آهی  نقاط  را از آن بود و گوسفندانم

،   آرده  بودند جمع  شده پراآندهی و ابرک تاري
 را   سرزمينها و قومها آنان از ميان13.  گردانم یبرم
 باز  ، اسرائيل  خودشان  سرزمين  و به آنم ی م جمع
  سرسبز و خرمی ها ها و تپه آوهی  و رو آورم یم

 ی،بل14.  چرانم یها آنها را م ، آنار رودخانه اسرائيل
 و  خوبی ها ، چراگاه بلند اسرائيلی ها تپهی بر رو
 و  آنجا در صلح.  دهم ی آنها م  به  علف و پر آب
   آوه سبز و خرمی ها خوابند و در چراگاه ی م آرامش

 بود و   خواهم  گوسفندانم  خود شبان من16و15. چرند یم
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  دنبال.  خوابانيد  خواهم  و امنيت آنها را در آرامش
 و   رفت  خواهم  و گمشده  از گله  جا مانده گوسفندان

ها را،   و پا شكسته دست.  آورد اهمآنها را باز خو
   خواهم  را معالجه  آرد و بيماران خواهمی بند شكسته
،  برم ی م  را از بين و فربه  ی قو گوسفندانی ول. نمود

 . آنم یمی  داور  انصاف  به زيرا من
، گوسفند  آردهی  شما داور  بين ، من  منء گلهی ا«17

ی بعض18.  آرد م را از بد جدا خواه را از بز و خوب
ی خوريد و مابق ی را م مرتعی  علفها از شما بهترين
  نوشيد و بقيه ی را م  زالل آب. آنيد ی م را نيز لگدمال
   من گوسفندانی برا19. نماييد یآلود م را با پا گل

آلود  گلی  و آبها  شده پايمالی ها جز چراگاهی چيز
 .گذاريد ینمی باق
 و شما   فربه  شما گوسفندان  خود، بين  من بنابراين«20

 شما  چون21.  آرد خواهمی  الغر داور گوسفندان
 دور  زنيد و از گله ی الغر را آنار م گوسفندان

  دهم ی م  را نجات  خود گوسفندانم ، من پس22. آنيد یم
   گوسفندان  بين من. تا ديگر مورد آزار قرار نگيرند

.  نمايم ی م را از بد جدا  و خوب آنم یمی خود داور
 را   ايشان  آه  گماشت  خواهم بر ايشانی شبان23

  او از ايشان. خدمتگزار خود داود رای بچراند، يعن
  من24.  خواهد بود  ايشان  خواهد آرد و شبان مواظبت

 بود و   خواهم ايشانی ، خدا  خداوند هستم آه
  من.  خواهد آرد  سلطنت  داود، بر ايشان خدمتگزارم

 عهد  با ايشان25.  ام  را گفته ، اين ند هستم خداو آه
  حيوانات.   دارم  نگاه  را در امنيت  ايشان  آه بندم یم

   من  تا قوم رانم ی م  آنها بيرون را از مملكتک خطرنا
 خطر   بدون  هم  و جنگل در بيابانی بتوانند حت
   در اطراف  را آه هايشان  خود و خانه قوم26. بخوابند

 را  برآتی بارشها.  داد  خواهم  برآت  است  من آوه
آنها ی  برا  را بموقع  بارانيد و باران بر آنها خواهم

ها پربار   و مزرعه  ميوه درختان27.  فرستاد خواهم
. خواهند آردی  زندگ  در امنيت خواهند بود و همه

   باز آنم ايشانی  و پا  را از دست زنجير اسارتی وقت
   بند آشيده  را به  ايشان آهی  آسان  را از چنگ و آنان

 خداوند   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه بودند برهانم
 نخواهد آرد  آنها را غارتی  قوم ديگر هيچ28.  هستم

در . ور نخواهند شد  حمله  آنان بهی  وحش و حيوانات
 را نخواهد   ايشان  بسر خواهند برد وهيچكس امنيت
 داد تا  حاصلخيز خواهمی ين زم  قومم به29. ترسانيد

   نشوند و ديگر در بين تلفی ديگر از گرسنگ
 ».نگردند   سرافكنده بيگانهی قومها

 خواهند   همه  طريق  اين به«: فرمايد یخداوند م30
   ايشان ، پشتيبان اسرائيل ی، خداوند بن  من  آه دانست

ی  و ا  منء گلهی ا31.  هستند  من  قوم  و آنان باشم یم
   هستيد و من  من ، شما قوم  من  چراگاه وسفندانگ

 ».شمای خدا
 

  بضد ادومی پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگری از جانب پيغام

   سعير بايست  آوه  رو بهی، خاآ انسانی ا«
 : و بگو آنی  پيشگوي و بضد ساآنانش

   و سرزمين  بضد شما هستم من: فرمايد یخداوند م«3
.  آرد خواهمک  و مترو ويرانی شما را بكل

 نمود تا بدانيد   خواهم  و ويران  را خراب شهرهايتان4
ی  دشمن  با اسرائيل شما دائم5.   خداوند هستم  من آه

   بودند و بسبب  در مصيبت اسرائيل یبنی وقت. ايد آرده
 در آشتار آنها  شدند، شما هم ی م  مجازات گناهانشان

 از   آه ، حال  خود قسم  حيات به6. گشتيدک شري
 شما را   خون  هم بريد، من ی م لذتی خونريز

 و  آنم یمک  و مترو  سعير را ويران آوه7.  ريزم یم
.  برم ی م  عبور آنند از بين  از آن را آهی  آسان تمام

 را از اجساد  هايتان ها و رودخانه ها، دره ها، تپه آوه8
 شما را  سرزمين9.  سازم ی با شمشير پر م شدگان آشته
 ديگر هرگز   و شهرهايتان آنم ی م  ويران هميشهی برا

 .  خداوند هستم  من آباد نخواهند شد تا بدانيد آه
،   و يهودا هستم  اسرائيل  در سرزمين  من با اينكه«10

 ما هستند و ما   مال  دو قوم ايد اين ولی شما گفته
،  پس11 . آوريم  خود درمی  تصرف  آنها را به سرزمين

   نسبت ای را آه  و حسد و آينه ، خشم  خود قسم  حيات به
 شما  هنگامی آه.  آرد  داشتيد تالفی خواهم  من  قوم به

   بسبب  آه  خواهند دانست اسرائيل ، بنی  آنم را مجازات
  ايد شما را مجازات  آورده  بر سر ايشان  آه آنچه
   سخنان ن م  آه شما نيز خواهيد دانست12.  ام آرده
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   قوم ايد سرزمين  گفته  آه ام آفرآميز شما را شنيده
شما 13.  بلعيد  و ما آنها را خواهيم  شده  خراب اسرائيل
 آنها ء  همه ايد و من  تكبرآميز بسيار گفته  سخنان بضد من
 »! ام را شنيده

  وقتی سرزمين«: فرمايد  اهالی سعير می خداوند به14
 شادی خواهند   جهان  مردم مام، ت  آنم شما را ويران

 شد   ويران  اسرائيل  من  سرزمين هنگامی آه15. آرد
   شدن  برای ويران  من  شديد و اآنون شما خوشحال

 سعير، ای  ای آوه!  آنم  شما شادی می سرزمين
  آنوقت.  خواهيد شد ، شما بكلی ويران  ادوم سرزمين

 »!  خداوند هستم  من  آه  خواهيد دانست همه
 

   خدا بر اسرائيل برآت
  پيشگويی  خاآی، برای اسرائيل ای انسان«
   از جانب  پيغامی آه  اين  به  و بگو آه آن
 : دهند  گوش خداوند است

، بلنديهای قديمی شما را   آرده  تو اهانت  به دشمنانت«2
 شما را  از هر طرف3. دانند  می  خودشان از آن

اند و شما   برده های مختلف ن سرزمي ، به تارومار آرده
 ای  پس4. ايد  قرار گرفته  و تمسخر آنان مورد مالمت

  به!   فرا ده  گوش  خداوند هستم  آه  من  آالم ، به اسرائيل
 و شهرهايی  ها، مزارع ها و دره ها، وادی ها و تپه آوه
 شما ء  همسايه های خدانشناس  قومء  بوسيله  مدتهاست آه

:  گويم اند، می مورد تمسخر قرار گرفته و   شده ويران
ور  ، شعله  ادوم  قومها، بخصوص  بضد اين  من خشم5

   قوم  به  مرا با شادی و با اهانت  زمين ، چون  است شده
 . نمودند ، تصرف من

ها و   آوه  و به آنی ، پيشگوي حزقيالی ، ا پس«6
ند  خداو  بگو آه اسرائيلی ها ها و دره ی واد ها، به تپه
 شما را  همجوارتانی  قومها  از اينكه من: فرمايد یم

   به  خودم من7.   هستم  خشمگين اند سخت تحقير آرده
 قومها مورد تحقير قرار   اين  آه دهم ی م شما قول

   درختان  اسرائيل در سرزمينی ول8.  خواهند گرفت
   من  قوم شما آهی  سبز خواهند شد و برا دوباره

   خويش  سرزمين خواهند آورد و شما به  هستيد ميوه
ی  و وقت  شما هستم  همراه من9.  باز خواهيد گشت

 بذر بپاشيد، شما را  ، در آن  را شيار آرده زمين

  ، جمعيت در سراسر اسرائيل10.  داد  خواهم برآت
 را بنا   شده خرابی  و شهرها دهم ی م شما را افزايش

،   مردم  فقط نه11.  آنم ی م ، آنها را پر از جمعيت نموده
.  سازم ی زياد م گاو و گوسفند شما را همی ها  گله بلكه

 شما   آباد خواهند شد و من گذشته  شما مثلی شهرها
.   ساخت  خواهم ، آامياب  داده  برآت  از پيش را بيش
ی ا12.   خداوند هستم  من  آه  خواهيد دانست آنوقت

   شما را به  هستيد، من  من  قوم  آه اسرائيل
   ساآن  تا بار ديگر در آن گردانم ی باز م تان سرزمين

 شما خواهد بود و ديگر   به  متعلق  سرزمين آن. شويد
 ».بميرندی  شما از قحط  فرزندان  گذاشت نخواهم

   شما طعنه ديگر بهی ها قوم«: فرمايد یخداوند م13
   آه استی  سرزمين اسرائيل«: گويند یزنند و م یم
 خداوند   آه منی ول14» !بلعد ی خود را م اآنانس

   را بر زبان  سخنان  آنها ديگر اين  آه گويم ی، م هستم
   آاهش  و مير در اسرائيل نخواهند آورد، زيرا مرگ

 و   قومها ديگر شما را سرزنش آن15.  خواهد يافت
گناهكار و ی  ديگر قوم  نخواهند آرد، چون مسخره

   خداوند هستم  آه  را من اين. دعصيانگر نخواهيد بو
 ». گويم یم

 : شد  نازل  خداوند بر من از جانبی  ديگر پيغام16
   در سرزمين اسرائيل یبنی  وقتی، خاآ انسانی ا«17

   زشت  را با اعمال آردند، آن یمی  زندگ خودشان
ک  ي  مثل  در نظر من رفتار ايشان.  نمودند خود نجس

و ی  را با آدمكش مملكت18. ود ب  و نجس  آثيفء پارچه
   خشم  من  بود آه  دليل  اين به.  ساختند آلودهی پرست بت

   را به آنان19.   فرو ريختم خود را بر ايشان
   ايشان  طريق  اين  و به ديگر تبعيد آردمی سرزمينها

   مجازات  و رفتار بدشان  اعمال  تمام  سبب را به
 شدند،  پراآندهک مال م در ميانی اما وقت20.  نمودم
ی  گشتند، زيرا قومها  من  قدوس نامی حرمت ی ب باعث

   خدا هستند آه اينها قوم«:  گفتند  ايشانء ديگر در باره
   فكر نام  به من21» .اند  شده  خود رانده از سرزمين

ديگر ی  قومها  را در بين  شما آن  آه  خود هستم قدوس
 .ايد  آرده حرمت یب

   خداوند هستم  آه  بگو من  اسرائيل  قوم ، به پس«22
 باز  تان  سرزمين  به  شما را دوباره گويم یم
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   بخاطر شما بلكه  آار را نه اينی ، ول گردانم یم
 قومها   شما در ميان  آه آنم ی خود م  قدوس بخاطر نام

   خود را آه  نام عظمت23. ايد  نموده حرمت ی را ب آن
 آرديد،  حرمت یديگر بی ها وم ق  را در ميان شما آن
 دنيا   مردم ، آنگاه  ساخت  شما آشكار خواهم در ميان
 شما را از  من24.   خداوند هستم  من  آه دانست خواهند
 باز  تان  سرزمين ، به  آرده ديگر جمعی  قومها ميان
 تا   ريخت بر شما خواهمک  پا  آب آنگاه25.  گردانم یم

  به26. شويدک  ديگر پا هان گنا و تمامی پرست از بت
 شما   در باطن تازهی  داد و روح  خواهم تازهی شما قلب
   را از شما خواهم و نامطيعی  سنگ دل.  نهاد خواهم
  روح27.  داد  شما خواهم  به  و مطيع نرمی  و قلب گرفت

 مرا   و قوانين  نهاد تا احكام خود را در شما خواهم
 . نماييد اطاعت

   دادم  اجدادتان  به  آه  اسرائيل رزمينشما در س«28
ی  خدا شويد و من ی م  من شما قوم.  خواهيد شد ساآن
 ء  و غله آنم یمک  پا  گناهانتانء شما را از همه29. شما

 ء ميوه30.  دهم ی م پايانی  قحط ، به  شما داده  به فراوان
 تا  آنم ی را زياد م  مزارعتان  و محصول درختان

همجوار ی مورد تمسخر قومهای  قحط ديگر بعلت
 ياد   خود را بهء  گذشته  گناهان آنگاه31. قرار نگيريد

  آهی  و قبيح زشتی آارهای خواهيد آورد و برا
ی ول32. ايد از خود متنفر و بيزار خواهيد شد آرده

  قومی  ا پس.  آنم ی آار را بخاطر شما نم  اين بدانيد آه
 »! بكشيد ايد، خجالت ده آر آهی ، از آارهاي اسرائيل

،  سازمک  را پا گناهانتانی وقت«: فرمايد یخداوند م33
 و  آورم ی م  اسرائيل  وطنتان  شما را به دوباره
 شيار  ها دوباره زمين34.  آنم یها را آباد م ويرانه

 باير نخواهند  خواهند شد و ديگر در نظر رهگذران
   ويران آهی  زمين اين«:  و آنها خواهند گفت35؛ بود
!   است  شده  عدن  باغ  همچون  بود، اآنون شده

 حصار   و دورشان  بنا گرديده  دوباره خرابی شهرها
   تمام آنگاه36» .اند  گشته  و پر از جمعيت  شده آشيده
اند، خواهند  ماندهی  هنوز باق آهی همجواری قومها
 را آباد  خرابی  شهرها  خداوند هستم  آه  من دانست
 بار   به  فراوان محصولک متروی  و در زمينها هآرد

   و بدان ام  را گفته  اين  خداوند هستم  آه من.  ام آورده
 ». آنم ی م عمل

  قومی  بار ديگر دعاها من«: فرمايد یخداوند م37
 ء  گله  را مثل  آرد و ايشان  خواهم  را اجابت اسرائيل

 از  انمتروآشی شهرها38.  نمود گوسفند زياد خواهم
عيد   ی مانند روزها  درست  مملو خواهد گشت جمعيت

  آنگاه. شد ی پر می، قربان  از گوسفندان  اورشليم آه
 ».  خداوند هستم  من  آه خواهند دانست

 
  کخشی  استخوانهاء دره

  روح  و  خداوند وجود مرا دربرگرفت قدرت
 پر از استخوانهای خشک  ای آه  دره او مرا به

   شده  پخش  جا روی زمين استخوانها در همه. ردبود، ب
   من بعد به3.  استخوانها گردانيد او مرا در ميان. بودند
توانند   استخوانها می  خاآی، آيا اين ای انسان«:  گفت

:  گفتم» ای شوند؟  بگيرند و انسانهای زنده  جان دوباره
  به   فرمود آه  من  به آنگاه4» .دانی ای خداوند، تو می«

   آالم ای استخوانهای خشک به«:  استخوانها بگويم
   شما جان  به من: گويد او می5!  دهيد خداوند گوش

 شما   و پی به گوشت6.  شويد  زنده  تا دوباره بخشم می
  در شما روح.  پوشانم ، شما را می  و با پوست دهم می
اوند  خد  من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  شويد  تا زنده دمم می
 ». هستم

.   استخوانها گفتم  بود به  خداوند فرموده  را آه آنچه7
  هر بدنی  و استخوانها برخاستی  سروصداي ناگهان

،  آردم ی م  نگاه  در حاليكه سپس8!  يكديگر پيوستند به
استخوانها ظاهر شد و ی بر روی  و پ  گوشت ديدم

. اشتند ند اما بدنها هنوز جان. ، آنها را پوشانيد پوست
   روح بهی  خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به9

  اينی  بدنها  دنيا بيايد و بهء بگو از چهار گوشه
  پس10» . شوند  زنده  بدمد تا دوباره شدگان آشته

 و   بود گفتم  امر فرموده  من  خداوند به همانطور آه
، ايستادند و   شده  بدنها شد و آنها زنده  داخل روح
 . دادند  تشكيل بزرگ یلشكر

:  فرمود  من  رؤيا را به اينی  خداوند معن سپس11
: گويند ی هستند؛ آنها م  اسرائيل  استخوانها قوم اين«
 و  ايم  در آمده شدهک خشی  استخوانها ما بصورت«
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  تو بهی ول12» .  است  برباد رفته  اميدهايمان ءهمه
   من قومی ا«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه ايشان

   در آنها دفن  شما را آه اسارتی  قبرها ، من اسرائيل
   و به آنم ی م  شما را زنده  و دوباره گشايم یايد م شده

  قومی ، ا سرانجام13.  گردانم ی بازم  اسرائيل مملكت
  روح14.   خداوند هستم  من  آه ، خواهيد دانست من

يا  و شما بار ديگر اح دهم یدر شما قرار م خود را
 خواهيد  آنوقت. گرديد ی بازم  خودتان  وطن ، به شده

   عمل ام  داده آهی  قول  به  خداوند هستم  آه  من دانست
 ». آنم یم
 

  اتحاد يهودا و اسرائيل
 : شد  نازل  خداوند بر من  نيز از طرف  پيغام اين15
:   را بنويس  آلمات  اين آنی عصا بگير و روک ي«16
ديگر ی عصاک بعد ي. » متحد او يهودا و قبايل«

   قبايلء بقيه«:   بنويس آنی  را رو  آلمات بگير و اين
ک  ي  تا مثل  بچسبان هر دو آنها را بهم17. » اسرائيل

 را بلند   دستت سپس20و19و18.  باشند عصا در دستت
 خداوند   آه بگو  ايشان  ببينند و به  تا همه آن
   يهودا ملحق  را به  اسرائيل  قبايل من«: فرمايد یم
 خواهند  عصا در دستمک  ي  و آنها مثل سازم یم

 ».بود
  قوم«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه  بايشان سپس«21

 و از سراسر  آنم ی م  قومها جمع  را از ميان اسرائيل
تا 22  مگردان ی باز م  خودشان  وطن  را به دنيا ايشان
 ء  بر همه پادشاهک ي.  واحد درآيند قومک  ي بصورت
   تقسيم  دو قوم ديگر به.  خواهد آرد  سلطنت ايشان

،  و ساير گناهانی پرست و ديگر با بت23، نخواهند شد
 را از   ايشان من.   نخواهند ساخت  را آلوده خودشان

  آنگاه.  دهم ی م  و نجات سازم یمک  پا  گناهانشانء همه
   خواهم ايشانی  خدا  خواهند شد و من منی  واقع قوم
 خواهد شد   ايشان  پادشاه،* داود خدمتگزار من24. بود

 و   دستورات  و تمام و آنها يک رهبر خواهند داشت
 را بجا خواهند  هايم ، خواسته  نموده  مرا اطاعت قوانين

                                                 
مسيح , »داود«منظور از , 25 ءدر اين آيه و نيز آيه   *

 . بيايدموعود است که می بايست از نسل داود به دنيا

 زندگی آردند،   پدرانشان آنها در سرزمينی آه25. آورد
   به  سرزمينی آه شوند، يعنی همان  می اآنس

 و  خود و فرزندان.   دادم  يعقوب خدمتگزارم
.  خواهند شد ، در آنجا ساآن اندرنسل ، نسل هايشان نوه

  من26.  خواهد بود  آنان  ابد پادشاه  داود تا به خدمتگزارم
   را در امنيت  ابد ايشان  تا به  آه بندم  عهد می با ايشان

،   مستقر آرده شان  آنها را در سرزمين من.  دارم  نگه
خود را    مقدسء  نمود و خانه  را زياد خواهم جمعيتشان

   منء خانه27.  داد  قرار خواهم  ايشان  ابد در ميان تا به
   خواهم  خدای ايشان  خواهد بود و من  ايشان در ميان

بد در  تا ا  من  مقدسء وقتی خانه28.   من بود و آنها قوم
 ساير قومها خواهند   برقرار بماند، آنگاه  ايشان ميان

 را برای خود   اسرائيل  قوم  خداوند هستم  آه  من دانست
 ». ام  آرده انتخاب

 
  بضد جوجی پيشگوي

 : رسيد  من  خداوند به  نيز از جانب  پيغام اين
   ماجوج  سرزمين  خاآی، رو به ای انسان«

  ، پادشاه  و بضد جوج  بايست ست ا  شمال  در سمت آه
 خداوند   او بگو آه به.   پيشگويی آن ماشک و توبال

  ات  در چانه قالب4.   بضد تو هستم من«: فرمايد می
  سربازان.  آشم  می  سوی هالآت  و تو را به گذارم می
   بسيار بزرگ ، سپاه  شده  تو بسيج  مسلح  و سواران پياده

  ، و فوط ، آوش پارس5. اهند داد خو و نيرومندی تشكيل
  تمام6.   تو خواهند پيوست  سالحهای خود به  با تمام هم

، و نيز   از شمال  جومر و توجرمه لشكر سرزمين
.  خواهند شد  تو ملحق بسياری از قومهای ديگر، به

 شو و   آماده ، تو رهبر آنها هستی، پس ای جوج7
 !  ببين تدارک جنگ

 خواهد شد  از تو خواستهی طوالن  مدتک  از ي پس«8
   سرزمين  تو به.ی آن خود را بسيجی  نيروها آه

   آن  مردم آهی آرد، سرزمينی  خواه  حمله اسرائيل
 و در   بازگشته مختلفی ها  سرزمين از اسارت
تو و ی ول9؛ اند  شده  ساآن  خود در امنيت سرزمين

 داد و  خواهيد  تشكيل بزرگی  سپاه پيمانانت  هم تمام
 بر آنها فرود خواهيد آمد و  سهمگينی  طوفان مثل

 ». را خواهيد پوشاند  اسرائيل سرزمينی مانند ابر
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ی ها  تو نقشه  هنگام در آن«: فرمايد یخداوند م10
:  گفتی و خواه11؛ پروراندی در سر خواهی پليد

   و شهرهايش  است دفاع ی ب مملكتک  ي اسرائيل«
   را آه  قوم  و اين روم ی م  آن  جنگ به! حصار ندارند

  آنند، از بين یمی  زندگ  و اطمينان  امنيت در آمال
 بودند،  خرابی  زمان آهی  شهرهاي  آن به12!  برم یم
 از  اند آه پر شدهی  و از مردم آباد گشتهک اينی ول

   و غنايم آنم ی م اند، حمله ديگر بازگشتهی سرزمينها
.  آنم یرا اسير می  بسيار و آورم ی م  بدست فراوان

 بسيار   گاو و گوسفند و ثروت  اسرائيل زيرا اآنون
 ».  دنياست دارد و مرآز تجارت

 تو خواهند   به ، وتجار ترشيش  سبا و ددان مردم«13
   و اموال تا طال و نقرهی ا  خود آمده آيا با سپاه«:  گفت
 را با خود  و حيواناتشانی  آن  را غارت ايشان
 »ی؟ببر

 در   من  قوم آهی زمان«: فرمايد ی م  جوج خداوند به14
ی خيز یآنند، تو بر می  زندگ  خود در امنيت مملكت

 ابر  و مثلی آي ی م  خود از شمال  عظيم با سپاه16و15 و
 خواهد   دور اتفاقء ، در آينده  اين.یپوشان ی را م زمين
ی ول،  آورم ی خود م  سرزمين  جنگ  تو را به من. افتاد

   قومها تو را از ميان  همه بعد در برابر چشمان
   دهم  خود را نشان  آنها قدوسيتء  همه  تا به دارم یبرم

 ».  خدا هستم  من و تا آنها بدانند آه
   توسط  مدتها پيش آهی تو همان«: فرمايد یخداوند م17

  ات  در باره اسرائيلی انبيای  يعن خدمتگزارانم
بسيار ی  سالها  بعد از آنكه  آه تم، گف آردهی پيشگوي

اما 18.  آورد  خود خواهم  قوم  جنگ بگذرد، تو را به
   خشمی، بياي  اسرائيل  مملكت  آردن خرابی برای وقت
   و غضب  با غيرت من19.  خواهد شد  افروخته من
  رخی  مهيب ء زلزله  روز در اسرائيل  در آن  آه ام گفته

 و   حيوانات  تمام منو در حضور 20. خواهد داد
 خواهند خورد  ها تكان صخره. انسانها خواهند لرزيد

 خداوند   آه من21.  و حصارها فرو خواهند ريخت
ی  ترس  هر نوع ، به جوجی  تو را ا گويم ی م هستم

   هم  جان  تو به  و سربازان  ساخت گرفتار خواهم
 با شمشير،  من22!  ، يكديگر را خواهند آشت افتاده

ی ها آسا، تگرگ  و سيل سهمگينی ، طوفانها رضم

 و   سربازان  و گوگرد با تو و با تمام  و آتش درشت
 و   عظمت  طريق  اين به23.  جنگيد  خواهم پيمانانت هم

   نشان جهانی  قومهاء  همه  را به  خويش قدوسيت
 خداوند   من  آه  داد و آنها خواهند دانست خواهم
 ». هستم

 
   جوجء  خاآی، باز در باره نای انسا«

   پادشاه  آه ای جوج«:  و بگو پيشگويی آن
 بضد تو  گويد من  هستی، خداوند می ماشک و توبال

 و از  گردانم روی باز می  می تو را از راهی آه2.  هستم
  سالحهای3.  آورم  می های اسرائيل  آوه  بطرف شمال

   سپاه تو و تمام4.  اندازم  می  را از دستهايشان سپاهيانت
  شما را نصيب. ها خواهيد مرد  در آوه عظيمت

در صحرا از پای 5.  گردانم  می الشخورها و جانوران
بر 6.  ام  را گفته  اين  خداوند هستم  آه من. درخواهيد آمد

   در امنيت  در سواحل  آه پيمانانت  هم  و تمام ماجوج
  اهند دانست و آنها خو بارانم  می آنند، آتش زندگی می

 ».  خداوند هستم  من آه
   خود اسرائيل  قوم  خود را به  قدوس  نام  طريق  اين به«7

  حرمت  بی  من  قدوس  نام گذارم  و ديگر نمی شناسانم می
 خداوند، خدای   من  آه  قومها خواهند دانست آنگاه. شود
  آن«: گويد خداوند می8» .  هستم  اسرائيل  قوم قدوس

   همان  به  چيز درست ری خواهد رسيد و همهروز داو
 . خواهد افتاد  اتفاق ام  گفته طريقی آه

،   شده  از شهر خارج اسرائيلی  شهرها ساآنان«9
سپرها، آمانها، تيرها، ی شما را يعنی ها  سالح تمام
 خواهند آرد   جمع سوزاندنی ها و چماقها را برا نيزه
  اين10. خواهد بود ی آاف  سال  هفت هيزمی  برا و اين
   آنها را تأمين  آتش  سال تا هفتی جنگی ها سالح

 نخواهند آورد و از  از صحرا هيزم. خواهد آرد
   سالحها احتياج  اين  نخواهند بريد، چون  چوب جنگل

   اسرائيل قوم.  خواهد آرد  رفع  هيزم آنها را از لحاظ
وند خدا» . خواهند نمود  خود را غارت آنندگان غارت
 .  است  را فرموده اين

ی واد" در   در اسرائيل من«: فرمايد یخداوند م11
ی  قرار دارد، برا مردهی  دريا  در شرق ، آه" عابران
  درستی  بزرگ  او گورستان  سپاهيان  و تمام جوج
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 را مسدود خواهد   عابران  راه آهی  بطور آنم یم
 خواهند   در آنجا دفن  سپاهيانش  و تمام جوج.  ساخت

  تبديل»   جوج  سپاهيانء دره « بهی  واد  آن شد و نام
 .گردد یم

ها   جنازه  اسرائيل  خواهد آشيد تا قوم  طول  ماه هفت12
ها   اسرائيلی تمام13.  را پاک سازند  آنند و زمين را دفن
  اين.  خواهند آرد  خواهند شد و اجساد را دفن جمع

  روزی فراموش  ، برای اسرائيل روز پيروزی من
ای  ، عده  ماه  هفت  اين  از پايان پس14. نشدنی خواهد بود

 بگردند و اجسادی  شوند تا در سراسر زمين  می تعيين
  تا زمين  نمايند اند پيدا آنند و دفن  باقی مانده را آه

 انسانی را   آنها استخوان هر وقت15. آامًال پاک شود
 بيايند  آنندگان ا دفنگذارند ت  می ببينند، عالمتی آنارش

  ببرند و در آنجا دفن»   جوج  سپاهيانء دره «  را به و آن
 خواهد   سپاهيان  اين  نام  شهری به  محل در آن(16. آنند
 ». بار ديگر پاک خواهد شد ، زمين  ترتيب  اين به.) بود

   تمامی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به17
   آنها بگو آه  و به صدا آن را   و جانوران پرندگان
شما ی  برا را آهی ا یبياييد و قربان«: گويد یخداوند م

 بياييد و  اسرائيلی ها  آوه به.  بخوريد ام  آرده آماده
   جنگاوران گوشت18!  بنوشيد  بخوريد و خون گوشت

 مانند   را بنوشيد آه  جهان  رهبران را بخوريد و خون
. اند  شده ذبحی پرواری اها، بزها و گاوه قوچها، بره

   بخوريد تا سير شويد و آنقدر خون آنقدر گوشت19
  را منی  قربان  جشن اين!  گرديد بنوشيد تا مست

 بياييد و بر  منی  مهمان به20!  ام  داده  ترتيب برايتان
 را   و جنگاوران ، سواران  اسبان  گوشت ام سر سفره
 ». گويم ی م را  اين  خداوند هستم  آه من! بخوريد
   اسرائيل بازگشت

 و   قومها جالل در ميان«: فرمايد یخداوند م21
  همه.  داد  خواهم  نشان  طريق  اين  خود را به عظمت
   را خواهند ديد و خواهند دانست  جوج  شدن مجازات

 نيز خواهند   اسرائيل قوم22.   است  آار من  اين آه
قومها 23.   هستم ايشانی  خداوند، خدا  من  آه دانست

 خود   گناهان  بسبب  اسرائيل  قوم خواهند برد آه یپ
   آرده خود خيانتی  خدا  بودند، زيرا به تبعيد شده

 و   برگرداندم خود را از آنانی  نيز رو  من پس. بودند

 را از  رويم24.  را نابود آنند  ايشان  دشمنانشان گذاشتم
   و اعمال گناهانی زا س  را به  و آنان  برگرداندم ايشان

 ».  رساندم زشتشان
 خود   قوم  اسارت بهک اينی ول«: فرمايد یخداوند م25

  را آهی  و غيرت آنم ی م  رحم  و بر ايشان دهم ی م پايان
ی وقت26.  داد  خواهم  نشان  خود دارم  قدوس نامی برا

   خود دور از تهديد ديگران آنها بار ديگر در وطن
   خيانت  من  ديگر به  شوند آنگاه  ساآن در امنيت

 را از  آنان27 . نخواهند شد نخواهند آرد و سرافكنده
 و  گردانم ی باز م  وطن  به دشمنانشانی سرزمينها

   آه دهم ی م  قومها نشان  به  ايشانء ، بوسيله  ترتيب بدين
   آه  خواهند دانست  من  قوم آنگاه28.   هستم  قدوس من
 را   آنان  آه  منم  و اين  هستم ايشانی ا خداوند، خد من
  گذارم ی و نم گردانم ی و باز م فرستم ی م  اسارت به
. بماندی  باق  بيگانه نفر از آنها در سرزمينک يی حت
 و ديگر هرگز  ريزم ی خود را بر آنها م  روح من29
 خداوند   آه من.  گردانم ی برنم خود را از ايشانی رو

 ». ام ته را گف  اين هستم
 

  خداء  خانهء محوطه
 ی، يعن  تبعيدمان  و پنجم  بيست در سال
، در   بعد از تسخير اورشليم  سال چهارده

 خداوند   قدرت  بود آه  سال  اول  از ماه روز دهم
   سرزمين او در رؤيا مرا به2.   را فراگرفت وجودم
از آنجا . بلند قرار دادی آوهی  برد و رو اسرائيل

. شهر بودک  ي  شبيه  آه  خود ديدم در مقابلی ايبناه
 برنز   مثل  آه را ديدمی مرا نزديكتر برد، مردی وقت3
او .  بود  خدا ايستادهء  خانهء درخشيد و آنار دروازه یم
  در دستی گير  اندازه چوبک  و ي ريسمانک ي

 . داشت
،   آن  نگاهی، خاآ انسانی ا«:   گفت  من  مرد به آن4

 خاطر  ، به دهم ی م  تو نشان  به  و هر چه ده ب گوش
   اينجا آورده  منظور به همينی بسپار، زيرا برا

 را از   برگرد و ايشان  اسرائيل  نزد قوم  سپس.یا شده
 ».باخبر سازی ا  ديده  آه آنچه

 
  ی بيرون حياطی  شرقء دروازه
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بود  * متر  سه خود آهی گير  اندازه  مرد با چوب آن5
 ء خانهی  حصار بيرون  گرفتن  اندازه  آرد به شروع
 متر و  حصار سهی بلند.  بود  گرداگرد آن خدا آه
  بعد مرا بطرف6.  متر بود  سه  هم  آن ضخامت
 و از   باال رفتيم  پله از هفت. بردی  شرقء دروازه
 . شديمی  متر  سه داالنک  ي  داخل دروازه

 در هر   آه ی شديم وارد سالن  گذشتيم  آه از داالن7-12
 هر يک از  مساحت.  نگهبانی بود  اتاق  سه  آن طرف
   ديوارهای  بينء فاصله.  بود  متر مربع  اتاقها سه اين

در جلو هر يک از .  بود اتاقهای مجاور دو متر و نيم
 متر و   بلندی نيم اتاقهای نگهبانی، ديوار آوتاهی به

  ، داالن ی سالندر انتها.   متر وجود داشت  نيم ضخامت
 وجود   متر و نيم  پهنای شش  متری ديگری به سه

  اين.  بود  دو متر و نيم  در آنء بلندی هر لنگه.  داشت
 خدا بود،  ء روبروی خانه  آه  بزرگ  يک اتاق  به داالن

 چهار   غرب  به  از شرق  اتاق  اين طول. شد منتهی می
   راه  دو طرف در  آه و ديوارهای انتهای آن. متر بود

   خدا قرار داشتند، هر يک بهء  خانه  حياط ورودی به
 . يک متر بودند ضخامت

ی  يعن  گرفت  را اندازه  سالن سقفی ، او پهنا سپس13
ی تا ديوار انتهايی  نگهبان اتاقک يی از ديوار انتها

   متر و نيم  دوازده  فاصله اين. روبروی  نگهبان اتاق
   حياط  رو به  را آه سالنی  انتها  او اتاق سپس14. بود
 از   آن طول.   گرفت شد، اندازه ی خدا باز مء خانه
 ديوار   بينء فاصله15.  متر بود  ده  جنوب  به شمال
 مجموعًا   بزرگ اتاقی  تا ديوار انتهاي دروازهی بيرون
اتاقها ی انتهايی  ديوارها تمام16.  متر بود  و پنج بيست

ک مشبی ها پنجرهی  آنها، دارا ينبی و نيز ديوارها
  نخلی  با نقشها  سالن داخلی  ديوارها تمام. بودند
 . بودند  شده تزيين

 
  ی بيرون حياط

                                                 
هر ذراع . در نسخه اصلی واحدها به ذراع داده شده است   *

هايی که در اين کتاب داده  اندازه. حدود نيم متر است
 .تقريبی است, شده

  ، وارد حياط  بزرگ  ورودی انتهای اتاق ، از راه سپس17
  جلو اين.  بود  شده  ساخته  سی اتاق دورتادور حياط.  شديم

 دورتادور  آه18،  ترو سنگفرشی وجود داش اتاقها پياده
   بيرونی از سطح  حياط  اين سطح. پوشاند  را می حياط
 شرقی،  ءروبروی دروازه19. تر بود  داخلی پايين حياط

 داخلی باز   حياط  رو به  آه  ديگری قرار داشتء دروازه
  ، اين  گرفت  را اندازه  دو دروازه  بينء او فاصله. شد می

 . متر بود  پنجاه فاصله
 
  ی شمالء وازهدر
   رو به آهی  شمالء  دروازه  مرد بطرف ، آن سپس20

   را اندازه  و آن شد، رفت یباز می  بيرون حياط
،   دروازه  سالن  در هر طرف در اينجا هم21.  گرفت
 ء  اندازه  مثل  درست شان بود و اندازهی  نگهبان  اتاق سه

  زه درواء  محوطه طول. بودی  شرقء دروازهی اتاقها
ک يی  از باال  آن  متر، عرض  و پنج مجموعًا بيست

   متر و نيم  دوازده  مقابل اتاقی تا باالی  نگهبان اتاق
  اينی  ديوارها ها، تزيينات ، پنجره  بزرگ اتاق22. بود

  در اينجا نيز هفت. بودی  شرقء  مانند دروازه دروازه
يز در  ن  بزرگ  و اتاق  قرار داشت  در جلو دروازه پله
 . بود  دروازه سالنی انتها

 ء  شرقی، دروازهء  دروازه  مثل  شمالی همء  دروازه مقابل23
. شد  داخلی باز می  حياط  به  آه ديگری وجود داشت

 . متر بود  نيز پنجاه  دو دروازه  اين  بينء فاصله
 

  ی جنوبء دروازه
ی ها  برد و قسمت  جنوب  سمتء  دروازه بعد مرا به24

 ء  اندازه  درست  آنء ؛ اندازه  گرفت  را اندازه  آن فمختل
های ديگر، يک  مانند دروازه25. های ديگر بود دروازه
  طول.  بود  چند پنجره  و در ديوارهايش  داشت سالن

 متر و   و پنج  بيست  مانند بقيه  دروازه  اينء محوطه
  در اينجا نيز هفت26.  بود  متر و نيم  دوازده عرضش

  داخلی  و ديوارها رفت ی باال م  دروازه  بطرف پله
ی روبرو27.  بودند  شده  تزيين نخلی  با نقشها سالن

   حياط  به  آه قرار داشتی  ديگرء ، دروازه دروازه
 نيز   دو دروازه  اين  بين فاصله. شد یباز می داخل
 . متر بود پنجاه
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  ی داخل حياطی  جنوبء دروازه

   حياط بهی  جنوب ء دروازه ا از راه مرد مر ، آن سپس28
   اندازه  را هم  دروازه  اينء او محوطه. بردی داخل

ی ها دروازهی ها  مانند اندازه آنی ها اندازه.  گرفت
   اتاقی،نگهبانی  اتاقهاء اندازه30و29. بودی بيرون
  چند پنجره.  بود  نيز همان سالنی  و ديوارها بزرگ

ديگر، ی ها  دروازه مثل.  بود  شده در اتاقها نصب
   متر و پهنايش  و پنج  بيست  دروازه  اينء  محوطه طول

   حياط  رو به  آن  بزرگ اتاق31.  بود  متر و نيم دوازده
ی  با نقشها  آن سالنی شد و ديوارها یباز می بيرون
   اين  با بقيه  دروازه  اين تفاوت.  بود شده   تزيين نخل

 .  باال داشت  بطرف  پله ، هشت ه پل هفتی  بجا بود آه
 

  ی داخل حياطی  شرقء دروازه
 داخلی برد و   حياط  شرقی به ء دروازه بعد مرا از راه32

  ء مانند اندازه  آنء اندازه.   گرفت  را اندازه آن ء محوطه
   اتاقهای نگهبانی، اتاقء اندازه33. های ديگر بود دروازه
 نيز  چند پنجره.  بود ان نيز هم  و ديوارهای سالن بزرگ

   بيست  دروازهء  محوطه طول.  بود  شده در اتاقها نصب
  اتاق34.  بود  متر و نيم  دوازده  متر، و پهنای آن و پنج
شد و ديوارهای   بيرونی باز می  حياط  رو به  آن بزرگ
  جلو اين.  بود  شده  تزيين  با نقشهای نخل  آن سالن

 . ر داشت قرا  پله ، هشت دروازه
 

  ی داخل حياطی  شمالء دروازه
ی  داخل حياطی  شمال  دروازه  مرد مرا به  آن آنگاه35

 نيز   دروازه اينی ها اندازه.   گرفت  را اندازه برد و آن
   قسمت در اين36. ها بود ساير دروازهی ها مانند اندازه
  تزيينی  و ديوارها  بزرگ  اتاقی،نگهبانی نيز اتاقها

.   وجود داشت  پنجره ، و چندين  سالن  داخل در شده
 متر و   و پنج  بيست  هم  دروازه  اينء  محوطه طول

   آن  بزرگ اتاق37.  بود  متر و نيم  دوازده پهنايش
ی  و ديوارها قرار داشتی  بيرون حياطی روبرو
   هم  دروازه اين.  بود  شده  تزيين نخلی  با نقشها سالن
 .  داشت  پله هشت

 

  ی قربان مخصوصی اتاقها
  اتاقک  ي بهی دری  شمالء  دروازه  بزرگ از اتاق38

  ها را پيش ی قربان  در آنجا گوشت شد آه یديگر باز م
  در هر طرف39. شستند ی ببرند، م  قربانگاه  به از آنكه
ی  را برا  حيوانات ، دو ميز بود آه  بزرگ اتاق
ی  رو جرمی  و قربان گناهی  قربانی،سوختنی قربان

 نيز چهار   بزرگ  اتاق بيرون40. بريدند یآنها سر م
ی  ورود  راه  در دو طرف  آه ميز قرار داشت

   رفته  رويهم پس41.  بودند قرار گرفتهی  شمالء دروازه
 و چهار ميز در   ميز بود، چهار ميز در داخل هشت
  آنها ذبحی را روی  قربان  حيوانات  آه بيرون

   آه وجود داشت نيزی چهار ميز سنگ42. آردند یم
آنها ی را روی  ديگر قربان چاقوها و لوازم

 ميزها  از اينک  هر ي  و عرض طول. گذاشتند یم
 ء الشه43.  متر بود  نيم آنی  سانتيمتر و بلند هفتاد و پنج

دور تا دور . شد ی م  ميزها گذاشته اينی ها رو یقربان
  دهی  تقريب طول  بهی  چنگكهاي  بزرگ ديوار اتاق

 . بود  شده متر آوبيدهی سانت
 

  آاهنانی اتاقها
 ء درآنار دروازهی  بود، يك  دو اتاقی، داخل در حياط44

 ء در آنار دروازهی ، ديگر  جنوب و رو بهی شمال
 آنار  اتاق«:   گفت  من او به45.   شمال و رو بهی جنوب

 خدا ء  بر خانه  آه استی آاهنانی برای  شمال دروازه
ی برای  جنوبء  آنار دروازه اتاق46. آنند ی م نظارت
  اين. باشند ی م  قربانگاه  مسئول  آه استی آاهنان
   تمام  هستند، زيرا از بين  صادوق  از نسل آاهنان
ک توانند بحضور خداوند نزدي ی م  ايشان  فقط الويان
 ». آنند ، او را خدمت شده

 
  خداء خانه

  ، مساحت  گرفت  داخلی را اندازه اط مرد حي ، آن سپس47
   شده  واقع  آن  خدا در غربء خانه.  بود  متر مربع  پنجاه آن

  سپس48.   خدا قرار داشتء بود و قربانگاهی در جلو خانه
 خدا آورد و ديوارهای دو ء  ورودی خانه  اتاق مرا به
 هر  ضخامت.   گرفت  را اندازه  اتاق  ورود به  راه طرف
 متر و   ورودی هفت  راه عرض.  بود  متر و نيميک دو
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  ، يک متر و نيم  هر يک  آن  ديوارهای دو طرف عرض
 از   آن  متر و طول  ورودی ده  اتاق  اين عرض49. بود

   اتاق  اين  به برای رفتن.  متر بود  شش  غرب  به شرق
 ورودی، دو   راه در طرفين.   باال رفت  پله  از ده بايست می
 .  قرار داشت ونست
 

 خدا ء  خانه  اول  اتاق  مرد مرا به  آن آنگاه
 را   ورودی قدس  راه او اول.  برد يعنی قدس

پهنای 2 متر و   سه  داخل  به از بيرون:   گرفت اندازه
   هر يک به  آن ديوارهای طرفين.  متر بود  پنج آن

   را اندازه بعد خود قدس.  بودند  دو متر و نيم عرض
 . متر بود  ده  آن  متر و عرض  بيست  آن ؛ طول گرفت

  راه  و  بود رفت  قدس  پشت  آه  اندرون  اتاق  به سپس3
ک  ي  داخل  به ؛ از بيرون  گرفت  را اندازه آنی ورود

   آن طرفينی ديوارها.  متر بود  سه آنی متر و پهنا
   اتاق سپس4.  بودند متر و نيمک  ي  عرض بهک هر ي
   من او به.  بود  مترمربع ؛ ده  گرفت را اندازهی روناند

 ».  است االقداس  قدس اين«:  گفت
   سه ضخامتش.   گرفت  خدا را اندازهء بعد ديوار خانه5

ک  ديوار ي اينی  بيرون دورتادور قسمت. متر بود
 دو متر وجود   عرض بهک آوچی ها  اتاق رديف
 . داشت

   شامل  و هر طبقه  شده  ساخته  طبقه  اتاقها در سه اين7و6
   خدا بصورتء  بيرونی ديوار خانه قسمت.  بود سی اتاق

   ترتيب  به  و دوم  اولء  اتاقهای طبقه  بود و سقف پله
  بطوری آه.  گرفت  قرار می  و دوم  اولء روی پله

، و اتاقهای   دومء  از اتاقهای طبقه  سومء اتاقهای طبقه
  بدين. ، بزرگتر بودند  اولء ای طبقه از اتاقه  دومء طبقه
   و به گرفت ها قرار می  سنگينی اتاقها روی پله ترتيب

 ء  خانه در دو طرف. شد  خدا فشار وارد نمیء ديوار خانه
   به هايی برای رفتن  بيرونی اتاقها، پله خدا در قسمت

 . بود  شده  باال درست طبقات
   دو متر و نيم اتاقها اينی  ديوار بيرون ضخامت8-11

در از ک  خدا و يء  خانه  شمال در از طرفک ي. بود
  من. شد ی اتاقها باز م اينی  بسو  آن  جنوب طرف
  سكو، همكفک  خدا يء  دورتادور خانه  آه  شدم متوجه
 متر بلندتر از   سه  آه مجاور وجود داشتی با اتاقها

 ء ه دورتادور خان دو متر و نيمی  بود و با پهنا زمين
 خدا در ء  خانه در دو طرف.  بود خدا را فرا گرفته

 متر دورتر از سكوها،   دهء  فاصله  بهی، داخل حياط
 خدا ء مجاور خانهی  اتاقها  موازات  به اتاقی سرک ي

 . بود  شده ساخته
  حياطی و روبروی  غرب  در سمت ساختمانک ي12

تر،  م و پنجی  س  آن  عرض  آه  خدا قرار داشتء خانه
 دو   ديوارهايش  متر و ضخامت  و پنج  چهل و طولش
 . بود متر و نيم

   خدا را اندازهء  خانه ، طول  مرد از بيرون  آن سپس13
  ، از پشت در ضمن.  متر بود  پنجاه  آنء ؛ اندازه گرفت

   واقع  خدا تا انتهای ديوار ساختمانء ديوار غربی خانه
   پشتی  حياط  شامل ع در واق  خدا، آهء  خانه در غرب

 متر  شد، پنجاه  می  ساختمان  آن  عرض  خدا و تمامء خانه
 متر   خدا نيز پنجاهء  داخلی جلو خانه پهنای حياط14. بود
 ء  غربی خانه  در سمت  واقع  ساختمان او طول15. بود

 ديوارهای   با احتساب  هم آن.   گرفت خدا را نيز اندازه
 .بود متر  ، پنجاه دو طرفش

  همه16،  االقداس  و قدس  خدا، قدس ء ورودی خانه اتاق
ها نيز  پنجره.  داشتند  چوب ها روآش  تا پنجره از آف
 خدا ء بر ديوارهای داخلی خانه18و17. شدند  می پوشانده
، بطور   و نخل  باالی درها نقشهای فرشته تا قسمت

  ن از فرشتگا هر آدام.  بودند ، حكاآی شده يک در ميان
   شبيه  آه يكی از دو صورت20و19:   داشت دو صورت
، و   يک سمت  نخل  نقش  بود رو به  انسان صورت
   نقش  شير بود رو به  صورت  مثل  ديگر آه صورت

 خدا ء دورتادور ديوار داخلی خانه.  ديگر بود  سمت نخل
 . بود  شكل  همين به
 بود و   شكل  مربع قدسی  درها چهارچوب21

ک ي22.  بود  آن  نيز شبيه االقداس  در قدس چوبچهار
   و مساحت متر و نيمک  ي  ارتفاع بهی  چوب قربانگاه

 و  ها، پايه گوشه.  ، در آنجا قرار داشت مترمربعک ي
   مرد با اشاره آن.  بود  از چوب  همه  آن چهار طرف

   آه استی  ميز اين«:   گفت  من بهی  چوب  قربانگاه به
 ».باشد یخداوند مدر حضور 

در بود و نيز در ک  ي قدسی  ورود راهی در انتها23
وجود ی  در ديگر االقداس قدسی  ورود راهی انتها
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 باز   داشتند و از وسط  درها دو لنگه اين24.  داشت
ی  نيز مانند ديوارها با نقشها قدسی درها25. شدند یم

  تقسمی بر باال.  بودند  شده  و نخلها تزيين فرشتگان
.  قرار داشتی  چوب سايبانک  يی، ورود اتاقی بيرون

  نخلی  نيز نقشها  اتاق  اين دو طرفی بر ديوارها26
 ديوارها قرار  در آنی هاي  بود، و پنجره شدهی حكاآ
  سايبانی  خدا نيز داراء مجاور خانهی اتاقها.  داشت
 .بودند

 
  آاهنانی اتاقها

   حياط ا به خدء  مرد مرا از خانه ، آن سپس
   اتاقهايی برد آه داخلی بازگرداند و بطرف

   خدا و نزديک ساختمانء  خانه  شمالی حياط در قسمت
 متر و   پنجاه  اتاقها ساختمانی را بطول اين2. غربی بود
  يک طرف3. دادند  می  متر تشكيل  و پنج  بيست عرض

  متر در امتداد  ده  فضايی با عرض  رو به  ساختمان اين
   سنگفرش  رو به  ديگرش  خدا، و طرفء  خانه طول
 و   داشت  طبقه  سه  ساختمان اين.  بيرونی بود حياط

تر   پايينی عقبء  بااليی از اتاقهای طبقهء اتاقهای طبقه
   يک راهرو به  شمال جلو اتاقهای رو به4. بودند
 و   متر وجود داشت  پنجاه  متر و طول  پنج عرض

 ء اتاقهای طبقه5. شد  باز می  آن  رو به درهای ساختمان
 پايينی ء  ازاتاقهای طبقه تر و در نتيجه بااليی عقب

 ساير   برخالف  سومء اتاقهای طبقه6. تر بودند تنگ
 نداشتند و آوچكتر از اتاقهای  ، ستون اتاقهای حياط

 . بودند  زيرين طبقات
بودند ی  بيرون  حياط  بطرف آهی شمالی اتاقها8و7

  بهی  داشتند يعن  متر طول  و پنج وعًا بيستمجم
   بطرف آهی داخلی  اتاقها  رديف  طول  نصفء اندازه
 آوتاهتر  رديفی از انتهای ول.   خدا قرار داشتء خانه

   شده ديگر آشيدهی  اتاقها  موازات ديوار بهک اتاقها ي
  در بهک ، ي  شرق در سمتی  بيرون از حياط10و9. بود
 خدا نيز ء خانهی  جنوب در سمت. شد ی باز م اتاقها اين

   شده  تشكيل  اتاق  از دو رديف آهی  مشابه ساختمان
 خدا و ء  خانه  نيز بين  ساختمان اين.  بود، وجود داشت

ی  اتاقها  دو رديف بين11.  قرار داشتی  بيرون حياط
. راهرو بودک  يی، شمال  ساختمان ، مثل  ساختمان اين

   ساختمان اينی خروجی  درها  شكل و  و عرض طول
ی در ابتدا12. بودی  شمال  ساختمان  آن  مثل درست

   شرق  بطرف  ديوار روبرو آه  موازات راهرو، به
 اتاقها قرار  ورود بهی برای  بود، در  شده آشيده
 . داشت

و ی  شمال  دو ساختمان اين«:   گفت  من  مرد به آن13
   خدا هستند، مقدسء  خانه  در دو طرف آهی جنوب
ی  بحضور خدا قربان آهی در آنجا آاهنان. باشند یم

خورند و  ی هدايا را م ترين آنند، مقدس ی م تقديم
 را  جرمی ها ی و قربان گناهی ها ی قربانی،آردی هدايا

ی وقت14.  اتاقها مقدسند گذارند، زيرا اين یدر آنها م
  ، بايد پيش بروند  خدا بيرونء  بخواهند از خانه آاهنان
  خود را عوضی  لباسهای، بيرون  حياط  به از رفتن

   را از تن  خدمت مخصوصی آنها بايد لباسها. آنند
 از  پيش.  لباسها مقدسند  اين بياورند، چون  بيرون

ی  رو  به  آه از ساختمانی هاي  قسمت  آن ورود به
 ».بپوشندی ديگری ها ، بايد لباس  باز است عموم

 
  خداء  خانه ء محوطهء اندازه

 خدا،  ءهای داخلی خانه  قسمت  گرفتن  از اندازه  مرد پس آن15
   را هم  بيرونء  برد تا محوطه  شرقی بيرونء مرا از دروازه

   شكل  مربعء  خدا در يک محوطهء خانه20-16.  بگيرد اندازه
 متر   و پنجاه  دويست  هر حصار آن محصور بود و طول

   محل  بود آه  خدا برای اينء دور خانه حصار  اين. بود
 . عمومی جدا آند  را از محل مقدس

  خدا حضور پرجالل
 آنار   مرد بار ديگر مرا به  آن سپس

 بود   مشرق  رو به آهی  بيرون حياط ء دروازه
 از  اسرائيلی  خدا  حضور پرجالل ناگهان2. آورد
ی  آبها او مانند غرشی صدا.  پديدار شد مشرق

   روشن  از حضور پر جاللش  بود و زمين روشانخ
 در  بود آهی  رؤياي  شبيه  رؤيا ديدم  در اين آنچه3. شد

،   در آن آهی  و نيز رؤياي  بودم آنار رود خابور ديده
.  آمد ديدم ی م  اورشليم  آردن خرابی برای او را وقت

   هنگام و در اين4  افتادمک  خا  در حضور او به سپس
  داخلی  شرقء  خداوند از دروازه ر جاللحضور پ

 . خدا شدء خانه
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   حياط  بلند آرد و به  خدا مرا از زمين  روح آنگاه5
 خدا را ء  خداوند خانه حضور پر جالل. آوردی داخل

 ء  خانه  از داخل  آه خداوند را شنيدمی صدا6. پر آرد
ی ها  قسمت آهی مرد. (آرد ی م  صحبت خدا با من

 هنوز در آنار  گرفت ی م  خدا را اندازهء ه خان مختلف
 .) بود  ايستاده من

   خاآی، اينجا جايگاه ای انسان«:  فرمود  من خداوند به7
؛ در اينجا   است  استقرار من  و محل  من  سلطنت تخت

 و  ايشان.  بود  خواهم  ساآن  اسرائيل  قوم تا ابد در ميان
 و   خدايان  بار ديگر با پرستش  ايشان پادشاهان

 مرا   قدوس  خود، نام ستونهای يادبود سالطين
های خود را در  آنها بتكده8.  نخواهند آرد حرمت بی

   و بتهای آنان  من  بينء فاصله.  بنا آردند  منء آنار خانه
های خود را   يک ديوار بود و در آنجا بت فقط
 مرا   خود نام  قبيح  اعمال  با اين چون. پرستيدند می
 را هالک   خود ايشان  با خشم  هم دار آردند، من هلك

 را از  ها و ستونهای يادبود سالطين ، بت حال9.  نمودم
 .  شوم  شما ساآن  تا ابد در ميان خود دور آنيد تا من

  ام  داده  تو نشان  به  خدا را آه ء خاآی، خانه ای انسان«10
  نما و طرح را از   و ايشان  آن  تشريح  اسرائيل برای قوم

