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 Genesis-ش پیدای سفر
 سفر اول از خمسه تورات موسی

   است نوشته شده قبل از میالد1406 تا 1446سال   و در موسینویسنده کتاب
  

   بر روی  و بایر بود و تاریکی  تهی زمین و2.  را آفرید در ابتدا، خدا آسمانها و زمین1    

  .  آبها را فرو گرفت  خدا سطح  و روح لجه
 و خدا   نیکوست  را دید که و خدا روشنایی4.  شد و روشنایی» . بشود روشنایی«:  و خدا گفت3  
 بود  امو ش.  نامید  را شب  را روز نامید و تاریکی و خدا روشنایی5 .  جدا ساخت ی را از تاریک روشنایی
  .  اول  بود، روزی و صبح
   را بساخت و خدا فلک7 ».کندبها و آبها را از آبها جدا  آ  باشد در میان فلکی«:  و خدا گفت6  
و .  نامید  را آسمان و خدا فلک8.  شد و چنین.  جدا کرد  فلک  باالی  را از آبهای  زیر فلک و آبهای

  .  دوم  بود، روزی  بود و صبح امش
.  شد و چنین» . ظاهر گردد  شود و خشکی  در یکجا جمع  زیر آسمان آبهای«:  و خدا گفت9  

:  و خدا گفت11.   نیکوست و خدا دید که.  آبها را دریا نامید  نامید و اجتماع مین را ز و خدا خشکی10
   آورد که  خود میوه  جنس  موافق  که ای  میوه  بیاورد و درخت  تخم  که  برویاند، علفی  نباتات زمین«

   موافق  که ی را رویانید، علف  نباتات و زمین12.  شد و چنین» .  زمین  باشد، بر روی  در آن تخمش
و خدا دید .  خود باشد  جنس ، موافق  در آن  تخمش  که داری  میوه  آورد و درخت  خود تخم جنس
  .  سوم  بود، روزی  بود و صبح و شام13.   نیکوست که

 و   آیات  جدا کنند و برای  باشند تا روز را از شب  آسمان نیرها در فلک«:  و خدا گفت14  
  و چنین» . دهند  روشنایی  باشند تا بر زمین  آسمان و نیرها در فلک15. الها باشندزمانها و روزها و س

   سلطنت  روز و نیر اصغر را برای  سلطنت  را برای ، نیر اعظم  ساخت و خدا دو نیر بزرگ16. شد
 تا و18 دهند،   روشنایی  تا بر زمین  گذاشت  آسمان و خدا آنها را در فلک17.  را ، و ستارگان شب

و 19.   نیکوست و خدا دید که. کنند  جدا  را از تاریکی ، و روشنایی  نمایند بر روز و بر شب سلطنت
  .  چهارم  بود، روزی  بود و صبح شام
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   آسمان  فلک  بر روی  زمین  باالی  پر شود و پرندگان  جانوران  انبوه آبها به«:  و خدا گفت20  
   آبها از آنها موافق  را، که  خزنده  جانداران ه آفرید و هم زرگ ب  خدا نهنگان پس21» .پرواز کنند

و خدا آنها 22.   نیکوست و خدا دید که.  آنها  اجناس  بالدار را به  پرندگان ه آنها پر شد، و هم اجناس
 کثیر   در زمین  دریا را پر سازید، و پرندگان بارور و کثیر شوید و آبهای«:  ، گفت  داده را برکت

  .  پنجم  بود، روزی  بود و صبح مو شا23» .وندبش
 و   و حشرات  آورد، بهایم  آنها بیرون  اجناس  را موافق ، جانوران زمین«:  و خدا گفت24  
   آنها بساخت  اجناس  را به  زمین  خدا حیوانات پس25.  شد و چنین» . آنها  اجناس  به  زمین حیوانات
  .  نیکوست و خدا دید که.  آنها  اجناس  را به  زمین  حشرات هم آنها و ه  اجناس  را به و بهایم

 و   آسمان  دریا و پرندگان  تا بر ماهیان  ما بسازیم  شبیه  ما و موافق  را بصورت آدم«:  و خدا گفت26
  ». نماید خزند، حکومت  می  بر زمین  که  حشراتی  و همه  زمین  و بر تمامی بهایم

.  آفرید  را نر و ماده ایشان.  خدا آفرید او را بصورت.  خود آفرید ورت را بص  خدا آدم پس27  
 را پر سازید و در  بارور و کثیر شوید و زمین«:   گفت  داد و خدا بدیشان  را برکت و خدا ایشان28
خزند،   می  بر زمین  که  حیواناتیه و هم  آسمان  دریا و پرندگان  نمایید، و بر ماهیان  تسلط آن

   و همه  است  زمین  تمام  بر روی  که داری  تخم های  علف ههمانا هم«:  و خدا گفت29» . کنید تحکوم
  و به30.  باشد  شما خوراک  تا برای  شما دادم ، به دار است  تخم  درخت ه در آنها میو  که درختهایی

   در آنهـا حیـات  که ن زمی  حشراته هم  و به  آسمان  پرندگان ه هم  و به  زمیـن  حیوانـات ههم
 بـود، دیـد و   ساختـه و خدا هر چه31.  شـد و چنیـن» .  دادم  خوراک  سبز را برای ، هر علف است

  .  بـود، روز ششـم  بـود و صبح و شام. همانـا بسیار نیکـو بود
  

کار   ه، خدا از هم و در روز هفتم2. شد   لشکر آنها تمامه و هم و آسمانها و زمین2    

  پس3.   گرفت  بود، آرامی  ساخته  کار خود که  از همه و در روز هفتم.  شد  بود، فارغ  ساخته خود که
 کار خود  ، از همه  گرفت  آرام  در آن  نمود، زیرا که  را تقدیس  خواند و آن  را مبارک خدا روز هفتم

  .  خدا آفرید و ساخت که
 و  ، خدا، زمین  یهوه  که  آنها در روزی  آفرینش حین در   آسمانها و زمین  پیدایش  است این4  

 بود،   صحرا هنوز نروییده  علف  نبود و هیچ  صحرا هنوز در زمین  نهال و هیچ5.  آسمانها را بساخت
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   از زمین و مه6.  را بکند  کار زمین  نبود که  بود و آدمی  نبارانیده  بر زمین  خدا بارانخداوندزیرا 
 و در   بسرشت  زمین  را از خاک  آدم  خدا پسدخداون7. کرد  می  را سیراب  زمین  روی ، تمام برآمده
   مشرق  بطرف  در عدن  خدا باغیخداوندو 8.  شد  زنده  نفس  دمید، و آدم  حیات  روح  وی بینی
و  خوشنما  خدا هر درختخداوند و 9.   بود، در آنجا گذاشت  سرشته  را که  آدم  نمود و آن غرس
.  و بد را  نیک  معرفت  و درخت  را در وسط باغ  حیات  رویانید، و درخت  را از زمین خوراک خوش

  نام11.  شد ، چهار شعبه  گشته  کند، و از آنجا منقسم  را سیراب  آمد تا باغ  بیرون  از عدن و نهری10
   زمین  آن و طالی12. کند  می طه، احا  در آنجا طالست  را که  حویله  زمین  تمام  که  است  فیشون اول

 را   کوش  زمین  تمام  که  جیحون  نهر دوم و نام13.   است  جزع  و در آنجا مروارید و سنگ نیکوست
  .  فرات و نهر چهارم.   است  آشور جاری  شرقی  بطرف  که  حدقل  نهر سوم و نام14. کند  می احاطه

 را   را بکند و آن  تا کار آن  گذاشت  عدن  در باغ و او را  را گرفت  خدا آدمخداوند  پس15  
بخور،   ممانعت  بی  باغ  درختان هاز هم«:  ، گفت  را امر فرموده خدا آدم خداوندو 16.  نماید محافظت

   خواهی ، هرآینه  خوردی  از آن  که ، زیرا روزی  و بد زنهار نخوری  نیک  معرفت اما از درخت17
   وی  موافق  معاونی  برایش پس.  تنها باشد  آدم  که  نیست خوب«:   گفتخداخداوند و 18» .مرد

 آورد   و نزد آدم  سرشت  را از زمین  آسمان  صحرا و هر پرنده خدا هر حیوان خداوندو 19» . بسازم
   آدم پس20.  او شد  نام  را خواند، همان حیات  هر ذی  آدم  خواهد نهاد و آنچه  نام  چه تا ببیند که

   وی  موافق  معاونی  آدم  برای لیکن.  نهاد  صحرا را نام  حیوانات  و همه  آسمان  و پرندگان  بهایم همه
  . نشد یافت

 را  هایش  از دنده ، و یکی  گردانید تا بخفت  مستولی  بر آدم  گران  خدا، خوابیخداوندو 21  
 بنا کرد   بود، زنی  گرفته  از آدم  را که  دنده خدا آنخداوند و 22.  پر کرد  در جایش  و گوشت گرفت
 از   و گوشتی  از استخوانهایم  استخوانی همانا اینست«:   گفت و آدم23.  آورد  نزد آدم  را به و وی
 مرد پدر و   سبب از این24»  . شد  گرفته  از انسان  شود زیرا که  نامیده"نسا"   سبب ، از این گوشتم

 هر   و زنش و آدم25.  خواهند بود  تن  و یک  خواهد پیوست  خویش  با زن،  کرده مادر خود را ترک
  . نداشتند  بودند و خجلت دو برهنه
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   زن و به.  بود، هشیارتر بود  خدا ساختهخداوند   صحرا که  حیوانات و مار از همه3    

  ز میوها«:   مار گفت به  زن2»  نخورید؟  باغ  درختان  از همه  که  است آیا خدا حقیقتا گفته«:  گفت
   مخورید و آن  از آن ، خدا گفت  است  در وسط باغ  که  درختی  از میوه لکن3 ، خوریم  می  باغ درختان
داند در   خدا می بلکه5 نخواهید مرد،  هر آینه«:   گفت  زن مار به4» . مکنید، مبادا بمیرید را لمس
  و چون6» . و بد خواهید بود  نیک ود و مانند خدا عارف شما باز ش  بخورید، چشمان  از آن  که روزی
  افزا، پس  دلپذیر و دانش  و بنظر خوشنما و درختی  نیکوست  خوراک  برای  درخت  آن  دید که زن

 باز شد و   هر دو ایشان  چشمان آنگاه7.  شوهر خود نیز داد و او خورد ، بخورد و به  گرفته اش از میوه
  . ساختند تن خویش ، سترها برای  دوخته  هم  انجیر به  برگهای پس. ند عریان فهمیدند که

 و  خرامید، و آدم  می  نهار در باغ  نسیم  وزیدن  در هنگام  خدا را شنیدند کهخداوندو آواز 8  
 را   خدا آدمخداوندو 9.  کردند  پنهان  باغ  درختان  خدا در میانخداوند را از حضور   خویشتن زنش

  ، زیرا که  گشتم ، ترسان  شنیدم  را در باغ  آوازت چون«:  گفت10» ؟ کجا هستی«:  داد و گفتندا در 
   که  درختی ؟ آیا از آن  عریانی  تو را آگاهانید که که«:  گفت11 ».  کردم  خود را پنهان پس.  انمعری

 از  ، وی  ساختی  من  قرین که   زنی این«:   گفت آدم12» ؟ ، خوردی  نخوری  از آن  که  کردم تو را قدغن
   که  کار است  چه این«:   گفت  زن خدا به خداوند  پس13» .  خوردم  داد که  من  به  درخت همیو

  ».  خوردم مار مرا اغوا نمود که«:   گفت زن» ؟ کردی
  انات حیو ه و از هم  بهایم ، از جمیع  کار کردی  این چونکه«:   مار گفت  خدا بهخداوند  پس14  

و 15.  خورد  خواهی  خاک  عمرت  ایام  و تمام  رفت  خواهی  راه بر شکمت!  تر هستی صحرا ملعون
؛ او سر تو را خواهد کوبید و  گذارم  می  وی ذریت  تو و  ذریت ، و در میان  تو و زن  در میان عداوت
  ؛ با الم  گردانم را بسیار افزون تو   و حمل الم«:   گفت  زن و به16» . کوبید  را خواهی  وی هتو پاشن
و 17» . خواهد کرد  خواهـد بود و او بر تو حکمرانی  شوهرت  تو به  زایید و اشتیاق  خواهی فرزندان

  ، گفتم  امـر فرمـوده  که  خـوردی  درخت  و از آن  را شنیـدی ات  زوجه  سخن چونکه«:   گفت  آدم به
   خواهی  با رنـج  از آن  عمـرت  ایام  شـد، و تمام  ملعون ـن تـو زمی  بسبب ، پـس  نخـوری از آن
   عرق و به19 خورد،   صحرا را خواهی های  خواهد رویانید و سبزه  نیز برایت خار و خس18. خورد
 تو   زیرا که  شدی  گرفته  از آن ، که  گردی  راجع  خاک  به  که  خورد تا حینی  خواهی  نان ات پیشانی
  ».  برگشت  خواهی  خاک  و به  هستی خاک
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 خدا خداوندو  21 .  است  زندگان  او مادر جمیع  نهاد، زیرا که  خود را حوا نام  زن و آدم20  
همانا «:   خدا گفتخداوندو 22.  را پوشانید  و ایشان  بساخت  از پوست  و زنش  آدم رختها برای

 خود را دراز کند   مبادا دست اینک.  و بد گردیده   نیک  عارف ، که  است  از ما شده  یکی  مثل انسان
   عدن خدا، او را از باغخداوند   پس23 ». ماند  ابد زنده خورد، و تا به ب  نیز گرفته  حیات و از درخت

   طرف  کرد و به  را بیرون  آدم پس24.  بود، بکند  شده  گرفته  از آن  را که  کرد تا کار زمینی بیرون
کرد تا   می  هر سو گردش  به  را که  داد و شمشیر آتشباری  را مسکن ، کروبیان ن عد  باغ شرقی
  . کند  را محافظت  حیات  درخت طریق

  

  مردی«:   را زایید و گفت قائن ،  و او حامله شده  خود حوا را بشناخت ، زن و آدم4    

   کارکن قائن  بود، و بان  گله هابیلو .  را زایید و بار دیگر برادر او هابیل2» .  نمودم  حاصل از یهوه
و 4.  آوردخداوند   برای  زمین  از محصول ای  هدیه  قائن  شد که ، واقع و بعد از مرور ایام3.  بود زمین
 او را   و هدیه هابیلخداوند و .  آورد ای  آنها هدیه  و پیه  خویشه گل زادگان  نیز از نخست هابیل

، سر   شده  افروخته  شدت  به  قائن  خشم پس.   او را منظور نداشت دیه و ه اما قائن5،  منظور داشت
؟ و چرا سر خود را بزیر   شدی چرا خشمناک«:   گفت  قائن بهخداوند   آنگاه6. خود را بزیر افکند

   بر در، در کمین ، گناه  نکردی ؟ و اگر نیکویی شدی  نمی ، آیا مقبول کردی  می اگر نیکویی7؟  افکندی
  ».  مسلط شوی  تو دارد، اما تو بر وی  و اشتیاق تاس

 بر برادر   در صحرا بودند، قائن  شد چون و واقع.   گفت  سخن  با برادر خود هابیل و قائن8  
:  گفت» ؟  کجاست  هابیل برادرت«:   گفت  قائن  بهخداوند  پس9.  ، او را کشت  برخاسته خود هابیل

   نزد من  از زمین  برادرت ؟ خون ای  کرده چه«:  گفت10» ؟  هستم رم براد ، مگر پاسبان دانم نمی«
 را   برادرت  خود را باز کرد تا خون  دهان  که  از زمینی  هستی  تو ملعون و اکنون11! آورد فریاد برمی
  واره و آ و پریشان.  تو ندهد  خود را دیگر به ، همانا قوت  کنی  کار زمین هر گاه12.  فرو برد از دستت
 مـرا  اینک14.   است  زیـاده  از تحملـم عقوبتـم«:   گفتخداوند   به قائن13» . بود  خواهی در جهان

   و آواره و پریشـان.  بـود  خواهـم  تـو پنهـان ، و از روی  مطـرود ساختـی  زمیـن امـروز بـر روی
   وی  بـهخداونـد15»  . خواهـد کشت مرا یابـد، مـرا  شـود هـر که  می  بود و واقع  خواهم در جهان

   قائـن بهخداونـد و » . شـود  گرفتـه  انتقـام  چنـدان  را بکشـد، هفـت  قائـن  هـر که پس«:  گفت
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  بیـرونخداونـد  از حضور   قائن پـس16.  را نکشــد  او را یابـد، وی  هـر که  داد که ای نشانـی
  . شـد ، ساکــن  عـدن ـی شرقـ  نـود، بطـرف  و در زمیـن رفـت

  کرد، و آن  بنا می و شهری.  را زایید ، خنوخ  شده  حامله پس.   خود را شناخت ه زوج و قائن17  
 را   عیراد متولد شد، و عیراد، محویائیل  خنوخ و برای18.  نهاد  نام  پسر خود، خنوخ  اسم شهر را به

 خود   برای ، دو زن و لمک19.  را آورد ، لمک ئیل را آورد، و متوشا ، متوشائیل آورد، و محویائیل
 و  نشینان  پدر خیمه وی. زایید  را ، یابال و عاده20.   را ظله  بود و دیگری  نام  را عاده ، یکی گرفت

  و ظله22.  بود  و نی  بربط  نوازندگان ه پدر هم وی.  بود  یوبال  برادرش و نام21.  بود  مواشی صاحبان
و 23.   بود ، نعمه  قائن و خواهر توبل.  بود  و آهن  مس  هر آلت  صانع  را زایید، که ائن ق نیز توبل

!  گیرید  مرا گوش ، سخن  لمک  زنان ای!  مرا بشنوید ، قول  و ظله  عاده ای«:   خود گفت  زنان  به لمک
   هفت  قائن ر برایاگ24.   خویش  ضرب  را بسبب  خود، و جوانی  جراحت  بسبب  را کشتم زیرا مردی

 خود   بار دیگر زن  آدم پس25» .  چندان ، هفتاد و هفت  لمک  برای  شود، هر آینه  گرفته  انتقام چندان
   قرار داد، به  من  دیگر به خدا نسلی«:   نهاد، زیرا گفت  نام  بزاد و او را شیث ، و او پسری را شناخت

در .  نامید  متولد شد و او را انوش  نیز پسری  شیث برایو 26» .  او را کشت  قائن  که  هابیل عوض
  . کردند  شروع  یهوه  اسم  خواندن  به آنوقت

  

 خدا او را   شبیه  را آفرید، به  خدا آدم  که  در روزی  آدم  پیدایش  کتاب  است این5    

 نهـاد، در روز  نام»  مآد« را   داد و ایشـان  را برکت و ایشان.  را آفرید  ایشان نر و ماده2،  ساخت
  .  ایشـان آفرینـش

   خود آورد، و او را شیث  و بصورت  شبیه  به  پسری ، پس  بزیست  سال  صد و سی و آدم3  
   تمام پس5.  آورد  و دختران  بود، و پسران ، هشتصد سال  شیث  بعد از آوردن  آدم و ایام4. نامید
 را  ش، و انو  بزیست  سال  صد و پنج و شیث6.  مرد  بود که  سال ، نهصد و سی  زیست  که  آدم ایام
و 8.  آورد  و دختران  و پسران  بزیست  سال ، هشتصد و هفت  انوش  بعد از آوردن و شیث7 .آورد
و 10.  را آورد ، و قینان  بزیست  نود سال و انوش9.  مرد  بود که  سال ، نهصد و دوازده  شیث  ایام هجمل

  پس11.  آورد  و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال ، هشتصد و پانزده  قینان آوردن بعد از  انوش
.  را آورد ئیل، و مهلل  بزیست  هفتاد سال ینانو ق12.  مرد  بود که  سال  نهصد و پنج  انوش  ایام جمله
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و 14.  آورد ختران و د  کرد و پسران  زندگانی  سال ، هشتصد و چهل  مهللئیل  بعد از آوردن و قینان13
 ، و یارد را  بزیست  سال  و پنج ، شصت و مهللئیل15.  مرد  بود که  سال ده ، نهصد و  قینان  ایام تمامی
.  آورد  و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال  یارد، هشتصد و سی  بعد از آوردن و مهللئیل16. آورد

   و دو سال و یارد صد و شصت18.  مرد  بود که سال  ، هشتصد و نود و پنج  مهللئیل  ایام  همه پس17
 و   کرد و پسران  زندگانی ، هشتصد سال  خنوخ و یارد بعد از آوردن19.  را آورد ، و خنوخ بزیست
   و پنج  شصت و خنوخ21.  مرد  بود که  و دو سال  یارد، نهصد و شصت  ایام و تمامی20.  آورد دختران

   با خدا راه ، سیصد سال  متوشالح  بعد از آوردن و خنوخ22. ا آورد ر ، و متوشالح  بزیست سال
  و خنوخ24 . بود  سال  و پنج ، سیصد و شصت  خنوخ  ایام و همه23.  آورد  و دختران  و پسران رفت می

   سال  صد و هشتاد و هفت و متوشالح25.   شد، زیرا خدا او را برگرفت  و نایاب رفت  می با خدا راه
   زندگانی ، هفتصد و هشتاد و دو سال  لمک  بعد از آوردن و متوشالح26.  را آورد ، و لمک بزیست

.  مرد  بود که  سال  و نه ، نهصد و شصت  متوشالح  ایام  جمله پس27.  آورد  و دختران کرد و پسران
 ما  این«:   گفت  نهاده  نام  را نوح و وی29.  آورد ، و پسری  بزیست  صد و هشتاد و دو سال و لمک28

» . کرد  را ملعون  آنخداوند   که  ما از زمینی  دستهای  ما و از محنت  خواهد داد از اعمال را تسلی
.  آورد  و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال ، پانصد و نود و پنج  نوح  بعد از آوردن و لمک30
  . مرد  که بود  سال ، هفتصد و هفتاد و هفت  لمک  ایام  تمام پس31

 . را آورد  و یافث  و حام  سام  نوح  بود، پس  پانصد ساله و نوح32  

  

  ان و دختر  زمین  بر روی  زیاد شدن  کردند به  شروع  آدمیان  چون  شد که و واقع6    

   نیکومنظرند، و از هر کدام  را دیدند که  آدمیان  خدا دختران پسران2  متولد گردیدند،  ایشان برای
   دائما داوری  در انسان  من روح«:   گفتخداوندو 3. گرفتند  می  خویشتن  برای  خواستند، زنان که

   ایام و در آن4» . خواهد بود  سال  صد و بیست  وی  ایام لیکن.   او نیز بشر است نخواهد کرد، زیرا که
 در آمدند و   آدمیان ختران د به  خدا  پسران  که و بعد از هنگامی.  بودند  تنومند در زمین مردان

و 5 . نامور شدند  سلفْ، مردان  زمان در  بودند که  جبارانی  اوالد زاییدند، ایشان  ایشان آنها برای
   دائما محض  وی  دل ، و هر تصور از خیالهای  بسیار است  در زمین  انسان  شرارت دید کهخداوند 
   خود محزون  بود، و در دل  ساخته  را بر زمیـن  انسان  شد که  پشیمانخداوندو 6.   است شرارت
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 و   و بهایم ، انسان  محو سازم  زمین ، از روی ام  آفریـده  را که انسـان«:   گفـتخداوندو 7.  گشت
خداوند  در نظـر  اما نـوح8» .  ایشـان  از ساختن  شدم  متأسف  هوا را، چونکه  و پرندگان حشرات
  .  یافـت التفـات
   با خدا راه و نوح.   بود، و در عصر خود کامل  عادل  مردی نوح.   نوح  پیدایش  است این9  

   و زمین  نیز بنظر خدا فاسد گردیده و زمین11 .  و یافث  و حام سام:  پسر آورد  سه و نوح10.  رفت می
 خود   بشر راه مامی ت ، زیرا که  است  فاسد شده  اینک  را دید که و خدا زمین12.  بود  پر شده از ظلم

  . بودند  کرده فاسد را بر زمین
   بسبب  زمین ، زیرا که  است  رسیده  حضورم  بشر به  تمامی انتهای«:   گفت  نوح و خدا به13  
 خود   برای پس14.   ساخت  خواهم  هالک  را با زمین  ایشان  من و اینک.   است  شده  پر از ظلم ایشان
و 15.  قیر بیندا  را به  و بیرونش  و درون  بنا کن  در کشتی بساز، و حجرات کوفر   از چوب ای کشتی
   آن  و ارتفاع  ذراع  پنجاه  باشد، و عرضش  سیصد ذراع  کشتی  طول  بساز که  ترکیب  را بدین آن
را در   و در کشتی.   کن  از باال تمام  ذراعی  را به  بساز و آن  کشتی  برای ای و روشنی16 .  ذراع سی

   را بر زمین  آب  طوفان  من زیرا اینک17.  بساز  و فوقانی  و وسطی  تحتانی  بگذار، و طبقات  آن جنب
 بر  و هر چه.   گردانم  هالک  باشد، از زیر آسمان  در آن  حیات  روح  را که  تا هر جسدی آورم می

 آمد، تو و   در خواهی  کشتی ، و به مساز  عهد خود را با تو استوار می لکن18. ، خواهد مرد  است زمین
   از همه ، جفتی جسدی ، از هر ذی  حیوانات و از جمیع19.  با تو  پسرانت  و ازواج ات  و زوجه پسرانت

   اجناس  به از پرندگان20.  باشند ، نر و ماده  داری  نگاه  زنده  آورد، تا با خویشتن  در خواهی  کشتی به
 نزد تو   آنها، دودو از همه  اجناس  به  زمین  حشـرات  آنها، و از همه  اجنـاس  به آنها، و از بهایـم
 نما تا   و نـزد خود ذخیـره شـود، بگیر  خورده  که ای و از هـر آذوقه21.   داری  نگاه آینـد تا زنـده

  ود، عمل خـدا او را امر فرمـ  هرچـه  کرد و به  چنین  نوح پس22» . باشد تو و آنها خوراک برای
  .نمـود

  

 در آیید، زیرا تو را   کشتی  به ات  خانه  اهل تو و تمامی«:   گفت  نوح  بهخداوندو 7    

 با خود بگیر،  ، نر و ماده  هفت ، هفت  پاک  بهایم و از همه2 .  دیدم  حضور خود عادل  عصر به در این
 بر   را، تا نسلی ، نر و ماده  هفت  نیز هفت ن آسما و از پرندگان3 ، ، دودو، نر و ماده  ناپاک هایمو از ب
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   باران  شب  روز و چهل  روز دیگر، چهل  بعد از هفت  من زیرا که4 .  داری  نگاه  زمین تمام  روی
  ». سازم  محو می  زمین ، از روی ام  ساخته  را که ، و هر موجودی بارانم می

 بود،   ششصد ساله و نوح6 . نمود  بود، عمل ه را امر فرمود اوخداوند   آنچه  موافق  نوح پس5  
   به  طوفان  آب از  با وی  پسرانش  و زنان  و زنش  و پسرانش و نوح7 . آمد  بر زمین  آب  طوفان چون
دودو، 9،   زمین  حشرات  و از همه ، و از پرندگان  ناپاک  و از بهایم  پاک از بهایم8 . در آمدند کشتی

 شد بعد از  و واقع10.  بود  را امر کرده  خدا نوح  در آمدند، چنانکه  کشتی  به ، نزد نوح نر و ماده
  . آمد  بر زمین  طوفان  آب  روز که هفت

   روز جمیع ، در همان  دوم  از ماه ، در روز هفدهم  نوح  ششصد از زندگانی و در سال11  
 بر   شب  روز و چهل ، چهل و باران12.   گشوده  آسمان  شد، و روزنهای  شکافته  عظیمه لج های چشمه
  ه زوج  و سه  نوحه، و زوج  و یافث  و حام ، سام  و پسرانش  روز نوح در همان13. بارید  می  زمین روی

   به  بهایم ه آنها، و هم  اجناس  به  حیوانات  و همه ایشان14.  شدند  کشتی  داخل ، با ایشان پسرانش
 آنها،  اجناس   به  پرندگان  آنها، و همه  اجناس خزند به  می  بر زمین که   حشراتی ه آنها، و هم اجناس
 در   کشتی  به  دارد، نزد نوح  حیات  روح  که  جسدی دودو از هر ذی15.   بالداران  و همه  مرغان همه

.  بود  را امر فرموده  خدا وی جسد آمدند، چنانکه  از هر ذی  آمدند نر و ماده  که و آنهایی16. آمدند
  .  او بست  در را از عقبخداوندو 

   از زمین  که  را برداشت  افزود و کشتی  همی آمد، و آب  می  روز بر زمین  چهل و طوفان17  
 بر  و آب19.  رفت  می  آب  بر سطح  افزود، و کشتی  همی ، بر زمین  یافته  غلبه و آب18. بلند شد

.  آسمانها بود، مستور شد  زیر تمامی  بلند که  کوههای  همه ، تا آنکه  یافت  زیاد و زیاد غلبه زمین
   بر زمین  که جسدی و هر ذی21.  و کوهها مستورگردید  یافت  غلبه  باالتر، آب  ذراع پانزده20

،   آدمیان ، و جمیع  زمین بر  خزنده  حشرات  و کل  و حیوانات  و بهایم کرد، از پرندگان  می حرکت
و خدا محو کرد 23.   بود، مرد  در خشکی  او بود، از هر که  در بینی  حیات  روح م د هرکه22 .مردند

 از  ، پس  آسمان و پرندگان   و حشرات  و بهایم  بود، از آدمیان  زمین  بر روی  را که هر موجودی
 صد و   بر زمین و آب24.  ماند  بود فقط باقی  در کشتی  وی  همراه  با آنچه و نوح.  محو شدند زمین
  . یافت  می  روز غلبه پنجاه
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 بودند، بیاد   در کشتی  با وی  را که  بهایمیه و هم  حیوانات ه و هم و خدا نوح8    

   بسته  آسمان  و روزنهای  لجه های و چشمه2.  گردید  ساکن  وزانید و آب  بر زمین و خدا بادی. آورد
 صد و  و بعد از انقضای.   برگشت  زمین  از روی رفته  رفته و آب3 . باز ایستاد  از آسمان  و بارانشد،
و تا 5.   قرار گرفت  آرارات  بر کوههای ، کشتی  هفتم  از ماه و روز هفدهم4 شد،   کم  روز، آب پنجاه
و 6.  کوهها ظاهر گردید های ، قله  دهم  از ماه شد، و در روز اول  کمتر می رفته  رفته ، آب  دهم ماه
او .  را رها کرد و زاغ7.  بود، باز کرد  ساخته  را که  کشتیه دریچ  نوح  روز که از چهل شد بعد  واقع

 کبوتر را از نزد خود رها کرد تا  پس8.  شد  خشک  از زمین بود تا آب ، در تردد می  رفته بیرون
،   خود نیافت ای پ  کف  برای  نشیمنی اما کبوتر چون9.   است  شده  کم  زمین  از روی  آیا آب ببیند که
 خود را دراز کرد و   دست پس.   برگشت  کشتی  به  بود، نزد وی  زمین  روی  در تمام  آب زیرا که

، باز کبوتر را از   کرده  روز دیگر نیز درنگ و هفت10.  در آورد  کشتی  نزد خود به  را گرفته آن
   در منقار وی  تازه  زیتون  برگ ینک، و ا  برگشت  عصر، کبوتر نزد وی و در وقت11.  رها کرد کشتی
،   نموده  روز دیگر نیز توقف و هفت12.   است  شده  کم  زمین  از روی آب   که  دانست  نوح پس.  است

  .  برنگشت کبوتر را رها کرد، و او دیگر نزد وی
   نوح سپ.  شد  خشک  زمین  از روی ، آب  اول  از ماه  در روز اول  ششصد و یکم و در سال13  
 از  م و هفت و در روز بیست14.  بود  خشک  زمین  روی ، و اینک ، نگریست  را برداشته  کشتی پوشش

 شو، تو و   بیرون از کشتی«16:  ، گفت  ساخته  را مخاطب  خدا نوح آنگاه15 . شد  خشک ، زمین  دوم ماه
  جسدی ، هر ذی  نزد خود داری  را که  حیواناتی هو هم17.  با تو  پسرانت  و ازواج  و پسرانت ات زوجه

،   منتشر شده  آور، تا بر زمین ، با خود بیرون  بر زمین ه خزند  حشرات  و کل  و بهایم را از پرندگان
   بیرون ، با وی  پسرانش  و زنان  او و زنش  و پسران  نوح پس18» . بارور و کثیر شوند در جهان
  کند، به  می  حرکت  بر زمین ، و هر چه  پرندگان ه و هم ات حشره و هم  حیوانات هو هم19. آمدند
 و از   پاکه بنا کرد، و از هر بهیمخداوند   برای  مذبحی و نوح20.  در شدند  به  آنها، از کشتی اجناس

 بویید و   خوش  بویخداوندو 21.  گذرانید  بر مذبح  سوختنی های ، قربانی  گرفته  پاک ههر پرند
   دل  خیال ، زیرا که  نکنم  لعنت  انسان  را بسبب  دیگر زمین بعد از این«:   خود گفت  در دلخداوند
   که مادامی22.   کردم ، چنانکه  نکنم  را هالک  حیوانات ، و بار دیگر همه  بد است  از طفولیت انسان
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 نخواهد   موقوف  شب، و روز و  و تابستان  و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان ، زرع  است  باقی جهان
  ».شد
  

  بارور و کثیر شوید و زمین«:   گفت ، بدیشان  داده  را برکت  و پسرانش و خدا، نوح9    

، و بر هر   آسمان  پرندگان ه و بر هم  زمین  حیوانات ه شما بر هم  شما و هیبت و خوف2. را پر سازید
و هر 3. اند  شده  شما تسلیم  دست  به دریا خواهد بود؛  ماهیان هخزد، و بر هم  می  بر زمین چه

مگر 4،   شما دادم  سبز به  علف  را چون همه.  باشد  شما طعام  دارد، برای  زندگی  که ای جنبنده
 شما   جان  شما را برای  خون  انتقام و هر آینه5.  او باشد، مخورید  خون  که  را با جانش گوشت
 را از   انسان  جان ، انتقام  انسان و از دست.   گرفت ا خواهم ر  آن  هر حیوان از دست.   گرفت خواهم
.  شود  ریخته  انسان  دست  به  وی ریزد، خون   انسان  خون هر که6.   گرفت  خواهم  برادرش دست

، در   منتشر شده و شما بارور و کثیر شوید، و در زمین7.   خود ساخت  صورت  را به زیرا خدا انسان
 عهد خود را با شما   من اینک«9:  ، گفت  کرده  خطاب  را با وی  و پسرانش و خدا نوح8 ». بیفزایید آن

   و بهایم  با شما باشند، از پرندگان  که  جانورانی و با همه10،   شما استوار سازم و بعد از شما با ذریت
عهد 11.   زمین وانات حی  جمیع  آمد، حتی  بیرون  از کشتی  با شما، با هر چه  زمین  حیواناتهو هم

   نشود، و طوفان  هالک  طوفان جسد از آب  بار دیگر هر ذی  که گردانم خود را با شما استوار می
  ». کند  را خراب  نباشد تا زمین بعد از این

   جانورانیه خود و شما، و هم ، در میان بندم  می  من  که  عهدی  نشان اینست«:  و خدا گفت12  
   که  عهدی  آن ، و نشان گذارم  خود را در ابر می قوس13:  ابد  تا به ند، نسال بعد نسل با شما باش که

 در ابر  ، و قوس  گسترانم  زمین  ابر را باالی  که و هنگامی14. ، خواهد بود  است  و جهان  من در میان
باشد، بیاد  د میجس  ذی  جانوران  و شما و همه  من  در میان  عهد خود را که آنگاه15ظاهر شود، 

 در ابر  و قوس16.  کند  را هالک جسدی  دیگر نخواهد بود تا هر ذی  طوفان و آب.  آورد خواهم
   خدا و همه  در میان  را که  عهد جاودانی  آن  تا بیاد آورم  نگریست  را خواهم خواهد بود، و آن

   نشان  است این«:   گفت  نوح و خدا به17» .  است  بر زمین  که جسدی ، از هر ذی  است جانوران
   ».  است  بر زمین  که جسدی ر ذی خود و ه  در میان  استوار ساختم  که عهدی
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.   است  پدر کنعان و حام.  بودند  و یافث  و حام  آمدند، سام  بیرون  از کشتی  که  نوح و پسران18
  . شد  منشعب  جهان  تمامی ، و از ایشان  پسر نوح اینانند سه19

  ، مست  نوشیده و شراب21.  نمود  غرس  کرد، و تاکستانی  شروع  زمین  فالحت  به و نوح20  
 پدر خود را دید و دو برادر خود  ، برهنگی ، پدر کنعان و حام22.  گردید  خود عریان شد، و در خیمه

  ، برهنگی  رفته پس  خود انداختند، و پس ، بر کتف ، ردا را گرفته  و یافث و سام23.  خبر داد را بیرون
 از  و نوح24  . پدر خود را ندیدند  برهنگی  بود که  باز پس  ایشان و روی. پدر خود را پوشانیدند

  کنعان«:   گفت پس25.  بود  کرده  چه  با وی  پسر کهترش  که ، دریافت  آمده  هوش  خود به مستی
،  و کنعان!   سام  خدای  باد یهوه متبارک«:  گفتو 26» . باشد  بندگان ه خود را بند برادران!  باد ملعون
  ». او باشد ه بند  شود، و کنعان  ساکن  سام های  دهد، و در خیمه  را وسعت خدا یافث27 .باشد او  بنده

 نهصد و   نوح  ایامه جمل پس29.  کرد  زندگانی  سال ، سیصد و پنجاه  بعد از طوفان و نوح28  
  . مرد  بود که  سال پنجاه

  

   بعد از طوفان و از ایشان.   و یافث  و حام ، سام  نوح  پسران  پیدایش  است این10    

  . متولد شدند پسران
:  جومر نو پسرا3.   و تیراس  و ماشک  و توبال  و یاوان  و مادای جومر و ماجوج:   یافث پسران2  

 جزایر  از اینان5.   و دودانیم کتیم و   و ترشیش الیشه:   یاوان و پسران4.  مه و توجر اشکناز و ریفات
  .  خویش های  در امت اش  و قبیله  زبان  موافق  خود، هر یکی  شدند در اراضی ها منشعب امت

 و   و سبته سبا و حویله:   کوش و پسران7.   و فوط و کنعان  و مصرایم کوش:   حام و پسران6  
   در جهان  جبار شدن او به.  نمرود را آورد کوشو 8.  شبا و ددان:   رعمه و پسران.  و سبتکا رعمه
 نمرود، صیاد  مثل «:گویند  می  جهت از این.  جبار بود  صیادیخداوند در حضور  وی9.  کرد شروع

.  شنعار  در زمین  و اکد و کلْنه  بود و ارک ، بابل  وی  مملکت و ابتدای10» .خداوند جبار در حضور
   را در میان و ریسن12 را بنا نهاد،   عیر، و کالح ، و نینوا و رحوبوت رفت   آشور بیرون  زمین از آن11

و 14.  را آورد  و نفتوحیم  و لهابیم  و عنامیم  لودیم و مصرایم13.  بود  بزرگ  شهری و آن.  نینوا و کالح
،  ، صیدون و کنعان15.  را  پدید آمدند و کفتوریم  فلسطینیان  از ایشان  را که  و کسلوحیم فتروسیم
 و   و عرقیان و حویان17 را   و جرجاشیان  و اموریان و یبوسیان16.  خود، وحت را آورد زاده نخست
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و 19 . شدند  منشعب  کنعانیان ، قبایل و بعد از آن.  را  و حماتیان  و صماریان و اروادیان18 را  سینیان
   و صبوئیم  و ادمه  و عموره  سدوم  سمت ه بود، و ب  جرار تا غزه  سمت  به  از صیدون سرحد کنعانیان

  . خود های  و امت ، در اراضی  ایشان  و زبانهای  قبایل  برحسب  حام اینانند پسران20.   الشع تا به
.  بود، از او نیز اوالد متولد شد  بزرگ عابر و برادر یافث  بنی  پدر جمیع  که و از سام21  

 و جاتر و   و حول عوص:  ام ار و پسران23 . اد و لود و ارامفکش و آشور و ار عیالم:   سام پسران22
 را  یکی. و عابر را دو پسر متولد شد25. ، عابر را آورد  را آورد، و شالح و ارفکشاد، شالح24 . ماش
، الموداد و  و یقطان26.   یقطان  برادرش و نام.  شد  منقسم  زمین  وی  در ایام  بود، زیرا که  نام فالج
 و شبا را،   و ابیمائیل و عوبال28 را،   و دقله  و اوزال و هدورام27 را آورد،   و یارح  و حضرموت لفشا
   از میشا بود به  ایشان و مسکن30.  بودند  یقطان  پسران  همه این.  را  و یوباب و اوفیر و حویله29

   و زبانهای  قبایل  برحسب ام س اینانند پسران31.  است  شرقی  از کوههای  کوهی ، که  سفاره سمت
   پیدایش ، برحسب  نوح  پسران اینانند قبایل32 . خویش  های  امت  خود برحسب ، در اراضی ایشان
  . شدند  منشعب ، بعد از طوفان  جهان های  امت  از ایشان  خود که های  در امت ایشان

  

   کوچ  از مشرق  چون  شد که و واقع2.  بود  لغت  و یک  زبان  را یک  جهان و تمام11    

:  یکدیگر گفتند و به3 . گرفتند  یافتند و در آنجا سکنی شنعار  در زمین ای کردند، همواری می
   جای  بود، و قیر به  سنگ  جای  را آجر به و ایشان» .  بپزیم  و آنها را خوب بیایید، خشتها بسازیم«

   برسد، تا نامی  آسمان  به  سرش  را که ، و برجی هیم خود بنا ن  برای بیایید شهری«: و گفتند4.  گچ
 نمود تا شهر و   نزولخداوندو 5» .  شویم  پراکنده  زمین  تمام ، مبادا بر روی  پیدا کنیم  خویشتن برای
   و جمیع  است  یکی همانا قوم«:   گفتخداوندو 6.  نماید کردند، مالحظه  بنا می آدم  بنی  را که برجی
   بکنند، از ایشان  قصد آن  که  کاری  هیچ ناند، و اآل  کرده  کار را شروع  و این  زبان ا یک ر ایشان
 یکدیگر را   تا سخن  سازیم  را در آنجا مشوش  ایشان  و زبان  شویم  نازل اکنون7.  نخواهد شد ممتنع
 شهر باز   و از بنای ت ساخ  پراکنده  زمین  تمام  را از آنجا بر روی  ایشانخداوند  پس8» .نفهمند
 را   جهان  اهل  تمامی  لغتخداوند در آنجا   نامیدند، زیرا که  آنجا را بابل  سبب از آن9. ماندند
  . نمود  پراکنده  زمین  تمام  را از آنجا بر روی  ایشانخداوندو .   ساخت مشوش
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.  آورد  بعد از طوفان سال بود، ارفکشاد را دو   صد ساله  سام چون.   سام  پیدایش  است این10  
و ارفکشاد 12.  آورد  و دختران کرد و پسران   زندگانی  ارفکشاد، پانصد سال  بعد از آوردن و سام11
   سال ، چهار صد و سه  شالح و ارفکشاد بعد از آوردن13.  را آورد  و شالح  بزیست  سال  و پنج سی

 بعد  و شالح15. ، و عابر را آورد  بزیست  سال  سی و شالح14.  آورد  و دختران  کرد و پسران زندگانی
 و چهار  و عابر سی16.  آورد  و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال  عابر، چهارصد و سه از آوردن

 کرد و   زندگانی  سال ، چهار صد و سی  فالج و عابر بعد از آوردن17.  را آورد  و فالج  بزیست سال
 رعو،   بعد از آوردن و فالج19. ، و رعو را آورد  بزیست  سال  سی و فالج18 . آورد  و دختران پسران
، و   بزیست  و دو سال و رعو سی20.  آورد  و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال  و نه دویست
 و   کرد و پسران  زندگانی  سال  و هفت ، دویست ج سرو و رعو بعد از آوردن21.  را آورد سروج
 ناحور،   بعد از آوردن و سروج23. ، و ناحور را آورد  بزیست  سال  سی و سروج22. ورد آ دختران
 را  ، و تارح  بزیست  سال  و نه و ناحور بیست24.  آورد  و دختران  و پسران  بزیست  سال دویست
و 26. آورد   و دختران  کرد و پسران  زندگانی  سال ، صد و نوزده  تارح و ناحور بعد از آوردن25. آورد
  . را آورد  و ناحور و هاران ، و ابرام  بزیست  هفتاد سال تارح

. ، لوط را آورد  را آورد، و هاران  و ناحور و هاران ، ابرام  تارح  که  تارح  پیدایش  است و این27  
  زنان و ناحور  و ابرام29.  بمرد  در اور کلدانیان  خویش  در زادبوم  پدر خود، تارح  پیش و هاران28

  ، پدر ملکه  بود، دختر هاران  نام  ناحور را ملکه و زن.  بود  نام  را سارای  ابرام زن.  خود گرفتند برای
،   خود لوط ه، و نواد  پسر خود ابرام  تارح پس31.  نیاورد ، ولدی  نازاد مانده اما سارای30.  و پدر یسکه
   بیرون  از اور کلدانیان ، با ایشان  را برداشته رام اب  پسرش ه، زوج  خود سارای ، و عروس پسر هاران
،   تارح  زندگانی و مدت32.  نمودند ، در آنجا توقف  رسیده  حران  بروند، و به  کنعان  ارض شدند تا به
  . مرد  در حران  بود، و تارح  سال  و پنج دویست

  