اگر 11.  شوند  خود خجل  گناهانء  ساز تا از همه  آگاه آن
   تمام  شدند، آنوقت اند، واقعًا شرمنده  داده  انجام  آه از آنچه
 يعنی   بده  شرح  را برای ايشان  ساختمان جزئيات
  های ورودی و هر چيز ديگری آه  درها، راه جزئيات
 را   آن  و قوانين رات مقرء همه. شود  می  آن  به مربوط

  تمام:  خدا  خانه  قانون  است اين12.   بنويس برای ايشان
.   است ، مقدس  بنا شده  برفراز تپه  خدا آهء  خانهء محوطه

 ».  است  خدا همين ء خانه بلی، قانون
 

  قربانگاه
   شكل  مربعء بلندی پايه:   است  اين های قربانگاه اندازه13
.  بود  يک وجب  دورتادور پايه ءلندی لبه متر و ب  نيم آن
 بلندی يک متر   به ، يک سكوی چهارگوش روی پايه14

   فاصله  پايه ء متر با لبه  نيم  از هر طرف  آه قرار داشت
 بلندی دو متر   سكو، سكوی ديگری به روی اين.  داشت
 متر با   نيم  از هر طرف  سكو هم اين.  بود  شده ساخته
   نيز به سكوی سوم15.   داشت  فاصله اول سكوی ء لبه

.  بود  قرار گرفته  روی سكوی دوم  ترتيب همين
 بر چهار   چهار شاخ  آه ها را روی سكوی سوم قربانی
   سكوی سوم هر ضلع16. سوزاندند  بود می  آنء گوشه
   هفت  دوم  شكل  سكوی مربع هر ضلع17.  متر بود شش

   پايهء  لبه ءفاصله. ( بود وجب سكو يک  ء لبه متر و ارتفاع
  درسمت.)  متر بود  نيم ، از هر طرف تا سكوی اول
 وجود   از آن هايی برای باال رفتن  پله شرقی قربانگاه

 . داشت
   آنچه  بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به18
 شد بايد   ساخته  قربانگاه اينی وقت!   آن  توجه گويم یم

 آنها   شود و خون  تقديم بر آنی ختنسوی ها یقربان
   آار به اينی برا19.  گردد  پاشيده قربانگاهی رو

 هستند   صادوق و از نسلی  الوء  از قبيله آهی آاهنان
ک  بيايند،ي  بحضور من خدمتی توانند برا یم و

  ، خودت سپس20.   بده گناهی قربانی  برا گوساله
   قربانگاه ر شاخ را بردار و بر چها از خونشی مقدار

با .   بپاش  آنء و لبهی ميانی  سكوء و بر چهار گوشه
ک  را تبر ، آن  را طاهر ساخته ، قربانگاه  عمل اين
  گناهی قربانی  برا را آهی ا بعد گوساله21. ینماي یم

  ، بيرون  شده تعيينی  را در جا  بگير و آن  شده تقديم
 .  خدا بسوزانء ازخانه

   تقديم  برای قربانی گناه عيب  بز نر بی يک روز دوم«22
   آه  طاهر شود همانگونه  آن  با خون  تا قربانگاه آن

 تطهير   مراسم وقتی اين23.  بود  طاهر شده  گوساله باخون
   از ميان عيب  بی  و يک قوچ  دادی، يک گوساله را انجام

  آنها را بحضور من24.   بگير و آنها را قربانی آن گله
  ، آنها را بعنوان  روی آنها نمک پاشيده ور تا آاهنانبيا

 . آنند قربانی سوختنی تقديم
 و   روز، هر روز يک بز نر، يک گوساله تا هفت«25

   قربانی گناه ، آنها را بعنوان  گرفته  گله  از ميان يک قوچ
   آار را به اين26.  باشند عيب  آنها بايد بیء همه.   آن تقديم

   اين  تا به  بده  روز انجام  تا هفت قربانگاهمنظور تبرک 
   هفت بعد از اين27.  شود  طاهر و آماده  قربانگاه طريق

های  های سوختنی و قربانی  بايد قربانی روز، آاهنان
   تقديم آورند، روی قربانگاه  می  مردم سالمتی را آه

   آه  را من اين.  شد  از شما خشنود خواهم  من آنگاه. آنند
 ». گويم  می خداوند هستم
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  ، آاهنان رهبر، الويان
 ء  دروازه  به  مرد مرا دوباره ، آن سپس
  دروازهی برد، ولی  بيرون حياط یشرق

 بايد   دروازه اين«:   گفت  من خداوند به2.  بود بسته
   از آن هيچكس.  باشد و هرگز باز نشود  بسته هميشه

  اسرائيلی د، خدا خداون  آه عبور نكند، زيرا من
  فقط3.  بماند  بايد بسته ؛ پس ام  شده  داخل  از آن هستم

 بنشيند و در   دروازهء تواند در محوطه یم» رهبر«
 از  او فقطی ول.  بخورد مقدسک  خورا حضور من

تواند  ی م دروازهی  در انتها  واقع  بزرگ  اتاق راه
 ».ود بر  بيرون  شود و از آن  دروازهء وارد محوطه

 جلو  بهی  شمالء  دروازه  مرد مرا از راه  آن آنگاه4
   حضور پر جالل  و ديدم  آردم نگاه.  خدا آوردء خانه

   و سجده افتادمک  خا به.  را پر آرد خداوند، خانه
   بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به5.  آردم
   نما و قوانين  توجه بدقتی شنو یو می بين ی م آنچه
  مواظب.   آن  مراعات گويم ی تو م  به  خدا را آهء خانه
   قوم به7و6.  خدا نشوندء  وارد خانه  افراد ناشايست باش

ی ا«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه متمرد اسرائيل
،   من بهی  قربان  تقديم ، شما هنگام اسرائيل یبن

   منء  خانه  را به  سرآش ء نشده ختنهی  اجنب اشخاص
 ء  بر همه  عالوه پس. ايد  آرده  را آلوده  و آن دهآور

ی  مقدس وظايف8. ايد  شكسته ، عهد مرا هم گناهانتان
  ايد، بلكه  نداده  انجام  بودم  شما سپرده  به را آه
 مرا ء  خانه ايد تا امور مقدس ها را اجير آرده یاجنب
 ». آنند اداره

ی  سرآشء ه نشد ختنهی  اجنب هيچ«: فرمايد یخداوند م9
  آنی  شود، حت  من  مقدسء  خانه  ندارد داخل حق
! آنند یمی  زندگ  اسرائيل  قوم  در ميان آهی هاي یاجنب

  قومی  وقت  شوند، چون بايد تنبيهی  الوء  قبيله مردان10
آوردند، ی بتها روی  دور شدند و بسو  از من اسرائيل
 ء در خانهتوانند  یآنها م11. آردندک  نيز مرا تر ايشان

  آنی  آارها  آنند و به  خدمت  نگهبان خدا بعنوان
ی  برا را آهی  بايد حيوانات ايشان. نمايندی رسيدگ
  شود، سر ببرند و آماده ی م آوردهی سوختنی قربان

   قوم  ايشان چونی ول12. آنندک  آم  قوم باشند تا به

   نمودند و باعث  ديگر ترغيب  خدايان  پرستش مرا به
   آه  من  سبب  اين  شوند، به  غرق ند آنها در گناهشد

.   آنم  را تنبيه  ايشان  آه خورم ی م  قسم خداوند هستم
 مرا   آاهن شوند و بعنوانک  نزدي  من آنها نبايد به13

 نبايد   من  از اشياء مقدس  هيچكدام به.  آنند خدمت
  را آهی گناهانی  سزا  ايشان  ترتيب بدين.  بزنند دست

  ايشان14. شوند یبينند و رسوا م یاند م  شده مرتكب
 خواهند آرد   خدمت  منء  در خانه  نگهبان  بعنوان فقط

 .خواهند نمودک آمی عادی  را در آارها و قوم
آردند، ک  بتها مرا تر  بسبب اسرائيل یبنی اما وقت«15

ی  آاهن  خدمت  به  صادوق  پسران  فقطی، الوء از قبيله
 اينها بايد   فقط بنابراين.  دادند  ادامه  منء انهخود در خ

ها  ی آنند و قربان  بيايند و مرا خدمت  حضور من به
   داخل  منء  خانه  به  ايشان فقط16.  نمايند را تقديم

 .خواهند شدک  نزدي  من  قربانگاه خواهند شد و به
 مرا بجا  ، مراسم  آرده  خدمت آنها در حضور من

 .خواهند آورد
ی  داخل  وارد حياط بخواهند از دروازهی وقت«17

   خدمت  هنگام به. بپوشندی  آتان  لباس بشوند، بايد فقط
   لباس  خدا نبايد هيچء يا در خانهی  داخل در حياط

ی ها ها و زير جامه عمامه18.  باشند  داشته برتنی پشم
 ايجاد  آهی چيز.  باشد  آتانء  بايد از پارچه ايشان
نزد ی  بيرون  حياط بهی وقت19. د نبايد بپوشند آن عرق
   را از تن خدمتی ها گردند، بايد لباس ی باز م قوم

 بگذارند و  مقدسی خود درآورند و در اتاقها
  مقدسی ها  لباس  به ديگر بپوشند، مبادا قومی ها لباس

 .ببينندی ا  بزنند و صدمه آنها دست
بلند ی يا موسر خود را بتراشند ی آنها نبايد مو«20

ی وقت21.  آنند  را آوتاه  بايد آن  باشند، بلكه داشته
   خورده شود نبايد شراب یمی  داخل وارد حياطی آاهن
  باآرهی دختر يهودک  با ي  فقط او مجاز است22. باشد

او .  آند  ازدواج  بوده  آاهن  شوهرش آهی ا يا بيوه
 . آند ج ازدوا  شده  داده  طالق آهی تواند با زن ینم
،   و نامقدس مقدسی  چيزها  ميان  بايد فرق آاهنان«23
 . دهند  تعليم  من  قوم را بهک و ناپاک پا

   موجود ميان  بايد اختالفی، قاض  در مقام آاهنان«24
 صادر آنند  آهی هر حكم.  آنند  و فصل  را حل قومم
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   بايد در تمام آاهنان.  باشد  من  قوانين بايد بر اساس
 مرا بجا آورند و   و دستورات ، قوانين مقدسی هاعيد

 . شود  داشته  نگه  روز سبت  حرمت  باشند آه مواظب
 نزديک شود و   مرده  شخص  بدن  نبايد به آاهن«25

، جسد پدر يا   بدن  آن مگر آنكه.  سازد خود را نجس
 شوهر  ، برادر يا خواهری آه ، پسر يا دخترش مادرش
   از طاهر شدن ، پس  صورت در اين26. ، باشد نداشته

 خود   وظايف  روز صبر آند تا باز بتواند به بايد هفت
 سر آار   به  آه روز اول27.  دهد  خدا ادامهء در خانه

 خدا ء  داخلی و خانه گردد و وارد حياط خود باز می
 را  اين.  آند  تقديم شود، بايد برای خود قربانی گناه می
 . گويم  می م خداوند هست  آه من
   ميراث  من چون.  باشند داشتهک  نبايد مل آاهنان«28

 !  هستم ايشانک و مل
ی ها یو قربانی آردی  از هدايا ايشانک خورا«29
آورند  ی خدا مء  خانه  به  قوم  آه جرمی ها ی و قربان گناه
 نمايد   خداوند تقديم  به  هر چه هرآس. شود ی م تأمين
 .گيرد ی م  تعلق  آاهنان به
 خداوند   به آهی  هداياي  و تمام  محصوالتء نوبر همه30

  نوبر محصول.  خواهد بود  آاهنان آنيد مال ی م وقف
 بدهيد تا خداوند   آاهنان  بايد به  را هم هايتان غله
   نبايد گوشت آاهنان31.  دهد  را برآت هايتان خانه
  دريدهی  جانور  يا بوسيله  مرده را آهی  و حيوان پرنده
 .، بخورند شده

 
   زمين تقسيم

   تقسيم  اسرائيل  قبايل  ميان وقتی زمين«
 ملک   بعنوان  از آن شود، بايد يک قسمت می

   ملک بايد طولش اين.  گردد  خداوند وقف  به مقدس
.  آيلومتر باشد  ده  و عرضش  آيلومتر و نيم دوازده
   ملک مقدس اين3و2.  خواهد بود ، مقدس  ملک  اين تمام

   طول  شود بطوريكه  مساوی تقسيم  دو قسمت بايد به
   پنج  آن  و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده هر قسمت

 خدا ء ، بايد خانه  دو قسمت در يكی از اين. آيلومتر باشد
   و پنجاه  خدا دويستء  خانه مساحت.  شود ساخته

 و  يست ب  عرض  به  آن  اطراف  باشد و زمين مترمربع
   مقدس ، تمام  از زمين  قسمت اين4.  متر خالی بماند پنج

   خدا خدمتء  در خانه  آاهنانی آه منازل. خواهد بود
   از ملک مقدس  قسمت  خدا در اينء آنند، و نيز خانه

   آنهم ، آه  ديگر ملک مقدس قسمت5.  خواهد شد ساخته
 دارد  رض آيلومتر ع  و پنج  طول  آيلومتر و نيم دوازده

   خدا خدمت ء در خانه  آه  الويان  سكونت بايد برای محل
 . يابد آنند اختصاص می

   به  ديگر هم  زمين قطعهک  ي مقدسک آنار مل«6
 دو آيلومتر و   و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده طول
شهر ک ، ي  زمين در اين.  شود  در نظر گرفته نيم
 . شود  ساخته  اسرائيل قومی برا

 شود،  تعيين» رهبر«ی  نيز برا  زمين دو قطعه«7
ی  و شهر، و ديگر مقدسک ملی در جوار غربی يك

  از اينک  هر ي  طول آهی آنها بطوری در جوار شرق
 و  مقدسک  مل  عرض  برابر مجموع  زمين قطعه دو

   به  غرب  به  از شرق  زمين اين.  شهر باشد عرض
  اين8.  باشد سرائيل ا قبايلی از زمينهای  يك موازات

خواهد بود و » رهبر « ، سهم  زمين دو قطعه
   تمام  نخواهند آرد بلكه  ظلم ، ديگر بر قوم رهبران
   اسرائيل  قبايل بينی  را بطور مساو ماندهی  باق زمين
 واگذار   خودشان  را به  هر قبيله ، سهم  نموده تقسيم

 ».خواهند آرد
  از غارت«: فرمايد ی م  اسرائيل  رهبران خداوند به9

 را   بكشيد و ايشان  دست  من  قوم  دادن  و فريب آردن
 با  هميشه.  نكنيد  بيرون هايشان و خانهک  مل از ميان
 . و درستكار باشيد انصاف

ها و   از وزنه  نكنيد بلكه  خود تقلب در معامالت«10
   بايد به*  و بت* ايفه11.  نماييد  استفاده ميزانهای درست

 واحد   حومر آه ، يک دهم  يعنی هر يک يک اندازه
   بايد برابر بيست  **يک مثقال12.  باشند گيری است اندازه
 . باشد  مثقال  و يک منا برابر شصت ِگراه

 
 هدايا و عيدها

                                                 
ظرفی » بت«گيری جامدات و  ظرفی برای اندازه» ايفه«    *

 .گيری مايعات بود برای اندازه

 . گرم بود11ر5مثقال در زمان حزقيال حدود   **
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 قرار  آنيد بدين ی م  تقديم آهی  هداياي ميزان«15و14و13
   برداشت آهی  از جو و گندم شصتمک ي:  است
   زيتون  از درختان آهی  از روغن آنيد، يكصدم یم

ی  گوسفند گوسفند از هر دويستک گيريد، ي یخود م
ی آردی اينها هدايا.  داريد اسرائيلی ها  در چراگاه آه

هستند ی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها یو قربان
 را  اين.  آنند  تقديم  گناهانشانء آفارهی  بايد برا  قوم آه
 . گويم ی م داوند هستم خ  آه من
» رهبر «  بايد هدايای خود را به  اسرائيل قوم«16

 عيدهای   هنگام  به  آه  است  رهبر اينء وظيفه17. بدهند
   و ساير اعياد، حيوانات ، روزهای سبت  ماه اول

قربانی سوختنی، هدايای آردی و هدايای نوشيدنی را 
، هدايای  اهاو بايد قربانی گن.  سازد  آماده برای قوم

آردی، قربانی سوختنی و قربانی سالمتی را برای 
 ». سازد  آماده  اسرائيل  قوم  گناهء آفاره

 هر   اول  از ماه در روز اول«: فرمايد یخداوند م18
  عيب ی ب گاو جوانک  خدا يء تطهير خانهی ، برا سال
  گناهی  قربان  اين از خونی  مقدار آاهن19.  آنی قربان

 خدا، بر ء  در خانه  را بر چهارچوب ، آن هرا گرفت
   حياطء  دروازه  و بر چهار چوب  قربانگاهء گوشه چهار
ی ، برا  ماه  همان در روز هفتم20. بپاشدی داخل

 باشد  شدهی  گناه  مرتكب  سهوًا يا ندانسته  آه هرآس
 خدا تطهير ء  خانه  ترتيب بدين.   آار را بكن نيز همين
 .خواهد شد

   مدت  را به ، عيد پسح  ماه  همان ر روز چهاردهمد«21
   روز، فقط  هفت در طی اين.  بگيريد  روز جشن هفت
  در روز اول22.  شود  خورده  خميرمايه  بدون نان

   قوم  تمام  خود و گناه  گناه عيد، رهبر بايد برای رفع
 روز  در هر هفت23. ، يک گاو قربانی آند اسرائيل

 خداوند   به قربانی سوختنی برای تقديمعيد، او بايد 
 گاو و   هفت  شامل  قربانی، روزانه اين. تدارک بيند

 هر   هم  گناهء برای آفاره.  باشد عيب  بی  قوچ هفت
رهبر بايد يک 24. روز يک بز نر قربانی شود

 آردی   هديه  آردی با هر گاو و يک ايفهء  هديه*** ايفه

                                                 
 . ليتر22معادل , واحد اندازه گيری: ايفه    ***

 آرد، يک   هر ايفه ز همراه آند و ني  تقديم با هر قوچ
 . بدهد  زيتون  روغن ****هين

   مدت بانها را به ، عيد سايه  هفتم  ماه روز پانزدهم«25
 عيد   روز اين هفتی در ط.  بگيريد  روز جشن هفت
   هديهی،سوختنی ، قربان گناهی بايد قربان» رهبر«نيز 
 ». آند  تقديم و روغنی آرد

 
  حياطی  شرقء روازهد«: فرمايد یخداوند م

در ی  باشد، ول  بسته  روز هفته  ششی،داخل
رهبر از 2.  باز شود  ماه اولی  و روزها روز سبت

 شود   دروازهء  محوطه  بزرگ وارد اتاقی  بيرون حياط
  آهی  بايستد و در حال  دروازه و آنار چهارچوب

  او را تقديمی سالمتی و قربانی سوختنی ، قربان آاهن
 از   آند، سپس  عبادت  دروازهء ، در آستانهآند یم

.  باز بماند  تا غروب دروازه.  شود  خارج دروازه
، جلو   ماه اولی  و روزها سبتی  بايد در روزها قوم3

 . نمايند  خداوند را پرستش  دروازه اين
  سبتی  رهبر در روزها آهی سوختنی ها یقربان«4
  قوچ  ک و ي عيب یب   بره آند، شش ی م  خداوند تقديم به
   تقديم  او با هر قوچ آهی  آردء هديه5.  باشند عيب یب
ها هر  برهی برای باشد، ول * ايفهک آند، بايد ي یم

   هر ايفه همراه. تواند بدهد ی بخواهد م  آه مقدار هديه
در روز 6.  آند  نيز تقديم  زيتون  روغن هينک آرد، ي
ک  و ي  بره  شش، عيب ی ب گاو جوانک ، ي  ماه اول
 او با هر گاو  آهی  آردء هديه7.  بياورد عيب ی ب قوچ
 نيز  هر قوچی  باشد و برا ايفهک آند بايد ي ی م تقديم

 بخواهد   آه ها هر مقدار هديه برهی برای ول.  ايفهک ي
   روغن هينک  آرد، ي  هر ايفه تواند بدهد، همراه یم

 . آند  نيز تقديم زيتون
،   شده  داخل  دروازه  بزرگ  اتاق ز راهرهبر بايد ا«8

 عيدها،  اما هنگام9.  شود  نيز خارج  راه از همان
 از  آهی آيند، آسان ی خداوند م عبادتی  برا قومی وقت

شوند بايد از  ی خدا مء وارد خانهی  شمال ءدروازه
  ء از دروازه آهی  شوند و آسان خارجی  جنوبء دروازه

                                                 
 . ليتر بوده است4احتماًال در حدود : هين  ****

 .24و 11: 45نگاه کنيد به    *
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  بيرونی  شمالء يد از دروازهاند با وارد شدهی جنوب
 وارد  آهی ا  ندارد از دروازه  حق  آس هيچ. بروند
   بيرون  مقابلء  بايد از دروازه  شود، بلكه  خارج شده
 باشد،   مردم  عيدها، رهبر بايد همراه در اين10. رود
ی  شود و وقت شوند او نيز داخل ی م آنها داخلی وقت

 .ود ش  خارج شوند او هم ی م خارج
، با هر  مقدسی ها ، در عيدها و جشن بنابراين«11

   هم  شود و با هر قوچ  آرد تقديم ايفهک  ي گاو جوان
 بخواهند  ها هر مقدار آه برهی برای ؛ ول ايفهک ي
  هينک  آرد، ي  هر ايفه همراه.  آنند توانند هديه یم

 رهبر   آه هر وقت12.  شود  نيز تقديم  زيتون روغن
 او ء  هديه  آند، خواه  تقديم  داوطلبانهء يهبخواهد هد

 بايد ی،سالمتی  قربان باشد و خواهی سوختنی قربان
 باز شود تا بتواند  برايشی  داخل حياطی  شرقء دروازه
.  آند  تقديم روز سبتی ها ی قربان  را مثل هايش یقربان

 سر او   برود و پشت  بيرون  راه بعد او بايد از همان
 . شود ته بس دروازه

،  عيب ی ب سالهک  يء برهک  بايد ي هر روز صبح«13
.  شود  خداوند تقديم بهی سوختنی  قربان بعنوان

ک  از ي آهی  آردء  هديه  هر روز صبح همچنين15و14
   زيتون  روغن  هين سومک  و ي  آرد نرم  ايفه ششم
  ی دايم قانونک  ي اين.  شود  باشد، تقديم  شده تشكيل
  همراهی  آردء  و هديه برهک  ي  هر روز صبح  آه است

 خداوند  ، به روزانهی  قربان  بعنوان  زيتون با روغن
 ». شود تقديم

 يكی   زمينی به اگر رهبر قطعه«: فرمايد خداوند می16
 او   به  برای هميشه  زمين  آند، آن  هديه از پسرانش

   يكی از غالمانش ولی اگر به17.   خواهد داشت تعلق
 را تا   زمين تواند آن  می  فقط  غالم زمينی ببخشد، آن

   بايد به  زمين بعد آن.  دارد  خود نگه ** آزادی زمان
   به  پسرانش  به دارايی رهبر فقط.  شود  داده رهبر پس

 را   ندارد ملک افراد قومم رهبر حق18. رسد  می ارث
  ن بيرو  ملک خودشان  را از ميان  نمايد و ايشان غصب

                                                 
. گرفت آزادی غالمان هر پنجاه سال يکبار صورت می  **

 .55-8: 25نگاه کنيد به الويان 

 زمينی ببخشد بايد از   پسرانش اگر او بخواهد به. آند
 ».امالک خود بدهد

   بود، مرا به  آنار دروازه  مرد از دری آه ، آن سپس19
آنجا .  بودند آورد  شمال  رو به  آه  آاهنان اتاقهای مقدس

   نشان  من  غربی اتاقها، او جايی را به در انتهای سمت
 و   قربانی جرم  گوشت  آاهناندر اينجا«:  و گفت20داد 

  شود نان  می  هديه پزند و با آردی آه  را می قربانی گناه
دهند تا   می  آارها را در اينجا انجام اين. آنند  می درست

   بيرونی برده  حياط  به های مقدس  قربانی چيزی از اين
 ».ای نرسد  صدمه  قوم نشود و به

 هر  آورد و بهی ون بير  حياط بار ديگر مرا به22و21
،   حياطء در هر گوشه.  برد  حياطء از چهار گوشهک ي

 متر   پانزده  متر و عرض  بيست  طول بهی  بزرگ اتاق
ی سنگی ا  طاقچه  اتاق  اين دورتادور داخل23.  ديدم

   آه  قرار داشت در زير آنی  ديوار با اجاق  به چسبيده
  خادمين«:  گفت   من او به24.  رفت ی بكار م طبخی برا
آنند، در  ی م  تقديم  قوم را آهی هاي ی خدا قربان ءخانه
 ».پزند ی اتاقها م اين

 
  استی  خدا جارء  از خانه آهی ا رودخانه

 ء  ورودی خانه  راه  مرد بار ديگر مرا به آن
  ءای از زير آستانه  رودخانه ديدم. خدا آورد

   راست ز سمت و ا  جاری است  مشرق  خدا بطرفء خانه
،  سپس2. گذرد  جنوبی قربانی می ، يعنی از سمت خانه

 آورد و از   بيرون  شمالی از حياطء  دروازه مرا از راه
.   بيرونی رفتيم  شرقی حياطء  دروازه ، به آنجا دور زده
 ء  جنوبی دروازه  از سمت  رودخانه  آب در آنجا ديدم

گيری خود  ه انداز  مرد با چوب آن3. شرقی جاری بود
   گرفت  اندازه  شرق  بطرف  رودخانه پانصد متر در طول

   نقطه  در اين آب.  عبور داد و در آنجا مرا با خود از آب
پانصد متر ديگر 4. رسيد  می  قوزک پايم  به از رودخانه
 از   آه  گفت  من  و باز به  گرفت  اندازه  رودخانه در طول

پانصد 5. رسيد  می  تا زانويم  آب  دفعه اين.   عبور آنم آن
پانصد متر . رسيد  می  تا آمرم  آب متر دورتر از آن
   بود آه  بقدری عميق  بار رودخانه ديگر پيمود و اين

 از   شناآنان  و مجبور بودم  عبور آنم  از آن توانستم نمی
 .  بگذرم آن
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؛ بعد   بخاطر بسپارم ام  ديده  را آه  آنچه  گفت  من او به6
   هنگام به7.  بازگرداند  رودخانه را از آنار آنم

ی  زياد  درختان  رودخانه  در دو طرف  ديدم بازگشت
 !اند سبز شده

  ء و دره  بيابان  از ميان  رودخانه اين«:   گفت  من او به8
   دريای مرده  و به  جاری است  شرق  سمت  به اردن
و آنها دهد  ريزد و در آنجا آبهای شور را شفا می می

   اين  با آب هر چيزی آه9. گرداند را پاک و گوارا می
 دريای  ماهيان. شود  می  پيدا آند، زنده  تماس رودخانه
 شفا   آبهايش شوند، چون  زياد می نهايت  بی مرده
 جاری شود، در آنجا   آب  اين  هر جا آه به. يابند می

  دريای  در ساحل ماهيگيران10. آورد  پديد می حيات
   مشغول  عجاليم  جدی تا عين ايستند و از عين  می مرده

 پر از تورهای   آن ساحل. شوند ماهيگيری می
، آنها را   برای خشک شدن ماهيگيری خواهد شد آه

 دريای   مثل دريای مرده. اند  آرده  پهن جلو آفتاب
ولی مردابها 11.  ماهيها پر خواهد شد  از انواع مديترانه

 همانطور شور  ، بلكه  شفا نخواهند يافت و باتالقهايش
   انواع  دريای مرده در سواحل12. باقی خواهند ماند

 هرگز   برگهايشان  خواهند روييد آه  ميوه درختان
 خواهند   پر ميوه  هميشه  نخواهند شد و درختان پژمرده

   بار خواهند آورد، چون  به  تازه  محصول بود و هر ماه
آبياری  ،  خدا جاری استء  از خانه  آهای  رودخانه با آب

 آنها خوراک مقوی و برگهای آنها ء ميوه. خواهند شد
 ». خواهد بود شفابخش

 
   اسرائيل سرزمينی مرزها

   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد یخداوند م13
  به:  شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  ميان ترتيب
،  شود  داده  دو قسمت)ی و منس مافراي (  يوسفء قبيله

  قسمتک ديگر يی ها از قبيلهک  هر ي بهی ول14
   قسم پدرانتانی  برا من.  شود دادهی بطور مساو

،  ، پس  بدهم  ايشان  را به  زمين  اين  آه  بودم خورده
 .شما خواهد بودک  مل  زمين ، اين حال

و    تا شهر حتلون مديترانهی از دريای مرز شمال«15
   و از آنجا تا شهر صدد ادامه  حمات از آنجا تا گذرگاه

 در   آه  و سبرايم  بيروته  سمت  به سپس16، يابد یم

رود و  ی م  قرار دارند پيش  و حمات  دمشق مرز ميان
  ، ختم  است  در سرحد حوران  آه  شهر تيكن به
 تا  مديترانهی از دريای  مرز شمال پس17. شود یم

   و دمشق  خواهد بود و حمات ر شرق د شهر عينون
 .  قرار خواهند داشت  آن در شمال

   حوران  تا آوه  از شهر عينونی،مرز شرق«18
 در   پيچيده  غرب  سمت  از آنجا به سپس. خواهد بود

از . رسد ی م  رود اردن  به جليلی دريای  جنوبء دماغه
رود و از آنار  ی م  پيش آنجا در امتداد رود اردن

 را از  رسد و اسرائيل ی تامار م  به  گذشته مردهی يادر
 و جلعاد در  ، دمشق  حوران زمين. آند یجلعاد جدا م

 .  قرار خواهند داشت  آن شرق
   قادش های مريبوت مرز جنوبی از تامار تا چشمه«19

 مرزی مصر ء ، از آنجا در مسير رودخانه  شده آشيده
 .رسد  می ه دريای مديتران ، به امتداد يافته

 در  آغاز شدهی مرز جنوبی از انتهای مرز غرب«20
ی  مرز شمال يابد و به ی م  ادامه مديترانهی امتداد دريا

 .شود ی م ختم
   قبايل  مرزها بايد بين  اين  محدود ميان زمين«21

ی  برا ارثک  ي  را چون زمين22.  شود  تقسيم اسرائيل
 در   آه ايشانی اه  و خانواده غريبانی  و برا خودتان
  آنها بايد از همان.  نماييد  شما هستند، تقسيم ميان
 .ها برخوردار باشند یشما اسرائيلی  و مزايا حقوق

 در  آهی ا قبيلهی ها بايد از زمينها  غريبه  اين سهم23
   آه  را من اين.  شود  داده  ايشان آنند، به یمی  زندگ آن

 ». ام  گفته خداوند هستم
 

   اسرائيل  سرزمين تقسيم
  هر  سهم ها و زمين قبيلهی  اسام  است اين
   دانء  قبيله زمينی مرز شمال: از آنهاک ي

ی باشد، از دريا ی م سرزمينی  مرز شمال  همان آه
،   حمات ، و از آنجا تا گذرگاه  تا شهر حتلون مديترانه

   آشيده  و حمات  دمشق  و مرز بين شهر عينون
  اسرائيلی  مرز شرق  بين  ديگر آه  قبايل سهم. شود یم

   ترتيب گيرد، به ی قرار م  در غرب مديترانهی و دريا
 ی،اشير، نفتال:   زير است  شرح  به  جنوب  به از شمال

 .، يهودا ، رئوبين  افرايمی،منس
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  قرار دارد آهی  مخصوص  يهودا، زمين در جنوب8
 و   است نيم آيلومتر و   دوازده  جنوب  به از شمال

از ک  هر ي  برابر طول  غرب  به  از شرق  آن طول
 .باشد ی م  اسرائيل قبايلی زمينها

 خداوند  ، ملک مقدس  مخصوص  زمين  اين در وسط9
 آيلومتر   ده  و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده  طول به

 خواهند   زمين  سهمی از اين آاهنان10. قرار دارد
 آيلومتر و   دوازده  غرب  به رق از ش  آنان سهم.  داشت
 ء خانه. باشد  آيلومتر می  پنج  جنوب  به  و از شمال نيم

   زمين اين11.  قرار دارد  آاهنان  زمين خداوند در وسط
   مرا اطاعت  آه  است  صادوق  نسل برای آاهنان

 الوی ء  قبيلهء  و بقيه  اسرائيل  قوم نمودند و هنگامی آه
.  مرا ترک نكردند  ورزيدند، ايشان اه شدند و گن گمراه

   زمين ترين  مقدس  آه  قسمت ، اين  زمين  تقسيم هنگام12
   آنار آن زمينی آه.  باشد  ايشان  مخصوص ، سهم است

 و  شكل13.   است  ساير الويان  سكونت قرار دارد محل
 روی   دو زمين اين. باشد  می  اول  زمين  مثل  آنء اندازه
   آيلومتر عرض  و ده  طول  آيلومتر و نيم ه دوازد هم

   ملک مقدس  آه  زمين  قسمتی از اين هيچ14. دارند
 آسی   و يا به  يا معاوضه ، نبايد فروخته خداوند است

 خداوند   به  و متعلق  مقدس  زمين اين.  شود  داده انتقال
 . است

  طول  بهی ا  خداوند، منطقه مقدسک  مل در جنوب15
   دو آيلومتر و نيم  و عرض  آيلومتر و نيم دوازده

  توانند در آن ی م قوم.  وجود دارد  عمومء استفادهی برا
شهر .  نمايند  استفاده آنند و از زمينی  زندگ قسمت

   شكل  شهر به اين16.  شود  ساخته  آن بايد در وسط
 متر   و پنجاه  دو آيلومتر و دويست  ضلع بهی مربع
   عرض بهی  خال زمينک ور شهر يدورتاد17. باشد

.  شود  تعيين چراگاهی  متر برا  و پنج صد و بيست
   آيلومتر و عرض  پنج  طول بهک  هر ي دو مزرعه18

در ی  و ديگر  شرق در طرفی  آيلومتر، يك دو و نيم
  اين.  باشد مقدسک  مل  به  شهر، متصل  غرب طرف
. باشد یشهر می  اهال  عمومء استفادهی  برا مزارع

 باشند  آهی ا  شهر، از هر قبيله  ساآنان تمام19
 . آنند توانند از آنها استفاده یم

   خداوند روی هم  با ملک مقدس  منطقه  اين تمام20
   تشكيل  آيلومتر و نيم  دوازده  ضلع مربعی به

 .دهند می
   به  شكل  مربعء  ناحيه  اين دو طرفی زمينها22و21
 مرز   به  زمينها از شرق  اين. دارد تعلق» رهبر«

 محدود  آنی  مرز غرب  به  و از غرب اسرائيلی شرق
   به  يهودا و از جنوب  زمين  به هستند، و از شمال

 .شوند ی م  ختم  بنيامين زمين
  قبايل ، زمينهای ساير  مخصوص  زمين در جنوب23-27

ی  مرز شرق  بين  آه  قبايل  اين سهم.  قرار دارند اسرائيل
   قرار دارد به  در غرب  و دريای مديترانه اسرائيل
،  بنيامين:   زير است  شرح  به  جنوب  به  از شمال ترتيب
 .، جاد ، يساآار، زبولون شمعون

  های مريبوت مرز جنوبی جاد از تامار تا چشمه28
 مرزی  ء، و از آنجا در مسير رودخانه  شده  آشيده قادش

 .رسد  می ريای مديترانه د  به مصر امتداد يافته
   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد یخداوند م29

 ». شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  بين ترتيب
 

 شهری ها دروازه
   نام  به  دارد و هر دروازه  دروازه شهر دوازده30-34

 هر يک از  طول. شود  می  ناميده  اسرائيل يكی از قبايل
  متر  و پنجاه ر دو آيلومتر و دويستحصارهای شه

، يهودا   رئوبين  نام های حصار شمالی به دروازه.  است
   نام های حصار شرقی به دروازه. و الوی می باشند

های حصار  دروازه. باشند  می  و دان ، بنيامين يوسف
   ، يساآار و زبولون  شمعون  نام جنوبی به
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 جاد، اشير   نام های حصار غربی به دروازه .باشند می

 .باشند و نفتالی می
شهر  «  آن باشد و نام ی آيلومتر م  شهر نه محيط35
 . است» خدا



 

انيالد
 

،   جنگ  فاتح  بود آه  چنين  زمان  آن رسم.  پسر جوانی بود  يهودا، دانيال  سرزمين  به  لشكرآشی بابل در زمان
   به  جديد دست آرد تا نتوانند برضد حاآم  دور می  را از وطنشان  خورده  رشيد آشور شكست  و جوانان بزرگان
 .آنند  تبعيد می  بابل  سرزمين  را به يروزی بر يهودا، دانيال از پ ها پس  بابلی بنابراين.  بزنند شورش

.  آنند  را خدمت  بابل شوند تا نبوآدنصر، پادشاه  می  وی انتخاب  نفر از دوستان  و سه ، دانيال  بابل در سرزمين
   بابل اليی در حكومت وا  مقام آيد، به  بود برمی  ديده  پادشاه  تعبير خوابی آهء  از عهده  اينكه  بدليل دانيال

 .شود  می منصوب
، از   آتاب  دومء نيمه.  دارد آند، ربط  او تعبير می  و خوابهايی آه  زندگی دانيال  حوادث  به  آتاب  اول  فصل شش
 . دارد  اختصاص  خوابها و رؤياهای دانيال ، به  دوازدهم  تا فصل  هفتم فصل

رؤياهای .  ، است  امپراطوری پارس ، منجمله  جهان  قدرتهای بزرگء ، درباره  آمده  هفت  در فصل رؤيايی آه
 تا  آند آه  از رويدادهايی می  رؤياها حكايت اين. باشد  می  حكومتهای گوناگونء  درباره  تا دوازده  هشت فصل
. واهد بود و جاودانی خ  خداوند عادالنه ملكوت.   خواهند پيوست  خداوند بوقوع  ملكوت  روی آار آمدن زمان

  در اين.  نخواهد داد  نيز رخ  و در آينده  است  نداده  خداوند رخ  از قدرت  رويدادی خارج  بشر هيچ در تاريخ
 و   است  خدای متعال دنيا در تسلط«:   است  مسلط  جهان  خداوند بر اوضاع  آه خوانيم  بارها و بارها می آتاب

 ).17 :4(» بخشد  آند می  اراده  هر آه  بر ممالک دنيا را به او حكومت

  در دربار نبوآدنصر دانيال
  يهودا،  پادشاه  يهوياقيم  سلطنت  سوم در سال

   خود به  با سپاهيان  بابل نبوآدنصر پادشاه
خداوند .  نمود  را محاصره  آرد و آن  حمله اورشليم
 گيرد و   اسارت  را به  او يهوياقيم  داد آه اجازه
را ی ساناو آ.  آند  خدا را غارتء  خانه  مقدس ظروف

 در  خويشی  معبد خدا  بود با خود به  اسير آرده آه
 .  معبد گذاشتء  را در خزانه  برد و ظروف بابل

 وزير دربار خود اشفناز دستور داد  نبوآدنصر به4و3
اسير ی  يهود زادگان  و اشراف  شاهزادگان از ميان

را ی  بابل  و علوم  آند و زبان  را انتخاب ، چند تن شده
باشند ی  جوانان بايست ی افراد م اين.  ياد دهد نان آ به

  ، با استعداد، تيزهوش قيافه  عضو، خوش  نقص بدون
.  باشند  در دربار را داشته خدمتی و دانا، تا شايستگ

 و   تعليم  سال  سه  در طول  آه  مقرر داشت پادشاه5
خورد  ی او م آهی ، هر روز از خوراآ  ايشان تربيت
 از   بدهند و پس  آنان نوشيد به ی او م آهی و شراب
 . او بياورند  خدمت ، آنها را به  سال  سه پايان

 ء  از قبيله  شدند، چهار جوان  انتخاب  افرادی آه در بين6
 و عزريا بودند،  ، حننيا، ميشائيل  اسامی دانيال يهودا به

او .  آنها داد  وزير دربار نامهای جديد بابلی به آه7
 را  ، ميشائيل را بلطشصر، حننيا را شدرک  دانيال

 .ميشک و عزريا را عبدنغو ناميد
  آهی و شرابک  از خورا  گرفت  تصميم دانيالی ول8

شد نخورد، زيرا  ی م  داده  ايشان  به  پادشاه از طرف
، از وزير  پس.  شود گرديد او شرعًا نجس ی م باعث

ر ه9.  او دهد بهی ديگری  آرد غذا دربار خواهش
 و   را در نظر وزير دربار عزت چند خدا دانيال

 ترسيد   دانيال او از تصميمی ول10،  بود  بخشيده احترام
  شما را تعيينک  خورا  آه پادشاهی وقت«:  و گفت
   سن  هم  شما از ساير جوانان ، ببيند آه است  آرده

   است تر هستيد ممكن پريده خود الغرتر و رنگ
 »! جدا آنند  از تن را دستور دهد سرم

 وزير دربار  آهی  را با مأمور  موضوع  اين دانيال11
 و  ، حننيا، ميشائيل  دانيال  وضع بهی رسيدگی برا

و پيشنهاد آرد 12   گذاشت  بود در ميان عزريا گمارده
 آنها   به  و آب  حبوبات  روز فقط ، ده امتحانی برا
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 ديگر  جوانان را با   آنان  مدت و بعد از اين13، بدهد
   آند و آنگاه خورند مقايسه ی م پادشاهک  از خورا آه

   مأمور موافقت آن14. آنها نظر دهدک در مورد خورا
 . نمود  را امتحان  روز ايشان  ده  مدت آرد و به

   رفيق  و سه  سررسيد، دانيال  مقرر به مهلتی وقت15
ند خورد ی م پادشاهک  از خورا  ديگر آه او از جوانان

 مأمور وزير دربار از  پس16. سالمتر و قويتر بودند
   آنان ، به  شده  تعيين و شرابک خورای  بعد بجا  به آن

 .داد ی م حبوبات
ی و فهمک  در  چنان  چهار جوان  اين خداوند به17

   آن  و حكمت  علوم  توانستند تمام  ايشان بخشيد آه
ی  تواناي  دانيال  او به  گذشته از اين.  را بياموزند زمان

 .تعبير خوابها و رؤياها را نيز عطا فرمود
   آن  و تربيت تعليمی  برا  پادشاه آهی مهلتی وقت18

 رسيد، وزير دربار   پايان  بود به  آرده  تعيين جوانان
نبوآدنصر با هر 19.  آورد  را بحضور پادشاه ايشان

  و ، حننيا، ميشائيل دانيال. از آنها گفتگو آردک ي
   را به  ايشان  پادشاه  بهتر بودند؛ پس عزريا از بقيه

   مطرح را آهی ا  هر مسئله پادشاه20.   گماشت خدمت
 را در   چهار جوان اينی  و داناي آرد، حكمت یم

   تمام  از حكمت  بيش  مرتبه ، ده  آن  به  دادن پاسخ
 . يافت ی ديار م  آن  و منجمان جادوگران

،   پادشاه  آورش  بدست  بابل  فتح م تا هنگا دانيال21
 .آرد ی م  در دربار خدمت همچنان

 
  نبوآدنصر خواب

 . خوابی ديد  سلطنتش  دوم نبوآدنصر در سال
   آرد آه  او را مضطرب  چنان  خواب اين
.  رود  خواب  به  دوباره  بيدار شد و نتوانست سراسيمه

   و رماالن بينان ، طالع ، جادوگران  منجمانء  همه پس2
 . را تعبير آنند خود را احضار آرد تا خوابش

ی خواب«:  گفت3  ايستادند  در حضورش همهی وقت
   آن خواهم ی، از شما م  آرده  مرا مضطرب  آه ام ديده

 ». تعبير آنيد منی را برا
 ابد   تا به پادشاه«:  گفتند  پادشاه  ارامی به  زبان آنها به4

 ».  آنيم  را بگوييد تا تعبيرش خوابتان!  بماند زنده

اگر شما :   است  اين  من حكم«:  داد  جواب پادشاهی ول5
،   چيست  و تعبيرش ام ديدهی  خواب  نگوييد چه  من به

 را  هايتان  آنند و خانه تكه  شما را تكه دهم یدستور م
 و  ام ديدهی  خواب اگر بگوييد چهی ول6!  نمايند خراب
 و  دهم ی م  و انعام  شما پاداش ، به  چيست تعبيرش
ی  خواب ، بگوييد چه حال.  بخشم ی و افتخار م عزت
 »؟  چيست  و تعبيرش ام ديده

ما ی  را برا اگر شما خوابتان«:  باز گفتند ايشان7
 »؟  آنيم  تعبيرش توانيم ی نكنيد چطور م تعريف

گرديد  ی م  فرصت  دنبال مطمئنم«:  داد  جواب پادشاه8
بدانيد اگر ی ول9؛  بدر ببريد  سالم  جان  من حكم از  آه

 در مورد شما اجرا خواهد   من  را نگوييد حكم خواب
 بگوييد   دروغ  من  به ايد آه آردهی  تبان شما با هم. شد
   فراموش  موضوع  اين  زمان  با گذشت  اميد اينكه به

   شوم  مطمئن  هم  مرا بگوييد تا من خواب. شود
 ».  است آنيد درست ی م آهی تعبير

ی  دنيا آس در تمام«:  گفتند  پادشاه  در جواب حكيمان10
   را انجام  پادشاهء  خواسته  بتواند اين شود آه یپيدا نم
 و   از منجمانی، يا حاآم  پادشاه  هيچ تابحال. دهد

  نخواستهی  چيز  خود چنين بينان  و طالع جادوگران
.   است خواهند ناممكن ی م  پادشاه  آه آنچه11.  است

   شما بگويد چه تواند به ی نم  جز خدايان هيچكس
آنند  ینمی  با انسانها زندگ  هم خدايان. ايد ديدهی خواب

 ». بگيريمک  آم تا از ايشان
   فرمان  شد آه  خشمگين  را شنيد چنان  وقتی اين پادشاه12
  ارانش و ي دانيال13.  را صادر آرد  بابل  حكيمان  تمام قتل
 . شوند  آشته بايست  می  جزو آسانی بودند آه هم
 مأمور   آه  جالدان رئيسک  نزد اريو اما دانيال15و14

 در   و بصيرت  و با حكمت  بود، رفت فرمانی اجرا
  پادشاه چرا«:  پرسيد دانيال.   گفت  با او سخن  باره اين
  تمامک  اريو آنگاه» ؟  است صادر آردهی  فرمان چنين

 . آرد  تعريف دانيالی ماجرا را برا
   و از او مهلت  رفت  بحضور پادشاه  دانيال پس16

   خانه  به سپس17.  او را تعبير آند  تا خواب خواست
 و   خود حننيا، ميشائيل  را با ياران  و موضوع رفت

 از   آه  خواست او از ايشان18.  نهاد عزريا در ميان
 آند   رحم ند تا بر ايشان نماي آسمانها درخواستی خدا
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   و تعبيرش ديدهی  خواب  چه  پادشاه  دهد آه و نشان
  همان19.  شوند  آشته ، مبادا با ساير حكيمان چيست
ی  آشكار شد و او خدا  راز بر دانيال  در رؤيا آن شب

 خدا تا ابد  بر نام«:  گفت20،   نموده آسمانها را ستايش
،   اوست از آنی اي و توان زيرا حكمت!  باد سپاس

   آه  و اوست  اوست وقتها و زمانها در دست21
   به  آه اوست. آند ی م  و نصب  را عزل پادشاهان
. بخشد یمی ، داناي  دانايان  و به ، حكمت حكيمان

. سازد ی را آشكار م  و نهان  اسرار عميق  آه اوست22
،  استی مخفی  در تاريك  را آه  و آنچه او نور است

، زيرا  ، از تو سپاسگزارم اجدادمی خدای ا23. داند یم
ما را ی و دعای ا بخشيدهی  و تواناي  حكمت  من به

   آگاه آنی  و معن  پادشاه ، مرا از خواب  آرده اجابت
 ».یا ساخته

 دستور   پادشاه  از طرف آهک  نزد اريو  دانيال آنگاه24
  يمانحك«:   و گفت  را بكشد، رفت  بابل  حكيمان داشت
 را   ببر تا آنچه مرا نزد پادشاه.   را نكش بابل
 ».  او بگويم خواهد بداند به یم

 برد   را بحضور پادشاه  دانيال با عجلهک  اريو پس25
  ام را پيدا آردهی  يهود از اسيرانی  يك من«:  و گفت

 ». را بگويد  پادشاه تواند خواب ی م آه
  چهی بگويی توان یتو مآيا «:   گفت  دانيال  به پادشاه26

 »؟  چيست  و تعبيرش ام ديدهی خواب
، جادوگر و  ، منجم  حكيم هيچ«:  داد  جواب دانيال27

.  جا آورد  را به  پادشاهء  خواسته تواند اين بينی نمی طالع
 رازها را آشكار   آه  هست ولی خدايی در آسمان28
 بيفتد، از  قبايد اتفا  می  در آينده  را آه او آنچه. سازد می
،   ديده  پادشاه خوابی آه.   است  خبر داده  پادشاه  به پيش
 :  است اين

رازها    بوديد، خدايی آه ، وقتی در خواب ای پادشاه«29
   اتفاق  در آينده  آه سازد شما را از آنچه را آشكار می
   آه  جهت  از آن  خواب اما اين30.   ساخت خواهد افتاد آگاه

 نظر بر   از اين  آشكار نشد، بلكه  بر من  داناترم از ديگران
 . شوند  آگاه  از تعبير آن  آشكار شد تا پادشاه من
   بزرگی را ديديد آهء  مجسمه ، در خواب ای پادشاه«31

 از   مجسمه سر اين32.  و ترسناک بود بسيار درخشان
 و  ، شكم  از نقره  و بازوهايش ، سينه طالی خالص

 قسمتی  ، پاهايش  از آهن ساقهايش33،  مفرغ از  رانهايش
   آن  به  حالی آه در همان34.  بود  و قسمتی از گل از آهن
 از   انسان  دست  دخالت  بوديد، سنگی بدون  شده خيره
   اصابت  مجسمه  پاهای آهنی و گلی آن  جدا شد و به آوه

 از طال و  ، آه  مجسمه سپس35. آرد و آنها را خرد نمود
   شكل  و به  بود، فرو ريخت  و آهن  و گل  و مفرغ هنقر

 آرد،   پراآنده  ريز درآمد و باد آنها را مانند آاه ذرات
   آن اما سنگی آه.  باقی نماند  اثری از آن بطوری آه

 دنيا را   بزرگی شد و تمام  بود آوه  را خرد آرده مجسمه
 . در بر گرفت

 :  آن تعبير  بود، اما حال  اين خواب«36
 هستيد، زيرا خدای آسمانها   شاهان ، شما شاه ای پادشاه«37
.   است  بخشيده  و توانايی و شكوه  و قدرت  شما سلطنت به
   و پرندگان  و حيوانات  جهان  مردم او شما را بر تمام38

.  شما هستيد  مجسمه سر طاليی آن.   است  گردانيده مسلط
 * ديگری  رسد، سلطنت  پايان  شما به اما وقتی سلطنت39

 شما خواهد   ضعيفتر از سلطنت روی آار خواهد آمد آه
   مفرغی آن  شكم  همان  سومی آه ، سلطنت  از آن پس. بود

   دنيا سلطنت  باشد روی آار خواهد آمد و بر تمام مجسمه
 ظهور   به  ** چهارم ، سلطنت  از آن پس40. خواهد آرد

 چيز   خواهد بود و همه قوی  آهن خواهد رسيد و همچون
 ديديد  همانطور آه42و41.  خرد خواهد آرد  آوبيده را در هم

   و قسمتی از گل  قسمتی از آهن پاها و انگشتهای مجسمه
 خواهد شد و   تقسيم  سلطنت  اين دهد آه  می  نشان اين. بود

   گل  قوی و بعضی مثل آهن   مثل های آن بعضی از قسمت
  دهد آه  می  نشان  و گل  آهن مخلوط43.  خواهد بود ضعيف
، با   وصلت های سلطنتی سعی خواهند آرد از راه خانواده

   مخلوط  با گل  آهن يكديگر متحد شوند، ولی همانطور آه
 .شود، آنها نيز متحد نخواهند شد نمی

، خدای آسمانها   پادشاهان  آن  سلطنت در دوران«44
  گز از بين هر  آه سلطنتی برقرار خواهد ساخت

   پيروز نخواهد شد، بلكه  و آسی بر آن نخواهد رفت
 خواهد   مغلوب  آوبيده  سلطنتها را در هم  آنء همه

                                                 
حکومت ماد و پارس است و » سلطنت ديگر«منظور از     *

 .باشد حکومت يونان می» سلطنت سوم«منظور از 

 .باشد احتماًال حکومت روم می» سلطنت چهارم«  **
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   است اين45.  تا ابد پايدار خواهد ماند  و خودش ساخت
   از آوه  انسان  دست  دخالت  بدون  سنگی آه معنی آن

را خرد  و طال  ، نقره ، گل ، مفرغ  آهن جدا شد و تمام
   در آينده  را آه  آنچه  خدای بزرگ  وسيله  اين به. آرد
تعبير .   است  داده  نشان  پادشاه  خواهد افتاد، به اتفاق
 ».  گفتم  آه  است  همين  عين خواب

   او را تعظيم  شده  خم  نبوآدنصر در برابر دانيال آنگاه46
. انندآرد و دستور داد برای او قربانی آنند و بخور بسوز

براستی خدای شما خدای «:   گفت  دانيال  به پادشاه47
،   اسرار است ء و آشكار آننده  و خداوند پادشاهان خدايان
 ».  است  راز را بر تو آشكار آرده  او اين چون

 وااليی داد و هدايای   مقام  دانيال  به ، پادشاه سپس48
 و   بابل ام تم  او بخشيد و او را حاآم  فراوانی بهء ارزنده
 در پی   پادشاه آنگاه49.   خود ساخت  حكيمانء  همه رئيس

، شدرک و ميشک و عبدنغو را بر   دانيال درخواست
 در دربار  ، اما خود دانيال  امور مملكتی گماشتء اداره

 .نبوآدنصر ماند
 

   آتشء  طال و آورهء مجسمه
 بلندی سی متر  ای از طال به نبوآدنصر مجسمه

   را در دشت  و آن  متر ساخت ی سهپهنا و
   تمام به  سپس3و2.  برپا نمود  بابل در سرزمين» دورا«

 ، داران ، خزانه ، قاضيان ، واليان ، حاآمان اميران
 فرستاد   پيغام  مملكت  و ساير مقامات ، وآيالن مشاوران

 آمدند  وقتی همه.  بيايند اش  مجسمه  برای تبرک نمودن آه
جارچی دربار با 4 ايستادند،   مجسمه آنو در برابر 

 از نژادها،  ای مردمی آه«:  آرد صدای بلند اعالم
 را   پادشاه ايد، فرمان  شده  جمع و زبانهای گوناگون قومها
 بايد   موسيقی را شنيديد همه وقتی صدای آالت5: بشنويد

   نبوآدنصر پادشاه  طال را آهء ه خاک بيفتيد و مجسم به
 سرپيچی   فرمان  از اين هر آه6.  آنيد ، سجده برپا آرده
 خواهد   انداخته  آتشء  آوره  داخل  به درنگ نمايد، بی

 ».شد
،   مردمء  شدند، همه نواختهی  موسيق آالتی  وقت پس7

افتادند و ک  خا  بودند به  آه  و نژاد و زبان از هر قوم
 . آردند  را سجده مجسمه

،   يهوديان  رفتند و عليه زد پادشاه ن ای از بابليان ولی عده9و8

   ابد زنده  تا به پادشاه«: ، گفتند  گشوده  اعتراض  به زبان
 وقتی صدای   صادر شد آه فرمانی از پادشاه10! بماند
 خاک بيفتند و   بايد به  شود، همه  موسيقی شنيده آالت

 آار را نكند،  و اگر آسی اين11 طال را بپرستند، ء مجسمه
 نامهای  چند يهودی به12.  شود  انداخته  آتشء  آوره ل داخ به

 بر   آسانی آه ، ميشک و عبدنغو، يعنی همان شدرک
سرپيچی   ايد، از دستور پادشاه  گماشته  مملكتی بابلء اداره
 ء و مجسمه شما را بپرستند  آنند و حاضر نيستند خدايان می

 ». آنند ايد، سجده  برپا نموده طال را آه
شد و دستور داد ک دنصر بسيار غضبنانبوآ13

.  بياورند و عبدنغو را بحضورشک ، ميش کشدر
ی ا«:  پرسيد  از ايشان پادشاه14 آنها را آوردندی وقت
   نه  دارد آه و عبدنغو آيا حقيقتک ، ميش کشدر

 برپا   طال را آهء  مجسمه پرستيد و نه ی مرا م خدايان
ی صدای يد تا وقت آن  خود را آماده حال15؟  ام نموده
  بيفتيد و مجسمهک  خا شنويد به یرا می  موسيق آالت

   به درنگ ی آار را نكنيد ب اگر اين.  آنيد را سجده
   ببينم  خواهيد شد؛ آنوقت  انداخته  آتشء  آوره داخل
 ». برهاند  من تواند شما را از دست یمی  خداي آدام

ای «:  دادند ، ميشک و عبدنغو جواب شدرک16
 خواهد   بر سرمان  چه  آه نبوآدنصر، ما را باآی نيست