 پدر خود  ه و از خان یش خود، و از مولد خو از والیت«:   گفت  ابرام بهخداوند و 12    

، و   دهم  و تو را برکت  پیدا کنم  عظیم و از تو امتی2 شو،   بیرون  دهم  تو نشان  به  که  زمینی بسوی
 خوانند، و   تو را مبارک  که  آنانی  به  دهم و برکت3.  بود  خواهی ، و تو برکت  سازم  تو را بزرگ نام

  پس4» .  خواهند یافت  برکت  جهان  قبایل و از تو جمیع. واند خ  تو را ملعون  آنکه  به  کنم لعنت
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   ساله  هفتاد و پنج و ابرام.   رفت  وی و لوط همراه.  شد  بود، روانه  بدو فرمودهخداوند  ، چنانکه ابرام
  موال ا ه، و هم  خود لوط ه، و برادرزاد  خود سارای  زن و ابرام5.  آمد  بیرون  از حران  که بود، هنگامی

   بیرون  کنعان  زمین  عزیمت ، به  بودند، برداشته  پیدا کرده  در حران  که  خود را با اشخاصی هاندوخت
.   موره  تا بلوطستان  شکیم  تا مکان گشت  می  در زمین و ابرام6.  شدند  داخل  کنعان  زمین شدند، و به
   تو این  ذریت به«:  ، گفت  ظاهر شده بر ابرام خداوندو 7.  بودند  زمین  در آن  کنعانیان و در آنوقت

، از آنجا  پس8.  ظاهر شد، بنا نمود  بر وی  کهخداوند   برای و در آنجا مذبحی» . بخشم  را می زمین
 و   غربی  بطرف ئیل و بیت.  خود را برپا نمود ، خیمه  کرده ، کوچ  است ئیل  بیت  شرقی  به  که  کوهی به

  و ابرام9.  را خواند  یهوه  بنا نمود و نامخداوند   برای و در آنجا مذبحی.  بود  آن  شرقی  بطرف عای
  . کوچید  جنوب  سمت ، به  کرده  و منازل  مراحل طی

   قحط  مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد، زیرا که  به  شد، و ابرام  زمین  در آن و قحطی10   
:   گفت  خود سارای  زن  ورود مصر شد، به  به  نزدیک  چون ه شد ک و واقع11. کرد  می  شدت در زمین

   زوجه این":  مصر تو را بینند، گویند  اهل همانا چون12.   نیکومنظر هستی  تو زن  که دانم  می اینک«
 خاطر تو   تا به  هستی  تو خواهر من  بگو که پس13.  دارند  نگاه  مرا بکشند و تو را زنده  پس". اوست
 مصر   مصر، اهل  به  مجرد ورود ابرام و به14» . ماند  تو زنده  بسبب  شود و جانم  خیریت  من برای
 او را دیدنـد، و او را در حضـور   فرعـون و امرای15.  منظر اسـت  بسیار خوش  را دیدند که  زن آن

 نمود، و   احسان ابـرام با  و بخاطـر وی16.  در آوردنـد  فرعـون  خانه  را به  وی پس.  ستودند فرعون
خداوند و 17.  شد  و شتـران  االغـان  و ماده  و کنیـزان  و غالمان  و حماران  میشها و گاوان او صاحب
  و فرعـون18 .  مبتال ساخت  سخت  بالیای  به  ابرام ، زوجه  سارای  او را بسبب ه خان  و اهل فرعـون
؟   توسته او زوج  که ؟ چرا مرا خبر ندادی  کردی  من  به ه ک  چیست این«:  ، گفت  را خوانـده ابـرام

  ، روانه او را برداشته.  تو  زوجه ، اینک ن؟ و اآل  گرفتم  زنی  او را به ، که او خواهر منست:  چرا گفتی19
   و تمام اش  خود را امر فرمود تا او را با زوجه ، کسان  وی  در خصوص  فرعون آنگاه20» !شو

  . نمودند روانه  مایملکش
  

و 2.  آمدند  جنوب ، از مصر به ، و لوط  خویش  اموال  خود، و تمام  با زن و ابرام13    

  ئیل  بیت ، به  کرده  منازل ، طی ، از جنوب پس3.  و طال، بسیار دولتمند بود  و نقره  از مواشی ابرام
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 بنا   اول  که  مذبحی  آن  مقام به4،   و عای ئیل  بیت  در ابتدا بود، در میان اش  خیمه  که آمد، بدانجایی
 و   و رمه بود، گله   ابرام  همراه و لوط را نیز که5.  را خواند  یهوه  نام  بود، و در آنجا ابرام نهاده
  های  اندوخته  شوند زیرا که  در یکجا ساکن  که  را نداشت  ایشان  گنجایش و زمین6 .ها بود خیمه
   و شبانان  ابرام  مواشی  شبانان و در میان7.  کنند  جا سکونت  نتوانستند در یک بسیار بود، و ایشان
 لوط   به  ابرام پس8 . بودند  زمین ، ساکن  و فرزیان  کنعانیان  هنگام و در آن.  افتاد  لوط نزاع مواشی
 ما  شد، زیرا که نبا  تو نزاعی  و شبانان  من  شبانان  و تو، و در میان  من زنهار در میان«:  گفت

   چپ  جانب اگر به.   جدا شوی  از من  اینکه ؟ ملتمس  تو نیست  روی  پیش  زمین مگر تمام9.  برادریم
  ».  رفت  خواهم  چپ  جانب  به ، من  روی  راست  و اگر بطرف  رفت  خواهم  راست  بسوی ، من روی

   مانند باغ اش  همه  را بدید که اردن   وادی ، و تمام  خود را برافراشت  چشمان  لوط آنگاه10  
   را خراب  و عموره  سدومخداوند   از آنکه  بود، قبل  صوغر، سیراب  طرف  مصر، به  و زمینخداوند
 کرد، و از   کوچ  شرقی  خود اختیار کرد، و لوط بطرف  را برای  اردن  وادی  لوط تمام پس11. سازد

 خود را   شد، و خیمه  ساکن  ماند، و لوط در بالد وادی کنعان   در زمین ابرام12. یکدیگر جدا شدند
و بعد از جدا 14 . خطاکار بودندخداوند   بسیار شریر و به  سدوم  مردمان لکن13.  کرد  نقل تا سدوم

   در آن  که  خود را برافراز و از مکانی  تو چشمان اکنون«:   گفت  ابرام  بهخداوند ،  از وی  لوط شدن
 تو و   به بینی  می  را که  زمین  این زیرا تمام15 بنگر   و مغرب ، و مشرق  و جنوب  شمال بسوی،  هستی

 غبار   اگر کسی چنانکه.   گردانم  تو را مانند غبار زمین و ذریت16 . بخشید  ابد خواهم  تو تا به یتذر
   کن  گردش  زمین رض و ع برخیز و در طول17.  شود  تو نیز شمرده  را تواند شمرد، ذریت زمین
   شد و در بلوطستان ، روانه  کرده  خود را نقل  خیمه و ابرام18 ». داد  تو خواهم  را به  آن  کهزیرا

  . بنا نهاد  یهوه  برای  گردید، و در آنجا مذبحی ، ساکن  است  در حبرون  که ممری
  

السار، و کدرالعمر، ا ملک ،  شنعار، و اریوک ، ملک  امرافل  شد در ایامو واقع14    

، و   عموره  ملک ، و برشاع  سدوم ، ملک  با بارع  ایشان که2 ها،  امت ، ملک ، و تدعال  عیالم ملک
  همه  این3 . کردند  صوغر باشد، جنگ  که الع ب ، و ملک  صبوئیم ، و شمئیبر، ملک  ادمه ، ملک شناب

ر  کردند، و د ، کدرالعمر را بندگی  سال دوازده4 . پیوستند  باشد، با هم  بحرالملح  که  سدیم در وادی
،   بودند، آمده  با وی  که ، کدرالعمر با ملوکی  چهاردهم و در سال5 . شوریدند ، بر وی  سیزدهم سال
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و 6 . دادند ، شکست  قریتین  در شاوه را ، و ایمیان  را در هام ، و زوزیان  قرنین  را در عشتروت رفائیان
   عین ، به  برگشته پس7 .  صحراست  به  متصل  که  فاران ، سعیر، تا ایل  ایشان  کوه را در حوریان

تامار    در حصون  را نیز که  و اموریان  عمالقه  مرز و بوم  باشد، آمدند، و تمام  قادش مشفاط که
 و  ئیم صبو  و ملک  ادمه  و ملک  عموره  و ملک  سدوم  ملک آنگاه8 . دادند  بودند، شکست ساکن
با 9 نمودند،   آرایی ، صف  سدیم  در وادی ، با ایشان  آمده  صوغر باشد، بیرون  که  بالع ملک

 ملک االسار، چهار   شنعار و اریوک ، ملک ها و امرافل  امت ، ملک  و تدعال  عیالم کدرالعمر ملک
، در آنجا   گریخته و عموره   سدوم  ملوک پس.  قیر بود  پر از چاههای  سدیم و وادی10 .  با پنج ملک

 آنها   مأکوالت  را با تمامی  و عموره  سدوم  اموال و جمیع11 . فرار کردند  کوه  به  و باقیانافتادند
  .، رفتند  برداشته  داشت  بود، با آنچه  ساکن  در سدوم  را که  ابرام ، برادرزاده و لوط12 .، برفتند گرفته

   ممری و او در بلوطستان.  را خبر داد  عبرانی ، ابرام د آمده بو  یافته  نجات  که و یکی13  
 از   ابرام چون14 .عهد بودند  هم  با ابرام  ایشانو.  بود  و عانر بود، ساکن  برادر اشکول  که آموری
،   آورده  خود را بیرون  کارآزموده زادان  از خانه  تن ، سیصد و هجده  یافت  برادر خود آگاهی اسیری

 را  ، ایشان  شده  فرقه  فرقه ، بر ایشان ، او و مالزمانش شبانگاه15 . تاخت ب  تا دان  ایشان عقبدر 
 را باز   اموال و همه16 . نمودند ، تعاقب  است  واقع مشق د  شمال  به  که  حوبه ، تا به  داده شکست
  .آورد باز   و مردان  او را نیز با زنان  و اموال ، و برادر خود، لوط گرفت

   سدوم  بودند، ملک  با وی  که  کدرالعمر و ملوکی  دادن  از شکست  وی و بعد از مراجعت17  
  ، نان ، ملک سالیم و ملکیصدق18 . آمد  بیرون  وی  استقبال د، به باش  الملک  وادی ، که  شاوه  وادی تا به

 باد  مبارک«:  ، گفت  خوانده مبارکو او را 19 بود، '  تعالی  خدای و او کاهن.  آورد  بیرون و شراب
 را   دشمنانت ، که'  تعالی  باد خدای و متبارک20 .  و زمین  آسمان ، مالک'  تعالی  خدای  از جانب ابرام
   را به مردم«:   گفت  ابرام  به  سدوم و ملک21.  داد  یک و او را از هر چیز، ده» . کرد  تسلیم  دستت به
   یهوه  خود را به دست«:   گفت  سدوم  ملک  به ابرام22 ». دار  خود نگاه ا برای ر ل واگذار و اموا من

،   بر نگیرم  نعلینی  یا دوال ای  تو رشته  از اموال که23 ، ، برافراشتم  و زمین  آسمان لک، ما'  تعالی خدای
   عانر و اشکول  و بهره خوردند  جوانان مگر فقط آنچه24 ."  را دولتمند ساختم  ابرام من"  مبادا گویی
  ». خود را بردارند  بهره  رفتند، ایشان  من  همراه  که و ممری
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   ابرام ای«:  ، گفت  رسیده  ابرام  در رؤیا، بهخداوند  ، کالم  وقایع بعد از این15    

  ». تو ، و اجر بسیار عظیم  سپر تو هستم ، من مترس
،  ام ، و مختار خانه روم اوالد می  بی  داد، و من  خواهی ، مرا چه  خداوند یهوه ای«:   گفت ابرام2  

 ».  است  من  وارث زادم ، و خانه  ندادی  مرا نسلی اینک«:   گفت و ابرام3 »؟  است  العاذار دمشقی این
 از   که  کسی  تو نخواهد بود، بلکه  وارث این«:  ، گفت  در رسیده  وی  بهخداوند  ، کالم در ساعت4

 بنگر و   آسمان  بسوی اکنون«:  ، گفت  آورده و او را بیرون5 ». تو خواهد بود درآید، وارث تو  صلب
و 6 ». خواهد بود  تو چنین ذریت«:  ت گف  وی  به پس» . شمرد  آنها را توانی  را بشمار، هرگاه ستارگان

   هستم من«:   را گفت ی و پس7 . کرد سوب مح  عدالت  وی  را برای  آورد، و او، این  ایمانخداوند  به
  ای«:  گفت8 ».  تو بخشم ، به  ارثیت  را به  زمین ، تا این  آوردم  بیرون  تو را از اور کلدانیان  که یهوه

   ساله  سه  ماده گوساله«:   گفت  وی به9 » بود؟  خواهم  آن  وارث  که انم بد  نشان  چه ، به خداوند یهوه
  ». بگیر  من  برای  و کبوتری مری و ق  ساله  سه  و قوچی  ساله  سه و بز ماده

   جفتش  را مقابل ای  کرد، و هر پاره ، دو پاره ، و آنها را از میان  را بگرفت  همه  این پس10  
 . آنها را راند ها فرود آمدند، ابرام  الشخورها بر الشه و چون11 . نکرد  را پاره  مرغان ، لکن شتگذا

،   سخت  ترسناک  تاریکی  شد، و اینک  مستولی  بر ابرام  گران کرد، خوابی  می  غروب  آفتاب و چون12
 نباشد،   ایشان  از آن  که  تو در زمینی  ذریت  که  بدان یقین«:   گفت  ابرام  به پس13 . او را فرو گرفت

 خواهند  م را مظلو  ایشان  خواهند کرد، و آنها چهارصد سال  خواهند بود، و آنها را بندگی غریب
 با  و بعد از آن.  کرد  خواهم  داوری  آنها خواهند بود، من  بندگان  ایشان  که  امتی و بر آن14.  داشت
 نیکو  در پیری، و   رفت  خواهی  سالمتی  خود به و تو نزد پدران15 . خواهند آمد  بسیار بیرون اموال

   هنوز تمام  اموریان ، زیرا گناه رگشت بدینجا خواهند ب  چهارم و در پشت16 . شد  خواهی مدفون
  ».  است نشده

   پر دود و چراغی  شد، تنوری  بود و تاریک  کرده  غروب  آفتاب  چون  شد که و واقع17  
   زمین این«:   و گفت  عهد بست با ابرامخداوند  روز،  در آن18 .ها گذر نمود  پاره  آن  از میان مشتعل

 و   و قنزیان  قینیان یعنی19 ، ام  تو بخشیده  نسل ، به  فرات نهر ، یعنی عظیم نهر  را از نهر مصر تا به
  ». را  و یبوسیان  و جرجاشیان  و کنعانیان و اموریان20 ،  و رفائیان  و فرزیان  و حتیان قدمونیان
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ر ، هاج  مصری و او را کنیزی.  نیاورد  فرزندی  وی ، برای  ابرام ، زوجه و سارای16    

   کنیز من  به پس.   باز داشت مرا از زاییدنخداوند   اینک«:   گفت  ابرام  به  سارای پس2 . بود نام
 در   ابرام  از اقامت  سال  ده و چون3 . نمود  را قبول  سارای  سخن رامو اب» . ، شاید از او بنا شوم درآی
شوهر   ، او را به  را برداشته ی، کنیز خود هاجر مصر  ابرام  زوجه  شد، سارای  سپری  کنعان زمین

  ، خاتونش است   حامله  دید که و چون.  شد  هاجر درآمد و او حامله  به پس4 . داد  زنی ، به خود، ابرام
 تو   آغوش  کنیز خود را به من!  بر تو باد  من ظلم«:   گفت  ابرام  به و سارای5 . حقیر شد بنظر وی

» . کند  و تو داوری  من  در میانخداوند.  ید، در نظر او حقیر شدم در خود د  آثار حمل  و چون دادم
  پس» .  بکن  پسند نظر تو باشد، با وی ، آنچه  توست  دست  کنیز تو به اینک«:   گفت  سارای  به ابرام6

  .  بگریخت  نهاد، او از نزد وی  سختی  بنای  با وی  سارای چون
،   شور است  راه  به  که ای  چشمه ، یعنی  در بیابان ب آ  او را نزد چشمهخداوند  و فرشته7  
  از حضور من«:  گفت» ؟ روی  و کجا می ، از کجا آمدی  هاجر، کنیز سارای ای«:  و گفت8.  یافت
   خود برگرد و زیر دست نزد خاتون«:   گفت  وی بهخداوند   فرشته9 ». ام  گریخته  خود سارای خاتون

 از  ه ک  حدی ، به  گردانم  تو را بسیار افزون ذریت«:   گفت  وی  بهخداونده و فرشت10» . شو او مطیع
   خواهی  و پسری  هستی  حامله اینک«:   را گفت  ویخداوندو فرشته 11 ». نیایند  شماره  به کثرت

   وحشی و او مردی12 .  است  تو را شنیده  تظلمخداوند ا نهاد، زیر  خواهی  نام را اسماعیل زایید، و او
 خود   برادران  همه  روی  ضد او، و پیش  به  هر کس  و دست  ضد هر کس  به  وی خواهد بود، دست

آیا «:  خواند، زیرا گفت»  رئی انتایل« کرد،   تکلم  با وی  را کهخداوند  و او، نام13 ». خواهد بود ساکن
نامیدند، »  رئی بئرلحی« را   چاه  آن سبب  از این14 ». مبیند، نگریست  مرا می  او که  عقب اینجا نیز به

هاجر    پسر خود را که  زایید، و ابرام  پسری و هاجر از ابرام15  . و بارد است  قادش  در میان نکای
  . بزاد  ابرام  را برای  هاجر اسماعیل  بود چون  ساله  هشتاد و شش و ابرام16 . نهاد  نام زایید، اسماعیل

  

   هستم من«:  ، گفت  ظاهر شده  بر ابرامخداوند بود،   ساله نود و نه   ابرام و چون17    

   خود و تو خواهم  را در میان و عهد خویش2 . شو  و کامل  بخرام  من  روی یشپ.   قادر مطلق خدای
   خطاب  وی  خدا به در افتاد و  روی  به  ابرام آنگاه3» . گردانید ، و تو را بسیاربسیار کثیر خواهم بست
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 تو بعد  و نام5 . بود  بسیار خواهی های  پدر امت و تو  با توست  عهد من  اینک اما من«4 : ، گفت کرده
 بسیار  های  تو را پدر امت  خواهد بود، زیرا که  تو ابراهیم  نام  نشود بلکه  خوانده  ابرام از این

و 7 . وجود آیند  از تو به  پادشاهان و رمها از تو پدید آو  و امت و تو را بسیار بارور نمایم6.  گردانیدم
 عهد   نسال بعد نسل  که  بعد از تو، استوار گردانم  خود و تو، و ذریتت  را در میان عهد خویش

   زمین  تمام  تو، یعنی  غربت و زمین8 .  تو را خدا باشم عد از تو ذریت باشد، تا تو را و ب جاودانی
  پس9 ». بود  خواهم  ایشان ، و خدای م ده  ملکیت ابدی  تو به  ذریت ه تو و بعد از تو ب  را، به کنعان
  این10 .  ایشان  تو در نسلهای  تو ذریت دار، تو و بعد از و اما تو عهد مرا نگاه«:   گفت  ابراهیم خدا به
از شما   تو هر ذکوری تو بعد از   و شما و ذریت  من ، در میان  خواهید داشت  نگاه  که  عهد من است

 و   من  در میان باشد که   عهدی  آن  سازید، تا نشان  خود را مختون  قلفه و گوشت11  شود، مختون
زاد   خانه  شما، خواه  در نسلهای هر ذکوری.  شود  از شما مختون  روزه هر پسر هشت12 . شماست

   تو و هر زر خرید تو البتهزاد هر خانه13  تو نباشد، ز ذریت ا  که  زرخرید، از اوالد هر اجنبی خواه
   گوشت  که و اما هر ذکور نامختون14 . باشد  شما عهد جاودانی در گوشت   شود تا عهد من مختون
  ».  است  عهد مرا شکسته  شود، زیرا که  خود منقطع  از قوم  کس  نشود، آن  او ختنه قلفه

   او ساره  نام ، بلکه وان مخ  او را سارای ، نام  تو سارای اما زوجه«:   گفت  ابراهیم و خدا به15  
 داد و   خواهم او را برکت.  بخشید  تو خواهم  به  نیز از وی  داد و پسری  خواهم و او را برکت16 .باشد

   روی  به  ابراهیم آنگاه17 ». پدید خواهند شد  امتها از وی  وجود خواهند آمد، و ملوک  به امتها از وی
 در نود  د و ساره متولد شو  پسری  مرد صد ساله آیا برای«:   خود گفت د و در دل، بخندی در افتاده
خدا 19 ». کند  در حضور تو زیست اسماعیل   که کاش«:   خدا گفت  به و ابراهیم18 » بزاید؟ سالگی
هد خود را ، و ع  بنه  نام  خواهد زایید، و او را اسحاق  تو پسری  برای  ساره ات  زوجه  تحقیق به«:  گفت
،   اسماعیل و اما در خصوص20 . باشد  او بعد از او عهد ابدی ت، تا با ذری  داشت  استوار خواهم با وی

  دوازده.  ، و او را بسیار کثیر گردانم ، بارور گردانم  داده  او را برکت اینک.   فرمودم تو را اجابت
 استوار   عهد خود را با اسحاق لکن21 . ورم بوجود آ  از وی  عظیم امتی پدید آیند، و   از وی رئیس
 خدا از  و چون22 ». تو خواهد زایید  برای  آینده  در سال  وقت  او را بدین  ساره ، که  ساخت خواهم
   و همه  پسر خود، اسماعیل و ابراهیم23 . صعود فرمود شد، از نزد ابراهیم   فارغ  با وی  گفتن سخن
   قلفه ، گوشت  بود، گرفته  ابراهیم  در خانه  که  هر ذکوری د را، یعنی خو  و زرخریدان زادان خانه
   ساله  نود و نه و ابراهیم24 . بود  امر فرموده  وی  خدا به ه کرد، چنانک  روز ختنه  را در همان ایشان
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  ه ک  بود هنگامی  ساله  سیزده ، اسماعیل و پسرش25.  شد  مختون اش  قلفه  گوشت  که بود، وقتی
  و همه27.  گشتند  مختون ، اسماعیل  پسرش و  روز ابراهیم در همان26 . شد  مختون اش  قلفه گوشت
  . شدند  مختون ، با وی  زرخرید از اوالد اجنبی زاد، خواه  خانه ، خواه اش  خانه مردان

  

 در   روز به ی ظاهر شد، و او در گرما ، بر وی  ممری  در بلوطستانخداوندو  18    

. اند  او ایستاده  مرد در مقابل  سه  اینک ، دید که  خود را بلند کرده  چشمان ناگاه2 . بود  نشسته مهخی
 موال،  ای«:  و گفت3 نهاد  ، و رو بر زمین  شتافت ان ایش  استقبال  به  را دید، از در خیمه  ایشان و چون
،  ا شسته خود ر  بیاورند تا پای  آبی کاند4 . خود مگذر ، از نزد بنده تو شدم اگر منظور نظر  اکنون

   روانه  از آن  دهید و پس  خود را تقویت  تا دلهای  بیاورم  نانی و لقمه5  بیارامید، در زیر درخت
  پس6 ».  بکن  گفتی نچهآ«: گفتند» .  است  خود گذر افتاده ، شما را بر بنده  همین شوید، زیرا برای

 را خمیر   و آن  حاضر کن  بزودی  از آرد میده  کیل سه«:   و گفت  شتافت ، نزد ساره  خیمه  به ابراهیم
 خود   غالم ، به  گرفته  نازک خوب  و گوساله  شتافت  رمه  سوی  به و ابراهیم7 ».ها بساز ، گرده کرده

   روی پیش،   بود، گرفته  ساخته  را که ای  و شیر و گوساله  کره پس8 . نماید  را طبخ  آن اد تا بزودید
  ات زوجه«:  گفتند  وی به9 . ایستاد تا خوردند  زیر درخت ان ایش ، و خود در مقابل  گذاشت ایشان
  ، نزد تو خواهم  حیات  زمان  موافق البته«:  گفت10 ».  است  در خیمه اینک«:  گفت» ؟  کجاست ساره

 . او بود، شنید  در عقب  که ای هخیم در   به و ساره» . خواهد شد  را پسری  ساره ات ، و زوجه برگشت
 در   ساره پس12.  بود  شده  منقطع  از ساره  زنان  بودند، و عادت  پیر و سالخورده  و ساره و ابراهیم11
   نیز پیر شده د، و آقایم خواهد بو  مرا شادی ام آیا بعد از فرسودگی«:   خود بخندید و گفت دل

 زایید و   خواهم الحقیقه آیا فی:   خندید و گفت  چه  برای ساره«:  فت گ  ابراهیم  بهخداوند و13 »؟ است
   زمان  موعود، موافق ؟ در وقت  است  مشکلخداوند نزد   امری مگر هیچ14 ؟  پیر هستم  آنکه حال

:  ، گفت  انکار کرده  ساره آنگاه15 ». خواهد شد  را پسری  و ساره شت برگ ، نزد تو خواهم حیات
  ».  خندیدی ، بلکه نی«:  گفت.  ترسید ، چونکه» نخندیدم«

 . نمود  را مشایعت  ایشان  شدند، و ابراهیم  سدوم ، متوجه  از آنجا برخاسته  مردان، آن پس16  
   هر آینه  از ابراهیم  آنکه و حال18 ؟  دارم  مخفی ، از ابراهیم کنم  می  من آیا آنچه«:   گفتخداوندو 17

زیرا 19.   خواهند یافت  از او برکت  جهان های  امت آور پدید خواهد آمد، و جمیع و زور  بزرگ امتی
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 را خداوند   خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق  خانه  و اهل  فرزندان  که شناسم او را می
   وی به،   است  گفته م ابراهی  به  آنچهخداوند  را بجا آورند، تا  و انصاف حفظ نمایند، و عدالت

   ایشان ، و خطایای  است  زیاد شده  و عموره  فریاد سدوم چونکه«:   گفتخداوند  پس20 ».برساند
. اند  کرده ، بالتمام  رسیده  من  به  که  فریادی  این  موافق  تا ببینم شوم  می  نازل اکنون21 ، بسیار گران
 در  و ابراهیم. ، برفتند  شده  متوجه  سدوم  از آنجا بسوی  مردان  آن آنگاه22 ».  دانست واال خواهم

   را با شریر هالک لآیا عاد«:  ، گفت  آمده  نزدیک و ابراهیم23 . بود  هنوز ایستادهخداوندحضور 
 را   مکان  کرد و آن  خواهی  را هالک  باشند، آیا آن  عادل شاید در شهر پنجاه24  کرد؟ خواهی

   کار بکنی  این  مثل حاشا از تو که25 داد؟   نخواهی  باشند، نجات  آن در  که  عادل  پنجاه بخاطر آن
  آیا داور تمام! حاشا از تو.  باشند  و شریر مساوی  و عادل  سازی  هالک  را با شریران  عادالن که

   تمام ، هر آینه  یابم  در شهر سدوم  عادل اگر پنجاه«:   گفتخداوند26»   نخواهد کرد؟ ، انصاف جهان
 و   خاک  که  من اینک«:   گفت  در جواب ابراهیم27» .  دهم  رهایی  خاطر ایشان  را به  مکان نآ

.  باشد  کم ، پنج  عادل  پنجاه شاید از آن28 .  گویم  خداوند سخن  به  که ردم ک ، جرأت خاکستر هستم
 را  ، آن نجا یابم در آ  و پنج اگر چهل«:  گفت»  کرد؟  خواهی ، هالک  پنج  شهر را بسبب آیا تمام
  به«:  گفت»  شوند؟  یافت  در آنجا چهل هر گاه«:  ، گفت  کرده بار دیگر بدو عرض29 ».  نکنم هالک

شاید در .   گویم  نشود تا سخن  خداوند افروخته زنهار غضب«:  گفت30 ».  را نکنم  آن خاطر چهل
  اینک«:  گفت31»  . کرد  کار را نخواهم این،   یابم اگر در آنجا سی«:  گفت»  پیدا شوند؟ آنجا سی
   خاطر بیست به«:  گفت»  شوند؟  در آنجا یافت اگر بیست.   کنم  خداوند عرض  به  که  کردم جرأت

، شاید   کنم  را فقط عرض  دفعه  نشود تا این  خداوند، افروخته خشم«:  گفت32» .  نکنم  را هالک آن
   چونخداوند  پس33 ».  ساخت  نخواهم  را هالک  آن ه خاطر د به«:  گفت»  شوند؟  در آنجا یافت ده

  . کرد  مراجعت  خویش  مکان  به  و ابراهیم  رسانید، برفت  اتمام  به گفتگو را با ابراهیم
  

   نشسته سدومه درواز  شدند، و لوط به  وارد سدوم  دو فرشته  عصر، آن و وقت19    

  اینک«:  و گفت2  نهاد ، رو بر زمین  برخاسته شان ای  استقبال د، به را بدی  لوط ایشان و چون. بود
 خود را بشویید و   را بسر برید، و پایهای  خود بیایید، و شب  بنده  خانه ، به  من  آقایان  ای اکنون

اما 3 ».  بسر بریم  را در کوچه  شب که، بل نی«: گفتند» . گیرید  خود را پیش ، راه  برخاسته بامدادان
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 نمود و   ضیافتی  ایشان  شدند، و برای  داخل اش  خانه ، به  بسیار نمود، با او آمده  را الحاح  ایشان چون
   مردم  شهر، یعنی  مردان  بودند که  هنوز نرفته  خواب و به4 . کردند  تناول ، پس  فطیر پخت ننا

،   لوط ندا در داده و به5  کردند را احاطه   وی ، خانه انب از هر ج  قوم  و پیر، تمام ، از جوان سدوم
  ن آور تا ایشا  نزد تو درآمدند، کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون  به  امشب که  دو مرد آن«: گفتند

  ای«:  و گفت7   خود ببست  آمد و در را از عقب  بیرون ، بدرگاه  نزد ایشان  لوط آنگاه6 ». را بشناسیم
 نزد  ن را اآل ایشان. اند  مرد را نشناخته  که  دو دختر دارم  من اینک8 . مکنید دی، زنهار ب  من برادران

 دو مرد ندارید،   بدین  کاری لکن.  بکنید  در نظر شما پسند آید، با ایشان  و آنچه  آورم شما بیرون
 آمد تا   یکی نای«: و گفتند» .دور شو«: گفتند9 ».اند  آمده  من  سقف  زیر سایه  همین  برای زیرا که
،   لوط  مرد، یعنی پس بر آن» .  بدتر کنیم  با تو از ایشان ناآل. کند  می  داوری ود و پیوسته ما ش نزیل

  . آمدند تا در را بشکنند ، نزدیک  آورده  هجوم بشدت
 درآوردند و در را   خانه  را نزد خود به ، لوط  آورده  خود را پیش  دو مرد، دست  آن آنگاه10  

 از   مبتال کردند، که  کوری ، به  بودند، از خرد و بزرگ  در خانه  به  را که  اشخاصی اما آن11 .ستندب
 دیگر دراینجا  آیا کسی«:  گفتند  لوط  دو مرد به و آن12 . ساختند  را خسته تن در، خویشتنجس

زیرا 13  آور،  بیرون  مکان ، از این اری را در شهر د  خود و هر که  و دختران  و پسران ؟ دامادان داری
 و   رسیدهخداوند حضور   به  فریاد شدید ایشان ، چونکه  ساخت  خواهیم  را هالک  مکان  ما این که

   خود که ، با دامادان  رفته  بیرون  لوط پس14 ».  کنیم  را هالک  تا آن  است هما را فرستادخداوند 
   اینخداوند شوید، زیرا   بیرون  مکان برخیزید و از این«:  ، گفت  کرده  او را گرفتند، مکالمه دختران

  . آمد  مسخره اما بنظر دامادان» .کند  می شهر را هالک
   خود را با این برخیز و زن«: ، گفتند  را شتابانیده ، لوط  دو فرشته  فجر، آن  طلوع و هنگام15  

،   مردان نمود، آن می  تأخیر و چون16 ». ی شو  شهر هالک مبادا در گناه حاضرند بردار،  دو دختر که
 نمود و او   شفقت  بر ویخداوند   را گرفتند، چونکه  هر دو دخترش  و دست  زنش  او و دست دست

   یکی  بودند که  آورده  را بیرون  ایشان  شد چون و واقع17.  شهر گذاشتند ، در خارج  آورده را بیرون
 بگریز،   کوه  به ، بلکه  مایست  وادی  منگر، و در تمام  و از عقب اب خود را دری جان«:   گفت  وی به

   التفات  در نظرت ات همانا بنده19 ! مباد  آقا چنین ای«:   گفت شان بدی لوط18 ».  شوی مبادا هالک
  ه ک  ندارم  آن  قدرت ، و من  را رستگار ساختی  جانم  که  کردی  من  به  عظیم  و احسانی  است یافته
 فرار   تا بدان  است  شهر نزدیک  این اینک20.   بال مرا فرو گیرد و بمیرم ، مبادا این  فرار کنم  کوه به

 نوزدهمفصل  / کتاب پیدایش



24 

بدو 21 ». ماند  زنده ، تا جانم یر نیستآیا صغ.   فرار کنم  تا بدان  بده اذن.  ، و نیز صغیر است کنم
  ، واژگون  را نمودی  آن  سفارش  را که هری، تا ش  فرمودم  امر نیز تو را اجابت  در این اینک«:  گفت
   سبب از این» . کرد توانم  نمی ، هیچ  تا تو بدانجا نرسی ، زیرا که  فرار کن  جا بزودی بدان22 . نسازم
.  شد داخل صوغر   به  کرد، لوط  طلوع  بر زمین  آفتاب و چون23 .غر شد صو  به'  شهر مسمی آن
  و آن25 . بارانید  از آسمانخداوند، از حضور  ، گوگرد و آتش  عموره و  بر سدومخداوند  آنگاه24

   او، از عقب اما زن26 .  ساخت  را واژگون  زمین نباتات شهرها و   سکنه ، و جمیع  وادی شهرها، و تمام
  . گردید  از نمک ، ستونی خود نگریسته

   ایستادهخداوند حضور   به در آن   که  مکانی  آن  سوی  و به  برخاست ، ابراهیم بامدادان27  
 دود   اینک ، دید که  نظر انداخت  وادی  زمین ، و تمام  و عموره  سدوم  سوی  به و چون28 . بود، رفت

 کرد، خدا   را هالک  وادی  خدا شهرهای  که و هنگامی29 .رود  می باال  دود کوره ، چون  زمین آن
 در آنها   لوط  را که  شهرهایی  آن  آورد، چون  بیرون  انقالب ز آن را ا  یاد آورد، و لوط  را به ابراهیم
  .  ساخت  بود، واژگون ساکن

 در صوغر   شد زیرا ترسید که  ساکن  از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه و لوط30  
ر ما پیر پد«:   گفت  کوچک  به و دختر بزرگ31 .  گرفت' نی سک  با دو دختر خود در مغاره پس. بماند
بیا تا پدر خود 32 . ما در آید ، به  جهان  کل عادت   برحسب  که  نیست  زمین  بر روی  و مردی شده

،   شب  در همان پس33 ».  داریم  از پدر خود نگاه نسلی، تا  ، و با او همبستر شویم  بنوشانیم را شراب
 و  بیدن شد، و او از خوا  همخواب ش با پدر خوی  آمده  نوشانیدند، و دختر بزرگ پدر خود را شراب

   با پدرم  دوش اینک«:   گفت  کوچک  به  روز دیگر، بزرگ  شد که و واقع34 . نشد  آگاه  وی برخاستن
ر خود  از پد  شو، تا نسلی  همخواب ، و تو بیا و با وی  بنوشانیم  نیز او را شراب ، امشب  شدم همخواب

 شد، و او   وی  همخواب  نوشانیدند، و دختر کوچک ر خود را شراب نیز پد  شب آن35 ».  داریم نگاه
  و آن37.  شدند  از پدر خود حامله  هر دو دختر لوط پس36.  نشد  آگاه  وی  و برخاستن از خوابیدن

   نیز پسری و کوچک38 .  است  او تا امروز پدر موآبیان نهاد، و  نام ، او را موآب  زاییده ، پسری بزرگ
  .  است عمون  پدر بنی  تا بحال وی.  نهاد  نام عمی و او را بنبزاد، 
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 و شور   قادش  کرد، و در میان  کوچ  جنوبی  ارض  از آنجا بسوی  ابراهیم پس20    

  او خواهر من «  که ، گفت  خود، ساره زن  در خصوص و ابراهیم2 .  گرفت  شد و در جرار منزل ساکن
 ظاهر  ملک ، بر ابی  شب و خدا در رؤیای3 .  را گرفت ، ساره ر، فرستادهجرا  ، ملک ملک و ابی» . است
» .باشد  می  دیگری  زوجه ، زیرا که  گرفتی  که  زن  این  بسبب ای  تو مرده اینک«:   گفت  وی ، به شده

   خواهی ک را هال  عادل متی خداوند، آیا ا ای«:   گفت پس.  بود  نکرده  او نزدیکی ، هنوز به ملک و ابی4
 "؟  است او برادر من"   که ، و او نیز خود گفت"  است او خواهر من"   که  نگفت  من مگر او به5 کرد؟

   این  که دانم  نیز می من«:   را در رؤیا گفت خدا وی6 ».  را کردم  خود این  دستی  پاک و  دلی  ساده به
   سبب ، و از این  خطا نورزی  من  به  که  داشتم  نیز تو را نگاه ، و من  خود کردی  دلی  ساده را به

  ، و برای  است  او نبی ، زیرا که  مرد را رد کن  این  زوجه ن اآل پس7 .  نمایی  او را لمس  که نگذاشتم
   تو باشد، هر آینه  از آن  تو و هر که  که ، بدان ، و اگر او را رد نکنی  بمانی تو دعا خواهد کرد تا زنده

  ». مردخواهید
   ایشان  سمع  امور را به  این ، همه  خود را طلبیده  خادمان ، جمیع  برخاسته ملک ، ابی بامدادان8  

   ما چه به«:  ، بدو گفت  را خوانده ، ابراهیم ملک  ابی پس9 . شدند  بسیار ترسان ید، و ایشانرسان
  ارهای و ک  آوردی  عظیم  گناهی  من کتممل  و بر  بر من ، که  بودم  کرده  گناه  تو چه ؟ و به کردی

 »؟  کار را کردی  این  که  دیدی چه«:   گفت  ابراهیم  به ملک و ابی10 »؟  کردی  من  به ناکردنی
  ام  زوجه  جهت  نباشد، و مرا به  مکان  در این  خداترسی  که  بردم زیرا گمان«:   گفت ابراهیم11
   من ، و زوجه  دختر مادرم ه، اما ن ، دختر پدرم  است و خواهر من نیز ا الواقع و فی12 . واهند کشتخ

   باید کرد، این  من  به  که احسانی:   کرد، او را گفتم  آواره  پدرم  خدا مرا از خانه  که و هنگامی13 .شد
 و  ، گوسفندان ملک  ابی پس14» .  است  او برادر من  که  بگویی  من ، درباره  هر جا برویم  که است
و 15 . رد کرد  وی  را به  ساره اش جه بخشید، و زو  ابراهیم ، به  گرفته  و کنیزان  و غالمان گاوان
  و به16 ». شو  افتد، ساکن  پسند نظرت کههر جا .   توست  روی  پیش  من  زمین اینک«:   گفت ملک ابی

 ه، نزد هم  است  چشم ه تو پرد او برای، همانا   دادم  برادرت  به  نقره  هزار مثقال اینک«:   گفت ساره
 نزد خدا دعا  و ابراهیم17 ». شد  تو داده  انصاف ، پس گران دی ه با تو هستند، و نزد هم  که کسانی
، خداوندزیرا 18 رسانیدند،   را شفا بخشید، تا اوالد بهم  او و کنیزانش ه، و زوج ملک و خدا ابی. کرد
  . بود  بسته  ابراهیم ه، زوج  را بخاطر ساره ملک  ابی  بیت  اهل  تمام های رحم
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   ساره  به را ، آنچهخداوند تفقد نمود، و   خود، از ساره  وعده  برحسبخداوندو 21    

   خدا به  که ی زایید، در وقت ، پسری اش  در پیری ، از ابراهیم  شده  حامله و ساره2 . بود، بجا آورد گفته
  و ابراهیم4 . نهاد  نام  زایید، اسحاق از وی   ساره  پسر مولود خود را، که، و ابراهیم3 . بود  گفته وی

و 5 . بود  خدا او را امر فرموده نکه، چنا  ساخت  بود، مختون  روزه  هشت  را، چون پسر خود اسحاق
   من  برای خدا خنده«:   گفت و ساره6 . بود ساله، صد  ، اسحاق  پسرش  والدت ، در هنگام ابراهیم
 اوالد   بگوید، ساره  ابراهیم  به  بود که که«:  و گفت7 ». خواهد خندید  بشنود، با من که، و هر  ساخت

 پسر نمو کرد، تا او را از  و آن8» .  زاییدم اش  در پیری  وی رای ب  پسری را شیر خواهد داد؟ زیرا که
  . کرد  عظیم  ضیافتی ابراهیم را از شیر باز داشتند،   اسحاق  که و در روزی. شیر باز گرفتند

   به پس10 .کند  می  خنده  بود، دید که یده زای  از ابراهیم  را که ، پسر هاجر مصری  ساره آنگاه9  
  ، وارث  اسحاق  پسر کنیز با پسر من ، زیرا که  کن  بیرون  کنیز را با پسرش این«:   گفت ابراهیم
:   گفت  ابراهیم خدا به12 . آمد  بسیار سخت  پسرش ، درباره م امر، بنظر ابراهی اما این11 ».هد بودنخوا

 او را  ، سخن  است  تو گفته  به  ساره  هر آنچه  نیاید، بلکه  سخت ، بنظرت  پسر خود و کنیزت هدربار«
، زیرا  آورم بوجود  و از پسر کنیز نیز امتی13 . خواهد شد  خوانده  تو از اسحاق  ذریت بشنو، زیرا که

 هاجر داد، و آنها  ، به  گرفته  از آب  و مشکی ، نان  برخاسته ، ابراهیم بامدادان14 ».  توست او نسل  که
  و چون15 . گشت  می  بئرشبع ، و در بیابان  رفت پس.  کرد  نهاد، و او را با پسر روانه  وی را بر دوش

   وی ، در مقابل  رفته تیر پرتابی   مسافت و به16 .  گذاشت ای ر را زیر بوته شد، پس  تمام  مشک آب
آواز خود را بلند کرد و ،   او نشسته و در مقابل» .  پسر را نبینم موت«:  ، زیرا گفت بنشست
  ای«:   را گفت ، وی ، هاجر را ندا کرده  خدا از آسمان و خدا آواز پسر را بشنید و فرشته17 . بگریست

.   است ، شنیده  اوست  که دا آواز پسر را در آنجایی، زیرا خ  مباش  شد؟ ترسان هاجر، تو را چه
   بوجود خواهم  عظیم امتی از او   خود بگیر، زیرا که  دست ، او را به برخیز و پسر را برداشته18

 پر کرد و پسر را  از آب را  ، مشک  رفته پس.  دید  آبی  او را باز کرد تا چاه و خدا چشمان19 ».آورد
   بزرگ د، و در تیراندازی صحرا ش ، ساکن و او نمو کرده. بود  پسر می ا آنو خدا ب20 .نوشانید
  .  گرفت  مصر برایش  از زمین  زنی و مادرش.  شد ، ساکن  فاران و در صحرای21 .گردید

   را عرض  سپهساالر او بود، ابراهیم  که  و فیکول ملک  ابی  که  زمانی  شد در آن و واقع22  
 خدا سوگند بخور   در اینجا به  من  برای اکنون23.   با توست کنی  می خدا در آنچه « ، گفتند که کرده
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، با  ام  با تو کرده  که  احسانی  برحسب  کرد، بلکه  نخواهی  خیانت  من  و ذریت  من  و نسل  با من که
 سوگند  من «:  گفت ابراهیم24 ». نمود  خواهی ، عمل  پذیرفتی ت غرب  در آن  که  و با زمینی من
 زور  ، از او به ملک  ابی  خادمان  که  آبی  چاه  کرد، بسبب  را تنبیه ملک  ابی و ابراهیم25» . خورم می

، و تو نیز مرا خبر   است  کار را کرده  این  که  کیست دانم نمی«:   گفت ملک ابی26.  بودند گرفته
 داد، و  ملک  ابی ، به  گرفته  و گاوان ، گوسفندان هیمو ابرا27 ».  بودم  تا امروز نشنیده  هم ن، و م ندادی

  این«:   گفت  ابراهیم  به ملک و ابی.   جدا ساخت  از گله  بره  هفت و ابراهیم28 .عهد بستندبا یکدیگر 
   قبول  من  را از دست  ماده  بره  هفت  این که«:  گفت29 »؟  چیست  جدا ساختی  که  مادهه بر هفت
 نامید،   را بئرشبع  مکان ، آن  سبب از این30 ». نمودم حفر   را من  چاه  این  باشد که شهادت، تا  فرمای
 با  ملک  بودند، ابی  بسته  عهد را در بئرشبع  آن و چون31 . خوردند  در آنجا با یکدیگر قسم زیرا که

،   در بئرشبع ابراهیمو 32.  کردند  مراجعت  فلسطینیان  زمین ، به  برخاسته سپهساالر خود فیکول
   در زمین  ابراهیم پس33. ، دعا نمود  سرمدی ، خدای  یهوه  نام  نمود، و در آنجا به  غرس کزی شوره

  . بسر برد  بسیاری  ایام فلسطینیان
  

  ای«:  ، بدو گفت  کرده  را امتحان  خدا ابراهیم ، که  وقایع  شد بعد از این و واقع22    

   و او را دوست  توست ه یگان  پسر خود را، که اکنون«:  گفت2 ». لبیک «: کرد عرض» ! ابراهیم
 تو   به  که  از کوههایی  موریا برو، و او را در آنجا، بر یکی  زمین  را بردار و به  اسحاق ، یعنی داری می

، و  ود را بیاراست خ ، االغ  برخاسته ، ابراهیم بامدادان3» .  بگذران  سوختنی  قربانی ، برای دهم  می نشان
،   شکسته  سوختنی  قربانی  برای  و هیزم ، برداشته  اسحاق  خود را با پسر خویش دو نفر از نوکران

   چشمان ، ابراهیم و در روز سوم4 .  بود، رفت  خدا او را فرموده ه ک  مکانی  آن  سوی  شد، و به روانه
شما در اینجا «:   خود گفت  خادمان ، به  ابراهیم گاهآن5 . را از دور دید  مکان ، آن کردهخود را بلند 

  ». ، نزد شما بازآییم  کرده بادت، و ع  با پسر بدانجا رویم  بمانید، تا من نزد االغ
 و کارد را   نهاد، و آتش ، بر پسر خود اسحاق  را گرفته  سوختنی  قربانی ، هیزم  ابراهیم پس6  

:  ، گفت  کرده  را خطاب  پدر خود، ابراهیم و اسحاق7 .رفتند  می ؛ و هر دو با هم گرفت خود   دست به
» ؟  کجاست  قربانی ه بر ، لکن  و هیزم  آتش اینک«:  گفت» ؟  لبیک  پسر من ای«:  گفت» !  پدر من ای«
  و هر دو با هم» . د ساخت خود مهیا خواه  را برای  قربانی ه، خدا بر  پسر من ای«:   گفت ابراهیم8

 مدوبیست وفصل  / کتاب پیدایش



28 

 را بنا نمود، و   در آنجا مذبح  بود، رسیدند، ابراهیم  خدا بدو فرموده  که  مکانی  بدان چون9 .درفتن
  ، دست و ابراهیم10 .  گذاشت ، بر مذبح  هیزم  باالی،  را بسته  نهاد، و پسر خود، اسحاق  را بر هم هیزم

 از خداوند  ه، فرشت در حال11 . نماید  را ذبح  تا پسر خویش فت، کارد را گر خود را دراز کرده
  دست«:  گفت12 ». لبیک«:  کرد عرض» !  ابراهیم ای!   ابراهیم ای«:   را ندا درداد و گفت  وی آسمان

  ، چونکه ترسی  تو از خدا می  که  دانستم ن اآل ، زیرا که  مکن ، و بدو هیچ خود را بر پسر دراز مکن
   اینک ، دید که  خود را بلند کرده ، چشمان ، ابراهیم آنگاه13 ».  نداشتی  دریغ  خود را از من هپسر یگان
  ، آن  را گرفته  و قوچ  رفت  ابراهیم پس.   گرفتار شده  شاخهایش ، به ای ، در بیشه  وی ، در عقب قوچی

د، نامی» '  یری یهوه« را   موضع  آن و ابراهیم14.  گذرانید  سوختنی  قربانی  پسر خود، برای را در عوض
  ». خواهد شد ، دیده ، یهوه ر کوهد«: شود  می  تا امروز گفته چنانکه
  به: گوید  میخداوند«:  و گفت16  ندا در داد  از آسمان  ابراهیم ، بهخداوند  هبار دیگر فرشت15  
و  ت هر آینه17 ،  نداشتی  خود را دریغ ه و پسر یگان  کار را کردی  این ، چونکه خورم  می  خود قسم ذات

  ه بر کنار  که  ریگهایی ، و مثل  آسمان ، مانند ستارگان  تو را کثیر سازم ، و ذریت  دهم را برکت
   تو، جمیع و از ذریت18 . خواهند شد  خود را متصرف شمنان د های  تو دروازه و ذریت.  دریاست
 خود   نزد نوکران  ابراهیم پس19 ». شنیدی مرا   قول ، چونکه  خواهند یافت  برکت  زمین امتهای
  . شد  ساکن  در بئرشبع  آمدند، و ابراهیم  با هم  بئرشبع ، به  برخاسته و ایشان.  برگشت
   نیز برای  ملکه اینک«: ، گفتند  خبر داده  ابراهیم  به  امور، که  شد بعد از این و واقع20  

، پدر   بوز و قموئیل ادرش و بر،  او عوص هزاد  نخست یعنی21 .  است  زاییده  ناحور، پسران رتبراد
 را،   هشت این.   است  را آورده ، رفقه و بتوئیل23 ».  و بتوئیل  و یدالف و و فلداشو کاسد و حز22 ، ارام
 و   و جاحم ، او نیز طابح  داشت  نام  رؤمه و کنیز او که24 . زایید  ناحور، برادر ابراهیم ی برا ملکه

  . را زایید  و معکه تاحش
  

 عمر   سالهای  است این. د بو  سال  و هفت ، صد و بیست  ساره  زندگانی و ایام23    

   ساره  آمد تا برای و ابراهیم.  مرد  کنعان  باشد، در زمین  حبرون  که  اربع ه در قری و ساره2 . ساره
  من«4 :  گفت،  کرده  را خطاب حت و بنی   خود برخاست  از نزد میت و ابراهیم3 . کند  و گریه ماتم

   روی را از پیش خود   دهید، تا میت  من ملکیت   از نزد خود به قبری.   هستم  و نزیل نزد شما غریب

 ومسبیست وفصل  / کتاب پیدایش



29 

تو در .  ما را بشنو ، سخن  من  موالی ای«6 : گفتند  ابراهیم  در جواب حت نی ب پس5 ».  کنم خود دفن
 از ما، قبر   کدام هیچ.   کن  خود را دفن ت ما می های  مقبره در بهترین.   خدا هستی  ما رئیس میان

، و نزد   برخاست  ابراهیم پس7» .  کنی  خود را دفن  میت  که ت نخواهد داش  را از تو دریغ خویش
 شما باشد  اگر مرضی«:  ، گفت  کرده  را خطاب و ایشان8 . نمود ، تعظیم حت  بنی ، یعنی ن زمی  آن اهل
   سفارش  من  صوحار، برای  بن  عفرون  مرا بشنوید و به ، سخن  کنم دفن خود را از نزد خود   میت که

،   تمام  قیمت  دهد، به  من ، به  است  واقع  او در کنار زمینش  از امالک  را که  مکفیله تا مغاره9 کنید،
  ». بسپارد  من  ملکیت  قبر، به  شما برای در میان
   همه ، یعنی حت  بنی ، در مسامع  عفرون حتی پس. د بو  نشسته حت  بنی  در میان و عفرون10  

 مرا  ، سخن ، نی  من  موالی ای«11 :  گفت  ابراهیم شدند، در جواب ی م  شهر او داخل  دروازه  به که
   قوم ، بحضور ابنای دهم  تو می  به  است  در آن  را که ای ، و مغاره بخشم  تو می  را به  زمین بشنو، آن
  ».  کن  خود را دفن میت.  بخشم  تو می  به را خود، آن
   خطاب  زمین  اهل  مسامع  را به و عفرون13 نمود،   تعظیم  زمین  آن  نزد اهل  ابراهیم پس12  
 تو   را به  زمین قیمت.   کنی  مرا اجابت  عرض  دارم ، التماس  هستی اگر تو راضی«:  ، گفت کرده
:    گفت  ابراهیم  در جواب عفرون14» .  کنم  خود را دفن در آنجا میت، تا   فرمای  قبول ، از من دهم می
 و تو   من  در میان ، این  است  نقره  چهارصد مثقال  زمین  بشنو، قیمت ، از من  من  موالی ای«15

  ».  کن  خود را دفن ؟ میت چیست
   گفته حت  بنی مسامع در   را که  مبلغی  نمود، و آن  را اجابت  عفرون  سخن  ابراهیم پس16  

 در  ، که  عفرون  زمین پس17 . کرد  وزن  نزد عفرون ، به امله المع  رایج ه نقر  چهارصد مثقال بود، یعنی
   در آن  که  درختانی ه، با هم  است  در آن  که ای  و مغاره  زمین ، یعنی  است  واقع ، برابر ممری مکفیله
  ، یعنی حت ، بحضور بنی  ابراهیم  ملکیت به18  بود، مقرر شد آن   حدود و حوالی ، و در تمامی زمین
  ه را در مغار  خود ساره ه، زوج ، ابراهیم  پس از آن19 .شدند  می  داخل  شهرش ه درواز  به  که همه

 صحرا، با  و آن20 . کرد  دفن  کنعان زمین باشد، در   حبرون ، که  ممری ، در مقابل  مکفیله صحرای
  . قبر مقرر شد  جهت  به  ابراهیم  ملکیت ، به حت  بنی ، از جانب  است  در آن  که یا مغاره
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.  داد  را در هر چیز برکت راهیماب ،خداوند شد، و   پیر و سالخورده و ابراهیم24    
  دست  اکنون«:   او مختار بود، گفت  مایملک  و بر تمام  وی ه خان  بزرگ  خود که  خادم  به و ابراهیم2

   زنی ، که دهم  می ، تو را قسم  زمین  و خدای  آسمان ، خدای  یهوه و به3 . بگذار  من خود را زیر ران
   مولدم  و به  من  والیت  به بلکه4 ،  نگیری  ساکنم  ایشان  در میان  که  کنعانیان  از دختران  پسرم برای
 نباشد   راضی  زن شاید آن«:   گفت  وی  به دمخا5» .  بگیری  اسحاق  پسرم  برای ، و از آنجا زنی بروی
  ابراهیم6 »؟ ، بازبرم  آمدی  بیرون  از آن  که  زمینی  را بدان  بیاید؟ آیا پسرت  زمین  بدین  با من که
 و از   پدرم ه مرا از خان  که  آسمـان ، خـدای یهوه7 .  پسر مرا بدانجا باز مبریزنهار،«:   را گفت وی

 تو   ذریت  را به  زمین  این که":  ، گفت  خورده  کرد و قسم  تکلم  من  آورد و به  بیرون  مولد من زمین
اما .   از آنجا بگیری  پسرم  برای  تو خواهد فرستاد، تا زنی  روی  خود را پیش ه او فرشت". داد خواهم

نهار پسر مرا بدانجا  ز لیکن بود،   خواهی  بری  من  قسم  با تو رضا ندهد، از این  از آمدن  زن اگر آن8
   او قسم  امر برای  نهاد، و در این  خود ابراهیم  آقای  خود را زیر ران  دست  خادم پس9 ». باز نبری

  .خورد
 او   دست  به  موالیش  اموال هو هم.  ، برفت  خود گرفته  آقای  شتر، از شتران  ده و خادم10  

   برای  زنان  که  عصر، هنگامی  وقت و به11.  آمد  نهرین ر ارام شهر ناحور د ، به  شده  روانه پس. بود
:  و گفت12 . خوابانید  آب  چاه  شهر، بر لب  خود را در خارج آمدند، شتران  می  بیرون  آب کشیدن

  اینک13.   بنما  احسان  ابراهیم  بفرما، و با آقایم ، امروز مرا کامیاب  ابراهیم  آقایم ، خدای  یهوه ای«
 .آیند  می  بیرون  آب  کشیدن جهت   شهر، به  این  اهل ، و دختران ام  ایستاده  آب  چشمه  بر این من
: ، و او گوید"  خود را فرودآر تا بنوشم سبوی":   گویم  وی  به  که  دختری  آن  بشود که  چنین پس14
، تا   باشی  کرده  خود اسحاق ه بند  نصیب  باشد که ، همان"  کنم  را نیز سیراب  و شترانت بنوش"

  ». ای  فرموده  احسان  با آقایم  که ، بدانم بدین
  ، زن ، پسر ملکه ، دختر بتوئیل ، رفقه  ناگاه  بود که  نشده  فارغ  گفتن و او هنوز از سخن15  

  باکره دختر بسیار نیکومنظر و  و آن16.   داشت  بر کتف  آمد و سبویی ، بیرون ناحور، برادر ابراهیم
.  ، باال آمد  خود را پر کرده ، و سبوی  فرورفت  چشمه  به پس.  بود  او را نشناخته بود، و مردی

»  .  بنوشان  من  خود به  از سبوی  آب ای جرعه«:   و گفت  او بشتافت  استقبال  به  خادم آنگاه17
 .، او را نوشانید رودآورده ف خود  بر دست  خود را بزودی ، و سبوی»  بنوش  من  آقای ای«:  گفت18
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  پس20 ». بازایستند  تا از نوشیدن بکشم نیز   شترانت برای«:   شد، گفت  فارغ  از نوشانیدنش و چون19
  ه بدوید، و از بهر هم  کشیدن ، برای  چاه  سوی  کرد و باز به  در آبخور خالی  خود را بزودی سبوی

، سفر او خداوند ه، تا بداند ک  داشت بود و سکوت  دوخته   چشم  مرد بر وی و آن21 . کشید شترانش
  .  یا نه  است اثر نموده  خیریترا

،   وزن  مثقال  نیم  طالی ه مرد حلق  آن  باز ایستادند که  از نوشیدن  شتران  شد چون و واقع22  
 بگو   من به«:  و گفت23 آورد   آنها بود، بیرون  طال وزن  مثقال  ده ، که  دستهایش  برای و دو ابرنجین

:   را گفت وی24 »؟  را بسر بریم  ما باشد تا شب  برای  جایی  پدرت ه؟ آیا در خان  دختر کیستی که
   و علف نزد ما کاه«:  و بدو گفت25 ». باشم و را از ناحور زایید، می ا  که ، پسر ملکه  دختر بتوئیل من«

:  و گفت27  نمود  را پرستشخداوند  شد،  مرد خم  آن نگاهآ26 ».  منزل  نیز برای ، و جای  است فراوان
  ، و چون  نداشت  دریغ  خود را از آقایم  و وفای  لطف ، که  ابراهیم  آقایم ، خدای  باد یهوه متبارک«

  ». فرمود  راهنمایی  آقایم  برادران ه خان  مرا بهخداوند،   بودم  در راه من
  و رفقه29 . خبر داد  وقایع  را از این ویش مادر خ ه خان ، اهل ته رف  دوان  دختر دوان  آن پس28  

  و واقع30 . آمد  بیرون  دوان ، دوان  چشمه سر  مرد، به  نزد آن  به  البان پس.  بود  نام  البان را برادری
 را   خواهر خود، رفقه  خواهر خود دید، و سخنهای  و ابرنجینها را بر دستهای  حلقه  آن  چون شد که

 سر   به ران نزد شت و اینک.  آمد  نزد وی ، به  است  گفته  من  به  مرد چنین  آن گفت  می شنید که
   را و منزلی  خانه ؟ من ای  ایستاده ، بیا، چرا بیرونخداوند   مبارک ای«:  و گفت31 . بود  ایستاده چشمه
 و   را باز کرد، و کاه  شتران آمد، و البان در  خانه  مرد به  آن پس32 ». ام  مهیا ساخته ن شترا برای
 او  و غذا پیش33.  آورد  رفقایش  و پایهای  پایهایش  شستن  جهت  به  داد، و آب  شتران  به علف
  ».بگو«:  گفت» .  نخورم ، چیزی متا مقصود خود را بازنگوی«:   گفت وی. نهادند

   شده  و او بزرگ  داده  مرا بسیار برکت آقای ،خداوندو 35 .  هستم  ابراهیم  خادم من«:  فتگ34  
و 36 .  است اده بدو د  و االغان  و شتران  و کنیزان  و طال و غالمان ها و نقره ها و رمه ، و گله است
و 37 .  است  دارد، بدو داده ، و آنچه زایید  آقایم  برای ، پسری ، بعد از پیر شدن  ساره  آقایم زوجه
،   ساکنم  ایشان در زمین   که  کنعانیان  از دختران  پسرم  برای زنی"   که داد و گفت   مرا قسم آقایم
 خود   آقای و به39 ".  بگیری  پسرم  برای ، و زنی ی برو  من  قبیله  و به  پدرم  خانه  به بلکه38 . نگیری
،  ام  بوده  حضور او سالک  به  که یهوه":   گفت  من او به40 " نیاید؟  من اه همر  زن شاید آن":  گفتم
 از   پسرم  برای اثر خواهد گردانید، تا زنی  خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو را خیریت هفرشت
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،   رفتی ام  نزد قبیله  به ، چون  گشت  خواهی  بری  من  از قسم آنگاه41 .  بگیری  پدرم ه و از خان ام قبیله
 و   رسیدم  سر چشمه  امروز به پس42 ". بود  خواهی  بری وگند من از س تو ندادند،  به  زنی هر گاه
  کرد،  خواهی ، کامیاب ام  آمده  آن  به ، سفر مرا که ، اگر حال  ابراهیم  آقایم ، خدای  یهوه ای":  گفتم

   کشیدن  برای  که  دختری  آن  بشود که  چنین پس.  ام  ایستاده  آب ه چشم  سر این  به  من اینک43
:  گوید  من و به44 ،"  بنوشان  آب ای  خود جرعه بویمرا از س":   گویم  وی  آید، و به  بیرون آب

   کرده  من ه آقازاد ، نصیبخداوند   باشد که  زن ، او همان" کشم  می  نیز آب  شترانت ، و برای بیاشام"
   بر کتف  با سبویی  رفقه  ناگاه ه ک  بودم  نشده  خود فارغ ، در دل  این  هنوز از گفتن و من45 . است

   من  به  آب ای جرعه":   گفتم  وی و به.  بکشد  تا آب  رفت  پایین  چشمه  آمد و به خود بیرون
   را نیز آب ، و شترانت بیاشام": ، گفت  خود فروآورده  از کتف  خود را بزودی  سبوی پس46 ". بنوشان

:   گفت"؟ تو دختر کیستی":  ، گفتم و از او پرسیده47 . داد ز آب را نی  و شتران وشیدم ن  پس". دهم می
ها را بر  نجین او، و ابر  را در بینی  حلقه  پس". او زایید ، او را برای  ملکه  ناحور که  بن دختر بتوئیل"

 خود   آقای ، خدای و یهوه.   نمودم  را پرستشخداوند،   کرده  سجده آنگاه48 .  گذاشتم دستهایش
   خود را برای قای فرمود، تا دختر برادر آ  هدایت  راست  راه  مرا به ، که  خواندم  را، متبارک راهیماب

  و اگر نه.  مرا خبر دهید  کنید، پس  و صداقت  احسان  اگر بخواهید با آقایم اکنون49 .  بگیرم پسرش
  ». سپر شوم  ره  یا چپ  راست رفمرا خبر دهید، تا بط

 یا بد  تو نیک، با   است  صادر شدهخداوند امر از  این«:  گفتند  در جواب توئیل و ب البان50  
   باشد، چنانکه  پسر آقایت  شو تا زن ، روانه ، او را برداشته  حاضر است  رفقه اینک51 .  گفت توانیم نمی

  ».  است  گفتهخداوند
.  کرد  سجده  زمین  را بهخداوند  را شنید،  ایشان  سخن  ابراهیم  خادم  چون  شد که و واقع52  

 مادر او  کرد، و برادر و  رفقه ، پیشکش  آورده  طال و رختها را بیرون  و آالت  نقره ، آالت و خادم53
  و بامدادان.  را بسر بردند  خوردند و آشامیدند و شب و او و رفقایش54 . داد  نفیسه را چیزهای
   روزی دختر با ما ده«: برادر و مادر او گفتند55» . نمایید روانه   آقایم  سوی مرا به«:  ، گفت برخاسته

   سفر مرا کامیابخداوند  مسازید، مرا معطل«:  ت گف بدیشان56 ». شود  روانه بماند و بعد از آن
 و از   بخوانیمدختر را«: گفتند57 ».  خود بروم مایید تا بنزد آقای ن  مرا روانه ، پس  است گردانیده
:  گفت» ؟  رفت  خواهی مرد با این«:  گفتند  وی  را خواندند و به  رفقه پس58 ». بپرسیم  زبانش

  و رفقه60 . کردند  روانه  و رفقایش براهیم ا  را با خادم اش ، و دایه  خواهر خود رفقه آنگاه59 ». روم می«
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  ه تو، درواز ، و ذریت ش، مادر هزار کرورها با تو خواهر ما هستی«:  گفتند  وی ، به  داده را برکت
  ». شوند  خود را متصرف دشمنان
.  گردیدند  مرد روانه  آن  سوار شدند، و از عقب ، بر شتران  برخاسته  با کنیزانش  رفقه پس61  

   جنوب  او در ارض کهآمد، زیرا   می رئی  بئرلحی  از راه و اسحاق62 . ، برفت  را برداشته ، رفقه ادمو خ
   نظر باال کرد، دید که ، و چون  رفت  صحرا بیرون  تفکر به  برای ، اسحاق  شام و هنگام63 . بود ساکن
 را دید، و از شتر خود فرود آمد،  ، اسحاق  خود را بلند کرده  چشمان و رفقه64 .آیند  می شتران

:   گفت خادم و »آید؟  ما می  استقبال  صحرا به در  که  مرد کیست این«:  پرسید  از خادم زیرا که65
  کرده   را که  کارهایی ه، هم و خادم66 .، خود را پوشانید  خود را گرفته  برقع پس» .  است  من آقای«

 خود   زنی  آورد، و او را به  مادر خود، ساره ه خیم  را به ، رفقه و اسحاق67 .  باز گفت  اسحاق بود، به
  .  پذیرفت ادر خود، تسلی م  بعد از وفات و اسحاق.   در او بست ، دل گرفته

  

 و   و یقشان و او زمران2 .  داشت  نام  قطوره  که  گرفت ی، دیگر بار، زن و ابراهیم25    

،  ددان و بنی.  را آورد ، شبا و ددان و یقشان3.  او زایید  و شوحا را برای  و یشباق  و مدیان مدان
.  بودند  و الداعه  و ابیداع عیفا و عیفر و حنوک،   مدیان و پسران4 . بودند  و المیم  و لطوشیم وریماش
   پسران اما به6 . بخشید  اسحاق  خود را به ایملک م  تمام و ابراهیم5 . بودند  اینها، اوالد قطوره هجمل

   خود، از نزد پسر خویش  حیات  را در حین  عطایا داد، و ایشان ، ابراهیم  داشت  ابراهیم  که کنیزانی
   زندگانی ، که  عمر ابراهیم  سالهای  ایام  است این7 . فرستاد  شرقی  زمین ، به  مشرق جانب  ، به اسحاق
و . ، بمرد ، پیر و سیر شده  شیخوخیت  بداد، و در کمال  جان و ابراهیم8.   سال صد و هفتاد وپنج: نمود
  ، در صحرای مکفیله  ه، او را در مغار  و اسماعیل ، اسحاق و پسرانش9.  شد  خود ملحق  قوم به

   خریده حت  از بنی  ابراهیم  که  صحرایی آن10 . کردند  دفن  ممری ، در مقابل ی صوحارحت بن عفرون
 خدا  ، که  ابراهیم  شد بعد از وفات و واقع11 . شدند  مدفون  ساره اش  و زوجه در آنجا ابراهیم. بود

  . بود  ساکن رئی  نزد بئرلحی  داد، و اسحاق  را برکت  اسحاق پسرش
 . زایید  ابراهیم ، برای یز ساره، کن  هاجر مصری  که  ابراهیم  بن  اسماعیل  پیدایش  است این12  

  هزاد نخست.   ایشان  پیدایش  حسب  به  ایشان  اسمهای ، موافق  اسماعیل  پسران  نامهای  است و این13
و حدار و تیما و یطور و 15  و مسا  و دومه  مشماعو14 .  و مبسام ، و قیدار و ادبیل وت، نبای اسماعیل
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،   ایشان های  و حله  در بلدان  ایشان  نامهای  است ، و این  اسماعیل اینانند پسران16 . مه و قد نافیش
   جان  بود که  سال  و هفت ، صد و سی  اسماعیل  زندگانی و مدت17.   ایشان  قبایل  امیر، حسب دوازده

   سمت  مصر، به  مقابل  تا شور، که  از حویله و ایشان18 .  گشت  خود ملحق  قوم د و به، بمر را سپرده
  . او افتاد  برادران  همه  او در مقابل و نصیب.  بودند ، ساکن  است آشور واقع

   چهل  اسحاق و چون20 . را آورد ، اسحاق ابراهیم.  هیم ابرا  بن  اسحاق  پیدایش  است و این19  
  و اسحاق21 .  گرفت  زنی  به  ارام  از فدان را،  ارامی  و خواهر البان  ارامی  دختر بتوئیل د، رفقه ش ساله
مود و  فر  او را مستجابخداوندو . دعا کردخداوند  نازاد بود، نزد   که  خود، چون ه زوج برای
 باشد،  اگر چنین«:  فتاو گ. کردند  می  او منازعت  در رحم و دو طفل22 . شد  حامله  رفقه اش زوجه
   در بطن دو امت«:   گفت  وی  بهخداوند 23 .بپرسدخداوند  تا از   رفت پس» ؟  هستم  چرا چنین من

 را  ، کوچک ، و بزرگ  تسلط خواهد یافت  بر قومی  تو جدا شوند و قومی  از رحم تو هستند، و دو قوم
و 25.  او بودند  در رحم  توأمان ، اینک رسید  حملش  وضع  وقت و چون24 ». خواهد نمود بندگی

.  نهادند و او را عیسو نام.  بود ، پشمین  مانند پوستین  بدنش  آمد و تمامی  بیرون  فام ، سرخ نخستین
   نام  بود و او را یعقوب  خود گرفته  دست  عیسو را به ه آمد و پاشن  بیرون ، برادرش و بعد از آن26

 دو پسر، نمو کردند، و عیسو  و آن27.  بود  ساله ، شصت ، اسحاق ایشان   والدت و درحین. نهادند
، عیسـو  و اسحـاق28 .  و چادرنشین  دل ، مرد ساده وبو اما یعق.  بود  ماهر، و مرد صحرایی صیادی

   یعقوب روزی29 .  نمودی  را محبت ، یعقوب  رفقهامـا. خورد  صید او را می ، زیرا که  داشتی را دوست
  یعنی (  ادوم  آش از این«:   گفت  یعقوب و عیسو به30 .، از صحرا آمد  و عیسو وا مانده پخت  می آش
امروز «:   گفت یعقوب31.  نامیدند  او را ادوم  سبب از این» . ام  وامانده ، زیرا که مرا بخوران)  سرخ

 رسیده ام، پس مرا اینک من به حالت موت«: عیسو گفت32» . خود را به من بفروش زادگی نخست
پس برای او قسم » .امروز برای من قسم بخور«: یعقوب گفت33» از نخست زادگی چه فایده؟

و یعقوب نان و آش عدس را به عیسو داد، 34. خورد، و نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت
  .پس عیسو نخست زادگی خود را خوار نمود. که خورد و نوشید و برخاسته، برفت

  

.  بود  ابراهیم  در ایام  که  اول  قحط  شد، غیر آن  حادث  زمین  در آن قحطیو 26    

  به«:  ، گفت  ظاهر شده  بر ویخداوندو 2 .  جرار رفت  به  فلسطینیان دشاه، پا ملک  نزد ابی و اسحاق
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   با تو خواهم نما، و  توقف  زمین در این3 . شو  ساکن  تو بگویم  به  که نی زمی  به مصر فرود میا، بلکه
 را   و سوگندی دهم  را می  زمین  این  تو تمام  تو و ذریت  به  داد، زیرا که  خواهم بود و تو را برکت

 کثیر   آسمان  را مانند ستارگان و ذریتت4 .  داشت وار خواهم، است  خوردم  ابراهیم  با پدرت که
   برکت  جهان  امتهای میعادئادئ تو ج  از ذریت، و  تو بخشم  ذریت  زمینها را به  این ، و تمام گردانم

  ».  داشت  مرا نگاه  و احکام ایض مرا شنید و وصایا و اوامر و فر  قول  ابراهیم زیرا که5.  خواهند یافت
.  از او جویا شدند  زنش  درباره  مکان  آن و مردمان7 .مود ن  در جرار اقامت  اسحاق پس6  
  خاطر  آنجا او را به مبادا اهل» ،  است  من هزوج« بگوید  زیرا ترسید که» ،  است او خواهر من«:  گفت
  ، پادشاه ملک  ابی  افتاد که  نمود، چنان  توقف  در آنجا مدتی و چون8 . نیکومنظر بود، بکشند  که رفقه

  پس9 .دکن  می ، مزاح  خود رفقه  زوجه با  اسحاق  اینک  کرد و دید که  نظاره ، از دریچه فلسطینیان
» ؟  است  خواهر من  که  چرا گفتی پس!   توست  زوجه همانا این«:  ، گفت  را خوانده ، اسحاق ملک ابی

 با   که  کار است  چه این«:   گفت ملک ابی10 ».  بمیرم  وی  مبادا برای  که مزیرا گفت«:   بدو گفت اسحاق
و 11 ».  باشی  آورده د، و بر ما جرمی شو خواب هم ات  با زوجه  از قوم  یکی  بود که ؟ نزدیک ما کردی

   بشود، هر آینه اش  مرد و زوجه  این  متعرض  که کسی«:  ، گفت  فرموده  را قدغن  قوم  تمامی ملک ابی
  ».مرد خواهد

 او را خداوند پیدا نمود؛ و   صد چندان  سال  کرد، و در آن  زراعت  زمین  در آن و اسحاق12  
  هو او را گل14 . گردید نمود، تا بسیار بزرگ  می ، آنافĤنا ترقی  شده  مرد بزرگ نو آ13 . داد برکت

   چاههایی هو هم15 . بر او حسد بردند نیانو فلسطی.  کثیر بود  و غالمان  گاوان  و مواشی گوسفندان
 پر   از خاکا را بستند، و آنه  بودند، فلسطینیان ، کنده  ابراهیم  پدرش  در ایام  پدرش  نوکران که

  ». ای  از ما بسیار بزرگتر شده از نزد ما برو، زیرا که«:   گفت  اسحاق  به ملک و ابی16 .کردند
  و چاههای18.  شد ، در آنجا ساکن  فرود آمده جرار ، و در وادی  از آنجا برفت  اسحاق پس17  

   بسته  ابراهیم را بعد از وفات آنها   بودند و فلسطینیان  کنده  ابراهیم  پدرش  در ایام  را که آب
و 19 . بود  آنها را نامیده  پدرش  که  نامهایی  نمود به'  از سر نو کند و آنها را مسمی بودند، اسحاق

 جرار با  و شبانان20 . در آنجا یافتند ای  زنده  آب ه زدند و چا  حفره  وادی  در آن  اسحاق نوکران
   زیرا که نامید،  را عسق  چاه  آن پس» !  ماست  از آن  آب این«: ند، گفت  کرده  منازعه  اسحاق شبانان
   را سطنه  کردند، و آن  نیز جنگ  آن  برای  دیگر کندند، همچنان و چاهی21 . کردند  منازعه با وی
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   را رحوبوت  آن پس.  نکردند  جنگ  آن  دیگر کند و برای ، چاهی  کرده و از آنجا کوچ22 .نامید
  ». شد ، بارور خواهیم ، و در زمین  است  داده  ما را وسعتخداوند اکنون  که«:  ، گفت نامیده

  من«:  ، گفت  ظاهر شده  بر ویخداوند،   شب در همان24 . آمد  بئرشبع  از آنجا به پس23  
و ،  دهم  می ، و تو را برکت  با تو هستم  من  زیرا که  مباش ترسان.  ، هستم  ابراهیم  پدرت خدای
   در آنجا بنا نهاد و نام و مذبحی25 ».  ساخت  خواهم ، فراوان براهیم خود ا  تو را بخاطر بنده ذریت
  ، به ملک و ابی26 . در آنجا کندند  چاهی ق اسحا  خود را برپا نمود و نوکران ه را خواند، و خیم یهوه
و 27 . نزد او آمدند  بود، از جرار بهر او سپهساال ، که ، و فیکول  نام  خود، احزات  از اصحاب  یکی اتفاق

 نزد خود  نمودید، و مرا از  عداوت  با من  آمدید، با آنکه چرا نزد من«:   گفت  بدیشان اسحاق
 ما و   در میان  سوگندی  گفتیم پس.   با توستخداوند   که ایم  فهمیده  تحقیق به«: گفتند28 »راندید؟

 غیر از  ، بلکه  نرساندیم  تو ضرری  به  چنانکه  نکنی تا با ما بدی29 .  با تو ببندیم تو باشد، و عهدی
  ».  هستیخداوند مبارک  ، و اکنون  نمودیم  روانه  سالمتی ، و تو را به  تو نکردیم  به نیکی

  ، با یکدیگر قسم  برخاسته بامدادان31 .برپا نمود، و خوردند و آشامیدند   ضیافتی  ایشان  برای آنگاه30
   روز چنان و در آن32.  رفتند  سالمتی  به ، از نزد وی پس.  نمود  را وداع  ایشان وردند، و اسحاقخ

 »!  یافتیم آب«: ، گفتند بر دادهکندند خ  می  که  چاهی ، او را از آن  آمده  اسحاق  نوکران افتاد که
   عیسو چهل و چون34 . دارد نام  هر، تا امروز بئرشبع ش  آن  سبب از این.  نامید  را شبعه  آن پس33

   باعث و ایشان35 .  گرفت  زنی  را به ر ایلون حتی، دخت ، و بسمه  حتی ، دختر بیری  بود، یهودیه ساله
  . شدند  و رفقه  اسحاق  جان تلخی

  

 خود   بود، پسر بزرگ  تار گشته  از دیدن  پیر شد و چشمانش  اسحاق و چون27    

   اجل  و وقت ام  پیر شده اینک«:  گفت2 ». لبیک«:  گفت» !  پسر من ای«:   گفت  وی ، به عیسو را طلبیده
 صحرا برو، و  ، به  را گرفته  خویش  و کمان  ترکش  خود یعنی ، سالح  اکنون پس3 . دانم خود را نمی

، تا  اضر کن ح ، نزد من  ساخته دارم  می  دوست  چنانکه  من  برای و خورشی4  بگیر،  برای من نخجیری
،  گفت  می  پسر خود عیسو سخن  به  اسحاق و چون5» . دهد  تو را برکت  از مردنم  قبل  و جانم بخورم
 را   پسر خود یعقوب  رفقه آنگاه6 .، بیاورد  صید کرده  تا نخجیری  صحرا رفت  بشنید و عیسو به رفقه

   من برای"7 : گفت ، می  کرده  را خطاب عیسو  برادرت  که  پدر تو را شنیدم اینک«:  ، گفت خوانده
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   برکتخداوند  در حضور تو را  از مردنم ، و قبل  را بخورم  بساز تا آن ، خورشی  آورده شکاری
،   بشتاب  گله بسوی9.  کنم  تو امر می  به  من  مرا بشنو در آنچه  سخن ن، اآل  پسر من  ای پس8 ". دهم

دارد،   می  دوست  که وری بط  پدرت  برای  بیاور، تا از آنها غذایی من از بزها، نزد   خوب و دو بزغاله
 مادر   به یعقوب11» . دهد  برکت  از وفاتش  ببر تا بخورد، و تو را قبل  را نزد پدرت و آن10 . بسازم

  شاید که12 ؛  هستم موی  بی  مردی  و من است مویدار   عیسو، مردی  برادرم اینک«:  ، گفت خود، رفقه
 ».  بر خود آورم  برکت  عوض  به ، و لعنت  بشوم ای  مسخره  مثل  نماید، و در نظرش  مرا لمس پدرم

   را برای ، آن  رفته مرا بشنو و فقط سخن!  باد  تو بر من ، لعنت  پسر من ای«:   گفت  وی  به مادرش13
   پدرش  که طوری ب  ساخت شی خور و مادرش. ، نزد مادر خود آورد  و گرفته  رفت پس14 ». بگیر من

  ، به  بود گرفته  نزد او در خانه  خود عیسو را که  فاخر پسر بزرگ ، جامه و رفقه15 . داشت  می دوست
و 17 .  او بست  گردن هها را، بر دستها و نرم  بزغاله و پوست16  پوشانید، هتر خود یعقـوبپسر ک
  . سپرد خود یعقوب پسر   دست  بود، به  ساخته  که  و نانی خورش
» ؟  پسر من  ای ، تو کیستی لبیک«:  گفت» !  پدر من ای«:  ، گفت  نزد پدر خود آمده پس18  

  ن، اآل  کردم  فرمودی  من  به آنچه.   تو عیسو هستم هزاد  نخست من«:   پدر خود گفت  به یعقوب19
  ای«:   پسر خود گفت  به اسحاق20 ». دهد  مرا برکت  بخور، تا جانت  و از شکار من برخیز، بنشین

   یعقوب  به اسحاق21 ». رسانید  من  تو به  خدای یهوه«:  گفت» ؟  یافتی  زودی  بدین چگونه!  پسر من
  پس22 ».  یا نه  عیسو هستی  تو پسر من آیا ، که  کنم  بیا تا تو را لمس ، نزدیک  پسر من ای«:  گفت

 دستها،   لیکن،  است آواز، آواز یعقوب«:  ، گفت  کرده او را لمس آمد، و   نزد پدر خود اسحاق یعقوب
دار  ی عیسو، مو  برادرش  دستهای  مثل  دستهایش ، زیرا که و او را نشناخت23 ».  عیسوست دستهای

 ».  هستم من«:  گفت» ؟ عیسو هستی،   پسر من آیا تو همان«:  و گفت24 . داد  او را برکت پس. بود
   نزد وی پس» . دهد  تو را برکت  و جانم  بیاور تا از شکار پسر خود بخورم نزدیک«:   گفت پس25

،  ر من پس ای«:   گفت  وی  به ، اسحاق و پدرش26 . آورد و نوشید  برایش  و شرابآورد و بخورد
  ا برکت، او ر  او را بوییده  لباس ه، او را بوسید و رایح  آمده  نزدیک پس27 ».  بیا و مرا ببوس نزدیک

 . باشد  داده  برکت را  آنخداوند   که  است  صحراییه، مانند رایح  پسر من ههمانا رایح«:  داد و گفت
قومها تو 29.  عطا فرماید  و شیره  غله ، و از فراوانی  زمین  و از فربهی  آسمان  خدا تو را از شبنم پس28

 تو را   مادرت ، و پسران  خود سرور شوی دران کنند، بر برا  تو را تعظیم  نمایند و طوایف را بندگی
  ». باد  خواند، مبارک  تو را مبارک  کند، و هر که  تو را لعنت  باد هر که ملعون.  نمایند تعظیم
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 رفتن   مجرد بیرون  شد، به  فارغ  یعقوب  به  دادن ، از برکت  اسحاق  شد چون و واقع30  
،   ساخت و او نیز خورشی31 . عیسو از شکار باز آمد ادرش بر ، که  از حضور پدر خود اسحاق یعقوب

  بخورد، تا جانت برخیزد و از شکار پسر خود  پدر من«:   پدر خود گفت ، به و نزد پدر خود آورده
 تو، عیسو   پسر نخستین نم«:  گفت» ؟ تو کیستی«:   گفت  وی  به  اسحاق پدرش32 ». دهد مرا برکت

 صید   نخجیری  بود که  که  آن پس«:  ، گفت  شده  مستولی  شدید بر اسحاق یا  لرزه آنگاه33 ». هستم
   او مبارک الواقع ی، و ف  دادم  و او را برکت  خوردم  تو از همه  از آمدن  آورد، و قبل ، برایم کرده

  ، به  برآورده  تلخ نهایت  و بی  عظیم ای  پدر خود را شنید، نعره  سخنان عیسو چون34 »خواهد بود؟
   آمد، و برکت  حیله  به برادرت«:  گفت35 »!  بده  نیز برکت  من ، به  من ، به  پدرم ای«:  پدر خود گفت

  اول.  مرا از پا درآورد  دو مرتبه  نهادند، زیرا که  بخوبی  او را یعقوب نام«:  گفت36 ».  را گرفتتو
   نیز برکتی  من آیا برای«:   گفت پس» . ت اس  مرا گرفته  برکت ، و اکنون  مرا گرفت زادگی نخست

   برادرانش ، و همه  او را بر تو سرور ساختم اینک«:   عیسو گفت  در جواب اسحاق37 »؟  نداشتی نگاه
» ؟  کنم  تو چه ، برای  پسر من  ای ن اآل پس.   او دادم  را رزق  و شیره ، و غله  او گردانیدم را غالمان

   نیز ای  من ، به  من ؟ به  را داشتی  برکت  یک ، آیا همین  پدر من ای«:  فت پدر خود گ عیسو به38
  اینک«:   او گفت  در جواب  اسحاق پدرش39.   آواز بلند بگریست و عیسو به» !  بده  برکت پدرم
   خواهی  شمشیرت و به40 . از باال خواهد بود  آسمان شبنم، و از   زمین از فربهی) دور( تو  مسکن
 او را از  ، یوغ  سر باز زدی  چون  خواهد شد که  کرد، و واقع  خواهی ، و برادر خود را بندگی زیست
  ».  انداخت  خود خواهی گردن

 ورزید؛ و عیسو در   بود، بر او بغض  داده  یعقوب  به  پدرش  که  برکتی  آن و عیسو بسبب41  
   را خواهم  برادر خود یعقوب ، آنگاه  است ک نزدی  پدرم  برای گری  نوحه ایام«:   خود گفت دل

 خود،  ، پسر کوچک  فرستاده پس.   یافت  خود، عیسو آگاهی  پسر بزرگ ، از سخنان و رفقه42» . کشت
 تو را   اینکه دهد به  می  تو خود را تسلی ه عیسو دربار  برادرت اینک«:  ، بدو گفت  را خوانده یعقوب
و 44 .  فرار کن  حران ، به ، البان م، نزد برادر  مرا بشنو و برخاسته  سخن م پسر  ای ن اآل پس43 .بکشد

 بدو   از تو برگردد، و آنچه  برادرت تا غضب45.  برگردد  برادرت ، تا خشم  بمان چند روز نزد وی
   یک هر دو درچرا باید از شما.  آورم  و تو را از آنجا باز می فرستم  می آنگاه.  کند ، فراموش کردی

اگر  . ام  خود بیزار شده  حت از جان  دختران بسبب«:   گفت  اسحاق  به و رفقه46 »؟  شوم روز محروم
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   فایده  چه  زمینند بگیرد، مرا از حیات  این  دختران  که  اینانی  حت، مثل  از دختران  زنی یعقوب
  ».خواهد بود

  

  زنی«:  ، گفت فرموده و او را امر داد  ، او را برکت  را خوانده ، یعقوب و اسحاق28    

 از  ، برو و از آنجا زنی ، بتوئیل  پدر مادرت ه خان ، به  فدان ارام ، به برخاسته2 . مگیر  کنعان از دختران
 دهد، و تو را بارور   تو را برکت  قادر مطلق و خدای3 . خود بگیر ، برای ، برادر مادرت  البان دختران

   ذریت  تو و به  تو دهد، به  به را  ابراهیم و برکت4 . بسیار بوجود آیند امتهایاز تو و کثیر سازد، تا 
  ، یعقوب  اسحاق پس5 ». بخشید  ابراهیم  به را  خدا آن ، که  خود شوی  غربت  زمین تو با تو، تا وارث

 .  و عیسو، رفت ر یعقوب، ماد فقه، برادر ر  ارامی  بتوئیل  بن ، نزد البان  ارام  فدان  نمود و به را روانه
 نمود تا از آنجا   روانه  ارام  فدان ، او را به  داده  را برکت  یعقوب  اسحاق  دید که و اما عیسو چون6

   از دختران زنی «  بود که ، گفته  امر کرده  وی  به  دادن  برکت  خود بگیرد، و در حین  برای زنی
  و چون8 ،  رفت  ارام  فدان ، به  نموده ادر خود را اطاعت، پدر و م  یعقوب و اینکه7 » مگیر، کنعان

، و   رفت  عیسو نزد اسماعیل پس9 ، بدند، ، اسحاق  در نظر پدرش ان کنع  دختران عیسو دید که
   زنی ، به  داشت  که  بر زنانی  بود، عالوه  خواهر نبایوت  را که  ابراهیم  بن ، دختر اسماعیل محلت
  . گرفت

، در   کرده  نزول  موضعی و به11 .  رفت  حران ، بسوی  شده  روانه ، از بئرشبع  یعقوبو اما10  
 ، زیر سر  آنجا را گرفته  از سنگهای  بود و یکی  کرده  غروب  آفتاب  را بسر برد، زیرا که آنجا شب

   به  سرش ، که شده برپا   بر زمین  نردبانی  ناگاه  دید که و خوابی12 . جا بخسبید خود نهاد و در همان
   بر سر آنخداوند،  در حال13 .کنند  می  صعود و نزول دا بر آن خ  فرشتگان رسد، و اینک  می آسمان
 تو بر   را که  زمینی این.   اسحاق ، و خدای  ابراهیم  پدرت ، خدای  یهوه  هستم من«: گوید ، می ایستاده

   مغرب  خواهند شد، و به  تو مانند غبار زمین و ذریت14 . بخشم  تو می  ذریت  تو و به به  ای  خفته آن
   برکت  زمین ایل قب  تو جمیع  شد، و از تو و از نسل  منتشر خواهی  و جنوب  و شمال و مشرق

 تا تو را   فرمایم ، محافظت  روی  که ، و تو را در هر جایی  با تو هستم  من و اینک15 . خواهند یافت
  پس16 ». کرد ، تو را رها نخواهم یاورم، بجا ن ام  تو گفته  را به  تا آنچه ، زیرا که  بازآورم  زمین بدین

   ترسان پس17 ».  ندانستم  و من  است  مکان ین در ا  یهوه البته«:   بیدار شد و گفت  از خواب یعقوب
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 ».  آسمان ه درواز ت اس  خدا و این ه جز خان  نیست این!   است  ترسناکی  مکان  چه این«:  ، گفت شده
 برپا   ستونی  و چون  بود، گرفت  زیر سر خود نهاده  را که  سنگی  و آن  برخاست  یعقوب بامدادان18