، خدای ما   شويم  انداخته  آتشء  آوره  داخل اگر به17. آمد
  پس.  دهد  ما را نجات  قادر است پرستيم  او را می آه

ولی 18.  تو خواهد رهانيد ، او ما را از دست ای پادشاه
طالی تو  ء  و مجسمه  خدايان  آه حتی اگر نرهاند، بدان

 ». آرد  نخواهيم را سجده
، ميشک و عبدنغو   بر شدرک نبوآدنصر بشدت19

 برابر   را هفت  آوره غضبناک شد و دستور داد آتش
 خود را   سربازان و چند نفر از قويترين20بيشتر آنند 

، ميشک و عبدنغو را ببندند و در  احضار آرد تا شدرک
   آوره  داخل ستند و به ب  آنها را محكم پس21.  بيندازند آتش

 بود   زياد شده  دستور پادشاه  به  آه  آوره آتش22. انداختند
   پادشاه  مأمور اجرای حكم  سربازان  شديد بود آه آنچنان

، شدرک و ميشک و عبدنغو   ترتيب  اين به23!  را آشت
 . افتادند های سوزان  شعله  در ميان  و پا بسته دست
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 و از   از جا برخاست زده يرت نبوآدنصر ح ناگهان24
   نفر را در آتش مگر ما سه«:  خود پرسيد مشاوران
 »؟ نينداختيم

 ».  است ، چنين پادشاهی  ای،بل«: گفتند
   چهار نفر را در آتش ولی من«:  نبوآدنصر گفت25
   و در ميان  و پای آنها باز است دست!  بينم می
 آنها  ی به آسيب زنند و هيچ  می  قدم های آتش شعله
 »!  است  خدايان چهارمی شبيه! رسد نمی

شد و ک  نزدي  آتشء  آورهء  دهانه  نبوآدنصر به آنگاه26
ی ا! ، عبدنغو ک، ميش کشدری ا«: فرياد زد

   ايشان پس» ! بياييد ، بيرون متعالی  خدا خدمتگزاران
 . آمدند  بيرون  آتش از ميان

   پادشاه شاوران و م ، واليان ، حاآمان  اميران سپس27
ی  آنها آسيب  بدن  به  شدند و ديدند آتش  جمع دور ايشان
از ی ، اثر  نشده  سوخته از سرشانی ، موي نرسانيده
دود نيز ی بوی  و حت  نيست لباسشانی روی سوختگ

 !دهند ینم
،  کشدری  بر خدا ستايش«:   نبوآدنصر گفت آنگاه28
اد تا  خود را فرستء  فرشته و عبدنغو آهک ميش

 بودند   آرده  او توآل  به  خود را آه خدمتگزاران
 نكردند و   را اطاعت  پادشاه آنها فرمان.  دهد نجات

خود ی را جز خدای خدايی حاضر شدند بميرند، ول
 .نكنندی  و بندگ پرستش

 و  از هر نژاد و قوم:   است  اين  من  فرمان پس«29
و ک و ميشک شدری  بضد خدا ، هرآس زبان
  اش  خواهد شد و خانه تكه بگويد، تكهی دنغو سخنعب

ی مانند خدای  خداي  خواهد گرديد؛ زيرا هيچ خراب
 ». بخشد  را نجات  بندگانش تواند اينچنين ینم  ايشان

ی  واالتر و عبدنغو مقامک و ميشک  شدر  به پادشاه30
 . داد  بابل در سرزمين

 
  نبوآدنصر  دوم خواب

  تمامی  را برا  پيام ين، ا نبوآدنصر پادشاه
ی  از نژادها و زبانها دنيا آهی ها قوم
 : بودند، فرستاد گوناگون

   آارهای عجيبی را آه خواهم می2!  با درود فراوان
   برای شما بيان  است  آرده  من  در حق خدای متعال

.  انگيز است  و شگفت آارهای او چقدر بزرگ3.  آنم
 ! زوال  بی لطنتش و س پادشاهی او جاودانی است

 در قصر خود   نبوآدنصر در ناز و نعمت من4
 مرا   آه ديدمی  خواب شبک ي5.  آردم یمی زندگ
   حكيمان  تمام دستور دادم6.   انداخت  وحشت  به سخت
ی وقت7.  را تعبير نمايند  را احضار آنند تا خوابم بابل
  بينان  و طالع ، فالگيران ، جادوگران  منجمانء همه
، اما   آردم  تعريف ايشانی  را برا  خوابم مدند، منآ

   دانيال سرانجام8.  را تعبير آنند آنها نتوانستند آن
   شده  بلطشصر بر او گذاشته منی  خدا  نام آهی مرد

 آمد و  ، بحضور من  در اوست  مقدس  خدايان و روح
،  او بازگو آردهی  برا  بودم  ديده را آهی  خواب من
 : گفتم

   روح  آه دانم ی، م  حكيمان بلطشصر، رئيسی ا«9
ی برای  راز  هيچ  و دانستن  در توست  مقدس خدايان

  آهی  خواب اينی  بگو معن  من به.   نيست تو مشكل
 :  چيست ام ديده

   زمين  در وسط  آه ديدمی  بسيار بلند درخت«11و10
   به  سرش  شد آه  آنقدر بزرگ  درخت اين.  بود روييده
توانستند  ی دنيا م  مردمء  همه آهی  رسيد بطور آسمان

 پربار  هايش شاخه و   تروتازه برگهايش12.  را ببينند آن
  جانوران.   داشت  مردمء همه  آافی برایء بود و ميوه
   درميان  و پرندگان  آرميده اش زير سايهی صحراي
 دنيا از   مردم  بودند و تمام  گرفته  پناه هايش شاخه
 .خوردند ی م اش ميوه

از ی  مقدسء  فرشته  آه  ديدم ، در خواب سپس«13
  درخت:  بلند گفتی و با صدا14  آمد  زمين  به آسمان

 و   آنيد، ميوه  را قطع هايش را ببريد و شاخه
   از زير آن  بريزيد تا حيوانات  زمين را به  برگهايش
 ء هآندی ول15.  بروند هايش شاخهی  از رو و پرندگان

بگذاريد و ی  باق  را در زمين آنی ها  و ريشه درخت
  ببنديد و در ميانی و مفرغی  را با زنجير آهن آن

 او   آسمان بگذاريد شبنم. صحرا رها آنيدی ها سبزه
!  بخورد  صحرا علف را تر آند و با حيوانات

   عقل او بهی  انسان  عقل  سال هفتی بگذاريد برا16
   فرشتگانء  بوسيله  تصميم اين17!  شود تبديلی حيوان
 دنيا   بدانند آه  جهان  تا مردم  است  شده  اعالم مقدس
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ک  بر ممال  و او حكومت  است متعالی  خدا در تسلط
  بهی بخشد، حت ی آند م  اراده  هر آه دنيا را به

 !  آدميان ترين پست
   من  به حال.   ديدم  بود خوابی آه ای بلطشصر، اين«18

 از تعبير   من  مملكت  حكيمان تمام.   چيست تعبيرشبگو 
 را  توانی آن اند، ولی تو می  عاجز مانده  خواب اين

 ».  در توست  مقدس  خدايان تعبير آنی زيرا روح
 بود در فكر   بلطشصر معروف  به  آه  دانيال آنگاه19

 او   به سرانجام.  ماند  و مبهوت ماتی  و مدت فرو رفت
 ». را بگو ؛ تعبيرش طشصر، نترسبل«:  گفتم

   خواب  در اين  آنچه ، آاش پادشاهی ا«:  داد او جواب
  آن20! توی  برا  بيفتد، نه  اتفاق دشمنانتی برای ا ديده
 رسيد   آسمان  به  شد و سرش بزرگی  ديد آهی درخت
و 21،  را ببينند  دنيا توانستند آن  تمام آهی بطور
ی  آافء پر بار و ميوهی ها  و شاخه تروتازهی برگها
 صحرا زير  ، و حيوانات  داشت  مردمء همهی برا
   پناه هايش  شاخه  در ميان  و پرندگان  آرميده اش سايه
 زيرا تو ی، توي  درخت ، آن پادشاهی ا22،  بودند گرفته

   آسمان  تو تا به و عظمتی ا  شده و بزرگی بسيار قو
 .  است  رسيده هان ج  نقاط  تو تا دورترين و حكومت

   زمين  به  از آسمان  را ديدی آه  مقدسء  فرشته سپس«23
   ببريد، ولی آنده  را ببريد و از بين درخت«:  آمد و گفت
 را با   باقی بگذاريد و آن  را در زمين های آن و ريشه

های   سبزه زنجير آهنی و مفرغی ببنديد و در ميان
 تر شود و   آسمان بگذاريد با شبنم. صحرا رها آنيد

 . بخورد  صحرا علف  با حيوانات  سال هفت
  استی چيزی ا  ديده  خواب  در اين  آنچه پادشاهی ا«24
تعبير .   است تو مقرر داشتهی  برا متعالی  خدا آه

  ی خواه  انسانها رانده تو از ميان25:   است  چنين خواب
 برد و مانندی  سر خواه  صحرا به شد و با حيوانات

ی  تر خواه  آسمان خورد و از شبنمی  خواه گاو علف
دنيا ی  تا بدان  خواهد گذشت  منوال  بدين  سال هفت. شد

ک  بر ممال  و او حكومت  است متعالی  خدا در تسلط
   گفته اما چون26. بخشد ی آند م  اراده  هر آه دنيا را به
ی پی  وقت بماند، پسی  باق ها در زمين  و ريشه شد آنده

   دوباره آند، آنگاه ی م  حكومت  خدا بر زمين آهی ببر
،  پادشاهی ، ا پس27.  نشستی  خواه  سلطنت بر تخت

 بردار   دست  آردن از گناه.   آن  گوش  من  نصيحت به
   و به  بده  انجام  است  و درست  راست و هر چه
 ».ی بمان  تا شايد در امان  آن  احسان رنجديدگان

.  آمد  نبوآدنصر هستم  آه بالها بر سر من   اين تمام28
  بام ، يک روز بر پشت  خواب  بعد از اين  ماه دوازده29

   بابل و در وصف30.  زدم  می  قدم قصر خود در بابل
   با قدرت من!  و زيبايی  شهر بزرگ چه«:  گفتم می

 و   تا شكوه  بنا آردم  شهر را برای مقر سلطنتم خود اين
 ».  دهم  دنيا نشان  به خود را عظمت

از ی  صداي  بود آه  نشده  هنوز تمام  من سخنان31
ی  برا  پيام ، اين نبوآدنصر پادشاهی ا«:   گفت آسمان
از 32. شود ی م  از تو گرفته  سلطنت قدرت:  توست
 صحرا  و با حيواناتی شو ی م  انسانها رانده ميان
  سال   هفت.یخور ی م و مانند گاو علفی بر یبسر م
ی  خدا دنيا در تسلطی گذرد تا بدان ی م  منوال بدين
 هر  دنيا را بهک  بر ممال  و او حكومت  است متعال
 ».بخشد ی آند م  اراده آه
 از  من.  شد انجامی  پيشگوي  اين  ساعت در همان33

 و  خوردم ی م مانند گاو علف.   شدم  انسانها رانده ميان
ی  پرها  مثل موهايم. شد ی تر م  آسمان  با شبنم بدنم

   پرندگان  چنگال  چون  دراز شد و ناخنهايم عقاب
 .گرديد

 وقتی   نبوآدنصر هستم  آه ، من  سال  هفت درپايان34
   من  به  عقلم  دوختم  چشم  آسمان  و به  را بلند آردم سرم

   و آن  آردم  را پرستش  خدای متعال آنگاه.  بازگشت
 جاودانی  آند و سلطنتش  می نت سلط وجود ابدی را آه

   دنيا در برابر او هيچ  مردم تمام35.   نمودم ، ستايش است
های آسمانی و در   قدرت او در ميان. شوند  می شمرده
  هيچكس. آند خواهد می می   خاآی آنچه  آدميان بين
   او شود و يا او را مورد بازخواست تواند مانع نمی

 و  ، شكوه  بازگشت  سرم ه ب وقتی عقلم36. قرار دهد
   و اميرانم مشاوران.   خود را باز يافتم  سلطنت عظمت
 و   نشستم  سلطنت  بر تخت  بازگشتند و من نزد من
 . شد  بيشتر از پيش عظمتم

  آسمانها را آهی ، نبوآدنصر، فرمانروا  من اآنون37
   حمد و سپاس  است  و بر حق  درست  اعمالش تمام
او قادر .  آنم یياد می  بزرگ  او را به ام و ن گويم یم
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 . و خوار سازد  متكبرند، پست را آهی  آنان است
 

  بلشصر ضيافت
ی  بزرگ  ضيافت  بلشصر پادشاه شبک ي

 را   مملكت داد و هزار نفر از بزرگان  ترتيب
  بلشصر سرگرمی وقت4و3و2.  آرد دعوتی نوش  باده به

طال و ی  جامها بود، دستور داد آهی  خوار شراب
 خدا در ء  نبوآدنصر از خانه  جدش  را آه نقره

آنها را ی وقت.  بود، بياورند  آورده  بابل  به اورشليم
 در   پادشاه  و آنيزان  و زنان  و بزرگان آوردند، پادشاه
 از طال و  خود را آهی  نوشيدند و بتها آنها شراب

 بود،  ه شد  ساخته  و سنگ ، چوب  و آهن ، مفرغ نقره
 . آردند پرستش

   بودند، ناگهان  و نوش  عيش  غرق آهی اما در حال5
   آرد به  شروع  آمده بيرونی  انسان دستی انگشتها
.  بود  چراغدان  در مقابل آهی ديواری  رو نوشتن
نوشتند  ی انگشتها م  آن  خود ديد آه  با چشمان پادشاه

   شد آه زده  وحشت  پريد و چنان  رنگش و از ترس6
ی  رو توانست یخورد و نم ی م  هم  به زانوهايش
،  جادوگران«: ، فرياد زد سپس7.  بايستد پاهايش
 ء  بتواند نوشته هر آه!  را بياوريد  و منجمان بينان طالع
 بگويد،   من  را به اش یديوار را بخواند و معنی رو

  ، طوق پوشانم ی او م را بهی سلطنتی  ارغوان لباس
   سوم  و او شخص اندازم ی م  گردنش  بهطال را
 آمدند،  حكيمانی اما وقت8» . خواهد شد مملكت
ديوار را بخوانند و ی  روء  نتوانستند نوشته هيچكدام

 . را بگويند اش یمعن
   نيز به بزرگان!  بيشتر شد  پادشاه  و وحشت ترس9

   مادر از جريانء ملكهی اما وقت10.  بودند  افتاده وحشت
 رساند و   تاالر ضيافت  خود را به بر شد، با شتابباخ
  ترسان!  بماند  ابد زنده  تا به پادشاه«:   بلشصر گفت به

وجود ی  تو مرد در مملكت11.   نباش و مضطرب
  در زمان.   در اوست  مقدس  خدايان  روح دارد آه
 و   از بصيرت  داد آه ، نبوآدنصر، او نشان جدت
 او   و جدت برخوردار استی  خداي و حكمتی داناي
 و  بينان  و طالع  و جادوگران  منجمان  رياست را به
   آه  است  دانيال  شخص اين12.  آرد  منصوب رماالن

،  او را احضار آن.  بود  او را بلطشصر ناميده پادشاه
تواند خوابها  ی و م استی  و داناي زيرا او مرد حكيم

 دشوار  ايد و مسايل نم را تعبير آند، اسرار را آشف
 تو  ديوار را بهی  روء نوشتهی او معن.  آند را حل

 ». خواهد گفت
 از او  پادشاه.  آوردند  را بحضور پادشاه  دانيال پس13

ی هستی يهودی  از اسرا  دانيال آيا تو همان«: پرسيد
 اينجا   يهودا به  از سرزمين  نبوآدنصر پادشاه آه

ی  و شخص  در توست يان خدا  روح ام شنيده14آورد؟ 
 و  حكيمان15. ی و داناي  و بصيرت پر از حكمتی هست

ديوار را ی  روء  نوشته آردند آنی  سع  من منجمان
. نتوانستندی  بگويند، ول  من  را به اش یبخوانند و معن

  اسرار را آشفی توان ی م  آه ام  تو شنيدهء در باره16
  اينی ر بتوان اگ.ی آن  را حل  مشكل و مسايلی نماي

 تو   بهی، بگوي  من  را به آنی و معنی  را بخوان نوشته
 طال را  ، طوق پوشانم یرا می سلطنتی  ارغوان لباس
   مملكت  سوم  و تو را شخص اندازم ی م  گردنت به
 ». گردانم یم

دار  ها را برای خود نگاه  انعام اين«:  داد  جواب دانيال17
   را خواهم  نوشته  آن ولی من؛   ديگری بده  شخص يا به

،  ای پادشاه18.   گفت  تو خواهم  را به اش خواند و معنی
 و   و عظمت  نبوآدنصر، سلطنت  جدت  به خدای متعال
 از هر   مردم  او داد آه  عظمتی به چنان19. افتخار بخشيد

 را  هر آه. ترسيدند  از او می  و نژاد و زبان قوم
   نگاه  زنده خواست  را می  آه و هر آشت  می خواست می
گرداند و   سرافراز می خواست  را می ؛ هر آه داشت می

اما او مستبد و 20.  ساخت  می  پست خواست  را می هر آه
 برآنار   خدا او را از سلطنت متكبر و مغرور شد، پس

  از ميان21.   را از او گرفت  و جاللش آرد و شكوه
   حيوانی تبديل  عقل سانی او به ان عقل  شد و انسانها رانده

   گاو علف برد و مثل  سر می  به با گورخران.  گشت
  شد تا سرانجام  تر می  آسمان  از شبنم خورد و بدنش می

   و او حكومت  است  خدای متعال  دنيا در تسلط فهميد آه
 .بخشد  آند، می  اراده  هر آه بر ممالک دنيا را به

 نبوآدنصر   بر تخت بلشصر آهی اما تو ا«22
ی  ولی،دانست ی چيزها را م  اين  با اينكهی،ا نشسته
ی حرمت ی خداوند آسمانها ب تو به23. ی نشد فروتن

5



 8   دانيال
 

 

، با   اينجا آورده  او را بهء خانهی و جامهای آرد
و ی  نوشيد  در آنها شراب  و آنيزانت  و زنان بزرگان

،   و آهن ، مفرغ  از طال و نقره خود را آهی بتها
  بينند و نه ی م  نه اند آه  شده  ساخته  و سنگ چوب

ی  ولی؛ آرد فهمند، پرستش یمی  چيز شنوند و نه یم
   اوست  در دست و سرنوشتتی  زندگ  خدا را آه آن

 را فرستاد تا   دست  خدا آن پس25و24. یتمجيد ننمود
ی معن26.  ، فرسين منا، منا، ثقيل:  را بنويسد  پيام اين
خدا . »  شده شمرده«ی منا يعن:   است  چنين ته نوش اين

   به  آنء  و دوره  است  تو را شمرده سلطنتی روزها
خدا تو . »  شده وزن«ی  يعن ثقيل27.   است سر رسيده

   يافته  و تو را ناقص  آرده خود وزنی را در ترازو
   تو تقسيم مملكت. »  شده تقسيم«ی  يعن فرسين28.  است
 ». خواهد شد ها داده مادها و پارس  شود و به یم

را ی سلطنتی  ارغوان  بلشصر، لباس  فرمان  به پس29
 انداختند   گردنش  طال را به  پوشانيدند، طوق  دانيال به

 .  است  مملكت  سوم  شخص  آردند آه و اعالن
و 31  شد  آشته  بابل  بلشصر، پادشاه  شب همان30

 بود  و دو ساله   شصت  در آنوقت آهی  ماد داريوش
 .  نشست  سلطنت بر تخت

 
   شيران  در چاه دانيال

   مملكت  بر تمام  حاآم  صد و بيست داريوش
 وزير نيز  و سه2،  آنند  را اداره  تا آن گماشت

، از   آرده  نظارت  نمود تا بر آار حاآمان منصوب
   دانيال نكشيد آهی طول3.  نمايند  حفاظت  پادشاه منافع
 از ساير   داد آه  نشان  داشت آهی خاصی  داناي بدليل

   پادشاه پس.  تر است  باآفايت  و حاآمان وزيران
 او   را بدست  امور مملكتء  اداره  گرفت تصميم
 و   ساير وزيران  شد آه  امر باعث اين4 .بسپارد
آردند در ی  سع ايشان.  آنند  حسادت  دانيال  به حاآمان

 نشدند؛  موفقی پيدا آنند، ولی اهآار او ايراد و اشتب
 درستكار بود و   امور مملكتء  در اداره زيرا دانيال

  ، به سرانجام5. زد یاز او سر نمی  خطا و اشتباه هيچ
ی برای  ايراد توانيم یما هرگز نم«: يكديگر گفتند

   مذهبش  بوسيله فقط.   او پيدا آنيم  ساختن متهم
 ». اندازيم بي  دام  او را به توانيم یم

 تا ابد   پادشاه داريوش«:  رفتند و گفتند آنها نزد پادشاه6
 و  ، واليان ، حاآمان ، اميران ما وزيران7!  بماند زنده

 آنيد و دستور   قانونی وضع آنيم ، پيشنهاد می مشاوران
 درخواستی دارد   سی روز هر آس  مدت اآيد بدهيد آه
   را از خدا يا انسان  بطلبد و اگر آسی آن تنها از پادشاه

،  ای پادشاه8.  شود  انداخته  شيران ديگری بطلبد در چاه
   را امضا آنيد تا همچون  فرمان  اين آنيم  می درخواست

االجرا و تغييرناپذير  ها الزم  مادها و پارس قانون
 و   را نوشت  فرمان  اين  پادشاه  داريوش پس9» .شود

 .امضا آرد
  يافتی  آگاه  پادشاه صدور فرمان از  دانيالی وقت10

   رسيد به  خانه  به آهی هنگام.  شد اش رهسپار خانه
 بود،   اورشليم  رو به ها را آه  و پنجره  رفت باالخانه

   معمول او مطابق.  دعا نمود باز آرد و زانو زده
آرد و او را  یخود دعا می  بار نزد خدا سهی روز

 .نمود ی م پرستش
 دعا و   او را در حال  دانيال ندشمنای وقت11

 نزد   با هم همه12،  از خدا ديدند  حاجت درخواست
امضا ی ، آيا فرمان پادشاهی ا«:  رفتند و گفتند پادشاه

 خود  نبايد درخواستی روز آسی  تا س نفرموديد آه
، بطلبد و اگر   غير از پادشاهی،يا انسانی را از خداي

   شيران ، در چاهآندی  سرپيچ  فرمان از اينی آس
 » شود؟ انداخته
   فرمان  همچون  فرمان  اينی،بل«:  داد  جواب پادشاه

 ». االجرا و تغييرناپذير است ها الزم مادها و پارس
   يكی از اسيران  آه  دانيال اين«:  گفتند  پادشاه  به آنگاه13

   پادشاه آند و به  دعا می  مرتبه  روزی سه يهودی است
 ».نمايد  اعتنا نمی  صادر شده و فرمانی آه

  ی فرمان  چنين  را شنيد از اينكه  اين پادشاهی وقت14
   گرفت  شد و تصميم  ناراحت ، سخت صادر آرده

 فكر بود   در اين  تا غروب پس.  دهد  را نجات دانيال
 .  بيابد  دانيال نجاتی برای  راه آه
  دشاه نزد پا  دوباره  غروب  هنگام  به  اشخاص آن15

  ، همانطور آه پادشاهی ا«: بازگشتند و گفتند
   پادشاه ها، فرمان  مادها و پارس  قانون دانيد، طبق یم

 ».  تغيير است غيرقابل
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 را بگيرند و   دستور داد دانيال  پادشاه  سرانجام پس16
خدای تو «:   گفت  دانيال او به.  بيندازند  شيران در چاه

  سپس» .آنی تو را برهاند  می  او را عبادت  هميشه آه
سنگی نيز آوردند و بر 17.  انداختند  شيران  چاه او را به
 با انگشتر خود و  پادشاه.  گذاشتند  چاهء دهانه

 را مهر آرد تا آسی   آن  خويش انگشترهای اميران
 سلطنتی   آاخ  به سپس18.  دهد  را نجات نتواند دانيال

   غذا بزند يا در بزم  به  لب  اينكه  و بدون بازگشت
  روز بعد، صبح19.  بيدار ماند  آند تا صبح شرآت

و با 20،   رفت  سر چاه  به  و با عجله خيلی زود برخاست
، خدمتگزار خدای  ای دانيال«:   گفت صدايی اندوهگين

آردی   می  او را عبادت  هميشه  آه ، آيا خدايت زنده
 » دهد؟  نجات  شيران  تو را از چنگال توانست

  پادشاه«:  رسيد  پادشاه  گوش  به  صدای دانيال آنگاه21
 خود را ء  فرشته آری، خدای من22!  بماند تا ابد زنده

 آسيبی   من  تا به  را بست  شيران فرستاد و دهان
   و نسبت تقصيرم  در حضور خدا بی  من نرسانند، چون

 ». ام  تو نيز خطايی نكرده به
 را از   شاد شد و دستور داد دانيال نهايت ی ب پادشاه23
   بيرون  را از چاه دانيالی وقت.  آورند  بيرون چاه

خود ی  خدا  بود، زيرا به نديدهی  آسيب آوردند هيچ
 . بود  آرده توآل

   را متهم  دانيال را آهی  افراد  دستور پادشاه  به آنگاه24
  شان و فرزندان  را با زنان  بودند آوردند و ايشان آرده
   نرسيده  چاه  ته  هنوز به آنان.  انداختند  شيران  چاه به

 ! آردند شان پاره  پاره شيران  بودند آه
   تمام  را به  پيام ، اين  پادشاه  داريوش سپس26و25
 بودند،  گوناگونی  از نژادها و زبانها دنيا آهی ها قوم

 : نوشت
   آه مده ی م  فرمان  وسيله بدين!  با درود فراوان«

   آه منی  از قلمرو پادشاه  در هر قسمت هرآس
   او احترام  بترسد و به دانيالی باشد، بايد از خدا

 و   است  و جاودان زندهی بگذارد؛ زيرا او خدا
   آه اوست27. باشد ی م پايان ی و ب زوال ی ب سلطنتش
ی  و آارها او معجزات. رهاند یبخشد و م ی م نجات
  اوست. دهد ی م  انجام  و زمين مانانگيز در آس شگفت

 ». داد  نجات  شيران  را از چنگ  دانيال آه

 و   داريوش  سلطنت  در دوران  دانيال  ترتيب  اين به28
 . بود  و آامياب  موفقی، پارس آورش

 
 چهار جانور:   دانيال  اول خواب

،   بابل  بلشصر پادشاه  سلطنت  اول در سال
.   را نوشت ديد و آنی  خواب  دانيال شب کي

 : او  خواب  شرح  است اين
 باد   در اثر وزش  آه ديدمی پهناوری  دريا درخواب2

 و   چهار جانور عجيب سپس3.  شد از هر سو، متالطم
 از آنها با  هر آدام.  آمدند  از دريا بيرون بزرگ
 شير بود، اما  شبيهی اول4.   داشت تفاوتی ديگر
   بودم  شده  خيره  آن بهی وقت!   داشت عقابی اباله

 پرواز آند و مانند   شد و ديگر نتوانست  آنده بالهايش
   انسان  ايستاد و عقل  بر زمين دو پايشی  رو انسان
ی  بود و رو  خرس  شبيه جانور دوم5.  شد  او داده به

   دندانهايش در ميان.  شد  حملهء  ايستاد و آماده پاهايش
 جانور   آن  به  آه شنيدمی  و صداي  ديدم  دنده سه
  گوشتی توان ی م برخيز و هر چه«:  گفت یم

  او بر پشتش.  بود  پلنگ  جانور شبيه سومين6» !بخور
چهار ی  و دارا  داشت پرندگانی  بالها  مثل چهار بال
   داده  بر مردم  جانور اقتدار و تسلط  اين به! سر بود

 .شد
 بسيار   آه  را ديدم  جانور چهارم  در خواب سپس7

 خود را   جانور قربانيان اين. و نيرومند بودک هولنا
 را   آرد و بقيه پاره  پاره  و آهنينش بزرگی با دندانها

 جانور ديگر   جانور از سه اين.  نمود  له زير پاهايش
   شاخهايش بهی وقت8.   داشت  شاخ  بود و ده متفاوت
ديگر از ک  آوچ شاخک  ي ناگهان،   بودم  شده خيره
   از ريشه اولی  تا از شاخها  آنها ظاهر شد و سه ميان
   چشم چونی چشمانک  آوچ  شاخ اين.  شدند آنده
   تكبرآميز بيرون  سخنان  و از دهانش  داشت انسان

 .آمد یم
برقرار شد و ی داوری  برا  آه ديدمی  تختهاي آنگاه9
 او  لباس.  ست خود نش  بر تخت»یوجود ازل«

  ، خالص  مانند پشم سرشی ، سفيد و مو  برف همچون
 قرار  آتشينی ور بود و بر چرخها  او شعله تخت. بود

   جريان  در برابرش از آتشی ا رودخانه10.  داشت
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آردند و ميليونها  ی م  نفر او را خدمت هزاران.  داشت
ی  دفترها برا آنگاه.  بودند  ايستاده نفر در حضورش

 . شد گشودهی داور
 شد و   آشته  آه  را ديدم  جانور چهارم  آن سپس11

   او داشت آهی  شد، زيرا شاخ  سوزانده  در آتش بدنش
   سه  سلطنت قدرت12.  گفت ی تكبرآميز م سخنان

 شد   داده اجازهی ، ول  گرفته جانور ديگر نيز از ايشان
 . بمانند  زنده همچنانی مدت

ی  رو  آه  ديدم  انسان شبيهی  وجود  در خواب آنگاه13
وجود  « او بحضور آن.  آنجا آمد  به آسمانی ابرها
   سلطنت  و قدرت و اقتدار و جالل14  شد  آورده»یازل
 و نژاد او را   قومها از هر زبانء  شد تا همه  او داده به

  زوال ی ب و سلطنتشی  او ابد قدرت.  آنند خدمت
 .  است

 
  ال داني تفسير خواب

 و   گيج  بودم  ديده  آنچه ، از تمام ، دانيال من15
 آنار  آهی از آسانی  يك  به پس16.   شدم مضطرب

 رؤيا را از  اينی ، معن شدهک  بود نزدي  ايستاده تخت
  اين«17:  داد  شرح  را اينچنين  و او نيز آن او پرسيدم

   بر زمين  هستند آه ، چهار پادشاه چهار جانور بزرگ
   برگزيدگان سرانجامی ول18.  خواهند آرد طنتسل
 خواهند   دست  را به  سلطنت  تا ابد قدرت متعالی خدا

 ». گرفت
 جانور ديگر   از سه  آه  جانور چهارمء  درباره سپس19

 هولناک بود و با  ، آنكه  آردم  بود سؤال متفاوت
 خود را   و چنگالهای مفرغی، قربانيان دندانهای آهنين

. نمود  می  له  را زير پاهايش آرد و بقيه  می پاره پاره
 بعد   آوچكی آه  و شاخ  شاخ  ده  آنء  درباره همچنين20

   شد، سؤال  آنده  از ريشه  شاخ  ده  تا از آن برآمد و سه
   سخنان  و از دهانش  داشت  چشم  شاخی آه آردم

آمد و از شاخهای ديگر بلندتر بود،   می تكبرآميز بيرون
   خدا جنگ  با برگزيدگان  شاخ  اين  آه  بودم  ديده چون21

» وجود ازلی «  آن تا اينكه22، بر آنها پيروز شد،  آرده
 خدای  ، از برگزيدگان آمد و داوری را آغاز آرده

   به  سلطنت  قدرت  نمود و زمانی رسيد آه  حمايت متعال
 . واگذار شد ايشان

   چهارم ، سلطنت جانور چهارم«:   گفت  من او به23
 از   سلطنت اين.  ظهور خواهد آرد  بر زمين  آه است

 دنيا   مردم  خواهد بود و تمام ديگر متفاوتی سلطنتها
  ده24.  خواهد نمود  له  زير پاهايش  آرده پاره را پاره
   قدرت  به  سلطنت  از اين  هستند آه  پادشاه  او ده شاخ
آار خواهد آمد ی رو *ديگری  پادشاه سپس. رسند یم
 و آنها را   خواهد داشت  فرق  پيشين  پادشاه  با سه آه

   سخن متعالی او برضد خدا25.  خواهد آرد سرآوب
 خواهد آرد و   او ظلم  و بر برگزيدگان خواهد گفت

  را دگرگونی  و اعياد مذهب  قوانين خواهد آوشيد تمام
 در زير   و نيم  سال  سه  مدت  خدا به برگزيدگان. سازد
 . او خواهند بود سلطه

  آغاز خواهد شد و قدرتی ، داور  از آن اما پس«26
  از بينی  بكل  شده  از او گرفته  پادشاه  اين سلطنت

ی  سلطنتها  تمام  و عظمت  قدرت آنگاه27.  خواهد رفت
.  واگذار خواهد شد متعالی  خدا  برگزيدگان دنيا به
خواهد بود و ی دانجاوی  سلطنت متعالی  خدا سلطنت
 خواهند   و اطاعت  او را عبادت  جهان  پادشاهان تمام
 ».آرد

، بسيار  بيدار شدمی وقت.   ديدم آهی  بود خواب اين28
 را   بود، اما خوابم  پريده  رنگم  و از ترس  بودم آشفته
 .  نكردم تعريفی آسی برا
 

  و بز قوچ:   دانيال  دوم خواب
 . ديدم  بلشصر، خوابی ديگر  سلطنت  سوم در سال

   واقع  در شهر سلطنتی شوش  آه  ديدم در خواب2
 .  بودم  اوالی ايستاده ء، در آنار رودخانه  عيالم در استان

 دو   آه  ديدم ، يک قوچ آردم  می  نگاه  اطراف وقتی به3
   ديدم سپس.  بود  ايستاده  و آنار رودخانه  بلند داشت شاخ

.  ديگر بلندتر شد ا رشد آرد و از شاخ شاخه يكی از اين
زد و   می  شاخ  و جنوب ، شمال  بسوی مغرب  قوچ اين4

   آند يا از چنگش  با او مقابله توانست  جانداری نمی هيچ
آرد   می  عمل خواست او هرطور می.  بدر برد  سالم جان

 .شد  می و بزرگ

                                                 
باشد که  احتماًال دجال می» پادشاهی ديگر«نظور از م   *

 . آمده است4و3: 2شرحش در دوم تسالونيکيان 
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،  دمآر ی فكر م  بودم  ديده  آنچهء  درباره آهی در حال5
  او آنقدر سريع.  ظاهر شد بز نر از غربک  ي ناگهان

. رسيد ی نم  زمين  به  پاهايش  دويدن  موقع دويد آه یم
با 6   داشت  چشمانش  بلند در وسط شاخک  ي  بز آه اين
 با  سپس7.  دويد  دو شاخ  قوچ  آن  بطرف  قدرت تمام

 و   را شكست  برد و دو شاخش  حمله  بر قوچ غضب
 آوبيد و   زمين  به نداشتی برابری  يارا را آهاو 

 . دهد  نجات نبود او را از دستشی  آرد، و آس پايمال
   در اوج آهی در حالی  شد، ول بز نر بسيار بزرگ8

 چهار  آنی  و بجا  شكست  شاخش  بود ناگهان قدرت
از ی از يك9.  درآمد  مختلف در چهار جهت * بلند شاخ
  نكشيد آهی در آمد و طول  **یچك آو  شاخها، شاخ اين

ی  زيبا  سرزمين  و بطرف  و مشرق  جنوب رو به
ی  برضد قوا شد آهی آنقدر قو10  رشد آرد و اسرائيل
   را به ***از ستارگانی  و بعض برخاست ***یآسمان
برضد ی او حت11.  آرد  و پايمال  ريخت زمين

  يم تقد ، مانع  آرده  قيام»یآسمانی  قواء فرمانده«
 او را   مقدسء  او شد و خانه  به روزانهی ها یقربان
 شد   داده  او اجازه  به  قوم بخاطر گناه12.   ساخت ويران

  آن.  گردد روزانهی ها ی قربان  تقديم شود و مانعی قو
 را   و عدالت  داد و حقيقت  انجام  خواست  هر چه شاخ
 . آرد پايمال

 گفتگو   با هم قدس مء  دو فرشته  آه  شنيدم سپس13
  تا چه«: پرسيدی از آنها از ديگری يك. آردند یم

ی  آ  نخواهد شد؟ تا به  تقديم روزانهی ها ی قربان مدت
ی قوای  آ خواهد بود؟ تا بهی  نابود  باعث شرارت
 » خواهد شد؟  خدا پايمالء و خانهی آسمان

هزار و صد و «:  داد  ديگر جوابء  فرشته  آه شنيدم14
   مدت  خواهد آشيد و در اين  روز طول پنجاه
 . نخواهد شد  و عصر تقديم  صبحء روزانهی ها یقربان
 ». احياء خواهد گرديد  خدا دوبارهء  خانه سپس

                                                 
  جانشينان اسکندر مقدونی می»چهار شاخ بلند«منظور از      *

 .باشند

 آنتيوخوس اپيفانس است که »شاخ کوچک«منظور از    **
قوم خدا را مورد آزار و اذيت قرار داد؛ نگاه کنيد به 

 .23و19و17ت آيا
قوم خدا و , »ستارگان« و »قوای آسمانی«منظور از   ***

 .باشد رهبران قوم می

 
   دانيال تفسير خواب

،   را بفهمم  خواب اينی  معن آردم یمی سعی وقت15
و 16،  ايستاد  برابر من  انسان شبيهی  وجود ناگهان
:   گفت  آه شنيدمی  اوالء رودخانهی آنسواز ی صداي

 ». بگو  دانيال  را به  خواب اينی ، معن جبرئيلی ا«
 و رو   آردم  وحشت  آمد و من  من  بطرف  جبرئيل پس17
   خاآی بدان ای انسان«:   گفت  من او به.   افتادم  زمين به
 ».  آخر است  زمان  به  ديدی مربوط  آنچه آه
   بر زمين  بيهوش  من گفت ی م و سخن ا آهی در حال18

:  و گفت19  و بلند آرد او مرا گرفتی ول.  افتادم
   پيش  چه  آينده سختی  در روزها  تا بگويم ام آمده«

 ء  شده  تعيين  زمان  به مربوطی  ديد آنچه. خواهد آمد
 . آخر است

   ديدی، پادشاهی ماد و پارس  را آه  دو شاخ  قوچ آن«20
 بلندی   و شاخ  است  بز نر، پادشاهی يونان آن21.  است
   مملكت  آن  پادشاه  بود، اولين  دو چشمش  در وسط آه
   و چهار شاخ  ديدی شكست  شاخی آه آن22. باشد می

   آه  است  مفهوم  اين  درآمد، به ديگر بجايش
 خواهد شد و هر   چهار قسمت امپراطوری يونان

 ء  اندازه  به ولی هيچكدام،   پادشاهی خواهد داشت قسمت
 . نخواهند بود  بزرگ  اول پادشاه

 آنها از حد  شرارتی  آنها، وقت  سلطنت در پايان«23
   خواهد رسيد آه  قدرت به ****ی ديگر بگذرد، پادشاه
ی  زياد او قدرت24.  و مكار خواهد بود بسيار ظالم

او .  خودشی  با تواناي نهی  خواهد آرد، ول آسب
خواهد بود و هرطور بخواهد ی و خرابی باه ت عامل
   و قوم  آشتار قدرتمندان  به  خواهد نمود و دست عمل
ی ها ، نقشه با مهارت25.  خدا خواهد زد مقدس
 ء حملهک خواهد آرد و با يی  خود را عملء گرانه حيله

.  خواهد برد را از بينی  زيادء  عده غافلگير آننده
سرور «رضد  ب آنقدر مغرور خواهد شد آه

                                                 
 احتماًال آنتيوخوس »پادشاه ديگری«منظور از   ****

ای به دجال  اپيفانس است و نيز می تواند اشاره
 .باشد که در زمان آخر ظهور خواهد کرد
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 نابود  سرانجامی ، ول خواهد برخاست»  سروران
 .ی بشر  با قدرت خواهد گرديد اما نه

 ء روزانهی ها ی قربانء  درباره را نيز آهی خواب«26
تو ی ول.   خواهد پيوست  وقوع بهی  و عصر ديد صبح
 بسيار ء نگهدار، زيرا در آيندهی  را مخف  خواب اين

 ». خواهد شد دور واقع
  سپس.   و بيمار شدم  چند روزی ضعيف  من آنگاه27

   من  به  پادشاه  آارهايی آه  به  معمول  و طبق برخاستم
 فكر   بودم  ديده ولی رؤيايی آه.   شدم  بود، مشغول سپرده

 . بود  مشكل  بود، زيرا درک آن  آرده مرا مشغول
 

  خود قومی  برا دانيالی دعا
 پسر(ی  ماد ريوش دا  سلطنت  سال در اولين
آرد،  ی م ها حكومت ی بر بابل آه) خشايارشا

   طبق  آه فهميدمی نبی  ارميا ، از آتاب ، دانيال من2
   بود اورشليم  ارميا گفته  خداوند به آهی آالم
 دعا   دست پس3. ماند ی م  ويران  هفتاد سال بايست یم

،   گرفتم  و روزه خداوند دراز آردمی  بسو و التماس
و در دعا 4   ريختم  و خاآستر بر سرم  پوشيدم السپ

 : ، گفتم  آرده اعتراف
 تو .ی هست  و مهيب بزرگی خداوند، تو خدای ا«

 تو  آهی  آسان و بهی آن ی وفا م هايت  وعده  به هميشه
آنند،  ی م  دارند و اوامر تو را اطاعت را دوست
   و مرتكب  آرده ما گناهی ول5. ینماي ی م رحمت
 و از   و خطاآاريم ، ما سرآش ايم  شده ارتشر

   انبياء آه  سخنان به6.  ايم نمودهی  تو سرپيچ دستورات
 و   پادشاهان  تو را به  تو بودند و پيام خدمتگزاران

   ما رساندند، گوش  و اجداد و افراد قوم بزرگان
 . ايم نداده

از ی  و شرمندگ  توست  از آن خداوند، عدالتی ا«7
   و تمام يهودا و اورشليمی  از اهال ، ما آه ما آن

، در  ايم  تو آرده  به آهی  خيانت  و بسبب  هستيم اسرائيل
 ی،آر8.  ايم  شده پراآندهک دور و نزديی سرزمينها

 و اجداد ما   و بزرگان خداوند، ما و پادشاهانی ا
  اما تو بخشنده9.  ايم  آرده  تو گناه  زيرا به ايم رسوا شده

اند   آرده  تو گناه  به را آهی و آسانی  هست ربانو مه
ما، ما از تو ی خدای خداوند، ای ا10. یبخش یم

   انبيايتء  بوسيله  تو را آه  و قوانين ايم آردهی سرپيچ
  اسرائيل ی بن تمام11.  ايم  زير پا گذاشتهی،ا  ما داده به

  اند و به ، از تو برگشته آردهی  تو سرپيچ از احكام
   تو گناه  ما بهء  همهی،بل. اند  نداده  گوش يتصدا
   در آتاب آهی هاي  لعنت  سبب  همين  و به ايم آرده

، بر سر ما   شده نوشتهی  موس  خدمتگزارت تورات
   گفته  ما و رهبرانمان  در باره هر چه12.   است آمده
 در  آهی عظيمی  بال آن.   است  پيوسته  وقوع بهی بود

   نشده دنيا ديدهی  جا  سر ما آمد در هيچ بر اورشليم
  نوشتهی  موس  در تورات  آنچه  بال طبق اين13.  است
 از   باز نخواستيم با وجود اينی  بر سر ما آمد، ول شده

 جا   به  است  را درست  و آنچه  بكشيم  دست گناهانمان
  ، تو آه بنابراين14. یشوی  تا تو از ما راض آوريم
زيرا تو ی  آرد ما را تنبيهی ما بودی  آارها مراقب

 ی؛آن ی م  عمل  عادالنه ما، هميشهی خداوند، خدای ا
 .  فرا نداديم  تو گوش  وجود ما به با اين

 خود را   قوم ما، تو با قدرتتی خداوند، خدای ا«15
 قومها   تو در ميان  و نامی، آورد از مصر بيرون

  ر چند ما گناهه.  بينيم ی امروز م  شد چنانكه معروف
خداوند، ی ای ول16،   هستيم  و پر از شرارت ايم آرده

 را از   و غضبت ، خشم  بخاطر امانتت آنم ی م التماس
 تو و شهر   زيرا قومی، برگردان  اورشليم شهر مقدست

 اجداد ما مورد تمسخر   ما و شرارت  گناهان تو بسبب
 .اند  گرديده  واقع همسايگان

  به! دعای خدمتگزار خود را بشنوای خدای ما، «17
 ء  بر خانه بخاطر خداونديت!  فرما  توجه  من التماس
ای خدای 18!  بينداز  نظر لطف  شده  ويران  آه مقدست

   را باز آن چشمانت.  و دعای ما را بشنو  بده ، گوش من
ما .  ، ببين  است  تو بر آن  نام و خرابی شهری را آه

،  آنيم  آمک نمی تو درخواست شايستگی خود از  بسبب
 !  تو  عظيم  بخاطر رحمت بلكه

.   ما را ببخش ای خداوند، دعای ما را بشنو و گناهان«19
 نما و  عمل  و  بده  ما گوش  درخواست ای خداوند، به
 تو  ، زيرا نام ، تأخير مكن ، ای خدای من بخاطر خودت

 ».باشد  شهر می  و بر اين  قوم بر اين
 

 » فتهه«هفتاد 
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 خود و   گناهان  و به  دعا بودم  مشغول زمانی آه20
 و از  آردم  می  اعتراف  خود اسرائيل  قوم گناهان

   التماس  اورشليم  برای شهر مقدسش خداوند، خدايم
   قبلی ديده  او را در خواب  آه جبرئيل21،  نمودم می
 قربانی عصر   پرواز آرد و هنگام ، با سرعت بودم

   به ام  آمده ، من دانيال«:   گفت  من و به22رسيد   نزد من
  همان23.  اسرار را بفهمی  تا بتوانی اين  ببخشم تو فهم
 شد   دعای تو داده  دعا شدی، جواب  مشغول  آه لحظه
، زيرا خدا تو را   سازم  آگاه  تو را از آن ام  آمده و من

  را آه   تا آنچه  آن ، دقت ، حال پس.  دارد بسيار دوست
 .، بفهمی گويم  می  خوابتء درباره

 تو هفتاد   تو و شهر مقدس  امر خدا برای قوم به«24
 پيشگويی انبياء   خواهد آشيد تا طبق  طول*» هفته«

 شود،   داده  گناهان  برود، آفاره  از بين فساد و شرارت
   دوباره االقداس  جاودانی برقرار گردد و قدس عدالت
 صدور   از زمان  آه  باش  و آگاه دانب25.  شود تقديس
 خدا، ء  تا ظهور رهبر برگزيده  بازسازی اورشليم فرمان
 خواهد آشيد  طول»  هفته« و دو  و شصت»  هفته « هفت

ها و   با آوچه  بحرانی، اورشليم و با وجود اوضاع
 . بازسازی خواهد شد حصارهايش

رهبر   ، آن» هفته« و دو   شصتء  دوره  از آن پس«26
  سپس.   برای خودش  خواهد شد، ولی نه  آشته برگزيده

   خدا حملهء  و خانه  اورشليم  به  سپاهيانش پادشاهی همراه
 مانند  آخر زمان.  خواهد آرد ، آنها را خراب برده

 مقرر   و خرابيها را آه  فراخواهد رسيد و جنگ طوفان
  اص با اشخ  پادشاه اين27. ، با خود خواهد آورد شده

  بندد، ولی وقتی نصف می» ای هفته« يک  زيادی پيمان
ها و هدايا   قربانی  تقديم  باشد، مانع  گذشته  مدت اين

   خدا را آلودهء  خرابكار، خانه  اين سپس. خواهد شد
   برای او مقرر شده  آنچه ، ولی سرانجام خواهد ساخت

 ». خواهد آمد بر سرش
 

  له در آنار رود دج دانيالی رؤيا
،  پارس  ، پادشاه  آورش  سلطنت  سوم در سال
گفتند،   می  او بلطشصر هم  به  آه دانيال

                                                 
 .باشد  سال می معادل هفت»هفته«در اينجا و نيز آيات بعدی    *

 رؤيا  اين.  او آشكار شد  به رؤيايی ديگر ديد و تعبير آن
   وقوع  به  در آينده  بود آه  بزرگ  يک جنگء در باره

 . پيوست می
   تمامء  هفته  سه  رؤيا را ديدم اينی ، وقت ، دانيال من2

،  خوردمی آافک  خورا  نه  مدت در اين3.   گرفتم ماتم
 را   ظاهرم ، و نه  زدم  و شراب  گوشت  به  لب نه

 . آراستم
 در آنار رود   سال  ماه  اولين  و چهارم روز بيست4

   آردم  باال نگاه بهی وقت6و5.   بودم  ايستاده  دجله بزرگ
 و   پوشيده ن آتا  لباس  آه را ديدمی  مرد ناگهان
 او  بدن.  بود  آمر بسته  به خالصی از طالی آمربند

زد و  ی م  برق درخشيد، صورتش یمانند گوهر م
  بازوها و پاهايش.  بود آتشی ها  شعله  مثل چشمانش

ی  غوغا  شبيه  و صدايش شدهی  صيقل مانند مفرغ
 . بود شمار مردم یبی ها گروه

   آن ، تنها من  بوديم اده در آنجا ايست آهی ا  عده از آن7
   مرا فراگرفت همراهانی  ترس آنچنان.  رؤيا را ديدم

 و   تنها ماندم من8.  آردند  گريختند و خود را پنهان آه
   پريده رنگم.   دوختم انگيز چشم حيرتی  رؤيا  آن به

 مرد  آنی وقت9.  بود  نمانده در منی  و توان بود و رمق
   و از حال افتادمک خای و ر  من  گفت  سخن با من
 نمود و مرا بر دستها و  مرا لمسی اما دست10.  رفتم

 . بلند آرد لرزانمی زانوها
 خدا،  ، ای مرد محبوب ای دانيال«:   گفت  من او به11

   گوش  با دقت  تو بگويم  به خواهم  می  آنچه برخيز و به
 در  پس» . ام  شده  نزد تو فرستاده زيرا برای همين!  بده

 .  سر پا ايستادم لرزيدم  هنوز می حاليكه
   از همان چون!  ، نترس دانيالی ا«:   او گفت سپس12

و ی  گرفت خود روزهی  در حضور خدا  آه روز اول
   تو شنيده  بدهد، درخواست  تو فهم تا بهی از او خواست

اما 13.  روز مرا نزد تو فرستاد شد و خدا همان
 آند یمی  حكمران  پارس ت بر مملك آهی ا فرشته
   آمدن  آرد و مانع  مقاومت روز با منک  و ي بيست
   اعظم از فرشتگانی  يك  آه  ميكائيل سرانجام.  شد من
   اينجا بيايم  به  توانستم و من14  آمد منی  يار ، به است
ی  رو  چه قومتی  برا  در آينده  آه  تو بگويم تا به

 ».  است  آينده  به  مربوط رؤيا خواهد داد؛ زيرا اين
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 و   بودم  زير انداخته  را به  سرم  مدت  اين تمام15
   آه  فرستاده  آن آنگاه16.   بزنم ای حرف  آلمه توانستم نمی
   باز سخن  آرد تا توانستم  را لمس  بود لبهايم  انسان شبيه
 رؤيا بقدری  ، اين ای سرورم«:   او گفتم  به من.  بگويم
   نمانده  ديگر قوتی در من  آه  انداخته وحشت  مرا به
  ؟ توانم  بزنم  با شما حرف توانم  می  چگونه پس17؛  است
 ». آشم  می  و بسختی نفس  است رفته

:  او گفت19.   گرفتم  قوت  آرد و من او باز مرا لمس18
! بر تو بادی سالمت!   خدا، نترس مرد محبوبی ا«

 »! باشی دلير و قو
،  ای سرورم«:   گفتم سپس.   گرفتم  قوت  را گفت وقتی اين

 ». داديد  قوت  من  بگوييد، زيرا به ، سخن حال
 تا  ام ؟ آمده ام چرا نزد تو آمدهی دان یم«:  او گفت21و20

از ی وقت.   است  شده  نوشته چه"   حق آتاب" در  بگويم
   بر پارس آهی ا  فرشته  جنگ ، به نزد تو بازگردم

 از او با   و پس  رفت آند خواهم یمی حكمران
  آند خواهم یمی  حكمران  بر يونان آهی ا فرشته
   قوم ، نگهبان  جنگها فقط ميكائيل در اين. جنگيد
 ».خواهد آردی ، مرا يار اسرائيل

 
  مصر و سوريهی پادشاه

  همان  من«:   آسمانی گفتء  فرستاده  آن سپس
 مادی   داريوش تا  شدم  فرستاده  آه آسی هستم

اما 2.   آنم  و حمايت  تقويت  سلطنتش  اول را در سال
   رخ  وقايعی در آينده  چه  دهم  تو نشان  به خواهم  می حال

   ديگر به  پادشاه  سه  پارس در مملكت: خواهد داد
 روی   چهارم ، پادشاه  از آن پس.  خواهند رسيد سلطنت

ر خواهد بود و  ثروتمندت  از همه آار خواهد آمد آه
   را بضد يونان  همه  آرده  آسب ، قدرت  ثروتش بوسيله

 .تحريک خواهد آرد
. آار خواهد آمدی رو *ی نيرومند  پادشاه سپس«3

  او هر چه.  خواهد بود  او وسيع قلمرو سلطنت
،   قدرت اما در اوج4.  خواهد داد انجام بخواهد
  نت چهار سلط  خواهد پاشيد و به  از هم سلطنتش

                                                 
 اسکندر مقدونی است که قلمرو »پادشاه نيرومند«منظور از       *

 .سلطنتش بين چهار سردارش تقسيم شد

  از او بهی فرزند.  خواهد شد تر تقسيم ضعيف
   او از ريشه نخواهد رسيد، زيرا سلطنتی پادشاه
 . خواهد شد  داده  ديگران ، به  شده آنده

ی يكی  خواهد آرد، ول  آسب قدرت  ** مصر پادشاه«5
 را از  ، سلطنت  نموده  بضد او شورش از سردارانش

  سلطنتی بيشتر   و با قدرت خواهد گرفتی  و دست
 .خواهد آرد

   مصر و پادشاه  پادشاه ، بين  از آن  پس چند سال«6
   خواهد شد و برای تحكيم  بسته  صلح  پيمان*** سوريه
 در   سوريه  عقد پادشاه  مصر به ، دختر پادشاه  پيمان اين

 خواهد شد و   بزودی گسسته  پيمان ولی اين. خواهد آمد
   بودند آشته  همراهش ی آه دختر با پدر و افراد آن

   دختر به  آن  يكی از بستگان سپس7. خواهند شد
   سوريه  مصر خواهد رسيد و بضد پادشاه سلطنت

، او را   او شدهء لشكر آشی خواهد آرد و وارد قلعه
 گرانبهای طال و  او بتها و ظروف8.  خواهد داد شكست
 از  پس.  مصر خواهد برد  را با خود به  سوريهء نقره
  ، پادشاه سپس9.  برقرار خواهد شد  صلح ، چند سال آن

   خواهد آرد، ولی مجبور به  مصر حمله  به سوريه
 .نشينی خواهد شد عقب

  تشكيلی ، لشكر بزرگ  سوريه  پادشاه پسران«10
 وارد مصر خواهند شد و تا   سيل خواهند داد و مثل

  اهآنگ11. خواهند آردی  مصر پيشرو  پادشاهء قلعه
   سوريه  پادشاه  جنگ  به  فراوان  مصر با خشم پادشاه

.  خواهد داد  او را شكست  و لشكر عظيم خواهد رفت
  ، هزاران مغرور شدهی  پيروز  مصر از اين پادشاه12

   خود را نابود خواهد آرد، اما قدرت نفر از دشمنان
 .  نخواهد يافت او دوام

و   با لشكری عظيم   سوريه  بعد، پادشاه چند سال«13
 ء  عده  زمان در آن14  ، باز خواهد گشت مجهزتر از قبل

 خواهند آرد و حتی آشوبگرانی  زيادی برضد مصر قيام

                                                 
يکی از چهار ,  بطلميوس»پادشاه مصر«منظور از     **

 .کرد سردار اسکندر است که بر مصر حکومت می
 آنتيوخوس دوم است که »پادشاه سوريه«منظور از   ***

دخترش را به عقد او , پادشاه مصر, مبطلميوس دو
در آورد و به اين وسيله قرار داد صلح بين دو 

 .مملکت بسته شد
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ها را   تا پيشگويی  خواهند پيوست  آنان  يهود به از قوم
   پادشاه آنگاه15.  خواهند خورد عملی سازند، ولی شكست

  ر را محاصره خواهد آمد و شهر حصاردار مص سوريه
لشكر مصر يارای .   را خواهد گرفت خواهد آرد و آن

 قوی آنها آاری   و حتی سربازان  نخواهد داشت مقاومت
   خواست  طبق  سوريه پادشاه16.  نخواهند برد از پيش
 در برابر   خواهد نمود و آسی يارای مقاومت خود عمل

  يل زيبای اسرائ او وارد سرزمين.  او را نخواهد داشت
  او برای فتح17.  خواهد نمود  را ويران خواهد شد و آن