 . شهر اوال لوز بود  آن  نام  لکن نامید، ئیل  را بیت  موضع و آن19 .  ریخت  بر سرش و روغن  داشت
 کند، و   محافظت روم  می  که  راه ، و مرا در این باشد اگر خدا با من«:  ، گفت  نذر کرده و یعقوب20

،   یهوه نه، هرآی  برگردم  سالمتی  پدر خود به  خانه تا به21 ،  تا بپوشم ، و رخت هد تا بخورم د مرا نان
   من  به  شود، و آنچه اهللا ، بیت  برپا کردم  ستون  چون  را که  سنگی و این22 . خواهد بود  من خدای
  ». داد  تو خواهم  را به  آن  یک ، ده بدهی

  

 در   اینک و دید که2 . آمد المشرق  بنی  زمین شد و به   روانه  یعقوب پس29    

  ها را آب  گله  چاه  از آن ، چونکه  گوسفند خوابیده ه گل  سه اش ، و بر کناره  است صحرا، چاهی
   چاه ه را از دهن ، سنگ  شدندی ها جمع له گ ه هم و چون3 . بود  چاه ه بر دهن  بزرگ دادند، و سنگی می

  یعقوب4.   باز گذاشتندی  خود، بر سر چاه  را بجای  سنگ پس.   کردندی  را سیراب ، گله غلطانیده
   بن البان«:   گفت بدیشان5 ». ما از حرانیم«: گفتند» هستید؟ از کجا   برادرانم ای«:   گفت بدیشان

، و  بسالمت«: گفتند» ؟  است بسالمت«:   گفت بدیشان6 ». شناسیم می«: گفتند» شناسید؟ یناحور را م
   مواشی  کردن  جمع  و وقت هنوز روز بلند است«:  گفت7 ».آید  او می ه، با گل ، راحیل  دخترش اینک
   شوند، و سنگ ها جمع  گله ه، تا هم توانیم نمی«: گفتند8 ».، بچرانید  دهید و رفته  را آب ، گله نیست

، با   راحیل بود که  در گفتگو می و هنوز با ایشان9 ». دهیم  می  را آب  گله ، آنگاه بغلطانند را از سر چاه
 خود،  ، دختر خالوی  راحیل  یعقوب اما چون10. کرد  می  آنها را چوپانی زیرا که.  پدر خود رسید هگل

  ه غلطانید، و گل  را از سر چاه ، سنگ شده   نزدیک  را دید، یعقوب ، البان  خویش  خالوی ه، و گل البان
و 12 .  آواز بلند گریست  و به را بوسید، ، راحیل و یعقوب11 . کرد  را سیراب ، البان  خویش یخالو

، پدر خود را   رفته وان د  دوان پس.   است ، و پسر رفقه  او برادر پدرش  را خبر داد که ، راحیل یعقوب
   وی  استقبال  را شنید، به  خود، یعقوب ه، خبر خواهرزاد  البان  چون  شد که و واقع13 .خبر داد
  . امور آگاهانید  این ه را از هم  خود آورد، و او البان ه خان ، بوسید و به  گرفته ، و او را در بغل شتافت

   ماه ک ی  مدت د ویو نز» .  هستی  من  و گوشت  تو استخوان الحقیقه فی«:   را گفت  وی البان14
   خدمت ، مرا باید مفت  هستی  برادر من آیا چون«:   گفت  یعقوب ، به  البان پس15 . نمود توقف
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 بزرگتر،   نام  را دو دختر بود، که و البان16 » خواهد بود؟  تو چه  اجرت گو که ب  من ؟ به کنی
 و   صورت ، خوب یلح بود، و اما را  ضعیف  لیه و چشمان17 . بود  کوچکتر، راحیل  و اسم لیه

  هفت،   راحیل  دختر کوچکت برای«:   بود و گفت  راحیل  عاشق و یعقوب18 .منظر بود خوش
   دیگری  به  از آنکه ، بهتر است  تو بدهم او را به«:   گفت البان19 ». کنم  می  تو را خدمت سال
   محبتی و بسبب.  کرد ت خدم  سال  هفت  راحیل  برای  یعقوب پس20» .  بمان نزد من.  بدهم
   من  را به ام زوجه«:   گفت  البان  به و یعقوب21 . چند نمود  روزی ، در نظرش داشت   وی  به که

  دعوت آنجا را   مردمان ، همه  البان پس22 ».  درآیم  وی  شد، تا به  سپری  روزهایم بسپار، که
د ، او را نز  را برداشته ، دختر خود، لیه  شام  هنگام  شد که و واقع23 . برپا نمود ، ضیافتی کرده
.  داد  کنیزی ، به  دختر خود لیه  را، به  کنیز خود زلفه و البان24 . درآمد  وی  آورد، و او به وی

؟   کردی  من  به  که  چیست این«:   گفت  البان  به پس!   است  لیه  اینک  دید، که صبحگاهان25
  در والیت«:   گفت البان26 »؟  دادی ؟ چرا مرا فریب  نکردم مت نزد تو خد  راحیل مگر برای
   و او را نیز به  کن  را تمام  این ههفت27.  از بزرگتر بدهند  کوچکتر را قبل کنند که  نمی ما چنین
 او را  ه کرد، و هفت  چنین  یعقوب پس28 ».  بکنی  خدمتم  دیگر که  سال ت هف ، برای دهیم تو می
 دختر   را به ، کنیز خود، بلهه و البان29 . بدو داد  زنی  را به ود، راحیل، و دختر خ کرد تمام

، و   داشتی  بیشتر دوست  نیز درآمد و او را از لیه  راحیل و به30.  داد  کنیزی  به خود، راحیل
  . کرد  وی  دیگر خدمت  سال هفت

  و لیه32 .، نازاد ماند  راحیل ولی.  گشود او را ، رحم  است  مکروه  لیه  دید کهخداوند  و چون31  
  ناآل.   است  مرا دیده مصیبتخداوند «:   نهاد، زیرا گفت  نام  بزاد و او را رؤبین ، پسری  شده حامله
 خداوند  چونکه«:   زایید و گفت ، پسری  شده و بار دیگر حامله33 ».  خواهد داشت  مرا دوست شوهرم

  و باز آبستن34 . نامید  او را شمعون پس» .بخشید   من  را نیز به ، این  هستم  مکروه  من شنید که
   سه  برایش ، زیرا که  خواهد پیوست  با من  شوهرم  مرتبه  این اکنون«:   زایید و گفت ، پسری شده

  این«:   زایید و گفت ، پسری  شده و بار دیگر حامله35 . نهاد  نام  او را الوی  سبب یناز ا» . پسر زاییدم
  . بازایستاد  از زاییدن آنگاه.  او را یهودا نامید پس» . گویم  را حمد میخداوند  مرتبه
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 بر خواهر خود   نزایید، راحیل ، اوالدی  برای یعقوب  دید که ، چون و اما راحیل30    

   بر راحیل عقوب ی  غضب آنگاه2 ». میرم  واال می  بده  من  به نپسرا«:   گفت  یعقوب و به. حسد برد
:  گفت3» ؟  است  را از تو باز داشته  بار رحم  که  خدا هستم  جای  به مگر من«:   شد و گفت افروخته

   کنیز خود، بلهه پس4 ».  نیز از او اوالد بیابم  و من بزاید، بدو درآ تا بر زانویم!  ، بلهه  کنیز من اینک«
و 6 . زایید  یعقوب  برای ، پسری شده   آبستن  و بلهه5 . درآمد  وی و او به.  داد  زنی  به  یعقوب را به
   عطا فرموده  من  به ، و پسری ، و آواز مرا نیز شنیده  است  کرده خدا مرا داوری«:   گفت راحیل

   یعقوب  برای  پسر دومین،  شده ، باز حامله ، کنیز راحیل و بلهه7 . نهاد  نام  او را دان پس» . ستا
  و او را نفتالی» .  آمدم  و غالب  گرفتم  خدا با خواهر خود کشتی  کشتیهای به«:   گفت و راحیل8 .زایید
   او را به،  را برداشته  بود، کنیز خود زلفه  باز مانده  از زاییدن  دید که  چون و اما لیه9.  نهاد نام

  پس» !  سعادت به«:   گفت و لیه11 .ایید ز  پسری  یعقوب ، برای لیه، کنیز  و زلفه10 . داد  زنی  به یعقوب
   خوشحالی به«:   گفت و لیه13 . زایید  یعقوب  برای سر دومین، پ ، کنیز لیه و زلفه12 .او را جاد نامید

،   درو گندم و در ایام14 . نهاد و او را اشیر نام» .خواند خواهند  ، مرا خوشحال  دختران زیرا که!  من
   لیه  به  راحیل پس. ، آورد  و آنها را نزد مادر خود لیه هها در صحرا یافت و مهرگیا  رفت رؤبین
 و   شوهر مرا گرفتی  که  است آیا کم«:   را گفت وی15 ».  بده  من  پسر خود به گیاههایاز مهر«:  گفت

با تو ،   پسرت مهر گیاه   عوض  به امشب«:   گفت راحیل» ؟  بگیری خواهی  پسر مرا نیز می مهر گیاه
  به«:  ، گفت  شده  بیرون  وی  استقبال  به آمد، لیه  از صحرا می  یعقوب  عصر، چون و وقت16 ».بخوابد

و 17 . شد  همخواب  با وی  آنشب پس» .  مهرگیاه پسر خود اجیر کردم  تو را به  درآ، زیرا که من
خدا «:   گفت و لیه18 . زایید عقوب ی  برای پسر پنجمین،   شده  آبستن  فرمود که  را مستجاب خدا، لیه
و بار 19 . نهاد را یساکار نام و او» .  شوهر خود دادم ، زیرا کنیز خود را به  است  داده  من  به اجرت

   داده  من  نیکو به خدا عطای«:   گفت و لیه20 . زایید  یعقوب  برای  پسر ششمین،  شده  حامله دیگر لیه
 او را  پس» .  او زاییدم  پسر برای  شش  خواهد کرد، زیرا که  زیست  با من  شوهرم اکنون.  است

 را بیاد آورد، و   خدا راحیل پس22.  نهاد  نام  زایید، و او را دینه  دختری و بعد از آن21 . نامید زبولون
  ننگخدا «:   بزاد و گفت ، پسری  شده و آبستن23 . او را گشود ، خدا رحم  فرموده  او را اجابت دعای

 مزید خواهد   من  دیگر برای  پسریخداوند«:  ، گفت  نامیده و او را یوسف24 ».  است مرا برداشته
  ».کرد
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  ا به ت  کن مرا مرخص«:   گفت  البان  به  را زایید، یعقوب ، یوسف  راحیل  چون  شد که و واقع25  
   من  به ام  کرده  تو را خدمت شـان ای  برای  مرا که  و فرزندان زنان26 .  بروم  خویش  و وطن مکان

 منظور   که کاش«:   را گفت  وی البان27» . دانی ، تو می  تو کردم  به  که  زیرا خدمتی واگذار تا بروم
  اجرت«:  و گفت28 ».  است  داده  مرا برکتدخداون بخاطر تو،   که ام ، زیرا تفأال یافته نظر تو باشم

، خود  ام  تو کرده  به  که خدمتی«:   را گفت وی29 ».  تو دهم  را به آن تا   کن ین مع خود را بر من
   نهایت  بود، و به  تو قلیل ، مال  من  از آمدن زیرا قبل30 . بود  نزد من  چگونه ات و مواشی،  دانی می

 خود را  ه خان  نیز تدارک  من و اکنون.   است  داده  تو را برکتخداوند،   من زیاد شد، و بعد از آمدن
   کار را برای ، اگر این  مده  من  به چیزی«:   گفت یعقوب» ؟  بدهم  تو را چه پس«:  گفت31» ؟  ببینم کی
   تو گردش ه گل امروز در تمامی32.  نمود  تو را خواهم ه گل  و پاسبانی ، بار دیگر شبانی  بکنی من
ها را از  ها و پیسه ، و ابلق  گوسفندان از میان را   سیاه  و هر میش  و ابلق  پیسه ، و هر میش کنم می

 خواهد   شهادت ، بر من  من  عدالت و در آینده33 . خواهد بود  من ، اجرت ، و آن سازم بزها، جدا می
،   از گوسفندان ، و آنچه  و ابلق  از بزها، پیسه ، آنچه  خود ببینی  مرا پیش  تا اجرت  بیایی  که داد، وقتی

و در 35 ». تو باشد  سخن  موافق اینک«:   گفت البان34 ». شود  شمرده  دزدی  به  نزد من نباشد، سیاه
 در   سفیدی  هر چه ، یعنی  و ابلق  پیسه  بزهای  ماده ه، و هم  و ابلق  مخطط  نرینه  روز، بزهای همان
 خود و   در میانو36 . خود سپرد  پسران  دست ، به رده را جدا ک  سیاه  گوسفندان  بود، و همه آن

  . کرد  را شبانی  البان ه گل  باقی و یعقوب.  گذارد ، مسافت  روز راه ، سه یعقوب
  های ، و خط  خود گرفت  و چنار برای  و بادام  کبوده  از درخت  تر و تازه  چوبهای و یعقوب37  

   آب ها، برای  گله  که و وقتی38 . در چوبها بود، ظاهر کرد  را که سفید در آنها کشید، و سفیدی
نهاد، تا  ها می  گله  بود، در حوضها و آبخورها پیش  خراشیده  را که  چوبهایی آمدند، آن  می خوردن
  شدند، و بزهای  چوبها بارآور می ها پیش  گله پس39 . بگیرند  بیایند، حمل  نوشیدن  برای چون
   هر مخطط ها را بسوی  گله  جدا کرد، و روی، بزها را و یعقوب40 .زاییدند  می  و ابلق  و پیسه ططمخ

  و هرگاه41.   نگذاشت  البان ه خود را جدا کرد و با گل های ، و گله  واداشت  البان ه در گل و سیاه
  نهاد، تا در میان  آنها در آبخورها می  چوبها را پیش گرفتند، یعقوب  می  تنومند حمل های حیوان

  ها از آن  ضعیف ، پس گذاشت  بودند، آنها را نمی  ضعیف  حیوانات هو هر گا42.  گیرند چوبها حمل
 و   بسیار و کنیزان های  نمود، و گله  مرد بسیار ترقی و آن43 . شدند  یعقوب  و تنومندها از آن، البان

  . رسانید  بهم  و حماران  و شتران غالمان
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 پدر ما را   مایملک ه هم بیعقو«: گفتند  می  را شنید که  البان  پسران و سخنان31    

  ه را دید ک  البان  روی و یعقوب2 ».  رسانیده  را بهم  بزرگی  این  پدر ما تمام ، و از اموال  است گرفته
   مولد خویش  و به  پدرانت  زمین به«:   گفت  یعقوب  بهخداوندو 3 . با او نبود  سابق  مثل اینک
 خود  را نزد گله صح  را به  و لیه ، راحیل  فرستاده  یعقوب پس4 ». بود  با تو خواهم  و من  کن تمراجع
   خدای ، لیکن  نیست  با من  سابق  مثل  که بینم  پدر شما را می روی«:   گفت و بدیشان5 . نمود طلب
و پدر 7 . ام  کرده  خود پدر شما را خدمت  قوت  تمام  به دانید که و شما می6 .  است  بوده  با من پدرم

   من  به  ضرری  که گذاشت خدا او را ن  نمود ولی  مرا تبدیل  اجرت  مرتبه ، ده  داده ما مرا فریبش
   اجرت  گفتی آوردند، و هر گاه  می ها پیسه  گله ها باشد، تمام  تو پیسه  اجرت گفت  می هر گاه8 .رساند

   داده  من ، به  را گرفته شما پدر  خدا اموال پس9. زاییدند  می ها مخطط  گله هتو مخطط باشد، هم
  ، دیدم  خود را باز کرده  چشم  در خوابی گرفتند که  می ها حمل  گله  که  شد هنگامی و واقع10 . است
   خدا در خواب و فرشته11 . بودند  و ابلق ند، مخطط و پیسهشد  می  با میشها جمع  که  قوچهایی اینک

  ه هم  و بنگر که  خود را باز کن  چشمان اکنون":  گفت12 ". لبیک":   گفتم"!  یعقوب ای":   گفت  من به
   تو کرده  به ن البا  آنچه  هستند زیرا که  و ابلق شوند، مخطط و پیسه  می  با میشها جمع  که قوچهایی

.   نذر نمودی  و با من  کردی  را مسح  ستون  که ، جایی ئیل  بیت  خدای  هستم من13 . ام ، دیده است
 در   و لیه راحیل14 »". نما  مراجعت  مولد خویش زمین  ، به  شده  روانه  زمین ، از این  برخاسته نآلا

  مگر نزد او چون15 ؟  باقیست  یا میراثی  ما بهره ی پدر ما، برا آیا در خانه«:  گفتند  وی جواب
   دولتی زیرا تمام16 . ماما خورده و نقد ما را ت  است  ما را فروخته ، زیرا که  نیستیم  محسوب بیگانگان
   تو گفته  خدا به  آنچه  اکنون ، پس  ماست  ما و فرزندان ، از آن  است  خدا از پدر ما گرفته را که
  ».، بجا آور است

 و   مواشی و تمام18  سوار کرد،  خود را بر شتران نان و ز ، فرزندان  برخاسته  یعقوب آنگاه17  
 بود،   ساخته  حاصل  ارام  در فدان  خود را که ه حاصل  مواشی  بود، یعنی دوخته ان  خود را که اموال

 خود  ه گل  بریدن  پشم  برای و اما البان19 . برود  کنعان  زمین  به د اسحاق تا نزد پدر خو برداشت
 او را از  ونکه داد، چ  را فریب  ارامی  البان و یعقوب20.  پدر خود را دزدید ، بتهای  بود و راحیل رفته

، از نهر عبور کرد و   و برخاسته ، بگریخت  داشت  با آنچه پس21 .  نساخت ه خود آگا فرار کردن
  . جلعاد شد  جبل متوجه
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 را   خویش  برادران پس23 .  است  فرار کرده  یعقوب دند که را خبر دا ، البان در روز سوم22  
، خدا  شبانگاه24.   جلعاد بدو پیوست ، تا در جبل شتافت او   در عقب  روز راه ، هفت با خود برداشته

» .  یا بد نگویی  نیک  یعقوب به   که با حذر باش«:   گفت  وی ، به  ظاهر شده  ارامی  بر البان در خواب
د  خو  با برادران  بود، و البان  زده  خود را در جبل ه خیم  دررسید و یعقوب  یعقوب  به  البان پس25

 و   دادی  مرا فریب  که  کردی چه«:   گفت  یعقوب  به و البان26 . جلعاد فرود آمدند بلنیز در ج
 و مرا   دادی ، مرا فریب  فرار کرده چرا مخفی27 ؟ ، رفتی  اسیران شمشیر برداشته  را مثل دخترانم

   که ذاشتیو مرا نگ28 ؟  نمایم  و بربط مشایعت  و دف ت و نغما  تا تو را با شادی  نساختی آگاه
   به  که  است  من  دست در قوت29 .  نمودی  حرکتی  ابلهانه  الحال؛  خود را ببوسم  و دختران پسران

   به  که با حذر باش":  ، گفت  کرده  خطاب  من  به  پدر شما دوش  خدای لیکن.   رسانم شما اذیت
؛   بودی  رفتنی ، البته  داشتی  تمام ود رغبتی پدر خ ه خان  به  چونکه نو اآل30 ".  یا بد نگویی  نیک یعقوب
 و   ترسیدم  بود که  این سبب«:   گفت  البان  در جواب یعقوب31 »؟  دزدیدی مرا چرا  خدایان و لکن
  ، او زنده  را بیابی  خدایانت و اما نزد هر که32 ؛  زور بگیری  به  خود را از من  شاید دختران گفتم
زیرا » . خود بگیر  و برای  کن  تو نزد ما باشد، مشخص  از اموال  ما، آنچه ندر حضور برادرا. نماند

  .  است  آنها را دزدیده  راحیل  که  ندانست یعقوب
  ه، و از خیم  و نیافت  دو کنیز رفت ه خیم  و به  لیه ه خیم  و به  یعقوب  خیمه  به  البان پس33  

  ، زیر جهاز شتر نهاد و بر آن  بتها را گرفته اما راحیل34 .مد درآ  راحیل ه خیم ، به  آمده  بیرون لیه
  بنظر آقایم«:   پدر خود گفت او به35 .  نیافت  چیزی، وجو کرده  را جست  خیمه  تمام  و البان بنشست

   تجسس پس» .  است  بر من  زنان  عادت ، زیرا که  برخاست توانم  نمی  در حضورت بد نیاید که
   در جواب و یعقوب.  کرد  منازعت ، با البان  شده  خشمگین  یعقوب آنگاه36 .  را نیافت، بتها نموده
   تمامی  که ناآل37 ؟  نمودی  مرا تعاقب  گرمی  بدین  که  چیست  من تقصیر و خطای«:   گفت البان
   و برادران  من ن؟ اینجا نزد برادرا ای  یافته  خود چه  خانه  اسباب ، از همه  کردی  مرا تفتیش اموال

، میشها و   با تو بودم  من  که  سال  بیست در این38 . دهند  و تو انصاف  من  در میانخود بگذار تا
؛ خود   تو نیاوردم  را پیش ای  شده دریده39.   تو را نخوردم  گله  نینداختند و قوچهای  حمل بزهایت
   دزدیده وز و خواه در ر ه شد  دزدیده ، خواه استیخو  می  من  را از دست  و آن دادم  را می  آن تاوان
 از  ، و خوابکرد  می ، مرا تلف  گرما در روز و سرما در شب  که  بودم چنین40 .  در شب شده

   دو دخترت  برای  سال ، چهارده  بودم ات  در خانه  سال بدینطور بیست41 . گریخت  می چشمانم
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  و اگر خدای42 .  تغییر دادی  مرتبه  مرا ده رت، و اج ات گله   برای  سال ، و شش  تو کردم خدمت
خدا .  نمودی  می  روانه  دست  نیز مرا تهی ، اکنون  نبودی  با من  اسحاق ، و هیبت  ابراهیم ، خدای پدرم

:   گفت  یعقوب  در جواب البان43 ». نمود ، تو را توبیخ دید و دوش مرا   دستهای  مرا و مشقت مصیبت
   من  از آن بینی  می  و آنچه  من ، گله  گله  و این  من ، پسران  پسران  منند و این ، دختران  دختران نای«

 و   بیا تا من اکنون44 کرد؟    توانم اند چه  زاییده  که  پسرانی  و به  خودم  دختران ، به  الیوم پس.  است
  ». باشد  و تو شهادتی  من  در میان  که تو عهد ببندیم

:   خود را گفت  برادران و یعقوب46 . برپا نمود  را ستونی ، آن رفته گ  سنگی  یعقوب پس45  
و 47 . غذا خوردند  و در آنجا بر توده ساختند ای ، توده  کرده  سنگها جمع پس» . کنید سنگها جمع«

   توده امروز این«:  ت گف و البان48 . را جلعید خواند  آن  یعقوب ولینامید » یجرسهدوتا« را   آن البان
:   نیز، زیرا گفت و مصفه49 .نامید» جلعید« را   آن سبب  از این» .  است  و تو شهادتی  من در میان

 مرا آزار  اگر دختران50 .  شویم غایب از یکدیگر   که  کند وقتی بانی  و تو دیده  من  در میانخداوند«
ا در ، خد  باش آگاه.  ما نخواهد بود  در میان ، هیچکس  دیگر بگیری ، زنان  من  دختران ، و سوای کنی
 در   که  ستونی  این  و اینک  توده  این اینک«:   گفت  یعقوب  به و البان51 ».  و تو شاهد است  من میان
   توده  از این  من  که  شاهد است  ستون  و این  شاهد است  توده این52 ،  خود و تو برپا نمودم نمیا

   ابراهیم خدای53 .  نگذری  من  بسوی قصد بدی  به  ستون  و از این ده تو  و تو از این و نگذرم ت بسوی
 پدر   هیبت  خورد به  قسم و یعقوب» . دهند  ما انصاف  در میان  پدر ایشان  ناحور و خدای و خدای

   دعوت  خوردن  نان  به خود را  گذرانید و برادران  قربانی  کوه  در آن  یعقوب آنگاه54 . خود اسحاق
   و دختران ، پسران  برخاسته  البان بامدادان55.  را بسر بردند ، شب نمود، و غذا خوردند و در کوه

  . نمود  مراجعت  خویش  مکان ، به  شده  روانه  داد و البان  را برکت خود را بوسید و ایشان
  

  و چون2 . برخوردند  وی به خدا   فرشتگان و  گرفت  خود را پیش  راه و یعقوب32    

  .نامید»  محنایم« را   موضع و آن» !  لشکر خداست این«:   را دید، گفت ، ایشان یعقوب
   بالد ادوم یار سعیر به د ، عیسو به  خود نزد برادر خویش  روی  پیش ، قاصدان  یعقوب پس3  
   عرض  تو یعقوب  بنده  گویید که ین، عیسو چن  آقایم به«:  ، گفت  را امر فرموده و ایشان4 فرستاد،

 و   و گوسفندان  و االغان  گاوان  من و برای5،   نمودم  توقف ، تاکنون  شده  ساکن کند با البان می
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   التفات  و در نظرت  دهم  خود را آگاهی  تا آقای ؛ و فرستادم  است  شده  حاصل  و کنیزان غالمان
 با چهارصد   و اینک ، عیسو رسیدیم نزد برادرت«: ، گفتند رگشته ب  نزد یعقوب  قاصدان پس6» . یابم

   با وی  را که ، کسانی  و متحیر شده  ترسان  نهایت  به  یعقوب آنگاه7 ».آید  تو می  استقبال نفر به
   اول ه دست  عیسو به هر گاه«:  و گفت8  نمود  تقسیم  دو دسته  به شتران و   و گاوان بودند با گوسفندان

  ». یابد  دیگر رهایی  همانا دستهبرسد و آنها را بزند،
   گفتی  من  به  که  یهوه ، ای ، اسحاق  پدرم  و خدای ، ابراهیم  پدرم  خدای ای«:   گفت و یعقوب9  

 لطفها و از   از جمیع کمتر هستم10  کرد،  خواهم رگرد و با تو احسان ب  مولد خویش  و به  زمین به
  ن و اآل  عبور کردم  اردن  خود از این  با چوبدست  زیرا که ای  خود کرده ه با بند  که  وفایی ههم

 از او   من  زیرا که  ده  عیسو رهایی ، از دست  برادرم  مرا از دست اکنون11 . ام  شده دو گروه)  مالک(
 و   کنم  با تو احسان نه هرآی و تو گفتی12 . را  مادر و فرزندان بزند، یعنی، مبادا بیاید و مرا  ترسم می

  ». شمرد  را نتوان ، آن  از کثرت  که  دریا سازم  تو را مانند ریگ ذریت
 برادر خود،   برای ی آمد، ارمغان  بدستش  را در آنجا بسر برد و از آنچه  شب  آن پس13  

 شتر  و سی15 ،  قوچ  با بیست  میش نر و دویست بز   بز با بیست  ماده دویست14 : عیسو گرفت
  .  کره  با ده  االغ  ماده  بیست گاو نر و  گاو با ده  ماده  آنها و چهل های  با بچه شیرده

   روی پیش«:   خود گفت  بندگان  خود سپرد و به  نوکران ، جداجدا به  دسته و آنها را دسته16  
  چون «  که ، گفت ده را امر فرمو و نخستین17» . بگذارید ها فاصله  دسته  عبور کنید و در میان من

   پیش ها که و این روی  و کجا می  کیستی از آن: ، بگوید  تو رسد و از تو پرسیده  عیسو به برادرم
   برای  که  است ، و پیشکشی  است ، یعقوب ات  بنده  از آن این: بدو بگو18 ؟  کیست  از آن توست
 و   دومین و همچنین19 ». ماست   عقب نیز در  خودش  و اینک  است  شده ، عیسو فرستاده آقایم

 عیسو  ه ب چون«:  ، گفت رفتند، امر فرموده ها می  دسته  آن  از عقب  را که  کسانی ه و هم سومین
:  زیرا گفت» .  ماست  در عقب ، یعقوب ات  بنده اینک: و نیز گویید20  گویید، برسید، بدو چنین

،   او را بینم  روی  نشانید، و بعد چون رود، فرو خواهم می   من  پیش  که  ارمغانی  او را بدین غضب«
  . بسر برد گاه  را در خیمه  شب  از او عبور کرد و او آن ، پیش  ارمغان پس21» . فرماید شاید مرا قبول

  شان، ای  را برداشته  پسر خویش  و دو کنیز و یازده  و دو زوجه برخاست ، خودش و شبانگاه22  
 خود را نیز   مایملک  نهر عبور داد، و تمام  و از آن  را برداشت ایشان23 . عبور داد وقرا از معبر یب

   او دید که و چون25 . گرفت  می  فجر کشتی  تا طلوع ی با و  تنها ماند و مردی و یعقوب24 .ادعبور د
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 با او   گرفتن  در کشتی  یعقوب  ران  کرد، و کف  را لمس  یعقوب  ران یابد، کف  نمی  غلبه بر وی
، تو را   ندهی تا مرا برکت«:   گفت».شکافد  فجر می  زیرا که ها کنمرا ر«:   گفت پس26.  شد فشرده

   تو یعقوب  نام  پس از این«:  گفت28 ». یعقوب«:  گفت» ؟  تو چیست نام«:   گفت  وی به27 ». رها نکنم
  و یعقوب29 ».  یافتی  و نصرت  کردی  مجاهده نسان با خدا و با ا ، زیرا که  اسرائیل  نشود بلکه خوانده

و او را در » ؟ یپرس  مرا می چرا اسم«:  گفت» . ساز  خود آگاه مرا از نام«:  ، گفت  کرده از او سؤال
   و جانم روبرو دیدمزیرا خدا را «:)  گفت(،  نامیده»  فنیئیل« را   مکان  آن و یعقوب30 . داد آنجا برکت
از 32 .لنگید  خود می  کرد، و بر ران ع طلو  بر وی ، آفتاب گذشت»  فنوئیل« از  و چون31 ».رستگار شد

   ران خورند، زیرا کف ، نمی  است  ران  در کف النساء را که  تا امروز عرق اسرائیل  بنی  سبب این
  . کرد النسا لمس  را در عرق یعقوب

  

آید و چهارصد   عیسو می اینک  ، دید که  خود را باز کرده  چشم  یعقوب پس33    

   را با فرزندان و کنیزان2 . کرد نیز تقسیم و دو ک  و راحیل  لیه  خود را به  فرزندان آنگاه. نفر با او
و خود در 3 . را آخر  و یوسف ، و راحیل یشان ا  در عقب  را با فرزندانش  و لیه  داشت  پیش ایشان
   به  دوان اما عیسو دوان4.   برادر خود رسید  نهاد تا به  زمین  رو به  مرتبه ، هفت  رفته  ایشان پیش

و 5 .و او را بوسید و هر دو بگریستند خود کشید،   آغوش ، به  او آمد و او را در بر گرفته استقبال
  » تو کیستند؟  همراهان این«:  فت را بدید و گ  و فرزندان ، زنان  خود را باز کرده چشمان
   ایشان  با فرزندان کنیزان  آنگاه6» .  است  فرموده  عنایت ات  بنده  خدا به  که یفرزندان«:  گفت  
  حیل و را  یوسف پس.  کردند ، تعظیم  شده  نزدیک  با فرزندانش و لیه7 . کردند ، تعظیم  شده نزدیک
 مقصود   چه،  برخوردم  بدان  که  گروهی  این از تمامی«:  و او گفت8 . کردند ، تعظیم  شده نزدیک
  ، مال ر است مرا بسیا  برادرم ای«:  عیسو گفت9 ».  یابم  خود التفات تا در نظر آقای«:  گفت» ؟ داری

   مرا از دستم ، پیشکش ام  یافته  التفات  اگر در نظرت ، بلکه نی«:   گفت یعقوب10 ». دار خود را نگاه
   مرا که  هدیه پس11 .  خدا، و مرا منظور داشتی وی ر  دیدن  مثل  تو را دیدم  روی  فرما، زیرا که قبول
 او را  پس» .  چیز دارم  و همه  است  فرموده  احسان  من  شد بپذیر، زیرا خدا به  آورده  حضورت به

  ». آیم  تو می  همراه  و من رویم، ب  کرده کوچ«:  گفت12 .  نمود تا پذیرفت الحاح

 سی و سومفصل  / کتاب پیدایش



49 

، و   است  نیز با من شیرده   و گاوان  نازکند و گوسفندان ال اطف  که  است  آگاه آقایم«:  گفت13  
   موافق  خود برود و من ه پیشتر از بند  آقایم پس14میرند؛   می  گله  روز برانند، تمامی اگر آنها را یک

 سعیر   خود به  نزد آقای، تا کنم  سفر می ، آهسته  اطفال  قدم  حسب  و به  دارم  که  مواشی قدم
  ». برسم

   الزم چه«:  گفت» . گذارم  با منند نزد تو می  را که  کسانی  از این  بعضی پس«:  عیسو گفت15  
  ، به  گرفته  خود را پیش  روز عیسو راه در همان16 ».  بیابم  خود التفات  نظر آقای، فقط در است

  د بنا نمود و برای خو  برای ای  سفر کرد و خانه  سکوت  به و اما یعقوب17 . کرد سعیر مراجعت
  . شد نامیده»  سکوت «  به  موضع  آن  سبب از این.   خود سایبانها ساخت مواشی

   کنعان ، در زمین  شهر شکیم  به  سالمتی  کرد، به  مراجعت  ارام  از فدان  یعقوب  چون پس18  
 بود از   زده  آن خود را در  خیمه  را که زمینی  قطعه و آن19 . شهر فرود آمد آمد، و در مقابل

   اسرائیل لوهیاَ  را ایل  در آنجا بنا نمود و آن و مذبحی20 . خرید  صد قسیط ، به ، پدر شکیمحمور بنی
  .نامید

  

   دختران  دیدن  بود، برای  زاییده  یعقوب  او را برای ، که ، دختر لیه  دینه پس34    

 بود، او را بدید، او را   زمین  آن  رئیس  که حمور حوی  بن  شکیم و چون2 .  رفت  بیرون  ملک آن
،   شده ، بسته ، دختر یعقوب  دینه  به و دلش3 .  ساخت صمتع  را بی ، وی  شده  و با او همخواب بگرفت
   پدر خود، حمور خطاب  به و شکیم4 .  دختر گفت  آن آویز به  دل نان، و سخ  دختر گشت  آن عاشق
  عصمت  را بی  دینه  دخترش  شنید که و یعقوب5 ». بگیر  زنی  به  من ایتر را بر دخ این«:  ، گفت کرده
و 6 . بیایند  کرد تا ایشان  سکوت وب او در صحرا بودند، یعق  با مواشی  پسرانش و چون.   است کرده

 را   این  یعقوب  پسران و چون7 . گوید  سخن  وی  آمد تا به یرون ب  نزد یعقوب حمور، پدر شکیم
 با دختر   شد، زیرا که  افروخته  شدت  به  ایشان ، خشم  شده د، از صحرا آمدند و غضبناکشنیدن
  . بود ، ناکردنی  عمل  بود و این  نموده  در اسرائیل ، قباحتی  شده  همخواب یعقوب
  ؛ او را به  دختر شماست ه شیفت  شکیم  پسرم دل«:  ، گفت  کرده  را خطاب  حمور ایشان پس8  

   ما را برای ان ما بدهید و دختر  خود را به ، دختران  نموده و با ما مصاهرت9 . بدهید  زنی ه ب وی
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   کنید و در آن  بمانید و تجارت در آن.  شما باشد  از آن  شوید و زمین و با ما ساکن10 .خود بگیرید
  » . کنید تصرف
   من  به چهمرا منظور بدارید و آندر نظر خود «:   دختر گفت  آن  پدر و برادران  به و شکیم11  

 داد فقط   بگویید، خواهم  بخواهید، آنچه  از من  هر قدر زیاده مهر و پیشکش12 . داد بگویید، خواهم
 مکر   حمور به  و پدرش  شکیم  در جواب  یعقوب اما پسران13 ». بسپارید  من  به  زنی دختر را به

 کار را  این«:  گفتند  بدیشان پس14 . بود  کرده عصمت  بی را ، دینه  گفتند زیرا خواهر ایشان سخن
  لکن15 .  است  ما ننگ  برای  این چونکه،   بدهیم  نامختون  شخصی  خواهر خود را به  کرد که توانیم نمی
 . گردد  از شما مختون  هر ذکوری  ما بشوید، که  اگر چون شویم  می  با شما همداستان  شرط بدین

  ، یک  شده ا ساکن و با شم  خود گیریم  شما را برای  و دختران  شما دهیم  خود را به ران دخت آنگاه16
  ، از اینجا کوچ  نشوید، دختر خود را برداشته  نکنید و مختون  ما را اجابت اما اگر سخن17 .  شویم قوم

  ». کرد خواهیم
   در کردن  جوان و آن19 .دحمور پسند افتا  بن  بنظر شکیم بنظر حمور و  ایشان و سخنان18  

. تر بود  گرامی  پدرش ه خان  اهل ه بود، و او از هم  دختر یعقوب  شیفته  کار تأخیر ننمود، زیرا که این
 :، گفتند  کرده  شهر خود را خطاب ، مردمان  شهر خود آمده ه درواز  به  شکیم  حمور و پسرش پس20
.  کنند  تجارت  بشوند، و در آن  ساکن  زمین  در این  پس هستند، اندیش  با ما صالح  مردمان این«21

 خود   و دختران  بگیریم  زنی  را به  ایشان ؛ دختران  است  وسیع  ایشان  برای  از هر طرف  زمین اینک
   قوم ، یک  شده  خواهند شد تا با ما ساکن  با ما متفق  شرط ایشان فقط بدین22 .  بدهیم را بدیشان

   ایشان  و اموال  ایشان آیا مواشی23 . مختونند  ایشان  شود، چنانکه ن از ما مختو ر ذکوری ه  که شویم
  ». شوند  تا با ما ساکن  شویم  همداستان شود؟ فقط با ایشان  ما نمی  دارند، از آن  که و هر حیوانی

 رضا   شکیم  حمور و پسرش  سخن  شهر او درآمدند، به ه درواز  به  که  کسانی ه هم پس24  
   چون و در روز سوم25 . شدند  شهر او درآمدند، مختون ه درواز  به  که  از آنانی دادند، و هر ذکوری

،   شمشیر خود را گرفته ، هر یکی  دینه ، برادران  و الوی ، شمعون دردمند بودند، دو پسر یعقوب
 شمشیر کشتند،   دم  را به  شکیم شو حمور و پسر26 . را کشتند  مردان ه بر شهر آمدند و هم دلیرانه
، شهر را   آمده  بر کشتگان  یعقوب و پسران27 . آمدند ، بیرون رداشته ب  شکیم ه را از خان و دینه
 در  ها و االغها و آنچه ها و رمه و گله28 . بودند  کرده عصمت  را بی ایشان کردند، زیرا خواهر  غارت

   را به  ایشان  و زنان  اطفال ه و هم  ایشان  اموال و تمامی29 . در صحرا بود، گرفتند هر و آنچهش
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  مرا به«:   گفت  و الوی  شمعون  به  یعقوب پس30 . کردند ها بود تاراج  در خانه ه بردند و آنچ اسیری
 در   ساختید، و من  مکروه  و فرزیان  کنعانیان ، یعنی  زمین  این ه انداختید، و مرا نزد سکن اضطراب

آیا او با «: گفتند31 ».  شوم  هالک ام خانه با   شوند و مرا بزنند و من  جمع ، همانا بر من  قلیلم رهشما
  » کند؟  عمل  فاحشه خواهر ما مثل

  

 شو و   و در آنجا ساکن  برآی ئیل  بیت ، به برخاسته«:   گفت  یعقوب و خدا به35    

  ، مذبحی  عیسو فرار کردی، از حضور برادرت   که  بر تو ظاهر شد، وقتی  که  خدایی آنجا برای
 در   را که ای  بیگانه خدایان«:   بودند، گفت  با وی  که  کسانی  و همه  خانه  اهل  به  یعقوب پس2 ».بساز
،  تا برخاسته3  کنید،  خود را عوض زید و رختهای را طاهر سا ، دور کنید و خویشتن  شماست میان
   که  فرمود و در راهی ، مرا اجابت  من  در روز تنگی  که  خدایی  آن جا برای و آن  برویم ئیل  بیت به

   بود، به  ایشان  در دست  را که  بیگانه  خدایان ه هم آنگاه4» .  بسازم بود، مذبحی  می  با من رفتم
   در شکیم  که وطی آنها را زیر بل  بود، و یعقوب  ایشان  در گوشهای  که هایی  دادند، با گوشواره یعقوب

 را  یعقوب  بنی ه بود، ک  گرداگرد ایشان  خدا بر شهرهای  کردند و خوف  کوچ پس5 . کرد بود دفن
ا او ب.  باشد، رسید ئیل  بیت ، و همان  است  واقع  کنعان  در زمین  لوز که  به و یعقوب6 . نکردند تعاقب
زیرا . نامید»  ئیل بیت ایل« را   مکان نمود و آن بنا  و در آنجا مذبحی7 . بودند  با وی  که  قوم تمامی

  . گریخت ز حضور برادر خود می ا  که  بود، هنگامی  ظاهر شده در آنجا خدا بر وی
 را  ، و آن کردند  دفن ئیل  بیت  تحت  بلوط و او را زیر درخت.  مرد  رفقه  دایه و دبوره8  

  .نامید»  باکوت الون«
و 10 . داد  آمد، و او را برکت  ارام  از فدان  که  ظاهر شد، وقتی و خدا بار دیگر بر یعقوب9  
 تو   نام  نشود، بلکه  خوانده  تو یعقوب  نام  اما بعد از این  است  تو یعقوب نام«:   گفت  وی خدا به
   قادر مطلق  خدای من«:   را گفت و خدا وی11 . نهاد  نام  او را اسرائیل پس» . خواهد بود اسرائیل
 پدید   تو پادشاهان از صلب از امتها از تو بوجود آیند، و   و جماعتی امتی. بارور و کثیر شو.  هستم
 را   زمین  تو، این بعد از  ذریت ؛ و به  تو دهم ، به  دادم  و اسحاق  ابراهیم  به  که و زمینی12 .شوند
  . صعود نمود د وی، از نز  گفت خن س  با وی  که  خدا از آنجایی پس13 ». داد خواهم
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  ای ، و هدیه  از سنگ  نمود، ستونی  تکلم  با وی  که ، در جایی  برپا داشت  ستونی و یعقوب14  
 در   با وی خدا  را که  مکان  آن  یعقوب پس15.   کرد  تدهین  روغن  را به ، و آن  ریخت  بر آن ریختنی

   بود،  گفته آنجا سخن
 برسند،   افراته  به  بود که  مانده  مسافتی  اندک و چون. ند کرد کوچ»  ئیل بیت«، از  پس16  
   وی  دشوار بود، قابله  زاییدنش و چون17.  دشوار شد  رسید، و زاییدنش  حمل  وضع  را وقت راحیل
 مرد، پسر را  ، زیرا که  کندن  جان و در حین18 ».  پسر است  نیز برایت  این  که زیرا مترس«:  را گفت

  .نامید»  یامین بن« را   وی  پدرش  نهاد، لکن نام»  اونی بن«
 بر قبر  و یعقوب20 . شد  باشد، دفن لحم  بیت  که  افراته ، و در راه  یافت  وفات  راحیل پس19  

  ه کرد و خیم  کوچ  اسرائیل پس21 .  است  قبر راحیل تا امروز ستون   آن  کرد که  نصب  ستونی وی
، با کنیز   رفته ، رؤبین  زمین  در آن  اسرائیل  سکونت و در حین22 . عیدر زد  برج  طرف خود را بدان

:   لیه پسران23 : بودند  دوازده یعقوب و بنی. ید را شن  این و اسرائیل.  شد ، همخواب پدر خود، بلهه
  یوسف:   راحیل رانو پس24 .  و یهودا و یساکار و زبولون وی و ال  و شمعون  یعقوب هزاد  نخست رؤبین
. جاد و اشیر:  ، کنیز لیه  زلفه و پسران26 .  و نفتالی دان:   کنیز راحیل ه بله و پسران25 . یامین و بن

  . او متولد شدند  برای  ارام  در فدان ، که  یعقوب اینانند پسران
   که  باشد، جایی  حبرون  که  اربع ه قری  آمد، به ، در ممری  نزد پدر خود، اسحاق و یعقوب27  
 سپرد و   جان و اسحاق29 . بود هشتاد سال صد و  و عمر اسحاق28 . گزیدند  غربت  و اسحاق ابراهیم

  . کردند  او را دفن  عیسو و یعقوب و پسرانش.   پیوست  خویش  قوم  به مرد، و پیر و سالخورده
  

  ختران خود را از د عیسو زنان2 :  است  باشد، این  ادوم عیسو که  و پیدایش36    

  و بسمه3 ،  حوی ، دختر صبعون  دختر عنی ه، و اهولیبام  حتی  دختر ایلون  عاده یعنی:   گرفت کنعانیان
و 5  را بزاد، ، رعوئیل ایید، و بسمه عیسو ز ، الیفاز را برای و عاده4 . ، خواهر نبایوت دختر اسماعیل

 متولد   کنعان  در زمین  وی  برای  عیسو که سراناینانند پ.  را زایید  و قورح ، و یعالم  یعوش اهولیبامه
   و تمامی  حیوانات ه و هم ، و مواشی  بیت  اهل  و جمیع  و دختران  و پسران  عیسو زنان پس6 .شدند
 دیگر   زمین  به خود یعقوب، از نزد برادر   بود گرفته  اندوخته  کنعان  در زمین  خود را که هاندوخت
   بسبب  ایشان  غربت  کنند و زمین  سکونت  با هم  بود از آنکه  زیاده  ایشان ال امو زیرا که7 . رفت
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   ادوم و عیسو همان.  شد  سعیر ساکن و عیسو در جبل8 .  نداشت  ایشان  گنجایش  ایشان مواشی
  . است