 منظور با   خواهد آشيد و برای اين  مصر نقشه تمام
 را   و يكی از دخترانش  خواهد بست  مصر پيمان پادشاه

 عملی نخواهد  اش  عقد او در خواهد آورد، ولی نقشه به
های ساحلی خواهد گرديد و   حكومت  متوجه آنگاه18. شد

ولی سرداری او را .  خواهد آرد بسياری از آنها را فتح
نشينی   و خواری عقب  خواهد داد و او با خفت شكست

   وطن  به  بازگشت  در راه  سوريه پادشاه19. خواهد آرد
خود از پای درخواهد آمد و اثری از او باقی نخواهد 

 .ماند
ای  بر  از او روی آار خواهد آمد آه  ديگری پس پادشاه«20

   مأموری خواهد فرستاد تا از مردم  سلطنتش  شكوه حفظ
   پادشاه  آن اما طولی نخواهد آشيد آه.  بگيرد  و خراج باج
 ».  يا آشوب  در جنگ  خواهد شد، ولی نه آشته

 
   شرور سوريه پادشاه

،   بعدی سوريه پادشاه«:  داد  آسمانی ادامهء  فرستاده آن21
   حق  اينكه  بدون  خواهد بود آه* شروری شخص
 باشد، بطور ناگهانی خواهد آمد و با   داشته سلطنت
او 22.  خواهد آورد  چنگ  را به  سلطنت  و دسيسه حيله
 خواهد   خود را درهم  مخالفان  و تمام  اعظم  آاهن قدرت
  ، سپس  خواهد بست  پيمان او ابتدا با مردم23.  شكست
   آمی بهء ک عده آم  خواهد داد و به  را فريب آنان

 وارد   غافلگيرانهء او با يک حمله24.  خواهد رسيد قدرت
آاری خواهد آرد   واليتها خواهد شد و حاصلخيزترين

  او غنايم.  بودند  نداده  انجام  يک از اجدادش  قبًال هيچ آه

                                                 
از  آنتيوخوس اپيفانس است که پس »شخص شرور«منظور از    *

 .به ياری روميها به تخت سلطنت نشست, قتل برادرش

 برای   خواهد آرد؛ سپس  تقسيم  افرادش جنگی را بين
  هايش د، اما نقشهها خواهد آشي ها نقشه تسخير قلعه

 .عملی نخواهد شد
 خواهد داد و لشكر بزرگی   و جرأت  خود دل بعد به«25

 مصر نيز  پادشاه.  خواهد آرد  با مصر فراهم برای جنگ
،   او خواهد رفت  جنگ  و قوی به با لشكری بسيار بزرگ

  نزديكان26.  خواهد خورد ای شكست ولی در اثر توطئه
 زيادی از ء و خواهند شد و عده ا  سقوط  باعث پادشاه

   اين سپس27.  خواهند شد ، آشته  تارومار گشته سربازانش
اند سر   چيده  برای يكديگر توطئه  در حالی آه ** دو پادشاه
.   خواهند گفت  دروغ  هم  و به  خواهند نشست يک سفره
 نخواهند برد، زيرا هنوز   يک آاری از پيش اما هيچ

 با   سوريه  پادشاه پس28.   است يدهموعد مقرر فرا نرس
  او در راه.  خود خواهد شد ، رهسپار مملكت  فراوان غنايم

هايی   عبور خواهد آرد و ويرانی ، از اسرائيل بازگشت
 خود باز   مملكت  به  ايجاد خواهد نمود؛ سپس در آن

 . خواهد گشت
 مصر   مقرر، يكبار ديگر به بعد در وقت«29

 آار طور ء  بار نتيجه رد، ولی اينلشكرآشی خواهد آ
  های جنگی روم زيرا آشتی31و30. ديگری خواهد بود

نشينی  ، عقب او را تهديد خواهند آرد و او ترسيده
نشينی   عقب  از اين  آه  سوريه پادشاه. خواهد نمود

 و   را مورد تاخت  اورشليم ، دوباره  آمده  خشم  به سخت
   خدا را آلودهء  خانه نشتاز قرار خواهد داد و سربازا

  های روزانه  قربانی  تقديم  او مانع*** .خواهند نمود
او از .  خدا برپا خواهد نمودء خواهد شد و بتی درخانه

اند   اجدادی خود را ترک آرده  ايمان يهوديانی آه
 را بسوی  گری، آنان و با حيله32 خواهد نمود  حمايت

 خدا پيروی  از ولی آسانی آه. خود خواهد آشيد
 . خواهند آرد  با او مخالفت آنند بشدت می

 خواهند  ، بسياری را تعليم  قوم  حكيمان  زمان در آن«33
 خواهند شد و   انداخته  در آتش داد، ولی برخی از آنان

 و بعضی نيز زندانی و  برخی ديگر با شمشير آشته

                                                 
 احتماًال آنتيوخوس چهارم »اين دو پادشاه«منظور از     **

 .باشد  و بطليموس چهارم می)اپيفانس(
, آنتيوخوس اپيفانس با قربانی کردن يک خوک در خانه خدا  ***

 .اتفاق افتاد. م.ق168اين واقعه در سال . آن را آلوده نمود
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ا  خد  پيروان  به  ميان اما در اين34.  خواهند گرديد غارت
 با   بسياری از خدانشناسان سپس. آمكهايی خواهد شد

  ای از حكيمان عده35.   آنها خواهند پيوست  به نيرنگ
   قوم  خواهد گرديد آه  باعث  خواهند شد، اما اين آشته

 خواهد   ادامه  همچنان  وضع اين. پاک و طاهر شوند
 . مقرر خدا فرا رسد  تا زمان يافت

او .  خواهد داد  بخواهد انجام ه هرچ  سوريه پادشاه«36
  خواهد دانستی خود را باالتر و بزرگتر از هر خداي

 آار   اين او به.   آفر خواهد گفت خدايانی  خدا و به
 فرا رسد؛ زيرا   مجازاتش  خواهد داد تا زمان ادامه
  او نه37.  خواهد شد  واقع  است  خدا مقدر فرموده آنچه
  آهی  بت  به خواهد آرد، نه   اجداد خود توجه  بت به

   بلكهی، ديگر  بت  هيچ  به و نه  * است  زنان محبوب
ی تنها بت38.   اينها برتر خواهد پنداشتء خود را از همه

ها   از قلعه  آه استی  او خواهد پرستيد، بت آه
 را   آن  اجدادش آهی  بت  اين به. آند ی م محافظت

ی گرانبها و هدايا ی، سنگها شناختند، طال و نقره ینم
   بت  اين  به او با توآل39.  خواهد آرد  تقديم نفيس
 خواهد برد و   حمله مستحكمی ها  قلعه  به بيگانه
   و حكومت  قدرت  او شوند به  مطيع را آهی آسان

   را بين ، سرزمين  پاداش خواهد رساند و بعنوان
 . خواهد آرد  تقسيم ايشان

   پادشاه  جنگ  مصر به دشاه پا **  آخر، در زمان«40
 و  ها و سواران  خواهد آمد و او نيز با عرابه سوريه
.   او خواهد رفت  مقابله  گردباد به های زياد مثل آشتی
  های زيادی يورش  سرزمين آسا به  سيل  سوريه پادشاه

  و آنها را تسخير خواهد آرد و سرزمين41خواهد برد 
 و تاز قرار خواهد  اخت را نيز مورد ت زيبای اسرائيل

ها و اآثر  ها و موآبی  قومها، ادومی  اين ولی از بين. داد
اما مصر و 42 بدر خواهند برد،   سالم ها جان عمونی

.  او درخواهند آمد  اشغال سرزمينهای بسيار ديگر به

                                                 
 تموز می  احتماًال بت»بتی که محبوب زنان است«منظور از     *

 .14: 8باشد؛ نگاه کنيد به حزقيال 

 وقايعی پيشگويی شده که در ءرهاز اين آيه به بعد دربا  **
و منظور از پادشاه , زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد

سوريه احتماًال دخال است که مانند آنتيوخوس اپيفانس 
 .عليه قوم خدا عمل خواهد کرد

 مصر را   و اشياء نفيس های طال و نقره  خزانه او تمام43
  گزاران  خراج بی و حبشه خواهد آرد، و اهالی لي غارت

 .او خواهند شد
 او   گوش بهی  اخبار  و شمال از مشرقی ول«44

  ، پس  خواهد ساخت خواهد رسيد و او را مضطرب
را ی  خود بسيار ، در سر راه  زياد برگشته با خشم

،   و دريا اردو زده  اورشليم بين45. نابود خواهد آرد
در ی د آرد، ول خود را برپا خواهء شاهانهی ها خيمه

بتواند ی  آس  اينكه  خواهد رسيد و بدون همانجا اجلش
 ». آند، خواهد مرد آمكش

 
  آخر زمان

   برتن  آتان  لباس آهی  آسمانء  فرستاده آن
  در آن«:   گفت  سخنانشء ، در ادامه داشت

 تو   از قوم  حمايت ، به ، ميكائيل  اعظمء ، فرشته زمان
  پيشی  سخت  دوران  چنان سپس.  برخواهد خاست
، اما   است  بوده سابقه ی بشر ب  در تاريخ خواهد آمد آه

   شده  خدا نوشته  در آتاب  تو نامش  از قوم هر آه
 .باشد، رستگار خواهد شد

 خواهند شد بعضی برای زندگی   زنده  مردگان تمام«2
 .جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی

ی  خواهند درخشيد و آسان  آفتاب چون هم حكيمان«3
  اند، چون  آرده  هدايت  راست  راه را بهی  بسيار آه

 ». خواهند بود  تا ابد درخشان ستارگان
ی  پيشگوي ، اين دانيالی اما تو ا«:   گفت  من  به سپس4

  آهی  تا وقت  را مهر آن راز نگهدار؛ آنک  ي را مثل
   حرآت رعت س بهی بسيار.  آخر فرا رسد زمان

 ». خواهد افزود خواهند آرد و ِعلم
 و دو نفر ديگر را نيز   آردم ، نگاه ، دانيال  من آنگاه5

 و ديگری در آنسوی   يكی در اينسوی رودخانه  آه ديدم
 آسمانی ء  فرستاده يكی از آنها از آن6.  بودند  ايستاده آن
  باالی  هنگام  و در اين  داشت  برتن  آتان  لباس آه

 خواهد آشيد  طول چقدر«:  بود، پرسيد  ايستاده رودخانه
 » برسد؟  پايان  به  عجيب  وقايع تا اين

 بلند  آسمانی  خود را بسو ، دو دست او در جواب7
 خورد و   قسم استی  تا ابد باق آهی  خداي آرد و به

 خواهد   طول  و نيم  سال  تا سه  وضع اين«:  گفت

12



 دانيال 17
 

 

شود  ی خدا م  بر قوم آه ی و ستم ظلمی وقت. آشيد
 ». خواهد رسيد  پايان  نيز به  وقايع  يابد، اين پايان

.  نكردمک  را در آنی ، ول  شنيدم  او گفت  را آه آنچه8
 خواهد   چه  وقايع ، آخر اين سرورمی ا«:   گفتم پس
 ».شد

 ،   بده  خود را ادامه ، تو راه ای دانيال«:  داد او جواب9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماند   مهر خواهد شد و مخفی خواهد ام  گفته زيرا آنچه
 زيادی پاک و طاهر ء عده10.  آخر فرا رسد تا زمان

   ادامه  آارهای بدشان  به خواهند شد، ولی بدآاران
 چيزی نخواهند فهميد،   هيچكدام از بدآاران. خواهند داد
 . چيز را درک خواهند آرد  همه اما حكيمان

 شود و   منع روزانهی ها ی قربان  تقديم آهی قتاز و«11
 هزار و  ءدورهک  خدا برپا گردد، يء  در خانه  بت آن

  خوشابحال12. خواهد شدی  سپر  و نود روزه دويست
 هزار و سيصد ء  دوره  پايان آند تا به ی صبر م  آه آن
 ! برسد  روزه و پنجی و س

   تا پايان  بده  خود را ادامه ، تو راه اما ای دانيال«13
   در زمان  آه اما بدان.  فرا رسد و بيارامی ات زندگی

 ». خود را بگيری  خواهی شد تا پاداش آخر زنده



 

 

هوشع
 

ی  از زندگ  آتاب  اول  فصل سه. آند ی را مصور م  قومش  به  خدا نسبت  محبتی، نب  هوشع و آتابی زندگ
، )ی شمال حكومت (  اسرائيل  قوم خدا بهی  نب  اين  آه استی  پيامهاي  شامل  آتابء بقيه. گويد ی م  سخن هوشع
 .  است داده.  م. ق 722 در   از سقوطش پيش

   شانه  فقيران  ناشكر بودند و از آمک به ، آنان  ثروتمند بودند؛ با وجود اين  هوشع  زمان بسياری از مردم
   خداوند غافل  از پرستش  مردم رفته  بود و رفته  زياد شده  اسرائيل بتها در سرزمين. آردند خالی می

 .شدند می
   عنوان  زناشويی بهء  و خدا، از رابطه  اسرائيل  موجود بينء  رابطه  دادن فرمايد برای نشان  می  هوشع خداوند به

 گومر   نام گويد با زنی به  می  هوشع خدا به.  وفايش  بی  عروس  و اسرائيل خدا داماد است.  آند  استفاده سمبل
. يابد  جديدی برای خود می آند و عاشقان  می  خيانت  هوشع  پيشگويی خداوند، به گومر، طبق.  آند زدواجا

 .  است  ديگر رفته  خدايان  دنبال  و به  خدا را ترک گفته  آه  است  اسرائيل  قوم گومر سمبل
  آهی رود و با وجود خيانت یمر م جو  دنبال خواند، به یخود می  را بسو  اسرائيل  قوم ، مانند خدا آه هوشع
 .دهد ی خود قرار م  و محبت ، او را مورد لطف آرده
ی ، بسو  اسرائيل قومی ا«:  نمايند خداوند بازگشتی  آنند و بسو  توبه خواهد آه ی م  اسرائيل  از قوم هوشع

 چيزها را   اين  داناست هر آه. ايد  خرد شده  آنيد، زيرا در زير بار گناهانتان خود بازگشتی خداوند، خدا
   راه  در آن  و نيكان  است  و درست خداوند راستی ها  دهد، زيرا راه  دارد گوش  فهم  آه آن. آندک در

 » .، خواهند افتاد  لغزيده بدآارانی ، ول خواهند رفت

 ، آحاز و حزقيا،  عزيا، يوتام  سلطنت  دوراندر
  ، پادشاه  پسر يوآش  يهودا و يربعام پادشاهان

 پسر   هوشع  خداوند به  پيامها از طرف ، اين اسرائيل
 .بئيری رسيد

 
   هوشع  و فرزندان زن

 : بود  داد اين  هوشع  خداوند به آهی  پيام اولين2
 از   زن  تا آن آن   ازدواج فاحشهی برو و با زن«

   امر به اين. تو بزايدی برای هاي ديگر بچهی مردان
ی وفاي ی ب  من  قوم  چگونه  خواهد داد آه نشانی روشن
   ديگر آشكارا مرتكب  خدايان اند و با پرستش آرده

 ».اند  ورزيده  خيانت  من  و به زنا شده
 آرد و   ازدواج دختر دباليم» گومر« با  ، هوشع پس3
 . زاييد برايشی ، پسر  شده مر حاملهگو

   پسر را يزرعيل  اين نام«:  خداوند فرمود آنگاه5و4
،   يزرعيلء  بزودی در دره خواهم بگذار، زيرا می

 خونهايی   و انتقام  آنم  را مجازات  ييهو پادشاه دودمان

   قدرت  يزرعيلء در دره.   بگيرم*  است  ريخته را آه
   پايان  قوم  اين ل استقال  به  شكسته  را در هم اسرائيل
 » **. داد خواهم

ی ، دختر  شده  گومر بار ديگر حامله نكشيد آهی طول6
   او را لوروحامه نام«:  فرمود  هوشع خداوند به. زاييد

 ديگر  بگذار، چون) »  است  بس ديگر رحمت«ی يعن(
؛  بخشم ینم  را  و آنان آنم ی نم  رحم  اسرائيل بر مردم

،   نمود و من  خواهم  يهودا رحمت بر مردمی ول7
 و   سپاهيان از جانبی  آمك  هيچگونه خود، بدون

   خواهم  دشمنانش  را از چنگ ، ايشان هايشان سالح
 »***.رهانيد

                                                 
 .11: 10 و دوم پادشاهان 21: 21نگاه کنيد به اول پادشاهان       *

قسمت آخر اين آيات عبارتست از پيشگويی راجع به اسارت    **
اسرئيل به دست آشور که بيست و پنج سال بعد به وقوع 

 .پيوست
اشاره است به شکست لشکر سنحاريب هنگامی که بر   ***

 .37و36نگاه کنيد به اشعيا . يهوذا هجوم آورده بود
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 2   هوشع
 

 

، بار   را از شير گرفت  گومر لوروحامه بعد از اينكه8
خداوند 9. زاييدی  بار پسر  شد و اين ديگر حامله

) »  نيست  من قوم«ی يعن(ی  را لوعم سمشا«: فرمود
او ی  خدا  و من  نيست  من  از آن  اسرائيل بگذار، چون

 ». نيستم
  ها مثل ی اسرائيل رسد آه یمی ، زمان با وجود اين10

  اينكهی  بجا آنگاه! شمار خواهند شد ی دريا ب ريگ
خواهد »  نيستيد  من شما قوم«:  بگويد  ايشان خداوند به

  آنگاه11» ! هستيد زندهی  خدا شما پسران«:  گفت
ک  ي  متحد شده  با هم  اسرائيل  يهودا و مردم مردم

   از تبعيد مراجعت  و با هم رهبر خواهند داشت
ی  روز خواهد بود آنی  روز عظيم چه. خواهند آرد

   خود را در سرزمين  خداوند بار ديگر قوم آه
 . گرداند  ساآن حاصلخيزشان

 
  را  برادر و خواهرت ، اسم عيليزری ا

  قوم«ی يعن(ی  را عم  برادرت نام.  آن  عوض
ی يعن (  را روحامه  خواهرت و اسم) »ی هست من
   خداوند بر او رحم بگذار، زيرا اآنون) »  شده ترحم«
 .فرمايد یم
 

   اسرائيل خيانت
  شدهی  مرد ديگر ، زيرا زن  آن  را توبيخ مادرت2

 تا از  از او بخواه.   شوهر او نيستم ديگر  و من است
نكند؛ ی  بردارد و ديگر خودفروش دستی فاحشگ

 از مادر متولد شد  آهی  روز  او را مثل وگر نه3
 دچار  آهی  و مانند زمين  ساخت  خواهم عريان
.  آرد خواهمک هالی  باشد از تشنگ شدهی خشكسال

  واهم نخ  مراقبت  خودم  فرزندان  او چون از فرزندان4
   مردان  فرزندان  نيستند بلكه  من آرد، زيرا آنها از آن

 و با   زنا شده  مرتكب مادرشان5. هستندی ديگر
   به  آه روم یمی  مردان دنبال«:   است گفتهی شرم یب

ی  ديوار منی ول6» .دهند یمک و پوشاک  خورا من
بر سر ی  و مانع آشم ی دور او م  به از خار و خس

  آهی بطور7. پيدا نكند  را  تا راهش گذارم ی او م راه
.  آنها برسد دود نتواند به ی م  فاسقانش دنبالی وقت

.  نخواهد آرد پيدايشانی ، ول  آنها خواهد گشت دنبال

 نزد شوهر خود  بهتر است«:   خواهد گفت آنگاه
 بهتر  ام ی زندگ  با او بودم آهی  وقت ، چون بازگردم

   دارد از من  هر چه همد آهف یاو نم8» . گذشت یم
   بت پرستشی  او برا را آهی ا  طال و نقره تمام. دارد

 . دادم ی او م  به برد، من ی آار م  به خود بعل
 سر   هميشه ای را آه  و غله  ديگر شراب ولی اآنون9

 داد و   او نخواهم  به آردم  می موعد برای او فراهم
  دادم  او می  به اش  برهنگی  برای پوشش هايی آه لباس

 او را در نظر  قباحت10.   گرفت  خواهم از او پس
 نخواهد   و هيچكس  ساخت  آشكار خواهم فاسقانش
   تمام به11.  خالصی بخشد  من  او را از دست توانست

.  داد  خواهم  پايان خوشيها و بزمها، عيدها و جشنهايش
آند   ادعا می ای را آه تاآستانها و باغهای ميوه12

آنها را .  آنم اند نابود می  داده  او هديه  به فاسقانش
   را نصيب هايش  و ميوه آورم  درمی  جنگل بصورت
 روزهايی   آن  تمام بسبب13.  گردانم  صحرا می حيوانات

سوزانيد و  ، بخور می  بعل  خودش  برای بت آه
آرد و با طال و   می  گوش  را به هايش گوشواره
،   و مرا ترک نموده آراست  را می، خود جواهرات

.  آرد  خواهم ، او را مجازات رفت  می  فاسقانش بدنبال
 .فرمايد  را خداوند می اين

   و او را به آورم  می  او را بدست  دل ولی دوباره14
   برد و در آنجا با وی سخنانی دلنشين  خواهم بيابان
  او پس   را به در آنجا باغهای انگورش15.   گفت خواهم
»  اميدء دروازه « او را به»   زحماتء دره« داد، و  خواهم
او باز در آنجا مانند روزهای .   ساخت  خواهم مبدل
 مصر   او را از اسارت  آه  قديم  زمان  و مثل اش جوانی

 روز مرا  در آن16.  سرود خواهد خواند آزاد آردم
 خواهد  خطاب»  شوهر من«، » سرور من«بجای 
 آند و  را فراموش»  بعل «  آه آنم آاری می17. آرد

 . نياورد  را نيز بر زبان ديگر اسمش
  پرندگان  وحشی و  شما و حيوانات ، بين  زمان در آن18

 نترسيد؛   تا ديگر از هم دهم  عهدی قرار می و خزندگان
 جنگها  ، به  برده های جنگی را از بين  سالح و تمام
  من19.   خواهيد زيست در امنيت  آنگاه.  داد  خواهم پايان

، شما را   و رحمت  و محبت  و انصاف با زنجير عدالت
 عهدی را  من20.  داد  خود پيوند خواهم  به برای هميشه
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 هوشع 3
 

 

 آورد و شما را نامزد خود   بجا خواهم ام  با شما بسته آه
 واقعًا خواهيد   زمان  و شما مرا در آن  ساخت خواهم
 . شناخت

 را   خود اسرائيل  دعاهای قوم روز من  در آن22و21
 فرستاد و   خواهم  باران بر زمين.  آرد  خواهم اجابت
 . توليد خواهد آرد  و انگور و زيتون  نيز غله زمين

  خود در زمينی  را برا  اسرائيل  قوم  زمان در آن23
  ديگر رحمت «  بودم  گفته آهی  آسان به.   آاشت خواهم
   گفته آهی  آنان  نمود و به اهم خو ، رحم»  است بس
 شما  اآنون«:   گفت ، خواهم» نيستيد  من قوم « بودم
تو «:  خواهند داد  جواب و ايشان»  هستيد  من قوم
 »*.یما هستی خدا

 
   با زنش پيوند مجدد هوشع

  برو و دوباره«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه
د هر چن. خود را بردار و نزد خود بياور  زن

،  استی  مرد ديگرء  دارد و معشوقه او زنا را دوست
 نيز   من ؛ چنانكه  باش  داشته تو او را دوستی ول

ی  بسو ، هر چند ايشان دارم ی م  را دوست اسرائيل
  به  **ی آشمش نانی اند و قرصها  ديگر رفته خدايان

 ».آنند ی م  تقديم بتهايشان
   و پنجاه  نقره  مثقال ده پانز  خود را به  زن ، من بنابراين2

 زيادی   بايد مدت  آه  او گفتم و به3   جو خريدم من
 مردهای ديگر   بدنبال  مدت  بماند و در اين منتظر من

 نيز   بردارد؛ من نرود و از فاحشگی خود آامًال دست
 . بود  منتظر او خواهم  مدت در اين

را ی از در  ساليان  اسرائيل دهد آه ی م  امر نشان اين4
،   و معبد و آاهن  قربانگاه  و رهبر، بدون  پادشاه بدون
   از آن پس5.  سر خواهند برد  به  بت بدونی و حت
، *** و داود خداوند، خدايشانی  بسو ايشان

 و   با ترس ايشان.  خواهند نمود  بازگشت پادشاهشان
  او خداوند خواهند آمد و از برآاتی لرز بسو

 .رديدبرخوردار خواهند گ

                                                 
 .9و6: 1 نگاه کنيد به      *

 را به خدای باروری تقديم می» قرصهای نان کشمشی«  **

 .کردند تا محصولشان را زياد کند
 .مسيح موعود است که از نسل داود بود, منظور از داود  ***

 
   اسرائيل اتهامات
 . آنيد  خداوند گوش  آالم ، به  اسرائيل قومی ا

   است  و اين  آشيده  محاآمه خداوند شما را به
و ی  و مهربان  شما صداقت در سرزمين:  شما اتهامات
  آنيد، دروغ ی م لعنت2. وجود نداردی خداشناس

نا  ز آنيد و مرتكب یمی آشيد، دزد ی م گوييد، آدم یم
 و  و آشتی  و زورگوي  جا ظلم در همه. شويد یم

   زمين  آه  است  دليل  همين به3. شود ی م آشتار ديده
،   بيمار شده  زنده  موجودات باشد، تمام یشما بارور نم

 از  ماهيانی  و حت  و پرندگان ميرند و چهارپايان یم
 .روند ی م بين

 نكند و  را متهمی ، ديگر هيچكس«: گويد یخداوند م4
 شما  ، من آاهنانی ا.  او نياندازد  گردن تقصير را به

 خطا و   مرتكب شما روز و شب5.  آنم ی م را متهم
 آار  شويد و انبياء نيز با شما در اين ی م لغزش

.  برد  خواهم  را از بين  اسرائيل  مادرتان من. همراهند
  نشناسند؛ و اي یاند، زيرا مرا نم  نابود شده  من قوم6

، زيرا خود شما نيز   است تقصير شما آاهنان
 خود   شما را آاهن من. خواهيد مرا بشناسيد ینم
 نيز  ايد، من  آرده  مرا فراموش شما قوانين.  دانم ینم

 هر   من قوم7.  آرد  خواهم  شما را فراموش فرزندان
آنها .  آردند  گناه  من  به  زيادتر شدند، بيشتر نسبت چه

  بتها عوضی  و رسواي  مرا با ننگ ل و جال شكوه
 .آردند

برند و با   سود می  اسرائيل  قوم  از گناهان آاهنان«8
  آاهنان9.  بكنند  منتظرند آنها بيشتر گناه  و ولع حرص

   قوم  و هم  آاهنان ، هم بنابراين.  گناهكارند همانند قوم
.  آرد  خواهم  مجازات  بدشان  اعمال  تمام را بسبب

 خواهند خورد، ولی سير نخواهند شد؛ زنا  يشانا10
خواهند آرد، ولی زياد نخواهند شد؛ زيرا مرا ترک 

 .اند  ديگری روی آورده  خدايان  و به آرده
   من  را از سر قوم  عقلی،و هوسرانی ميگسار«11

   تكليف آسبی چوبی آنها از خدا12؛   است ربوده
. خواهند یمی راهنماي *یچوبی آنند و از عصا یم

                                                 
 .شد از عصا جهت فالگيری استفاده می     *
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   به ايشان.   است  آرده  بتها، آنها را گمراه بهی دلبستگ
. اند  آرده  خيانت  من ، به  ديگر درآمده  خدايان خدمت

  به. آنند یمی بتها قربانی ها برا آوهی رو13
 بلند  درختانی  باصفاء روند تا زير سايه یآوهستانها م

 ی فاحشگ  به در آنجا دخترانتان. بخور بسوزانند
ی ول14؛ آنند ی زنا م شوند و عروسانتان ی م آشانده
 خود شما مردها   آرد، چون  نخواهم  آنها را تنبيه من
ی ها دهيد و با فاحشه ی م  آارها را انجام  همان هم

ی شما حتمی نادانها، نابودی ا. آنيد یها زنا م بتخانه
 . است

د آند، ولی تو ای يهودا خو  زنا می  اسرائيل اگر چه«15
 از روی ريا و   و با آسانی آه  نكن  آلوده  گناه  اين را به

آنند   می  پرستش ئيل  و بيت نادرستی مرا در جلجال
مانند 16.   تظاهر است  فقط  ايشان عبادت.  مشو همراه

خواهد   نمی ای سرآش  گوساله  همچون  آه  نباش اسرائيل
. آند رهبری  های سبز و خرم  چراگاه خداوند او را به

پرستی   خود را در قيد بت ، چون از او دوری آن17
 .  است گرفتار آرده

   زنان بدنبالی  بعد از ميگسار  اسرائيل مردان«18
پسندند تا  یرا بيشتر می بيشرم. روند ی م بدآاره
آنها را خواهد   **ی باد عظيم بنابراين19.  را شرافت

  ، چون  خواهند رفت  جهان  از اينی،برد و در رسواي
 .آنند یمی بتها قربانی برا
 

  بر ضد اسرائيلی داور
   گوش  اسرائيل رهبرانی  و ا آاهنانی ا«

:  را بشنويد  اينی، سلطنت خاندانی ا دهيد؛
 و تابور   مصفه ، زيرا در آوه استی شما حتمی نابود
، شما  ياغيانی ا2. ايد  داده  را فريب  بتها قومء بوسيله

  شناسيد، پس ینمی آنيد و حد یر م آشتا رحمانه یب
 . آرد  خواهم  شما را تنبيهء  همه من

،  ای اسرائيل.  ام  بد شما را ديده  اعمال من«3
آند،   را ترک می  شوهرش  يک فاحشه همانطوری آه

آارهای شما 4. ايد  و ناپاک شده  مرا ترک آرده شما هم

                                                 
 آشور که بيست سال بعد به وقوع ءاشاره است به حمله  **

 .پادشاهی اسرائيل از بين رفت, ملهبر اثر اين ح. پيوست

زيرا  آنيد،   بازگشت  بسوی من شود از اينكه  می مانع
  است   دوانده  وجود شما ريشه  زناآاری در اعماق روح
 ».توانيد مرا بشناسيد و نمی

آنها . دهد یمی  برضد آنها گواه  اسرائيل تكبر مردم5
 يهودا   خواهند لغزيد و مردم در زير بار گناهانشان

   سرانجام آنان6.  خواهند افتاد  بزمين ايشانی نيز در پ
خداوند ی خود خواهند آمد تا برای ها ها و رمه با گله
او را پيدا نخواهند آرد، زيرا او ی آنند، ولی قربان

آنها 7.   است  و آنها را تنها گذارده  دور شده از ايشان
بوجود ی اند و فرزندان  ورزيده  خداوند خيانت به

با دار  آنهای  بزود پس.  او نيستند  از آن اند آه آورده
 . ند رفتخواه   از بين و ندارشان

 صدا   به ئيل  و بيت  و رامه شيپور خطر را در جبعه8
ی ا9!  خود بلرزيد  به  بنيامين مردمی ا! درآوريد
 روز  آهی وقت!   آن  اخطار توجه  اين ، به اسرائيل
 .شدی  خواه تبديلی ا  ويرانه  تو فرا رسد، به مجازات

   يهودا بصورت رهبران«: فرمايد یخداوند م10
 خود را  ، خشم اند؛ بنابراين  درآمده  دزدان ترين پست
   به اسرائيل11.   ريخت  خواهم  بر ايشان  سيالب مثل
 از   نيست  خواهد شد، زيرا مايل  آوبيده  درهم  من حكم
   پشم  بيد آه  همچون من12.  بكشد خود دستی پرست بت

 برد و   خواهم  را از بين برد، اسرائيل ی م را از بين
 . آرد خواهمک ، او را خش  يهودا را گرفته  جانء شيره

   تا چه بردند آهی  و يهودا پ  اسرائيل آهی هنگام«13
آورد و ی  آشور رو  به اند، اسرائيل  بيمار شده اندازه

 درد او   قادر است آشور نهی ول.  برد  پناه  پادشاهش به
 . او برساند بهی  آمك  آند و نه را درمان

  درد، من  شكار خود را می  شكم ه شيری آ مثل«14
 آرد و با خود   خواهم  پاره  و يهودا را تكه اسرائيل
   را تارومار خواهم  برد و تمامی رهانندگانش خواهم
 خود باز ء  خانه ، به  آنها را ترک آرده سپس15نمود؛ 
   بيچارگی خود متوجه  تا در شدت  گشت خواهم

 ». آنند و مرا بطلبند ، آنها را اعتراف  شده گناهانشان
   اسرائيل  آاذبء توبه

 خداوندی بياييد بسو«: گويند ی م  اسرائيل قوم
 نيز   و خودش او ما را دريده.   نماييم بازگشت

 و خود   ساخته او ما را مجروح. ما را شفا خواهد داد
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 روز  بعد از دو سه2.   خواهد گذاشت  ما مرهم بر زخم
واهد آرد و ما در حضور او  خ  زنده ما را دوباره

 تا خداوند را   آنيم بياييد تالش3.  نمود خواهيمی زندگ
   و ريزش  صبحء  سپيده  دميدن همانطور آه!  بشناسيم
  ما از جانبی  دعا ، اجابت استی حتمی  بهار باران

 ». استی او نيز حتم
 با   و يهودا، من اسرائيلی ا«: فرمايد یاما خداوند م4

ی  صبحگاه  شما مانند شبنم ؟ زيرا محبت نم آ شما چه
خود ی  انبيا  من  آه  است  دليل  اين به5.  زودگذر است
 آنند و از  مرا بيانی  داور  تا آالم ام را فرستاده

.  سازند  شما را آگاه  است  در انتظارتان آهی هالآت
 بر شما فرود   صاعقه  چون منی  داور  بدانيد آه پس

 .ی قربان  نه خواهم ی م  از شما محبت من6. خواهد آمد
   آه  آنم  خواهان  بلكه شما خشنود نيستمی  از هدايا من

 .مرا بشناسيد
  ، عهد مرا شكستيد و محبت* شما نيز مانند آدمی ول«7

   و قاتالن جلعاد، شهر گناهكاران8. مرا رد آرديد
ی  برا هستند آهی  تبهكار  راهزنان آنی اهال9.  است
   در طول آاهنان. نشينند ی م  خود در آمين انقرباني
ی  گناه  هر نوع  به آنند و دست ی، آشتار م  شكيم راه
  در اسرائيلک هولنای  عمل  منی،آر10. زنند یم

  نجسی  و بكل  ديگر رفته  خدايان  بدنبال ؛ مردم ام ديده
 .اند شده

نيز در انتظار تو ی بسياری يهودا، مجازاتهای ا«11
 .دباش یم
 

 و   را شفا دهم  اسرائيل  خواستم هر وقت«
   باز گناه ، ديدم  سازم  آامياب را دوباره  ايشان

فريبكار ی  مملو از آدمها  سامره  آن پايتخت. آنند یم
   من دانند آه ی آنجا نم ساآنان2!   است و دزد و راهزن

  اعمال.  آنم ی نم  را فراموش هرگز شرارتشان
  دهد و من ی آنها را لو م  طرف از همه  آلودشان گناه
 . بينم ی را م همه

                                                 
تواند به معنی حضرت آدم يا به معنی   می»آدم«در اينجا    *

 .انسان باشد

 از  برد و رهبران ی م  لذت  مردم  از شرارت پادشاه«3
  آنها زناآارند و در آتشی همگ4.  دروغهايشان

 ء  آماده  آنها مانند آتش  شهوت آتش. سوزند ی م شهوت
 و   داده  را مالش  خميرش  آه استی تنور نانواي
 .  است  آن دنمنتظر برآم

   مست  از شراب ، رهبران  زادروز پادشاه در جشن«5
  را دستی  و آهی شوند و او نيز با آسان یم

   از دسيسه دلهايشان6. گردد ی م  پياله اند هم انداخته
   شب  آنها تمامء توطئه. آشد ی م  تنور زبانه  مثلی،باز
   آتش  شد مثل  صبح سوزد و همينكه یمی  آرام به

 .گردد یور م  شعله ملتهب
  پسی  را يك  و رهبرانشان  پادشاهان  اسرائيل مردم«7

ی  برا و فرياد هيچكدام  **آشتندی از ديگر
 .، بلند نشد از منک  آم درخواست

ی ، راهها  آرده  آميزش پرستان  با بت  من قوم«8
   نيم  نان آنها همچون. گيرند یآلود آنها را ياد م گناه
   خدايان پرستش9. شود خورد ی نم تند آههسی ا پخته
  خودشانی ، ول  است  را گرفته  ايشان  قوت بيگانه

   و عمر او به  سفيد شده سر اسرائيلی مو. دانند ینم
  فخر او به10.  خبر است ی ب ، اما او از آن  رسيده پايان

با .   است  ديگر، آشكارا او را رسوا آرده خدايان
آند و درصدد  ی نم خود بازگشتی خدای  بسو اينحال
 .آيد ی او بر نم يافتن

او از .   است فهم ی و ب  مانند آبوتر، نادان اسرائيل«11
آند؛  ی آشور پرواز م خواهد و به یمک مصر آم

 تور خود را بر او   پروازش  در حين منی ول12
   زمين  به او را از آسمانی ا  پرنده  و مثل اندازم یم
 او را  شرارتبارشی  آارها ر تمام و بخاط آشم یم

 . آنم ی م مجازات
بگذار آنها هالک شوند، زيرا مرا !   من وای بر قوم«13

   ايشان خواستم می. اند  ورزيده  گناه  من  و به ترک آرده
از 14.  نبودند  صادق ، ولی آنها با من  بخشم را نجات

ا يابد، ب  نمی  راه  چشمانشان  به  پريشانی خواب شدت
   آمک بخواهند؛ بلكه  حاضر نيستند از من اينحال

                                                 
سع نفر از پادشاهان اسرائيل به قتل , در زمان هوشع  **

 .شلوم و فقحيا, زکريا: رسيدند
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 و  از آنها نان آنند و  می  را عبادت پرستان  بت خدايان
 .خواهند  می شراب

،  ام  و نيرومند ساخته نمودهی  را يار  ايشان من«15
 .اند  شده  روگردان از منی ول
 و   آسمان آنند، جز به ی م  جا نگاه  همه آنها به«16

  هستند آهی  آج مانند آمان.  متعالی اخدی بسو
   دليل  به رهبرانشان. خورد ی نم  هدف  به هرگز تيرش

   با شمشير دشمن  من  به نسبتی احترام یو بی گستاخ
هند  خوا  ايشان  مصر به  مردم نابود خواهند شد و تمام

 ».خنديد
 
  اسرائيلی پرست بت

 ا صد شيپور خطر را به«: فرمايد یخداوند م
   من  بر سر قوم  عقاب  مثل دشمن! درآوريد

 و از   عهد مرا شكسته  من  قوم آيد، چون یفرود م
 .اند آردهی  سرپيچ فرمانهايم

خود ی خواهد و مرا خدا یمی  يار  از من اسرائيل«2
  اسرائيل!   است ديگر دير شدهی ول3. خواند یم

  س داد، پ از دستی اعتناي ی با ب  داشت را آهی فرصت
  اسرائيل4.  او خواهند افتاد  جان  به دشمنانشک اين

   تعيين  من  رضايت  خود را بدون  و رهبران پادشاهان
ک  اين ، پس  است  ساخته از طال و نقرهی  و بتهاي آرده

 .او نابود خواهد شد
   گوساله  شكل  به آهی  بت  از اين ، من سامرهی ا«5

ور  ضد تو شعله بر  غضبم آتش.  بيزارمی ا ساخته
 درستكار  انسانک  خواهد آشيد تا ي چقدر طول.  است

 خواهد آشيد تا  چقدر طول6؟  تو پيدا شود در ميان
   انسان  دستء  ساختهی،پرست ی م آهی ا گوسالهی بفهم
 . خرد خواهد شد پس!  ، خدا نيست  گوساله ؟ اين است

. آنند یآارند و گردباد درو م یآنها باد م«7
دهد و اگر  ینمی  محصول گندمشانی اه خوشه
 .خورند ی را م  آن نيز بدهد بيگانگانی محصول

   در ميان شكستهی  ظرف  و مثل  نابود شده اسرائيل«8
   آه  تنها و آواره استی گورخر9.   است ها افتاده قوم

ی  دارد آنان آهی تنها دوستان.   است  جدا مانده از گله
ی گيرند با او دوست ی م آهی  پول  در مقابل هستند آه

ی  دوستان با اينكه10.  از آنهاستی آنند؛ و آشور يك یم

  اما من ،  است  خريده  با پول مختلفی از سرزمينها
   و ستم  تا زير بار ظلم فرستم یمی  اسير او را به
 . آيد  ستوه  به  آشور جانش پادشاه

  ، ولی نه  است ساختههای زيادی   قربانگاه اسرائيل«11
  اگر ده12! های گناهند آنها قربانگاه!   من برای پرستش
   اين گويد آه ، باز می  آنم  وضع  برايش  هم هزار قانون

   اسرائيل قوم13.  برای او ، نه هاست  برای بيگانه احكام
   دارند، ولی اين های خود را دوست  قربانی مراسم
   آنها را فراموش  گناه من.   نيست  مورد پسند من مراسم
 مصر باز   به  آرده  را مجازات  آرد و ايشان نخواهم
 . گرداند خواهم

ی  و يهودا برا ساختهی بزرگی  قصرها اسرائيل«14
،   است بنا آردهی عظيمی  دفاع  استحكامات شهرهايش

   من پس. اند  آرده  خود را فراموشء آنها سازندهی ول
 ». آشيد  خواهم  آتش  را به امات قصرها و استحك اين

 
   اسرائيل مجازات
،  نكنی ها شاد  ساير قوم ، مثل اسرائيلی ا

و او را ی ا  آرده خود خيانتی  خدا به  چون
و در هر ی ا  ديگر افتاده  خدايان  و بدنبال گفتهک تر

  بنابراين2. یا  آرده تقديمی  آنها قربان بهی خرمنگاه
ها  شاخهی  رو شد و انگورهايت خواهد   تو آمء غله

 .فاسد خواهد گرديد
 خداوند  ، شما ديگر در سرزمين  اسرائيل ای قوم3

 مصر و آشور خواهند  شما را به. زندگی نخواهيد آرد
   مانده ، خوراآهای پس  شده برد و در آنجا ساآن

 قادر نخواهيد   غريب  سرزمين در آن4. خواهيد خورد
 خداوند شرابی بريزيد؛ و  ر راه منظور قربانی د بود به
 آنيد او را خشنود   در آنجا تقديم ای آه  قربانی هرگونه

 خوراآی خواهد بود  های شما مثل قربانی. نخواهد آرد
 آسانی  شود؛ تمام  می  عزاداری خورده  در مراسم آه
.  خواهند شد ها را بخورند نجس  قربانی  آن  گوشت آه

 ء  خانه ها را به  قربانی  آن  نخواهيد داشت شما حق
 آنيد، زيرا آنها قربانی   او تقديم خداوند بياوريد و به

   اسارت  وقتی شما را به پس6و5.  نخواهند شد محسوب
 و عيدهای خداوند   آشور ببرند، در روزهای مقدس به
   آسی به  شما را چهء  جا مانده  خواهيد آرد؟ اموال چه
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،  نموده  ها را تصرف آن  خواهد برد؟ مصريان ارث
آوری خواهند آرد و در شهر   شما را جمع مردگان
   در ميان  خاک خواهند سپرد، و خار و خس  به ممفيس
 . خواهد روييد هايتان ويرانه

   و روز مكافات  فرا رسيده  اسرائيل  مجازات زمان7
 را خواهد  اينی  بزود اسرائيل.  استک او نزدي
ی  نب اين«: گويند ی م  منء درباره   اسرائيل مردم. فهميد
 و  آنها فاسد و گناهكارند و با بغض» .  است احمق
گيرند  ی م  خدا الهام  از روح آهی  آسانء  درباره آينه
خدا 8. خوانند ی م  را ديوانه گويند و ايشان ی م سخن

  مردمی ، ول  او باشم  قوم  تا نگهبان  است مرا فرستاده
 ء گذارند و در خانه ی م  دام هايم اه ر  در تمام اسرائيل

   نشان  من  به  خود را نسبت خداوند آشكارا نفرت
بودند،   * در جبعه آهی  مانند زمان  قوم اين9. دهند یم

آند و  ی نم  را فراموش خدا اين. اند  شده در فساد غرق
 . خواهد رسانيد اعمالشانی  سزا  را به حتمًا ايشان

  ، يافتن  زمان ، در آن اسرائيلی ا«: گويد یخداوند م10
 نوبر   و ديدن  انگور در بيابان  مانند يافتن منی تو برا

  پسی ول.  بود بخش ، لذت موسمشی انجير در ابتدا
ک  تر بعلی  تو مرا در شهر فغور بخاطر خدا از آن
ی  طولی؛ ديگر سپرد  خدايان و خود را بهی آرد

  **.ی شد و آثيف آنها پليد   مثل  تو هم نكشيد آه
پرواز ی ا  پرنده  همچون  اسرائيل  و جالل شكوه11
   هنگام  او به شود، زيرا فرزندان یآند و دور م یم

  شوند، و يا هرگز در رحم ی م ميرند يا سقط یتولد م
 بشوند،   هم  بزرگ اگر فرزندانش12. گيرند ی نم شكل

   به كوم مح  اسرائيل  قومء ههم.  گيرم یآنها را از او م
 و او   برگردم  از اسرائيل آهی  روزی،آر. فنا هستند

 ».خواهد بودی انگيز  روز غم را تنها بگذارم
 فنا هستند   به  محكوم  آه بينم ی را م  اسرائيل فرزندان13

خداوند، ی ا14. برد ی م  آشتارگاه  آنها را به و اسرائيل
را ی هاي رحمی ؟ آرزو بكنمی  آرزوي  تو چه قومی برا
شوند و ک  خش آهی هاي  نزايند و سينه  آه آنم یم

 .نتوانند شير بدهند

                                                 
 . به بعد14: 19داوران نگاه کنيد به     *

 .23نگاه کنيد به اعداد   **

 از   ايشان تمامی شرارت«: فرمايد خداوند می15
   نفرت  از ايشان در آنجا بود آه.  شد  شروع*** جلجال

پرستی   بت  بسبب  خودم آنها را از سرزمين.  پيدا آردم
 ،  داشت اهم نخو ديگر آنها را دوست.  آنم  می بيرون
   محكوم اسرائيل16.  ياغی هستند  رهبرانشان  تمام چون
 و ديگر ثمری   خشكيده  اسرائيلء ريشه.   فناست به

 ثمری بدهد و فرزندانی بزايد، آنها  نخواهد داد؛ اگر هم
 » .  آشت را خواهم

، زيرا  خواهد گفتک  را تر  اسرائيل  قوم منی خدا17
 در  ايشان. آنند ی نم عتدهند و اطا ی نم آنها گوش

 . خواهند شد ها آواره  قوم ميان
 

   آه  انگوری است  مانند درخت اسرائيل
   سود؟ هر چه ولی چه. های پربار دارد شاخه

های بتها   را برای قربانگاه شود، آن  زيادتر می ثروتش
شود،   فراوانتر می  محصوالتش هر چه. آند  می خرج

 با   مردمانش دل2. سازد اتری میها و بتهای زيب مجسمه
  آنها خطاآارند و بايد مجازات.   نيست خدا راست

 خواهد   را در هم هايشان های بتكده خدا قربانگاه. شوند
 خواهند  آنگاه3.  را خرد خواهد آرد آوبيد و بتهايشان

 ما را از   و او پادشاه ما خداوند را ترک آرديم«:  گفت
 آاری   چه داشتيم اهی نيز میولی اگر پادش.  ما گرفت

 » برای ما بكند؟ توانست می
ی  قولها و عهدها خورند و به ی م  دروغ  قسم ايشان4

ی  علفها  مثل ، مجازات بنابراين. آنند یخود وفا نم
  مردم5.  آنها خواهد روييد ، درميان آنار مزرعهی سم

 در   شكلشان  گوساله ترسند مبادا بت ی م سامره
ی آبروی  برا  و مردم آاهنان. ببيندی ا صدمه  ئيل بيت

   مثل آهی وقت6. گيرند ی عزا م  بتشانء  رفته از دست
 را   شكلشان گوسالهی  شوند، خدا  آشور برده  به برده

!  آنند  آنجا هديه  پادشاه با خود خواهند برد تا به
 و  ، مسخره  بت  اين  به  نمودن  توآل  سبب  به اسرائيل

ی روی  چوب  تكه  مثل  سامره پادشاه7. هد شدرسوا خوا

                                                 
جال شهری بود که پرستش بعل از آنجا شروع شد جل  ***

و در آنجا بود که مردم برای ) 11: 12 و 15: 4هوشع (
 ).15: 11سموئيل 1(خود پادشاهی خواستند 
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 در  آونی ها بتكده8.  دريا، ناپديد خواهد شد امواج
ک  آردند، با خا  گناه  اسرائيل  قوم آهی ، جاي ئيل بيت

 آنها   در اطراف خار و خس.  خواهند شد يكسان
ها  ها و تپه بلند از آوهی  با صدا خواهد روييد و قوم

 بريزند و آنها را  بر سر ايشان   آه خواست خواهند
 . آنند پنهان

  تاآنون  * در جبعهک  هولنا  شب ، از آن اسرائيلی ا9
   گناه  در جبعه آهی  آيا آنهاي.یا  نكشيده  از گناه دست

،  هايت ی سرآش  سبب  به پس10؟ آردند نابود نشدند
 تو  ها را عليه  قوم  و سپاهيان خيزم یبرضد تو برم

  همی  رو  آه گناهانتی  تا تو را برا مآن ی م بسيج
 .  آنم ، مجازات  شده انباشته

   و اين  است  آرده  عادت  خرمن  آوبيدن  به اسرائيل11
   سنگين قبًال هرگز يوغ. دارد ی م  را دوست آار آسان
ی پوش  او چشم  ظريف  و از گردن  او نگذاشته برگردن
 و   زدن شخمی او را براک اينی ، ول  بودم آرده
   تن دوران.  آنم ی م  آماده  زمين  آردن صاف
 .  است  رسيده  پايان  به اش یپرور

  از محبتی  را بكاريد تا محصول عدالتی بذر نيكو12
 بزنيد،  خود را شخمی  دلها  سخت زمين.  درو آنيد من

 خداوند را بطلبيد تا بيايد و   آه  آنست وقتک زيرا اين
 . را بباراند ت برآا بر شما باران

 درو   ظلم  آاشتيد و محصول شما بذر شرارتی ول13
 .  را خورديد  دروغهايتانء آرديد و ثمره

 خود اعتماد   بزرگ  نظامی و سپاه  قدرت شما به
، شما را   از جنگ  و وحشت ، ترس بنابراين14آرديد، 

 خواهند   واژگون هايتان  قلعه  و تمام فرا خواهد گرفت
 را   اربيل  شهر بيت **  شلمان همانطور آه  شد، درست

 خاک و   آنجا را به  و فرزندان  آرد و مادران خراب
های   شرارت ، بسبب  اسرائيل ای مردم15.  آشيد خون

   بمحض پادشاهتان.   است  همين  شما هم  عاقبت زيادتان
 . خواهد شد  آشته  جنگ شروع

 

                                                 
 .20: 19نگاه کنيد به داوران     *

شلمان احتماًال همان شلمناسر پادشاه آشور است که   **
 .)17دوم پادشاهان (حکومت اسرائيل را برانداخت 

   اسرائيل  به  خدا نسبت محبت
  پسر  بود او را مثل  طفل  اسرائيل  آهزمانی

 و او را از مصر فرا  داشتم  می خود دوست
،   بيشتر او را بسوی خود خواندم ولی هر چه2.  خواندم

 قربانی آرد و برای   دور شد و برای بعل بيشتر از من
، او را   آردم از بچگی او را تربيت3. بتها بخور سوزانيد

؛ ولی او   او ياد دادم  را به فتن ر  و راه  گرفتم در آغوش
با 4.   او را پروراندم  آه  بودم  من  اين  بفهمد آه نخواست

؛ بار از  آشيدم  را بسوی خود ، اسرائيل آمند محبت
 . ، او را خوراک دادم  شده  و خم  برداشتم دوشش

   به  دوباره آند، پس ی نم  بازگشت منی او بسوی ول5
 خواهد   بر او سلطنت و آشور مصر خواهد رفت

. ور خواهد شد  شعله  در شهرهايش  جنگ آتش6. آرد
 خواهند آرد و او  او حملهی ها  دروازه  به دشمنانش
.  خواهد افتاد  دشمن  دام خود بهی  سنگرها در ميان

   هم  من آنند، پسک اند مرا تر  گرفته  تصميم  من قوم7
خواهد  ن  و هيچكس فرستم ی م  اسارت آنها را به

 .بخشدی  را رهاي  آنان توانست
  ؟ چگونه  بدهم  تو را از دست ، چگونه اسرائيلی ا8

 و   ادمه  تو را مثل توانمی  م  چگونهی؟ برو بگذارم
چقدر آرزو ! خيزد ی برم  از دلم ؟ آه  رها آنم صبوئيم
 خود تو را   خشم در شدت9!  آنمک  تو آم  به دارم

   نخواهم گر تو را از بين آرد و دي  نخواهم مجازات
  مقدسی  خداي من.   انسان ، نه  خدا هستم برد؛ زيرا من

   به  ديگر با خشم من.   شما ساآنم  و در ميان هستم
 . آمد  شما نخواهم سراغ

   مثل خواهند آرد و منی  پيرو  از من  من قوم«10
 از   شتابان ايشان.  غريد  خواهم شير بر دشمنانشان

از ی  بزرگ ء دسته مثل11؛  خواهند گشت باز  غرب
 از آشور پرواز   از مصر و مانند آبوتران پرندگان

 باز  شان  خانه  را به  ايشان  دوباره من. خواهند آرد
 .  خداوند  از جانب استی ا  وعده اين» . گردانم یم
 

   اسرائيل گناه
 مرا   و فريب  با دروغ اسرائيل«: فرمايد یخداوند م12

   آه  من  به ، و يهودا هنوز نسبت  است  آرده احاطه
 » .آند یمی ، سرآش  هستم  و مقدس امينی خدا
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 هوشع 9
 

 

 
  بيهوده  آنند تمام  می  اسرائيل  مردم آارهايی آه
 و   دروغ آنها روز و شب.   است و مخرب

بندند و از  با آشور عهد می. دهند  می  را رواج خشونت
 دارد و   يهودا شكايتخداوند از2. طلبند مصر آمک می

   عادالنه  است  آرده آه   را برای آارهای بدی اسرائيل
  ، در شكم ، جد اسرائيل يعقوب3.  خواهد آرد مجازات
 آرد و وقتی مرد بالغی شد،   نزاع  با برادرش مادرش

 و   آشتی گرفت آری، با فرشته4. حتی با خدا نيز جنگيد
   از او تقاضای برآت  و التماس  با گريه سپس. پيروز شد

 آرد   خداوند را ديد و خدا با او صحبت ئيل در بيت. نمود
  پس6.  است»  يهوه «  نامش  آه  خدای قادر متعال همان5

   نما؛ با محبت ، بسوی خداوند بازگشت ، ای اسرائيل حال
 در انتظار خدا   و با صبر و تحمل و راستی زندگی آن

 . باش
  استی ا  مانند فروشنده سرائيلا«: فرمايد یخداوند م7
فروشد و  ی م نادرستی  خود را با ترازو  اجناس آه
بالد و  ی خود م او به8.  دارد را دوستی بردار آاله
   را خودم  ثروت  اين  تمام  ثروتمند هستم من: گويد یم

ی  آالهبردار تواند مرا به ینمی  و آس ام  آورده بدست
 . آند متهم

 و تو را از بردگی  داوند تو هستم خ  آه ولی من«9
ها   تا در خيمه فرستم  تو را می ، دوباره مصر رهانيدم

 . آردی  زندگی می  در بيابان زندگی آنی، چنانكه
 تا با رؤياها و مثلهای   انبيای خود را فرستادم من«10

ولی 11 بيدار آنند،   غفلت زياد، شما را از خواب
 شيار آشتزارها  ثلها م  قربانگاه هنوز در جلجال

 قرار دارند تا روی   سر هم  و پشت  رديف  به رديف
 از بتها پر  جلعاد هم.  قربانی آنيد آنها برای بتهايتان

   و گناهكار آنها را پرستش  باطل  و اشخاص است
 ».آنند می

ی همسری  فرار آرد و با آار چوپان  ارام  به يعقوب12
  فرستاد تا قومی خداوند پيامبر13.  خود گرفتی برا

   محافظت  آورد و از ايشان خود را از مصر بيرون
   خشم  به  خداوند را بشدت اسرائيلک اينی ول14. نمايد
   گناهانش  جرم  خداوند او را به ، پس  است آورده
 .  خواهد آرد  مرگ  به محكوم

 
   خداوند بر اسرائيل خشم

  خن س  اسرائيل  هرگاه  بود آه چنينی زمان
  لرزيدند، چون ی م ها از ترس ، قوم گفت یم
   بعل  با پرستش اآنونی توانا بود؛ ولی او سرور
 .  است  فنا شده  به محكوم

خود را ی ها نقره. آنند یمی  نافرمان  از پيش  بيش قوم2
خود ی  برا  ريخته  را در قالب آنند تا آن ی م آب
   انسان ت فكر و دس  حاصل آهی بتهاي بسازندی بتهاي
ی بتها! آنيدی  بتها قربان اينی برا«: گويند یم.  است