ز الیفا:  عیسو  پسران  نامهای اینست10 : سعیر  در جبل  عیسو پدر ادوم ش پیدای  است و این9  
  ر و صفوا و جعتام و اوما تیمان: الیفاز و بنی11.  عیسو ، زن ، پسر بسمه  عیسو، و رعوئیل ، زن پسر عاده

   اینانند پسران. الیفاز زایید  را برای  عمالیق وی. ، کنیز الیفاز، پسر عیسو بود و تمناع12 .و قناز بودند
   زن  بسمه اینانند پسران.   و مزه  و شمه زارع و  نحت:   رعوئیل و اینانند پسران13 . عیسو  زن عاده
   و قورح  و یعالم  یعوش  عیسو که ، زن ، دختر صبعون  دختر عنی  اهولیبامه و اینانند پسران14 .عیسو

  . عیسو زایید را برای
 اومار و  و امیر  امیر تیمان  عیسو، یعنی هزاد  الیفاز نخست پسران: عیسو  بنی اینانند امرای15  

  ن الیفاز در زمی اینانند امرای.   و امیر عمالیق  و امیر جعتام و امیر قورح16 میر صفوا و امیر قناز،ا
  .  عاده اینانند پسران.  ادوم

 و امیر   و امیر شمه  و امیر زارح امیر نحت: باشند  عیسو می  بن  رعوئیل  پسران و اینان17  
  . عیسو  زن  بسمه  اینانند پسران. بودند  ادوم  در زمین  رعوئیل اینها امرای.  مزه

  اینها امرای.   و امیر قورح  و امیر یعالم امیر یعوش:  عیسو  زن اهولیبامه و اینانند بنی18  
   ایشان  باشد و اینها امرای  ادوم  عیسو که اینانند پسران19. باشند  عیسو می ، زن  دختر عنی اهولیبامه

  .باشند می
   و صبعون  و شوبال وطانل:   بودند، یعنی  زمین  آن  ساکن  که  سعیر حوری نو اینانند پسرا20  
  .  ادوم  سعیر در زمین  و پسران  حوریان اینانند امرای.   و ایصر و دیشان و دیشون21 ، و عنی

  و اینانند پسران23 .، بود  تمناع دند و خواهر لوطان بو  و هیمام حوری:   لوطان و پسران22  
   است  عنی همین.   و عنی ایه:  صبعون و اینانند بنی24.   و شفو و اونام  و عیبال  و منحت علوان:  شوبال

 را   پدر خود، صبعون  االغهای  که  را در صحرا پیدا نمود، هنگامی  گرم  آب های  چشمه که
  حمدان:   دیشان ند پسرانو اینان26 .  دختر عنی  و اهولیبامه  دیشون: و اینانند اوالد عنی25 .چرانید می

:   دیشان ند پسراناینان28 .  و عقان  و زعوان بلهان:  ایصر و اینانند پسران27 .  و کران  و یتران نو اشبا
  .  و اران عوص

  امیر دیشون30 ،  و امیر عنی  و امیر صبعون بال و امیر شو امیر لوطان:  حوریانند اینها امرای29  
  . سعیـر  در زمیـن  ایشـان  امرای  حسب  حوریانند به اینها امرای.  دیشانو امیـر ایصـر و امیـر 
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 بر  هی پادشا  از آنکه  کردند، قبل  سلطنت  ادوم  در زمین  که و اینانند پادشاهانی31  
و 33 . بود  شهر او دینهابه رد، و نام ک  پادشاهی  بعور در ادوم  بن و بالع32 : کند  سلطنت اسرائیل بنی
   حوشام  مرد، و در جایش و یوباب34 . کرد  سلطنت  از بصره  زارح  بن  یوباب  مرد، و در جایش عبال

،   موآب  در صحرای  بداد که  هداد بن  مرد و در جایش و حوشام35 . کرد  پادشاهی  تیمانی از زمین
 از   سمله و در جایشو هداد مرد 36 . بود  شهر او عویت  کرد، و نام  داد، پادشاهی  را شکست مدیان
  و شاؤل38 . کرد  پادشاهی  نهر در جایش بوت از رحو  مرد، و شاؤل و سمله37 . نمود  پادشاهی مسریقه

،   عکبور مرد، و در جایش  بن  حانان و بعل39 . کرد  عکبور سلطنت  بن  حانان ل بع مرد و در جایش
 دختر مطرد، دختر   مهیطبئیل  به' می مس  فاعو بود، و زنش  شهرش  کرد و نام هدار پادشاهی

  . بود ذاهب می
 و  ناعامیر تم:   ایشان  و نامهای  و اماکن  ایشان  قبائل  عیسو، حسب  امرای  نامهای و اینست40  

 و  قناز و امیرتیمانو امیر 42 ،  و امیر فینون  و امیر ایله مهو امیر اهولیبا41 ،  و امیر یتیت امیر علوه
   در زمین  ایشان  مساکن  ادومند، حسب  امرای اینان.   و امیر عیرام و امیر مجدیئیل43 امیر مبصار،

  .  است  عیسو پدر ادوم همان.   ایشان ملک
  

   است این2 . شد  ساکن  کنعان  زمین د، یعنی پدر خو  غربت  در زمین و یعقوب37    

 با   جوان و آن. کرد  می  خود چوپانی برادران را با   بود، گله  ساله  هفده  یوسف چون.   یعقوب پیدایش
و 3 .داد  پدر را خبر می  ایشان لوکی از بدس و یوسف. بود ، می  پدرش ، زنان  زلفه  و پسران  بلهه پسران
ود، و  او ب  او پسر پیری ، زیرا که  داشتی  خود بیشتر دوست  را از سایر پسران ، یوسف اسرائیل
   برادرانش ه، او را بیشتر از هم  پدر ایشان  دیدند که  برادرانش و چون4 .  بلند ساخت  ردایی برایش
   خوابی و یوسف5 . گویند  سخن  سالمتی  به  با ویتوانستند  داشتند و نمی دارد، از او کینه  می دوست
  . او افزودند ه بر کین پس.   خود باز گفت  برادران  را به ، آن دیده

،  بستیم ها می  بافه  ما در مزرعه اینک7 :، بشنوید ام  دیده  را که خوابی  نای«:   گفت و بدیشان6  
  ». کردند  سجده  من ه باف ، به  شما گرد آمده های ، بایستاد، و بافه  برپا شده  من ه باف  ناگاه که

  اهی کرد؟ و بر ما مسلط خو  خواهی  بر ما سلطنت الحقیقه آیا فی«:  گفتند  وی  به برادرانش8  
   دیگر دید، و برادران  خوابی  پس از آن9.  او افزودند ه بر کین  خوابها و سخنانش و بسبب» شد؟
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 مرا   ستـاره ازده و ی  و ماه  آفتاب  ناگاه ، که ام  دیده  باز خوابی اینک«:  ، گفت  خبر داده خود را از آن
  این«:   گفت  وی ، به  کرده  او را توبیخ  خود را خبر داد، و پدرش و پدر و برادران10 ». کردند سجده
  ا بر زمین آمد و تو ر  حقیقتا خواهیم برادرانت  و  و مادرت ؟ آیا من ای  دیده  که  است  خوابی چه

   امر را در خاطر نگاه آن،   بر او حسد بردند، و اما پدرش و برادرانش11 » نمود؟  خواهیم سجده
  . داشت

:   گفت  یوسف  به و اسرائیل13 . رفتند  شکیم  پدر خود، به ه گل وپانی چ  برای و برادرانش12  
 ». لبیک«:   را گفت وی» . بفرستم  کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان  نمی  چوپانی  در شکیم آیا برادرانت«

 او را از و» . خبر بیاور  و نزد من  را ببین  گله  و سالمتی  برادران  برو و سالمتی ناآل«:  او را گفت14
   او در صحرا آواره  او برخورد، و اینک  به و شخصی15 . آمد  شکیم  فرستاد، و به حبرون  وادی
 خود را   برادران من«:  گفت16» ؟ طلبی  میچه«:  ، گفت  از او پرسیده  شخص  آن پس. بود می
   شدند، زیرا شنیدم جا روانهاز این«:   مرد گفت آن17 ».کنند  می  کجا چوپانی  که ر ده، مرا خب جویم می
 .  یافت  را در دوتان ، ایشان ته خود رف  برادران  از عقب  یوسف پس» . رویم  می  دوتان به: گفتند  می که
  . اورا بکشند  دیدند که  توطئه م بیاید، با ه  ایشان  نزدیک  از آنکه و او را از دور دیدند، و قبل18

  ، و به بیایید او را بکشیم  اکنون20. آید  خوابها می  صاحب این  اینک«:  یکدیگر گفتند و به19  
  ».شود  می  چه  خوابهایش  ببینیمو.  او را خورد  درنده  جانوری ، و گوییم  چاهها بیندازیم  از این یکی

  پس22 ». او را نکشیم«:  ، گفت  رهانیده  ایشان  را شنید، او را از دست  این  چون  رؤبین لیکن21  
 خود را  ، بیندازید، و دست  در صحراست  که  چاه  مریزید، او را در این خون«:   گفت  بدیشان ؤبینر

   مجرد رسیدن و به23.  پدر خود رد نماید ، به  رهانیده  ایشان تا او را از دست» .بر او دراز مکنید
و او را 24. ، از او کندند ت دربرداش را که بلند   ردای  آن  را یعنی  خود، رختش  نزد برادران یوسف
  . بود آب  و بی ، خالی  انداختند، اما چاه ، درچاه گرفته

  ه قافل  ناگاه ، دیدند که  خود را باز کرده  نشستند، و چشمان  غذا خوردن  برای پس25  
ا آنها را روند ت  بار دارند، و می  و الدن  کتیرا و بلسان  ایشان رسد، و شتران  از جلعاد می اسماعیلیان

   او را مخفی  و خون برادر خود را کشتن«:   خود گفت  برادران  یهودا به آنگاه26.  مصر ببرند به
   نباشد، زیرا که  ما بر وی ، و دست  بفروشیم  اسماعیلیان  این بیایید او را به27 سود دارد؟   چه داشتن

  . رضا دادند  بدین  برادرانش پس» .  ماست او برادر و گوشت
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   را به ، برآوردند؛ و یوسف  کشیده  را از چاه  در گذر بودند، یوسف  تجار مدیانی و چون28  
   سر چاه  به  چون و رؤبین29 . مصر بردند  را به  یوسف پس. ند فروخت  نقره ه پار  بیست  به اسماعیلیان
 خود بازآمد و   برادرانو نزد30  زد،  چاک خود را ، جامه  نیست  در چاه  یوسف ، و دید که برگشت

  »؟ روم کجا ب  و من  نیست طفل«:  گفت
  و آن32 . فرو بردند ، ردا را در خونش ته را کش  را گرفتند، و بز نری  یوسف  ردای پس31  
   ردای  که  کن ، تشخیص ایم  را یافته این«: ، گفتند  پدر خود رسانیده  بلند را فرستادند و به ردای
   او را خورده  درنده جانوری!   است  پسر من ردای«:  ، گفت  را شناخته  آن پس33 ».  یا نه  است پسرت
 دربر کرد، و  ، پالس  کرده  خود را پاره  رخت و یعقوب34 ».  است  شده  دریده  یقینا یوسف، و است

 او   تسلی  به  دخترانش ه و هم  پسران هو هم35 .  گرفت  پسر خود ماتم سیار برای ب روزهای
   پدرش سپ» . روم  گور فرود می سوگوار نزد پسر خود به«:  ، و گفت  نپذیرفت اما تسلی. برخاستند

 و سردار   فرعون  خواجه  فوطیفار که  را در مصر به  یوسف اما مدیانیان36 .  گریست  همی  وی برای
  . بود، فروختند  خاصه افواج

  

  ، نزد شخصی  خود رفته  نزد برادران یهودا از  که  زمان  شد در آن و واقع38    

   به'  مسمی  را که و در آنجا یهودا، دختر مرد کنعانی2 . شد ، مهمان  داشت  نام  حیره ه، ک عدالمی
و 4 . نهاد  زایید و او را عیر نام ی، پسر  شده  آبستن  پس3 .، بدو درآمد  دید و او را گرفته بود، شوعه

   نام ، او را شیله  زاییده  پسری و باز هم5.  نامید  زایید و او را اونان ، پسری  شده بار دیگر آبستن
  . بود در کزیب) یهودا(را زایید،  او  و چون. گذارد

 یهودا،  هزاد و نخست7 .  خود عیر گرفت هزاد  نخست  تامار، برای  به'  مسمی و یهودا، زنی6  
   برادرت  زن به«:   گفت  اونان  یهودا به پس8 .رانداو را بمیخداوند  شریر بود، و خداوندعیر، در نظر 

   اونان  چونکه لکن9 ».  برادر خود پیدا کن  برای سلی، ن  را بجا آورده  برادر شوهری ، و حق درآی
   انزال  برادر خود درآمد، بر زمین  زن  به  که  او نخواهد بود، هنگامی  از آن  نسل  آن  که دانست
 او را نیز  سند آمد، پس ناپخداوند کار او در نظر  و این10 . برادر خود ندهد ای بر  تا نسلیکرد،

   بزرگ  شیله  تا پسرم  بنشین  بیوه  پدرت هدر خان«:   خود، تامار گفت  عروس و یهودا به11 .بمیراند
و 12. خود ماند پدر  ، در خانه  تامار رفته پس» . بمیرد  برادرانش مبادا او نیز مثل«:  زیرا گفت» .شود
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   خود حیره  او با دوست و یهودا بعد از تعزیت.  یهودا مرد  زن  شد، دختر شوعه  روزها سپری چون
  . آمد  تمنه  خود، به ه گل  چینان ، نزد پشم عدالمی
   تمنه ، به  خویش ه گل  پشم  چیدن  برای  پدر شوهرت اینک«: ، گفتند  تامار خبر داده و به13  

  ، خود را در چادری  رو کشیده  به ، برقعی  کرده  بیرون  را از خویشتن  بیوگی  رخت پس14 ».آید می
 ، و  است  شده  بزرگ  دید شیله زیرا که.  ، بنشست  است  تمنه  در راه  که  عینایم ه درواز پوشید، و به

 خود را   روی ا که، زیر شت پندا  را فاحشه  یهودا او را بدید، وی چون15 . ندادند  زنی  به  وی او را به
  . بود پوشیده
   عروس  که زیرا ندانست» .  تو درآیم بیا تا به«:  ، گفت  کرده  او میل  سوی  به  از راه پس16  
آیا «:  گفت» . فرستم  می  از گله ای بزغاله«:  گفت17 ».  درآیی  من  تا به دهی  می چهمرا «:  گفت.  اوست

   که مهر و زنار خود را و عصایی«:  گفت» ؟  گرو دهم تو را چه«:  گفت18 »؟  تا بفرستی دهی گرو می
و .  ، برفت و برخاسته19 . شد  آبستن و درآمد، و او از وی داد، و بد  وی  به پس» .  داری در دست

  . پوشید  بیوگی ، رخت  را از خود برداشته برقع
   زن ن آ رستاد، تا گرو را از دست خود ف  عدالمی  دوست  دست  را به و یهودا بزغاله20  

   عینایم  سر راه  که ای  فاحشه آن«:  ، گفت  پرسیده  مکان  آن و از مردمان21 . بگیرد، اما او را نیافت
او را «:  ، گفت  نزد یهودا برگشته پس22» . در اینجا نبود ای فاحشه«: گفتند» ؟  بود، کجاست نشسته
  بگذار برای«:  یهودا گفت23 ». در اینجا نبود ای  فاحشه کهگویند  یز می ن  مکان  آن ، و مردمان نیافتم

   ماه و بعد از سه24 ».  و تو او را نیافتی ا فرستادم ر  بزغاله اینک.   دارد، مبادا رسوا شویم خود نگاه
  پس» . ده ش  از زنا نیز آبستن  و اینک  است  تو تامار، زنا کرده عروس«: ، گفتند یهودا را خبر داده

آوردند نزد پدر شوهر   می  او را بیرون چون25» ! شود  آرید تا سوخته  را بیرون وی«:  یهودا گفت
مهر و    این  که  کن تشخیص«:  ، و گفت» ام  شده  چیزها آبستن  این از مالک«:  ، گفت خود فرستاده

 او  ، زیرا که تر است گناه  بی و از منا«:  ، و گفت و یهودا آنها را شناخت26 ».  کیست زنار و عصا از آن
  . و بعد او را دیگر نشناخت» .  ندادم  پسر خود شیله را به

  زایید، یکی  می و چون28 . بودند  در رحمش  توأمان ، اینک رسید  حملش  وضع  وقت و چون27  
  این«:  ت و گف ست ب ، بر دستش  قرمز گرفته  ریسمانی  قابله  در حال  آورد که  خود را بیرون دست
  چگونه«:   گفت  آمد و قابله  بیرون  برادرش و اینک.  خود را بازکشید و دست29 ». آمد  بیرون اول
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 قرمز   ریسمان  که  برادرش بعد از آن30 . نهاد  نام  او را فارص پس» .اد بر تو ب  شکاف ؟ این شکافتی
  . نامید  آمد، و او را زارح  بیرون  داشت را بر دست

  

 و   خواجه  که ، فوطیفار نام  مصری  مصر بردند، و مردی  را به اما یوسف39    

و 2 . بودند، خرید او را بدانجا برده   که  اسماعیلیانی  را از دست  بود، وی  فرعون ه خاص سردار افواج
   آقایشو3 . خود ماند  مصری  آقای ه شد، و در خان  کامیاب بود، و او مردی  می  با یوسفخداوند
  پس4 .آورد  می  راست  در دستشخداوندکند،   او می باشد، و هر آنچه  می  با ویخداوند دید که
   و تمام  خود برگماشت ه خان کرد، و او را به  می ، و او را خدمت  یافت  التفات  در نظر وی یوسف

 خود   مایملک  و تمام خانه او را بر   شد بعد از آنکه و واقع5 . سپرد  وی  را بدست  خویش ایملکم
   بر همهخداوند   داد، و برکت  برکت  یوسف  را بسبب  مصری  آن ه خانخداوند   بود، که گماشته
 با  ، و از آنچه  واگذاشت  یوسف  دست  به  داشت و آنچه6 . در صحرا بود  و چه  در خانه چه،  اموالش

  . منظر بود  و نیک  اندام  خوش فسو یو. خورد  می  که  جز نانی  بود، خبر نداشت وی
   همخواب با من«:  ، گفت  نظر انداخته  بر یوسف  آقایش  زن  شد که  امور واقع و بعد از این7  

، خبر   است  در خانه  نزد من  از آنچه  آقایم اینک«:   خود گفت  آقای  زن ، به اما او ابا نموده8» .شو
   از من  و چیزی  نیست  خانه  در این  از من بزرگتری9 . است سپرده   من ست د  دارد، به ندارد، و آنچه

   و به  بشوم  بزرگ  شرارت  این  مرتکب  چگونه ؛ پس باشی  او می ه زوج ، جز تو، چون  نداشته دریغ
 با او   که گرفت  نمی  گوش  وی ، به گفت  می  سخن  یوسف  به  هر روزه و اگرچه10» ؟ خدا خطا ورزم

  . بماند د یا نزد ویبخواب
 آنجا   کسی  خانه  خود پردازد و از اهل  شغل  درآمد، تا به  خانه  به  شد که  واقع و روزی11  
ها  ر  دستش  خود را به هاما او جام» .  بخواب با من«:  ، گفت  او را گرفته ه جام پس12 . نبود در خانه
  .  رفت  و بیرون ، گریخت کرده

  مردان14 ،  گریخت  کرد و از خانه  ترک وی   دست  خود را به  رخت ه او دید ک و چون13  
   را نزد ما آورد تا ما را مسخره بنگرید، مرد عبرانی«:  ، گفت  کرده  بیان  را صدا زد، و بدیشان خانه

بلند  آواز   به  شنید که و چون15،   آواز بلند فریاد کردم  بخوابد، و به  آمد تا با من کند، و نزد من
  ».  رفت ، فرار کرد و بیرون ارده واگذ  خود را نزد من ه، جام فریاد برآوردم
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   مضمون  بدین وی  و به17 . آمد  خانه  به ، تا آقایش داشت   او را نزد خود نگاه ه جام پس16  
و 18 د، کن  آمد تا مرا مسخره  نزد من، ای آورده  ما  برای  که  عبرانی  غالم آن«:  ، گفت کرده ذکر
  ».  گریخت ، بیرون  رها کرده  من  خود را پیش ، جامه برآوردم  آواز بلند فریاد  به چون

   من  به غالمت«:  ، گفت  کرده  بیان  وی  به  خود را شنید که  زن  سخن  آقایش  چون پس19  
   که ای خانه ، در زندان ، او را گرفته  یوسف و آقای20 . شد  او افروختهخشم» ،  است  کرده چنین

  بود و بر وی  می  با یوسفخداونداما 21 . ماند  و آنجا در زندان  انداخت بودند،  بسته  پادشاه اسیران
   را که  زندانیان ه هم  زندان هو داروغ22 . داد  حرمت  زندان هفرمود، و او را در نظر داروغ  می احسان

  هو داروغ23 . بود  آن هکردند، او کنند در آنجا می   سپرد و آنچه  یوسف  دست  بودند، به در زندان
کرد،   او می  را که بود و آنچه  می  با ویخداوندکرد، زیرا   نمی  بود، نگاه  وی  در دست  بدانچه زندان
  .آورد  می  راستخداوند

  

،   خویش  آقای  مصر، به  و خباز پادشاه  ساقی  شد که  امور، واقع و بعد از این40    

   غضب  و سردار خبازان یان سردار ساق  خود، یعنی ه دو خواج  به و فرعون2 .ر خطا کردند مص هپادشا
 بود،   در آنجا محبوس ف یوس  که  زندانی ، یعنی  خاصه  افواج  رئیس  را در زندان و ایشان3 .نمود

  کرد، و مدتی  می  را خدمت ، و ایشان  گماشت  را بر ایشان ، یوسف  خاصه و سردار افواج4 . انداخت
   موافق  خود را، هر کدام  خواب  دیدند، هر کدام  خوابی  شب و هر دو در یک5 . ماندند در زندان

   چون بامدادان6.  بودند  محبوس  در زندان  مصر که  و خباز پادشاه  ساقی  خود، یعنی تعبیر خواب
 در   با وی  که  فرعون های از خواجه،  پس7.  هستند  ملول  اینک مد، دید که آ  نزد ایشان یوسف
  خوابی«:  گفتند  وی به8 »؟  است  شما غمگین مروز چرا رویا«:  ، گفت  او بودند، پرسیده  آقای زندان
 خدا  آیا تعبیرها از آن«:   گفت  بدیشان یوسف» . را تعبیر کند  آن  که  نیست  و کسی ایم دیده
  ». بازگویید  من  را به ؟ آن نیست

   تاکی ، اینک  من در خواب«:  ، گفت  کرده  بیان  یوسف  خود را به ، خواب  ساقیان  رئیس آنگاه9  
 انگور  هایش  و خوشه آورد ، و گل  بشکفت  بود و آن  شاخه  سه و در تاک10.  بود  من  روی پیش
 را  ، و جام  فشردم عون فر ، در جام و انگورها را چیده.  بود  من  در دست  فرعون و جام11 . داد رسیده

  ».  دادم  فرعون  دست به
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   روز، فرعون بعد از سه13 .  روز است  سه  شاخه ، سه اینست  تعبیرش«:   گفت  وی  به یوسف12  
   که  سابق  رسم  به  دهی  وی  دست  را به  فرعون  بازگمارد، و جام  منصبت سر تو را برافرازد و به

 مرا  ، احوال  نموده  احسان  من  و به  تو نیکو شود، مرا یاد کن  برای  که یو هنگام14 .  او بودی ساقی
   دزدیده  عبرانیان  از زمین الواقع  فی زیرا که15  آور،  بیرون  خانه و مرا از این مذکور ساز،  نزد فرعون

  ». افکنند چال  مرا در سیاه  که ام  نکرده ، و اینجا نیز کاری ام شده
،  ام  دیده  نیز خوابی من«:   گفت  یوسف  تعبیر، نیکو بود، به  دید که  خبازان رئیس  اما چون16  

 از   فرعون  برای  طعام  هر قسم و در سبد زبرین17 ،  است  سفید بر سر من  سبد نان  سه  اینک که
   در جواب یوسف18 ».خورند ، می  است  بر سر من  که  را از سبدی ، آن باشد و مرغان  خباز می پیشه
 سر تو را از تو   روز فرعون و بعد از سه19. باشد  روز می  سبد سه ، سه  است  این تعبیرش«:  گفت

  ». را از تو بخورند ، گوشتت بردارد و تو را بر دار بیاویزد، و مرغان
، و سر   خود ساخت  خدام ه هم  برای  بود، ضیافتی  میالد فرعون  یوم  که  در روز سوم پس20  

   را به  ساقیان اما رئیس21 .  خود برافراشت  نوکران در میان را   خبازان  و سر رئیس  ساقیان ئیسر
 دار کشید،   را به  خبازان و اما رئیس22 . داد  فرعون  دست  را به  و جام باز آورد، گریش ساقی
 او   یاد نیاورد، بلکه  را به ، یوسف  ساقیان  رئیس لیکن23.  بود  تعبیر کرده  ایشان  برای  یوسف چنانکه

  . کرد را فراموش
  

 بر کنار  ینک ا  دید که  خوابی  فرعون  شد، که  سپری  دو سال  شد، چون و واقع41    

، بر مرغزار   برآمده  گوشت  و فربه  صورت  گاو خوب  از نهر، هفت  ناگاه که2 .  است نهر ایستاده
  ، به  آنها از نهر برآمده ، در عقب  و الغر گوشت صورت گاو دیگر، بد   هفت و اینک3 .چریدند می

   هفت ، آن  و الغر گوشت  صورت  زشت  گاوان و این4 . کنار نهر ایستادند  به  اول ان گاو  آن پهلوی
  . بیدار شد و فرعون. ا فرو بردند ر  و فربه  صورت گاو خوب

   ساق  پر و نیکو بر یک ه سنبل فت ه  اینک  دید، که  خوابی و باز بخسبید و دیگر باره5  
 الغر،  های و سنبله7 .روید ، بعد از آنها می  پژمرده  الغر، از باد شرقی ه سنبل  هفت و اینک6. آید برمی
 .  است  خوابی  اینک ، دید که ده بیدار ش و فرعون.  و پر را فرو بردند  فربه ه سنبل  هفت آن
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 مصر را خواند، و   حکیمان  و جمیع  جادوگران هد و هم، فرستا  شده  مضطرب  دلش صبحگاهان8
  . تعبیر کند  فرعون  آنها را برای  نبود که اما کسی.   باز گفت  خود را بدیشان  خوابهای فرعون
 . آمد  بخاطرم  من  خطایایامروز«:  ، گفت  کرده  عرض  فرعون  به  ساقیان  رئیس آنگاه9  

  ، حبس  خاصه  سردار افواج  در زندان  خبازان ، مرا با رئیس موده ن  خود غضب  بر غالمان فرعون10
 .  دیدیم  خود، خواب  تعبیر خواب  موافق ، هر یک  دیدیم ، خوابی  شب  و او در یک و من11. فرمود

   خود را نزد او بیان و خوابهای.   خاصه  سردار افواج  در آنجا با ما بود، غالم  عبرانی و جوانی12
   عینه و به13 . تعبیر کرد  خوابش  را موافق یک ما تعبیر کرد، هر   ما را برای  و او خوابهای کردیم
  ». دار کشید ازآورد، و او را به ب  منصبم مرا به.  شد  ما کرد، واقع  برای  که  تعبیری موافق

   آوردند و صورت  بیرون  از زندان  زودی  را خواند و او را به ، یوسف  فرستاده  فرعون آنگاه14  
:   گفت  یوسف  به فرعون15 . آمد  حضور فرعون  کرد، و به وض خود را ع ، رخت خود را تراشیده

 تا  شنوی  می واب خ  که  تو شنیدم ه را تعبیر کند، و دربار  آن  که  نیست  و کسی ام  دیده خوابی«
   جواب  سالمتی  به را ، خدا فرعون ست نی از من«:   گفت  پاسخ  را به  فرعون یوسف16 ».  کنی تعبیرش

  ».خواهد داد
و 18 ، ام  کنار نهر ایستاده  به اینک   که  خود دیدم در خواب«:   گفت  یوسف  به و فرعون17  
 گاو   هفت و اینک19 .چرند ، بر مرغزار می مدهبرآ  از نه  صورت  و خوب  گوشت  گاو فربه  هفت ناگاه

   ندیده  زشتی  مصر بدان  زمین  در تمامی ، که  و الغر گوشت ورت ص  و بسیار زشت دیگر زبون
   به و چون21 .خورند  را می  اول ه گاو فرب ، هفت  الغر زشت و گاوان20 .آیند  آنها برمی ، در عقب بودم
.  ماند  زشت اول   آنها مثل  صورت  آنها شدند، زیرا که  بدرون  نشد که  آنها فرو رفتند معلوم شکم

و 23 .آید  برمی  ساق پر و نیکو بر یک  ه سنبل  هفت  اینک  که  دیدم و باز خوابی22 .  بیدار شدم سپ
   الغر، آن و سنابل24 .روید ، بعد از آنها می  پژمرده  و از باد شرقی  باریک  خشک ه سنبل  هفت اینک
  ». کند  شرح  من  برای  که یست ن  کسی ، لیکن  را گفتم و جادوگران. برد  نیکو را فرو می  سنبله هفت

 را   کرد، فرعون خواهد خدا از آنچه.   است  یکی  فرعون خواب«:   گفت  فرعون  به یوسف25  
   یکی همانا خواب.   سال  نیکو هفت ه سنبل  باشد و هفت  سال  گاو نیکو هفت هفت26 .  است خبر داده

 از   خالی ه سنبل و هفت.  باشد  سال  برآمدند، هفت آنها  در عقب ، که  گاو الغر زشت و هفت27 . ستا
 خدا  آنچه:   است ، این  گفتم  فرعون  به  که سخنی28. باشد  می  قحط  سال ، هفت  پژمرده باد شرقی

 مصر   زمین  بسیار، در تمامی  فراوانی  سال همانا هفت29 .  است  ظاهر ساخته  فرعون ند بهک می
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و .  شود  مصر فراموش  در زمین  فراوانی  پدید آید و تمامی  قحط  سال  هفت، و بعد از آن30. آید می
   بعد از آن  که  قحطی  نشود بسبب  معلوم  در زمین و فراوانی31 .  خواهد ساخت  را تباه ، زمین طقح

  است   مکرر شد، این  دو مرتبه  فرعون  به  خواب و چون32 . خواهد بود  سخت  غایت  به ا کهآید، زیر
   اکنون پس33 . پدید خواهد آورد  زودی  را به ، و خدا آن  خدا مقرر شده  از جانب  حادثه  این که

   چنین فرعون34 . مصر بگمارد ، او را بر زمین ده را پیدا نمو  بصیر و حکیم باید مردی  می فرعون
  هو هم35 . مصر بگیرد  زمین از ، خمس وانی فرا  سال  برگمارد، و در هفت  بر زمین بکند، و ناظران

 و  نمایند،  ذخیره  فرعون  را زیر دست  کنند، و غله آید جمع  می  نیکو را که  سالهای  این مأکوالت
   در زمین  که  قحطی  سال  هفت  جهت ، به  زمین  برای تا خوراک36 . دارند  در شهرها نگاه خوراک

  ». گردد  تباه حط از ق  شود، مبادا زمین مصر خواهد بود ذخیره
 خود   بندگان  به و فرعون38 . پسند آمد  بندگانش ه و بنظر هم  بنظر فرعون  سخن  این پس37  
   به و فرعون39 »؟  است  خدا در وی  روح  که ردی، م  یافت  توانیم  این  را مثل آیا کسی«:  گفت

   مانند تو بصیر و حکیم ، کسی ت اس  کرده  امور را بر تو کشف  این  خدا کل چونکه«:   گفت یوسف
 از تو   بر تخت  شوند، جز اینکه  منتظم  من  قوم  تو، تمام  فرمان ، و به  باش  من هتو بر خان40.  نیست

  ». بزرگتر باشم
  و فرعون42 ».  مصر گماشتم  زمین  تو را بر تمامی  که بدان«:   گفت  یوسف  به و فرعون41  

   کتان ، و او را به  گذاشت  یوسف  را بر دست ، آن  کرده  بیرون یش خو انگشتر خود را از دست
 خود سوار کرد، و   دومین و او را بر عرابه43.   انداخت  بر گردنش  زرین  کرد، و طوقی  آراسته نازک
  و فرعون44 .  مصر برگماشت  زمین ا بر تمامی او ر پس» !زانو زنید « کردند که  ندا می  رویش پیش
 مصر   ارض  را در کل خود  یا پای  دست  تو هیچکس ، و بدون  هستم  فرعون من«:   گفت وسفبه ی

 را   اون ، کاهن  فارع ، دختر فوطی  نامید، و اسنات  فعنیح  را صفنات  یوسف و فرعون45 ».بلند نکند
  .  رفت  مصر بیرون  بر زمین  داد، و یوسف  زنی بدو به

 از   مصر بایستاد، و یوسف ، پادشاه  حضور فرعون  به  که  وقتی بود  ساله  سی و یوسف46  
   محصول ، زمین  فراوانی  سال و در هفت47.   مصر گشت  زمین ، در تمامی  شده  بیرون حضور فرعون

 کرد،   مصر بود، جمع  در زمین  را که  سال  هفت  آن  مأکوالت  تمامی پس48 . آورد ت کثر خود را به
و 49 .  گذاشت آن هر شهر را در   حوالی  مزارع  نمود، و خوراک  در شهرها ذخیره را و خوراک

 از   بازماند، زیرا که  از حساب  کرد، تا آنکه  دریا ذخیره  ریگ  بسیار، مثل کران  بی  غله یوسف
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،  ات اسن  شد، که  زاییده  یوسف ، دو پسر برای  قحط  سالهای  از وقوع و قبل50.  بود  زیاده حساب
 نهاد، زیرا   نام  خود را منسی هزاد  نخست و یوسف51 . بزاد  برایش  اون ، کاهن  فارع دختر فوطی

 نامید،   را افرایم و دومین52» . داد  فراموشی  پدرم ه خان  و تمامی  مشقتم خدا مرا از تمامی«:  گفت
  ». بارآور گردانید  مذلتم خدا مرا در زمین«:  زیرا گفت

  ، آمدن  قحط  سال و هفت54 . شد  مصر بود، سپری  در زمین که   فراوانی  سال و هفت53  
   مصر نان  در تمامی زمین ن زمینها پدید شد، لیک  در همه و قحط.  بود  گفته  یوسف ، چنانکه گرفت
و .  فریاد برآوردند  نزد فرعون  نان  برای  شد، قوم  قحط  مصر مبتالی  تمامی زمین و چون55 .بود

،   قحط پس56 ». شما گوید، بکنید  او به  آنچه بروید و نزد یوسف«:   گفت  مصریان ه هم  به فرعون
، و قحط  فروخت  می  مصریان ، به  انبارها را باز کرده ه هم ، و یوسف  را فروگرفت  زمین  روی تمامی

 مصر آمدند، زیرا  به   نزد یوسف  خرید غله  جهت  زمینها به هو هم57 . شد  مصر سخت در زمین
  . شد  سخت  زمین  بر تمامی قحط

  

 خود   پسران  به  یعقوب ، پس  در مصر است  غله  دید که  چون و اما یعقوب42    

، بدانجا بروید و   در مصر است  غله  که ام  شنیده اینک«:  و گفت2 »نگرید؟  یکدیگر می چرا به«:  فتگ
  ».  و نمیریم یم کن  ما از آنجا بخرید، تا زیست برای

  ، برادر یوسف و اما بنیامین4 . مصر فرود آمدند  به  غله خریدن   برای  برادر یوسف  ده پس3  
   آنانی  در میان اسرائیل  بنی پس5 . بدو رسد  مبادا زیانی زیرا گفت نفرستاد،   با برادرانش را یعقوب

  . بود  کنعان ین زم قحط در  خرید آمدند، زیرا که  جهت آمدند، به  می که
   یوسف و برادران.  فروخت  می  غله  زمین  اهل ه هم  بود، و خود به  والیت  حاکم و یوسف6  
،   را بشناخت  خود را دید، ایشان  برادران  یوسف چون7 . کردند ، او را سجده  نهاده  زمین ، رو به آمده

از کجا «:  پرسید  و از ایشان  گفت ن سخ  درشتی ، آنها را به  نموده  بیگانه و خود را بدیشان
  ».  بخریم  تا خوراک  کنعان زمیناز «: گفتند» اید؟ آمده

   خوابها را که و یوسف9 .اختند او را نشن  ایشان ، لیکن  خود را شناخت  برادران و یوسف8  
   عریانی  دیدن  جهت شما جاسوسانید، و به«:   گفت  بدیشان پس.  بود، بیاد آورد  دیده  ایشان درباره
ما 11 .اند  آمده  خوراک  خریدن  جهت ه ب  غالمانت بلکه!  ، یا سیدی نه«: بدو گفتند10» .اید  آمده زمین
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:   گفت بدیشان12 ». نیستند سوس جا ؛ غالمانت  صادقیم ما مردمان.   هستیم  شخص  یک  پسران همه
   یک  برادرند، پسران  دوازده غالمانت«: گفتند13 ».اید  آمده  زمین  عریانی  دیدن  جهت  به ، بلکه نه«

  یوسف14» .  است  شده  نایاب ، و یکی  کوچکتر، امروز نزد پدر ماست و اینک.   کنعان مرد در زمین
  به: شوید  می بدینطور آزموده15 ! جاسوسانید  که  شما گفتم  به ه آنچ  است همین«:   گفت بدیشان
 نفر را  یک16 . برادر کهتر شما در اینجا بیاید ، جز اینکه  نخواهید رفت رون از اینجا بی  فرعون حیات

   صدق  شود که  شما آزموده  بفرستید، تا برادر شما را بیاورد، و شما اسیر بمانید تا سخن از خودتان
  دان روز در زن  سه  را با هم  ایشان پس17 »! جاسوسانید  فرعون  حیات ال به، وا  یا نه با شماست

  . انداخت
:  ترسم  از خدا می  باشید، زیرا من  را بکنید و زنده این«:   گفت  بدیشان  یوسف و روز سوم18  

  ی برا ، غله  شما اسیر باشد، و شما رفته  برادر از شما در زندان  هستید، یک  شما صادق هر گاه19
 شود   شما تصدیق  آرید، تا سخنان  خود را نزد من و برادر کوچک20 . خود ببرید های  خانه گرسنگی
  . کردند  چنین پس» .و نمیرید
   وقتی  او را دیدیم  جان ، زیرا تنگی  برادر خود خطا کردیم  به هر آینه«:  یکدیگر گفتند و به21  

   ایشان  در جواب و رؤبین22 ». بر ما رسید  تنگی  رو این ایناز .  کرد، و نشنیدیم  می  ما استغاثه  به که
   او بازخواست  خون ینک ا پس!  پسر خطا مورزید؟ و نشنیدید  به  که  شما نگفتم آیا به«:  گفت
 از  پس24.  بود  ایشان  در میان  ترجمانی فهمد، زیرا که  می  یوسف  ندانستند که و ایشان23 ».شود می

   را از میان  و شمعون گفتگو کرد، ، با ایشان  برگشته  و نزد ایشان ، بگریست  جسته  کناره ایشان
  . دربند نهاد  ایشان ، او را روبروی  گرفته ایشان

   هر کس  را در عدل  پر سازند، و نقد ایشان  را از غله  ایشان  فرمود تا جوالهای و یوسف25  
،  بار کرده خود   را بر حماران  غله پس26.  کردند  چنین  ایشان  دهند، و به نهند، و زاد سفر بدیشان

  . شدند  آنجا روانهاز
 خود دهد، نقد خود را دید   االغ  به  باز کرد، تا خوراک  خود را در منزل ، عدل  یکی و چون27  

   در عدل ، و اینک  است  رد شده نقد من«:   خود گفت  برادران و به28 . او بود  عدل  در دهن  اینک که
 خدا   که ت چیس این«: ، گفتند  شده یکدیگر لرزان  ، و به  گرفت  طپیدن  ایشان  دل آنگاه» .  است من
  »؟  است  ما کرده به
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 بود، خبر   شده قع وا  بدیشان  آمدند، و از آنچه  کنعان  زمین ، به  نزد پدر خود، یعقوب پس29  
   زمین و ما را جاسوسان،   گفت  سخن  سختی ، با ما به  است  زمین  حاکم  مرد که آن«30 :، گفتند داده

  ، یکی  پدر خود هستیم  برادر، پسران ما دوازده32 .  نی  و جاسوس  ما صادقیم گفتیمو بدو 31 . نداشتپ
   حاکم  مرد که و آن33 .باشد  می  کنعان پدر ما در زمین، و کوچکتر، امروز نزد   است  شده نایاب
 خود را   از برادران  یکی ه شما راستگو هستید ک  فهمید که  خواهم از این:   ما گفت ، به  است زمین

   خود را نزد من و برادر کوچک34 .، بروید  خود گرفته های  خانه ی گرسنگ  گذارید، و برای نزد من
، و   شما رد کنم  برادر شما را به آنگاه.   صادق  نیستید بلکه  شما جاسوس  که  یافت آرید، و خواهم

  ». داد و ستد نمایید در زمین
   در عدلش  هر کس  پول ه کیس کردند، اینک  می  خود را خالی  عدلهای  چون که شد  و واقع35  

  ، بدیشان ، یعقوب و پدر ایشان36 . دیدند، بترسیدند را  پول های ، کیسه  و پدرشان  ایشان و چون. بود
   همه این.  ببریدخواهید  را می  و بنیامین  نیست  و شمعون  نیست اوالد ساختید، یوسف مرا بی«:  گفت
، اگر او را نزد تو  هر دو پسر مرا بکش«:  ، گفت  کرده  پدر خود عرض  به رؤبین37 »؟  است بر من

  ». آورد  او را نزد تو باز خواهم  بسپار، و من  من  دست او را به.  باز نیاورم
و هر .  است  ، و او تنها باقی  است  مرده  برادرش  با شما نخواهد آمد زیرا که پسرم«:  گفت38  

 گور فرود خواهید   به  سفید مرا با حزن  بدو رسد، همانا مویهای روید زیانی  می  که  در راهی گاه
  ».برد

  

   از مصر آورده  را که ای  غله  شد چون و واقع2 . بود  سخت  در زمین و قحط43    

یهودا 3» . ما بخرید برای   خوراکی برگردید و اندک«:   گفت  بدیشان بودند، تماما خوردند، پدرشان
  ما نباشد، روی برادر شما با ش  هرگاه  است ، گفته  ما تأکید کرده  مرد به آن«:  ، گفت  شده بدو متکلم

اما اگر تو 5 . خریم  می  برایت  و خوراک رویم ، می اگر تو برادر ما را با ما فرستی4 .مرا نخواهید دید
 مرا  ا نباشد، روی برادر شما با شم ، هر گاه  مرد ما را گفت آن  ، زیرا که رویم ، نمی او را نفرستی
  ».نخواهید دید

»  برادر دیگر دارید؟  مرد خبر دادید که  آن ، به  کرده  بدی  من چرا به«:   گفت اسرائیل6  
  آیا پدر شما هنوز زنده":  ، گفت  پرسیده  دقت  ما را به  ما و خویشاوندان  مرد احوال آن«: گفتند7
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:   خواهد گفت  که دانستیم  می ، و چه  دادیم  اطالع  مضمون  و او را بدین"، و برادر دیگر دارید؟ است
  »". آرید برادر خود را نزد من"

 و  ، برویم  تا برخاسته  بفرست  را با من جوان«:   گفت  پدر خود، اسرائیل  یهودا به پس8  
   بازخواست  من ، او را از دست باشم  او می  ضامن من9 .ا نیز م ، ما و تو و اطفال یریم و نم  کنیم زیست

.   ابد در نظر تو مقصر باشم ، تا به  حاضر نساختم  حضورت  و به  او را نزد تو باز نیاوردم هر گاه.  کن
  ». ودیم ب  را برگشته  دوم ه، مرتب  تا حال ، هر آینه نمودیم زیرا اگر تأخیر نمی10

  از ثمرات.  را بکنید  این ، پس  است اگر چنین«:   گفت ، بدیشان  اسرائیل،  پدر ایشان پس11  
   و قدری  بلسان  مرد ببرید، قدری  آن  برای  خود بردارید، و ارمغانی  در ظروف  زمین  این نیکوی
  هن در ده  که  نقدی  خود گیرید، و آن  بدست و نقد مضاعف12 . م و بادا  و پسته  و کتیرا و الدن عسل

و برادر خود را 13 . باشد  شده باز برید، شاید سهوی خود   دست  بود، به  شما رد شده عدلهای
   مرد مکرم  شما را در نظر آن  قادر مطلق و خدای14 . مرد برگردید  شوید، و نزد آن ه، روان برداشته

  ». اوالد شدم ، بی اوالد شدم  اگر بی  شما بفرستد، و من  را همراه دارد، تا برادر دیگر شما و بنیامین
   روانه ، با بنیامین  گرفته  را بدست ، و نقد مضاعف  را برداشته ، ارمغان  مردان  آن پس15  
   را با ایشان  بنیامین ، چون اما یوسف16.  ایستادند  حضور یوسف ، به  مصر فرود آمده و به. شدند

  ، زیرا که  ببین ، تدارک  کرده  ببر، و ذبح  خانه  به را  اشخاص این«:  خود فرمود ه ناظر خان دید، به
  ».خورند  غذا می ظهر با من  وقت ایشان

و 18 . آورد  یوسف ه خان  را به  مرد ایشان و آن.  بود، کرد  فرموده  یوسف  مرد چنانکه و آن17  
   اول  دفعه  که نقدی   آن بسبب«:  شدند و گفتند  آورده  یوسف ه خان  به  ترسیدند، چونکه  مردان آن

  ا مملوک کند، و ما ر  آورد، و بر ما حمله اند تا بر ما هجوم  بود، ما را آورده  ما رد شده در عدلهای
  ». ما را سازد و حماران

!  یا سیدی«: گفتند20 ،  شده  بدو متکلم  خانه ، در درگاه  شده  نزدیک  یوسف ه ناظر خان و به19  
 خود را  ، عدلهای  رسیده  منزل  به  شد چون و واقع21 .  آمدیم  خرید خوراک ای بر  اول حقیقتا مرتبه
 خود   دست  را به  و آن  تمام  وزن  ما به نقره.  بود  عدلش  در دهنه  نقد هر کس  اینک ، که باز کردیم
 نقد   کس  کدام دانیم نمی.  ایم  خود آورده  دست  به  خرید خوراک و نقد دیگر برای22 . ایم باز آورده

  ». بود  ما گذاشته ما را در عدلهای
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 شما،   در عدلهای ای  پدر شما، خزانه  شما و خدای  باشید مترسید، خدای سالمت«:  گفت23  
 مرد،  و آن24 . آورد  بیرون  را نزد ایشان  شمعون پس» . رسید  من ؛ نقد شما به  است  شما داده به

   حماران  به  علوفه خود را شستند، و  داد، تا پایهای  بدیشان ، آب ورده درآ  یوسف ه خان  را به ایشان
 در   بودند که  ظهر، زیرا شنیده  به  یوسف  آمدن  را حاضر ساختند، تا وقت و ارمغان25 . داد ایشان

   وی بود، نزد  ایشان  دست  به  را که  آمد، ارمغانی  خانه  به  یوسف و چون26 .آنجا باید غذا بخورند
  . نهادند  زمین  رو به  حضور وی  آوردند، و به  خانه به

   سالمت  را کردید، به  ذکرش آیا پدر پیر شما که«:   پرسید و گفت  ایشان  از سالمتی پس27  
  پس» . ده زن ، و تا بحال  است  سالمت ، پدر ما، به غالمت«: گفتند28 » دارد؟  حیات ؟ و تا بحال است
 را  ، پسر مادر خویش ، برادر خود بنیامین  خود را باز کرده  چشمان و چون29 . کردند  و سجده تعظیم

،   پسرم یا«:  و گفت» ، ذکر او را کردید؟  نزد من  شما که  برادر کوچک  است آیا این«:  دید، گفت
  ». کناد خدا بر تو رحم

   به پس.   خواست یستن گر ، و جای  بجنبید، بشتافت  بر برادرش  مهرش  چونکه و یوسف30  
  طعام«:  ، گفت  نموده و خودداری.  آمد ، بیرون  خود را شسته و روی31 . ، آنجا بگریست  رفته خلوت

  ».بگذارید
 خوردند جدا،   با وی  که  مصریانی  جدا، و برای  ایشان  جدا گذاردند، و برای  وی و برای32  
  و به33.   است  مکروه ، نزد مصریان  این ذا بخورند زیرا کهتوانند غ  نمی  با عبرانیان  مصریان زیرا که

، و  اش  خردسالی  بحسب ، و خردسال اش زادگی  نخست  موافق زاده  بنشستند، نخست حضور وی
   بنیامین ، اما حصه  گرفت  ایشان  خود برای ها از پیش و حصه34 . نمودند  یکدیگر تعجب  به ایشان
  . کردند  نوشیدند و کیف  بود، و با وی ن دیگرا  حصه  چندان پنج

  

   قدری  را به  مردمان  این عدلهای«:  ، گفت  خود امر کرده ه ناظر خان  به پس44    

   جام  مرا، یعنی و جام2 . بگذار  عدلش ه دهن  را به ، و نقد هر کسی  پر کن توانند برد، از غله  می که
   گفته  یوسف  که سخنی   آن  موافق پس» . بگذار اش  غله  قیمت کوچکتر، با  آن  عدل ه را در دهن نقره

  .بود، کرد
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 از شهر  و ایشان4 . کردند  روانه  ایشان با حماران را   مردان  شد، آن  روشن  صبح و چون3  
،  بر پا شده«:   خود گفت ه ناظر خان  به  یوسف که  بودند،  نکرده  چند طی ، هنوز مسافتی  شده بیرون

   عوض  به را بدیچ:  را بگو ، ایشان  فرا رسیدی  بدیشان ، و چون  بشتاب  اشخاص  این عقبدر 
  زند؟ در آنچه  می  تفأل نوشد، و از آن  می  در آن  آقایم  آنکه  نیست آیا این5  کردید؟ نیکویی

  ».کردید، بد کردید
   چنین چرا آقایم«:  گفتند  وی به7 .  گفت  را بدیشان  سخنان د، این در رسی  بدیشان  چون پس6  

 خود   عدلهای  در دهنه  را که همانا نقدی8 ! کار شوند  چنین  مرتکب  که انتگوید؟ حاشا از غالم می
   طال یا نقره  آقایت ه از خان  باشد که  چگونه ، پس  نزد تو باز آوردیم  کنعان ، از زمین  بودیم یافته

  ».  خود باشیم  آقای ما نیز غالم شود، بمیرد، و   یافت ت از غالمان نزد هر کدام9.  بدزدیم
 باشد، و شما   من م شود، غال  نزد او یافت  شما بشود، آنکه  سخن  موافق ن اآل هم«:  گفت10  

 خود   عدل  و هر یکی فرود آورد،  زمین  خود را به  عدل ، هر کس  نموده  تعجیل پس11 ».آزاد باشید
   بنیامین  در عدل و جام.  کرد  کهتر ختم ، به  نموده  کرد، و از مهتر شروع جسسو او ت12 .را باز کرد

  . شهر برگشتند ، به  خود را بار کرده  االغ  زدند، و هر کس  خود را چاک  رخت آنگاه13.  شد یافته
   زمین بر  حضور وی  به آمدند، و او هنوز آنجا بود، و  یوسف ه خان  به و یهودا با برادرانش14  
   من  چون  کردید؟ آیا ندانستید که  که  است  کاری  چه این«:   گفت  بدیشان یوسف15 .افتادند
  ، و چگونه  کنیم  عرض ، و چه  گوییم  چه  آقایم به«:  یهودا گفت16 »؟ زنم  می  تفأل ، البته مردی

   ما نیز و آنکه ؛ اینک  است موده ن  را دریافت  غالمانت ؟ خدا گناه  نماییم  را ثابت  خویش گناهی بی
  بلکه!   کنم  چنین  که حاشا از من«:  گفت17 ». بود  خود خواهیم  آقای  شد، غالمان  یافت  بدستش جام
  آنگاه18 ». بروید  نزد پدر خویش سالمتی   باشد، و شما به  من  شد، غالم  یافت  بدستش  جام آنکه

   بگوید و غضبت  خود سخنی  آقای  گوش  به  بشنو، غالمت  آقایم ای«:  ، گفت  آمده  وی یهودا نزدیک
:  ، گفت  پرسیده  از غالمانت آقایم19 .  هستی  فرعون  تو چون  زیرا که نشود،  خود افروخته بر غالم

، و   است  ما را پدر پیری که":   کردیم  خود عرض  آقای و به20 "؟  است آیا شما را پدر یا برادری"
، و پدر او را  ت اس ، و او تنها از مادر خود مانده  است  مرده  برادرش  او که  پیری چکپسر کو
 ".  نهم  خود را بر وی  تا چشمان آرید  را نزد من وی":   خود گفتی  غالمان و به21 ".دارد  می دوست

 جدا  در خویش پ اگر از تواند از پدر خود جدا شود، چه  نمی  جوان آن":   خود گفتیم  آقای و به22
 مرا دیگر  ید، رویاگر برادر کهتر شما با شما نیا":   خود گفتی  غالمان و به23 ".شود او خواهد مرد
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 خود را بدو   آقای ن، سخنا ، پدر خود، رسیدیم  نزد غالمت  چون  شد که  واقع پس24 ".نخواهید دید
،   رفت توانیم نمی":  گفتیم26 ". ما بخرید ی برا  خوراکی  اندک برگشته":  و پدر ما گفت25 . باز گفتیم

د اگر برادر  دی توانیم  مرد را نمی  آن  روی ، زیرا که  رفت  اگر برادر کهتر با ما آید، خواهیم لیکن
 دو پسر   من  برای ام وجه ز شما آگاهید که":   ما گفت ، به ، پدر من و غالمت27 ". با ما نباشد کوچک
 او را  آن، و بعد از   است  شده  دریده  هر آینه  گفتم ، و من  رفت  بیرون زد من از ن و یکی28 .زایید
ور  گ  به  حزن  سفید مرا به  بدو رسد، همانا موی  ببرید، و زیانی  را نیز از نزد من اگر این29 . ندیدم

   آنکه باشد، و حال با ما ن  جوان ، و این ، پدر خود بروم  اگر نزد غالمت نو اآل30 ".فرود خواهید برد
خواهد مرد و  ، او  ببیند پسر نیست  چون  خواهد شد که واقع31،   است  بسته  وی  جان  او به جان

 نزد   غالمت زیرا که32 .هند برد گور فرود خوا  به  حزن ، پدر خود را به  سفید غالمت  موی غالمانت
اد نزد پدر خود مقصر ب، تا ابداآل باز نیاورم او را نزد تو  هرگاه":  ، گفتم  پسر شده پدر خود ضامن

 پسر،  خود بماند، و  آقای  پسر در بندگی  عوض  به  غالمت  تمنا اینکه ن اآل پس33 ". شد خواهم
   را که  نباشد، مبادا بالیی  و پسر با من  نزد پدر خود بروم زیرا چگونه34 . خود برود  برادران همراه

  ».  شود ببینم  واقع  پدرم به
  

   خودداری  بودند، نتوانست  ایستاده  حضورش  به  که  جمعی  پیش و یوسف45    

   یوسف  که  نزد او نماند وقتی و کسی» ! کنید  بیرون  را از نزد من همه «  ندا کرد که کند، پس
  عون فر ه خان  و اهل ، و مصریان  آواز بلند گریست و به2 . خود شناسانید  برادران  را به خویشتن
و » ؟  است  هنوز زنده آیا پدرم!   هستم  یوسف من«:   خود را گفت ، برادران و یوسف3 .شنیدند

  . شدند  مضطرب  حضور وی  به ا که را نتوانستند داد، زیر  وی  جواب برادرانش
  منم«:   آمدند، و گفت  نزدیک پس» . بیایید  من نزدیک«:   خود گفت  برادران  به و یوسف4   

 مرا بدینجا   مشوید، و متغیر نگردید که  رنجیده و حال5 ! مصر فروختید  به برادر شما، که،  سفیو
   دو سال زیرا حال6 . دارد  نگاه زنده)  را نفوس(تا  شما فرستاد   روی فروختید، زیرا خدا مرا پیش

و خدا مرا 7 . درو نه شیار خواهد بود  نیز نه دیگر   سال ، و پنج  هست  قحط در زمین  که است شده
 . احیا کند  عظیم  نجاتی ا را به دارد، و شم  نگاه  در زمین  شما بقیتی  شما فرستاد تا برای  روی پیش

 او و  ه خان  اهل  و آقا بر تمامی  خدا، و او مرا پدر بر فرعون  شما مرا اینجا نفرستادید، بلکه نو اآل8
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   چنین پسر تو، یوسف: ، بدو گویید  رفته د و نزد پدرمبشتابی9 .  مصر ساخت  زمین ه بر هم حاکم
  و در زمین10 . بیا و تأخیر منما ، نزد من است   مصر ساخته  تمامی  خدا مرا حاکم که: گوید می

 با هر  ات  و رمه ات ، و گله  پسرانت  و پسران ، تو و پسرانت  باشی  من  شو، تا نزدیک  ساکن جوشن
 و  ات  خانه ، مبادا تو و اهل است  باقی  قحط  سال  پنج ، زیرا که ا در آنجا بپرورانمتا تو ر11 .  داری چه

   که  است  من بیند، زبان ، می  بنیامین  برادرم  شما و چشمان  چشمان و اینک12.  بینوا گردید متعلقانت
اید، خبر دهید، و  ه دید  در مصر و از آنچه  من  حشمت ه پدر مرا از هم پس13. گوید  می با شما سخن

  ».، پدر مرا بدینجا آورید  نموده تعجیل
 .  گریست  وی  بر گردن و بنیامین  ، بگریست ، آویخته  برادر خود، بنیامین  گردن  به پس14  

 . گفتگو کردند  با وی ، برادرانش ، و بعد از آن  بگریست ، برایشان  خود را بوسیده  برادران هو هم15
 و بنظر  رعوناند، و بنظر ف  آمده  یوسف  شنیدند، و گفتند برادران  فرعون در خانه خبر را  و این16

  چهارپایان:  بکنید چنین:  خود را بگو برادران«:   گفت  یوسف  به و فرعون17 . آمد  خوش بندگانش
، نزد  ا برداشته خود ر های  خانه و پدر و اهل18 . بروید  کنعان  زمین ، به  شده خود را بار کنید، و روانه

  و تو مأمور هستی19 . بخورید  زمین  تا از فربهی دهم  شما می  مصر را به  آیید، و نیکوتر زمین من
 .، بیایید  و پدر خود را برداشتهبگیرید،  خود  و زنان  اطفال  مصر برای ها از زمین ارابه:  را بکنید این

 ».  شماست  مصر از آن  زمین مامی ت  نیکویی که خود نباشد، زیرا   اسباب  شما در پی و چشمان20
 داد، و زاد  ها بدیشان ، ارابه  فرعون  فرمایش  حسب  به  کردند، و یوسف  چنان اسرائیل  بنی پس21

 سیصد   بنیامین  بخشید، اما به  رخت  دست ، یک  از ایشان  هر یک و به22 . عطا فرمود سفر بدیشان
   به  بار شده  االغ ده:  فرستاد  تفصیل  پدر خود بدین و برای23 . داد جامه   دست ، و پنج  نقره مثقال
   برادران پس24 .در خود سفر پ  برای  و خورش  و نان  غله  به  بار شده  االغ  ماده  مصر، و ده نفایس

  »! مکنید  منازعه زنهار در راه«:   گفت  شدند و بدیشان ، روانه  فرموده خود را مرخص
،  را خبر دادهو او 26 . آمدند  کنعان  زمین ، به یعقوب، نزد پدر خود،   از مصر برآمدهو25  
،  کرد  ضعف  وی  دل آنگاه» .  مصر است  زمین  تمامی ، و او حاکم  است  زنده ن اآل یوسف«: گفتند

   گفتند، و چون ی و  بود، به  گفته  بدیشان  یوسف  که  سخنانی و همه27 . را باور نکرد  ایشان زیرا که
 . گردید ، زنده ، یعقوب ایشان پدر   بود، دید، روح  او فرستاده  آوردن  برای  یوسف  را که هایی ارابه

 او را   از مردنم  و قبل روم ؛ می  است ، هنوز زنده ، یوسف پسر من!   است کافی«:   گفت و اسرائیل28
  ». دید خواهم
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  ها برای  آمد، و قربانی  بئرشبع ، به  کرده کوچ،   داشت  با هر چه و اسرائیل46    

  ای«:  ، گفت  کرده  خطاب  اسرائیل ، به  شب و خدا در رؤیاهای2 .، گذرانید  پدر خود، اسحاق خدای
 مصر   به ، از فرود آمدن  پدرت ، خدای  اهللا  هستم من«:  گفت3 ». لبیک«:  گفت» !  یعقوب ای!  بیعقو

   آمد و من  مصر خواهم  با تو به من4 . آورد د خواهم وجو  از تو به  عظیم امتی، زیرا در آنجا  مترس
و 5 ».  تو خواهد گذاشت را بر چشمان خود   دست  آورد، و یوسف  باز خواهم نیز تو را از آنجا البته

بر  را   خویش  و زنان ، و اطفال  پدر خود، یعقوب اسرائیل  شد، و بنی  روانه  از بئرشبع یعقوب
   در زمین  را که  و اموالی و مواشی6 . بود، برداشتند  او فرستاده ردن آو  جهت  به  فرعون  که هایی ارابه

   و پسران و پسران7 . مصر آمدند  خود به  ذریت تمامی با  و یعقوب.  بودند، گرفتند  اندوخته کنعان
   همراهی  را به  خویش  ذریت و تمامی خود را،   پسران  و دختران  خود را با خود، و دختران پسران
  . مصر آورد خود به
  ین رؤب  و پسرانش یعقوب:  مصر آمدند  به  که  اسرائیل  پسران  نامهای  است و این8  
  یموئیل:   شمعون و پسران10 . می و کر  و فلو و حصرون حنوک:   رؤبین و پسران9 .  یعقوب زاده نخست
 و  جرشون:   الوی و پسران11 . بود  کنعانی  پسرزن  که و شاؤل صوحر  و  و اوهد و یاکین و یامین
   در زمین اما عیر و اونان.   و زارح  و فارص  و شیله عیر و اونان:  یهودا و پسران12.   و مراری قهات
و    و یوب  و فوه  توالع: یساکار و پسران13 . بودند  و حامول حصرون:   فارص و پسران.  مردند کنعان
 آنها را با دختر خود  ، که  لیه اینانند پسران15.   و یاحلئیل سارد و ایلون:   زبولون و پسران14 . شمرون
و 16 . نفر بودند  و سه  سی و دخترانش   پسران  نفوس همه.  زایید  یعقوب  برای  ارام ، در فدان دینه

 و  یمنه:  اشیر و پسران17 .  و ارئیلی ی و ارود عیری  و  و اصبون  و شونی  و حجی صفیون:  جاد پسران
   زلفه اینانند پسران18 .  حابر و ملکیئیل  بریعه  پسران، و  ساره ، و خواهر ایشان  و بریعه  و یشوی یشوه
:   یعقوب  زن  راحیل و پسران19 . زایید  یعقوب  را برای شانزده   داد، و این  دختر خود لیه  به  البان که

 دختر   اسنات  شدند، که  زاییده  و افرایم  مصر، منسی  در زمین  یوسف و برای20 . ین و بنیام یوسف
   و ایحی  و جیرا و نعمان  و باکر و اشبیل بالع:   بنیامین و پسران21.  بزاد  برایش  اون ، کاهن  فارع فوطی
   چهارده  شدند، همه اییدهز   یعقوب  برای  که  راحیل اینانند پسران22.  و آرد  و حفیم  و مفیم و رش

  اینانند پسران25 .  و یصر و شلیم  و جونی  یحصئیل:  نفتالی و پسران24.  حوشیم:  و پسر دان23 .نفر
  . نفر بودند  هفت همه.  زایید  یعقوب  را برای  داد، و ایشان  دختر خود راحیل  به  البان ، که بلهه
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   زنان  پدید شدند، سوای  وی  از صلب دند، که مصر آم  به  با یعقوب  که  نفوسی ههم26  
   در مصر زاییده  برایش  که  یوسف و پسران27 . نفر بودند  و شش ، جمیعا شصت ب یعقو پسران

  . مصر آمدند هفتاد بودند  به  که  یعقوب  خاندان  نفوس  جمیع پس. شدند، دو نفر بودند
   زمین  کند، و به  راهنمایی  جوشن  تا او را به فرستاد  خود نزد یوسف  روی و یهودا را پیش28  
   جوشن  به  پدر خود اسرائیل  استقبال ، تا به  خود را حاضر ساخت ه عراب و یوسف29 . آمدند جوشن
   یوسف  به و اسرائیل30 .  گریست  بر گردنش ، و مدتی یخت بیاو  گردنش  او را بدید به و چون. برود
 خود و   برادران و یوسف31 ».  هستی  زنده  تا بحال  که یدم تو را د  روی ونکه، چ  بمیرم اکنون«:  گفت
  ه و خانواد برادرانم":   گویم  وی  و به  را خبر دهم  تا فرعون روم می«:   را گفت  پدر خویش ه خان اهل
اند، و   مواشی  اهل هستند، زیرا  شبانان و مردان32. اند  آمده  بودند، نزد من  کنعان  در زمین  که پدرم
  کسب":  شما را بطلبد و گوید  فرعون و چون33 ".اند  خود را آورده  مایملک ها و کل ها و رمه گله
 اجداد ما،   ما و هم ، هم  هستیم  مواشی  اهل  تا بحال  از طفولیت غالمانت": گویید34 "؟  چیستشما

  ».  است  مصریان فند مکروه گوس  هر شبان  شوید، زیرا که  ساکن  جوشن تا در زمین
  

 و   با گله برادرانم  و پدرم«:  ، گفت داده  خبر  فرعون  آمد و به  یوسف پس47    

  و از جمله2 ». هستند  جوشن اند و در زمین ده آم  کنعان  دارند، از زمین  و هر چه  خویش رمه
 او را  ، برادران و فرعون3 .  داشت بر پا  حضور فرعون را به  ، ایشان  نفر برداشته  خود پنج برادران
 اجداد   ما و هم م، ه  گوسفند هستیم  شبان غالمانت«:  گفتند  فرعون به» ؟  شما چیست شغل«:  گفت
   مرتعی  غالمانت ه گل  برای ، زیرا که  شویم  ساکن  زمین  تا در این ایم آمده«:  گفتند  فرعون و به4 ».ما

   جوشن  در زمین ت بندگان  که  تمنا داریم نو اآل.   است  سخت  کنعان  در زمین  قحط ، چونکه نیست
 اند،  نزد تو آمده  و برادرانت تپدر«:  ، گفت  کرده  خطاب  یوسف  به و فرعون5 ». کنند سکونت

  در زمین.   بده  خود را مسکن ، پدر و برادران  زمین در نیکوترین.   توست  روی  مصر پیش زمین6
   را سرکاران باشند، ایشان  می  کسان قابل  ایشان  در میان  که دانی و اگر می.  بشوند ن ساک جوشن
  ».  گردان  من مواشی

  ، فرعون و یعقوب.   برپا داشت  حضور فرعون ، او را به  را آورده ، پدر خود، یعقوب و یوسف7  
   فرعون  به یعقوب9 »؟ و چند است عمر ت  سالهای ایام«:   گفت  یعقوب  به و فرعون8 . داد را برکت
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، و   است  و بد بوده  اندک  عمر من  سالهای ایام.   است  سال  صد و سی  من  غربت  سالهای ایام«:  گفت
اد و  د  را برکت ، فرعون و یعقوب10 ».  نرسیده  ایشان  غربت  روزهای در  عمر پدرانم  سالهای  ایام به

   در زمین  داد، و ملکی  خود را سکونت ، پدر و برادران و یوسف11 . آمد  بیرون از حضور فرعون
   ارزانی  بود، بدیشان ده فرمو  فرعون ، چنانکه  رعمسیس  در ارض ، یعنی  زمین مصر در نیکوترین

   تعداد عیال  حسب  را به  پدر خویش ه خان  اهل ه خود، و هم  پدر و برادران و یوسف12 . داشت
  . پرورانید  نان  به ایشان

   کنعان  مصر و ارض  بود، و ارض  سخت  نبود، زیرا قحط زیاده  نان  زمین و در تمامی13  
   شد، به  یافته  کنعان  مصر و زمین  در زمین  را که ای  نقره ، تمام و یوسف14 . بینوا گردید  قحط بسبب
   نقره و چون15 . درآورد  فرعون انه خ  را به ره نق ، و یوسف  خریدند، بگرفت  ایشان  که ای  غله عوض

، چرا   بده نانما را «: ، گفتند  آمده  نزد یوسف  مصریان ه شد، هم  تمام  کنعان  مصر و ارض از ارض
   عوض  خود را بیاورید، و به مواشی«:   گفت یوسف16» . شد  تمام  نقره ؟ زیرا که بمیریم در حضورت

   خود را نزد یوسف  مواشی پس17 ».  است  شده  تمام  اگر نقره، مده  شما می  به  شما، غله مواشی
.  داد  بدیشان ، نان  و االغان  گاوان های  و رمه  گوسفندان های  و گله  اسبان  عوض  به آوردند، و یوسف

د  ش  سپری  سال  آن و چون18 . پرورانید  نان  را به ، ایشان  ایشان  مواشی ه هم  عوض  به  سال و در آن
   شده  ما تمام ه نقر  که داریم  نمی  خود مخفی از آقای«:  ، گفتندش  آمده  حضور وی  به  دوم در سال
   ما چیزی ضور آقای ح  ما به ، و جز بدنها و زمین  ما گردیده  آقای  از آن  و بهایم ، و مواشی است
 بخر،   نان  ما را به  ما را و زمین ؟ پس  شویم  ما نیز در نظر تو هالک چرا ما و زمین19 .  نیست باقی

  ». بایر نماند  و زمین  و نمیریم  کنیم  تا زیست ، و بذر بده  بشویم  فرعون  ما مملوک و ما و زمین
  ه مزرع  هر کس  مصریان  بخرید، زیرا که  فرعون  مصر را برای  زمین  تمامی  یوسف پس20  

   را از این و خلق21 . شد  فرعون  از آن  بود و زمین ت سخ  بر ایشان  قحط خود را فروختند، چونکه
  ای  را حصه  را نخرید، زیرا کهنه  کهنه فقط زمین22.   ساخت  شهرها منتقل  حد مصر به  آن حد تا به
  یناز ا. خوردند  بود، می  داده  بدیشان  فرعون  که ای  بود، و از حصه  شده  معین  فرعون از جانب

   شما را برای ، امروز شما را و زمین اینک«:   گفت  قوم  به و یوسف23 . را نفروختند خود  زمین سبب
   به  خمس  برسد، یک  حاصل و چون24 . را بکارید  تا زمین ما بذر است ش ، همانا برای  خریدم فرعون
   اهل شما و  خوراک  و برای  زمین  زراعت  شما باشد، برای  از آن  دهید، و چهار حصه فرعون
  ». شما  اطفال  جهت  به  و طعام شما های خانه
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 ».  باشیم  فرعون ، تا غالم ابیم بی  خود التفات ، در نظر آقای تو ما را احیا ساختی«: گفتند25  
 باشد، غیر از   فرعون  از آن  خمس  مصر تا امروز قرار داد که  را بر زمین  قانون  این  یوسف پس26

،   شده  ساکن  جوشن  مصر در زمین  در ارض و اسرائیل27 . نشد  فرعون  از آن ، که  فقط ه کهن زمین
.   بزیست  سال  مصر هفده  در ارض و یعقوب28 .، و بسیار بارور و کثیر گردیدند گرفتند  در آن ملک
د،  ش  نزدیک  اسرائیل  وفات  حین و چون29 .بود   سال  و هفت  صد و چهل  عمر یعقوب  سالهای و ایام

   خود را زیر ران ، دست ام  یافته  اگر در نظر تو التفات ناآل«:  ، بدو گفت  را طلبیده وسفپسر خود ی
 خود   با پدران بلکه30  منما، دفن، و زنهار مرا در مصر   بکن  با من  و امانت  بگذار، و احسان من

:  گفت31 ». کرد  خواهم  گفتی آنچه«:  گفت» .  کن  دفن ، در قبر ایشان  و مرا از مصر برداشته بخوابم
  . شد  بر سر بستر خود خم  خورد و اسرائیل  قسم  برایش پس»  بخور،  قسم برایم«
  

» .  پدر تو بیمار است اینک«:  گفتند  یوسف  به  شد که  امور، واقع و بعد از این48    

   پسرت اینک«: ، گفتند بر داده را خ و یعقوب2 .  را با خود برداشت  و افرایم ی دو پسر خود، منس پس
  . ، بر بستر بنشست  داده ا تقویت ر ، خویشتن و اسرائیل» .آید ، نزد تو می یوسف

،   ظاهر شده  من  به  کنعان  در لوز در زمین  قادر مطلق خدای«:   گفت  یوسف  به و یعقوب3  
 بسیار  ، و از تو قومهای  گردانم تو را بارور و کثیر  من هر آینه:   گفت  من و به4 .اد د مرا برکت

   دو پسرت نو اآل5 . داد  خواهم  ابدی  میراث و، به ت  ذریت  را بعد از تو به  زمین ، و این بوجود آورم
 هستند،   من  از آن ، ایشان  مصر بیایم  نزد تو به  از آنکه  شدند، قبل  زاییده  مصر برایت  در زمین که

   بعد از ایشان و اما اوالد تو که6.  خواهند بود  من  از آن  و شمعون ین رؤب  مثل  و منسی افرایم
 از   من  که و هنگامی7 . شوند'  خود مسمی  برادران مهای نا  خود به  تو باشند و در ارث ، از آن بیاوری
   به ود که ب  باقی  مسافتی  اندک  مرد، چون  سر راه  به  کنعان  در زمین  نزد من ، راحیل  آمدم فدان
  ».  کردم  باشد، دفن لحم  بیت که   سر راه افرات ، و او را در آنجا به  برسم افرات

:  ، پدر خود را گفت یوسف9 »ستند؟ کی اینان«:   را دید، گفت  یوسف ، پسران  اسرائیل و چون8  
 را  بیاور تا ایشان  زد من را ن ایشان«:  گفت» .  است  در اینجا داده  من  خدا به  منند که  پسران اینان«

   را نزدیک  ایشان پس.  دید  نتوانست  بود که  تار شده  از پیری  اسرائیل و چشمان10 ».  دهم برکت
  . خود کشید ، در آغوش  را بوسیده  آورد و ایشان وی
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  تو را ، و همانا خدا، ذریت  تو را ببینم  روی  که بردم  نمی گمان«:   گفت  یوسف  به و اسرائیل11  
   زمین ، رو به  آورده  خود بیرون  دو زانوی  را از میان  ایشان و یوسف12 ».  است  داده  نشان  من نیز به
، و   اسرائیل  چپ  دست  مقابل  خود به  راست  دست  را به ، افرایم  هر دو را گرفت و یوسف13. نهاد

و 14 . آورد  وی  را نزدیک ، و ایشان ئیل اسرا  راست  دست  مقابل  خود به  چپ  دست  را به منسی
 خود را   چپ  نهاد و او کوچکتر بود و دست ، بر سر افرایم  خود را دراز کرده  راست  دست اسرائیل

  و یوسف15 . بود زاده  نخست سی من  داد، زیرا که  حرکت  فراست  خود را به ، و دستهای بر سر منسی
  ، خدایی  بودندی ، سالک  و اسحاق ، ابراهیم  پدرانم  در حضور وی  که خدایی«:  ، گفت  داده را برکت

،   داده  خالصی  مرا از هر بدی  که ای  فرشته آن16 ،  است  کرده  تا امروز رعایت نم مرا از روز بود که
 ود، و ش  خوانده ، بر ایشان  و اسحاق ، ابراهیم  پدرانم  و نامهای  من  دهد و نام  دو پسر را برکت این

  ». بسیار کثیر شوند در وسط زمین
 ناپسند   نهاد، بنظرش  خود را بر سر افرایم  راست  دست  پدرش  دید که  یوسف و چون17  

 پدر   به و یوسف18 . کند  نقل  منسی سر  به  را از سر افرایم ، تا آن  پدر خود را گرفت آمد، و دست
 سر او   خود را به  راست ، دست  است  این زاده ست، زیرا نخ  چنین ، نه  پدر من ای«:  خود گفت

 خواهد شد و او نیز  او نیز قومی!  دانم می!   پسرم  ای دانم می«:  ، گفت  ابا نموده اما پدرش19» .بگذار
 بسیار  و امتهای ا  بزرگتر خواهد شد و ذریت  از وی  برادر کهترش  خواهد گردید، لیکن بزرگ

  ».خواهند گردید
  ، خواهند گفت  طلبیده  برکت  تو اسرائیل به«:  ، گفت  داده  را برکت  روز، او ایشان  آنو در20  

   به و اسرائیل21 . داد  ترجیح  منسی  را به فرایم ا پس» . گرداناد  و منسی  افرایم  خدا تو را مثل که
 شما باز خواهد   پدران مین ز ، و خدا با شما خواهد بود، و شما را به میرم  می همانا من«:   گفت یوسف
 شمشیر و   به  اموریان  را از دست  آن ، که دهم  می  از برادرانت  زیاده ای  تو حصه  به و من22. آورد
  ».  خود گرفتم کمان

  

 در  شوید تا شما را از آنچه  جمع« : ، گفت  خود را خوانده ، پسران و یعقوب49    

 پدر  و به!  شوید و بشنوید  جمع  یعقوب  پسران ای2 . بر دهم خواهد شد، خ  شما واقع  آخر به ایام
  . گیرید ، گوش خود، اسرائیل
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   و فضیلت  رفعت ، فضیلت  قوتم  و ابتدای  من ، توانایی  منی زاده تو نخست!   رؤبین ای«3  
 را   آن اهآنگ.   بر بستر پدر خود برآمدی ، زیرا که  یافت  نخواهی ، برتری  آب  مثل جوشان4.  قدرت

  . برآمد  بستر من ، به ساختی  حرمت بی
   مشورت  به  من  نفس ای6 .  است  ایشان ، شمشیرهای  ظلم تآال.  برادرند  و الوی شمعون«5  
 را   خود مردم  زیرا در غضب  متحد مباش  ایشان  محفل  به  من  جالل  مشو، و ای  داخل ایشان
 بود، و   سخت ، که  ایشان  باد خشم ملعون7 . کردند  را پی  گاوان  خویش أییو در خودر. کشتند
  .  کنم  پراکنده  و در اسرائیل  سازم  متفرق  را در یعقوب ایشان!  تند بود  زیرا که  ایشان غضب

   خواهد بود، و پسران  دشمنانت  بر گردن دستت.  خواهند ستود  یهودا تو را برادرانت ای«8  
 شیر  مثل.   از شکار برآمدی  پسرم ، ای  است ای یهودا شیربچه9 .اهند کرد خو ، تو را تعظیم پدرت

 او را برانگیزاند؟  کیست.   است ای  شیرماده خوابد و چون  می ، در کمین  کرده  را جمع خویشتن
 ر او راو م.  تا شیلو بیاید  وی  پایهای  از میان فرمایی  فرمان و نه. عصا از یهودا دور نخواهد شد10

   خود را به هجام.   مو بسته  را به  خویش  االغ ه و کر  تاک  خود را به هکر11 . امتها خواهد بود اطاعت
 شیر   به  و دندانش  سرخ  شراب  به چشمانش12. شوید  عصیر انگور می  را به  خویش ، و رخت شراب
  . است سفید

 خواهد   صیدون و حدود او تا به.  شود، و نزد بندر کشتیها ، بر کنار دریا ساکن زبولون«13  
   پسندیده  را دید که  آرمیدن  محل چون15 .  آغلها خوابیده  در میان  است یساکار حمار قوی14. رسید
  . گردید  خراج  کرد، و بنده  بار خم  را برای  خویش  گردن ، پس  را دلگشا یافت ، و زمین است

 خواهد   ماری دان17 .  از اسباط اسرائیل  یکی چوند،  خواهد کر  خود را داوری ، قوم دان«16  
  یهوه  ای18 . افتد  از عقب را بگزد تا سوارش   اسب ه پاشن  که  بر کنار طریق ، و افعی  سر راه بود به

  . باشم  تو می منتظر نجات
.  خواهد آورد  هجوم  ایشان  عقب  خواهند آورد، و او به  هجوم  بر وی جاد، گروهی«19  

  ، که  است  آزادی ، غزال نفتالی21.  خواهد داد  ملوکانه  خواهد بود، و لذات  او چرب شیر، نانا20
  .د خواهد دا  حسنه سخنان
 از دیوار  هایش  شاخه  که ای  بارور بر سر چشمه شاخه.   است  باروری ه، شاخ یوسف«22  
   در قوت  وی  کمان لیکن24 . رسانیدند ت تیر انداختند و اذی او را رنجانیدند، و تیراندازان23. برآید
ه  و صخر  شبان  از آنجاست  گردید که  مقوی  قدیر یعقوب  دست  به  دستش  ماند و بازوهای قایم
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  دهد، به  می  تو را برکت  که کند، و از قادرمطلق  می  تو را اعانت  که  پدرت از خدای25 . اسرائیل
.   پستانها و رحم ، و برکات  است  واقع  در اسفل  که ای  لجه  و برکات'  از اعلی  آسمانی برکات

 خواهد   و بر سر یوسف  ابدی  آمد، و بر حدود کوههای  فایق  ازلی  جبال  بر برکات  پدرت برکات26
  . شد  برگزیده  از برادرانش  او که بود، و بر فرق

   غارت اناهد خورد، و شامگاه شکار را خو صبحگاهان. درد  می  که  است ، گرگی بنیامین«27  
  ، بدیشان  پدر ایشان  آنچه  است  سبط اسرائیلند، و این  دوازده  اینان ههم28 ». خواهد کرد را تقسیم

  . داد  برکت  وی  برکت  را موافق  داد، و هر یک  را برکت  و ایشان گفت
 در  ، مرا با پدرانم شوم ی م  خود ملحق  قوم  به من«:  ، گفت  فرموده  را وصیت  ایشان پس29  
،   است  مکفیله  در صحرای  که ای در مغاره30.  کنید ، دفن  است  عفرون حتی  در صحرای  که ای مغاره
   برای  حتی  صحرا از عفرون  را با آن  آن  ابراهیم ، که  است  واقع  کنعان  در زمین  ممری  در مقابل که

   او رفقه ه و زوج  کردند؛ آنجا اسحاق  را دفن ، ساره اش  و زوجه آنجا ابراهیم31 . خرید  مقبره ملکیت
حت   از بنی  است  در آن  که ای  صحرا و مغاره خرید آن32 .  نمودم  را دفن  کردند؛ و آنجا لیه را دفن

  ن، جا  بستر کشیده  خود را به  برد، پایهای  پایان  خود به  را با پسران  وصیت  یعقوب و چون33» .بود
  . گردید  ملحق  خویش  قوم بداد و به

  

  و یوسف2 .سید و او را بو  گریست وی ، بر  پدر خود افتاده  بر روی و یوسف50    

 را حنوط  ، اسرائیل بیبانو ط.  او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند  از بندگان  را که طبیبانی
شد،   می  صرف  کردن  قدر روزها در حنوط  این یرا که شد، ز  سپری  روز در کار وی و چهل3 .کردند
  ه خان  اهل  شد، یوسف  تمام  وی  ماتم  ایام و چون4 . گرفتند  ماتم  وی تاد روز برای مصر هف و اهل
،   کرده  عرض  فرعون گوش، در  ام  یافته  در نظر شما التفات ناگر اآل«:  ، گفت  کرده  را خطاب فرعون
   در زمین  خویشتن  برای  که ؛ در قبری میرم  می  من اینک:  ، گفت  مرا سوگند داده مپدر"5 :بگویید
  فرعون6 ».  نمایم ، مراجعت  کرده را دفن و پدر خود   بروم  اکنون".  کن ، آنجا مرا دفن ام  کنده کنعان
 شد تا پدر   روانه یوسف  پس7 ».  کن ، او را دفن  است ند داده تو سوگ  به  پدرت برو و چنانکه«:  گفت

  مصر با او  زمین  مشایخ  بودند، و جمیع  وی  خانه  مشایخ  که  فرعون  نوکران  کند، و همه خود را دفن
ها و   و گله  اطفال ، جز اینکه  پدرش ه خان  و اهل  و برادرانش  یوسف ه خان  اهل هو هم8 .رفتند
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  ند؛ و انبوهی رفت ، همراهش ها نیز و سواران و ارابه9 . واگذاشتند  جوشن ود را در زمین خ های رمه
   عظیم  رسیدند، و در آنجا ماتمی  است  اردن  آنطرف  اطاد که  خرمنگاه  به پس10 .بسیار کثیر بودند
   آن  ساکن  کنعانیان و چون11 . نمود گری  روز نوحه در خود هفت پ  گرفتند، و برای و بسیار سخت

  از این» .  است  سخت  ماتم  مصریان  برای این«:  اطاد دیدند، گفتند ا در خرمنگاه ر  ماتم ، این زمین
   او بدان  پسران همچنان12.   است  واقع  اردن  طرف  بدان  نامیدند، که  مصرایم  را آبل  موضع رو آن
  را در مغارهو او .  بردند  کنعان  زمین ، او را به و پسرانش13 . بود، کردند  امر فرموده طوریکه
   بود، در مقابل  خریده  ملکیت مقبره  برای  حتی  صحرا از عفرون  با آن  ابراهیم ، که  مکفیله صحرای
   برای  که  کسانی ه و هم  خویش  پدر خود، با برادران  بعد از دفن و یوسف14.  کردند  دفن ممری
  . مصر برگشتند  بودند، به  رفته  با وی  پدرش دفن

 از ما  ن اآل اگر یوسف«: ، گفتند  است  مرده  پدر ایشان  دیدند که  یوسف  برادران نو چو15  
 نزد  پس16» .د رسانید ما خواه  به ایم  کرده  وی  به  را که  بدی ه هم  مکافات  دارد، هر آینه کینه

:  بگویید ین چن  یوسف به17 : ، گفت  امر فرموده  از مردنش لپدر تو قب«: ، گفتند  فرستاده یوسف
   اکنون اند، پس  کرده  تو بدی  به ، زیرا که  خود را عفو فرمایی  برادران  و خطای  گناه  که  دارم التماس

و 18 .  بگریست  گفتند، یوسف  سخن  وی  به و چون» . پدر خود را عفو فرما  خدای  بندگان گناه
 را   ایشان یوسف19 ».  تو هستیم  غالمان اینک«: تند افتادند، و گف  حضور وی ، به  نیز آمده برادرانش

 خدا از   بد اندیشیدید، لیکن  من هشما دربار20 ؟  هستم خدا  در جای  آیا من مترسید زیرا که«:  گفت
  نو اآل21 .  است  امروز شده نماید، چنانکه را احیا   کثیری  قوم  کند که  کرد، تا کاری  قصد نیکی آن

آویز   دل  داد و سخنان  را تسلی  ایشان پس» . پرورانم  شما را می  شما را و اطفال، من.  مباشید ترسان
  .  گفت بدیشان
   زندگانی  سال  صد و ده سفو یو.   پدرش ه خان  ماند، او و اهل  در مصر ساکن و یوسف22  

  بر زانوهای  نیز  ماکیر، پسر منسی و پسران.  را دید  افرایم  سوم  پشت  پسران و یوسف23 .کرد
، و یقینا خدا از شما تفقد خواهد  میرم  می من«:   خود را گفت ، برادران و یوسف24 . تولد یافتند یوسف

،   است  خورده  قسم  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم  برای  که  زمینی  به  زمین نمود، و شما را از این
 خدا از شما تفقد خواهد نمود،  هر آینه«:  گفت،   سوگند داده اسرائیل  بنی  به و یوسف25 ».خواهد برد

و .  بود  ساله  صد و ده  که  مـرد در حینی و یوسف26 ». اشت مرا از اینجا خواهید برد و استخوانهای
  . گذاشتند  مصـر در تابوت ، در زمین او را حنـوط کرده
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 Exodus-  خروج سفر
  سفر دوم از خمسه تورات موسی

   است قبل از میالد نوشته شده1406 تا 1446 سال نویسنده کتاب موسی و در
  

  اش  خانه  با اهل  مصر آمدند، هر کس  به  که  اسرائیل  پسران  نامهای  است و این1    

 و  و دان4 ،  و بنیامین یساکار و زبولون3 دا، و یهو  و الوی  و شمعون رؤبین2 : آمدند  یعقوب همراه
 در  و یوسف.  پدید آمدند هفتاد نفر بودند  یعقوب  از صلب ه ک  نفوسی هو هم5 .، و جاد و اشیر نفتالی

  .مصر بود
 بارور و منتشر شدند،  اسرائیل و بنی7 . مردند  طبقه  آن ، و تمامی  برادرانش ه و هم و یوسف6  

ر  دیگر بر مص اما پادشاهی8 .  پر گشت  از ایشان یدند و زمین زورآور گرد نهایت و کثیر و بی
 و   از ما زیاده اسرائیل  بنی همانا قوم«:   خود گفت  قوم و به9 ،  را نشناخت وسف ی  که برخاست

   چون  شود که و واقع.  زیاد شوند ، مبادا که  رفتار کنیم  حکمت  به بیایید با ایشان10 .زورآورترند
   بیرون ین، از زم  کرده  شوند، و با ما جنگ  ما همداستان  نیز با دشمنان  پدید آید، ایشان جنگ
  ».روند

   سازند، و برای  دشوار ذلیل  کارهای  را به  گماشتند، تا ایشان  بر ایشان  سرکاران پس11  
 را   بیشتر ایشان  چندانکه لیکن12 . را بنا کردند  و رعمسیس  فیتوم ، یعنی  خزینه  شهرهای فرعون
 از  و مصریان13 .نمودند  احتراز می ائیلاسر  ساختند، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند، و از بنی ذلیل
 و  کاری  گل ، به  بندگی سخت  را به  ایشان و جانهای14 . گرفتند  خدمت  ظلم  به اسرائیل بنی

   ظلم  به  نهادندی  بر ایشان  که و هر خدمتی.   ساختندی ، تلخ  صحرایی  عمل  و هر گونه سازی خشت
 ،  بود، امر کرده  نام  را فوعه  و دیگری  را شفره  یکی  که  عبرانی های  قابله  مصر به و پادشاه15 .بود می
اگر پسر باشد او را .  کنید  بکنید، و بر سنگها نگاه  عبرانی  زنان  برای گری  قابله چون«:  گفت16