   و شبنم  مه  مثل  قوم اين3» ! را ببوسيد  شكل گوساله
   آاه  و مثل  خواهند رفت از بينی بزودی صبحگاه

   خارج  از دودآش آهی  دود در برابر باد و مثل
 . خواهند شد شود زايل یم
ی  و از زمان  خدا هستم تنها من«: فرمايد یخداوند م4
 خداوند شما  ام  آورده  شما را از مصر بيرون آه
 و  نيستی ديگری  خدا غير از من.  ام بوده
  ، در آن در بيابان5. وجود نداردی  ديگرء دهنده نجات

؛   نمودم ، از شما مواظبت و سوزانک  خش سرزمين
 خورديد و سير شديد، مغرور   از اينكه پسی ول6

   شير به ، مثل بنابراين7.  آرديد را فراموش، م شده
 در   در آنار راهی، و مانند پلنگ آنم ی م شما حمله

  آهی  خرس  ماده مثل8.   نشست  شما خواهم آمين
  تكه  باشند، شما را تكه  را از او گرفته هايش بچه

 . بلعيد شما را خواهمی  آرد و مانند شير خواهم
 بتواند   آه  آيست آنمک هال، اگر تو را  اسرائيلی ا«9

  آهی  و رهبران آجا هستند پادشاه10؟  دهد تو را نجات
  توانند تو را نجات ی آيا آنها می؟خود خواستی برا
 و در   تو دادم بهی  خود پادشاه در خشم11؟ دهند

 .   او را گرفتم غضبم
.   است  مجازاتء  و آماده  شده  ثبت  اسرائيل گناهان«12
اما .   او هست  ماندن ، فرصتی برای زنده  اينبا وجود13

  خواهد از رحم  نمی  آه  لجوجی است او مانند بچه
 گور  آيا او را از چنگال14!  بيايد  بيرون مادرش
، بالهای  ؟ ای مرگ  بدهم  نجاتش ؟ آيا از مرگ برهانم

 ديگر  ؟ من  تو آجاست ؟ و ای گور هالآت تو آجاست
 در  هر چند اسرائيل15.  آرد واهم نخ  رحم  قوم بر اين

12
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 باد شرقی را   علفهای هرز ثمر بياورد، ولی من ميان
ها و   چشمه  تا تمام وزانم  بر او می  بشدت از بيابان

.  رود  تاراج  او به های او خشک شود و ثروت چاه
 برضد   را ببيند، چون  بايد سزای گناهانش سامره16

   سپاهيان  دست  به مردمش.   است خدای خود برخاسته
   آوبيده  زمين  به هايش بچه  خواهند شد،  آشته مهاجم
 با  اش  حامله  زنان  و شكم  خواهند رفت ، از بين شده

 . خواهد شد شمشير پاره
 

 شود ی او م  برآت  باعث  اسرائيلء توبه
خود  یخداوند، خدای ، بسو  اسرائيل قومی ا

  ر گناهانتان آنيد، زيرا در زير با بازگشت
: نزد خداوند آييد و دعا آنيد و گوييد2. ايد خرد شده

 ما  ، به  ما را از ما دور آن خداوند، گناهانی ا«
 ی ، ما را بپذير تا قربان  فرموده رحمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تواند ما  ی آشور م نه3.   آنيم  تو تقديم بهی شكرگزار
ز ديگر هرگ. مای  جنگ  قدرت  دهد و نه را نجات

 خواند؛   خود نخواهيم  خدايان ايم  ساخته را آهی بتهاي
 ».يابند ی م  از تو رحمت خداوند، يتيمانی زيرا ا

ايمانی  پرستی و بی شما را از بت«: فرمايد خداوند می4
 حد و مرزی نخواهد   من  بخشيد و محبت شفا خواهم

 فرو  هميشه   برای  من  و غضب ، زيرا خشم داشت
   خواهم  بر اسرائيل  باران  همچون من5 . خواهد نشست

 و مانند سرو  ، خواهد شكفت باريد و او مانند سوسن

  هايش شاخه6.  خواهد دوانيد  ريشه ، در زمين آزاد لبنان
 خواهد شد و عطر   گسترده های زيتون  زيبايی شاخه به

 خواهد   عطر و بوی جنگلهای لبنان  همچون و بوی آن
 خواهند   استراحت اش يگر زير سايه بار د مردم7. بود

 و مانند تاآستانی پر  آرد و او مانند باغی پر آب
 . معطر خواهد بود  لبنان  شراب  و همچون شكوفه

و  ؟  آار است مرا با بتها چه:   خواهد گفت اسرائيل«8
.  بود  او خواهم ، مراقب  آرده او را اجابتی  دعا من
   سال  مدت در تمام سبز،  هميشهی  درخت  همچون من
 ». داد  خواهم  او ميوه به
   فهم  آه آن. آندک  چيزها را در  اين  داناست هر آه9

 و  خداوند راستی ها  دهد، زيرا راه دارد گوش
ی ، ول  خواهند رفت  راه  در آن  و نيكان  است درست
 .، خواهند افتاد  لغزيده بدآاران
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 .نويسد ی داشتند، م  سكونت اسرائيلی  در قلمرو جنوب  يهودا آه مردمی  را برا  آتاب  اين يوئيل
   بال هجوم اين.  آند  يهودا را تنبيه خواهد فرستاد تا مردمی وحشتناآی ال خداوند ب آند آه یمی او پيشگوي

 خدا   به  يهودا نسبت  را نابود خواهد آرد، زيرا مردم  مزارع  تمام ملخ.  يهودا خواهد بود  سرزمين  به ملخ
   آن  از رسيدن  پيشتا. گويد ی م سخنی اندازد و از روز داور ی م  آينده بهی  نگاه آتاب. اند وفادار نبوده
 . آنند خداوند بازگشتی  بسو  تا مردم  هست روز، فرصت

 . را خبر دهد  دشمن  سپاه گيرد تا يورش یبكار می  را بطور نماد  ملخ  هجوم يوئيل
 در روز   پطرس  آه استی  بخش  همان اين. شود ی م  يافت  دوم  در فصل  يوئيل  آتاب  بخش مشهورترين
 :آند ی م  قول  نقل آن از  پنطيكاست

 شما خوابها  پيران.  خواهند آرد  شما نبوت  و دختران پسران!   ريخت  خواهم  مردمء  خود را بر همه روح«
 ». شما رؤياها خواهند ديد و جوانان

   مردم  و ماتم محصوالتی نابود
 پسر   يوئيل  خداوند به  از جانب  پيام اين

 :رسيد  فتوئيل
  ساآنانی ا!  بشنويد  اسرائيلء ه سالخورد مردانی ا2

، يا در   عمرتان آيا در تمام!  فرا دهيد  گوش زمين
؟   است  شده واقعی  چيز  هرگز چنين سراسر تاريختان

.  آنيد  نقل فرزندانتانی  را برا ين ا آيندهی در سالها3
ی ها  نسل  به  سينه  به را سينهک  هولنا  داستان اين
 خواهند آمد و  دسته ملخها دسته4.  آنيد تعريفی بعد

 . خواهند خورد  شما را تمام محصول
   هر چه آنيد، چونی ، بيدار شويد و زار مستانی ا5

شتيد از  دا  شراب  و هر چه  شده  خراب انگور بوده
   سرزمين ، تمام از ملخی لشكر بزرگ6!   است  رفته بين

  توان ی نم آنقدر زيادند آه.   است  را پوشانده اسرائيل
 شير تيز   مانند دندان دندانهايشان. آنها را شمرد

   درختان اند و پوست  برده  مرا از بين تاآستان7!  است
 سفيد و آنها رای ها ها و تنه ، شاخه انجير را آنده

 .اند گذاشتهی  باق لخت
   باشد، گريه  مرده  نامزدش آهی  دختر جوان همچون8

 ء  خانه  به بايست ی م آهی  و شراب غله9. نماييدی و زار
   آه آاهنان.   است  رفته  شود، از بين خداوند تقديم
در 10. اند  گرفته  خداوند هستند، ماتم خدمتگزاران

 و انگور و  ، غله ندهنمای باقی ها محصول مزرعه

   و غصه  جا را غم  و همه  رفته  از بين  زيتون روغن
 .  است فرا گرفته

، زاری   آنيد و ای باغبانان ، گريه ای آشاورزان11
   رفته  و جو از ميان  گندم نماييد؛ زيرا محصوالت

 انجير  ، و درختان  انگور خشک شده درختان12.  است
   ديگر نابود شده  درختان تمام، و  و انار، خرما و سيب

 .  است  بر بسته  رخت شادی از انسان.  است
  خدمتگزارانی ا.  بپوشيد  ماتم ، لباس آاهنانی ا13
 آنيد،   گريه  در برابر قربانگاه  شب ، تمام منی خدا
   خدايتانء  خانه  تا به نماندهی  و شراب  ديگر غله چون
  نيد و خبر دهيد آه آ  را اعالم روزه14.  آنيد هديه
 در   قوم  با تمام  همراه  سفيدان ريش.  شوند  جمع مردم
 شوند و آنجا در  خود جمعی  خداوند، خداء خانه

 .  آنند  و ناله حضور او گريه
 نزديک   روز هولناک مجازات وای بر ما، چون15
   فرا رسيده  خدای قادر مطلق نابودی از جانب. شود می
شود  می  ناپديد  در برابر چشمانمان خوراآمان16!  است

   پايان  خدای ما بهء و تمامی شاديها و خوشيها در خانه
انبارها و . شود  می  پوسيده بذر در زمين17. رسد می

.   است  شده ها تلف  در مزرعه غله. اند سيلوها خالی شده
 چراگاهی ندارند سرگردانند و از   چون گاوان18

 .شوند  می  تلف فنداننالند و گوس گرسنگی می
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زيرا گرما و ! فرمای خداوند، ما را ياری ا19
 را   درختان  و تمام چراگاهها را خشكانيدهی خشكسال
ی  برا همی  وحش حيواناتی حت20.   است سوزانيده

ی برای  آب آورند، چون یتو فرياد برمی بسوک آم
 و  شدهک آوهستانها خشی نهرها.  ندارند خوردن

 .اند سوختهی  بكل  آفتابچراگاهها زير
 

 خدای داورک روز وحشتنا
 ! صدا درآوريد  به شيپور خطر را در اورشليم

   من  مقدس آوهی  بر باال آنی بگذاريد صدا
ی  بلرزند، زيرا روز داور  از ترس همه!  شود شنيده

 .شود یمک خداوند نزدي
 و  ، روز ابرهای سياه  روز، روز تاريكی و ظلمت آن2

آوهها را !  لشكر نيرومندی چه.   است  غليظتاريكی
!  چقدر نيرومندند  قوم اين! پوشاند  می  سياهی شب مثل
 نيز   از اين  و پس  نشده  هرگز ديده  از اين  آنها پيش مثل
  زمين. خورند  را می  زمين مانند آتش3!  نخواهد شد ديده

ا  ر  ولی وقتی آن  است  عدن  مانند باغ در برابر ايشان
. شود  می  تبديل  سوخته  بيابان گذارند به  سر می پشت
  آنها شبيه4. ماند  نمی  چيز در برابر آنها سالم هيچ

تماشا آنيد چطور روی آوهها 5. اسبهای تندرو هستند
 از خود در   صدايی آه به! آنند  و خيز می جست
   غرش صدای آنها همچون!  فرا دهيد آورند گوش می

 را   مزرعه  آه ای آتشی استها، و صد عرابه
   به  آه  بزرگی است  سپاه  و قال سوزاند و مانند قيل می

 !رود  می  جنگ ميدان
 از  لرزند و رنگ ی خود م  آنها به  با ديدن مردم6

   حمله  جنگاوران آنها همچون7. پرد ی م رويشان
. روند ی از حصارها باال م آنند، و مانند سربازان یم

   اينكه و بدون8 آنند ی م  حرآت ظم من در صفوف
. روند ی جلو م  به يكديگر باشند مستقيمی برای مانع
  به9. آنها شدی  پيشرو  مانع توان ینمی سالح  باهيچ
روند و  یبرند، از ديوارها باال م ی م  شهر هجوم داخل
 در  زمين10. شوند یها م  وارد خانه  دزد از پنجره مثل

. لرزد ی م آيد و آسمان ی م  حرآت برابر آنها به
ناپديد   ستارگان،   و تار شده ، تيره خورشيد و ماه

 .گردند یم

  اين. آند یمی بلند آنها را رهبری خداوند با صدا11
 او را   فرمان  آه  و نيرومند خداوند است  بزرگ سپاه
آور  وحشتی خداوند روزی روز داور. آورد یبجا م
  آند؟   را تحمل واند آن بت  آه آيست.  استک و هولنا

 
   توبه  به دعوت

   با تمام استی  باق  تا وقت االن«: فرمايد یخداوند م12
   بازگشت منی  بسو  و ماتم  و گريه  خود، با روزه دل
  بزنيد نهک  را چا اگر واقعًا پشيمانيد، دلهايتان13. آنيد
 ». را هايتان لباس

، زيرا او  نماييد بسوی خداوند، خدای خود بازگشت
  آيد، رحمتش  نمی  خشم زود به.   است  و مهربان بخشنده

آسی 14. باشد  شما نمی  مجازات  و راضی به بسيار است
 خود برگردد و آنقدر شما  داند، شايد او از خشم  می چه

 باشيد و   آافی داشته  و شراب  باز غله  دهد آه را برآت
 ! آنيد  خداوند هديه بتوانيد به

  روزه!  صدا درآوريد  شيپور را به  صهيون وهدر آ15
،   آرده  را در يكجا جمع  قومء  آنيد و همه را اعالم

 و   و آودآان پيران. آنيد * آنها را تقديس16
 و  داماد را از خانه.  آنيد  جمع  را هم شيرخوارگان

  آهی آاهنان17.  فرا خوانيد اش  را از حجله عروس
   و قربانگاه  قوم ند در ميان خداوند هست خدمتگزاران

 : ، بگويند  آنند و دعا نموده ، گريه ايستاده
 خود بگذر و نگذار   قوم ما، از تقصيراتی خدای ا«
  آنند، زيرا آنها از آنی  حكمران  بر ايشان پرستان بت

،   آرده  را مسخره  ايشان پرستان نگذار بت. تو هستند
 »؟ شما آجاستی  خدا پس: بگويند

 
   برآتء دهوع

   خود به سرزمينی  خداوند بخاطر آبرو آنگاه18
.  خواهد نمود  خود ترحم ، بر قوم  آمده غيرت

   و شراب شما غلهی  برا من«:  خداوند خواهد گفت19
  ديگر در بين.  تا سير شويد فرستم ی م و روغن

 را   دشمن سربازان20.  نخواهيد شد  مسخره پرستان بت
  اند، از سرزمينتان  آورده شما هجوم بر   از شمال آه

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, کردنيعنی جدا » تقديس«   *
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؛  فرستم ی م  دوردست  نقاط  و آنها را به رانم ی م بيرون
  گردانم ی باز م  و علف آب یبی  سرزمينها  را به ايشان

 و  مردهی  دريا  آنها به نصف. تا در آنجا بميرند
 خواهند   رانده مديترانهی  دريا  به  ديگرشان نصف
  من.  آنها بلند خواهد شدء  الشه تعفنی  بو آنگاه. شد

  اند نابود خواهم  بر سر شما آورده  آنچه آنها را بسبب
 ».آرد

 بعد شادی   به  نباشيد، از اين ها ترسان ای مزرعه21
 باشيد، زيرا خداوند آارهای عجيبی  ، خوشحال نموده

ها نترسيد،  ها و رمه ای گله22.   است برای شما آرده
 باز  درختان. شوند  سبز می ا دوباره چراگاهه چون
 فراوانی   خود را خواهند داد و انجير و انگور بهء ميوه
در ! ، شادی آنيد  اورشليم ای مردم23.  خواهند شد يافت

  زيرا بارانهايی آه!  باشيد خداوند، خدای خود شادمان
بار ديگر .   اوست هايی از عدالت فرستد، نشانه او می

ای پاييزی و در بهار بارانهای بهاری در پاييز بارانه
،   شده  پر از گندم خرمنگاهها دوباره24. خواهند باريد

 لبريز خواهند   و شراب  زيتون چرخشتها از روغن
 .گرديد

 سالهای   محصولی را آه تمام«: فرمايد خداوند می25
 بر ضد  ای آه  و نابود آننده  لشكر بزرگ  ملخها آن قبل

بار 26!  داد  خواهم  شما پس دند، به خور شما فرستادم
، سير خواهيد شد و مرا برای  ديگر غذای آافی خورده

 خواهيد   ستايش ام  داده  برای شما انجام معجزاتی آه
.  ديگر هرگز خوار نخواهيد شد  من آرد و شما ای قوم

   در ميان  من  آه ، شما خواهيد دانست ای اسرائيل27
 و   خداوند، خدای شما هستم  و تنها من باشم شما می

 .ديگر هرگز خوار نخواهيد شد
 

 روز خداوند
   خواهم  مردمء  خود را بر همه ، روح  از آن پس«28

.  خواهند آرد  شما نبوت  و دختران پسران!  ريخت
.  شما رؤياها خواهند ديد  شما خوابها و جوانان پيران

 و   خود را بر غالمان  روح  روزها من در آن29
 .  ريخت  شما نيز خواهم نيزانآ

 و ستونهای دود،  ، آتش  از خون های عجيب عالمت«30
 از فرا  پيش31.   ساخت  ظاهر خواهم  و زمين در آسمان

 تاريک   و هولناک خداوند، آفتاب  روز بزرگ رسيدن
   نام اما هر آه32.  خواهد شد  سرخ  مانند خون و ماه

  همانطور آه.  افت خواهد ي خداوند را بخواند نجات
   سالم ای جان  عده ، در اورشليم  است  داده خداوند وعده

   است ای را برگزيده بدر خواهند برد؛ زيرا خداوند عده
 ». باقی بمانند آه
 

  بيگانهی ها بر قومی داور
  و  وقتی رفاه  زمان در آن«: فرمايد خداوند می

،   بازگردانم  يهودا و اورشليم  را به سعادت
 آرد   خواهم جمع»  داوریء دره« را در   جهان سپاهيان2

   خود، اسرائيل  را بخاطر ميراث و در آنجا ايشان
ها   قوم  مرا در ميان  قوم  نمود، چون  خواهم محاآمه
آنها بر 3.  آردند  مرا تقسيم ، سرزمين  ساخته پراآنده

   و دختران  قمار آردند و پسران  من سر افراد قوم
ای 4.  فروختند ها و شراب  را در ازای فاحشه واننوج

   چه ، و ای شهرهای فلسطين صور و صيدون
 بگيريد؟   انتقام خواهيد از من خواهيد بكنيد؟ آيا می می

   خواهم  شما را مجازات  بالفاصله  آنيد من اگر چنين
 مرا  قيمت های گران  گنجينه  و تمام طال و نقره5. آرد
  مردم6. ايد های خود برده  بتخانه ا به و آنها ر گرفته

 را  ايد و ايشان  يونانيها فروخته  را به يهودا و اورشليم
 آنها   دو باره ولی من7ايد؛   آرده  آواره از سرزمينشان
  گردانم اند باز می  شده  فروخته  آن  به را از نقاطی آه

 و   پسران من8.  آنم  آارهای شما را تالفی میء وهمه
   و ايشان  فروخت  يهودا خواهم  مردم  شما را به راندخت
 دوردستی ساآنند   در نقاط  آه  سبائيان  آنها را به هم

 . گويم  را می  اين  خداوند هستم  آه من.  خواهند فروخت
  بهترين ! خبر دهيد  همه  شويد و به  آماده برای جنگ«9

ود را فرا  خ  سپاهيان  آنيد و تمام  خود را بسيج سربازان
، شمشير   نموده گاوآهنهای خود را ذوب10. خوانيد

   ضعيف مردان.  آنيد  تهيه های خود نيزه بسازيد و از اره
ها،   قومء ای همه11.  آنند  آماده نيز خود را برای جنگ
 ». شويد  جمع بشتابيد و از هر طرف

 ! خود را فرود آر خداوند، جنگاورانی  ا اآنون
 ء دره «  شوند و به قومها جمع«: ايدفرم یخداوند م12

 را  ، همه  در آنجا نشسته  من  بيايند، چون»یداور
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 آنيد، زيرا  داسها را آماده13.  آرد خواهمی داور
  داخلی انگورها.   است  و آماده  رسيده محصول
   مردم  اين  از شرارت  آنيد، چون  را با پا له چرخشت
 ».  است لبريز شده

شوند،  ی م  جمع»ی داورء دره« در  دسته  دسته مردم14
. فرا خواهد رسيدی زيرا در آنجا روز خداوند بزود

ها ديگر  شوند و ستاره یمک  تاري  و ماه آفتاب15
 .درخشند ینم
 

   خداوند بر اسرائيل برآت
 و  آسمان. آورد ی فرياد برم خداوند از اورشليم16

 ء  و قلعه ه پناهگا لرزند؛ اما خداوند همچنان ی م زمين
  خواهيد  آنگاه«17.  خواهد بود  خود اسرائيل قوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، خداوند،  خود صهيون  مقدس  در آوه  من  آه دانست
   من  از آن هميشهی  برا اورشليم.  شما هستمی خدا

   سپاه  ديگر هيچ رسد آه یمی خواهد بود و زمان
 . گذر نخواهد آرد از آنی ا بيگانه

 خواهد چكيد و از بلنديها   تازه از آوهها شراب«18
  يهودا از آبک خشی نهرها. خواهد شدی شير جار

خواهد ی ا  خداوند چشمهء پر خواهند شد و از خانه
مصر و 19.  سازد  را سيراب  شطيمء جوشيد تا دره

 يهودا آردند   سرزمين  به آهی  ظلم  هر دو بسبب ادوم
 آنجا را  گناه ی ب را مردم، زي  خواهند رفت از بين
 .آشتند

.  ابد پايدار خواهند ماند  تا به ولی يهودا و اورشليم«20
 و از تقصير   گرفت  خود را خواهم  قوم  خون  انتقام من21

 در  من.   گذشت  آردند، نخواهم  بر آنها ظلم آسانی آه
 ». شد  خواهم  خود ساآن  با قوم اورشليم

 



 

عاموس
 

  اشتغالی و انجيرچينی  چوپان  شغل  به  اورشليم  در جنوب واقع،  در تقوع،   آتاب  اينء نويسنده،  عاموس
. پردازد یمی  و پيشگوي  وعظ  به عاموس. آند ی م  او محول بهی خواند و رسالت یاما خداوند او را م.  داشت

 او  سخنان.   است اسرائيلی  شمال  حكومت پايتختی يعن،   سامرهء او متوجهی ها یها و پيشگوي بيشتر موعطه
 .  مرد خدا است ی اينو معنوی  روحان از قدرتی باشد و حاآ یبسيار گويا م

   يربعام  حكومت  در زمان  اسرائيل قوم. آنندک  فقرا آم  باشند و به خواهد با انصاف ی م  از مردم عاموس
در . آردند ی م  ظلم  ديگران به،   رسيده  دوران  به  ثروتمنِد تازه مردم. برخوردار بودی  زياد  از رفاه دوم
  عاموس. نمودند ی خداوند م تقديمی آردند و قربان ی م شرآتی مذهبی  و جشنها  در مراسم آنان،   حال عين

  اينی بجا. سازد ی م  خداوند را خشمگين آارهايشان   اين گويد آه یآند و م ی م  اشتباهشانء آنها را متوجه
 .آنندی  فقرا رسيدگ  به  آنان بهتر است،  ی ظاهر مذهب بهی آارها
 خداوند   هر انسانی در مقابل شود آه  يادآور می  خواننده گويد و به  می  از روز داوری سخن  عاموس آتاب
 و شما   من  بينء شود رابطه  می  شما باعث زيرا گناهان«،  است 3 :3 يكی   آتاب  اين  مهم از آيات.   است مسئول
 ».  داوری با خدای خود روبرو شوی  شو تا هنگام آماده«، 12 :4، و ديگری » گردد تيره

  دو سال.  بود ، چوپانی از اهالی تقوع اموسع
   عزيا، پادشاه ، در زمان  زلزله  از وقوع قبل

،   اسرائيل پادشاه)  پسر يهوآش(  يهودا و يربعام
   او نشان  به  اسرائيلء  آينده  رؤيا را در باره خداوند اين

   ديد و شنيد چنين  آنچهء  در باره عاموس2. داد
 :گويد می
مانند شير ،   در اورشليم  صهيون اوند از آوهخد«

   آرمل  آوه سبز و خرمی ها آند و چراگاه ی م غرش
 ».گيرند ی م شوند و چوپانها ماتم یمک خش

 
   اسرائيل  همسايگان مجازات
  سوريه

اند و   آرده  بارها گناه اهالی دمشق«: فرمايد خداوند می3
  سر تقصيرشان آرد و از   نخواهم  را فراموش  اين من

های آهنی   با ميله ، زيرا همانطور آه  گذشت نخواهم
   مرا درهم  در جلعاد قوم آوبند، آنها هم  را می خرمن
   آتش  را به  پادشاه  قصر حزائيل  من پس4. آوبيدند
   خواهم هدد را ويران  بن  مستحكمء  آشيد و قلعه خواهم
 را  قهای دمش  دروازه بندهايی را آه پشت5. آرد
   آون  را تا دشت  و مردمانش  شكست بندند خواهم می

   را نابود خواهم عدن  بيت  و پادشاه  ساخت هالک خواهم

 خواهند   اسارت  شهر قير به  به اهالی سوريه. آرد
 ». رفت

 
  فلسطين

   گناه  بارها مرتكب  غزه مردم«: فرمايد خداوند می6
 آرد و از سر  هم نخوا  را فراموش  اين اند و من شده

 مرا تبعيد  ، زيرا آنها قوم  گذشت  نخواهم تقصيرشان
  پس7.  فروختند  در ادوم  برده  را بعنوان ، ايشان نموده
   آشيد و تمام  خواهم  آتش  را به  حصارهای غزه من
اهالی اشدود را 8.  آرد  خواهم  را ويران هايش قلعه
   را از بين  اشقلون  و پادشاه شهر عقرون.  آشم می
اند هالک   باقی مانده هايی آه  فلسطينی تمام.  برم می

 ».خواهند شد
 

 صور
اند و   آرده اهالی صور بارها گناه«: دفرماي خداوند می9

   آرد و از سر تقصيرشان  نخواهم  را فراموش  اين من
   برادری خود را با اسرائيل ، زيرا پيمان  گذشت نخواهم

   اسارت  به  ادوم ، آنها را به  آرده  حمله  ايشان شكستند و به
   آتش  حصارهای شهر صور را به  من پس10. بردند
 ». سوزانم  را می ها و آاخهايش  قلعه  و تمام آشم می
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  ادوم
   گناه  بارها مرتكب  ادوم مردم« :فرمايد یخداوند م11
 آرد و از سر   نخواهم  را فراموش  اين اند و من شده

ی رحم ی آنها با ب چون،   گذشت  نخواهم تقصيرشان
  خود افتادند و با خشمی  اسرائيل  برادران  جان  به تمام

   من پس12.  شمشير گذراندند  آنها را از دم و غضب
ی ها  آشيد و قلعه  خواهم  آتش  را به  شهر تيمان هم

 ». سوزاند  را خواهم بصره
 

  عمون
   گناه ارها مرتكب ب اهالی عمون«: فرمايد خداوند می13
 آرد و از سر   نخواهم  را فراموش  اين اند و من شده

 جلعاد برای  ، زيرا در جنگ  گذشت  نخواهم تقصيرشان
 آشتار هولناآی زدند و   به  مرزهای خود دستء توسعه

 . آردند  را پاره  حامله  زنان با شمشير، شكم
   خواهم  آتش  را به شهر ربهی  حصارها من،  پس«14

در .  سوزاند  را خواهم ها و آاخهايش آشيد و قلعه
 بلند خواهد   طوفان  غرش همچون،  آنجا غريو جنگ

   به  با هم  همه  عمون  و شاهزادگان پادشاه15. شد
 ».  خواهند رفت اسارت

 
  موآب

  مرتكب  بارها اهالی موآب«: فرمايد خداوند می
 آرد  واهم نخ  را فراموش  اين اند و من  شده گناه

، زيرا آنها   گذشت  نخواهم و از سر تقصيرشان
 آنها  شرمی سوزانده  را با بی  ادوم استخوانهای پادشاه

  موآب ،  در عوض  هم من2.  خاآستر آردند  به را تبديل
.  سوزانم  را می  و آاخهای قريوت آشم  می  آتش را به
 و صدای   و هياهوی جنگجويان  آشوب  در ميان موآب

   و رهبران  پادشاه من3. شيپورها از پای درخواهد آمد
 ».  آشت او را خواهم

 
 يهودا

اند و   آرده اهالی يهودا بارها گناه«: فرمايد خداوند می4
   آرد و از سر تقصيرشان  نخواهم  را فراموش  اين من

اعتنايی   بی  من  شريعت  به آنها نسبت.   گذشت نخواهم
آنها با پيروی از بتهايی .  نياوردند مرا بجا ، احكام آرده

 يهودا   من پس5.  شدند پرستيدند، گمراه  می  پدرانشان آه
ها و آاخهای   قلعه  و تمام آنم  نابود می را با آتش
 ». سوزانم  را می اورشليم

 
   اسرائيل مجازات

   گناه  بارها مرتكب  اسرائيل مردم«: فرمايد خداوند می6
 آرد و از سر   نخواهم را فراموش   اين اند و من شده

 از  ، مانع  رشوه آنها با قبول.   گذشت  نخواهم تقصيرشان
توانند   نمی فقرايی را آه. شوند  می اجرای عدالت

فروشند و آنها را   غالمی می  بدهند، به  را پس قرضشان
 خاک  آنها فقرا را به7. آنند  می  مبادله  آفش با يک جفت

 را با لگد از سر  آنند و افتادگان  می مالاندازند و پاي می
پدر و پسر با يک دختر . سازند  خود دور می راه

. سازند  می حرمت  مرا بی  مقدس شوند و نام همبستر می
انصافی از   با بی هايی آه در جشنهای مذهبی با لباس8

دهند و در   می اند بر پشتيها لم  خود گرفته* بدهكاران
اند   خريده  حرام  با مال ی را آهمعبد خدای خود شراب

 .آشند سر می
  ها را آه  بخاطر شما اموری ، من ولی ای اسرائيل«9

 قوی   بلوط  سرو، بلند قد و مانند درختان  درختان همچون
  شما را از مصر بيرون10.   بردم بودند، بكلی از ميان

   تا زمين  رهبری آردم  در بيابان  سال  چهل  و مدت آوردم
 شما را  پسران11 . خود درآوريد  تصرف ها را به موریا

» . باشند  و انبيای من  من **های  تا نذيره  آردم انتخاب
   حقايق توانيد اين ، آيا می ای اسرائيل«: فرمايد خداوند می

   شراب های من  نذيره اما شما به12را انكار آنيد؟ 
  ا ساآت آنند و انبيای مر  شديد گناه ، باعث نوشانيده
 شما را   من بنابراين13!  بزنند ، نگذاشتيد حرف گردانيده

   ناله افتند، به  صدا می ها به  زير بار بافه  گاريهايی آه مثل
 فرار بر   هنگام  جنگجويانتان سريعترين14.  اندازم می

 خواهند شد و   ضعيف دليران.  خواهند افتاد زمين

                                                 
ود مطابق شريعت موسی نگه داشتن لباس گروی جايز نب     *

 ).26: 22خروج (

شد که به خدا نذر شده بود و  به کسی گفته می» نذيره«  **
, کرد  نذر از هر نوع مشروب پرهيز میءبعنوان نشانه

شد  تراشيد و به جنازه نزديک نمی موی سر خود را نمی
 .)8-1: 6نگاه کنيد به اعداد (
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. هند بود خود عاجز خوا  از رهانيدن دالوران
  ، سريعترين  خطا خواهد رفت  به  تيرشان تيراندازان15

   سوارآاران بهترين.  از فرار باز خواهند ماند دوندگان
 روز،  در آن16.  بدر برند  سالم  جان  نخواهند توانست هم

   زمين  افراد شما سالحهای خود را به شجاعترين
» .  خود خواهند گريخت  جان ، برای نجات انداخته

 .  است  را فرموده خداوند اين
 

   اسرائيل  مجازات دليل
  اين.  دهيد  خداوند گوش  پيام به،  اسرائيلی ا

   او از سرزمين  آه  قومی است  برای تمام پيام
 : آورد مصر بيرون

 تنها شما را  من،  زمينی  رو  اقوام  تمام از ميان«2
، آنيد ی م گناهی وقت،   دليل  همين به.  ام  آرده انتخاب

   شما باعث زيرا گناهان3؛  آنم ی م شما را تنبيه
 . گردد  و شما تيره  من  بين شود رابطه یم
؟ شير  آنم  می  شير غرش ، آيا مثل  باشم تا دليلی نداشته«4

 خود را برای  دهد آه  می آند نشان  می  وقتی غرش ژيان
  ذارند بسته نگ ، تا پا رويش تله5. آند  می  آماده طعمه
. ايد  گذاشته  شما نيز پا روی تله شود؛ همچنين نمی

  پس!   است  صدا درآمده  در شهر به شيپور جنگ6
 شما را   سرزمين  خداوند هستم  آه بترسيد؛ زيرا من

 ء  بوسيله  از آن ولی پيش7؛  گردانم  و بال می دچار مصيبت
 ». داد  شما هشدار خواهم انبياء به

، خداوند.  بلرزيد از ترس!   است رده آ شير غرش8
   و من  است  شما را صادر آرده  محكوميت خود حكم
 .  نكنم  را اعالم  آن  ندارم جرأت

   آنيد و به اشدود و مصر را جمعی  قصرها ساآنان9
  بنشينيد تا شاهد سامرهی ها آوهی رو«: آنها بگوييد

 ». باشيد  اسرائيل ننگينی ها جنايت
 درستكاری را از ياد   من قوم«: فرمايد یخداوند م10

   از راه  آه آاخهای آنها پر از غنايمی است. اند برده
  ، دشمن بنابراين11.   است  آمده  بدست دزدی و غارت

   را ويران هايشان ، قلعه  نموده آيد و آنها را محاصره می
 ».نمايد  می  را غارت  آاخهای مجلل آند و آن می

   چوپانی بخواهد گوسفندش هرگاه«: رمايدف خداوند می12
 يا يک  تواند دو ساق  می  شير برهاند، فقط را از چنگ

  در سامره.  بكشد  شير بيرون  گوسفند را از دهان گوش
 آمی از ء  عده  همينطور خواهد بود و فقط نيز وضعيت

   سالم اند جان  نشسته  بر تختهای مجلل  آه اسرائيل بنی
 ».دبدر خواهند بر

   اين به«: فرمايد ی م قادر متعالی خدا، خداوند13
   به  را در سراسر اسرائيل  آنيد و آن  گوش اعالميه
 را   اسرائيل آهی  روز همان14.  برسانيد  همه گوش
بتها را نيز ی ها قربانگاه،   آنم  تنبيه  گناهانش بسبب
   بريده قربانگاهی شاخها.  آرد  نابود خواهم ئيل در بيت

 را  ثروتمندانی آاخها15. افتد ی م  زمين شود و به یم
و ی ييالقی زيبای ها  آرد و خانه  خواهم خراب
 را با   ايشان  از عاج  شده ساختهی و قصرهای قشالق
 ».  ساخت  خواهم يكسانک خا
 

  اسرائيلی ياغيگر
  مانند گاوهای  آه  سامره  آنيد، ای زنان گوش

   ظلم ايد و بر فقيران ده ش ، چاق  باشان سرزمين
   شوهران نماييد و به  می  را پايمال آنيد، نيازمندان می

  خداوند به2» .  بياوريد تا بنوشيم شراب«: گوييد خود می
زمانی «:   است  و فرموده  خورده  پاک خود قسم ذات
   شما را مثلء  همه  انداخته  دهانتان  به  قالب رسد آه می

شما را از 3! و با خود خواهند بردماهی خواهند آشيد 
  آشند و از نزديكترين  می  بيرون های زيبايتان خانه

 .اندازند  می  حصار بيرون شكاف
   و جلجال ئيل  در بيت باز هم، خواهيد یاگر م،  حال«4

نماييد و ی توانيد سرپيچ یتا م! آنيدی بتها قربانی برا
آنيد و ی ان قرب هر روز صبح!  را زياد آنيد گناهانتان

   مراسم به5!  را بياوريد هايتان کي دوبار دهی ا هفته
 آنيد و  خود را تقديمی هدايا،   داده خود ادامهی ظاهر
 ! بگوييد ايد سخن  داده آهی  هداياي  جا از اين همه

ی ا فايدهی ول،  فرستادمی شما قحطی  شهرها  به من«6
   به  ماه سه7.  نكرديد  بازگشت منی  و باز بسو نداشت
 و   را گرفتم  جلو باران  بود آه  درو مانده فصل

  شهر بارانک در ي.   بردم  شما را از بين محصول
  مزرعهک بر ي!   و در شهر ديگر نفرستادم فرستادم
  آب یو بک  ديگر خشء مزرعهی ول، باريد ی م باران
  تن،  آبی ا  جرعه نوشيدنی  چند شهر برا مردم8. بود

3

4



 4   عاموس
 

 

   باران آهی  شهر دادند و به ی م  آننده سته سفر خ به
پيدا ی  آاف  آب در آنجا همی ول، رفتند ی بود م باريده

 . نكرديد  بازگشت منی بسو،  با اينحال. آردند ینم
ها و تاآستانهای انگور شما   بر مزرعه آفت«9

.  شما را خورد  انجير و زيتون ، درختان ملخ.  فرستادم
 بالهايی  همان10.  نكرديد  بازگشت ، بسوی من با اينحال
.   بر سر شما نيز آوردم  بر مصر فرستادم را آه
 و اسبهای شما را   آشتم  شما را در جنگ جوانان

 اجساد  بينی شما از بوی تعفن.  تارومار آردم
   بازگشت  بسوی من  حال با اين.  پر شد اردوگاهتان

 و  م سدو بعضی از شهرهای شما را مثل11. نكرديد
 باقی ماندند  ، و آنهايی نيز آه  بردم  بكلی از بين عموره

   آتش  آنها را از ميان ای بودند آه  سوخته  نيم مانند هيزم
،  با اينحال«: فرمايد خداوند می» . باشند  آشيده بيرون

 . نكرديد  بازگشت بسوی من
   آنها سخنء  درباره را آهی  بالهاي تمام،  بنابراين«12

،  اسرائيلی  ا پس.  آورد  بر سر شما خواهم ام گفته
خود روبرو ی با خدای  داور  شو تا هنگام آماده
ها را   آوه آهی سروآار داری زيرا تو با آس13؛  یشو

 را   افكار انسان  و بادها را آفريد و تمام ساخت
گرداند و  یمک  را تاري  روشن او صبح. داند یم

 او  نام. آند ی م خرد ها را در زير پاهايش آوه
 ».  است قادر متعالی خدا، خداوند

 
   توبه  به دعوت
تو ی  برا آهی ا  مرثيه به،  اسرائيلی ا
 :  بده گوش  خوانم یم

تواند  ی و نم  است افتادهی  زيبا از پا اسرائيل2
   حال او را به.  او را برخيزاند نيستی آس. برخيزد

 .اند تا بميرد خود گذاشته
 هزار نفر  شهر اسرائيلک از ي«: فرمايد یمخداوند 3
؛ گردند ی باز م  صد نفر زنده روند و فقط ی م  جنگ به

   نفر زنده  ده روند و فقط یاز شهر ديگر صد نفر م
 ».گردند یبرم

مرا بطلبيد و «: فرمايد ی م  اسرائيل  قوم خداوند به4
 و   و جلجال ئيل بيتی  بتها در طلب5.  بمانيد زنده
   برده  اسارت  به  جلجال زيرا مردم؛  نباشيد بعبئرش

 ». نابود خواهند گرديد ئيل  بيت خواهند شد و مردم
 او  در غيراينصورت،  بمانيد خدا را بطلبيد و زنده6

  شود و آن ی م  افروخته  در سراسر اسرائيل  آتش مثل
توانند  ی نم ئيل بيتی  از بتها سوزاند و هيچكدام یرا م
 . آنند موش را خا آن

   تلخ  مردم  آام  را به شما انصاف،  شرور مردمی ا7
 .ايد  نموده  را پايمال ايد و عدالت آرده

ثريا و جبار ی  فلك  صورت باشيد آهی  آس در طلب8
و ،   روشن  صبح  را به شبی  تاريك او آه، را آفريد

 دريا را فرا   آب او آه، آند ی م  تبديل  شب روز را به
  در طلب،  یبل. باراند ی م  را بر زمين د و آنخوان یم

 را بر   قدرتمندان مستحكمی ها او قلعه9. خداوند باشيد
 .آند ی م سر آنها خراب

   داريد و از آسانی آه  درستكار نفرت شما از قضات10
   را پايمال  فقيران حق11. گويند بيزاريد  می راست
،  بنابراين. گيريد  زور می  را به آنيد و گندمشان می

سازيد،   می  از سنگ های زيبايی آه هرگز در خانه
   تاآستانهای دلپسندی را آه  نخواهيد شد و شراب ساآن
   چه دانم زيرا می12آنيد، نخواهيد چشيد،   می غرس
شماری   بی  جنايات ايد و چه  شده  بزرگی مرتكب گناهان

. تيد خوبيها هس  تمام شما دشمن.   است از شما سر زده
 را بجا   فقرا، عدالت گيريد و در حق  می رشوه
 خواهد   باشد سكوت  عاقل  هر آه پس13. آوريد نمی

 . بدی خواهد بود آرد، زيرا زمان
.  بمانيد نيكوآار باشيد و از بدی دوری آنيد تا زنده14

  ايد، خداوند، خدای قادر متعال  ادعا آرده  چنانكه آنگاه
 آنيد و نيكی  از بدی نفرت15. مددآار شما خواهد بود

   جايگاه های خود را به دادگاه.  بداريد را دوست
 آنيد تا شايد خداوند، خدای قادر   تبديل واقعی عدالت

 . آند  خود رحم  قوم  بازماندگان  به متعال
در «: فرمايد ی م  چنين قادر متعالی خدا، خداوند16

ی حت. د خواهد بو  و شيون شهر نالهی ها  آوچه تمام
   تا همراه  نيز خواهند خواست از آشاورزان

ی در هر تاآستان17. نمايندی گر  نوحه خوانان مرثيه
  مجازاتتانی  برا زيرا من، خواهد بودی  و زار ماتم

 ». آرد  شما عبور خواهم از ميان

5



 عاموس 5
 

 

 روز خداوند  آاشی ا«: گوييد ی م بر شما آهی وا18
   آن چون، طلبيد ی م دانيد چه یشما نم» .رسيد یفرا م
  بلكه، نخواهد بودی و آاميابی روز روشناي، روز

ی  شخص  روز شما مثل در آن19! و فنای روز تاريك
ی فرار آند و با خرسی  از شير خواهيد بود آه

 وارد  اش  خانه  به آهی  آس و يا مثل؛ روبرو شود
او را ی  دهد و مار  ديوار تكيه  را به دستش،  شده
ک تاريی شما روزی روز خداوند برا،  یآر20. بگزد

  در آنی از روشنايی  خواهد بود و اثر و نااميد آننده
 . نخواهد شد ديده

 از ظاهرسازی و رياآاری  من«: فرمايد خداوند می21
 مذهبی خود،   با عيدها و مجالس  آه  دارم شما نفرت
  من22. گذاريد  می  احترام  من  به آنيد آه وانمود می

  پذيرم های سوختنی و شكرگزاری شما را نمی یقربان
.  آنم  نمی های سالمتی شما توجه  قربانی و به

   دور آنيد، زيرا من سرودهای حمد خود را از من23
 مانند   بگذاريد عدالت بجای آن24.  دهم  نمی  آنها گوش به

 ! نهر دايمی جاری شود  همچون  و انصاف رودخانه
،  بوديد  در بيابان آهی  سال هل چ مدت،  اسرائيلی ا«25
 ء عالقهی ول26، آورديد ی م و هديهی  قربان منی برا
ی خدا،   سكوت بهی  بود يعن  خدايانتان شما بهی واقع
ی  تمام  و به ستارگانتانی خدا،   آيوان  شما و به پادشاه
، خداوند27 ». بوديد خود ساختهی  برا آهی تمثالهاي
 آنها را  من،  بنابراين«: ايدفرم ی م قادر متعالی خدا

   به  دمشق  در شرق  واقع  ديار دوردست با شما به
 ». فرستم ی م اسارت

 
  اسرائيلی ويران

   قوم  و بزرگان رهبرانی بر شما ای وا
 خود   وقت  و سامره  در اورشليم آه  اسرائيل

  شما آهی ا. گذرانيد یمی و عياشی  خوشگذران را به
   برويد و ببينيد چه  آلنه به2، آنيد ی م  امنيت احساس

 برويد و   بزرگ  حمات به.   است  شهر آمده بر سر آن
  آنها از مملكت.   فلسطين  در سرزمين  َجت از آنجا به

 بر سر آنها  ببينيد چهی ول، شما بهتر و بزرگتر بودند
   در انتظارتان را آهی شما فكر مجازات3!   است آمده
 خود روز  اما با اعمال، آنيد یور م از خود د است

 دراز  عاجی بر تختها4. سازيد یمک را نزديی داور
پر ی  خوشگذران  را از وسايل اطرافتان، آشيد یم
  ها و مرغوبترين  بره  لذيذترين آنيد و گوشت یم

سازيد  یمانند داود سرود م5. خوريد یها را م گوساله
 .خوانيد ی م بربطی  با نوا و همراه

، خوشبوی نوشيد و با عطرها ی م  شراب آاسه اسهآ6
   محتاج  فكر برادران سازيد و به یخود را معطر م

ی  آسان شما جزو اولين،  بنابراين7. خود نيستيد
  دوران. شوند ی م  برده  اسارت  به خواهيد بود آه

 . خواهد رسيد  پايان شما بهی عياش
   خورده قسم خود   ذات  به قادر متعالی خدا، خداوند8

 و   دارم  نفرت  از تكبر اسرائيل من«:   است و فرموده
 را با   آن  پايتخت پس،   بيزارم مجللشی از آاخها
 ». آرد  واگذار خواهم  دشمنانش  به  است  در آن هرچه

  آنها هم،  باشند  شده  پنهان خانهک  نفر در ي اگر ده9
ی ا ده مر خويشاوند شخصی وقت10. نابود خواهند شد

   در خانه آهی از تنها آس،  جسد او بيايد دفنی برا
ی  ديگر آيا آس«:  خواهد پرسيد  است  مانده زنده

  بعد آن» . نه«:  خواهد داد او جواب» ؟  است باقيمانده
 خداوند را   و نام  باش ساآت«:  خويشاوند خواهد گفت

 ». نياور بر زبان
  و بزرگی ها  خانه  آه  است خداوند دستور داده11

   اسب  است آيا ممكن12.  شوند يكسانک با خاک آوچ
 بزند؟   بدود؟ و يا گاو دريا را شخم صخرهی رو

 شما  آهی آاری ول،   است احمقانهی  عمل تصور چنين
   باطل  را به شما حق!   است تر از آن آنيد احمقانه یم

   تلخ  مردم  آام  را به آنيد و انصاف ی م تبديل
فخر ی ول، آنيد ی خود فخر م  قدرت به13. اييدنم یم

قادر ی خدا، خداوند14.   است اساس ی و ب شما پوچ
را بضد تو ی قوم،  اسرائيلی ا«: فرمايد ی م متعال

ی مرز جنوبی تا انتهای  تا از مرز شمال فرستم یم
 ». آورد  تنگ تو را به،   تا نهر عربه از حماتی يعن
  ل و شاقو  و آتش ملخی رؤيا

   داد ديدم  نشان  من  خداوند به آهی در رؤياي
   پادشاه  سهم  آه  غله  اول  محصول برداشت

.  بود  سبز شده تازه،   دوم  و محصول  شده بود تمام
ملخها هر 2.  فرستاد ملخی  خداوند انبوه  ديدم سپس
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ی ا«:   گفتم  من آنگاه. خوردند،  بود  سر راهشان چه
   آفت  و اين  خود را ببخش  قوم آنم یم  التماس، خداوند

  و ضعيفک  آوچ زيرا اسرائيل،  را از آنها دور آن
  خداوند نيز ترحم3» . بياورد تواند طاقت ی و نم است

 ». فرستم ی بال را نم اين«:  فرمود و گفت
 آنها  مجازاتی  برا را آهی  بزرگ آتش،  خداوند آنگاه4

ی  آبها  آتش اين.  داد  نشان  من به،  بود ديدهک تدار
 . آشتزارها را سوزانيد تمام،   را بلعيده  زمين عميق

،   آار را نكن  اين آنم ی م التماس، خداوندی ا«:  گفتم5
تواند  ی و نم  است و ضعيفک  آوچ زيرا اسرائيل

 ». بياورد طاقت
:  شد و فرمود  منصرف  هم  نقشه  خداوند از اين پس6
 ». آرد اهم آار را نيز نخو اين«
خداوند در آنار :  داد  نشان  من  رؤيا را به اين،  سپس7

با ،   بود ايستاده  تراز شده  با شاقول آهی ديوار راست
.   يا نه آرد تا ببيند تراز است ی م  را امتحان  آن شاقول

  چه،  عاموس«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه8
 »؟ یبين یم

 ». شاقولک ي«:   دادم جواب
   را امتحان قومم،   شاقولء  بوسيله من«: اوند فرمودخد
  آنها  آردن ديگر از مجازات،  بار  و اين آنم یم

بتها و ی ها قربانگاه9.  شد  نخواهم منصرف
   دودمان  نابود خواهند شد و من اسرائيلی ها بتخانه
 ». برد  خواهم  را با شمشير از بين  پادشاه يربعام

 
  و امصيا عاموس

   را آه آنچه،  ئيل  بيت آاهن، امصيای ما وقتا10
ی  را برا  پيغام  اين با عجله،  شنيد گفت ی م عاموس
   ما خيانت  قوم  به عاموس«:  فرستاد  پادشاه يربعام

او ی ها موعظه. چيند ی م  تو توطئه آند و عليه یم
  عاموس11. خواهد آشاندی  نابود  ما را به مملكت

   به  اسرائيل و قومی شو ی م گويد تو آشته یم
   برده  تبعيد و اسارت  به دور دستی سرزمينها

 ».شوند یم
از ،  ینبی ا«:   گفت  عاموس  امصيا به آنگاه12

 يهودا بازگرد و   سرزمين به!  شو  ما خارج سرزمين
  ئيل ديگر در بيت13.  بخور  و نان  آن در آنجا موعظه

 و مقر   پادشاه ه عبادتگا چون،   نكن ما نبوتی برا
 ».او در اينجا قرار داردی سلطنت

 از  نه،  هستمی  نب  نه من«:  داد  جواب عاموسی ول14
ی صحرايی ها  ميوه و چيدنی  چوپان آارم.  انبياء نسل
:   و گفت گرفتی اما خداوند مرا از آار چوپان15، بود

تو ی ول16» .  آن  نبوت  اسرائيل  من قومی برو و برا«
،  نكنمی  پيشگوي  برضد اسرائيل آهی گوي ی م  من به
:   آن تو دارد گوشی  خداوند برا آهی  پيام  به پس

 در  زنت،  ی آرد  در آار خداوند دخالت چون«17
   و دخترانت پسران،  خواهد شد  شهر فاحشه همين
.  خواهد گرديد  تقسيم  خواهند شد و امالآت آشته
  مرد و قومی واه خ  بيگانه  نيز در سرزمين خودت
 خواهند   اسارت به،   خود تبعيد شده  از وطن اسرائيل
 ». رفت

 
  سبد پر از ميوهی رؤيا

 سبد پر ازک در رؤيا ي،  خداوند آنگاه
 . داد  نشان  من  به رسيدهی ها ميوه

 »؟ یبين ی م چه،  عاموس«: او پرسيد2
 ». رسيدهی ها سبد پر از ميوهک ي«:   دادم جواب
   من ای از قوم ها نمونه  ميوه اين«:  فرمودخداوند
 ديگر. اند  شده  آماده  برای مجازات  آه  است اسرائيل
  در آن3.   انداخت  نخواهم  تعويق  را به  ايشان مجازات

  خوانند به  خدا میء  در خانه  مردم روز سرودهايی آه
   در همه اجساد مردم.  خواهد شد  و زاری تبديل گريه
  سر و صدا جمع  خواهد شد و آنها را بی آندهجا پرا
 ». شهر خواهند برد  خارج ، به آرده

آنيد و  ی م  بر فقرا ظلم آهی آسانی ا!  آنيد گوش4
 آرزو  آهی آسانی ا5. نماييد ی م  را پايمال نيازمندان

 زودتر  هر چهی  مذهب  و تعطيالت داريد روز َسَبت
د بپردازيد و با  خو  آسب  به  شوند تا دوباره تمام

، سبكتری  و سنگها شدهی دستكاری ترازوها
  از ايشانی  بيشتر پول،   داده  خود را فريب مشتريان
  سكهک  ي  فقرا را در مقابل آهی آسانی ا6. بگيريد
  گيريد و گندم یمی  بردگ  به  آفش جفتک  و يا ي نقره
 .فروشيد ی آنها م  خود را بهء  مانده پس
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   خورده ، قسم  است  سربلندی اسرائيلء ايه م خداوند آه7
   نخواهم  آارهای شما را فراموش  اين من«: فرمايد می
 خواهد افتاد و   لرزه  به  اسرائيل  سرزمين پس8. آرد
 مانند   اسرائيل سرزمين.   خواهند گرفت  ماتم  قوم تمام

 باال خواهد آمد   شده ، متالطم  سيالب  در وقت رود نيل
، آاری   زمان در آن9.   فرو خواهد نشست رهو دوبا
   آند و زمين  ظهر، غروب  هنگام  آفتاب  آرد آه خواهم

  جشنهای شما را به10. ، تاريک شود در روز روشن
   مبدل  مرثيه های شاد شما را به  عزا و ترانه مجالس
   را به  سرهايتان  عزا پوشيده  لباس آنوقت.  آرد خواهم
   گويی يگانه ی خواهيد تراشيد، چنانكه سوگوار عالمت
 روز، روز بسيار تلخی خواهد  آن.   است  مرده پسرتان

 ».بود
   من خواهد رسيد آهی روز«: فرمايد یخداوند م11

  اين.  آورد  پديد خواهم  سرزمين در اينی شديدی قحط
ی  قحط بلكه،  نخواهد بود  و آب نانی قحط،  یقحط
 تا   و از شمال  تا غرب شرق از  مردم12.  خدا آالم

 پيدا   به موفقی  خدا خواهند دويد ول  آالم  دنبال جنوب
 و  دخترانی  روز حت در آن13.  نخواهند شد  آن آردن
و 14  خواهند آرد ضعفی  نيز از تشنگ  جوان پسران
   را پرستش  و بئرشبع  و دان سامرهی  بتها آهی آنان
گز بلند نخواهند آنند خواهند افتاد و ديگر هر یم
 ».شد
 

  خداوندء  بوسيله  اسرائيل مجازات
  بود و  ايستاده  آنار قربانگاه  آه خداوند را ديدم

 تا   خدا را بشكنء سر ستونهای خانه«:  گفت می
   خراب  بر سر مردم  خانه ، سقف ستونها فرو ريخته

  حتی آسانی هم.  بدر نخواهد برد  سالم آسی جان. شود
.  خواهند شد  آشته  فرار شوند، در راه  به ق موف آه

 آنها را   خود را دراز آرده  بروند، دست  دوزخ اگر به2
 آسمانها فرار   آشيد و اگر به  خواهم از آنجا بيرون
  اگر در آوه3.  آورد  زير خواهم  را به آنند، ايشان

 آرد، و اگر در   شوند، آنها را پيدا خواهم  پنهان آرمل
 فرستاد تا  ا خود را مخفی آنند، مار را خواهمقعر دري

 آنها   بروند، من  هم  اسارت حتی اگر به4. آنها را بگزد

   اين  آه  است  اين قصد من.   آشت را در آنجا خواهم
 ». شوند  مجازات قوم

آند و  ی م  را لمس  زمين قادر متعالی خدا، خداوند5
. گيرند ی م ماتم   ساآنانشء شود و همه ی م  گداخته زمين
 فرو  آيد و دوباره ی باال م  رود نيل  مثل  زمين تمام
 و   خود را در آسمانها ساختهء خانه  آنكه6. نشيند یم
 دريا را فرا  و آب،   است  نهاده  را بر زمين  آنء هپاي
 خداوند  نامش، باراند ی م  را بر زمين خواند و آن یم

 ! است
  ، آيا برای من  اسرائيل ای قوم«: فرمايد خداوند می7

 شما را از   آه ها بهتر هستيد؟ آيا من شما از حبشی
 آار  ها نيز همين ، برای ساير قوم  آوردم مصر بيرون

ها را  و سوری» آفتور«ها را از  ؟ فلسطينی را نكردم
   مملكت  من چشمان8.   آوردم بيرون» قير«از 

 از روی  را  آن بيند و من  را می گناهكار اسرائيل
 را   اسرائيل ؛ ولی خاندان  ساخت  محو خواهم زمين

   آه دارم  مقرر می بلكه9 برد،   نخواهم بكلی از بين
 در  ای آه  غله ها مثل  ساير قومء  بوسيله اسرائيل
 پاک   الک گردد و آامًال از بدآاران  است غربال
خدا «: گويند  می  گناهكارانی آه تمام10. شود
  ، با شمشير آشته» ما برسد اليی بهگذارد ب نمی