  ان مصر بدیش  پادشاه ها از خدا ترسیدند، و آنچه  قابله لکن17 ». بماند بکشید، و اگر دختر بود زنده
  . گذاردند  را زنده  پسران  بلکه بود نکردند، فرموده
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 را   کار را کردید، و پسران چرا این«:   گفت ، بدیشان ها را طلبیده  مصر قابله  پادشاه پس18  
   مصری  زنان  چون  عبرانی  زنان  که  سبب از این«:  گفتند  فرعون ها به قابله19 » گذاردید؟ زنده

   نمود، و قوم ها احسان و خدا با قابله20 ».زایند  می  قابله  از رسیدن آورند، و قبل زور نیستند، بلکه
  ها برای ها از خدا ترسیدند، خانه  قابله  شد چونکه و واقع21 .کثیر شدند، و بسیار توانا گردیدند

 نهر اندازید،  به شود   زاییده  که هر پسری«:  ، گفت  خود را امر کرده  قوم و فرعون22 .  بساخت ایشان
  ». دارید  نگاه  را زنده و هر دختری

  

  و آن2 .  گرفت  زنی  را به  الوی  از دختران ، یکی  رفته  الوی  از خاندان و شخصی2    

  و چون3 .  داشت  نهان  ماه  را سه د، وی او را نیکومنظر دی و چون.  بزاد ، پسری  شده  حامله زن
 را  ، طفل  اندوده  قیر و زفت  را به ، و آن  گرفت  برایش  از نی دارد، تابوتی   او را دیگر پنهان نتوانست
  ستاد تا بداند او را چه از دور ای و خواهرش4 .  کنار نهر گذاشت ا در نیزار به ر  نهاد، و آن در آن

  پس. گشتند  کنار نهر می  به و کنیزانش.  نهر فرود آمد  به  غسل  برای و دختر فرعون5 .شود می
 را بگشاد،   آن و چون6 . را بگیرد  را فرستاد تا آن ویش خ ، کنیزک  نیزار دیده  را در میان تابوت
   عبرانیان  از اطفال این«:   و گفت  بسوخت  بر وی  دلش پس.  بود  گریان  پسری  را دید و اینک طفل
   نزدت  عبرانیان  را از زنان یرده ش  و زنی آیا بروم«:   گفت  دختر فرعون  به و خواهر وی7 ». است
، مادر   دختر رفته  آن پس» .برو«:   گفت  وی  به دختر فرعون8 » شیر دهد؟  را برایت  تا طفل نمبخوا
 و مزد تو را   شیر بده  من  را ببر و او را برای  طفل این«:   گفت و دختر فرعون9 .واند را بخ طفل

 را نزد   نمو کرد، وی  طفل و چون10. داد ، بدو شیر می برداشته را   طفل  زن  آن پس» . داد خواهم
  ».  کشیدم او را از آب«:   نهاد زیرا گفت  نام  را موسی و وی.  برد، و او را پسر شد دختر فرعون

   آمد، و به  خود بیرون  شد، نزد برادران  بزرگ  موسی  چون  که  ایام  شد در آن و واقع11  
 او   از برادران  را که  عبرانی  شخصی  را دید که  مصری ، شخصی  نظر انداخته شان دشوار ای کارهای
، و او را در   را کشت  مصری  را ندید، آن  کسی ، چون  نظر افکنده  هر طرف  به پس12 .زند بود، می
   به ، پسکنند  می  منازعه  دو مرد عبرانی  ناگاه  آمد، که و روز دیگر بیرون13 . ساخت   پنهان ریگ
   یا داور ساخته  تو را بر ما حاکم  که کیست«:  گفت14 ». زنی  خود را می هچرا همسای«:   گفت ظالم
:   ترسید و گفت  موسی پس» ؟  را کشتی  مصری  آن  چنانکه  مرا بکشی خواهی ؟ مگر تو می است
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 کرد، و   موسی بشنید، قصد قتل ماجرا را   این  فرعون و چون15 ».  است  یافته  امر شیوع یقینا این«
  و کاهن16 .  بنشست و بر سر چاهی.  شد  ساکن  مدیان ، در زمین  فرار کرده  از حضور فرعون موسی
 را   پدر خویش ، آبخورها را پر کردند، تا گله  کشیده  آمدند و آب  دختر بود که  را هفت مدیان
 را  ، ایشان  برخاسته  موسی آنگاه.  را دور کنند ن آمدند، تا ایشا  نزدیک و شبانان17 . کنند سیراب

  چگونه«:   آمدند، او گفت  نزد پدر خود رعوئیل و چون18 . نمود  را سیراب ایشان  همدد کرد، و گل
   داد، و آب  رهایی  شبانان  ما را از دست  مصری شخصی«: گفتند19 » برگشتید؟  زودی امروز بدین
 مرد  ؟ چرا آن او کجاست«:   خود گفت  دختران  به پس20 ». نمود  را سیراب ، گله  ما کشیده نیز برای
  ». خورد  را بخوانید تا نان ؟ وی کردید را ترک
 . داد  موسی  را به  شود، و او دختر خود، صفوره  مرد ساکن  با آن  شد که  راضی و موسی21  

 ».  شدم  نزیل  بیگانه در زمین«:   گفت اد، چه نه  نام او را جرشون)  موسی( زایید، و   پسری  زن و آن22
،   کشیده  آه  بندگی  سبب  به اسرائیل  مصر بمرد، و بنی  پادشاه  بسیار که  شد بعد از ایام و واقع23

  را شنید، و خدا  ایشان هو خدا نال24 . نزد خدا برآمد  بندگی  سبب  به  ایشان ه کردند، و نال استغاثه
 نظر کرد و خدا  اسرائیل و خدا بر بنی25 . بیاد آورد  و یعقوب  و اسحاق راهیمعهد خود را با اب

  . دانست
  

 را  کرد، و گله  می  را شبانی  مدیان ، کاهن  خود، یترون  پدر زن  گله و اما موسی3    

  از  آتش  در شعلهخداوند  و فرشته2 . باشد آمد اهللا  جبل  که  حوریب  صحرا راند و به  طرف بدان
 اما  است   مشتعل  آتش  به  بوته  آن ، اینک  او نگریست  ظاهر شد، و چون  بر وی ای  بوته میان

 چرا   بوته ، که  را ببینم  امر غریب ، و این  شوم  طرف  بدان اکنون«:   گفت و موسی3. شود  نمی سوخته
  ».شود  نمی سوخته
 ندا   وی  به  بوته شود، خدا از میان  می سو  بدان  مایل  دیدن  برای  دید کهخداوند  چون4  

 خود را   میا، نعلین  جا نزدیک بدین«:  گفت5» . لبیک«:  گفت» !  موسی ای!   موسی ای«:  درداد و گفت
   هستم من«:  و گفت6 ».  است  مقدس  زمین ای  ایستاده  در آن  که ، زیرا مکانی  کن  بیرون از پایهایت

  ».  یعقوب ، و خدای  اسحاق  خدای، و اهیم ابر ، خدای  پدرت خدای
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  هر آینه«:   گفتخداوندو 7 . خدا بنگرد  به ، زیرا ترسید که خود را پوشانید  روی  موسی آنگاه  
،   شنیدم  ایشان  سرکاران  را از دست  ایشان ، و استغاثه  در مصرند دیدم  خود را که  قوم مصیبت

  ، و ایشان  دهم  خالصی  مصریان  را از دست  تا ایشان  کردم و نزول8 . دانم  را می  ایشان زیرا غمهای
   مکان ، به  است  شیر و شهد جاری  به  که  زمینی ، به  برآورم  نیکو و وسیع  زمین  به  زمین را از آن
 نزد  ائیلاسر  بنی  استغاثه  اینک نو اآل9 . بوسیانی  و  و حویان  و فرزیان  و اموریان  و حتیان کنعانیان

 بیا تا تو را   اکنون پس10 . ام کنند، دیده  می  بر ایشان  مصریان  را نیز که ، و ظلمی  است  رسیده من
  ».  آوری  را از مصر بیرون اسرائیل ، بنی  من ، و قوم  بفرستم نزد فرعون

  ز مصر بیرون را ا اسرائیل ، و بنی  بروم  نزد فرعون  که  کیستم من«:   خدا گفت  به موسی11  
   قوم  چون  باشد که ، این ام  تو را فرستاده  من  که و عالمتی.  بود  با تو خواهم البته«:  گفت12 »؟ آورم

  اینک«:   خدا گفت  به موسی13 ». خواهید کرد  عبادت  کوه ، خدا را بر این  آوردی را از مصر بیرون
، و از   است  شما مرا نزد شما فرستاده  پدران  خدای م گوی ، و بدیشان  برسم اسرائیل  نزد بنی  من چون
و » .  هستم  آنکه هستم«:   گفت  موسی خدا به14 »؟  گویم  چه ، بدیشان  او چیست  نام  بپرسند که من

:   گفت  موسی و خدا باز به15 ».مرا نزد شما فرستاد)  هستم ( اهیه:  بگو  چنین اسرائیل بنی  به«:  گفت
،   یعقوب  و خدای  اسحاق  و خدای  ابراهیم  شما، خدای  پدران  خدای  بگو، یهوه  چنین رائیلاس  بنی به«

برو 16 .  نسال بعد نسل  یادگاری من  است باد، و این تا ابداآل  من  نام  است ، این مرا نزد شما فرستاده
 و   و اسحاق  ابراهیم  شما، خدای  پدران  خدای یهوه:  بگو ، بدیشان  کرده  را جمع اسرائیل  بنی و مشایخ
 ، ام اند، تفقد کرده  شما در مصر کرده  به  از شما و از آنچه هر آینه:  ، گفت  ظاهر شده  من ، به یعقوب

 و   و اموریان  و حتیان  کنعانیان  زمین  آورد، به  خواهم  مصر بیرون  شما را از مصیبت و گفتم17
 تو را خواهند  و سخن18 . ت اس  شیر و شهد جاری  به  که  زمینی ، به  و یبوسیان  و حویان فرزیان

 ما را   عبرانیان  خدای یهوه:  گویید  وی بروید، و به  مصر ، نزد پادشاه  اسرائیل شنید، و تو با مشایخ
   خود قربانی  خدای  یهوه ، تا برای  صحرا برویم  به  روزه  سفر سه نو اآل.   است  کرده مالقات
 . زورآور  دست  به  هم گذارد بروید، و نه  مصر شما را نمی  پادشاه  که دانم  می و من19 . انیمبگذر

 ظهور   به  در میانش  خود که  عجایب  همه  کرد، و مصر را به  خود را دراز خواهم  دست پس20
   مکرم  مصریان را در نظر  قوم و این21 . شما را رها خواهد کرد  زد، و بعد از آن  خواهم آورم می

 از   هر زنی بلکه22 .  نخواهید رفت  دست  بروید تهی  چون  خواهد شد که ، و واقع  ساخت خواهم
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 و   پسران ، و به  خواهد خواست  طال و رخت  و آالت  نقره  آالت  خویش  خود و مهمان خانه همسایه
  ». خواهید نمود  را غارت  خود خواهید پوشانید، و مصریان دختران

  

 مرا نخواهند   نخواهند کرد، و سخن همانا مرا تصدیق«:   گفت  در جواب و موسی4    

 در  چیست  آن«:   گفت  وی  بهخداوند  پس2 ».  است  بر تو ظاهر نشده  یهوه  خواهند گفت شنید، بلکه
  ، ماری خت اندا  زمین  را به  آن و چون» . بینداز  را بر زمین آن«:  گفت3 ».عصا«:  گفت»  تو؟ دست

   و دمش  خود را دراز کن دست«:   گفت  موسی بهخداوند   پس4.   گریخت  از نزدش گردید و موسی
 باور  تا آنکه«5 . عصا شد  در دستش ، که را بگرفت  ، آن  خود را دراز کرده  دست پس» .را بگیر
  ».و ظاهر شد ت ، به  یعقوب  خدای، و  اسحاق ، خدای  ابراهیم ، خدای  ایشان  پدران  خدای  یهوه کنند که
   به  دست چون» . خود بگذار  خود را در گریبان دست«:   را گفت  وی دیگرباره خداوندو 6  
  دست«:   گفت پس7.  شد  مبروص  برف  او مثل  دست  آورد، اینک  را بیرون  خود برد، و آن گریبان

   آورد، اینک  را بیرون  خود باز برد، و آن گریبان   به  دست چون» . خود بگذار  گریبان خود را باز به
   نکنند، و آواز آیت  اگر تو را تصدیق  خواهد شد که و واقع«8 . بود  باز آمده  سایر بدنش مثل

 را باور   دو آیت  این و هر گاه9 . را باور خواهند کرد  دوم ز آیت را نشنوند، همانا آوا نخستین
 بر   از نهر گرفتی  که  بریز، و آبی  خشکی ، به  نهر گرفته  از آب ند، آنگاه تو را نشنید نکردند و سخن

  ». خواهد شد  مبدل  خون  به خشکی  روی
 از   و نه  در سابق ، نه  نیستم  فصیح  مردی  خداوند، من ای«:  گفتخداوند    به  موسی پس10  
   زبان  که کیست«:   گفتخداوند11 ». کند زبان و   بطیالکالم ، بلکه  گفتی  خود سخن  بنده  به  که وقتی
 برو  ن اآل پس12 ؟  هستم  یهوه  که  من  آفرید؟ آیا نه  و کر و بینا و نابینا را که  داد، و گنگ  انسان به

   ای استدعا دارم«:  گفت13 ».  آموخت  تو را خواهم  باید بگویی  بود، و هر چه  خواهم  با زبانت و من
 شد و   مشتعل  بر موسیخداوند خشم  آنگاه14 ». فرستی  می  هر که  دست  به فرستی ب که خداوند
 تو   استقبال  او نیز به ؟ و اینک  است الکالم  او فصیح  که دانم  را نمی  الوی ، هارون آیا برادرت«:  گفت
 و   گفت اهی خو و بدو سخن15 . خود شاد خواهد گردید  تو را بیند، در دل آید، و چون  می بیرون
 باید بکنید   بود، و آنچه  او خواهم  تو و با زبان  با زبان  کرد، و من  القا خواهی  وی  زبان  را به کالم

 خواهد   زبان  جای ، و او مر تو را به  خواهد گفت  سخن  قوم  تو به و او برای16 .  آموخت شما را خواهم
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 را   آیات  آن  به  خود بگیر که  دست  عصا را به و این17 . بود  خدا خواهی  جای بود، و تو او را به
  ». ظاهر سازی

 و نزد  بروم«:   گفت  وی  و به ، برگشت  خود، یترون ، نزد پدر زن  شده  روانه  موسی پس18  
  به«:   گفت  موسی  به یترون» .اند  زنده  تا کنون  که ، و ببینم  در مصرند برگردم  خود که برادران
 در   که  مصر برگرد، زیرا آنانی  به  شده روانه«:   گفت  موسی  به  در مدیانخداوندو 19 ». برو سالمتی

   را بر االغ ، ایشان  خود را برداشته  و پسران  خویش  زن  موسی پس20 ».اند  تو بودند، مرده قصد جان
خداوند و 21 .  خود گرفت ت دس  خدا را به  عصای  نمود، و موسی  مصر مراجعت  زمین ، به سوار کرده

   به  را که  عالماتی  همه  که  باش ، آگاه  کردی  مصر مراجعت ، به  شده  روانه چون«:   گفت  موسی به
 را رها   تا قوم  ساخت  خواهم  او را سخت  دل ، و من  ظاهر سازی  حضور فرعون  به ام  سپرده دستت
  و به23 ،  است  من زاده  و نخست ، پسر من اسرائیل: گوید  می چنینخداوند  بگو   فرعون و به22 .نکند

، همانا پسر تو،   ابا نمایی  نماید، و اگر از رها کردنش  تا مرا عبادت  را رها کن  پسرم گویم تو می
  ». کشم  تو را می زاده  نخست عنیی

  آنگاه25 . نمود ی و ، قصد قتل  بدو برخورده  در منزلخداوند   که  راه  شد در بین و واقع24  
تو مرا شوهر «:  ، گفت  انداخته  وی  کرد و نزد پای  پسر خود را ختنه ، غلفه  تیز گرفته  سنگی صفوره
  .  ختنه  سبب به» ،  هستی هر خونشو«:  گفت)  صفوره ( آنگاه.  را رها کرد  او وی پس26 ».  هستی خون

 شد و او را   روانه پس» . برو  موسی  استقبال  صحرا به  سوی به«:   گفت  هارون  بهخداوندو 27  
 بود، و   او را فرستاده  کهخداوند   کلمات  از جمیع و موسی28 .، او را بوسید  کرده  مالقات اهللا در جبل
  ، کل  رفته  و هارون  موسی پس29 . را خبر داد  بود، هارون  امر فرموده  وی  به  که  آیاتی از همه
 بود،   فرموده  موسی  بهخداوند   را که  سخنانی  همه و هارون30.  کردند  را جمع لاسرائی  بنی مشایخ

 از خداوند   شنیدند که و چون.  آوردند  ایمان و قوم31 .  ظاهر ساخت  نظر قوم  را به ات، و آی باز گفت
  . کردند ، سجده تاده در اف  روی ، به  است  نظر انداخته  ایشان  مصیبت ، و به  تفقد نموده اسرائیل بنی

  

   چنین  اسرائیل خدای  یهوه«  گفتند  فرعون ، به  آمده  و هارون  موسی و بعد از آن5    

   که  کیست یهوه«:   گفت فرعون2 ». دارند  در صحرا عید نگاه  من  تا برای  مرا رها کن قوم: گوید می
» . کرد  را نیز رها نخواهم  و اسرائیل شناسم می را ن ؟ یهوه  دهم  را رهایی  و اسرائیل  او را بشنوم قول
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، و نزد   صحرا برویم  به  روزه  سفر سه ن اآل ، پس  است  کرده  ما را مالقات  عبرانیان خدای«: گفتند3
 مصر   پادشاه پس4 ». وبا یا شمشیر مبتال سازد ا به، مبادا ما ر  بگذرانیم  خود، قربانی ، خدای یهوه

 خود   شغلهای دارید؟ به  بازمی  ایشان  را از کارهای  چرا قوم  و هارون  موسی یا«:   گفت بدیشان
 بیکار   ایشان  را از شغلهای  بسیارند، و ایشان  زمین  اهل ن اآل اینک«:   گفت و فرعون5 »!بروید
  ».سازید می

،  بعد از این«7:  ، گفت  فرموده خود را قدغن   قوم  و ناظران  سرکاران  روز، فرعون و در آن6  
و 8  کنند،  جمع  خویشتن  برای و کاهخود بروند .  مدهید  قوم  بدین  سابق  مثل  سازی  خشت  برای کاه

 مکنید، زیرا   کم  هیچ  بگذارید، و از آن ساختند، برایشان  پیشتر می  را که  خشتهایی  حساب همان
و 9 .  گذرانیم  خود قربانی  خدای ای تا بر برویم: گویند کنند و می  رو فریاد می کاهلند، و از این

  پس10 ». اعتنا نکنند  باطل  سخنان  شوند، و به  مشغول تر شود تا در آن  سخت  ایشان خدمت
   من فرماید که  می  چنین فرعون«: ، گفتند  کرده  را خطاب ، قوم  آمده  بیرون  قوم  و ناظران سرکاران

   شما هیچ  خدمت بیابید بگیرید، و از  خود از هرجا که  برای روید و کاهخود ب11 . دهم  شما نمی  به کاه
  ». نخواهد شد کم

و 13 . کنند  جمع  کاه  عوض  به  شدند تا خاشاک  مصر پراکنده  زمین  در تمامی  قوم پس12  
ز را در  هر رو  حساب  کنید، یعنی  خود را تمام کارهای«: ، گفتند  را شتابانیده ، ایشان سرکاران
   گماشته  بر ایشان  فرعون  سرکاران  را که اسرائیل ، بنی و ناظران14 ». بود  کاه  که  وقتی ، مثل روزش

   تمام  سابق  روزها مثل  خود را در این سازی  خشت  معین چرا خدمت«: گفتند زدند و می بودند، می
 خود   بندگان  بهچرا«: ، گفتند  فریاد کرده ن، نزد فرعو  آمده اسرائیل  بنی  ناظران آنگاه15 »کنید؟ نمی
   بندگانت و اینک!  ما بسازید  برای خشت: گویند دهند و می  نمی  بندگانت  به کاه16 ؟ کنی  می چنین
  شما  سبباز این! شما کاهلید.  هستید کاهل«:  گفت17 ».باشد  تو می زنند و اما خطا از قوم را می
   شما داده  به بکنید، و کاه  ، خدمت  رفته اکنون18 .  بگذرانیم  قربانیداوندخ   و برایبرویم: گویید می

 گرفتار   در بدی  دیدند که اسرائیل  بنی و ناظران19 ». را خواهید داد  خشت نخواهد شد، و حساب
   از نزد فرعون و چون20 ». مکنید  کم  خود هیچ  خشتهای  یومیه از حساب«:  اند، زیرا گفت شده
  و بدیشان21 . بودند  ایستاده  ایشان  مالقات  برای برخوردند، که   و هارون  موسی  آمدند، به رونبی

   و مالزمانش  ما را نزد فرعون  رایحه زیرا که!  فرماید  بر شما بنگرد و داوریخداوند « : گفتند
  ».اید تا ما را بکشند  داده  ایشان  دست  به اید، و شمشیری  ساخته متعفن
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   چه ؟ و برای  کردی  بدی  قوم خداوندا چرا بدین«:  ، گفت  برگشتهخداوند نزد   موسی آنگاه22  
   کرده  بدی  قوم ، بدین  گویم  تو سخن  نام  تا به  آمدم  نزد فرعون  که زیرا از وقتی23 ؟ مرا فرستادی

  ».  ندادی  خود را هرگز خالصی  و قوم است
  

   به ، زیرا که کنم می   فرعون به   دید آنچه  خواهی ناآل «:  گفت  موسی  بهخداوند6    

و 2 ». خود خواهد راند  را از زمین  زورآور ایشان  دست  را رها خواهد کرد، و به  ایشان  قوی دست
   نام  به  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم و به3 .  هستم  یهوه من«:   را گفت  وی،  کرده  خطاب  موسی خدا به
و عهد خود را 4 .  نگشتم  معروف ، نزد ایشان هوه خود، ی  نام  به ، لیکن  ظاهر شدم  قادرمطلق خدای

   در آن  را که شان ای  غربت  زمین ، یعنی  دهم  را بدیشان  کنعان  زمین ، که  استوار کردم نیز با ایشان
اند،   خود ساخته  را مملوک ان ایش  مصریان  را که اسرائیل  بنی  ناله  نیز چون و من5 . بودند غریب
، و شما را از زیر   هستم  یهوه بگو، من  را اسرائیل  بنی بنابراین6 . ، عهد خود را بیاد آوردم شنیدم
   بازوی ، و شما را به  دهم  رهایی  ایشان  آورد، و شما را از بندگی  خواهم  بیرون  مصریان های مشقت
 شوید، و شما را   قوم  من  تا برای  گرفت و شما را خواهم7 .  دهم  نجات  عظیم های  داوری هبلند و ب

  های شقت شما را از م  شما، که ، خدای  هستم  یهوه  من  که  بود، و خواهید دانست خدا خواهم
   را به  آن  که  خوردم  قسم  آن  درباره  که  زمینی  رسانید به و شما را خواهم8 .  آوردم  بیرون مصریان

  و موسی9 ».  هستم  یهوه من.  داد ا خواهم شم  ارثیت  را به  آن پس.   و یعقوب بخشم  و اسحاق هیمابرا
  .، او را نشنیدند  خدمت  و سختی  روح  تنگی  بسبب ، لیکن  گفت  مضمون  را بدین اسرائیل بنی

  و گه مصر بگ  پادشاه  فرعون برو و به«11 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 10  
  اینک«:  ، گفت  کرده عرضخداوند  حضور   به و موسی12 ». دهد  خود رهایی  را از زمین اسرائیل بنی
  »؟  هستم  لب  نامختون  من  آنکه  مرا بشنود، و حال  فرعون  چگونه شنوند، پس  مرا نمی اسرائیل بنی

   فرعون  سوی  و به اسرائیل  بنی  سوی  را به ، ایشان  نموده  تکلم  و هارون  به موسیخداوندو 13  
  و اینانند رؤسای14 . آورند  مصر بیرون  را از زمین اسرائیل  مصر مأمور کرد، تا بنی پادشاه

؛  می و کر  و فلو و حصرون ، حنوک  اسرائیل زاده ، نخست  رؤبین پسران:   ایشان  آبای خاندانهای
 پسر   که  و صوحر و شاؤل  و اوهد و یاکین  و یامین وئیلیم:   شمعون و پسران15 .  رؤبین اینانند قبایل

 :  ایشان  پیدایش  حسب  به  الوی  پسران  نامهای  است و این16 .  شمعون  بود؛ اینانند قبایل نی کنعا زن
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:   جرشون پسران17 . بود  سال  و هفت  صد و سی الوی عمر  و سالهای.   و مراری  و قهات جرشون
و .   و عزیئیل  و یصهار و حبرون عمرام:   قهات و پسران18 .  ایشان  قبایل  حسب  به،  شمعی و لبنی

  ؛ اینانند قبایل  و موشی محلی:   مراری و پسران19 . بود  سال  و سه  صد و سی  قهات عمر سالهای
   وی برای، و او   گرفت  خود، یوکابد را به زنی  عمه رامو عم20 .  ایشان  پیدایش  حسب  به الویان
:  یصهار و پسران21 . بود  سال  و هفت  صد و سی  عمر عمرام  را زایید، و سالهای  و موسی هارون
، دختر  شابع، الی و هارون23 .  و ستری  و ایلصافن میشائیل:   عزیئیل و پسران22 .  و زکری  و نافج قورح

و 24 . و ابیهو و العازر و ایتامر را زایید  ناداب ، و برایش  گرفت  زنی  را به شون، خواهر نح عمیناداب
   از دختران  یکی  هارون و العازر بن25 .  قورحیان ؛ اینانند قبایل  و ابیاساف اسیر و القانه:   قورح پسران
   قبایل ، بحسب  الویان  آبای  را زایید؛ اینانند رؤسای  فینحاس ، و برایش  گرفت  زنی  را به فوتیئیل
   از زمین  را با جنود ایشان اسرائیل بنی«:   گفت  بدیشانخداوند که   و موسی نانند هارونای26 . ایشان

   آوردن  بیرون  گفتند، برای  مصر سخن  پادشاه  فرعون  به اینانند که27 ». آورید مصر بیرون
  . و هارونند  موسی اینان.  از مصر اسرائیل بنی

   بهخداوند  که29  کرد،  را خطاب  مصر موسی مین در زخداوند  که  شد در روزی و واقع28  
 ». مصر بگو  پادشاه  فرعون را به   آن  تو گویم  به  من ؛ هر آنچه  هستم  یهوه من«:  ، گفت  فرموده موسی

 مرا   فرعون  چگونه ، پس  هستم  لب  نامختون  من اینک«:  کرد عرضخداوند  حضور   به و موسی30
  »بشنود؟

  

،  ، و برادرت ام  خدا ساخته فرعون  تو را بر  ببین«:   گفت  موسی  بهدخداونو 7    

   را به ، آن  هارون  را بگو، و برادرت  تو آن  تو امر نمایم  به هرآنچه2 . تو خواهد بود ، نبی هارون
، و  کنم  می  را سخت  فرعون  دل و من3.  دهد  خود رهایی  را از زمین اسرائیل  باز گوید، تا بنی فرعون
، و   نخواهد گرفت  شما گوش  به و فرعون4 . سازم  مصر بسیار می را در زمین خود   و عالمات آیات
 مصر   را از زمین اسرائیل  بنی  خویش  قوم ، تا جنود خود، یعنی  انداخت  خود را بر مصر خواهم دست

 خود   دست ، چون  هستم  یهوه من   که  خواهند دانست و مصریان5.   آورم  بیرون  عظیم  داوریهای به
   چنانکه  و هارون و موسی6 ».  آوردم  بیرون  ایشان از میان را  اسرائیل ، بنی را بر مصر دراز کرده
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 بود و   هشتاد ساله و موسی7 . نمودند  عمل  چنین کردند، و هم بود   امر فرموده  بدیشانخداوند
  . گفتند  سخن  فرعون  به  که ، وقتی  ساله  هشتاد و سه هارون

،   کرده  شما را خطاب  فرعون چون«9 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوند  پس8  
   روی  را پیش  خود را بگیر، و آن  بگو عصای  هارون  به  خود ظاهر کنید، آنگاه  برای ای گوید معجزه

  فرمودهخداوند     رفتند، و آنچه د فرعون نز  و هارون  موسی آنگاه10 ». بینداز، تا اژدها شود فرعون
، و اژدها   انداخت  مالزمانش  روی  و پیش  فرعون  روی  خود را پیش  عصای و هارون. بود کردند

   خود چنین  افسونهای  به  مصر هم  را طلبید و ساحران  و جادوگران  نیز حکیمان و فرعون11 .شد
 . را بلعید  ایشان  عصاهای  هارون  عصای  و اژدها شد، ولی خود را انداختند  عصای هر یک12 کردند،

  . بود  گفتهخداوند   را نشنید، چنانکه  شد و ایشان  سخت  فرعون و دل13
 15 .  است  ابا کرده  قوم  رها کردن، و از  شده  سخت  فرعون دل«:   را گفت  موسیخداوند و14  
 کنار نهر   به  وی  مالقات آید؛ و برای  می  بیرون  آب  سوی  به  برو؛ اینک  نزد فرعون بامدادان
 مرا   عبرانیان  خدای یهوه: و او را بگو16 . خود بگیر ، بدست  گشت  مار مبدل  به ، و عصا را که بایست

 ؛ ای  نشنیده  تا بحال ند و اینک نمای  تا مرا در صحرا عبادت  مرا رها کن قوم:  ، گفت نزد تو فرستاده
 در   که  عصایی  به ، همانا من  هستم  یهوه  من  که  دانست  خواهی گوید، از این  می  چنینندخداو  پس17

 در نهرند خواهند مرد،   که و ماهیانی18 .خواهد شد   مبدل  خون  و به زنم  آب نهر را می  دارم دست
  ».  خواهند داشت  نهر را مکروه  آب  نوشیدن  شود و مصریان و نهر گندیده

   خود را بر آبهای  خود را بگیر و دست  بگو عصای  هارون به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 19  
   آب  حوضهای ، و همه  ایشان های ، و دریاچه  ایشان ، و جویهای  ایشان ، بر نهرهای مصر دراز کن

 ».د بود خواه ، خون  سنگی  و ظروف  چوبی  مصر در ظروف  شود، و در تمامی زمین ، تا خون ایشان
   نهر را به ، آب  بود، کردند و عصا را بلند کرده  امر فرمودهخداوند چنانکه   و هارون و موسی20

 در   که و ماهیانی21 . شد  مبدل  خون  نهر به  زد، و تمامی آب  حضور مالزمانش  و به حضور فرعون
 مصر   زمین وشید، و در تمامی نهر نتوانستند ن  از آب و نهر بگندید، و مصریان. نهر بودند، مردند

  ه شد، ک  سخت  فرعون  کردند، و دل  چنین  هم  خویش  افسونهای  مصر به و جادوگران22 . بود خون
   و بر این  خود رفت  خانه ، به  برگشته و فرعون23 . بود  گفتهخداوند  ، چنانکه  نگرفت  گوش بدیشان
زدند   می  حفره  خوردن  آب  گرداگرد نهر برای ریان مص و همه24 . نساخت   خود را متوجه نیز دل
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   روز سپری بود، هفت   نهر را زدهخداوند  و بعد از آنکه25 . نهر نتوانستند نوشید  از آب زیرا که
  .شد
  

: گوید  می  چنینخداوند بگو   وی  برو، و به نزد فرعون«:   را گفت  موسیخداوندو 8    

 تمامی  ، همانا من کنی  ابا می  ایشان و اگـر تو از رها کردن2 . نمایند دت تا مرا عبا  مـرا رها کـن قوم
،   برآمده  که  حدی  پیدا نماید، به  کثرت و نهـر، وزغهـا را به3.   وزغهـا مبتال سازم حدود تو را به

  ارهای و تغ  تنورهایت  و به  و بر قومت  بندگانت های  و خانه  و بسترت  و خوابگاهت ات  خانه به
  ». تو وزغهـا برخواهنـد آمـد  بندگان  تـو و همه و بر تو و قوم4  درخواهنـد آمد، تخمیر

 بر نهرها و جویها   خویش  خود را با عصای دست:  بگو  هارون به«:   گفت  به موسیخداوندو 5  
  د را بر آبهای خو  دست  هارون  چون پس6 ». مصر برآور  وزغها را بر زمین، و ها دراز کن و دریاچه

   خود چنین  افسونهای  به و جادوگران7 . مصر را پوشانیدند ، زمین آمدهمصر دراز کرد، وزغها بر
نزد «:  ، گفت  را خوانده  و هارون  موسی  فرعون آنگاه8.  مصر برآوردند کردند، و وزغها بر زمین

خداوند    کرد تا برای  را رها خواهم م دور کند، و قو  من  و قوم  دعا کنید، تا وزغها را از منخداوند
 و   تو و بندگانت  برای  فرما که  معین  من  را برای وقتی«:   گفت  فرعون  به موسی9 ». گذرانند قربانی
  ، موسی»فردا«:  گفت10 ». در نهر بمانند  نابود شوند و فقط ات  تا وزغها از تو و خانه  دعا کنم قومت
و وزغها از تو و 11 ،  نیست  ما دیگری  خدای  یهوه  مثل  که واهد شد تا بدانی تو خ  سخن موافق«:  گفت
 و  و موسی12 ». خواهند ماند  در نهر باقی  دور خواهند شد و فقط  و قومت  و بندگانت ات خانه

 بود، نزد   فرستاده  بر فرعون  که  وزغهایی  درباره  آمدند و موسی  بیرون  از نزد فرعون هارون
 و از  ها و از دهات ها از خانه نمود و وزغ  عمل  موسی  سخن افق موخداوند و13 . نمود  استغاثهوندخدا

 دید   چون اما فرعون15 . شـد  متعفـن  کردند و زمیـن  جمع  توده و آنها را توده14 صحراها مردند،
  . بود  گفتهخداوند  ، چنانکه  نگرفت  گوش  کرد و بدیشان  خود را سخت  پدید آمد، دل  آسایش که

   را بزن زمینر  و غبا  خود را دراز کن  عصای  بگو که  هارون به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 16  
   خود را با عصای  دست  کردند و هارون  چنین پس17 ».ها بشود  مصر پشه  زمین تا در تمامی

 غبار   تمامی زیرا که  پدید آمد م و بهای ها بر انسان  را زد و پشه  دراز کرد و غبار زمین خویش
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ها   کردند تا پشه  خود چنین  افسونهای  به و جـادوگران18ها گردید،   مصر پشه  در کل ارض زمین
  . پدید شد  و بهایم ها بر انسان  آورند اما نتوانستند و پشه بیرون

   شد که  سخت دل را  اما فرعون» .  خداست  انگشت این«:  گفتند  فرعون  به و جادوگران19  
  . بود  گفتهخداوند  ، چنانکه  نگرفت  گوش بدیشان
   آب  بسوی اینک.  بایست   فرعون روی  پیش  برخاسته بامدادان«:   گفت  موسی  بهخداوندو 20  
زیرا اگر 21  نمایند،  تا مرا عبادت  مرا رها کن قوم: گوید  می چنینخداوند : و او را بگو. آید  می بیرون
  های  و خانه  مگسها فرستم  انواع هایت  و خانه  و قومت  بر تو و بندگانت ، همانا من مرا رها نکنی  قوم

   را که  جوشن  روز زمین و در آن22 . مگسها پر خواهد شد  برآنند از انواع  نیز که  و زمینی مصریان
   زمین  این  میان در  من  که  نباشد تا بدانی  در آنجا مگسی  که  مقیمند، جدا سازم  در آن  من قوم
و  24 ». خواهد شد  عالمت فردا این.   تو گذارم  خود و قوم  قوم  در میان و فرقی23 .  هستم یهوه

   تمامی  و به  بندگانش های  خانه  و به  فرعون  خانه  بسیار به  مگسهای  کرد و انواع  چنینخداوند
  . شد  از مگسها ویران دند و زمین مصر آم زمین

   زمین  در این  خود قربانی  خدای بروید و برای«:   گفت  را خوانده  و هارون  موسی و فرعون25  
   خدای  یهوه  برای  است  مصریان  مکروه  نشاید زیرا آنچه  کردن چنین«:   گفت موسی26 ».بگذرانید
، آیا ما را سنگسار   نماییم ح ذب  ایشان  روی  را پیش  مصریان  مکروه  چون اینک.  کنیم  می خود ذبح

 ما   به  چنانکه  بگذرانیم  خود قربانی  خدای  یهوه  و برای  صحرا برویم  به  روزه سفر سه27 کنند؟ نمی
  ».امر خواهد فرمود

   خود، در صحرا قربانی ، خدای  یهوه  داد تا برای  خواهم  شما را رهایی من«:   گفت فرعون28  
   از حضورت همانا من«:   گفت موسی29 ». دعا کنید  من ور مروید و برای بسیار د گذرانید لیکن

 فردا دور خواهند   و قومش  و بندگانش  و مگسها از فرعون کنم  دعا میخداوند و نزد  روم  می بیرون
» . گذرانند  قربانیخداوند   ندهد تا برای  را رهایی  قوم ه نکند ک  بار دیگر حیله اما زنهار فرعون. شد

   موسی  سخن  موافقخداوندو 31دعا کرد، خداوند ، نزد   شده  بیرون  از حضور فرعون  موسی پس30
  اما در این32 . نماند  باقی  یکی  دور کرد که  و قومش  و بندگانش  کرد و مگسها را از فرعون عمل
  . نداد  را رهایی ، قوم  ساخته  خود را سخت  دل  نیز فرعون مرتبه
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   عبرانیان  خدای یهوه:  بگو  وی  برو و به نزد فرعون«:   گفت  موسی بهداوند خو 9    

   و ایشان  ابا نمایی  دادن زیرا اگر تو از رهایی2 . کنند  تا مرا عبادت  مرا رها کن قوم: گوید  می چنین
   و االغان اسبان در صحرایند خواهد شد، بر   تو که بر مواشیخداوند   همانا دست3 ،  داری را باز نگاه
 و   اسرائیلیان  مواشی  در میانخداوندو 4 .  بسیار سخت  وبایی ، یعنی دان و گوسفن  و گاوان و شتران
و 5 ». نخواهد مرد ، چیزی  است رائیلاس  بنی  مال  از آنچه  که  خواهد گذاشت  فرقی  مصریان مواشی
 در  پس6 ». خواهد کرد  زمین ر را در این کا اینخداوند فردا «:  ، گفت  نموده  معین  وقتیخداوند

 . نمرد  هم  یکی اسرائیل  بنی شی مردند و از موا  مصریان  مواشی  کار را کرد و همه اینخداوند فردا 
  ، قوم  شده  سخت  فرعون اما دل.  بود  نمرده  هم  یکی  اسرائیلیان  از مواشی  فرستاد و اینک و فرعون7

  . نداد را رهایی
، بردارید و   خود را پر کرده ، مشتهای از خاکستر کوره«:   گفت  و هارون  موسی  بهخداوند و8  
 مصر و   زمین و غبار خواهد شد بر تمامی9  برافشاند،  آسمان  بسوی  فرعون حضور  را به  آن موسی

 از  پس10 ». مصر خواهد شد  زمین  در تمامی  و بر بهایم  آورد بر انسان  دملها بیرون  که سوزشی
   پراکند، و سوزشی  آسمان  را بسوی  آن  ایستادند و موسی  حضور فرعون  گرفتند و به خاکستر کوره

 حضور   به  سوزش  آن  سبب  به و جادوگران11 .  و در بهایم  آورد، در انسان ، دملها بیرون پدید شده
  دلخداوند و 12 . بود  مصریان همه و بر   بر جادوگران  سوزش  نتوانستند ایستاد، زیرا که موسی
  . بود  گفته  موسی  بهخداوند  ، چنانکه  نگرفت  گوش  بدیشان  که  ساخت  را سخت فرعون
:  بگو  وی ، و به  بایست  فرعون  روی ، پیش  برخاسته بامدادان«:   گفت  به موسیخداوندو 13  

   دفعه زیرا در این14 . نمایند  تا مرا عبادت  مرا رها کن قوم: گوید  می  چنین  عبرانیان  خدای یهوه
   جهان  در تمامی  که  فرستاد، تا بدانی  خواهم  و قومت  تو و بندگانت  خود را بر دل  بالیای تمامی

   وبا مبتال ساخته  را به ، و تو را و قومت  خود را دراز کرده  دست زیرا اگر تاکنون15.   نیستمثل من
   خود را به  تا قدرت ام  تو را برپا داشته  همین  برای و لکن16.  شدی  می  هالک مین از ز رآینه، ه بودم

  . شود  شایع  جهان  در تمامی  من ، و نام  دهم تو نشان
همانا 18؟  دهی  نمی  را رهایی ان و ایش سازی  برتر می  من  را بر قوم  خویشتن و آیا تابحال17  
   تاکنون وز بنیانش در مصر از ر  آن  مثل  بارانید، که  خواهم سخت بسیار  ، تگرگی  وقت فردا این

 بر هر  ، زیرا که  کن  جمع  را در صحرا داری  خود و آنچه  و مواشی  بفرست ن اآل پس19.   است نشده
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 فرود خواهد آمد و   نشوند، تگرگ ها جمع  خانه  شوند، و به  در صحرا یافته  که  و بهایمی انسان
  ».مردخواهند 
   خود را به  و مواشی  ترسید، نوکرانخداوند   از قول  که  فرعون  از بندگان  هر کس پس20  
 خود را   و مواشی ، نوکران  نساخت  متوجهخداوند   کالم  خود را به  دل اما هر که21 .ها گریزانید خانه

، تا در   دراز کن  آسمان  سوی  خود را به دست«:   گفت  موسی  بهخداوندو 22 . در صحرا واگذاشت
 ». مصر  ارض  صحرا، در کل  نباتات  و بر همه  و بر بهایم  بشود، بر انسان  مصر تگرگ  زمین تمامی

 بر   داد، و آتش  رعد و تگرگخداوند  دراز کرد، و  آسمان  سوی  را به خود  عصای  موسی پس23
   در میان  که  آمد و آتشی و تگرگ24 . مصر بارانید  بر زمین  تگرگخداوند فرود آمد، و  زمین
   امت  که  مصر از زمانی  زمین  در تمامی  آن  مثل  بود، که  سخت  شدت  بود، و به  آمیخته تگرگ
.  زد  و بهایم  در صحرا بود، از انسان  را که  آنچه  مصر، تگرگ  زمین و در تمامی25 . بودند، نبود شده

،   جوشن  در زمین فقط26 .  صحرا را شکست  درختان د، و جمیع صحرا را ز  نباتات  همه و تگرگ
  . نبود  بودند، تگرگ اسرائیل  بنی  که جایی

   گناه  مرتبه در این«:   گفت  را خواند، و بدیشان  و هارون ، موسی  فرستاده  فرعون آنگاه27  
 تا   است  دعا کنید، زیرا کافیندخداونزد 28 .  گناهکاریم  من  و قوم  و من  است  عادلخداوند ؛ ام کرده

 ». نخواهید نمود  کرد، و دیگر درنگ  دیگر نشود، و شما را رها خواهم  خدا و تگرگ رعدهای
، تا   افراشت  خواهمخداوند   خود را نزد ، دستهای  روم بیرون از شهر  چون«:   گفت  وی  به موسی29

و اما تو و 30 .  استخداوند    از آن  جهان ر نیاید، تا بدانی دیگ  شود، و تگرگ رعدها موقوف
 جو   شد، زیرا که  و جو زده و کتان31 ». خدا نخواهید ترسید  از یهوه  تابحال  که دانم ، می بندگانت
  و موسی33 . متأخر بود  نشد زیرا که ر زده و خل و اما گندم32 .  داشته  تخم  بود، و کتان  آورده خوشه

  ، و رعدها و تگرگ  برافراشتخداوند خود را نزد  ، دستهای  شده ر بیرون از شه از حضور فرعون
 شد،   و رعدها موقوف  و تگرگ  باران  دید که  فرعون و چون34 . نبارید  بر زمین  شد، و باران موقوف
،   شده  سخت  فرعون  دل پس35 .  بندگانش  او و هم ، هم  ساخت  خود را سخت ، دل  ورزیده باز گناه

  . بود  گفته  موسی  دست  بهخداوند   نداد، چنانکه  را رهایی اسرائیل بنی
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   و دل  فرعون  دل  من برو زیرا که  نزد فرعون«:   گفت  موسی  بهخداوندو 10    

 در مصر  و تا آنچه2 .  ظاهر سازم  ایشان  خود را در میان  آیات ، تا این ام  کرده  را سخت بندگانش
تا    بازگویی  و پسر پسرت  پسرت ، بگوش  ظاهر ساختم  ایشان  در میان خود را که   و آیات کردم

   خدای یهوه«:  گفتند  وی ، به  آمده  نزد فرعون  و هارون  موسی پس3 ».  هستم  یهوه  من بدانید که
   مرا رها کن  نمود؟ قوم  ابا خواهی  حضور من  به  کردن  از تواضع  کی تا به: گوید  می  چنین عبرانیان

  . کنند تا مرا عبادت
.   فردا ملخها در حدود تو فرود آورم  من ، هرآینه  ابا کنی  من  قوم زیرا اگر تو از رها کردن4  

   رسته  آنچه  دید، و تتمه  را نتوان  زمین  که  حدی ، به  را مستور خواهند ساخت  زمین  روی که5
 شما در صحرا   برای  را که ، خواهند خورد، و هر درختی ده مان  باقی  شما از تگرگ  برای  که است

 را پر   مصریان  همه های  و خانه  بندگانت های  تو و خانه و خانه6 .، خواهند خورد  است روییده
  اند تا الیوم  بوده  بر زمین  که  از روزی  پدرانت  و پدران  پدرانت  که ای  مرتبه ، به خواهند ساخت