 . خواهند شد
 

  اسرائيلی احيا
   اآنون  داود را آه سلطنت،   زمان  در آن آنگاه«11

   را به  و آن  ساخت  برپا خواهم  دوباره  است ويران
 از   را آه و آنچه12،  گرداند  بازخواهم  سابقش عظمت
ی باق، ارند د  تعلق  من  به آهی هاي  قوم  و تمام ادوم
  آهی خداوند» . خواهد آرد  تصاحب اسرائيل، بماند
 .  است  فرموده آورد چنين ی اينها را بجا م تمام

  زمانی فرا خواهد رسيد آه«: فرمايد خداوند می13
 رشد   سريع  چنان  خواهد بود و غله فراوانی محصول
 نخواهند   درويدن  فرصت  دروگران خواهد آرد آه

های   آوهء فراوانی انگور، از دامنه، و از  داشت
   قوم من14.  فرو خواهد چكيد  شيرين شراب  اسرائيل

آنها .  گردانم  باز می  را از اسارت خود اسرائيل
 در  ، دوباره  خود را بازسازی نموده شهرهای ويران

9
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 باغها و .  خواهند شد آنها ساآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنها را خواهند نوشيد و   شراب نموده  تاآستانها غرس
 را در سرزمينی  ايشان15. خواهند خورد  آنها راء ميوه
 بار   و ايشان  ساخت ، مستقر خواهم ام  آنها داده  به آه

خداوند، خدای شما » . نخواهند شد  آن ديگر ريشه
 .فرمايد  را می اين



 

عوبديا
 

در ی  بسيار جزئ  عوبديا اطالعات،  آنء  نويسندهء  درباره.  است  عهد عتيق  آتاب  عوبديا آوچكترين آتاب
 .  است دست
 . بوجود آمدند  برادر يعقوب، از عيسو  قوم  اين.گويد ی م  سخن  ادوم  از قوم  آتاب اين ء آيه  ک و ي بيست

  بودهی  درگير  بيشتر اوقات  ادوم  و قوم  اسرائيل  قوم  بين.  قرار داشت مردهی  دريا  آنها در جنوب سرزمين
 .ستندج یمی ها يار یاز فلسطينی  گاه، اسرائيل ی با بن ها در جنگ ی ادوم. است
ها در صدد  ساير قوم  ک زيرا آنها با آم،ها را خدا نابود خواهد آرد ی ادوم گويد آه ی عوبديا م آتاب
تواند  ینمی  آار رسد و او چنين ی آنها نم  خدا به آنند دست ی م ها گمان ی اما ادوم.اند  خدا برآمده قومی نابود
 خود ء و آشيانهی  آسمانها برو  اوج  به  عقاب اگر همچون «: ت اس  چنين  ادوم  قوم  خداوند به  پاسخ. دهد انجام
   تمام آند آه یها گوشزد م ی ادوم عوبديا به» . آورم ی م  زمين  تو را از آنجا به، ی برپا دار  ستارگان را بين
 . خواهد راند  حكومت خداوند بر آنی  و روز، دارد  خداوند تعلق دنيا به

   ادوم مجازات
 عوبديا  بهی  را در رؤياي  ادوم  سرزمينء  آينده،خداوند
 . داد نشان

   پيام با اينی  قاصد  آه  خداوند خبر رسيده از جانب
   شويد تا به آماده «:  است  شده ها فرستاده نزد قوم
 ».  برويم  ادوم جنگ

ها   ملت  تو را در ميان، ادومی ا «:فرمايد یخداوند م2
 . سازم ی م ار و ضعيفخو

 خود   هستی به های بلند ساآن  بر صخره از اينكه«3
 در   دستش  آه آيست«:  گويی بالی و با غرور می می
اگر 4!   نزن خود را گول» ! برسد  من  بلنديها به اين

 خود ء  آسمانها بروی و آشيانه  اوج  به  عقاب همچون
   زمين آنجا به، تو را از   برپا داری  ستارگان را بين
 . آورم می

  آردند به ی م  تو را غارت  آمده اگر دزدها شبانگاه«5
 چيز را   زيرا همه،بود یتو بهتر می  برا مراتب

آمدند  ی تو م  سراغ  به  يا اگر انگورچينان!بردند ینم
 !گذاشتند یمی چند باقی ا  انگور خوشه  از چيدن پس

   تو به  ثروت متمای  بيفت  دشمن  چنگ بهی وقتی ول6
نخواهد ی تو باقی برای  و چيز يغما خواهد رفت

 .ماند
   به شوند و دست ی تو م  دشمن پيمانانت  هم تمام«7

 .رانند ی م  بيرون  تو را از سرزمينت،  داده  هم دست

گذارند و تو  ی م  دام  برايت،  مورد اعتمادت دوستان
 ».شدی  نخواه  آگاه از آن

   روز در سراسر ادوم در آن «:دفرماي یخداوند م8
   زيرا من!نخواهد ماندی  دانا باق شخص  کيی حت
.  سازم ی پر م  را از حماقت ادوم *  دانايانء همه

   شده  و درمانده  هراسان،  تيمان  سربازان دليرترين9
 .آنندی  از آشتار جلوگير نخواهند توانست

 
   ادوم  مجازات دليل

 آردی رسوا   برادر خود اسرائيل  به  ظلمی آه بسبب«10
  زيرا اسرائيل11 خواهی شد؛   آن  ريشه و برای هميشه

  وقتی آه.   آردی  ترک  سختی و احتياجش  هنگام را به
  آردند و بر اورشليم  می  او را غارت ، ثروت مهاجمان
نمودند، تو   می  خود تقسيم  را ميان ، آن  انداخته قرعه

 او بكنی و مانند   آمكی به تی هيچ، نخواس آنار ايستاده
 .  نمودی  عمل يكی از دشمنانش

 او  آهی  وقت. یآرد ی آار را م  اين بايست یتو نم«12
  بايست یبردند تو نم ی م بيگانهی  سرزمينها را به

 در روز . یآرد یو او را تماشا می نشست یم
 در  آهی و زمانی آرد یمی  شاد بايست ی نم مصيبتش

                                                 
, اليفاز تيمانی. ادوم به داشتن حکيمان و دانايان معروف بود   *

 .4نگاه کنيد به ايوب . داناترين دوست ايوب نيز از ادوم بود
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  آهی روز13.  یخنديد ی او م  به بايست ی نمبودی سخت
 تو نيز ، بود  و بال شده  مصيبت  گرفتار اين اسرائيل

بر سر 14.  ی آرد  غارتش، و رفتهی رساندی  او بد به
آردند  یمی  سع را آهی و آسانی چهار راهها ايستاد

 ، ی و پريشان  وحشت  زمان  در آن. یفرار آنند آشت
   دشمن  تحويل،  را دستگير نموده  اسرائيل بازماندگان

 . یداد
  
 ها  قوم مجازات

   خواهم ها انتقام  قوم ، خداوند بزودی از تمام من«15
 رفتار   با اسرائيل ، همانطور آه ای ادوم. آشيد
هر .  رفتار خواهد شد  همانگونه ، با تو نيز به آردی
  آوهبر باالی 16.  خواهد آمد  آردی بر سر خودت چه

های ديگر  ، قوم  را نوشيدی  مكافاتم ، جام  من مقدس
 ، آنها خواهند نوشيد و آری.  را خواهند نوشيد نيز آن
 و اثری از آنها باقی نخواهد   خواهند رفت از بين
 .ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسرائيلی پيروز
   و محل  پناهگاه،  در اورشليم  من  مقدس آوهی ول«17

   خود را دوباره  سرزمين  اسرائيل.د شد خواه نجات
 را خواهد   ادوم، و مانند آتش18  خواهد نمود تصرف

» .نخواهد ماندی باقی  آس  از ادوم آهی سوزاند بطور
 .فرمايد ی را خداوند م اين

   را اشغال  ادوم  يهودا، آوهستان اهالی جنوب19
های يهودا، دشتهای  خواهند آرد و اهالی جلگه

 و   افرايم  مراتع ، دوباره  نموده  را تصرف فلسطين
،   بنيامينء  خواهند آورد و قبيله  چنگ  را به سامره

 اسرائيلی  تبعيدشدگان20.  جلعاد را خواهد گرفت
،   در شمال  را تا صرفه ، فينيقيه  نموده مراجعت
 آسيای   به  از اورشليم  خواهند آرد و آنانی آه اشغال

،   خود بازگشته  وطن  بودند، به ته رف  اسارت صغير به
  فاتحان21.   يهودا را خواهند گرفت شهرهای جنوب

 خواهند آرد و   حكومت  ادوم  بر سرزمين اورشليم
 ! خواهد بود  ايشان خداوند، پادشاه

 



 

يونس
 

خداوند   ی آنجا را بسو  آشور برود و مردم  پايتخت، نينوا يابد تا به ی م  خداوند مأموريت از جانب  ی نب يونس
  يونس  ی بودند و آرزو  اسرائيل آنجا دشمنان  ی زيرا اهال،زند ی آار سر باز م  از اين  اما يونس. آند هدايت
 اما در .شود ی م ترشيش  ی راه  يونس، نينوا  به رفتن  ی بجا،  بنابراين. آند زات را مجا  خدا آنان  بود آه اين
   خداوند را اجرا آند و به شود فرمان ی مجبور م  يونس آورد آه ی م پيش  ی خداوند حوادث، یسفر درياي  یط

 .نينوا برود
  خداوند بازگشت  یآنند و بسو ی م توبه خود   از گناهان، ی نب  خدا از يونس  آالم  نينوا در اثر شنيدن مردم

دهد  ی ياد م  يونس  خداوند به.آند ی م  خدا شكايت شود و به ی م  آار ناراحت ء نتيجه  از اين  يونس.نمايند یم
 در   يونس  آتاب.  نيست  قائل مردم  یبرا  ی زيرا او تبعيض، شود  قائل  ارزش  او آفريده آه  یمردم  ی برا آه

 او را در   خواست  آه  بهتر آنست؛ است  یا نتيجه ی فرار از حضور خداوند آار ب آموزد آه یما م   به ضمن
 .  دهيم خود انجام  یزندگ

  از حضور خداوند فرار يونس
  ی پسر اميتا يونس  ی را برا  پيغام خداوند اين

 :فرستاد
   آنجا بگو آه  اهالی  نينوا برو و به  شهر بزرگ به«2

   مخفی  شما از نظر من شرارت: فرمايد خداوند می
 ». آرد  شما را نابود خواهم  بزودی  و من نيست

   نينوا برود تصميم  به خواست ی نم  آه يونس  یول3
   او به. فرار آند  ترشيش  از حضور خداوند به گرفت

   عازم ديد آه  یا ی و در آنجا آشت بندر يافا رفت
 و سوار   خود را پرداخت  آرايه  يونس. بود ترشيش

 .شد  یآشت
   ناگهان، دور شد از ساحل  ی آشت  آه اما همين4

   ساخت الطموزانيد و دريا را مت  یخداوند باد شديد
  ملوانان5.  شود غرق  یبود آشت  ک نزدي آه  یبطور

  کخود آم  ی از خدا  هر آدام، خود  جان از ترس
  کسب  ی دريا ريختند تا آشت  آنها بارها را به.طلبيدند
 در   راحت  با خيال  يونس،  مدت  اين  در تمام.شود

 ! بود خوابيده  یانبار آشت
چرا در  «: و فرياد زد فتنزد او ر  یآشت  یناخدا6

 برخيز و ؟ یا  خوابيده خيال یب  ک خطرنا  موقعيت اين
 ،  آرده  ما رحم خود فرياد برآور تا شايد به  ینزد خدا

 »! دهد ما را نجات
 بيندازند تا   گرفتند قرعه تصميم  ی آشت  آارآنان آنگاه7

 و   آورده  خشم  را به از آنها خدايان  ک ي ببينند آدام
   نام  به  قرعه.  است شده  ک وحشتنا  طوفان  اين اعثب

 . افتاد يونس
 بال   اين  علت  چه  ما بگو به به «:آنها از او پرسيدند8

 ؟  چيست  آارت؟ ی تو آيست؟  است  شده بر ما عارض
 »؟ یهست  ی قوم  از چه؟ ی آجاي اهل

  ی خدا، و خداوند هستم  ی عبران من «:  گفت يونس10و9
  سپس» . پرستم ی و دريا را آفريد م  زمين  را آه نآسما
   از حضور خداوند فرار آرده  آه  گفت  ايشان به

 را شنيدند بسيار ترسيدند و  اين  ی آنها وقت. است
 » ؟ ی آار را آرد چرا اين «:گفتند

 او   به  پس،شد ی زيادتر م  دريا هر لحظه تالطم11
 »؟ شود  آرام  تا طوفان  آنيم با تو چه «:گفتند

   دريا بيندازيد و دريا دوباره مرا به «:  گفت يونس12
  ک وحشتنا  طوفان  اين دانم ی م  چون؛شود ی م آرام
 ».  است  دامنگير شما شده  من بسبب

 ، برسانند  ساحل را به  ی آردند آشت  آوشش ملوانان13
   بتوان  بود آه  شديدتر از آن  طوفان. نشدند موفق  یول
   رسم  آنها به پس14!  آرد  نرم  و پنجه  دست  آنبا

 : گفتند،  دعا آرده يونس  ی خدا، نزد خداوند خودشان
  کهال   شخص  اين مرگ  ی ما را برا،خداوند  یا«

 اينها ء  زيرا همه؛  او ندان  مرگ  و ما را مسئول نكن
 ».  است  تو بوده خواست

1



 2   يونس
 

 

   خروشان  دريای ، او را به  را برداشته  يونس آنگاه15
 ! شد  قطع انداختند و طوفان

 او نمودند و  تقديم  یآنها از خداوند ترسيدند و قربان16
 .نذرها آردند

   فرستاد و ماهی  بزرگی  خداوند ماهی  موقع همان17
   در شكم  شب  روز و سه  سه  را بلعيد و يونس يونس
 . ماند ماهی

 
  يونس  یدعا

  ی خدا،نزد خداوند  یاه م  ازشكم  يونس آنگاه
 :  گفت خود دعا آرده

   و او مرا اجابت ، خداوند را خواندم  سختی  هنگام به«2
 خداوند،   و تو ای  فرياد برآوردم  مرگ از عالم. فرمود

در .   دريا انداختی  اعماق مرا به3!   رسيدی  داد من به
.  مرا پوشانيد  خروشانت  و امواج  شدم سيالبها غرق

 و  ای  مرا از نظر خود دور انداخته  آه  خود گفتم به4
 .  را ببينم  مقدستء  خانه توانم ديگر نمی

.  بود  بسيار نزديک مرگ.   دريا فرو رفتم در امواج«5
.  پيچيدند  دريا دور سرم  آردند و علفهای آبها مرا احاطه

   بسته  رويم  به  زندگی درهای.   آوهها فرو رفتم تا عمق6
 خداوند،   ای ولی.   شدم  زندانی  در ديار مرگشد و
 !  رهانيدی  مرگ ، تو مرا از چنگال  من خدای

 بار ،  بودم  داده  اميد خود را از دست  تمام آه  یوقت«7
   من قلب  ی و دعا  ياد آوردم خداوند به  یديگر تو را ا

 . حضور تو رسيد  به  مقدستء در خانه
تو   یپرستند از پيرو ی را م باطل  ی بتها آه  یآسان«8

تو   یتشكر برا  ی با سرودها من  یول9، اند برگشته
   تو ادا خواهم  آرد و نذر خود را به خواهم  یقربان
 ».  خداوند است  از جانب  فقط  نجات.نمود

 را از   يونس امر فرمود آه  ی ماه  خداوند به آنگاه10
 . آرد نينچ  ی بياندازد و ماه  ساحل  خود به دهان

 
  در نينوا يونس

  به«2:  فرمود  يونس  خداوند بار ديگر به آنگاه
 تو   به  نينوا برو و همانطور آه شهر بزرگ

در   ی شوم  سرنوشت  آه  آنها هشدار بده به ، گفتم
 »! انتظار آنهاست

 نينوا شهر بسيار .  نينوا رفت  به،  آرده  اطاعت يونس3
آشيد تا  ی م  روز طول  سه آه  یبود بطور  یبزرگ
 وارد شهر شد و  يونس4.  را بپيمايد سراسر آن  یآس
 ،  آرده  موعظه  به  شروع روز راه  کي  ی از ط پس
 »! خواهد شد  روز نينوا ويران بعد از چهل «: گفت

   اعالن  همه  به،  را باور آرده شهر حرفهايش  یاهال5
 تا  ز بزرگ ا،  و همه؛ بگيرند  روزه آردند آه

 . پوشيدند  پالس، کآوچ
 از   است  گفته  چه  يونس  نينوا شنيد آه  پادشاه  آه هنگامی6

 درآورد و   را از تن  شاهانه ، لباس  آمده  خود پايين تخت
   و بزرگان پادشاه7.  ، در خاآستر نشست  پوشيده پالس

  نه«:  سراسر شهر فرستادند  را به  پيغام دربار او اين
 بخورند و   نبايد چيزی ، هيچكدام  حيوانات  و نه ممرد
  ، به  پوشيده  بايد پالس  مردمء همه8.  بنوشند  آب حتی
   بد خود بازگشت  آنند و از راههای  خداوند التماس درگاه
   چه آسی9.  بكشند  خود دست  زشت ، از اعمال نموده
  رحم خود برگردد و بر ما ت داند، شايد خداوند از خشم می
 ». نبرد ، ما را از بين آرده

  بد خود دست  یخدا ديد آنها از راهها  یوقت10
 بود   گفته را آه  ی بالي،  آرده اند بر آنها ترحم آشيده

 . نفرستاد بر ايشان
 

  خداوند  و رحمت يونس  یسنگدل
 و   ناراحت  موضوع  از اين اما يونس
او نزد خداوند دعا آرد و 2. شد  خشمگين

   و تو به  خود بودم در مملكت  ی وقت،خداوندا «: فتگ
   تو از تصميم  آه دانستم ی م،  اينجا بيايم به  ی گفت من

 و  مهربان  ی زيرا تو خداي،شد  ی خواه خود منصرف
و بسيار   یشو یم  کو دير غضبنا  ی هست بخشنده
   به  خواستم  بود آه همين  ی برا. یآن ی م احسان
 .  آنم فرار ترشيش

  من  ی زيرا برا، را بگير جانم  ک اين،خداوندا«3
 ».  است  ماندن  بهتر از زنده مردن

 از   آه  است آيا درست «:فرمود  ی و  خداوند به آنگاه4
 »؟ یشو  ی عصبان  بابت اين

در .   رفت  شرق ، بطرف  شده  از شهر خارج يونس5
 ء  سايه، زير  ساخته  خود سايبانی  از شهر برای خارج
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 يونس 3
 

 

  آنگاه6. آيد  می  تا ببيند بر سر شهر چه  منتظر نشست آن
 را   آن  پهن  رويانيد و برگهای  گياهی خداوند بسرعت
 او   بيندازد و به  گسترانيد تا بر او سايه بر سر يونس

اما 7.  بسيار شاد شد  گياهء  از سايه يونس.  ببخشد راحتی
 ء  ساقه و آرم بوجود آورد   روز بعد خدا آرمی صبح
 برآمد   آفتاب  آه وقتی8.  شد  خشک  راخورد وگياه گياه

   شرق  از جانب  سوزان  شد، خداوند بادی و هوا گرم
   بر سر او تابيد آه  چنان  وزانيد و آفتاب بر يونس

   من برای«:   آرد و گفت  مرگ ، آرزوی  شده تاب بی
 ».  است  ماندن از زنده  بهتر مردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شدن  کآيا از خش «: فرمود  يونس  خداوند به آنگاه9
 »؟ یشو  ی بايد عصبان گياه

  ی عصبان  هم  حد مرگ  بايد تا به، یبل «:  گفت يونس
 ». شوم

   به شب  ک در ي آه  یگياه  یبرا «:خداوند فرمود10
 ،  سوخت  دلت  رفت  از بين شب  کوجود آمد و در ي

 آيا  پس11؛  ی بود نكشيده  ی زحمت  هيچ  برايش با آنكه
   بيش  در آن  نينوا نسوزد آه شهر بزرگ  ی برا  من دل

 و نيز ، گناه ی و ب  معصومء  هزار بچه از صد و بيست
 »؟ بسيار وجود دارد حيوانات



 

ميكاه
 
، مانند ساير  ميكاه.   است  شده نوشته.  م.  ق 722 در  اسرائيل  ی شمال  حكومت  از سقوط پيش  ی آم  آتاب اين

 در  دهد آه  یخبر م  یا  از آينده  حال گويد، اما در عين ی م  سخن  اسرائيل  برضد گناهان  آتاب انبيا، در اين
 . خواهد شد  قومش  حال  شامل خدا  برآت آن

از   یاز فقرا و سرپيچ  یآش ، بهره یپرست  بود از بت  عبارت ساخت ی م  خدا را خشمگين آه  یگناهان
   دشمنان ، بدست يهودا و اسرائيل  ی، پايتختها  و سامره  اورشليم آند آه یم  ی پيشگوي ميكاه.  خداوند دستورات
 . خواهند شد ويران

 موعود  مسيح. گويد ی م  بشر نيز سخن نجات  ی خداوند براء از نقشه ، ميكاه ک تصوير تاري ين ا در مقابل
 تولد   محل  آه است  یا ی تنها نب ميكاه.  اجرا درآورد ، به  آرده  خدا طرح را آه  ی نجاتء خواهد آمد تا نقشه

 .   است آرده  ی را پيشگوي مسيح
آنند  ی م  توبه را آه  یبيند، اما او آسان ی خود را م  قوم  خداوند گناهان هرچند آند آه یم  ی يادآور ميكاه
 را   گناه  آه  تو نيست مثل  یخداوندا، خداي«: گويد ی م چنين 18 :7  ميكاه. بخشد ی را م  دارد و آنان دوست
  رحم  ی دار  دوست ون، چ یمان ی نم و تا ابد خشمگين  یآمرز ی خود را م  قوم  بازماندگان تو گناهان. ببخشد

 ». یآن

  و آحاز و حزقيا، يوتام   سلطنت  دوراندر
 ء  را در باره  پيام  يهودا، خداوند اين پادشاهان

 . داد  مورشتی  ميكاه  رؤيا به ، بصورت  و سامره اورشليم
  
   و اورشليم  سامره مجازات

   گوش  زمين  ساآنانء همه  یا! ها بشنويد  قوم تمام  یا2
   خود بضد شما شهادت  مقدس خداوند از خانه! دهيد
 .دهد یم
  خود را در آسمان  ی فرمانرواي خداوند تخت  کاين3
. آيد ی م  زمين  و از فراز آوهها به نموده  کتر

شوند و مانند  ی م  آب  موم  مثل آوهها در زير پاهايش4
 .گردند ی سرازير م  دره  از بلنديها به سيل

   و يهودا اتفاق  اسرائيل  مردم  گناهان  اينها بسبب تمام5
   را آه  و اورشليم  سامره  و ظلم پرستی بت. افتد می

 .  است  و يهودا هستند، پر ساخته  اسرائيل پايتختهای
   را بصورت شهر سامره«: فرمايد یخداوند م6

 شيار   را چنان ؛ آن آورم یدرم  کاز خا  یا توده
  ده استفا  انگور از آن آشت  ی برا  بتوان  آه آنم یم

،   نموده  را خراب آن  یها حصار و قلعه. آرد
 . شود  نمايان  تا بنيادش ريزم ی م  دره  را به سنگهايش

   آن ءآراسته  یها  خرد خواهند شد و بتكده  بتهايش تمام7
   آشيده  آتش  به  شده  ساخته پرستان بت  ی از هدايا آه

 ».خواهند شد
 

   و ماتم گريه
   زوزه  شغال ، مثل گيرم ی م و ماتم  آنم ی م  گريه من8
 و  از غصه.  آنم ی م  و مانند جغد شيون آشم یم

،  روم ی م  راه  عريان  و تن برهنه  یبا پا  یسرافكندگ
.  شفا يابد  آه  عميقتر از آنست  من  قوم  زخم چون9

   ايستاده  آماده اورشليم  یها دروازه  کخداوند نزدي
 . آند ت مرا مجازا  تا قوم است

 آنجا   نگوييد و مگذاريد اهالی*  شهر جت  را به اين10

                                                 
  میبازی با کلمات ديده 15 الی 10در اصل عبری در آيات    *

اسم هر شهر و مطلبی که در مورد آن شهر و بين , شود
, است» گفتن«به معنی » جت«: داردای وجود  آمده رابطه

به معنی » شافير«, » خاکء خانه«معنی به » عفره بيت«
بيت «, »بيرون آمدن«به معنی » صعنان«, »زيبا«

ی به معن» ماروت«, » پهلويیءخانه«به معنی » ايصل
مورشت «, »)اسبان(گروه «به معنی » الکيش«, »تلخی«

به معنی » اکذيب«, »عروس جت«به معنی » جت
 .»مسلط«به معنی » مريشه«, »فريب«
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   از شدت عفره  بيت  ساآنان ای!  شما را بشنوندء گريه
 شافير  مردم11!  بغلطيد  در خاک درد و شرمندگی

  اهالی. شوند  می  برده  اسارت  به  و سرافكنده عريان
. ايند بي  بيرون هايشان آنند از خانه  نمی  جرأت صعنان
   را بشنويد، بدانيد آه ايصل  بيت  مردم  ماتم  صدای وقتی

  جهت  بی  ماروت ساآنان12.   نيست در آنجا پناهگاهی
 خداوند بضد   هستند، چون  بهتری در انتظار روزهای

   در انتظار ايشان  و مرارت  و تلخی  برخاسته اورشليم
 . است

  های  عرابه نبر سريعتري!  بشتابيد  الآيش  مردم ای13
 شهر   شما اولين ، فرار آنيد، چون خود سوار شده
 آرديد   را دنبال  اسرائيل پرستی  بت  گناه يهودا بوديد آه

 . شديد  ساير شهرها سرمشق و برای
  ی خداحافظ  جت  يهودا، با شهر مورشت مردم  یا14

  شهر اآذيب.   نيست  آن نجات  یبرا  یآنيد، زيرا اميد
  مردم  یا15 .  است  را فريفته  اسرائيل پادشاهان
 خواهند شد و   بر شما مسلط ، دشمنانتان مريشه
 . خواهند برد  پناه  غار عدوالم  به  اسرائيل بزرگان

 آنها را از   آنيد، چون خود گريه  یها بچه  یبرا16
 خواهند ربود و ديگر هرگز آنها را  آغوشتان

 را بتراشيد، خود  ی سرها از غصه. نخواهيد ديد
  دور دست  ی سرزمينها  را به  عزيزتان زيرا فرزندان

 .  خواهند برد  اسارت به
 

   ظالمان سرنوشت
  های ، بر بستر خود نقشه  شب  بر شما آه وای
خيزيد تا آنها   زود بر می آشيد و صبح  می شوم
   برآيد انجام  از دستتان  آه هر آار بدی.  سازيد را عملی

آنيد و   می  طمع  مردم های  زمينها و خانه به2. دهيد می
   آسیء  و خانه اموال. آوريد  درمی آنها را از چنگشان

 .  نيست  شما در امان از دست
 بر سر شما   قصد دارم من«: فرمايد ی خداوند م پس3

 فرار   و شما قادر نخواهيد بود از آن  آنم بال نازل
   و ديگر با تكبر راه خواهد شد  سياه روزگارتان. آنيد

خواهيد آرد و   یسراي  نوحه بلكه4 ، نخواهيد رفت
 خداوند.   و نابود شديم  خراب خانه«:  خواهيد گفت

 و   نموده  و ما را آواره  ما را از ما گرفته سرزمين

 شما   مردم آنگاه» .  است  داده  ديگران  را به اموالمان
  آه  یهنگام5 .د شما خواهند خندي  به  آرده را مسخره
  ی شود، شما سهم  بازگردانده  آنان  به  من  قوم سرزمين
 ».  نخواهيد داشت از آن

 نياور،   چيزها را بر زبان اين«: گويند ی م آنان  یول6
 رسوا  ما هرگز اينچنين!   نكن در اينمورد صحبت

 ». شد نخواهيم
آنيد  ، آيا فكر می  يعقوب  خاندان ای«: فرمايد خداوند می7

 با شما   با خشونت  اينچنين  آه  است  شده  تمام صبر من
   آه  با آسانی  من دانيد آه ؟ مگر نمی آنم  می صحبت
  ولی8؟  رانم  می  سخن  آردار باشند با مهربانی راست

آنيد   می  ظلم ايد و بر برادرانتان  برخاسته شما بضد من
. رباييد رد می دا  شما اطمينان  به  را آه  آسی و پيراهن

رانيد و   می  بيرون هايشان  را از خانه  زنان بيوه9
   محروم  خدادادی  حق  را از هرگونه فرزندانشان

 و  اينجا ديگر در امنيت! برخيزيد و برويد10. آنيد می
   مكان  شما اين  نخواهيد بود، زيرا بخاطر گناهان آسايش
 .  است  فنا شده  به محكوم

  بيايد و از لذت  یرد و دروغگوي ولگ اگر آدم«11
او را   ی بزند، فور  حرف برايتان  ینوش  و باده شراب

 .آنيد ی م قبول  ی پيغمبر به
 

   بازگشت ءوعده
   بازماندگان  من رسد آه یم  ی، زمان اسرائيل  یا«12
 و  گردانم ی باز م  آغل  به  تو را مانند گوسفندان قوم

مملو از   ی مرتع تو، بار ديگر مانند سرزمين
  ی را برا  راه من13 . خواهد شد گوسفند، پر از جمعيت

  یشهرهاي  یها  دروازه  تا از ميان آنم ی باز م ايشان
 خود   سرزمين ، به  در آنها اسير هستند عبور آرده آه

   ايشان  هستم  ايشان  خداوند و پادشاه آه  من. بازگردند
 ». آرد خواهم  یرا رهبر

 
  اسرائيل  ی و انبيا  رهبران هاخطار ب

 شما!  آنيد ، گوش اسرائيل  بنی  رهبران ای
 را بدانيد،   عدالت  بايد مفهوم  هستيد آه آسانی

   را دوست  متنفريد و بدی  از خوبی  در عوض ولی2
 بر  آنيد و گوشتی  مرا می  قوم شما پوست. داريد می

2
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 از  عيد، پوستبل آنها را می3. گذاريد  نمی  باقی بدنشان
   آه  را مانند گوشتی آنيد و استخوانهايشان  جدا می تنشان
  پس4آنيد،  ريزند، خرد می  می  در ديگ  آرده تكه تكه

 شما   دعای  بطلبيد او به  از خداوند آمک  آه زمانی
 خود را از شما برخواهد  او روی.  نخواهد داد گوش

 .يدا  شده  زشت  آارهای گرداند، زيرا مرتكب
 مرا   قوم دروغگو آه  یانبيا  یا«: فرمايد یخداوند م5

دهد با  ی شما مزد م  به آه  یآس  ی، برا  آرده گمراه
 مزد  را آه  یطلبيد و آس یم  یبلند سالمت  یصدا
 شما را فرو  شب  یتاريك6 نماييد؛ یدهد تهديد م ینم

. نكنيد  ی تا ديگر رؤيا نبينيد و پيشگوي خواهد گرفت
  ک تاري  خواهد آرد و روزتان  بر شما غروب بآفتا

 خواهيد  خود را از خجالت  یها صورت7 .خواهد شد
شما   یبرا  ی خدا جواب پوشاند، زيرا ديگر از جانب

 ».نخواهد آمد
   تا بدون ام  خداوند پر شده  روح  از قدرت و اما من8

  سپ9.   آنم  آنها اعالم  را به  اسرائيل  قوم ، گناهان ترس
 داريد و   نفرت  از عدالت  آه  اسرائيل  رهبران ای
   آه  آسانی ای10!  دهيد  گوش  من آنيد، به  می انصافی بی

   رهبران ای11ايد،   پر ساخته  و ظلم  را از خون اورشليم
 شما مزد   تا به  آه  و انبيايی  آاهنان خوار، ای رشوه

 در  ، ولینماييد  نمی آنيد و نبوت  نمی ندهند موعظه
 داريد و   خدا توآل  به آنيد آه  وانمود می  حال عين
   هيچگونه ، پس  ماست خداوند در ميان«: گوييد می

 با  بخاطر شما اورشليم12» . ما نخواهد رسيد  به آسيبی
 درخواهد   سنگ ای  توده ، بصورت  شده  يكسان خاک

   قرار دارد به  خداوند بر آنء  خانه  آه آمد و آوهی
 . خواهد شد  تبديل جنگل

 
  ی جهان صلح

  خداوندء  خانه  آخر، آوه و اما در روزهای
 از   خواهد شد و مردم  جهان  آوه مشهورترين

  بياييد به«:  خواهند گفت2،   آنجا آمده سراسر دنيا به
 را   اسرائيل  خدایء  و خانه  خداوند برويم  آوه ديدن

   ما خواهد آموخت  را به خود او راههای.   آنيم زيارت
 و   شريعت  آرد؛ چون  خواهيم  عمل  آن و ما مطابق

 ».شود  صادر می  خداوند از اورشليم آالم

   خواهد آرد و به ها داوری  قوم خداوند در ميان3
 دور   در سرزمينهای  بزرگ  قدرتهای  بين اختالفات

  های  شمشيرها و نيزه ايشان.  خواهد بخشيد  پايان دست
 خواهند   و اره ، از آنها گاوآهن  شكسته خود را درهم

 نخواهند افتاد و خود را   هم دولتها ديگر بجان.  ساخت
 خود ء  در خانه هرآس4.  نخواهند آرد  آماده  جنگ برای

   آه  خواهد آرد، زيرا چيزی  زندگی  و امنيت در صلح
 را   وعده اين.   شود وجود نخواهد داشت  ترس باعث

 .  است  داده داوند قادر متعالخ
آنند و از آنها   می  خود را عبادت  خدايان  جهان های قوم5

 خود را   ما تا ابد خداوند، خدای نمايند، ولی  می پيروی
 . نمود  خواهيم  آرد و از او پيروی  خواهيم عبادت

 
   وطن  به  اسرائيل  قوم بازگشت

   بيمار و لنگ  روز قوم در آن«: فرمايد خداوند می7و6
   و تنبيه  شده  خود رانده  از سرزمين خود را آه

   خواهم  قدرت  به  خودشان  در وطن اند، دوباره گشته
 آورد، و   بوجود خواهم  نيرومندی رسانيد و از آنها قوم

  ای8.  آرد  خواهم  بر آنها سلطنت  تا ابد در اورشليم من
   سلطنت  و قدرت قوت خدا،  بانی  ديده  برج ، ای اورشليم

 »!  يافت  باز خواهی  سابق خود را مثل
  ی زن ؟ چرا مثل یآور ی چرا فرياد برم اورشليم  یا9
   آه  است  علت  اين ؟ آيا به یآش یزايد، درد م ی م آه

  یا10 اند؟  رفته  از بين و مشاورانت  یندار  یپادشاه
 بايد  چون از درد بخود بپيچيد و بناليد،   اورشليم مردم
! آنيد  ی، در صحرا زندگ نموده  ک شهر را تر اين

  یشويد؛ ول ی تبعيد م  بابل  دور دست  سرزمين شما به
   و شما را از چنگ رسم ی داد شما م  به در آنجا من

 . بخشم  یرهاي  دشمن
 بضد شما   زيادی های  قوم  آه  است درست11

خواهند شما  ی شما هستند و م خون ء اند و تشنه برخاسته
اطالعند و   آنها از قصد خداوند بی ولی12را نابود آنند، 

   خداوند آنها را مثل رسد آه  فرا می  روزی دانند آه نمی
 .آند  می  جمع ها در خرمنگاه بافه

 پا خيزيد   به  اورشليم مردم  یا«: فرمايد یخداوند م13
 و  نآهني  ی شما شاخها  به من.  را بكوبيد  خرمن و اين
را   یبسيار  ی داد تا قومها  خواهم برنجين  یسمها

4



 4   ميکاه
 

 

   چنگ  زور به  به  را آه  نماييد و اموالشان پايمال
   است زمين  یتمام  ک مال  خداوند آه اند، به آورده
 ». آنيد تقديم

 
  شويد، زيرا شهر  آماده  لشكر اورشليم ای

   رهبر اسرائيل  به دشمن!   است  شده محاصره
 . خواهد زد بهضر

 
  لحم از بيت  ی ظهور رهبرء وعده

  ، هر چند آه  افراته لحم  بيت ای«: فرمايد خداوند می2
 از   با وجود اين  نيستی  بيش  آوچكی در يهودا روستای

   بوده  از ازل  ظهور خواهد آرد آه  من  برای تو آسی
» . خواهد نمود  را رهبری  اسرائيل  من  و او قوم است

 خواهد آرد تا   تسليم  دشمن  دست  خود را به ا قومخد3
. * دنيا آورد  فرزند خود را به  حامله  زن  آه زمانی
 هستند باز   در اسارت  آه  اسرائيل  قومء  بقيه آنگاه

.  خواهند شد  خود ملحق  برادران  و به خواهند گشت
 ء  خود گله  خداوند، خدای  و جالل  او بيايد با قوت وقتی4

   زندگی  او در امنيت قوم. خود را خواهد چرانيد
   او پی  عظمت  به  جهان  مردم خواهند آرد، زيرا تمام

 خواهد   ارمغان  به  و سالمتی و او صلح5خواهند برد، 
   ما هجوم  سرزمين ها به  آشوری  آه هنگامی. آورد
 نيرومند خود   شوند، رهبران هايمان ، وارد قلعه آورده
 با  و ايشان6 فرستاد؛   آنها خواهيمء  مقابله را به

  ، آشور، سرزمين  آشيده  از غالف شمشيرهای
  ها به  آشوری  آه زمانی.  خواهند آرد را فتح» نمرود«

   ايشان ور شوند، او ما را از دست  ما حمله سرزمين
 .خواهد رهانيد

بسيار،   های  قوم  برای  اسرائيل  قوم  بازماندگان آنگاه7
 خدا  آنها به.  خداوند خواهند بود  از جانب  و بارانی شبنم

ها   قوم  در ميان ايشان8.   انسان  به  نه اعتماد خواهند داشت
 گوسفند خواهند بود،  های  گله  در ميان مانند شير درنده

  درد و آسی آند و می  می  عبور پايمال  هنگام آه
   در برابر دشمنانش  اسرائيل قوم9.  او شود تواند مانع نمی

 .خواهد ايستاد و آنها را نابود خواهد آرد

                                                 
 .14: 7ای است به تولد مسيح از مريم باکره کنيد به اشعيا  اشاره   *

   اسرائيل  قوم مجازات
   زمان در آن«: فرمايد ی م  اسرائيل  قوم خداوند به10

 برد،   خواهم شما را از بين  یها  اسبها و عرابه تمام
 را  هايتان  قلعهء ، همه  نموده شما را خراب  یشهرها11

   خواهم شما پايان  ی جادوگر به12 . آرد  خواهم ويران
  نخواهند بود تا با آنها مشورت  یداد و ديگر فالگيران

.   ساخت  خواهم شما را سرنگون  ی بتها تمام13 .آنيد
ايد   خود ساخته  با دست  را آه ديگر هرگز آنچه

   در سرزمين را آه  یبتهاي14 . نخواهيد آرد عبادت
  ک را با خا شهرهايتان آرد و   خواهم  منهدم شماست
 . نمود  خواهم يكسان

   مرا اطاعت آه  ی از اقوام  و غضب  با خشم من«15
 ».  گرفت  خواهم آنند انتقام ینم
 

   اسرائيل خداوند عليه  یدعو
 ! فرا دهيد  گوش  اسرائيل  خداوند عليه  دعوی به
 و   ده  خود را ارائه  خداوند، برخيز و دعوی ای
 . بشنوند گويی  می  را آه ها آنچه ا و تپهبگذار آوهه

  ی دعو ، به زمين  یجاودان  یاساسها  یآوهها، ا  یا2
   خود شكايت  قوم خداوند عليه!  فرا دهيد خداوند گوش

 .سازد ی م  را متهم دارد و او اسرائيل
   از من  آه ام  آرده ، چه  من  قوم ای«: فرمايد خداوند می3

 شما را از  من4!  دهيد ايد؟ جواب ده ش  و روگردان خسته
،   و موسی  دادم  نجاتتان ، از بندگی  آوردم مصر بيرون

  ای5.  آنند  تا شما را هدايت  را فرستادم  و مريم هارون
   سعی موآب  ، پادشاه  باالق  ياد آوريد چگونه  به  ،من قوم

 پسر بعور، شما را نابود آند،   بلعام  نفرين ءآرد بوسيله
   شما دعای ، برای  لعنت  بجای  او را وادار آردم اما من
   افتاد به  اتفاق  تا جلجال  از شطيم  را آه آنچه. خير آند

 خير و   را برای  همه  اين خاطر آوريد و بدانيد آه
 ». ام  شما آرده خوبی

 
  خداوند خواست

،  آييم  می  قادر مطلق  خداوند، خدای  عبادت  برای وقتی6
ها   گوساله ؟ آيا اگر بهترين  چيز بحضور او بياوريم چه

 خواهد شد؟   او از ما راضی  آنيم  او قربانی را برای
  ها هزار نهر پر از روغن  گوسفند و ده اگر هزاران7

5
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 او از ما خشنود خواهد گرديد؟   آنيم  او تقديم  به زيتون
  نيم آ  خود قربانی  گناه آيا اگر فرزند ارشد خود را برای

   است  ما فرموده خداوند به8 ما را خواهد بخشيد؟  او گناه
  خواهد اين  او از ما می آنچه. خواهد  می  از ما چه آه

   فروتنی  و با آمال  باشيم  داشته  و انصاف  رحم  آه است
 .  را بجا آوريم احكامش

 
   اسرائيل  و مجازات گناه

  هر آه! دهد یم ندا   اورشليم  مردم  تمام خداوند به9
خداوند !  دهد خداوند گوش  ی صدا  دارد به فهم
  یا10 ! دهيد  گوش  من  به مردم  یا«: فرمايد یم

  ايد آه اندوخته  یخود گنجهاي  یها ، در خانه گناهكاران
  یتقلب  ی از ترازوها و با استفاده  ی دزد از اموال
  ی آسان  من  آه  است  انصاف آيا اين11 .ايد  آورده بدست
آنند  ی م استفاده  یتقلب  ی از ترازوها و سنگها را آه
 خود را از   و ثروت  شما مال ثروتمندان12؟  ببخشم
   شما به هموطنان. اند  آورده  و زور بدست  ظلم راه

 از   راست اند و حرف  آرده عادت  یدروغگوي
 !آيد ی نم  بيرون دهانشان

   نابودی  شما را به نتان گناها  تمام ، بسبب بنابراين«13
 هرگز   خواهيد خورد، ولی خوراک14.  آشيد خواهم

 خواهيد   رنج  از گرسنگی سير نخواهيد شد و هميشه
   برای  خواهيد آرد، اما چيزی  ذخيره  و منال مال. برد

   بماند به  را نيز باقی آنچه.  نخواهد ماند شما باقی
 درو  ، ولی شتخواهيد آا15.  داد  خواهم دشمنانتان

  ، ولی  خواهيد گرفت ، روغن از زيتون. نخواهيد آرد
انگور را زير پا .  خواهيد ماند بهره  بی  از آن خودتان

 را نخواهيد نوشيد،   آن  شراب  خواهيد آرد، ولی له
   و پسرش پادشاه»  عمری« پليد  زيرا از آارهای16
آنها    و رسم شما از راه. گيريد  می سرمشق»  اخاب«

   خواهم  نابودی  شما را به آنيد، بنابراين  می پيروی
ها   شما را تحقير خواهند آرد و قوم  جهان مردم. آشيد

 ». از شما عار خواهند داشت
 

  اسرائيل  یفساد اخالق
  ای  گرسنه  مانند شخص من!   مصيبتی چه

يابد و بر   نمی ای  درختها ميوه  روی آه  هستم

 بر   انگور و انجيری هيچ. آند پيدا نمی  تاآها انگوری
 و   خوب  آدم هيچ2.   است  نمانده درختها باقی
 قاتلند و  همه. شود  نمی  يافت  زمين  روی پرهيزآاری

  دستهايشان3. آشند  می  قتلء  خود نقشه  برادران برای
 هر   و قاضی حاآم.  دارند  مهارت  گناه  ارتكاب برای

   آنها رشوه  پولدار به  آدمهای.خواهند  می دو رشوه
  خواهند و آنها نيز برای  می گويند چه دهند و می می
   بهترين حتی4. آشند  می  نقشه  ايشان های  خواسته انجام
 آنها فرا   روز مجازات باشد؛ ولی  خار می  مثل ايشان
 . خواهند شد  آشفته  و همه  است رسيده

   و نه  دوستت  بهترين  به ، نه  اعتماد نكن  هيچكس به5
 پدر   روزگار پسر به زيرا در اين6!   همسرت  به حتی
ورزد و   می  مخالفت آند، دختر با مادرش  می اهانت
  ، اهل آری. آند  می  دشمنی  با مادر شوهرش عروس
 .باشند  او می ، دشمنان  شخصء خانه

 تا  آنم صبر می.   خداوند هستم  منتظر ياری و اما من7
 خواهد   مرا مستجاب او دعای.  دهد  مرا نجاتخدا

 .فرمود
 

   اسرائيل  قوم نجات
   زمين  به  ما نخنديد، زيرا اگر چه  به دشمنان  یا8

  ی در تاريك اگر چه!   خاست ، باز برخواهيم بيفتيم
  یوقت9 !ما خواهد بود  ی، خود خداوند روشناي باشيم

 آرد، زيرا  م خواهي  آند، تحمل خداوند ما را تنبيه
 او در برابر  سرانجام.  ايم  آرده  او گناه  به نسبت

   تمام  را بسبب ، ايشان  آرده  از ما حمايت دشمنانمان
.  خواهد آرد اند، مجازات  ما روا داشته  به آه  یبديهاي

  ی، در روشناي  آورده بيرون  یخداوند ما را از تاريك
   او خواهيم بخش نجات قرار خواهد داد و ما شاهد عمل

 خداوند   خواهند ديد آه  دشمنانمان آنگاه10 .بود
: گفتند ی م  زده  ما طعنه  به  آه  و از اين  ماست پشتيبان

 با  آنگاه.  خواهند شد شرمنده» ؟ شما آجاست  یخدا«
ها   آوچه  گل  مثل  ايشان  ديد آه  خود خواهيم چشمان
 .شوند ی م پايمال

   بزرگتر و بهتر از قبل هايت، شهر اسرائيل  یا11
 تو از آشور و مصر،  و قوم12 خواهند شد،  یبازساز
7  ی، و از درياها و آوهستانها  رود فراتء از ناحيه
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اما 13 .  نزد تو باز خواهند گشت دور دست
   ويران  مردمشان  گناهان ديگر بسبب  یسرزمينها

 .خواهند گرديد
 

   خداوند بر اسرائيل رحمت
 خود ء ؛ گله آن  ی خود شبان اوند، بيا و بر قومخد  یا14

 تنها   در جنگل  را آه فرما و گوسفندانت  یرا رهبر
 سرسبز و  ی چراگاهها  به اند، مانند گذشته مانده

 .  آن  و جلعاد هدايت حاصلخيز باشان
  آه  ی زمان ، مثل یبل«: فرمايد ی م خداوند در پاسخ15

  یها ، معجزه  آوردم  مصر بيرون شما را از اسارت
 ». آرد شما خواهم  یبرا  یبزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   او را خواهند ديد و از قدرت  آارهای  جهان مردم16
   بر دهان  دست از ترس.  خواهند شد  شرمنده ناچيزشان

 مار  مثل17.  آر خواهد شد  و گوشهايشان خواهند گذاشت
 و لرز در  ، با ترس  خزيده  خود بيرون از سوراخهای

 . ما خواهند ايستاد حضور خداوند، خدای
تو .  را ببخشد  گناه  آه  تو نيست  مثل خداوندا، خدايی18

   و تا ابد خشمگين آمرزی  خود را می  قوم  بازماندگان گناهان
، بار ديگر  بلی19.   آنی  رحم  داری  دوست ، چون مانی نمی

 خود  پاهای ما را زير  انگناه.  فرمود  خواهی بر ما ترحم
   دريا خواهی  اعماق  آرد و آنها را به  خواهی لگدمال
 ما را   فرمودی  وعده  يعقوب  به  قرنها پيش چنانكه20! افكند
 عهد   با پدر ما ابراهيم  داد و همانطور آه  خواهی برآت
 . فرمود  خواهی ، بر ما رحم بستی



 

ناحوم
 

  یانک م  او اهل هک  دانيم ی قدر م همين.   نيست  در دست ی دقيق ، اطالع ی نب ، ناحوم تابک   اينء  نويسندهء درباره
 .  است  بوده  القوش  نام به
 . خداوند ی و مهربان  قدرتء  درباره  است ی از توصيفهاي او سرشار تابک

 نينوا،   به ی نب  از سفر يونس  پس  قرن کي. ندک ی م ی آشور پيشگوي ی امپراطور  سقوط  به  راجع ناحوم
ا ار خود رک  توبه  نينوا حالت ی ديگر اهال نونکا. شود ی م  اعالم  ناحومء  بوسيله ی پيشگوي  آشور، اين پايتخت
 را  بالند و آن ی خود م ی امپراطور  قدرت آنها به. اند  شده  فاسد و ظالم  از پيش اند و بيش  داده از دست

 .دانند ی م زوال یب
   به  بابل  آشور در مقابل  عظيم ی، امپراطور  ناحوم ی از پيشگوي  پس  سال حدود پنجاه.  م.  ق 612اما در 

 ء  در صحنه  از وجود آن ی آثار  هيچ سال 2500 تا  هک شد،  سانک ي کخا با  شهر نينوا چنان. زانو درآمد
 . آمدند  نايل  آن یها  خرابه شفک   به  باستانشناسان  سرانجام هکتا اين. روزگار پيدا نبود

  هکرد ک او اعتماد   به توان ی و م  است  دنيا مسلط  بر تمام  قادر مطلق ی خدا هکسازد  یار مک آش تابک  اين
 .آورد ی م  عمل گويد به ی م آنچه

  خداوند از نينوا انتقام
   به  نينوا استء  در باره  رؤيا را که خداوند اين

 و  خداوند غيور است2:  داد  نشان  القوشی ناحوم
گيرد و با   می  ورزند، انتقام  مخالفت  با وی  که از کسانی

خداوند دير 3. کند  می  را مجازات  شديد آنان خشم
. گذارد سزا نمی رگز بی را ه  گناه شود ولی  می خشمگين
   در گردبادهای توان  را می  و آن  است  او عظيم قدرت

  ابرها خاک.  کرد  شديد مشاهده  و طوفانهای وحشتناک
 خداوند درياها و رودها   فرمان به4!  او هستند زير پای
   و کرمل  باشان  سبز و خرم شوند، چراگاههای  می خشک
 و   طراوت رسبز لبنان س روند و جنگلهای  می از بين
در حضور او کوهها 5. دهند  می  خود را از دست خرمی
گردد   می  متالشی شوند، زمين ها ناپديد می لرزند، تپه می

 .شوند  نابود می و ساکنانش
ند؟ ک  ی خدا ايستادگ  بتواند در برابر خشم هک  يستک6

وهها در برابر کريزد و  ی فرو م  او مانند آتش غضب
 .شوند ی خرد م او خشم

   پناهگاه  و در روز بال و سختی خداوند نيکوست7
  کنند مراقبت  می  او توکل  به  که او از کسانی. باشد می
   شديد از بين  خود را با سيالبی  دشمنان ولی8نمايد،  می
 .کند  می  روانه  مرگ  ظلمت برد و آنها را به می

؟ او  یند هست با خداو ر مخالفتک ف  نينوا، چرا به یا9
  ی در خواهد آورد، بطور ی تو را از پا  ضربه کبا ي
او 10 . ینک   مقاومت  توانست ی ديگر نخواه هک

   آتش  داخل  به  پيچيده  بهم ی خارها  را مثل دشمنانش
   آتش یها  در شعله اهک  اندازد و آنها همچون یم

  هک  يستک تو   پادشاه اين11 .شوند ی دود م  شده سوخته
خداوند 12 ند؟ک  ند بضد خداوند توطئهک ی م جرأت

   و بزرگ ی قو  آشور هرقدر هم سپاه«: فرمايد یم
 .باشد، محو و نابود خواهد شد

!  ام ردهک   شما را تنبيه یافک   اندازه ، به  من  قوم یا«
 و شما را از  نمک ی م  شما را پاره ی زنجيرها کاين13

 ». سازم یاد م آشور آز  پادشاه قيد اسارت
 تو را از  نسل«: فرمايد ی آشور م  پادشاه خداوند به14
بتها و .  نماند ی از تو باق ی و نشان  تا نام برم ی م بين

،  نمک ی را م  و قبرت نمک ی تو را نابود م یها بتخانه
 ». یا  فاسد شده  بر اثر گناه چون

 
  نينوا خبر سقوط

  ، خبر خوش  شدهوهها سرازيرک از  یببينيد، قاصد15
 خود را  ی يهودا، عيدها یا. دهند ی را ندا م یپيروز

  ، چون نک خدا وفا   خود را به یبرگزار نما و نذرها
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 2   ناحوم
 

 

   هميشه یاو برا. گردد ی، ديگر هرگز برنم دشمن
 !  است  شده نک  ريشه

 
  سپاهيان! *  است  بسرآمده  نينوا، عمرت یا

 و   برج پس. اند ردهک  ، تو را محاصره دشمن
 نما و  یبان  را ديده جاده.  نک   خود را تقويت یباروها

 را   اسرائيل تو سرزمين(2 .  باش  دشمنء منتظر حمله
   را به  و قدرتشان  خداوند عزت ی، ول یردک  ويران
 .)گرداند ی باز م ايشان

   نظامی های لباس! زنند  می  برق  دشمن  سرخ سپرهای3
 آنها را   درخشان های عرابه!  ا ببين آنها ر  رنگ سرخ

   پيش  اسبها بهء  بوسيله  در کنار هم  نما که مشاهده
 !  است  حمله  آماده دشمن. کنند  می حرکت

 از   سرعت  تو در خيابانها و ميدانها به های عرابه4
  روند و مثل  جلو می گيرند؛ مانند برق  می  پيشی هم

 فرياد   سر افسرانش بر پادشاه5! درخشند  می مشعل
   بطرف ، با عجله  شده زند و آنها دستپاچه می

 را برپا  دوند تا سنگرهايشان  شهر می ديوارهای
  های دريچه!   است  دير شده اما خيلی6. سازند

   کرده  شهر رخنه  داخل  به دشمن.   باز است رودخانه
!   است  فرا گرفته  را وحشت  سلطنتی کاخ.  است

اند؛ او را  ها آورده  کوچه  به نينوا را برهنه ء ملکه7
روند   او می  بدنبال  گريان هايش اند و نديمه اسير کرده

شهر نينوا 8. زنند  می نالند و سينه ها می  فاخته و مثل
   آن اهالی.  باشد  شده  سوراخ  که  است  آبی  مخزن چون

  ه ک  فريادهايی ريزند و به  می  بيرون  از آن با شتاب
 .کنند  نمی دارد توجهی آنها را از فرار باز می

!  يغما ببريد طالها را به!  کنيد ها را غارت نقره9
شهر نينوا 10!  کنيد  را تاراج حسابش  بی گنجهای
   آب دلها از ترس.   است  شده  و متروک خراب
 و   نمانده  در مردم لرزند، رمقی اند، زانوها می شده
 .  است ه از صورتها پريد رنگ

   و محل  شيرانء  بيشه ، آن  بزرگ  نينوای ، آن اينک11
   بدون  پير و جوان  در آن  که ؟ نينوايی  کجاست دليران

                                                 
اين فصل تسخير نينوا به دست سپاهيان ماد و بابل در    *

 .کند را پيشگويی می. م. ق612سال 

 .کردند  می  زندگی  و دلهره ترس
، و  ی شير، نيرومند بود  چون ی زمان هک نينوا  یا12

 را   و فرزندانت  تا زنان یردک ی م  را پايمال دشمنانت
 و   را از غنايم هايت  و شهرها و خانه ینکسير 
 خداوند  نونک ا هک  بدان13 ! ی پر ساز  جنگ اسيران

 را  هايت او عرابه.   است  بضد تو برخاسته قادر متعال
ديگر . ندک ی م ک تو را هال سوزاند و دليران یم

 آورد  ی نخواه ی، اسير  مغلوب یهرگز از سرزمينها
 .ردک  یواه نخ یمرانک ح  زمين یو رو

 
  بر نينوا یوا

 و   و قتل  از دروغ  که  بر نينوا، شهری وای
  های  ضربه  صدای به2.  پر است  غارت

!  کنيد آيد گوش  وارد می  بر پيکر اسبان ها که تازيانه
   مهيب  و تاز اسبها و صدای  چرخها، تاخت غرش
 و   درخشان  شمشيرهای به3! ها را بشنويد عرابه
  شدگان اجساد کشته.  کنيد  نگاه  سواران  براق های نيزه

   راه  در حين اند و مردم  شده  انباشته  هم  جا روی در همه
 .افتند  آنها می  روی رفتن

ار و ک زنا ی نينوا هک   است  سبب  بدان اينهمه4
 خود  ی افسونگر با زيباي  زن کجادوگر، مانند ي

داد  ی آنها ياد م  به  و آنگاه انداخت ی م م دا ها را به قوم
 . را بپرستند  دروغينش خدايان

 بضد   نينوا، من یا«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال5
 و  ی قومها برهنگ  تمام نونک و ا ام تو برخاسته

  ثافتکتو را با 6 . تو را خواهند ديد یرسواي
 تو چقدر  هک  دهم ی م  نشان  جهان  مردم  و به پوشانم یم

،  ردهک تو را ببيند از تو فرار  هکهر 7 . یفاسد هست
» !  است  شده  ويران یلکنينوا ب«: فرياد خواهد زد

 نخواهد   تو تأسف  از سرنوشت یسک هرگز  یول
 ».خورد

 مصر بهتر  ، پايتخت  نينوا آيا تو از شهر تبس یا8
 را در بر   آن  از هر طرف  رود نيل ی آبها هک  یهست
او 9 نمود؟ ی م  را محافظت  آن ی، مانند حصار گرفته

راند و  ی م  مصر فرمان  سرزمين  و تمام بر حبشه
   بودند و در مواقع  نيرومندش  متفقين ی و ليب فوط

،  با وجود اين10 .شتافتند ی او م یيار   به یضرور
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 ناحوم 3
 

 

   اسارت  را به  آن ی، اهال دشمنان. ردک   سقوط تبس
 خيابانها   را بر سنگفرش ندانشاندرآوردند و فرز

شيدند و آنها ک زنجير   را به رهبرانش. شتندک،  وبيدهک
   خدمت ، به ردهک   تقسيم  خودشان  بين  قرعه مک ح را به

 .خود درآوردند
   و مبهوت ، گيج  مست  نينوا، تو نيز مانند اشخاص ای11

 کرد تا خود را   جستجو خواهی  شد و پناهگاهی خواهی
 تو مانند  های  قلعه تمام12.   کنی  پنهان  دشمن ز چنگا

.  باشد  رسيده هايشان  ميوه  هستند که  انجيری درختان
 آنها در ء  دهند نوبر رسيده  انجير را تکان  درختان وقتی
،   زنان  همچون سربازانت13. افتد  می  تکانندگان دهان

   به ت سرزمين های دروازه. شوند  می  و درمانده ضعيف
  برای14. شوند  می  کشيده  آتش  به  باز شده  دشمن روی

!   کن  ذخيره  کافی آب!  شو  آماده  شدن محاصره
 تعمير   برای  زيادی خشتهای!  نما  را تقويت هايت قلعه

 را پا  ، گل  شده  گودالها داخل به!   کن  آماده ديوارهايت
 ! بريز سازی  خشت  را در قالبهای  و آن بزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلعد  می  تو را ، آتش  شدن  آماده  در حين  که  بدان ولی15
  ، تو را مثل دشمن. کند  می قطعه و شمشير، تو را قطعه

 قرار گيرد   بر سر راهشان  هر چه  که ملخهايی
   زياد شوی  ملخ هر چند مثل. خورند، خواهد بلعيد می

   از ستارگان  تو که رانتاج16.   نداری  فراری  راه باز هم
 پر  حساب  بی  زيادتر بودند، تو را با ثروت آسمان
   هجوم  مانند مور و ملخ  دشمنانت کردند، ولی می

 و  بزرگان17.  تو را با خود خواهند برد ، ثروت آورده
   در سرما، روی  هستند که  ملخهايی  مثل سردارانت

   آفتاب کهشوند، اما همين  می  جمع ديوارها دور هم
کنند و ناپديد  شود، پرواز می  می آيد و هوا گرم برمی
 .گردند می

   و خون  در خاک  سرزمينت  آشور، رهبران  پادشاه ای18
ديگر ! اند  شده  تو در کوهها پراکنده قوم! اند غلطيده
   برای درمانی19!  کند  جمعشان  که  نمانده رهبری

  و عميقتر از آنست ت شود و جراحت  پيدا نمی زخمهايت
 تو باخبر شوند   از سرنوشت  که  کسانیء همه.  شفا يابد که

  توان  را نمی  کسی  خواهند زد، چون  دست از شادی
 . باشد  بوده  تو درامان  و ستم  از ظلم  که يافت



 

 

حبقوق
 

   مطرح ی سؤال در آتابش.   است نوشته.  م. ق 586و  605  ی سالها  را احتماًال بين  آتاب  اين ی نب حبقوق
 آنند و   توبه خواهد آه ی م او از آنان. اند  حد پليد و گناهكار شده  يهود تا اين  چرا قوم  بر اينكه یآند مبن یم

ا  يهودا را ب فرستد تا سرزمين یها را م ی، بابل  آنان ی شمال  بردارند واال خداوند دشمن  خود دست از شرارت
 بدتر از  ها را نيز آه ی خود بابل  موقع  خداوند به آند آه ی م  اضافه  حبقوق در ضمن.  آنند يكسانک خا

 . هستند نابود خواهد آرد يهوديان
 و وفادار   خداوند امين  آه  بايد بخاطر داشت  و مشكالت  در زحمات شود آه ی يادآور م  همچنين حبقوق
  ماند تا خداوند به یآند و منتظر م ی م  مطرح ی سؤاالت  در آتابش حبقوق.  اشت او اعتماد د  و بايد به است

 . گويد آنها پاسخ
 از  ی سرود حاآ  اين آلمات. دهد ی م  ارائه ی سرود  خود را بصورت ی دعا ، حبقوق  آتاب  فصل در آخرين

با .  دارد  آامل  تسلط آند و بر آن ی م ره را ادا ی هست  عالم  خويش  با قدرت  آه ی خداي  به  است  حبقوق ايمان
 خداوند سرشار  ی و او را از شاد  پابرجاست  محكم  حبقوق ، ايمان ی زندگ یها ی و ناآام وجود مشكالت

 از   زيتون  نياورد، هر چند محصول  انگور ميوه  ندهد و درخت  انجير شكوفه هر چند درخت«: سازد یم
   شوند، اما من ی خال ها در صحرا بميرند و آغلها از حيوانات نند، هر چند گله برود و زمينها باير بما بين

 » .  است  منء  دهنده  بود، زيرا خداوند نجات  خواهم شاد و خوشحال

   خداوند در رؤيا به  آه ی پيغام  است اين
 . داد  نشان ینب  حبقوق

 
   حبقوق شكايت

 تا مرا  بطلبمک  از تو آم ی آ  خداوند، تا به یا2
  فايده ی ب آورم ی فرياد برم ؟ هر چه ی فرماي اجابت
  تا به3 . یده ی نم  نجات ، زيرا تو ما را از ظلم است
   مرا گرفته  اطراف  آه یا یالتعد ی ب  بايد ناظر اين یآ

   نگاه  هر جا آه ؟ به یآن ی نم ی؟ چرا آار  باشم است
 و   جا را جنگ ، همه بينم ی م  و ظلم ی خراب آنم یم

شود و  ی اجرا نم قانون4 .  است  فرا گرفته یدشمن
،  شروران. آورند ی را بجا نم دادگاهها، عدالت

   مفهوم د و عدالتان  را در تنگنا گذاشته درستكاران
 .  است  داده خود را از دست

 
  يهود  قوم  خداوند به پاسخ

!  نماييد  آنيد و تعجب  خود نگاه  اطراف ی قومها به«5
!  خواهيد شد  حيران  دهم  انجام خواهم ی م شما از آنچه

  ی وقت ی حت  آه آنم ی م یزيرا در روزگار شما آار

  یها ی بابل من6 !كنيد شما دهند، باور ن  را به خبرش
   و آنها به رسانم ی م  قدرت  و ستمگر را به ظالم

 خود   تصرف  جا را به  همه  تاخته سراسر جهان
   معروفند، هر چه ی سنگدل آنها به7 .درخواهند آورد

 در برابر   مقاومت ی را يارا یآنند، و آس یبخواهند م
تر از  هخو، درند  هستند درنده یمردمان8 . آنها نيست

.  سريعترند  از پلنگ اسبهايشان.   گرسنه یگرگها
تازند و  ی م  دوردست  آنها از سرزمين سواران
با 9 .آيند ی بر سر صيد خود فرود م  عقاب همچون
 اسير   بيابان  ريگ تازند و مثل ی م  پيش  به خشونت

 .گيرند یم
ها را  آنند و قلعه  را تمسخر می  و بزرگان پادشاهان«10
  ها خاک انباشته  ديوار قلعه در پشت. شمارند  می  هيچ هب

   باد يورش مثل11! نمايند  می آنند و آنها را تصرف می
، زيرا   است  بزرگ  گناهشان ولی. گذرند برند و می می

 ».دانند  خود می  خود را خدای قدرت
 

   حبقوق  دوم شكايت
   ازل از  آه  من  قدوس یا!   من ی خداوند، خدا یا12
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 2   حبقوق
 

 

  یا.   ما نابود شويم  آه  گذاشت یتو نخواه!  یهست
  ها قدرت ی بابل ، تو به ی ما هستء  صخره  آه یخداي

 ما   آه  است درست13 . آنند  تا ما را مجازات یبخشيد
 تو  چشمان.  آنها از ما گناهكارترند ی، ول گناهكاريم

 از  بنگرد، و تو عادلتر  بر گناه  آه  است پاآتر از آن
 چرا  پس.  ی آن  را تحمل یانصاف ی ب  آه ی هست آن

   از خودشان را آه  ی مردم  شروران  آه یهنگام
 ؟  یمان ی م بلعند، خاموش یگناهترند م یب

   دريا آه  و جانوران  را مانند ماهيان چرا مردم15و14
؟ آنها با تور  اندازی ها می  بابلی  قالب  ندارند به مدافعی

  اندازند و از صيد آنها شادی  می  دام  را به خود مردم
   خود را پرستش ، تورهای  رفته سپس16. آنند می
آنند، زيرا خوراک و   می  آنها قربانی نمايند و برای می

 . دانند  تورها می  اين  خود را مديون ثروت
 دهند   آشتار خود ادامه  به  آنها دايم یگذار یآيا تو م17

  نابود آنند؟ مانهرح ی را ب و مردم
 

  و روم ی خود باال م یبان  ديده  از برج اآنون
   من  شكايت  خداوند به  تا ببينم مانم یمنتظر م

 .دهد ی م  جواب چه
 

  خداوند جواب
  دهم ی م  تو نشان  را به آنچه«:  فرمود  من خداوند به2

 تا   بنويس ی سنگ  و خوانا بر تخته  درشت یبا خط
  اگر چه3 . را بخواند  آن نگاهک ند با ي بتوا هرآس
   حاضر اتفاق  در حال دهم ی م  تو نشان  به آنچه
   معين  در وقت  سرانجام  آه  باش  مطمئن یافتد، ول ینم

  ، مدت  آن هر چند تا وقوع.   خواهد پيوست بوقوع
  ، زيرا وقوع  باش  منتظر آن ی بكشد، ول  طول یزياد
   آه  را بدان اين4 .أخير خواهد بود ت  و بدون ی حتم آن

 هستند،  ی خود متك  نابود خواهند شد زيرا به بدآاران
   خدا ايمان  خواهند ماند زيرا به  زنده اما درستكاران

 »* .دارند
  های  بابلی  و اين ، خيانتكار است  ثروت  آه بدرستی5

                                                 
 امانتش زنده ءدرستکار بوسيله«يا » ...اما درستکاران «  *

 .».خواهد ماند

 و  آنها با حرص.   خواهد انداخت  دام متكبر را به
   به ديگری  از  پس ، قومها را يكی انند مرگ، م ولع
سازند و هرگز سير  آشند و اسير می  خود می آام
  اين ء  همه  خواهد آمد آه اما زمانی6. شوند نمی

  ای«:  ، خواهند گفت  آنها را تمسخر آرده اسيرشدگان
   را بزور از چنگشان  مردم  و ثروت  مال  آه آسانی

 ستمگريها و  زای س ايد، اينک به درآورده
 ».رسيد  خود می غارتگريهای

  ايد، طلبكارانتان  آرده  ظلم  بر ديگران  آه  آسانی ای7
 و شما را   خواهند ريخت ، بر سرتان  برخاسته ناگهان

 از  بسياری8.  خواهند آرد ايد غارت  شده  درمانده آه
قومها شما را  ء  بقيه،  آرديد و حال قومها را غارت

 را ريختيد و   مردم هند آرد، زيرا خون خوا غارت
 . نابود آرديد سرزمينها و شهرها را با مردمش

   ثروت  نادرست  از راههای  بر شما آه وای9
.  باشيد  داشته  و راحتی  امن ايد تا زندگی اندوخته

  ايد، زيرا ننگ  قومها را نابود آرده  بر شما آه وای10
   سنگهای حتی11. ايد ده بار آور  خود به  برای و نابودی

 بر ضد شما فرياد  تان  خانه  سقف ديوار و تيرهای
 !آورند برمی

   از راه  آه ی شهرها را با پول  بر شما آه یوا12
سازيد؛  یايد، م  آورده  دست  به  و غارت یآدمكش

رود  ی هوا م ، به  دود شده  خدانشناسان یزيرا داراي13
  خداوند قادر متعال. گردد ی آنها نابود م و دسترنج

 .  است  مقرر آرده چنين
  یسازند، زمان ی آبها دريا را پر م  آه همانگونه14

 خداوند،   عظمت و شناختک  در خواهد رسيد آه
 .  را پر خواهد ساخت جهان

 خود را در زير   همسايگان  بر شما آه یوا15
   و گيج ، بيحال  مست ی مانند آدمها هايتان ضربه

. بريد ی م  آنها لذت ی از رسواي  حال  و در آنآنيد یم
  ی و رسواي  ننگ  خود شما به  و جالل  شكوه یبزود16

 خداوند را  ی داورء  خواهد شد و شما پياله تبديل
.  خواهيد افتاد  زمين ، به  شده خواهيد نوشيد و گيج

 خود شما   برديد، اآنون  را از بين  لبنان یجنگلها17
  انداخته   وحشت  آنجا را به حيوانات! نابود خواهيد شد

 و  ها و ظلم ی آدمكش  تمام ی، برا  حال آشتيد، پس
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  زده  در سرزمينها و شهرها آرديد، وحشت  آه یستم
 . خواهيد شد آشته

اند   شده  ساخته  انسان  دست  به  آه ی بتهاي از پرستش18
 شما ياد   به ی برديد؟ آيا آنها توانستند چيز یا  فايده چه

   خودتان  دستء  ساخته  به  بوديد آه دهند؟ چقدر نادان
 و   چوبين ی از بتها  آه ی بر آنان یوا19 ! آرديد توآل

 را   پا خيزند و ايشان  به خواهند آه ی خود م جان یب
  ظار دارند آه انت زبان ی ب یو از سنگها!  دهند نجات
 بتها  بيرون!  آنند ی را راهنماي  بگويند و ايشان سخن

   در درونشان ی، ول  است  شده  پوشانيده با طال و نقره
 .  نيست ینفس

   تمام ؛ پس  است  خويش  مقدسء خداوند در خانه20
 .  باشد  در حضور او خاموش جهان

 
   حبقوق ی پيروز یدعا

 : ی نب  حبقوق ی دعا  است اين
   شنيدم  دادی  من  به  را آه  خداوند، خبری ای2
 داد با   خواهی  انجام  بزودی  آه  آارهايی و برای
   مثل دوباره.  آنم  می  تو را پرستش  و احترام ترس

   تا نجات  ده  ما نشان  خود را به  قدرت  گذشته سالهای
 . ياد آور  را به  خود، رحمت  غضب  و در حين يابيم

  جاللش. آيد ی سينا م  از آوه  آه بينم یخدا را م3
 او   از حمد و سپاس  و زمين آسمانها را دربر گرفته

 و   خورشيد است  او مانند طلوع درخشش4 ! پر است
، نور   است  در آنها نهفته  قدرتش  او آه یاز دستها

  فرستد و به ی خود م  را پيشاپيش او مرض5 .تابد یم
 او  یوقت6 . او بيايد  بدنبال دهد آه یم   فرمان مرگ

   نگاه  آه یخورد و هنگام ی م  تكان ايستد زمين یم
شوند  ی خرد م ی ازل یآوهها. لرزند یآند، قومها م یم

  .گردند ی م يكسانک  با خا ی ابد یها و تپه
 
 
 
 

  و مديان *  آوشان مردمان7 .  است زوال یب  او قدرت
 .اند  شده  و اضطراب رس دچار ت  آه بينم یرا م

   بودی ها و دريا خشمگين خداوندا، آيا تو بر رودخانه8
  ، تو برای ؟ نه  سوار شدی هايت  و عرابه  بر اسبان آه

   را بدست تو آمان9.   آار را آردی  اين  قومت پيروزی
   را فرستاده  و صاعقه  آردی ، تيرها را آماده گرفته
   لرزه  تو را ديدند و بهآوهها10.   را شكافتی زمين

   طغيان  عميق آبهای.  شدند افتادند و سيالبها جاری
 و از  از نور تيرهايت11.  باال آمدند آردند و امواجشان

با 12.  ايستادند  خورشيد و ماه  درخشانت های  نيزه برق
 خود   و قومها را زير پای  را پيمودی  جهان غضب
خود  ء  برگزيده  قوم ت نجا تو برای13.   آردی لگدمال

  ، پيروانش  را نابود آردی  و رهبر شروران برخاستی
  ، خيال  آمده  گردباد بيرون آنها مثل14.   بردی را از بين

 تو با  افتد، ولی  می  چنگشان  به  آسانی  به آردند اسرائيل
  با اسبان15.   آنها را نابود آردی  خودشان سالحهای

 نيرومند را زير پا   و آبهای یخود از دريا عبور آرد
 . نهادی

   و لبهايم ترسم ی، م شنوم ی اينها را م یوقت16
. گردند ی م  سست  و زانوانم حس ی ب بدنم. لرزند یم

 بر ما   را آه ی خدا قوم  آه آشم ی را م یانتظار روز
 . آند آورد مجازات ی م هجوم

ر  انگو  ندهد و درخت  انجير شكوفه هر چند درخت17
 برود و   از بين  زيتون  نياورد، هر چند محصول ميوه

ها در صحرا بميرند  زمينها باير بمانند، هر چند گله
 شاد و  اما من18  شوند، ی خال و آغلها از حيوانات

   منء  دهنده  بود، زيرا خداوند نجات  خواهم خوشحال
 و از  دهد تا مانند آهو بدوم ی م  قوت  من او به19 . است
 .  بلند، باال بروم یها رهصخ
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صفنيا
 

تأثير   تحت ی تا حد  پادشاه یيوشيا.   است  را نوشته  آتاب اين.  م. ق 625 احتماًال در حدود  ی نب یصفنيا
 . زد ی مذهب  اصالحات  به  خود دست  در سرزمين  صفنيا بود آه یها نوشته

آنند مورد  ی نم  را رعايت  عدالت  آه یومهاي يهودا و نيز ساير ق آند آه ی م ی پيشگوي  آتاب صفنيا در اين
،  ، موآب  فلسطين  حال  بر يهودا شامل  عالوه ی داور اين.   خداوند قرار خواهند گرفت  و مجازات یداور

 آنند و او   خداوند بازگشت ی اگر بسو شود آه ی يادآور م اسرائيل ی بن او به. مصر و آشور نيز خواهد شد
 . بدر برند  سالم  جان  و مجازات ی داور توانند از اين ی م نمايند، را اطاعت

   قوم  اين  را نصيب  خداوند مجددًا آن  آه  است اسرائيل ی بن  و قدرت  شكوه ء، درباره  آتاب  مبحث آخرين
 . دهد  نجات  دشمنانشان  را از دست  آنان  آه ی هنگام خواهد ساخت

   سلطنت  خداوند در دوران  آه پيامی   است اين
 صفنيا   يهودا، به ، پادشاه) پسر آمون(يوشيا 

 پسر جدليا، جدليا پسر  ، آوشی صفنيا پسر آوشی. (داد
 .) بود  پادشاه امريا، و امريا پسر حزقيای

 
  خدا یروز داور

   زمين ی چيز را از رو همه«: فرمايد یخداوند م2
،  انسانها و حيوانات3 . آرد  خواهممحو و نابود

.  برد  خواهم  دريا را از بين  هوا و ماهيان پرندگان
پرستد نابود  ی م  آه ی بتهاي ء شرور با همه انسان

 .خواهد شد
  یآثار و بقايا.  آنم ی م  را مجازات يهودا و اورشليم«4

 ديگر   آه ی بطور برم ی م  را از بين  بعل پرستش
 بر   را آه یآنان5 . نماند ی باق  بعل  بت نان از آاه یاسم

آنند و  ی م  را پرستش  و ستارگان  و ماه بامها، آفتاب
 سوگند   من پرستند و به ی مرا م  را آه ینيز آسان
 را  ک مول  بت  حال  در عين یآنند ول ی ياد م یوفادار
 از   را آه یآنان6 . آرد  خواهم کپرستند، هال ینيز م
   نزد من  را آه یاند و آسان  برگشته ن م یپيرو
   خواهم خواهند از بين ی نم ی راهنماي آيند و از من ینم
 ».برد

  ، زيرا روز داوری  باش در حضور خداوند خاموش7
   آشته  خود را برای خداوند قوم.   است او فرا رسيده

 تا   آرده  آنها را دعوت او دشمنان. سازد  می  آماده شدن
: فرمايد خداوند می8.  آنند  يهودا را غارت سرزمين

   يهودا و تمام  و رؤسای ، رهبران  روز داوری در آن«
آنند   می  پيروی پرستان  بت  از رسوم  را آه آسانی

   در پرستش  را آه ، آنانی آری9.  آرد  خواهم مجازات
  برند و نيز آسانی  را بكار می  آافران خود، روشهای

 خود را  آنند تا معابد خدايان  می و غارت آشتار  را آه
   روز صدای در آن10.  آرد  خواهم پر سازند، مجازات

 خواهد   گوش  به  اورشليم های  و فرياد از دروازه ناله
 . خواهد شد ها شنيده  از تپه  دشمنء  نعره رسيد و صدای

   شيون  و غصه ، از غم  اورشليم  بازاريان یا«11
 شما نابود خواهند   حريص  تاجران مآنيد، زيرا تما

 .شد
 و   گشت  خواهم  در اورشليم  روز، با چراغ در آن«12

  ورزند و گمان  می  گناه  راحت  با خيال  را آه آسانی
  ، پيدا آرده  ندارم  آارشان  به  آاری  من آنند آه می

   دشمن  دست  را به اموالشان13.  نمود  خواهم مجازات
   خواهم  يكسان  را با خاک هايشان  خانه داد و خواهم
 در   نخواهند توانست ، ولی ها خواهند ساخت خانه. آرد

   خواهند آرد، ولی تاآستانها غرس.  شوند آنها ساآن
 ». آنها را نخواهند نوشيد هرگز شراب

 فرا   و بسرعت  است ک نزدي ک روز هولنا آن14
 خواهند  یلخ ت  قدرتمند به  روز مردان در آن. رسد یم

 خداوند   غضب  آه  است ی روز، روز آن15 . گريست
،   است  و اضطراب یروز سخت. شود ی م افروخته

، روز   و ظلمت ی، روز تاريك ی و ويران یخراب روز
  آيد، جنگ ی صدا در م شيپور به16 !ها یابرها و سياه
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 بلند  ی حصاردار و برجها یشود، شهرها ی م شروع
 .دندگر ی م واژگون

   آه ی آور  آدم شما را مثل«: فرمايد یخداوند م17
   نمود، چون  خواهم گردد، درمانده ی م  راه بدنبال
 شما بر  ، خون بنابراين. ايد  ورزيده  گناه  من  به نسبت
  ی همانجا رو  خواهد شد و بدنهايتان  ريخته کخا

 ». خواهد گنديد زمين
 شما نخواهد  ءه روِز غضِب خدا، طال و نقر در آن18

   زمين  برهاند، زيرا تمام  شما را از مرگ  جان توانست
   زمين او بسرعت.  خواهد شد  او گداخته  غيرت از آتش

 .  خواهد ساخت  پاک  آن را از وجود ساآنان
 

  پيش2  خود آييد،  حيا نداريد، به  آه ی قوم یا
 شما   آغاز گردد و فرصت ی داور از آنكه

 خداوند فرو   خشم  از آنكه  بر باد رود، قبل  آاه چون
   تمام یا3 . او فرا رسد  غضب کريزد و روز هولنا

  یآوريد، بسو ی او را بجا م  احكام  آه یمتواضعان
 آنيد و در   عمل ی راست  نماييد؛ به خداوند بازگشت

 شويد تا شايد شما را از  حضور خداوند فروتن
 . بدارد مصون   روز هالآت  خود در آن غضب

 
   مجاور اسرائيل  ملل ینابود

  آن ، ريشه ، اشدود و عقرون ، اشقلون  غزه یشهرها4
  یهاي ی فلسطين ی بر شما ا یوا5 . خواهند شد و ويران

  ی زندگ  آنعان  دريا و در سرزمين  در ساحل آه
خداوند .  خواهيد شد ی داور آنيد، زيرا شما هم یم

 نفر از  ک ي ید رساند و حت خواه  هالآت شما را به
 شما  ی ساحل یزمينها6 . نخواهد ماند ی باق شما هم

.  خواهد شد  گوسفندان  و آغل  شبانان ی برا یمكان
   شما را اشغال  يهودا، سرزمين ء قبيله بازماندگان7

 خود را در آنجا خواهند چرانيد و خود  یها  گله آرده
؛ زيرا خداوند با  خواهند خوابيد  اشقلون یها در خانه
 آنها را باز  ی خوشبخت  خود ياد نموده  از قوم یمهربان

 .خواهد گردانيد
   قوم  آه ام  را شنيده  و عمون  موآب  مردم یها طعنه8

   سرزمينشان  اشغال ، تهديد به  نموده مرا مسخره
  ی، خدا ، خداوند قادر متعال بنابراين9 .آنند یم

 و  ، موآب  خود قسم  حيات به«: فرمايد ی م اسرائيل
   و به  خواهند رفت  از بين  و عموره  سدوم  مثل عمون
  ی ابد ی و ويران ک نم ی از خارها، گودالها یمحل
   آنها را غارت  من  قوم  خواهند شد و بازماندگان تبديل
» . خواهند آرد  را تصرف ، سرزمينهايشان نموده

هند آرد، زيرا  خوا آنها مزد غرور خود را دريافت10
 را  ، ايشان  نموده  اهانت  خداوند قادر متعال  قوم به

   بر سرشان ی هولناآ یخداوند بالها11 . آردند مسخره
  ی تباه  را به  جهان  خدايان یاو تمام. خواهد آورد

 خود  ی در سرزمينها  اقوام ء همه خواهد آشانيد و آنگاه
 . خواهند نمود او را عبادت

 خواهيد   شمشير او آشته  به ها، شما هم ی حبش یا12
 .شد
 خود را بضد آشور بكار خواهد برد  خداوند قدرت13

  ، به  نموده ، نينوا را ويران  آن  بزرگ و پايتخت
   شهر، چراگاه آن14 . خواهد آرد  مبدل ک خش یبيابان

   در آن ی وحش  حيوانات  خواهد شد و انواع گوسفندان
  خفاشها و جغدها در ميان.   خواهند گرفت یجا

  یها  از پنجره آنند و صدايشان ی م  النه هايش ويرانه
ها   خانه ءدر آستانه. شود ی م  شنيده ک مترو یها خانه
 شهر  ی ستونها ی زيبا شود و روآش ی م  جمع زباله
 شهر  اين15 .رود ی م  سرو بود، از بين  از چوب آه

:  گفت ی با خود م  آه بود  در امنيت  چنان  آه مستحكم
  ويران» ! وجود ندارد  مانند من ی دنيا شهر در تمام«

 از آنجا  هر آه!  خواهد گرديد  حيوانات ء، النه شده
 . خواهد داد  تكان  و حيرت بگذرد سر خود را از بهت

 
   اورشليمء آينده

   و گناهكار، شهر ظلم  نجس  بر اورشليم یوا
   خداوند گوش ی صدا  به  آه یشهر2 ! جنايت و

   خداوند توآل ؛ به پذير نيست دهد و اصالح ینم
 .شود ی نم ک او نزدي آند و به ینم

   آن ، و قضات  غران ی شيرها  مثل  اورشليم رهبران3
 از صيد خود   هستند آه  شبء  گرسنه یمانند گرگها

 .گذارند ی نم ی باق  را تا صبح یچيز
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 صفنيا 3
 

 

  آاهنانش .باشند یو م دروغگو و سودج  آن یانبيا4
 خدا را  ء، خانه  نموده  خود تحريف  نفع  خدا را به احكام
 .سازند ی م نجس

 و با  او عادل.  شهر حضور دارد  مردم خدا در ميان5
   خود را نمايان  و هر بامداد احكام  است انصاف

  ، بدآاران آند، با وجود اين ی نم یسازد و آوتاه یم
 .دهند ی م  خود ادامه  شرارت  به یشرم یشهر با ب

 را نابود  ی بسيار یقومها«: فرمايد یخداوند م6
  یشهرها.  ام  برده  آنها را از بين  و استحكامات ام آرده

  ی حت  آه ام  آرده  ويران  چنان هايشان آنها را با آوچه
 حتمًا  گفتم7 .  است  نمانده ی در آنها باق  نفر هم کي

   خواهند داد و به  گوش من   به  اورشليم مردم
 جلو   ترتيب  خواهند نمود و بدين  توجه هشدارهايم

 خواهند  ام  مقرر آرده  را آه ی شهر و مجازات یخراب
 فاسد  ی آارها  به  نكردند بلكه  آنها چنين یول.  گرفت

 ». دادند خود ادامه
   وقتش یصبر آنيد، بزود«: فرمايد یخداوند م8
زيرا .   پا خيزم  شرور به یمها بضد قو رسد آه یم

 و   و خشم  آنم  را جمع  جهان  ملل ام  گرفته تصميم
   از آتش  جهان تمام.   خود را بر آنها فرو ريزم غضب
 . خواهد شد  گداخته  من غيرت

 داد تا   خواهم ک پا ، زبان  جهان ی قومها  به آنگاه«9
 . آنند عبادت مرا بخوانند و تنها مرا   نام  آنها فقط ءهمه

 با   حبشه ی رودها ی از ماورا  منء  پراآنده قوم10
  یا11 . خواهند آرد ، مرا پرستش  خود آمده یهدايا
  ء گذشته ی ديگر از ياغيگريها  زمان ، در آن  من قوم

    اشخاص  نخواهيد شد، زيرا من خود شرمنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   من دس مق در آوه.  دارم ی شما برم از ميان متكبر را
 بمانند،  ی باق  آه یآسان12 . تكبر وجود نخواهد داشت

   توآل  من  نام  خواهند بود و به  و فروتن متواضع
باز  ، دروغگو و حقه آنها ديگر ظالم13. خواهند نمود
 بسر خواهند برد و   و امنيت در آرامش. نخواهند بود

 ». آنها را نخواهد ترسانيد هيچكس
   اسرائيل یا!   سرود بخوان یشاد با   اورشليم یا14

 تو را از  زيرا خداوند مجازات15 ! برآور ی شاد بانگ
.   است  رانده  عقب  را به  و دشمنانت تو دور آرده

  ، پس  توست ، در ميان  اسرائيل خود خداوند، پادشاه
 !ديگر بال تو را نخواهد ترسانيد

!  نترس«:   خواهند گفت  اورشليم  روز به در آن16
   در ميان  تو آه یزيرا خداوند، خدا17 !  باش یقو

  یاو از تو راض. باشد ی توانا م یا دهنده  نجات توست
 و وجود تو   خواهد داشت خواهد بود، و تو را دوست

 ». و سرور او خواهد بود ی شاد مايه
   از حسرت  آه ی غمهاي به« : فرمايد یخداوند م18

   بخشيد و بار اين واهم خ  خود داريد پايان یعيدها
 را  ی آسان تمام19 .  داشت  برخواهم  را از دوشتان ننگ
.  نمود  خواهم اند مجازات  آرده  شما ظلم  به آه

  ی خود را خالص  قومء  و درمانده  ضعيف اشخاص
 و رسوا   مسخره  را آه شدگان  بخشيد و رانده خواهم
، در  یبل20 . نمود ، سرافراز خواهم  آرده اند، جمع شده
   را پيش ، اموالتان  نموده  شما را جمع ی وقت  زمان آن

   تمام  در ميان ، آنگاه  شما بازگردانم  به چشمانتان
 را خداوند  اين» . سرافراز خواهيد شد  جهان مردم

 .  است فرموده



 

یحج
 
   به  از تبعيد در بابل ن يهوديا  زمان در اين.   است نوشته.  م.  ق 520 در حدود  ی نب ی را حج  آتاب اين

 ء  خانه ی بازساز  از اينكه اما پيش.  خدا بودندء  خانه ی بازساز  مشغول  و در اورشليم  خود بازگشته سرزمين
   بدانديش همسايگان. پردازند ی ديگر م  مسايل آنند و به ی رها م آاره  را نيمه  آن  شود، مردم خدا تكميل
 ديگر اردشير  از طرف.  را دلسرد آنند و بترسانند آنند آنان ی م ی خود سع غ درو  نيز با سخنان يهوديان
   شكايت  به  يهود نيز لب  از مردم یبرخ.  شود  خدا متوقف ء خانه یدهد تا بازساز ی نيز دستور م پادشاه

 نخواهد  با و پرشكوه بود، زي  ساخته  سليمان  خدا آهءه خان ی اصل  مانند ساختمان  ساختمان  اين گشايند آه یم
 .گذارند ی م آاره  خدا را نيمه ء خانه افتند و ساختمان ی خود م ی زيبا برا یها  خانه  فكر ساختن آنها به. بود

شوند و  ی فقير م مردم. برد ی م  را از بين  آنان ی زمينها فرستد و محصول ی م ی، خداوند خشكسال در نتيجه
 خداوند ظاهر   از جانب ی با پيام ی نب ی حج  زمان در اين.  آنند  را گرم ندارند تا خود ی آاف  لباس یحت
  خداوند به.  آنند  شروع  خدا را دوباره ء خانه یآند تا آار بازساز ی م  و تشويق  را ترغيب شود و يهوديان یم

 را   آن  آنند تا ساختمان آار  بايد سخت  باشد و آنان  آنان  هدف  خدا بايد بزرگترين ء خانه گويد آه ی م آنان
شود  ی يادآور م  خواننده  به ی حج  آتاب یرويدادها.  باشند  داشته  عبادت ی برا ی نمايند تا بتوانند مكان تكميل
 .  داشت  دوست  از هرچيز و هرآس  بايد خداوند را بيش آه

 

  خدا ء خانه ی بازساز  به دعوت
  ، در روز اول  داريوش  سلطنت  دوم در سال

   برای  نبی  حجی  توسط ، خداوند پيامی ششم  ماه
   يهوشع  يهودا، و برای حاآم)  ئيل پسر شئلتی ( زروبابل

 .، فرستاد  اعظم آاهن)  پسر يهوصادق(
   قوم اين«:  فرمود  نبی  حجی  به خداوند قادر متعال2

» .  خدا نيست ء خانه  بازسازی  وقت  اآنون گويند آه می
   قوم  برای  نبی  حجی  را توسط  پيام ، خداوند اين سپس3

  های  شما در خانه  آه  است  درست آيا اين«4: فرستاد
  به5 بماند؟   خراب  من ء خانه  آنيد ولی  زندگی نوساخته
  آاريد، ولی  زياد میبذر6:  آنيد  نگاه  آارهايتان ءنتيجه

 سير  خوريد ولی آنيد؛ می  می  برداشت  آم محصول
گردد؛   نمی  رفع تان  تشنگی نوشيد ولی شويد؛ می نمی
  گيريد ولی شويد؛ مزد می  نمی پوشيد اما گرم  می لباس
 .گذاريد  سوراخدار می  را در جيبهای  آن گويی

   چه اش جهايد و نتي  آرده  فكر آنيد و ببينيد چه خوب«7
  ء بياوريد و خانه ، چوب  رفته  آوه  به حال8 !  است بوده

 و در   شوم ی راض  از آن  بسازيد تا من مرا دوباره
 . مرا بجا آورند  احترام آنجا مردم

   بدست  آم  داشتيد، اما خيلی  فراوانی انتظار محصول«9
   منزل  به  را هم  مقدار آم  همان آورديد؛ و وقتی

  ء خانه دانيد چرا؟ چون می.   بردم  را از بين يد، آنآورد
 خود  های  فكر خانه  به  و شما فقط  مانده  خراب من

بارد و   نمی  آسمان  آه  است  علت  همين به10. هستيد
   در سرزمين من11. دهد  خود را نمی  محصول زمين

   تمام  خشكسالی  و اين ام  پديد آورده شما خشكسالی
 و ساير   زيتون ها، تاآستانها، باغهای مزرعهآوهها، 

   حاصل  و تمام  و حيوان  انسان  و حتی محصوالت
 ».  شما را فرا خواهد گرفت دسترنج

 از   آه  آسانی  و تمام  و يهوشع  زروبابل آنگاه12
   حجی  بودند از خداوند ترسيدند و پيام  برگشته اسارت
   بود اطاعت او داده   به  خداوند، خدايشان  را آه نبی

 .آردند
   به  خود حجی  نبی  خداوند بار ديگر توسط سپس13
خداوند در 15و14» .  با شما هستم من«:  فرمود قوم

 ايجاد   و اشتياق  عالقه  قوم  و تمام  و يهوشع زروبابل
   سلطنت  دوم ، در سال پس. او را بسازند  ء خانهآرد تا
   جمع  همه  ششم  ماه  و چهارم  در روز بيست داريوش
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 2   حجی
 

 

  ، خدای خداوند قادر متعال  ءخانه   بازسازی ، به شده
 .خود پرداختند

 
  خدا ء خانه شكوه

 ،  سال  همان  هفتم  ماه  و يكم در روز بيست
 :  گفت ی حج خداوند به

 را   سؤال  اين  قوم ء و همه  اعظم  و آاهن از حاآم«2
   و عظمت  شكوه  آه  شما هست  در بين یآيا آس3 : بكن
 خاطر   بود به  در سابق  آه ی خدا را آنطور ءخانه

  ء با خانه سازيد در مقايسه ی م  آه یا  خانه آورد؟ آيا اين
 آيد؟ ی نظر شما ناچيز نم  به یقبل

  یا.  نشويد  اما مأيوس  است  ظاهر چنين هر چند به«4
 و آار  باشيد  دل ی، قو  قوم ء و همه  و يهوشع زروبابل

   از مصر بيرون یوقت5 .  با شما هستم  من آنيد، چون
 شما   در ميان  من  روح  آه  دادم  شما وعده آمديد به یم
 »! نباشيد  ترسان ماند؛ پس یم
 آسمانها و  بزودی«: فرمايد  می خداوند قادر متعال6

  تمام7.  آورم  در می  لرزه  را به ، درياها و خشكی زمين
   خانه  اين  آنها به ، و ثروت آنم  می رنگونها را س قوم

 خود پر   را با جالل  محل  اين  و من*شود سرازير می
  شكوه9.   است  من  دنيا از آن ء طال و نقره تمام8.  سازم می

   قبلی ء خانه  و عظمت  از شكوه  خانه  اين ء آينده و عظمت
 و  لح خود ص  قوم  به  مكان بيشتر خواهد بود و در اين

 خداوند قادر   آنچه  است اين» . بخشيد  خواهم سالمتی
 .فرمايد  می متعال

 
   از آاهنان ی حج سؤال

   سال  از دومين  نهم  ماه  و چهارم در روز بيست10
 خداوند قادر   از جانب  پيام ، اين  داريوش سلطنت
 : شد  نازل ی نب ی حج  به متعال

  را  سؤال  اين شرعی   تا جواب  بخواه از آاهنان«11
   قربانی  مقدس  از گوشت  قسمتی اگر آسی12: بدهند

 آند و   را حمل  آن  گذاشته  ردايش را در دامن

                                                 
آرزوی آنها «يا » شود ثروت آنها به اين خانه سرازير می«  *

بنظر برخی مفسرين ,  دومءجمله. »ين خانه خواهد آمدبه ا
 .اشاره است به ظهور مسيح موعود

 و  ، روغن ، شراب ، آش  با نان  ردايش  اتفاق برحسب
   پيدا آند، آيا آن  تماس  ديگری  خوراک يا هر نوع
 »شود؟  می  مقدس خوراک

   را آرد آنها جواب  سؤال  اين  آاهنان از ی حج یوقت
 »شود؟ ی نم ، مقدس نه«: دادند

 جسد   به یو اما اگر شخص«:  پرسيد ی حج سپس13
 شود و   شرعًا نجس  ترتيب  بزند و بدين  دست یا مرده

   بزند، آيا آن  خوراآها دست  از اين ی يك بعد به
 »شود؟ ی م  نجس کخورا
 ».شود ی م ، نجس یبل«:  دادند  جواب آاهنان

فرمايد شما نيز در  یخداوند م«:   گفت ی حج پس14
   آه ی هستيد و هرآار  همينطور نجس نظر من

  آوريد، نجس ی م  من  خانه  به  آه یآنيد و هر قربان یم
 ». است

 
   برآت ءوعده

 از   فكر آنيد و ببينيد قبل خوب«: فرمايد یخداوند م15
   خداوند بزنيد وضع ء خانه  آار ساختن  به  دست اينكه

 انتظار داشتيد  ی روزها وقت در آن16 . بود شما چگونه
   به  آن  نصف  آنيد، فقط  برداشت دو خروار محصول

 ليتر   اميد پنجاه  به  آه یرسيد، و هنگام ی م دستتان
رفتيد، بيشتر از  ی م هايتان  خمره  سراغ  به شراب
 شما را با باد  حصوالت م من17 .يافتيد ی ليتر نم بيست
، اما با وجود   بردم  از بين  و تگرگ ، آفت سوزان
 از  یول18 . نكرديد  بازگشت  من ی اينها بسو ءهمه

  ی و روز  نهم  ماه  و چهارم  روز بيست امروز آه
  ، ببينيد من  است  شده  خدا گذاشتهء  بنياد خانه  آه است
 در  یا  غله اگر چه19 . آرد  خواهم  شما چه یبرا

 انگور، انجير،  ، و هنوز درختان  نمانده یانبارها باق
   شما برآت  به  من یاند، ول  نداده  ميوه انار و زيتون

 ». داد خواهم
 

   زروبابل  خداوند به ءوعده
   خداوند به  از جانب ی ديگر  روز پيام در همان20
 : رسيد یحج

 آسمانها  زودی ب  يهودا بگو آه ، حاآم  زروبابل به«21
   فرمانروايان تختهای22،  آورم  درمی  لرزه  را به و زمين
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.  برم  می  را از بين  آنان  و قدرت سازم  می را واژگون
اسبها  ، و آنم  می  را سرنگون ها و سواران عرابه
 يكديگر را با شمشير از  شوند و سوارانشان  می آشته
    اين  آه اما وقتی23. آورند  درمی پای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تو  ، خدمتگزار من  زروبابل  گردد، ای امور واقع
 بود، زيرا تو را  انگشتر خواهی   مانند نگين  من برای

   خداوند قادر متعال  آنچه  است اين» . ام برگزيده
 .فرمايد می



 

زآريا
 

  ی خاص ، از معروفيت  موعود آرده  مسيحء  درباره  آه ی زياد یها ی پيشگوي  لحاظ  به ی نب ی زآريا آتاب
   جهت  مردم  در تشويق یر مهم بسيا هر دو نقش. اند  بوده  و زآريا همزمان یحج.  برخوردار است

   خود بازگشته  سرزمين  و به  آزاد شده  در بابل  از اسارت  تازه  آه یيهوديان.  خدا داشتند ء خانه یبازساز
  ی بنا سرانجام.  بياورند  دوام  انبيا داشتند تا بتوانند در برابر مشكالت آميز اين  تشويق  سخنان بودند، نياز به

 .شود ی م  تكميل  سال  از چهل س خدا، پء خانه
   دنيا سلطنت  او بيايد، بر تمام  آه یهنگام.   است  موعود در راه  مسيح شود آه ی يادآور م  مردم زآريا به

 با  سال 500 از   زآريا، پس یها ی از پيشگوي یبخش.  بوجود خواهد آورد  و آرامش خواهد آرد و صلح
   انجام  مسيح ی ظهور ثانو ها نيز در زمان ی پيشگوي  ديگر اين بخش. پوشيد   عمل ء جامه  مسيح ی عيس آمدن

 . خواهد گرفت
   بر آنچه  قادر مطلق ی خدا  هستند آه  واقعيت  اين ی رؤياها گويا اين.   رؤيا است  هشت  زآريا شامل آتاب
    است  خواهد داد، مسلط  رخ  در آينده  و آنچه  افتاده  اتفاق تابحال

  خداوند ی بسو دعوت
  ، در ماه  پادشاه  داريوش  سلطنت  دوم در سال
پسر ( خداوند بر زآريا   از جانب ، پيامی هشتم
  خداوند قادر متعال.  شد نازل)   نبی  عدوی ءبرآيا و نوه

:  بگويد  چنين  مردم  او به  از قول  زآريا فرمود آه به
   اينک ولی3.  م بود  از اجداد شما بسيار خشمگين من«2
   هم  آنيد، من  بازگشت  من  اگر بسوی  آه گويم  شما می به

  مانند اجداد خود نباشيد آه4.  گردم  شما باز می بسوی
   آردند آنها را از راههای  سعی  هر چه  گذشته انبيای

  من.  نكردند  ايشان  به  بازگردانند، توجهی زشتشان
 آنند،   بازگشت  من  بسوی آه   گفتم  ايشان  انبيا به توسط
 . ندادند  آنها گوش ولی

  ی مردند، ول ی همگ  گذشته یاجداد شما و انبيا«6و5
 گريبانگير اجداد   من آالم.   است  جاودانه  من آالم

   سرانجام ايشان.  نمود شما شد و آنها را مجازات
  ی سزا خداند ما را به«:  گفتند  نموده بازگشت
   ما اخطار نموده  به  را آه  و آنچه نيده رسا اعمالمان

 ».  است  داده بود دقيقًا انجام
 

  اسبها یرؤيا
   ماه ی يعن  يازدهم ، ماه  و چهارم در روز بيست7

  یپيام ،  پادشاه  داريوش  سلطنت  دوم ، از سال شباط

، زآريا   من  به  شب ی خداوند در رؤيا ديگر از جانب
،   آس  درختان ، در ميان یا هدر آنار رودخان8 .رسيد
 سر او  پشت.   ديدم  سرخ  را سوار بر اسب یا فرشته
  ، زرد و سفيد ايستاده  سرخ ی رنگها  به یاسبهاي
 .بودند

 آنجا   چه ی اسبها برا ، اين  سرورم یا«:  پرسيدم9
 »اند؟ ايستاده
 ».  گفت  تو خواهم به«:  داد  جواب فرشته

   است  خداوند آنها را فرستاده ه آ  گفت  من  به سپس10
 . آنند ی را بررس تا زمين

   خداوند گزارش ء فرشته  اسبها به  آن  سواران آنگاه11
   جا صلح  و همه  گشتيم در سراسر جهان«:  گفتند داده

 ». برقرار بود و آرامش
 خداوند  یا«:   را شنيد گفت  اين  خداوند چون ءفرشته12

  ی و شهرها  بر اورشليم تاد سال هف ، مدت قادر متعال
  آشد تا دوباره ی م چقدر طول.  ی بود يهودا خشمگين

 »؟ ی فرماي  رحمت بر ايشان
  بخش آميز و اطمينان  تسلی  فرشته  خداوند به جواب13
 .بود

   را از طرف  پيام اين«:   گفت  من  به  فرشته آنگاه14
  ی برا من:  ن آ  بلند اعالم ی با صدا خداوند قادر متعال

 از  یول15 .  دارم ی زياد  و يهودا غيرت اورشليم
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 2   زکريا
 

 

، زيرا   خشمگينم  هستند بشدت  در امنيت  آه یقومهاي
 مرا آزار   قوم خواستم ی م  بيشتر از آنچه ايشان

   اورشليم  بسيار به  با رحمت  من پس16 .رساندند
 از نو   اورشليم  و تمام  منء  و خانه  گشت بازخواهم
 مملو   دوباره  اسرائيل یشهرها17 . خواهد شد ساخته

 را   بار ديگر اورشليم  خواهند شد و من از سعادت
 ».  گشت  خواهم  ساآن  در آن  داده  و برآت یتسل

 
  شاخها یرؤيا

 !  ديدم  حيوان  ديگر، چهار شاخ یدر رؤياي18
 » هستند؟ اينها چه«:   پرسيدم از فرشته19

   بزرگ  چهار قدرت  آن ءا نمايندهاينه«:  داد جواب
 را   و اورشليم  يهودا، اسرائيل  مردم  هستند آه یجهان

 ».اند  ساخته پراآنده
 . داد  نشان  من ، چهار آهنگر به  فرشته سپس20
 »اند؟  آمده  آاری  چه  انجام  برای  مردان اين«:  پرسيدم21

  را آه   چهار شاخی اند تا آن آمده«:  داد  جواب فرشته
اند،   يهودا شده بار مردم  مصيبت  پراآندگی باعث

 دور   خرد آنند و به  سندان بگيرند و بر روی
 ».اندازند

 
  یگير  اندازه  چوب یرؤيا

   چوب  آه  را ديدم  ديگر مردی  رؤيای در يک
آجا «:  پرسيدم2.   داشت  در دست گيری اندازه

 »؟ روی می
  خواهم یم.   بگيرم ا اندازه ر  اورشليم روم یم«:  گفت
 »!  يا نه  است ی آاف  قوم  تمام ی برا اش  آيا اندازه ببينم

  آرد جلو رفت ی م  صحبت  با من  آه یا  فرشته آنگاه3
  آمد استقبال ی او م  بطرف  را آه ی ديگر ءتا فرشته

   آن  و به بشتاب«:   گفت ی اول  به  دوم فرشته4 .آند
   دارد بگو آه  در دست یگير ندازه ا  چوب  آه یمرد
  ی جا شود آه ی م  پر از جمعيت  چنان  اورشليم یروز
 با   از مردم یبسيار!  نخواهد بود  همه ی برا یآاف

 از حصار شهر بسر خواهند   در خارج حيواناتشان
زيرا 5  خواهند بود؛  آامًال در امان  با اينحال یبرد ول
 خواهد   آتشين ی ديوار ن آنها همچو یخداوند برا خود

 خواهد   مواظبت  اورشليم ی و تمام بود و از ايشان
 ». شهر خواهد بود  و جالل او شكوه. نمود

 
   وطن  به  بازگشت  به دعوت

   در بابل  آه  آسانی ای«: گويد  خود می  قوم خداوند به7و6
 هرسو   شما را به من. در تبعيد هستيد، فرار آنيد

  پس.  گردانم  شما را باز می  دوباره ، ولی م ساخت پراآنده
 ». باز گرديد  اورشليم ، فرار آنيد و به حال

 با   مقابله  و به  مرا برگزيده خداوند قادر متعال8
  اند، فرستاده  روا داشته  و ستم  بر شما ظلم  آه قومهايی
 خداوند آزار   شما آزار برساند به  به  آه آسی.  است

 خداوند   چشم  مردمک  شما مثل ، چون  است رسانده
   را مغلوب  جنگيد و ايشان  خواهم با ايشان9. هستيد
   آه  خواهيد دانست آنگاه.  آرد  خواهم هايشان برده

 .  است  مرا فرستاده خداوند قادر متعال
  چون!   آن ی و شاد ، سرود بخوان  اورشليم یا10

   شما ساآن  تا در ميان آيم یم«: فرمايد یخداوند م
 خداوند   به ی زياد ی قومها  هنگام در آن12و11 ». شوم
 او خواهند شد و   قوم  خواهند آورد و آنها هم ايمان

  آنگاه.  خواهد گرديد  شما ساآن خداوند در ميان
 مرا نزد شما   خداوند قادر متعال  آه خواهيد دانست

  ، ميراث  مقدس يهودا در سرزمين.   است فرستاده
  داوند خواهد بود، زيرا خداوند بار ديگر اورشليمخ

 . دهد  را برآت را برخواهد گزيد تا آن
 باشيد، زيرا او   انسانها، در حضور خداوند خاموش ای13

 . آيد  می  زمين  و به  است  خود برخاسته  مقدس از جايگاه
 

   اعظم  آاهن یرؤيا
 ا ر  اعظم ، آاهن  خداوند در رؤيا، يهوشع سپس
 خداوند   در حضور فرشته  داد آه  نشان  من به
   فرشته  راست  نيز آنجا در سمت شيطان.  بود ايستاده
 .زد  می  يهوشع  به  زيادی های  بود و تهمت ايستاده

، خداوند   شيطان یا«:   گفت  شيطان  خداوند به ءفرشته2
 خود  برای  را  اورشليم خداوند آه.  آند تو را محكوم

  مانند چوب  *يهوشع.  آند  تو را محكوم  است دهبرگزي

                                                 
 .در اينجا يهوشع سمبل قوم يهود است    *
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   آشيده  بيرون  آتش  از ميان  آه  است یا  سوخته نيم
 ». باشد شده

 خداوند  ء در حضور فرشته  آثيف  با لباس يهوشع3
 . بود ايستاده

  لباس«:   بودند گفت  آنجا ايستاده  آه ی آسان  به فرشته4
   يهوشع بعد رو به» . درآوريد  او را از تنش آثيف
  ک و اين ام  تو را برداشته ، گناهان ببين«:  ، گفت آرده
 ». پوشانم ی تو م  نو را به  لباس اين

   بر سرش  تميز هم ء عمامه کي«:   گفت سپس6و5
 او   بود به  خداوند ايستادهء  فرشته درحاليكه» .بگذاريد

 . دادند  تميز هم ء عمامه کي
 خداوند قادر  آه7   گفت  يهوشع  به  خطاب  فرشته آنگاه
   آنی  اطاعت  من اگر از قوانين«: فرمايد  می  چنين متعال

  ، تو را سرپرست  دهی  انجام گويم  تو می  به و هر آنچه
   اين  مثل دهم  می  تو اجازه  و به سازم  خود میء خانه
   اعظم  آاهن  يهوشع ای8.   بيايی  حضور من ها به فرشته
  ای شما نشانه!  دهيد  گوش  من ، به  آاهنانء  همه و ای

 خدمتگزار  من:  خواهد شد  واقع  در آينده هستيد از آنچه
و 9   آورد، شود خواهم  می  ناميده * » شاخه « خود را آه
  اين.  آرد  خواهم  را رفع  سرزمين  اين  روز گناه در يک
  ام  گذاشته شع يهو  مقابل  پهلو آه  هفت  سنگ  بر آن را من
 . نمود  خواهم حک

 از شما   روز فرا رسد هر يک  آن  آه هنگامی«10
 خواهد آرد تا بيايد و در زير   خود را دعوت ءهمسايه
 ». و صفا بنشيند  در صلح  انگور و انجيرتان درختان

 
   چراغدان یرؤيا

  آرد، مرا مثل ی م  صحبت  با من  آه یا فرشته
  سپس2 . باشد، بيدار آرد  خوابيده  آه یشخص

 »؟ یبين ی م چه«:  پرسيد از من
   هفت  آه بينم  از طال می چراغدانی«:   دادم جواب
   بوسيله  آه  هست  روغندانی  دارد و بر سر آن چراغ
   چراغها روغن  به  است  متصل  آن  به  آه ای  لوله هفت
  يكی   آه بينم  می  زيتون  دو درخت همچنين3. رساند می

                                                 
نگاه کنيد به . مسيح موعود است» شاخه«منظور از     *

 .1: 11 به بعد و اشعيا 5: 23ارميا 

  چراغدان   چپ  در طرف  و ديگری  راست در طرف
   سرورم ای«:   پرسيدم  از فرشته سپس4» .قرار دارد

 » دارند؟  معنايی اينها چيستند و چه
 »؟ یدان ینم«:  گفت5

 ». دانم ی، نم نه«:  گفتم
   هستند از چشمان یا  نشانه  چراغ  هفت اين«:  گفت10

   ** ».ا زير نظر دارندر دنيا  ی جا  همه خداوند آه
   دو طرف  زيتون  دو درخت آن«:   پرسيدم سپس11

 طال  ء آنار دو لوله  زيتون ء دو شاخه و آن12  چراغدان
 » هستند؟ ريزد، چه ی م  از آنها روغن آه
 »؟ یدان ینم«:  گفت13

 ». دانم ی، نم نه«:  گفتم
ستند  ه ی دو مرد ءآنها نشانه«:   گفت  من  او به آنگاه14
 و  ، آنها را برگزيده  جهان ی تمام ک خداوند، مال آه

 ». آنند  تا او را خدمت  آرده مسح
 

   زروبابل  خدا بهء وعده
   خداوند قادر متعال  آنچه  است اين«:   گفت  فرشته سپس6
  ، بلكه  قوت  به ، نه  قدرت  به نه  :گويد  می *** زروبابل به
   به  باشيد، ولی  و ناتوان هر چند ضعيف.   من  روح به

   آوه ، اين  زروبابل ای7.  خواهيد شد  موفق  من  روح ياری
 تو   و وقتی  در برابر تو فرو خواهد ريخت مشكالت
 فرياد  ، مردم مرا گذاشتی  ء خانه ی بنا  سنگ آخرين

 »! باد  خداوند بر آن برآت: خواهند زد
او 9.  شد ازل ن  خداوند بر من  از جانب ی ديگر پيام8

 را بنياد نهاد و   خانه  اين  زروبابل یدستها«:  گفت
 آار   اين یوقت.  خواهد آرد  را تمام  آن ی و یدستها
 تو را   من  آه  خواهند دانست  من  قوم  شود آنگاه انجام

  ی در آار بنا  از اينكه هر چند مردم10 . ام فرستاده
 دلسردند،  شده ن  حاصل ی چشمگير  پيشرفت  من ءخانه
 آار ببينند، اميدوار   را مشغول  زروبابل یوقت اما

 ».خواهند شد
 

                                                 
 5  را بعد از آيه14 الی 11 ونيز آيات 10قسمت دوم آيه     **

 .آورده ايم تا ترتيب طبيعی مطلب را حفظ کرده باشيم
خدا  ء خانهزروبابل حاکم يهودا بودکه مسئوليت باز سازی  ***

 .23: 2, 1: 1نگاه کنيد به حجی . را به عهده داشت
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  پرواز  طومار در حال یرؤيا
  ی و طومار  دوختم  چشم  آسمان بار ديگر به

   از من فرشته2 .  پرواز ديدم در حال را
 »؟ یبين ی م چه«: پرسيد
 متر و   ده  بطول بينم ی م یطومار«:   دادم جواب
 ».  پرواز است  در حال  متر آه  پنج عرض

 خدا را در بردارد و آنها  ی طومار لعنتها اين«:  گفت3
   نشان  آن ی رو ءنوشته. برد ی م  سراسر جهان را به

   به  محكوم  و دروغگويان  دزدان  تمام دهد آه یم
   اين فرمايد آه ی م خداوند قادر متعال4 ». هستند مرگ

  آنهايیآنند و  ی م ی دزد  آه ی آسانء انه خ لعنتها را به
فرستد تا بر  خورند، می  می  دروغ  او قسم  نام  به آه

 . نابود آند  را بكلی  قرار بگيرد و آن شان خانه
 

   بشكه یرؤيا
  باال را نگاه«:   بار ديگر ظاهر شد و گفت فرشته5

 ».  پرواز است  در حال یچيز ديگر.  آن
 »؟ ست چي آن«:  پرسيدم6

 پر   بشكه اين.  است *  بزرگء  بشكه يک«:  داد جواب
 ».اند  را فرا گرفته  سراسر زمين  آه  از گناهانی است

 و   آنار رفت  بشكه ی سرب  سنگين  سرپوش ناگهان7
 !  بود ببينم  نشسته  در بشكه  را آه ی زن  توانستم من

» .  است  فساد و شرارتء  نشانه  زن آن«:   گفت فرشته8
   سرپوش  داد و دوباره  هل  بشكه  داخل  را به  زن آنگاه
 .  گذاشت  آن ی را رو یسرب

  ی بالها  شبيه ی بالهاي  آه  ديگر ديدم  دو زن سپس9
  ، بشكه آنها آمده.  آردند ی داشتند و پرواز م کل کل

 . با خود بردند را برداشتند و پروازآنان
 »برند؟ ی آجا م را بشكه«:   پرسيدم از فرشته10
  یبرند تا جايگاه یم **  بابل  را به آن«:  داد جواب11
 ». قرار دهند  را در آن  بسازند و بشكه  آن یبرا
   چهار عرابه یرؤيا

                                                 
ايفه . آمده است» ايفه« بزرگ ءشکهدر عبری بجای ب   *

 .رفت ظرفی بود که برای اندازه گيری بکار می

حکومت بابل در اين زمان از بين رفته بود؛ در اينجا  **
 .پرستی کلمه بابل سمبلی است برای مرکز فساد و بت

  از  آه  ديدم  ديگر چهار عرابه ی رؤيا کدر ي
   اولء عرابه2.  آمدند  بيرون ی مس  دو آوه ميان

  ی اسبها ء بوسيله  دومء ، عرابه  سرخ ی اسبهاء بوسيله
  ء سفيد و عرابه ی اسبها  بوسيله  سوم ءعرابه3،  سياه

 .شدند ی م  آشيده  ابلق ی اسبهاء  بوسيله چهارم
 » هستند؟ ، اينها چه  سرورم ای«:   پرسيدم از فرشته4
 در   هستند آه ی آسمان اينها چهار روح«:  داد جواب5

  ی برا کد و اينايستن ی م  زمين یحضور خداوند تمام
   سرخ یاسبها6 .اند  در آمده  حرآت  او به  فرمان انجام
  ی، اسبها  شمال  بطرف  سياه ی، اسبها  شرق بطرف

   جنوب  بطرف  ابلق ی و اسبها  غرب سفيد بطرف
 ». خواهند رفت

 آنند و در سراسر   حرآت آردند آه ی م یاسبها بيتاب7
 خود  ويد و گشتبر«: خداوند فرمود.  بگردند زمين

 را   زمين  افتادند و تمام  آنها راه پس» .را آغاز آنيد
 .گشتند

   آه یآنهاي«:  خداوند مرا احضار آرد و فرمود آنگاه8
   مرا اجرا آرده رفتند، حكم *** شمال  سرزمين به

 ». مرا در آنجا فرو نشاندند خشم
 

   يهوشع یتاجگذار
،  یحلدا«11و10: مود فر  من  ديگر خداوند به یدر پيام9

،   در بابل  تبعيد شده  يهوديان طوبيا و يدعيا از طرف
هدايا را از آنها . اند  آورده  از طال و نقره یهداياي

برو و با آنها ) پسر صفنيا( يوشيا ء  خانه بگير و به
پسر  (  را بر سر يهوشع  تاج سپس.  بساز یتاج

  و آه او بگ به12 . بگذار  اعظم آاهن)  يهوصادق
  یا تو نمونه«: فرمايد ی م  چنين خداوند قادر متعال

 **** .شود ی م ناميده»  شاخه «  آه ی مرد  از آن یهست

  ء خواهد زد و خانه  جوانه  هست  آه یاو از جاي
 ء  خانه  آنكه اوست13 . خواهد آرد یخداوند را بازساز

 برخوردار  ی پادشاه آند و از شكوه یرا بنا م خداوند
 خواهد  ی حكمران  و پادشاه  آاهن او در مقام. شود یم

 ». خواهد بود  آامل ی هماهنگ  دو مقام  اين آرد، و بين

                                                 
 . منظور سرزمين بابل است   ***

 .8: 3 نگاه کنيد به زکريا  ****
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   از طرف یا  هديه  را بعنوان  تاج ، اين سپس14 *
 خداوند بگذار  ء، طوبيا، يدعيا و يوشيا در خانه یحلدا

 ». باشد یتا يادگار
آنند،   می گی زند  دوردست  در جاهای  آه مردمی15

 خواهند  خداوند آمک ء  خانه خواهند آمد و در بازسازی
 مرا   خداوند قادر متعال  آه  خواهيد دانست آرد؛ آنگاه

   خواهد افتاد آه  اتفاق  هنگامی اين.   است نزد شما فرستاده
 . آنيد  آامًال اطاعت  خويش شما از خداوند، خدای

 
   مردم  آاذب ءروزه

 ، در  پادشاه  داريوش  سلطنت رم چها در سال
 آيسلو،   ماه ی يعن  نهم  از ماه روز چهارم

 . داد  من  به ی ديگر خداوند پيام
   خود را به  از مردان ی، گروه ئيل  شهر بيت يهوديان2

 خدا  ء خانه  به ک مل  شراصر و رجم یسرپرست
و از 3  نمايند  برآت فرستادند تا از خداوند طلب

  ی و سوگوار  روزه  آيا به انبيا بپرسند آه و  آاهنان
 سالها   در اين  بدهند، چنانكه  ادامه  پنجم خود در ماه

 . اند، يا نه  آار را آرده اين
 را   جواب  اين  فرمود آه  من  به خداوند قادر متعال4
   در اين  بگوييد آه  و آاهنان  قوم به«5 :  آنها بدهم به

   روزه  و هفتم  پنجم یها در ماه  آه یهفتاد سال
   خاطر من یآردند، برا ی م یگرفتند و سوگوار یم

  ، به  مقدس ی عيدها ی برگزار  نيز هنگام اآنون6. نبود
 و   و نوشيدن  بفكر خوردن  فقط  نيستند، بلكه فكر من
   هشدار را من همين7 . هستند  خودشان یسرگرم

آباد بود و  و   امن  هنوز اورشليم ی وقت سالها قبل
 بودند،  ی نيز مسكون  آن  مجاور و جنوب یشهرها
 ».  رساندم  قوم  گوش  انبيا به توسط

 
  خدا  از دستورات  قوم ی نافرمان ءنتيجه

   اين  زآريا فرمود آه  به  خداوند قادر متعال سپس9و8
و   يكديگر درستكار  به نسبت«:  بدهد  ايشان  را به پيام

   به  آردن از ظلم10.  باشيد و مهربان   و رحيم با انصاف

                                                 
ته حکمرانی خواهد کرد و کاهن نزد تختش او بر تختش نشس«يا    *

 .».خواهد ايستاد و بين اين دو هماهنگی کامل خواهد بود

 برداريد   و فقير دست  و افراد غريب  و يتيمان زنان بيوه
   پيام  اين اجداد شما به11.  نچينيد  يكديگر توطئه و برای
 خود را   گوشهای  نموده آنها سرپيچی.  ندادند گوش

   خود را مثل دلهای12.  را نشنوند گرفتند تا صدايم
   من  را آه  آردند و نخواستند دستوراتی ، سخت سنگ

   بودم  داده  ايشان  به  انبياء گذشتهء  خود بوسيله با روح
 خود را از   عظيم  خشم  بود آه  دليل  همين به. بشنوند
   ولی  فرياد برآوردم من13.   آردم  نازل  بر ايشان آسمان

  بسوی آنها   نيز وقتی من.  گرفتند  را نشنيده آنها صدايم
.   ندادم  گوش  ايشان  دعای  فرياد برآوردند به من
   دور پراآنده  قومهای  گردباد آنها را در ميان همچون14

 آرد   ويران  را چنان  آبادشان  سرزمين دشمن.  ساختم
 ». نماند  باقی  نفر نيز در آن  يک  حتی آه
 

   اورشليم  خدا به  برآت ءوعده
   نازل بر من   قادر متعال خداوند بار ديگر پيام

 :گرديد
اند بسيار   آورده  بر سر اورشليم  دشمنان  آه از آنچه«2

.   دارم  را دوست  اورشليم ، زيرا من  هستم خشمگين
 و در  گردم  باز می  خود اورشليم  سرزمين  به اآنون3

  و آوه»  شهر امين«،  ؛ و اورشليم شوم  می آنجا ساآن
 . خواهد شد ناميده»   مقدس آوه«خداوند 

   و زنان  بار ديگر آباد خواهد شد و مردان اورشليم«4
 شهر خواهند  ی باز در ميدانها  دست پير عصا به

   سرگرم  آه یهاي  از بچه  آن یها و آوچه5 ، نشست
 . هستند پر خواهد شد یباز

 هستيد   قوم  بازماندگان  شما آه ی شايد برا اين«6
  ی آار آسان  من ی برا  آن  انجام یول نباشد،  یباورآردن

 و   خود را از مشرق  قوم  من  باشيد آه مطمئن7 . است
   باشند نجات  شده  پراآنده  آه ی و هر جاي مغرب

 در   امنيت  تا درآمال  گردانم یو آنها را برم8  دهم یم
  آنها ی خدا ، و من  من آنها قوم.  شوند  ساآن اورشليم
  ی بر آنها حكمران ی و راست ا عدالت بود و ب خواهم
 . آرد خواهم

 آار آنيد،   آار شويد و با دلگرمی  به ، دست حال«9
   خدا را شروعء  خانه  ريزی  پی  آه زيرا از هنگامی

   شما را تشويق  خود پيوسته آرديد، انبيا با سخنان

7
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 جا را فرا   همه ، فقر و ناامنی  از آن قبل10. اند آرده
   اينک ولی11 يكديگر بودند،   دشمن بود و مردم  گرفته
 داد؛   خواهم  هستيد برآت  قوم  بازماندگان  شما آه  به من
 خواهيد   و زرع  آشت  و آرامش  در صلح  آه بطوری12

.  خواهيد آورد  دست  به  فراوان آرد و محصول
   پر خواهند شد و بر زمين  انگور از ميوه درختان
   نصيب  برآات  اين تمام. خواهد باريد   فراوان باران

   مردم  وقتی در گذشته13.  خواهد شد  قوم بازماندگان
 آنند،   را نفرين خواستند آسی  ديگر می قومهای

 فقير و   يهودا و اسرائيل  مثل خدا آند تو هم«: گفتند می
   ديگر اينطور نخواهد بود، چون ولی» !  شوی درمانده

 بخشيد؛ و   خواهم  شما برآت ، به اده د  شما را نجات من
 يهودا و  خدا آند مثل«:   خواهند گفت  از اين آنها پس
 نترسيد و  پس» !  و سعادتمند شوی  خوشبخت اسرائيل
 خدا را ء  خانه  بكار شده  دست  نشويد، بلكه مأيوس

   شما برآت  آنيد، به اگر چنين15و14!  آنيد بازسازی
   آوردند، آنچه  خشم  شما مرا به ان پدر وقتی.  داد خواهم
   آرد و همين  خواهم  آنها را مجازات گفتم.  ، آردم گفتم

 شما را  گويم  می  وقتی پس.   دادم آار را نيز انجام
  پس.  داد  خواهم  حتمًا برآت ، بدانيد آه دهم  می برآت
راستگو و با :   است  شما اينء اما وظيفه16! نترسيد
در 17.  و صفا رفتار آنيد  با صلح  و با همه باشيد انصاف

   نخوريد، چون  دروغ  نباشيد و قسم  ديگران فكر اذيت
 ».  دارم  آارها نفرت  از اين من
   نازل  بر من  خداوند قادر متعال  از جانب  ديگری پيام18
   در ماههای  آه ای  سوگواری ها و ايام روزه«19: شد

   پايان آرديد به  برگزار می م و ده ، هفتم ، پنجم چهارم
   اعياد شاد و پرنشاط  به  مراسم خواهند رسيد و اين

 و   ببعد راستی  شما نيز از اين پس!  خواهند شد تبديل
 از   بسياری مردمان21و20.  بداريد  را دوست صلح

 خواهند   هجوم  اورشليم  به  زيارت  برای  جهان ممالک
   شهر به  يک مردم . آنند  اعياد شرآت آورد تا در اين

   اورشليم ما به«:   خواهند گفت شهر ديگر رفته
 از خداوند قادر   با ما بياييد تا برويم شما هم.  رويم می

، و   از مردم ، بسياری آری22» .  آنيم  برآت  طلب متعال
   نزد خداوند قادر متعال  اورشليم  به  بزرگ  ملتهای حتی

   برآت  از او طلب  نموده عبادتخواهند آمد تا او را 

   دست  مختلف  نفر از قومهای  روزها ده در آن23. آنند
ما را نيز با :   خواهند گفت  شده  نفر يهودی  يک  دامن به

 ».  خدا با توست دانيم  می خود ببر چون
 

   مجاور اسرائيل ی قومها مجازات
 ،  است  نموده  قومها را اعالم خداوند مجازات

 را زير نظر   اسرائيل  قوم  فقط  او نه ونچ
. باشد ی نيز م  جهان ی قومها ء همه  مراقب دارد، بلكه
   دمشق ی در نزديك  را آه  و حمات ، دمشق او حدراخ

   هم  صور و صيدون یحت.  خواهد آرد  مجازات است
 نخواهند   او در امان  از مجازات با وجود مهارتشان

 و   ساخته ی خود استحكامات یراهر چند صور ب3 .ماند
   او چون ی و طال برا  نقره  آه  آرده  جمع آنقدر ثروت

 چيزها را از   اين ء خداوند همه ولی4،  است   بيابان ريگ
 دريا خواهد   را به استحكاماتش.   گرفتاو خواهد
 خواهد   يكسان ک با خا  آشيده  آتش  و او را به ريخت
 .آرد

 خواهد  زده  را ببيند وحشت  واقعه  اين  اشقلون یوقت5
 از   خود خواهد پيچيد و عقرون  از درد به غزه. شد

 ببينند صور قادر  ی خواهد لرزيد، زيرا وقت ترس
 برباد   را بگيرد، اميدشان  دشمنان ی جلو پيشرو نيست

   خواهد خورد و پادشاهش  شكست غزه.  خواهد رفت
 .  خواهد رفت  از بين ی بكل لون خواهد شد، و اشق آشته

اشدود، شهر ثروتمند «: فرمايد یخداوند م6
  من7 . خواهد افتاد  بيگانگان  دست ها به یفلسطين
   را آه هايش ی او و قربان  را از دهان  حرام یگوشتها
   خواهم  بيرون  دندانهايش خورد، ازميان ی م با خون
   مرا عبادت بمانند ی باق  آه یهاي یفلسطين. آشيد

   يهودا در ميان  از طوايف ی يك خواهند آرد و بعنوان
   عقرون یها یفلسطين.  خواهند شد  پذيرفته  من قوم
  ، همانطور آه  خواهند پيوست  من  قوم به نيز
 در  من8 . آار را آردند  اين ها سالها پيش یيبوس

 داد تا از ورود   خواهم ی خود نگهبان  سرزمين اطراف
.   آنم ی جلوگير  اسرائيل ک خا  به  مهاجم هيانسپا

   و اجازه گيرم ی را زير نظر م  دشمن  حرآات بدقت
 مرا   قوم  بار ديگر سرزمين  بيگانه  ستمگران دهم ینم

 .  و تاز قرار دهند مورد تاخت
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   اسرائيل  ظهور پادشاه ءوعده

 فرياد   آنيد و از خوشحالی ، شادی  من  قوم ای«9
  او نجات! آيد  نزد شما می  پادشاهتان ريد، چونبرآو
  ، سوار بر آّره  و با فروتنی  پيروزمند است ای دهنده
 شما را   جنگی های  اسبها و عرابه من10! آيد  می االغی

   شكسته تان  جنگی ، و آمانهای  گرفت از شما خواهم
   قومها صلح  تمام  شما در ميان خواهند شد، زيرا پادشاه

 او از دريا تا دريا  قلمرو حكومت. قرار خواهد آردبر
.  خواهد بود  زمين ء نقطه  تا دورترين و از رود فرات

 مهر   را با خون  و آن  با شما بستم  آه بخاطر عهدی11
.  رهانيد  خواهم  هالآت  شما را از چاه ، اسيران آردم

  ن شهر ام  هستيد، به  در انتظار آزادی  آه  اسيرانی ای12
   آه دهم  می  شما قول امروز به. خود بازگرديد

  ای13!   آنم ايد دو برابر جبران  آشيده  را آه سختيهايی
.   هستی ، تو تير من  اسرائيل  و ای  من يهودا، تو آمان

   بضد مردان  شجاع  شمشير سربازی  شما را مثل من
 ». آورم  درمی  حرآت  به يونان

 
  خدا  قوم یپيروز

 خواهد  ی رهبر  جنگ  خود را هنگام اوند قومخد14
.   خواهد انداخت  آسمان  برق  را مثل تيرهايش. آرد

 صدا درخواهد آورد و   را به خداوند شيپور جنگ
شود،  ی بلند م  جنوب ی از صحرا  آه یمانند گردباد

   خود دفاع او از قوم15 .  خواهد رفت  دشمن  جنگ به
 زير   داده  خود را شكست ان دشمن خواهد آرد و ايشان

 را  ی پيروز طعم.  خواهند نمود  خود لگدمال یپا
  دشمنان.  سر خواهند داد یخواهند چشيد و غريو شاد

 آنها پر   را از خون  و زمين خود را خواهند آشت
   مثل خداوند، خدايشان  روز در آن17و16 .خواهند آرد

 خود را  ، قومآند ی م  خود محافظتء  از گله  آه یچوپان
 و   خوب  در سرزمين ايشان.  خواهد بخشيد نجات
، خواهند درخشيد و   تاج ی او مانند جواهر رو یزيبا

 خواهد   را شاداب  جوانان  و شراب  محصول یفراوان
 .  ساخت

 
  يهودا نجات

   بهار از خداوند بخواهيد باران در فصل
تد و فرس  ابرها را می  آه بباراند، زيرا اوست

، حاصلخيز  باراند تا مزارع  می  فراوانی  را به باران
 را   درخواستی توانند چنين  نمی بتها و فالگيران2. شوند
بينند و   می  فالگيران  آه رؤياهايی.  آنند اجابت

 و   است  محض آنند دروغ  تعبير می  آه خوابهايی
ند ده  آنها می  آه ای تسلی. شود  می  مردم  گمراهی باعث
،   گمشده  گوسفندان  مثل يهودا و اسرائيل.   است فايده بی

 آنها   ندارند آه اند زيرا رهبری  شده  و آواره سرگردان
 . آند را هدايت

 بر شما   آه ی بر آسان  من خشم«: فرمايد یخداوند م3
  ی بزها  اين من.   است ور شده آنند شعله ی م حكومت

   خداوند قادر متعال  آه من.  آرد  خواهم نر را تنبيه
   نموده  خود يهودا مراقبتء  تا از گله ام  آمده هستم
  از ميان4 . ، نيرومند سازم ی جنگ  اسب  را چون ايشان
  ی و فرماندهان ، فرمانروايان  يهودا، حكام ءقبيله

 با  ايشان5 . آنند ی مرا رهبر  تا قوم برخواهند خاست
  ها لگدمال  آوچه ل گ  خود را مثل  دشمنان یدلير

 خواهند داد،   شكست خواهند آرد و آنها را در جنگ
 .  هستم  با ايشان زيرا من

   را نجات  آرد و اسرائيل  خواهم يهودا را تقويت«6
   را به  ايشان  نموده بر آنها رحمت.  بخشيد خواهم

   آنها طوری وضعيت.  گرداند  بازخواهم وطنشان
.  ام  نكرده  را ترک گز ايشان هر  گويی خواهد بود آه

 را   ايشان  و دعای  هستم  ايشان  خداوند، خدای من
   شجاع  جنگجويانی آنها مثل7.  آرد  خواهم اجابت

   گويی  شاد خواهد شد آه  چنان دلشان. خواهند بود
   ياد آورده  را به  برآات  اين فرزندانشان.  شرابند مست

   خداوند انجام  از آنچه  ايشان دل.  خواهند شد خوشحال
،  خوانده  را فرا ايشان8.  شاد خواهد گرديد  است داده

 داد   خواهم  آنها را نجات من.  آرد  خواهم  جمع دور هم
  هر چند ايشان9.  زياد خواهند شد  گذشته  مثل و ايشان
 آنها  ، ولی ام  ساخته  قومها پراآنده  بذر در ميان را مثل

  آنها با فرزندانشان. ياد خواهند آورد  در آنجا مرا به
آنها را از 10.   خود برخواهند گشت  وطن  به  مانده زنده

   جلعاد و لبنان  زمين  و به گردانم مصر و آشور باز می
 را پر خواهند   سرزمين  آن  تمام  و ايشان آورم می
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آنند   عبور می  مشكالت  دريای  از ميان وقتی11.  ساخت
   خواهم  دريا را خشک  اعماق را آنار زده   امواج من
 خواهد شد و مصر قدرتمند،  آشور مغرور، پست. آرد

 ». خواهد داد  خود را از دست قدرت
 خود   قوم  خود را به قدرت«: فرمايد یخداوند م12
   از من  و ايشان سازم ی م ی و آنها را قو بخشم یم

 ». خواهند آرد یپيرو
 

  الم ظ  قدرتمندان ینابود
  تا  خود را باز آن یها ، دروازه  لبنان یا

  یا2 .را بسوزاند * سرو تو ، درختان آتش
   تباه  سرو آه  درختان ی تمام ی صنوبر، برا درختان

 آنيد،  ی زار  باشان ی بلوطها یا.  آنيد اند گريه شده
،   حاآمان یا3 .  است  نابود شده  عظيم زيرا جنگل

 شما بر باد   و جالل د، زيرا جاه آني ی و زار گريه
 را بشنويد،   ژيان ی شيرها  اين غرش.   است رفته
 .  است  شده  ويران  پر شكوهشان  اردن ء دره چون

 
   دو چوپان ءقضيه

 ** برو و چوپان«:  فرمود  من  به خداوند، خدايم4
  رهبران5.  شوند  سربريده  قرار است  آه  باش گوسفندانی
 آنها  چوپانانشان. آنند  می مرا خريد و فروش  شرور، قوم
! خدا را شكر«: گويند فروشند و می  می رحمی را با بی

 سر   آنها را خريده و خريدارانشان» ! ثروتمند شديم
 » . شوند  مجازات  اينكه برند بدون می

   سرزمين  اين  ديگر بر مردم من«: فرمايد خداوند می6
   آنها در چنگ گذارم  می  آرد، بلكه  نخواهم رحم

. شوند  ، آشته  گرفتار شده  شرور خودشان رهبران
   بيابان  به  را مبدل  سرزمين  شرور، اين رهبران

 ». شد  نخواهم  آارشان  مانع خواهند آرد و من
 را  ی يك  گرفته  در دست ی چوپان ی دو عصا  من پس7
   و همانطور آه ناميدم» پيوند« را  یو ديگر»  فيض«
در 8 .  را چرانيدم  بود، گله  شده  دستور داده  من به

                                                 
درخت سرو لبنان کنايه است از قومهای قدر تمند جهان و    *

 .يا پادشاهان آنها

رهبر يا پادشاه و منظور , »چوپان« در اينجا منظور از **
 .قوم است, »گوسفندان«از 

؛   آزاد شدم  گله  اين  چوپان ، از شر سه  ماه ک ي عرض
   نيز از دست  متنفر گشتند و من  از من  گوسفندان یول

 .   و بيزار گشتم آنها خسته
   شما نخواهم  بعد چوپان  به از اين«:   آنها گفتم  به پس9

   آشته  آه  بگذار بميرد و آن  است ردنی م  آه آن. بود
   باقی  آه  هم آنهايی.  شود  بگذار آشته  است شدنی
 »!مانند بگذار همديگر را بدرند و بخورند می

 تا   شكستم  داشت نام»  فيض «  را آه  عصايم آنگاه10
 بود   با آنها بسته  را آه ی خداوند عهد  آه  دهم نشان
.  شد  روز عهد شكسته  همان در پس11 .  است شكسته
   را خريد و فروش  گوسفندان  آه ی آسان آنگاه
 شدند   بودند، متوجه  دوخته  چشم  من آردند و به یم
 آنها   به ی پيام  آردم  من  آه ی آارء  خداوند بوسيله آه
 .دهد یم

 ».اگر مايليد، مزد مرا بدهيد«:   آنها گفتم  به من12
 .مزد مرا دادند  *** تكه نقره ی با س پس

 در   را آه  هنگفتی  مبلغ اين«:  فرمود  من خداوند به13
 »!گر بينداز  تو دادند، نزد آوزه  به  ارزشت مقابل
 ء  خانه را در  و آن  را گرفتم  نقره  تكه  سی  آن  من پس

 را   ديگرم  عصای سپس14.  گر انداختم خداوند نزد آوزه
 پيوند   آه  دهم  تا نشان م شكست  داشت نام» پيوند « آه

 .  است  شده  شكسته  يهودا و اسرائيل  بين برادری
 آار   و به  باز بروم  فرمود آه  من  خداوند به آنگاه15

  ک ي  بار قرار بود نقش اين.   شوم  مشغول یچوپان
 .  بد را ايفا آنم چوپان

  ی برا  من دهد آه ی م  نشان اين«:  فرمود  من او به16
   آه ی آنان  به  نه  آه آنم ی م  تعيين ی، چوپان مقو
   مراقبت  از نوزادان دهد، نه ی م ميرند اهميت یم
 سالمها را  نمايد، نه ی م  زخميها را معالجه آند، نه یم

  توانند راه ی نم  را آه ی لنگان دهد، و نه ی م کخورا
 را   چاق  گوسفندان گيرد؛ بلكه ی م بروند بر دوش

   بر اين یوا17 .آند ی را م رد و سمهايشانخو یم
شمشير !   نيست  فكر گله  به  آه نشناس  وظيفه چوپان

                                                 
 و 32: 21نگاه کنيد به خروج . سی تکه نقره بود قيمت يک برده  ***

 .93: 27متی 
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 او فرود خواهد آمد و   راست خداوند بر بازو و چشم
 ».  خواهد ساخت او را آور و ناتوان

 
   اورشليم  دشمنان ینابود

   خداوند آن  آه  اسرائيل  سرنوشت  است اين
 آسمانها را   آه یود، خداوند نم را اعالم

 را در   انسان  را نهاد و روح گسترانيد، بنياد زمين
 : قرار داد درونش

 خود   سپاهيان  آه  همسايه ی قومها ی را برا اورشليم«2
 يهودا  ی و ساير شهرها  اورشليم ء محاصره یرا برا

   آه یهنگام3 . گردانم ی زهر م ء آاسه فرستند، مثل یم
   شوند، من  جمع  بر ضد اورشليم  جهان یمها قو تمام

   خواهم ی عظيم  آنها مانند سنگ ی را برا اورشليم
 دهد خود   را تكان  بخواهد آن  هرآس ، آه ساخت
 ». شود  مجروح سخت

 را   مهاجم  روز، سپاهيان در آن«: فرمايد یخداوند م4
  ی آور  را به  و اسبهايشان آنم ی م  و سردرگم گيج
.   يهودا هستم  مردم  مراقب ، زيرا من سازم یال ممبت

  مردم:   خود خواهند گفت  يهودا در دل  رهبران آنگاه5
  ی، خدا  هستند، زيرا خداوند قادر متعال ی قو اورشليم
 .  است ايشان

   آه ی آتش  شعله  يهودا را مثل  روز، رهبران در آن«6
  آنها تمام.  گردانم یسوزاند، م ی را م جنگلها و مزارع

 خواهند سوزاند،   و چپ  را از راست  همسايه یقومها
 ساير  من7 . خواهند بود  در امنيت  اورشليم و مردم
  گردانم ی پيروز م  از اورشليم  يهودا را پيش یشهرها
  ی داود از پيروز ی سلطنت  و نسل  اورشليم تا مردم

 .خود مغرور نشوند
   خواهم  دفاع  اورشليم ردم از م  خداوند هستم  آه من«8

خواهد   ی قو  داود پادشاه  آنها مثل ضعيفترين. آرد
  ء فرشته  داود مانند خدا و مثل ی سلطنت بود، و نسل

زيرا 9!  خواهند آرد  آنها حرآت خداوند در پيشاپيش
   جنگ  به  را آه ی قومهاي  تمام  آه  است  اين قصد من
 . آيند نابود آنم ی م اورشليم

 
   اورشليم  مردم یسوگوار

   ساآنان  را بر تمام  و تضرع  ترحم  روح من«10
اند   زده  نيزه  آه ، و آنها بر من  ريخت  خواهم اورشليم

   خواهند نمود چنانكه  و عزاداری خواهند نگريست
  اند، و آنچنان  تنها فرزند خود عزا گرفته  برای گويی
   مرده  ارشدشان پسر  گويی  آه  خواهند گرفت ماتم
 برپا   بزرگی  ماتم  روز، در اورشليم در آن11.  است

   پادشاه  يوشيای  برای  مردم  آه خواهد شد همانند ماتمی
 . شد برپا آردند  مجدو آشته ء در دره آه
   گريه  فراوان  با اندوه  اسرائيل  قبايل ءهمه«14و13و12

 تا   گرفته  و آاهن  از پادشاه  قوم تمام. خواهند آرد
   جداگانه ای هر خانواده. شوند ، عزادار می  عادی مردم
 در  ک جدا و شوهر جدا تا هر ي گيرد زن ی م ماتم
 . بكشد  دوش  را به  واندوهش  بار غم یتنهاي

 
  داود ومردم   خاندان ی برا  زمان در آن«

 خواهد شد،  ی جار یا  چشمه اورشليم
  هايشان  و ناپاآی  گناهان ء همه را از  ايشان  آه ای چشمه

 ».  خواهد ساخت کپا
 
   دروغين ی از انبيا  اسرائيل  شدن کپا
   روز هرگونه در آن«: فرمايد  می خداوند قادر متعال2

   اسرائيل  را در سراسر سرزمين پرستی بت
   نماند و نام  باقی  از آن  اثری  آه ، بطوری اندازم برمی

   از وجود انبيای  را بكلی رزمينس.  شود بتها فراموش
   باز به و اگر آسی3،  آنم  می  پاک  و فالگيران دروغين
   آشته  پدر و مادر خودش  دست  آند، به  نبوت دروغ

،   شوی تو بايد آشته«:   او خواهند گفت به! خواهد شد
 ». آنی  می  نبوت  خداوند آاذبانه  نام  به چون

   خجالت  از نبوتهايشان غين درو  روز انبيای در آن«4
 انبيا   لباس  مردم  دادن  فريب خواهند آشيد و ديگر برای

:   از آنها خواهند گفت هر يک5.  نخواهند آرد را برتن
   از جوانی شغلم  و  آشاورزم  يک ، من  نيستم  نبی من«

   اين پس«:  بپرسد و اگر آسی6» .  است  بوده آشاورزی

12
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در «: دهد  می جواب» ؟  چيست تو  بدن  روی*زخمها
 ». ام  شده  زخمی  با دوستان نزاع

 
  خدا  شبان شدن آشته

 شمشير بضد  ای«: فرمايد  می خداوند قادر متعال7
،   است  و همكار من  همدوش  آه  مردی ، آن  من شبان
 ** . شوند  پراآنده  تا گوسفندان  را بزن شبان! برخيز
   آنها از بين و دو سوم8 زد   خود را خواهم  قوم من

   آتش  را از ميان  باقيمانده  سوم يک9.  خواهند رفت
 طال و   مثل ، درست آنم  می  و آنها را پاک گذرانم می
 مرا   نام ايشان. شوند  می ، خالص  آتش ء بوسيله  آه نقره

  من.  نمود  خواهم  آنها را اجابت خواهند خواند و من
 خواهند  و ايشان» . هستند  من اينها قوم«:   گفت خواهم
 ».  ماست خداوند، خدای«:  گفت

 
  خداوند  سلطنت یبرقرار

  روز، در آن!   است کروز خداوند نزدي
  آند تا با اورشليم ی م خداوند قومها را جمع

  ها را غارت گيرند و خانه یآنها شهر را م. بجنگند
 خود  بين را  آنند و غنيمت ی تجاوز م  زنان  به نموده
برند  ی م  اسارت  را به  جمعيت نصف. نمايند ی م تقسيم

  ی شهر باق یها  خرابه  ديگر در ميان و نصف
 .مانند یم
  در آن4 .رود ی قومها م  آن  جنگ  خداوند، به آنگاه3

   اورشليم ی شرق  در سمت  آه  زيتون روز، او بر آوه
   دو نصف  زيتون ، خواهد ايستاد و آوه  است  شده واقع

   غرب  به  از شرق ی بسيار وسيع ءخواهد شد و دره
 و   شمال  بطرف  آوه بوجود خواهد آورد، زيرا نصف

.  خواهد آرد  حرآت  جنوب  بطرف  ديگر آن نصف
   آنطرف  فرار خواهيد آرد و به  دره  آن شما از ميان5

، فرار خواهيد آرد،  یآر.  خواهيد رسيد آوه
 عزيا،   در زمان داد شما قرنها پيش اج  آه همانگونه
خداوند، .  فرار آردند  لرزه  يهودا، از زمين پادشاه

                                                 
. کردند انبيای دروغين روی بدن خود زخمهايی ايجاد می   *

 .28: 18نگاه کنيد به اول پادشاهان 

نگاه کنيد به . اين پيشگويی در مورد عيسی مسيح است **
 .27: 14 و مرقس 31: 26متی 

با او  *** مقدسان ی خواهد آمد و تمام  من یخدا
 .خواهند بود

 ديگر نور   و ستارگان  روز خورشيد و ماه در آن6
  آن!  خواهد بود  جا روشن  همه ولی7نخواهند داد؛ 

  خداوند د بود و فقط خواه روز، روز مخصوصی
  ديگر مانند هميشه.  فرا خواهد رسيد  هنگام داند چه می
   مثل  هم  هوا در شب  و روز نخواهد بود، بلكه شب

 در  ، هم بخش  حيات آبهای8.  خواهد بود روز روشن
 خواهد   جاری  از اورشليم  در تابستان  و هم زمستان
 ديگر  ، و نيمی  مديترانه  دريای  بسوی  از آن شد؛ نيمی
 .  خواهد رفت  مرده  دريای بسوی

 خواهد بود   سراسر جهان  روز، خداوند، پادشاه در آن9
 تنها او را خواهند پرستيد و او را خداوند  و مردم

  مرز شمالی (  از جبع  سرزمين تمامی10.  خواهند دانست
 خواهد   پهناوری دشت)  مرز جنوبی ( تا رمون) يهودا

   قرار خواهد داشت  مرتفعی  در محل اورشليم  شد، ولی
   قديمیء  دروازه  تا محل  بنيامين ء از دروازه  آن و وسعت

   تا محل ئيل حنن  ، و از برج  زاويهء و از آنجا تا دروازه
 در   در اورشليم مردم11.  خواهد بود  پادشاه چرخشتهای

   خواهند شد و ديگر هرگز خطر نابودی  ساآن امنيت
 .نها را تهديد نخواهد آردآ

   با اورشليم  آه ی قومهاي خداوند بر سر تمام12
 آنها  بدن: آند ی م  بالها را نازل اند اين جنگيده
   از بين  در حدقه پوسد، چشمهايشان ی م زنده زنده
. شود ی م ک خش  در دهانشان روند و زبان یم

   به آند آه ی م  و مضطرب  گيج خداوند آنها را چنان13
 يهودا در   مردم تمام14 . همديگر خواهند افتاد جان

  ی قومهاء  همه  خواهند جنگيد و ثروت اورشليم
 را  هايشان  تا لباس  گرفته ، از طال و نقره همسايه
 بال بر سر اسبها،  همين15 . خواهند آرد غارت

   ديگر آه  حيوانات یقاطرها، شترها، االغها و تمام
 . خواهد شد  هستند نازل  دشمن در اردوگاه

 بدر   سالم  جان  آشنده  بالهای  از اين  آه  آنانی آنگاه16
 خواهند آمد تا خداوند قادر   اورشليم  به برند، هر ساله

   برای  را بپرستند و جشنی  جهان ، پادشاه متعال

                                                 
 .»فرشتگان«يا » مقدسان « ***
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   پرستش  برای اگر قومی17.  برگزار نمايند شكرگزاری
دچار   نيايد،  اورشليم  به در متعال خداوند قا  يعنی پادشاه

 از   مصر حاصلخيز هم حتی18.  خواهد شد خشكسالی
، اگر مصر و  بنابراين19.  نخواهد ماند  بال در امان اين

   مجازات  آنند همگی  خودداری ساير قومها از آمدن
 .خواهند شد

   اسبها نيز نوشتهء  زنگوله ی رو ی روز حت در آن20
   تمام» . هستند  مقدس ها اموالاين«: خواهد شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ظروف  خداوند همچونء  خانه یپز ک خورا ظروف
 هر  درواقع21 . خواهند بود ، مقدس قربانگاه آنار
 و   شود مقدس  و يهودا يافت  در اورشليم  آه یظرف

  ی آسان تمام.  خواهد بود  خداوند قادر متعال مختص
   پختن ی برا  ظروف آيند از آن ی م  عبادت ی برا آه

  در آن.  خواهند آرد  خود استفاده یها ی قربان گوشت
 از  ی، ديگر اثر  خداوند قادر متعال ءروز در خانه

 . نخواهد بود تاجران



 

یمالآ
 

خواهد تا  ی م ، او از آاهنان  آتاب در اين.  زيست ی و زآريا م ی از حج  پس  حدود صد سال ی نب یمالآ
   شده  خدا تكميل ء خانه ی، بنا  زمان در اين.  دهند  انجام  و جديت  خدا با صداقت ء خانه  خود را در قبال وظايف
  ک ي  هدايا و ده  از مردم یا عده.  بودند  شده  خداوند سست  عبادت  به  نسبت  آاهنان ی و حت  مردم یبود، ول

. آوردند ی خدا م ء خانه  به ی قربان ی را برا  معيوب آردند، و يا حيوانات ی نم  خداوند تقديم درآمد خود را به
 يادآور   آنان آند و به ی م آنند سرزنش ی نم  خداوند را عبادت  و صداقت ی با راست  را آه  عده  اين یمالآ
   بردارند و توبه  خود دست  زشت ی از آارها  آنان  خواهد آرد، مگر اينكه  را تنبيه ن خدا آنا شود آه یم

 .آنند
:   اينكه آند، از جمله ی م  را مطرح ی بسيار ی خود، پرسشها  مطالب  توصيف  بجهت ی مالآ  آتاب در اين

  ی؟ هنگام ايم  آرده ز خود خسته او را ا خواهد؟ چگونه ی م ؟ او از ما چه  است  گفته کچرا خداوند ما را تر
  زند؟  خدا را گول  انسان  است  بماند؟ مگر ممكن تواند زنده ی م ی آس  او ظاهر شود چه آه

   خداوند به شود آه ی يادآور م  مردم او به. دهد ی موعود خبر م  مسيح  از آمدن ی خود، مالآ  آتاب ءدر خاتمه
   دوست  شما را هميشه من«: فرمايد یخداوند م: شود ی آغاز م  سخنان  با اين ی مالآ آتاب.   است فكر آنان
   داريد، آفتاب  مرا در دل  ترس  شما آه یاما برا«: رسد ی م  پايان  به  مسيح  آمدنء و با وعده» ! ام داشته
   چراگاه ه ب  آه یهاي  گوساله  مثل  خواهد آرد، و شما شاد و سبكبال  خود طلوع  با پرتو شفابخش عدالت

 ». و خيز خواهيد نمود روند، جست یم
 از  ی پيام  بدون  چهارصد سال  مسيح  در انتظار آمدن رسد، و جهان ی م  پايان  به  عهدعتيق ی مالآ با آتاب
 را   مسيح یشود و عيس ی ظاهر م ی نب ی، يحي»  سكوت چهارصد سال « ء دوره  از اين پس. ماند ی م یانبيا باق

 .آند ی م ی معرف  مردم شود، به ی م ی دنيا قربان  مردم  گناه  آمرزش ی برا  آه یا  بره ن عنوا به

  ی نب ی مالآ ء بوسيله  خداوند آه پيام   است اين
 . شد  داده اسرائيل  به

 
   اسرائيل  به  خداوند نسبت محبت

   دوست  شما را هميشه من«: فرمايد یخداوند م3و2
 »! ام داشته
   ما را دوست تو چگونه«: گوييد ی شما م یول

 »؟ یا داشته
   را محبت يعقوب جد شما  من«: فرمايد خداوند می

   ترتيب  اين  نبود، و به  محبت ، هر چند اليق نمودم
   عيسو را آه ، ولی  دارم  شما را دوست  آه  دادم نشان

 او را   آوهستانی  و سرزمين  بود رد آردم برادرش
 ».  ساختم  بيابان  شغالهای  را جای  و آن  نمودم ويران

ما «: ستند بگويند عيسو ه  فرزندان ها آه یشايد ادوم4
 آباد   خود را دوباره  ويران  و سرزمين گرديم یبرم

  اگر آن«: گويد ی م  خداوند قادر متعال یول» . آنيم یم
  سرزمين.  آرد  خواهم  ويرانش  دوباره را آباد آنند من

 خواهد شد و  خوانده»   شرارت سرزمين«آنها 
  خداوند آنها را هرگز  آه یقوم «  به مردمشان

 ».، مشهور خواهند گرديد»بخشد ینم
   را آه  خود آنچه  با چشمان ی، وقت  اسرائيل  قوم یا5

دهد ببينيد، خواهيد  ی م خداوند در سراسر دنيا انجام
  ی خداوند در آنسو  عظيم  قدرت  آه یبراست«:  گفت

 ».شود ی م  ما نيز ديده یمرزها
 

   آاهنان سرزنش
پسر، پدر «: فرمايد ی م هنان آا  به خداوند قادر متعال6

  پس. آند ی م  را احترام  خويش ، ارباب خود را و غالم
؟ و اگر   آجاست  من  احترام  پدر شما هستم اگر من

  ؟ شما نام  آجاست  من ، حرمت  شما هستم  ارباب من
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 تو   نام ما چگونه«: گوييد یم. ايد  آرده حرمت یمرا ب
 مرا   نام ی هنگامشما7 »؟ ايم  آرده حرمت یرا ب

  ی رو ک ناپا یها ی قربان آنيد آه ی م حرمت یب
 مرا   آارتان ، با اين یبل. گذاريد ی م  من قربانگاه
 و آور و بيمار را   لنگ حيوانات8. آنيد یتحقير م

  ؟ اگر آن  نيست  قبيح آيا اين. آنيد ی م ی قربان  من یبرا
 را   آنآرديد آيا او ی م  خود هديه  حاآم را به

 شد؟ ی م یپسنديد و از شما راض یم
  خداوندا، بر ما رحم: "گوييد یآنيد و م یدعا م«9

  یول!"  ما بشود  حال  تو شامل خداوندا، لطف!  آن
آوريد، چطور انتظار  ی م ی هداياي  چنين  آه یوقت

 »؟  آنم  شما را اجابت یداريد دعا
 از  ی يك  آاش یا«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال10

  ی رو ی هداياي  تا چنين بست ی، درها را م شما آاهنان
 و   نيستم یاز شما راض.  نشود  گذاشته  من قربانگاه
 .  پذيرم ی شما را نم یها یقربان

 غيريهود   مردم ء بوسيله  در سراسر جهان  من نام«11
   نام  احترام  و آنها به  قرار خواهد گرفت مورد احترام

  ک پا یها یخوشبو خواهند سوزانيد و قربان بخور  من
   فراوان  مرا با احترام  آنها نام یآر.  خواهند آرد تقديم

  حرمت ی مرا ب  شما نام یول12 .ياد خواهند آرد
آنيد، زيرا  ی م  مرا نجس سازيد و قربانگاه یم

: گوييد یم13 .گذاريد ی م  بر آن  معيوب حيوانات
  یا  آننده  و خسته آار مشكل خداوند   به  آردن خدمت«

. آنيد ی م ی سرپيچ  من ، و از دستورات» است
  ی قربان  من ی و بيمار برا ، لنگ  شده  دزديده حيوانات

  شما  آنها را از دست آنيد من یآيا فكر م. آنيد یم
 بخواهد مرا   آه ی بر آس لعنت14  آرد؟  خواهم قبول
  ء از گله ی سالم  قوچ  نذر آرده  دهد و با آنكه فريب

  ی قربان  من ی برا ی معيوب  آند، حيوان خود هديه
   دنيا بايد اسم  و مردم  هستم  عظيم  پادشاه من. نمايد

 ». ياد آنند  و احترام مرا با ترس
 

   اخطار خداوند قادر متعال  اين ، به  آاهنان یا
 : دهيد گوش

 ننماييد،   مرا احترام  نكنيد و نام اگر خود را اصالح«
   اينكه ی آرد، و بجا  خواهم شما را شديدًا مجازات

در .  نمود  خواهم ، شما را لعنت  دهم شما را برآت
 هستيد، زيرا   حاال شما زير لعنت  از همين واقع

 .دهيد ی نم ی خود جا اوامر مرا در دل
 را   حيواناتی  و سرگين آنم  می  شما را تنبيه فرزندان«3
 و شما  پاشم  می  صورتتان آنيد به  می قربانی   برايم آه

 خواهيد فهميد  آنگاه4.  اندازم  می  بيرون  سرگين را مثل
 تا شما را   شما آردم  به  اخطاری  چنين  دليل  اين به

   داده  الوی  جدتان  به  آه  و دستوراتی  قوانين بسوی
   به ه بود آ  اين  قوانين  از اين هدف5.  ، بازگردانم بودم

 با   ببخشد تا ايشان  و آرامش  حيات  الوی  نسل آاهنان
   مرا در دل  و ترس  احترام  دهند آه  آنها نشان اجرای
   قوم  را به  حقيقی  قوانين  الوی  نسل آاهنان6. دارند
آردند   می  تقلب گفتند و نه  می  دروغ نه. دادند  می تعليم
   راست  را آه ، آنچه ه نمود  پيروی  من  از راههای بلكه

 را از  آنها توانستند بسياری. آوردند  می بود بعمل
 .آلود بازگردانند  گناه راههای

 بتوانند خدا   دهند تا مردم  را تعليم  بايد قوانين آاهنان«7
 خداوند قادر   سخنگويان را بشناسند، زيرا آاهنان

نها  آ  پيش  راهنمايی  بايد برای  هستند و مردم متعال
ايد و   آرده  خداوند را ترک  شما راههای ولی8بيايند؛ 

   منحرف  راست  را از راه  خود بسياری با راهنماييهای
،  بنابراين9. ايد  را شكسته  آاهنان شما قوانين. ايد ساخته
،  گردانم  و خوار می  پست  شما را در نظر مردم من

،  قوانين  داريد و در اجرای  نمی  مرا نگه زيرا احكام
 ».آنيد  نمی  را رعايت انصاف

 
  خدا  به خيانت

  ءبوسيله  ما ی؟ آيا همگ  پدر نيستيم ک ما از ي ءآيا همه10
   يكديگر خيانت  چرا به ؟ پس ايم  نشده  خدا آفريده کي
   ما بست  خدا با پدران  را آه ی و عهد آنيم یم
ر  و در سراس  يهودا، در اورشليم مردم11 ؟ شكنيم یم
  ی بزرگ ، گناه  ورزيده  خدا خيانت  به  اسرائيل کخا

   زنان  يهودا با گرفتن اند، زيرا مردان  شده مرتكب
   خداوند را آلوده  و محبوب  مقدسء ، خانه پرست بت
اند   آرده  چنين  را آه ی آسان خداوند تمام12 .اند آرده
 خود  ، از قوم  غيرآاهن  باشند، خواه  آاهن خواه
 .  خواهد آرد  اخراج ائيلاسر
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آنيد،   خود پر می  خداوند را با اشكهای شما قربانگاه13
  پذيرد و برآتی  شما را نمی زيرا ديگر خداوند هدايای

  چرا خداوند ما را ترک«: گوييد می14. دهد  شما نمی به
 در   آه  همسرتان  شما به  آه  اينست دليلش» ؟  است آرده
   بوديد، خيانت  بسته وفاداری پيوند   با وی جوانی
 شما  ، خيانت  پيوند بوده  شاهد اين ايد و خداوند آه آرده

خداوند شما را با يكديگر پيوند داد و 15.   است را ديده
  ، خدا از شما چه حال.  شديد  تن شما در نظر او يک

   داشته  خداشناس  فرزندان خواهد آه خواهد؟ او می می
   همسر خود خيانت  به باشيد آه   مواظب پس. باشيد
 . نكنيد

   از طالق من«: فرمايد ی م  اسرائيل یخداوند، خدا16
   را همچون  ظلم ی آس ، و نيز از اينكه  دارم نفرت
 خود باشيد و  ی روحها  مواظب پس.  آند  تن  به جامه

 ». بپرهيزيد از خيانت
 

  یروز داور
   را خستهزنيد خداوند ی م  آه یشما با حرفهاي17

 !ايد آرده
 » حرفها؟ با آدام«: پرسيد یم

   انصاف  به  آه یخداي«: گوييد ی م  حرفها آه با اين
 را   او بدآاران  اينكه ؟ مثل آند آجاست ی م یداور
 »!  است ی دارد و از آنها راض دوست

 
قاصد خود «: فرمايد ی م خداوند قادر متعال

.  آند  آماده  من ی را برا  تا راه فرستم یم را
   به آشيد ناگهان ی را م  انتظارش  آه ی خداوند سپس
   شما مشتاق  آه ی رسول آن.  خود خواهد آمد ءخانه

   شما اعالن  هستيد خواهد آمد و عهد مرا به ديدارش
 ».آرد خواهد

   او را داشته  در مقابل  ايستادن  يارای  آه اما آيست2
 آند؟ زيرا او   را تحمل مدنش بتواند آ  آه باشد؟ و آيست

آند و   می  فلز را تصفيه  آه  است  سوزانی  آتش همچون
  ها را پاک  لباس ترين  آثيف  آه  است  صابونی مثل
  آند آاهنان  می  فلز را تصفيه  آه او مانند آسی3. آند می

   خواهد آرد تا آنها با دل  پاک  طال و نقره را همچون
،   گذشته  مثل آنگاه4.  آنند داوند تقديم خ  هدايا را به پاک

   برايش  يهودا و اورشليم  مردم  آه خداوند از هدايايی
 .آورند خشنود خواهد شد می

   به ی داور ی برا من«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال5
   خواهم  شهادت  آمد و بضد بدآاران  شما خواهم ميان

،  و دروغگويان  ، زناآاران  بضد جادوگران یداد يعن
دهند،  ی خود را نم  آارگران  حق  آه ی آسان بضد تمام
   ظلم  و غريبان ، يتيمان  زنان  بيوه  به  آه یو آسان

 ».ترسند ی نم آنند و از من یم
 

  از خدا یدزد
   خداوندی من«: فرمايد  می خداوند قادر متعال6

   نسل ی شما، ا  آه  است  دليل  همين به.  تغييرناپذير هستم
   مثل هر چند شما هم7. ايد  نرفته  از بين ، تابحال يعقوب
 جا  ، آنها را به  نموده  سرپيچی  من  خود از احكام پدران
   نماييد و من  بازگشت  من  بسوی  اينک ايد، ولی نياورده

  ايم  آرده مگر ما چه: گوييد می.  بخشيد شما را خواهم
 ؟  آنيم  بايد بازگشت آه

   شما از من یآند؟ ول ی م ی از خدا دزد ی آسآيا«8
 !ايد  آرده یدزد

 ؟  چيست مقصودت: پرسيد یم«
،   اسرائيل  قوم ای9.  ها و هداياست  يک  ده مقصودم«

. دزديد  می  من  هستيد، زيرا از مال  شما ملعون ءهمه
   من ء خانه  به  خود را بطور آامل  دارايی  يک ده10

   ترتيب  اين به.  در آنجا باشد آافی  بياوريد تا خوراک
 را   آسمان های  روزنه  آنيد و ببينيد چگونه مرا امتحان

!  سازم  خود لبريز می  و شما را از برآات آنم باز می
 تا  آنم  شما دور می  را از زمين  و آفات  حشرات من11

   فراوان ء ميوه  نرود و تاآستانهايتان  از بين محصولتان
خواهند خواند،   ها شما را خوشبخت  قوم ءهمه12. بدهند

 ». با صفا خواهيد بود  سرزمينی زيرا صاحب
   دروغ  شما بضد او سخنان فرمايد آه یخداوند م13

  بضد تو چه«: گوييد ی او م  شما به یايد؛ ول گفته
 »؟ ايم گفته

  فايده ی از او ب  خدا و اطاعت عبادت«: ايد گفته15و14
 حضور خداوند   بايد به  اعمالمان یچرا برا.  است
  ی؟ ببينيد چطور آدمها  آنيم ی و اظهار پشيمان برويم

   آامياب آنند و بدآاران ی م ی زندگ متكبر خوشبخت
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 4   مالکی
 

 

   زشت  اعمال  مرتكب شوند و با وجود اينكه یم
 »!آند ی نم شوند خدا آنها را مجازات یم

داشتند، با    خداوند را در دل  ترس  آه ی آسان آنگاه16
   آنان ی گفتگو  گفتگو نشستند و خداوند به يكديگر به

  ی در آتاب سپس.  را شنيد  ايشان  داد و سخنان گوش
   ترس  آه ی آسان ی در حضور خداوند بود اسام آه

  ی او را گرام  داشتند و نام خداوند را در دل
  خداوند قادر متعال17 . شد داشتند، نوشته یم
، آنها  ام  آرده  تعيين  من  آه ی روز در آن«: فرمايد یم

 پدر،  ک ي  خواهند بود و همانطور آه  من  خاص قوم
   را خواهم  نيز ايشان بخشد، من ی خود را م پسر مطيع

   خوب  خدا با اشخاص  خواهيد ديد آه آنگاه18 .بخشيد
  خدمت  او را  آه ی خود و آنان و بد، با خدمتگزاران

 ».آند ی رفتار م هآنند، چگون ینم
 

  خداوند ی روز داور فرا رسيدن
  یروز داور«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال

   ءرسد و همه یور فرا م  شعله ی تنور مثل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. سوزاند ی م  مغرور و بدآار را مانند آاه اشخاص
 و خاآستر   خواهند سوخت  تا ريشه آنها مانند درخت

 .خواهند شد
   داريد، آفتاب  مرا در دل  ترس  شما آه یاما برا«2

 خواهد آرد، و   خود طلوع  با پرتو شفابخش عدالت
   چراگاه  به  آه یهاي  گوساله  مثل شما شاد و سبكبال

  ی روز در آن3 . و خيز خواهيد نمود روند، جست یم
 خاآستر زير   را مثل ، بدآاران ام  آرده  تعيين  من آه
 . خواهيد آرد  له خود یپا
   سينا توسط  بر آوه  را آه ی و قوانين دستورات«4

   به  دادم  اسرائيل  قومء  همه  به یخدمتگزار خود موس
 . آنيد  اطاعت  باشيد و از آن ياد داشته

   و هولناک  روز بزرگ  از فرا رسيدن پيش«5
   برای  نبی  ايليای  شبيه  رسولی  خداوند، من داوری
 را   و فرزندان  پدران او دلهای6.  فرستم شما می
 خواهد   باعث  خواهد آرد و اين  نزديک  بهم دوباره
 ».  نكنم  شما را ويران  سرزمين  من شد آه
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