  .  رفت  بیرون ، از حضور فرعون ه روگردانید پس» .اند ندیده
 را   مردمان  باشد؟ این  مرد دامی  ما این  برای  کی تا به«:  گفتند  وی  به  فرعون  بندگان آنگاه7  
» ؟  است  شده  مصر ویران  که ای  ندانسته مگر تابحال.  نمایند  خود را عبادت ، خدای  تا یهوه رها کن

 خود  ، خدای بروید و یهوه«:   گفت  ایشان  برگردانیدند، و او به  را نزد فرعون ن و هارو  موسی پس8
،   رفت  خود خواهیم  و پیران با جوانان«:   گفت موسی9 »روند؟  می  کیستند که لیکن. نید ک را عبادت
خداوند   ای بر  ما را عیدی ، زیرا که  رفت  خود خواهیم  و گاوان ، و گوسفندان  و دختران با پسران

با حذر .   دهم  شما رهایی  باشد، اگر شما را با اطفال  با شما چنینخداوند«:   گفت بدیشان10 ». است
را خداوند ،   هستید رفته  بالغ  شما که بلکه!   چنین نه11 !  شماست  روی  پیش  بدی باشید زیرا که

   بیرون  از حضور فرعون را  ایشان پس» . بودید  خواسته  آنچه  است  این  کنید، زیرا که عبادت
  .راندند

  ، تا بر زمین  مصر دراز کن  ملخها بر زمین  خود را برای دست«:   گفت  موسی  بهخداوند و12  
 خود   عصای  موسی پس13 ».، بخورند  است  مانده  از تگرگ  را که  زمین  نباتات مصر برآیند، و همه

   بر زمین  شرقی را بادی  شب  آن  روز، و تمامی  آن  تمامیندخداو مصر دراز کرد، و  را بر زمین
 مصر برآمدند،   زمین و ملخها بر تمامی14 . ملخها را آورد  شد، باد شرقی  صبح مصر وزانید، و چون
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 نخواهد   ملخها نبود، و بعد از آن  چنین  از آن  قبل  که  حدود مصر نشستند، بسیار سخت و در همه
   میوه  و همه  زمین  نباتات  شد و همه  تاریک  زمین  را پوشانیدند، که  زمین  تمامی و روی15 .بود

 صحرا   و نبات  بر درخت  سبزی  هیچ  که  حدی  بود، خوردند، به  مانده  باقی  از تگرگ  را که درختان
   یهوه به«:  ، گفت  خوانده  زودی  را به  و هارون ، موسی  فرعون آنگاه16 . مصر نماند  زمین در تمامی

   خدای  مرا عفو فرمایید، و از یهوه  گناه  فقط  مرتبه  این و اکنون17 . ام  کرده  شما گناه  شما و به خدای
،   شده  بیرون  از حضور فرعون پس18 ». نماید  برطرف  از من  را فقط  موت خود استدعا نمایید تا این

،   ملخها را برداشته  برگردانید، که  بسیار سخت ای  غربی بادخداوند و19 . استدعا نمودخداونداز 
 را   فرعون دلخداوند اما 20 . نماند  حدود مصر ملخی ، و در تمامی  ریخت  قلزم  دریای آنها را به

  . نداد  را رهایی اسرائیل  بنی  گردانید، که سخت
   بر زمین ای راز، تا تاریکی براف  آسمان  سوی  خود را به دست«:   گفت  موسی  بهخداوندو 21  

   آسمان  سوی  خود را به  دست  موسی پس22 ». کرد  احساس  بتوان  که ای مصر پدید آید، تاریکی
و . دیدند و یکدیگر را نمی23  مصر پدید آمد  زمین  روز در تمامی  تا سه ، و تاریکی غلیظ برافراشت

   ایشان  در مسکنهای اسرائیل  بنی  جمیع ای بر ، لیکن  خود برنخاست  از جای  روز کسی تا سه
ها و   گله  کنید، فقط  را عبادتخداوند بروید«:  ، گفت  خوانده را  موسی و فرعون24 . بود روشنایی

 نیز   سوختنی های  و قربانی ذبایح«:   گفت موسی25 ». شما نیز با شما بروند  شما بماند، اطفال های رمه
   ما نیز با ما خواهد آمد، یک مواشی26 .  خود بگذرانیم ، خدای ، تا نزد یهوه ی ما بده  دست باید به می

، و تا بدانجا  باید گرفت  خود می ، خدای  یهوه  عبادت  از اینها برای  نخواهد ماند زیرا که  باقی سمی
   را سخت  فرعون ، دلخداوندو 27 ».  کنیم  را عبادتخداوند چیز   چه  به  دانست ، نخواهیم نرسیم

و با حذر !  برو از حضور من«:   را گفت  وی  فرعون پس28 . ابا نمود  ایشان  دادن  از رهایی گردانید که
  ». مرد  خواهی  مرا ببینی  که ، زیرا در روزی  مرا دیگر نبینی  روی  که باش

  ». دید  تو را دیگر نخواهم ، روی نیکو گفتی«:   گفت موسی29  
  

، و  آورم  و بر مصر می فرعون دیگر بر   بالی یک« :  گفت  موسی  بهخداوندو 11    

 از اینجا   شما را بالکلیه  شما را رها کند، البته  خواهد داد، و چون  شما را از اینجا رهایی بعد از آن
  ت آال اش  از همسایه  خود، و هر زن  هر مرد از همسایه  بگو که  قوم  گوش  به اکنون2 .خواهد راند
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 نیز   موسی و شخص.   ساخت  محترم  را در نظر مصریان  قومخداوند و3 ». طال بخواهند  و آالت قرهن
 خداوند«:   گفت و موسی4 . بود ، بسیار بزرگ و در نظر قوم   فرعون  مصر، در نظر بندگان در زمین

 در   که ای زاده ستو هر نخ5 . آمد  خواهم  مصر بیرون در میان   شب  نصف  به قریب: گوید  می چنین
 در   که  کنیزی زاده ، تا نخست  است  نشسته  بر تختش  که  فرعون زاده  مصر باشد، از نخست زمین
   زمین  در تمامی  عظیمی و نعره6 . خواهند مرد  بهایم زادگان نخست   باشد، و همه  دستاس پشت

   سگی اسرائیل  بنی اما بر جمیع7 . شد دیگر نخواهد ، و مانند آن ه نشد  آن  مثل مصر خواهد بود که
 و   مصریان در میانخداوند  ، تا بدانید که  بر بهایم  و نه  بر انسان  خود را تیز نکند، نه زبان

،   کرده ، و مرا تعظیم  فرود آمده  نزد من  تو به  بندگان  همه و این8 .  است  گذارده  فرقی اسرائیلیان
  ».  رفت  خواهم  بیرون و بعد از آن!  روید  تو باشند، بیرون  تابع  که وم ق تو و تمامی:  خواهند گفت

   به فرعون«:   گفت  موسی  بهخداوند و9.  آمد  بیرون  غضب  در شدت  از حضور فرعون پس  
   این  جمیع  و هارون و موسی10 ». مصر زیاد شود  در زمین  من ، تا آیات  نخواهد گرفت شما گوش

 را  اسرائیل  گردانید، و بنی  را سخت  فرعون  دلخداونداما .  ظاهر ساختند  حضور فرعون  را به آیات
  . نداد  خود رهایی از زمین

  

   ماه این«2 : ، گفت  ساخته مصر مخاطب   را در زمین  و هارون  موسیخداوندو 12    

 را   اسرائیل  جماعت امیتم3 .  شماست  برای  سال  از ماههای  اول  شما سر ماهها باشد، این برای
 خود   پدران های  خانه  حسب  به ای  بره  از ایشان  هر یکی  ماه  این  در دهم ، گویید که  کرده خطاب

  اش  او و همسایه  باشند، آنگاه  کم  بره  برای خانه  و اگر اهل4 .  بره  یک  هر خانه  برای یعنیبگیرند، 
 را   بره  خوراکش افق مو  هر کس  بگیرند، یعنی  نفوس  شماره  حسب  را به  او باشد آن  مجاور خانه که

 را  و آن6 . را بگیرید  یا از بزها آن دان باشد، از گوسفن  یکساله ، نرینه عیب  شما بی بره5 . کند حساب
و از 7 ند کن  را در عصر ذبح  آن رائیلاس  بنی  جماعت  انجمن  دارید، و تمامی  نگاه  ماه  این تا چهاردهم

و 8 .خورند، بپاشند  را می ، آن  در آن  که ، و سردر خانه  را بر هر دو قایمه  بگیرند، و آن  آن خون
.  را بخورند  آن  تلخ  فطیر و سبزیهای ، با نان  کرده  بریان  آتش به.  بخورند  شب  را در آن گوشتش

 و  هایش  و پاچه اش ، کله  شده  بریان  آتش ه ب ، بلکه  با آب  پخته  نخورید، و نه  خام  هیچ و از آن9
 . بسوزانید  آتش  باشد، به  مانده  تا صبح و آنچه.  مدارید  نگاه  تا صبح  از آن و چیزی10 . را اندرونش
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   شما، و آن  شما، و عصا در دست  بر پایهای ، و نعلین کمر شما بسته:  طور بخورید  را بدین و آن11
  .  استخداوند   فصح ید، چونکه بخور  تعجیل را به

 مصر را از   زمین زادگان  نخست  کرد، و همه  مصر عبور خواهم  از زمین  شب و در آن«12  
  و آن13 .  هستم  یهوه من.  کرد  خواهم  مصر داوری  خدایان  زد، و بر تمامی  خواهم  و بهایم انسان
، از   را ببینم  خون و چون. باشید  در آنها می که  هایی  شما خواهد بود، بر خانه  برای ، عالمتی خون

 شما بر شما نخواهد   هالک  بال برای ، آن زنم  مصر را می  زمین  که  و هنگامی  گذشت شما خواهم
 دارید، و   نگاهخداوند     برای ، عیدی  خواهد بود، و در آن  یادگاری  روز، شما را برای و آن14 .آمد
  . دارید  عید نگاه ، نسال بعد نسل دی اب  قانون  را به آن

 کنید، زیرا   خود بیرون های  را از خانه  خمیرمایه  فطیر خورید، در روز اول  روز نان هفت15  
   منقطع  از اسرائیل  شخص  بخورد، آن  خمیر شده  چیزی  تا روز هفتمین  از روز نخستین هر که
در آنها .  شما خواهد بود  برای  مقدس ، محفل ز هفتم، و در رو  مقدس ، محفل و در روز اول16 .گردد
 عید  پس17 . شود  شما کرده  در میان  فقط  باید بخورد؛ آن  هر کس  نشود جز آنچه کار کرده  هیچ

،  بنابراین.   آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  روز لشکرهای  در همان  دارید، زیرا که فطیر را نگاه
، در   ماه  در روز چهاردهم  اول در ماه18 . دارید  نگاه  ابدی  فریضه د به خو لهای روز را در نس این
   شما یافت های  در خانه  روز خمیرمایه هفت19 .  ماه  و یکم  بیست رید، تا شام فطیر بخو ، نان شام

   خواه گردد،  منقطع  اسرائیل  از جماعت  شخص  بخورد، آن  خمیر شده  چیزی نشود، زیرا هر که
 خود فطیر   مساکن  مخورید، در همه  چیز خمیر شده هیچ20 .  زمین  آن  بومی  باشد خواه غریب
  ».بخورید
 خود   برای ای بروید و بره«:   گفت ، بدیشان  را خوانده  اسرائیل  مشایخ  جمیع  موسی پس21  
   که ، در خونی  از زوفا گرفته ای و دسته22 . نمایید  را ذبح  بگیرید، و فصح  خویش  خاندانهای موافق

 از   بزنید، و کسی  است  در طشت  که ، از خونی  آن  فروبرید، و بر سر در و دو قایمه  است در طشت
 را بزند و  عبور خواهد کرد تا مصریانخداوند زیرا 23 . نرود  بیرون  خود تا صبح شما از در خانه

   کننده  هالک  از در گذرد و نگذارد کهخداوند د، همانا  بین اش  را بر سردر و دو قایمه  خون چون
   ابدی  فریضه  خود به  خود و پسران  امر را برای و این24 . شما درآید تا شما را بزند های  خانه به

 شما خواهد   را به  خود، آن  قول  حسبخداوند   شدید که  زمینی  داخل  که و هنگامی25 . دارید نگاه
 شما   عبادت  این  شما گویند که  شما به  پسران و چون26 . دارید  را مرعی  عبادت این  آنگاه. داد
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 در مصر عبور کرد،  اسرائیل  بنی های  از خانه ، که  استخداوند   قربانی فصح گویید این27 ، چیست
 . کردند ، سجده  درافتاده  روی  به  قوم پس» . داد  ما را خالصی های  را زد و خانه  مصریان  که وقتی

   بود، همچنان  امر فرموده  و هارون  موسی  بهخداوند   را کردند، چنانکه ، آن  رفته اسرائیل  بنی پس28
  زاده  مصر را، از نخست  زمین زادگان  نخست  همهخداوند،   شب  در نصف  شد که و واقع29 .کردند
  های زاده  نخست  بود، و همه  در زندان ه ک  اسیری زاده  بود تا نخست  نشسته  بر تخت  که فرعون
  . را زد بهایم

 در   عظیمی  برخاستند و نعره  مصریان  و جمیع  بندگانش  و همه  فرعون  شب و در آن30  
،   طلبیده  را در شب  و هارون و موسی31.  نباشد  میتی  در آن  نبود که ای مصر برپا شد، زیرا خانه

 را خداوند،  و رفته!  اسرائیل  بنی  شما و جمیع  شوید، هم  بیرون  من  قوم و از میان! برخیزید«:  گفت
، بروید و مرا   گفتید، برداشته  خود را نیز چنانکه های ها و رمه گله32 . گفتید  نمایید، چنانکه عبادت

،  کنند انه رو  از زمین  را بزودی  نمودند تا ایشان  الحاح  نیز بر قوم و مصریان33 ». دهید نیز برکت
 خمیر شود برداشتند، و   از آنکه  خود را پیش ، آرد سرشته و قوم34 . ایم  مرده زیرا گفتند ما همه

، از   کرده  عمل  موسی  قول  به اسرائیل و بنی35 . خود بستند  را در رختها بر دوش  خویش تغارهای
   مکرم  را در نظر مصریان  قومخداوندو 36 . طال و رختها خواستند  و آالت ه نقر  آالت مصریان
  . کردند  را غارت  مصریان پس. ند داد  خواستند بدیشان  هرآنچه ، که ساخت
  ، سوای دهزار مرد پیاده کردند، قریب ششص  کوچ  سکوت  به  از رعمسیس اسرائیل و بنی37  
 بسیار  ها و مواشی و رمه ها  رفتند، و گله  بیرون  ایشان  بسیار نیز همراه  مختلفه و گروهی38 . اطفال
   فطیر پختند، زیرا خمیر نشده  بودند، قرصهای  آورده  از مصر بیرون ، که و از آرد سرشته39 . سنگین

 خود مهیا  ز برای کنند، و زاد سفر نی  بودند، و نتوانستند درنگ  شده  از مصر رانده بود، چونکه
  . بودند نکرده

و بعد از 41.  بود  سال  بودند، چهارصد و سی مصر کرده در   که اسرائیل  بنی و توقف40  
 مصر   خدا از زمین  لشکرهای  جمیع  که  پیوست  وقوع  روز به  در همان  سال  چهار صد و سی انقضای
 مصر   را از زمین  ایشان ، چون  داشت باید نگاهخداوند    برای  که  شبی  است این42 . رفتند بیرون
   که  است  واجب  نسال بعد نسل اسرائیل  بنی  بر جمیع  که  استخداوند   شب همان  این.  آورد بیرون
  . دارند  را نگاه آن

  . نخورد  از آن  بیگانه  هیچ  که  فصح  فریضه  است این«:   گفت  و هارون  موسی  بهخداوندو 43  
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 . را نخورند  و مزدور آن یلنز45 . را بخورد  آن  و پس  کن ا ختنه زرخرید، او ر  و اما هر غالم44 
.  مشکنید  از آن  مبر، و استخوانی  بیرون  از خانه  از گوشتش  شود، و چیزی  خورده  خانه در یک46
   شود، و بخواهد فصح  نزد تو نزیل و اگر غریبی48.  بدارند  را نگاه  آن اسرائیل  بنی  جماعت تمامی47

   را نگاه ، آن  آمده  نزدیک  شوند، و بعد از آن  مختون انش ذکور  بدارد، تمامی  مرعیخداوندرا برای 
   خواهد بود برای  قانون یک49 . نخورد  از آن و اما هر نامختون خواهد بود؛   زمین دارد، و مانند بومی

  ». شود  شما نزیل  در میان  که  غریبی  و بجهت  وطن اهل
 بود،   امر فرموده  و هارون  موسی  بهخداوندکه  را کردند؛ چنان  این اسرائیل  بنی  تمامی پس50  
   از زمین  ایشان  را با لشکرهای اسرائیل  روز بنی  در همانخداوند   شد که و واقع51 . نمودند عمل

  . آورد مصر بیرون
  

 را   رحم را که  ای زاده هر نخست«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 13    

و 3 ».  است  من  نما؛ او از آن قدیس، ت  از بهایم  خواه  از انسان ، خواه رائیلاس  بنی بگشاید، در میان
خداوند   آمدید، یاد دارید، زیرا رون بی  غالمی  از مصر از خانه  روز را که این«:   گفت  قوم  به موسی

   ابیب در ماهوز،  ر این4 . نشود  خمیر، خورده  نان رد، پس آو  از آنجا بیرون  دست  قوت شما را به
 و   و حویان  و اموریان  و حتیان  کنعانیان  زمین  تو را بهخداوند  و هنگامی که5 . آمدید بیرون

 شیر و شهد   به  که  تو بدهد، زمینی  را به  آن  خورد که  تو قسم  کند، که با پدران داخل  یبوسیان
 فطیر بخور، و در روز   روز نان هفت6 .ر بجا بیاو  ماه  را در این ادت عب  این ، آنگاه  است جاری
   نزد تو دیده  چیز خمیر شده  شود، و هیچ  فطیر خورده  روز نان هفت7 .  استخداوند عید  هفتمین

،   روز پسر خود را خبر داده و در آن8 . پیدا نشود  حدودت  تو در تمامی نزد نشود، و خمیر مایه
 تو   برای و این9 .  آمدم  از مصر بیرون  که  وقتی کرد،  من به خداوند   آنچه  سبب  به  است این: بگو

.  باشد  در دهانتخداوند  ، تا شریعت  دو چشمت  در میان ای  خواهد بود و تذکره  بر دستت عالمتی
   سال  به  سال  را در موسمش  فریضه و این10 . آورد  از مصر بیرون  قوی  دست تو را بهخداوند زیرا 
  . دار نگاه

   قسم  تو و پدرانت  برای چنانکه  درآورد،  کنعانیان  زمین  تو را بهخداوند   که و هنگامی«11  
 خدا جدا بساز، و هر   را برای  را گشاید، آن  رحم هر چه  آنگاه12  تو بخشد،  را به خورد، و آن
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  زاده و هر نخست13 .باشد ندخداو  ها از آن ، نرینه  توست  از آن  که  بهایم های  از بچه ای زاده نخست
 را از   انسان زاده ، و هر نخست  را بشکن  گردنش  ندهی ، و اگر فدیه  بده  فدیه ای  بره  را به االغ

، او را   چیست  این ، گوید که  کرده  از تو سؤال  پسرت  چون  آینده و در زمان14 .  بده  فدیه پسرانت
   از رها کردن  فرعون و چون15 . آورد  بیرون  غالمی صر، از خانه از م  دست  قوت  ما را به بگو، یهوه
  زاده  مصر را از نخست زادگان  نخست جمیعخداوند    شد که ، واقع  ساخت خود را سخت  ما دل
 خداوند   را گشایند، برای  رحم ها را که  نرینه  همه  من بنابراین.   کشت  بهایم زاده  تا نخست انسان
 و   بر دستت  عالمتی و این16 . دهم  می  خود را فدیه ن از پسرا ای زاده  هر نخست ، لیکن مکن  می ذبح

  ». آورد  از مصر بیرون  دست  ما را بقوتخداوند تو خواهد بود، زیرا   چشمان  در میان ای عصابه
   فلسطینیان  زمین  را از راه  بود، خدا ایشان  را رها کرده  قوم  فرعون  چون  شد که و واقع17  
  شیمان بینند، پ  جنگ  قوم  چون مبادا که«:  زیرا خدا گفت.  نزدیکتر بود  نکرد، هرچند آن رهبری

  پس.  دور گردانید  قلزم  دریای  صحرای  را از راه اما خدا قوم18 ». مصر برگردند شوند و به
،   را با خود برداشت  یوسف نهای استخوا و موسی19 . مصر برآمدند ، از زمین  شده لح مس اسرائیل بنی

 خدا از شما تفقد خواهد نمود و  هرآینه«:  بود ، گفته  داده  سخت  را قسم اسرائیل  او بنی زیرا که
 کنار صحرا   به ، در ایتام  کرده  کوچ و از سکوت20 ». مرا از اینجا با خود خواهید برد استخوانهای
 کند،   داللت  ایشان  را به  تا راه رفت  ابر می  در ستون  قوم ی رو  در روز، پیشخداوندو 21 .اردو زدند
 ابر را در  و ستون22 . روند  راه  بخشد، و روز و شب  را روشنایی ، تا ایشان  آتش  در ستون و شبانگاه

  .  برنداشت  قوم  روی ، از پیش  را در شب  آتش روز و ستون
  

،   برگردیده  بگو که اسرائیل  بنی به«2 : گفت ،  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 14    

 کنار   به ، در برابر آن  صفون  بعل و در مقابل.  و دریا اردو زنند  مجدل  در میان برابر فمالحیروت
 صحرا آنها اند، و  گرفتار شده در زمین:   خواهد گفت اسرائیل  بنی  درباره و فرعون3 .دریا اردو زنید

 و   کند، و در فرعون  را تعاقب  تا ایشان  گردانم  را سخت  فرعون  دلو4 .  است را محصور کرده
 . کردند  چنین پس» .  هستم  یهوه  من  بدانند که ، تا مصریان  دهم  خود را جلوه  جالل  لشکرش تمامی

   متغیر شد، پس  بر قوم  و بندگانش  فرعون  فرار کردند، و دل  قوم  شد که  مصر گفته  پادشاه و به5
 خود را   ارابه پس6» ؟  دادیم  خود رهایی  را از بندگی اسرائیل  بنی  که  کردیم  که  چیست این«: گفتند
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 مصر  های  ارابه ، و همه  برداشت  برگزیده و ششصد ارابه7 ،  خود را با خود برداشت ، و قوم بیاراست
  اسرائیل  تا بنی  ساخت  مصر را سخت ، پادشاه  فرعون  دلخداوندو 8.  آنها  را بر جمیع را و سرداران

  . رفتند  بلند بیرون  دست  بهاسرائیل و بنی.  کرد را تعاقب
   ایشان  در عقب  و لشکرش  و سوارانش  فرعون های  و ارابه  اسبان  با تمامی و مصریان9  
   فرود آمده فون ص ، برابر بعل الحیروت  کنار دریا نزد فم  به  که  دررسیدند، وقتی ، بدیشان تاخته
   اینک ، دیدند که  خود را باال کرده  چشمان اسرائیل  شد، بنی  نزدیک  فرعون و چون10 .بودند

  فریاد برآوردند،خداوند  بترسیدند، و نزد   سخت اسرائیل  بنی پس. آیند  می  ایشان  از عقب مصریان
   چیست ؟ این  تا در صحرا بمیریم ای اشته ما را برد آیا در مصر قبرها نبود که«:  گفتند  موسی و به11
   تو در مصر گفتیم  به  که  نیست  سخن  آن آیا این12 ؟  آوردی  ما را از مصر بیرون  که  ما کردی به
 در   از مردن  بهتر است  مصریان  ما را خدمت ؟ زیرا که  کنیم  را خدمت  ما را بگذار تا مصریان که

  »!صحرا
   را برای  امروز آن  را ببینید، کهخداوند  بایستید و نجات! مترسید«:  فت گ  قوم  به موسی13  

 شما   برایخداوند14 . ابد دیگر نخواهید دید  امروز دیدید تا به  را که شما خواهد کرد، زیرا مصریان
  ». باشید  خواهد کرد و شما خاموش جنگ

.  کنند  کوچ  را بگو که اسرائیل ؟ بنی کنی  فریاد می چرا نزد من«:   گفت  موسی  بهخداوندو 15  
، تا   را منشق کن ، آن  خود را بر دریا دراز کرده  خود را برافراز و دست و اما تو عصای16
   را سخت  مصریان ، دل  اینک و اما من17 . سپر شوند  راه  دریا بر خشکی  از میان اسرائیل بنی
   خواهم  جالل ها و سوارانش  لشکر او و ارابه  و تمامی عون بیایند، و از فر  ایشان ، تا از عقب سازم می

  و هایش  و ارابه  از فرعون  که ، وقتی  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست و مصریان18 . یافت
  ».  باشم  یافته  جالل سوارانش

خرامید، و    ایشان ، از عقب  کرده ، حرکت رفت  می  اسرائیل  اردوی  پیش  خدا که و فرشته19  
   و اردوی  مصریان  اردوی و میان20 . بایستاد  ایشان ، در عقب  کرده  نقل  ایشان  ابر از پیش ستون

   شب  تمامی داد که  می  روشنایی بود، و اینها را در شب  می  آنها ابر و تاریکی ، از برای  آمده اسرائیل
 باد   دریا را بهخداوند دریا دراز کرد و   خود را بر   دست  موسی پس21 . یکدیگر نیامدند نزدیک
و 22. شق گردید من  و آب  ساخت ا را خشک، دری  برگردانیده  شب  آن  شدید، تمامی شرقی
و 23 .، دیوار بود  و چپ  بر راست  ایشان رفتند و آبها برای  می  دریا بر خشکی  در میان اسرائیل بنی
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 . دریا درآمدند  میان ، به  تاخته  ایشان  از عقب  فرعون سوارانها و   و ارابه  اسبان  با تمامی مصریان
، و   و ابر نظر انداخت  آتش  از ستون  مصریان  بر اردویخداوند   شد که  واقع  سحری ودر پاس24

   سنگینی  کرد، تا آنها را به  را بیرون  ایشان های  ارابه چرخهای و25 . کرد  را آشفته  مصریان اردوی
   جنگ  با مصریان  ایشان برایخداوند زیرا !   بگریزیم اسرائیل از حضور بنی«:  گفتند  و مصریانبرانند
  ».کند می

 برگردد، و  ، تا آبها بر مصریان  خود را بر دریا دراز کن دست«:   گفت  موسی  بهخداوندو 26  
،   صبح  طلوع  وقت کرد، و به خود را بر دریا دراز   دست  موسی پس27 ».  ایشان ها و سواران بر ارابه
 دریا   را در میان مصریانخداوند  گریختند، و   مقابلش  به ، و مصریان  خود برگشت  جریان دریا به

   به  ایشان  از عقب  را که  لشکر فرعون  و تمام ها و سواران ، عرابه و آبها برگشته28 .  زیر انداخت به
   دریا به  در میان اسرائیل اما بنی29 . نماند  باقی  هم  از ایشان ی یک  بودند، پوشانید، که دریا درآمده

 روز  و در آن30 .  چپ  طرف  و به  راست  طرف  بود به  دیواری  ایشان  رفتند، و آبها برای خشکی
 . دیدند  کنار دریا مرده  را به  مصریان  داد و اسرائیل  خالصی  مصریان  را از دست اسرائیلخداوند 

 ترسیدند، خداوند از   بود دیدند، و قوم  کرده  مصریان  بهخداوند   را که  کار عظیمی  آن  اسرائیلو31
  . آوردند  ایمان  او موسی  بنده  و بهخداوند  و به

  

:  ، گفتند که  سراییدهخداوند   سرود را برای  این اسرائیل  و بنی  موسی آنگاه15    

  .  است  مظفر شده  با جالل  زیرا که خوانم  را سرود می یهوه«
  .  دریا انداخت  را به  و سوارش  اسب

  .  است  من  و تسبیح قوتخداوند 2
  .  است  گردیده  من و او نجات

  . کنم  او را تمجید می ، پس  است  من  خدای این
  . خوانم  می  او را متعال ، پس  است  پدر من خدای

  .  است مرد جنگیخداوند 3
  . ست ا  او یهوه نام

  .  دریا انداخت  را به ها و لشکر فرعون ارابه4
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  . شدند  غرق  قلزم  او در دریای  برگزیده مبارزان
  . را پوشانید ها ایشان لجه5

  . ژرفیها فرو رفتند  به  سنگ مثل
  .  گردیده  جلیل  قوت ، بهخداوند تو ای   راست دست6

  ،  است  را خرد شکسته ، دشمنخداوند تو ای   راست دست
  . ای  ساخته  را منهدم خود خصمان   جالل  کثرت و به7

  ، ای  سوزانیده  خاشاک  را چون ن، ایشا  خود را فرستاده غضب
  . گردید  تو آبها فراهم  بینی خه نف و به8

  .د دریا منجمد گردی ها در میان  بایستاد و لجه  توده و موجها مثل
  ، گیرم رو می را ف  و ایشان کنم  می  تعاقب  گفت دشمن9

  . سیر خواهد شد  از ایشان ، جانم  کرده  را تقسیم و غارت
  ،  خواهد ساخت  را هالک  ایشان  من ، دست شمشیر خود را کشیده

  . را پوشانید ، دریا ایشان دمیدی خود   نفخه  به و چون10
  ست؟ کی  خدایان  در میانخداوند   مانند تو ای یستک11 . شدند  زورآور غرق  در آبهای  سرب مثل

  ؟  در قدوسیت مانند تو جلیل
  ، زمین کردی خود را دراز   راست  دست چون12 !  عجایب  خود و صانع  در تسبیح  هستی تو مهیب

  . را فرو برد ایشان
  .  نمودی  خود، رهبری رحمانیت  ، به  دادی  فدیه  را که  قوم خویش این13

  .  کردی  خود هدایت  قدس کن مس  سوی  به  خویش  قوت  را به ایشان
  . گردیدند  شنیدند، مضطرب ها چونامت14

  . گردید  مستولی  فلسطین بر سکنه  لرزه
  . افتادند  در حیرت  ادوم امرای  آنگاه15

  . گردیدند  گداخته  کنعان  سکنه ، و جمیع  فرو گرفت  را لرزه و اکابر موآب
  .  را فروگرفت ، ایشان  و هراس ترس16

   شدند،  ساکت  سنگ  تو مثل  بازوی گیاز بزر
  عبور کنند، خداوند   تو ای تا قوم
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  .، عبور کنند ای  تو خریده  که  قومی تا این
خداوند    تو ای  که  مکانی  به کرد،  خواهی  خود غرس  میراث ل، در جب  ساخته  را داخل ایشان17

  .  است  کرده  مستحکمخداوند   تو ای ای دسته  که  مقدسی  مقام  آن  یعنی، ای  خود ساخته مسکن
  ».باد خواهد کرد تا ابداآل  سلطنتخداوند18

 دریا را بر   آبخداوند دریا درآمدند، و   به ها و سوارانش  با ارابه  فرعون  اسبهای زیرا که19  
  . رفتند  خشکی  دریا به  از میان اسرائیل اما بنی.  برگردانید ایشان

 دفها   وی  از عقب  زنان ، و همه  خود گرفته  دست  را به ، دف اهر هارون، خو و مریم نبیه20  
   را بسرایید، زیرا کهخداوند«:   گفت  ایشان  در جواب  مریم پس21 . آمدند  بیرون  کنان ، رقص گرفته

  ».  دریا انداخت  را به  و سوارش ؛ اسب  است  مظفر شده با جالل
 روز در   شور آمدند، و سه  صحرای  کوچانید، و به حر قلزم را از ب  اسرائیل  موسی پس22  

   تلخ  نتوانستند نوشید زیرا که  ماره  رسیدند، و از آب  ماره  به پس23 . نیافتند رفتند و آب صحرا می
 25 »؟  بنوشیم چه«: ، گفتند  کرده  شکایت  بر موسی و قوم24 . نامیدند  را ماره ، آن  سبب از این. بود
   و آب  انداخت  آب  را به  آن  داد، پس  بدو نشان درختیخداوند  کرد،  استغاثهخداوند نزد   چون

   را امتحان  قرار داد، و در آنجا ایشان  ایشان  برای  و شریعتی ای و در آنجا فریضه.  گردید شیرین
   است  نظر او راست را در ، و آنچه  خود را بشنوی ، خدای  یهوه  اگر قول هرآینه«:  و گفت26 .کرد

   مرضهایی  از همه  یک ، همانا هیچ  داری  او را نگاه  فرایض ، و تمامی  او را بشنوی ، و احکام بجا آوری
   ایلیم  به پس27 ».  تو هستم ، شفا دهنده  یهوه  من ، زیرا که  بر تو نیاورم ام  آورده  بر مصریان را که

  . زدند  خیمه  خرما بود، و در آنجا نزد آب  و هفتاد درخت  آب  چشمه آمدند، و در آنجا دوازده
  

 در   که  سین  صحرای ، به  کرده  کوچ  از ایلیم اسرائیل  بنی  جماعت  تمامی پس16    

 مصر،   از زمین  ایشان  آمدن ، بعد از بیرون  دوم  از ماه  در روز پانزدهم  و سینا است  ایلیم میان
و 3 . کردند  شکایت  و هارون  صحرا بر موسی  در آن اسرائیل  بنی  جماعت و تمامی2 .رسیدند

 نزد   که ، وقتی  بودیم  مردهخداوند   دست  مصر به  در زمین  که کاش«:  گفتند  بدیشان اسرائیل بنی
 آوردید، تا   صحرا بیرون  ما را بدین ، زیرا که خوردیم می  را سیر  و نان نشستیم  می  گوشت دیگهای

  ». بکشید  گرسنگی  را به  جماعت  این یتمام
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،   رفته ، و قوم  شما بارانم  برای  از آسمان  نان همانا من«:   گفت  موسی  بهخداوند  آنگاه4  
.  کنند یا نه  رفتار می  من یعت بر شر  که  کنم  را امتحان  گیرند، تا ایشان  هر روز را در روزش کفایت

   نمایند، همانا دوچندان  باشند درست  آورده  را که  آنچه  چون ، که  خواهد شد در روز ششم و واقع5
  شامگاهان«:  گفتند اسرائیل  بنی  همه  به  و هارون و موسی6 ».چیدند  هر روز برمی اهد بود که خو آن

  راخداوند   جالل و بامدادان7 .  است  آورده  مصر بیرون ز زمین شما را اخداوند   که خواهید دانست
 بر ما   که تیم، و ما چیس  است اید شنیده کرده خداوند بر   را که  او شکایتی خواهید دید، زیرا که

 دهد تا   شما را گوشت ، شامگاهخداوند   خواهد بود چون این«:   گفت و موسی8 »کنید؟  می شکایت
،   است اید شنیده  کرده وی بر   شما را که شکایتهایخداوند ، تا سیر شوید، زیرا  بخورید، و بامداد نان

   تمامی به«:   گفت  هارون  به و موسی9»  .اید  نموده  شکایتخداوند بر  ، بلکه ؟ بر ما نی و ما چیستیم
  ».  است  شما را شنیده  شکایتهای  بیایید، زیرا که نزدیکخداوند  حضور    بگو به اسرائیل  بنی جماعت
 صحرا   سوی ، به  گفت  سخن اسرائیل  بنی  جماعت تمامی   به  هارون  چون  شد که و واقع10  

 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 11 . در ابر ظاهر شدخداوند جالل  نگریستند و اینک
خواهید   در عصر گوشت: ، بگو  کرده  را خطاب  ایشان ، پس ام  را شنیده اسرائیل  بنی شکایتهای«12

   شد که و واقع13 ».  شما هستم  خدای  یهوه  من واهید شد تا بدانید که سیر خ خورد، و بامداد از نان
  و چون14 .  گرداگرد اردو نشست  شبنم  را پوشانیدند، و بامدادان ، لشکرگاه  برآمده' در عصر، سلوی

 بر   ژاله ، مدور و خرد، مثل  دقیق  صحرا چیزی  بر روی ، اینک  بود برخاست  نشسته  که شبنمی
 ندانستند  ، زیرا که  من است  این  یکدیگر گفتند که  را دیدند به  این اسرائیل  بنی و چون15 . بود زمین
  این16 .دهد تا بخورید  شما می  بهخداوند   که  است ن نا  آن این«:   گفت  ایشان  به موسی.  بود چه

   یک  بگیرد، یعنی  از این خود  قدر خوراک  به  هر کس ، که  است فرمودهخداوند    که  امری است
 او باشند   در خیمه  که  کسانی  برای ، هر شخص  خویش  نفوس  شماره  حسب  هر نفر به عومر برای

 عومر   به اما چون18.  برچیدند  کم  زیاد و بعضی  کردند، بعضی  چنین اسرائیل  بنی پس17 ».بگیرد
  س هر ک ، بلکه  نداشت  بود، کم  برچیده  کم و آنکه،   نداشت  بود، زیاده  زیاد برچیده پیمودند، آنکه

   نگاه  تا صبح  از این  چیزی زنهار کسی«:   گفت  بدیشان و موسی19 . بود  برچیده  قدر خوراکش به
  و کرمها بهم.  داشتند  نگاه  تا صبح  از آن  چیزی  بعضی  ندادند، بلکه  گوش  موسی  به  لکن20 ».ندارد

  . شد  خشمناک  بدیشان  گردید، و موسی ن، متعف رسانیده
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شد،   می  گرم  آفتاب چید، و چون  خود برمی  قدر خوراک  به ، هر کس و هر صبح21  
.  دو عومر برچیدند  هر نفری  برای ، یعنی  مضاعف  نان  که  شد در روز ششم و واقع22 . گداخت می
 خداوند   آنچه  است این«:   گفت او بدیشان23 . را خبر دادند ، موسی  آمده  جماعت  رؤسای  همه پس
   بپزید، و آنچه  باید پخت  بر آتش  آنچه پس. خداوند، و سبت مقدس   است  فردا آرامی ، که گفت

   نگاه  صبح ، بجهت  کرده  خود ذخیره  باشد، برای  باقی  باید جوشانید بجوشانید، و آنچه در آب
   گردید و نه  متعفن  بود، و نه  فرموده  موسی  کردند، چنانکه ه ذخیر  را تا صبح  آن پس24 ».دارید
، و   استخداوند    امروز سبت  را بخورید زیرا که امروز این«:   گفت و موسی25 . پیدا شد  در آن کرم

.   است ، سبت  را برچینید، و روز هفتمین  روز آن شش26 .  را در صحرا نخواهید یافت  روز آن در این
 رفتند، اما   بیرون  برچیدن  برای  از قوم ، بعضی  در روز هفتم  شد که و واقع27 ». نخواهد بود در آن
 نمایید؟  ابا می  من  وصایا و شریعت  داشتن  از نگاه  کی تا به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 28 .نیافتند

، نان دو روز را   در روز ششم  سبب ، از این  است  شما بخشیده  را به  سبتخداوند   ببینید چونکه29
   بیرون  از مکانش  کس یچ ه  خود بنشیند و در روز هفتم  در جای  هر کس دهد، پس  شما می به

  . گرفتند  آرام  در روز هفتمین  قوم پس30 ».نرود
   مثل  گشنیز سفید بود، و طعمش  تخم  مثل  را من نامیدند، و آن  آن  اسرائیل و خاندان31  
 پر   از آن  عومری  که  است  فرمودهخداوند   که  است  امری این«:   گفت و موسی32 . عسلی  قرصهای

 شما را از   که  در صحرا، وقتی  را ببینند که  نان  شود، تا آن  داشته  شما نگاه ، تا در نسلهای کنی
 بگیر، و  ظرفی«:   گفت  هارون  به  موسی پس33» .  شما خورانیدم  را به ، آن  آوردم  مصر بیرون زمین

 ». شود  داشته  شما نگاه بگذار، تا در نسلهایخداوند  حضور   را به  و آن  بنه  پر از من در آن عومری
   گذاشت شهادت)  تابوت (  را پیش  آن  هارون  بود، همچنان  امر فرموده  موسی  بهخداوند  چنانکه34

 آباد رسیدند،   زمین خوردند، تا به  من را می  سال چهل   مدت اسرائیل و بنی35 . شود  داشته تا نگاه
   ایفه  یک و اما عومر، ده36 . بود من  ایشان  شدند، خوراک  داخل  کنعان  سرحد زمین  تا به یعنی
  . است

  

  ، از صحرای  کرده  منازل طیخداوند حکم   به اسرائیل  بنی  جماعت و تمامی17    

   منازعه  با موسی و قوم2 . نبود  قوم  برای  نوشیدن  اردو زدند، و آب م کردند، و در رفیدی  کوچ سین
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کنید، و   می  منازعه چرا با من«:   گفت  بدیشان موسی» .  بدهید تا بنوشیم ما را آب«: ، گفتند کرده
،  رده ک  شکایت  بر موسی  بودند، و قوم  آب  تشنه و در آنجا قوم3 »نمایید؟  می را امتحانخداوند چرا 
»  ؟  بکشی  تشنگی  ما را به  و مواشی ، تا ما و فرزندان  آوردی چرا ما را از مصر بیرون«: گفتند

 مرا سنگسار   است ؟ نزدیک  کنم  چه  قوم با این«:  ، گفت  نموده  استغاثهخداوند نزد   موسی آنگاه4
 را با خود بردار، و   اسرائیل مشایخ از   برو، و بعضی  قوم  روی پیش«:   گفت  موسی  بهخداوند5 ».کنند

 تو بر   روی  در آنجا پیش همانا من6 .، برو  خود گرفته  دست  به  زدی نهر را  بدان  خود را که عصای
   آید، و قوم  بیرون  از آن  زد تا آب  را خواهی ، و صخره ایستم ، می  است  در حوریب  که ای  صخره آن

   نامید، به  و مریبه  را مسه  موضع و آن7 . کرد  چنین  اسرائیل  مشایخضور ح  به  موسی پس» .بنوشند
   در میانخداوند اآی«:  بودند را، زیرا گفتهخداوند    ایشان  کردن ، و امتحان اسرائیل  بنی  منازعه سبب

  »؟  یا نه ما هست
  مردان«:   گفت وشع ی  به و موسی9 . کردند  جنگ  با اسرائیل رفیدیم، در   آمده  عمالیق پس8  
،   گرفته  دست  خدا را به  عصای  من  نما، و بامدادان  مقاتله ، با عمالیق  رفته  و بیرون  ما برگزین برای
   بود کرد، تا با عمالیق  او را امر فرموده  موسی  که  بطوری  یوشع پس10 ». ایستاد  خواهم  کوه بر قله
  . برآمدند  کوه  بر قله و حور ن و هارو و موسی.  کند محاربه
  یافتند و چون  می  غلبه ، اسرائیل افراشت  خود را برمی  دست  موسی  چون  شد که و واقع11  
   ایشان پس.  شد  سنگین  موسی و دستهای12 .شدند  می  چیره ، عمالیق گذاشت  خود را فرو می دست
   از آن  و دیگری  طرف  از این  حور، یکی و و هارون.  بنشیند  بر آن  نهادند که ، زیرش  گرفته سنگی
 و  ، عمالیق و یوشع13 . برقرار ماند  آفتاب  تا غروب داشتند، و دستهایش  او را بر می ، دستهای طرف
  .  ساخت  شمشیر منهزم  دم را به او  قوم

  یوشع   سمع ، و به  بنویس  در کتاب  یادگاری  را برای این«:   گفت  موسی  بهخداوند  پس14  
کرد و  بنا   مذبحی و موسی15  ».  ساخت  محو خواهم  را از زیر آسمان  ذکر عمالیق  هرآینه  که برسان

 با   را جنگخداوند  ، که  استخداوند   بر تخت  دست زیرا که«:  و گفت16 . نامید  نسی  را یهوه آن
  ». خواهد بود  نسال بعد نسل عمالیق
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   و قوم  خدا با موسی  را که ، آنچه  موسی ، پدر زن دیان م ، کاهن  یترون و چون18    

  آنگاه2  بود،  آورده  را از مصر بیرون  اسرائیل چگونهخداوند  بود شنید که   کرده خود، اسرائیل
و دو 3 .بود   فرستاده  او را پس ، بعد از آنکه  را برداشت  موسی ، زن ، صفوره  موسی  پدرزن یترون

 را  و دیگری4 »،  هستم  غریب  بیگانه در زمین«:   بود، زیرا گفت  نام  را جرشون کی ی پسر او را که
  ». رهانید ، مرا از شمشیر فرعون  بوده  مددکار من  پدرم  خدای که«:   بود، زیرا گفت الیعازر نام

   که  صحرا آمدند، در جایی  به  نزد موسی اش  و زوجه ، با پسران  موسی ، پدر زن  یترون پس5  
تو و دو    تو با زن ، پدر زن  یترون  من  خبر داد که  موسی و به6 . بود  زده  خدا خیمه او نزد کوه

،   کرده  آمد و او را تعظیم  خود بیرون  پدر زن  استقبال  به  موسی پس7 . ایم  نزد تو آمده پسرش
 خداوند   خود را از آنچه  پدر زن و موسی8.  درآمدند  خیمه ، به  یکدیگر را پرسیده بوسید و سالمتی

   بدیشان  در راه  که  مشقتی  بود خبر داد، و از تمامی  کرده  خاطر اسرائیل  به  و مصریان  فرعون به
   که  احسانی  تمامی  سبب  شاد گردید، به و یترون9 . بود  رهانیده آن را از  ایشانخداوند ،   شده واقع

  متبارک«:   گفت و یترون10 . بود  رهانیده  مصریان  را از دست  ایشان، و  کرده  اسرائیل  بهخداوند
 خود را از  ، و قوم  است  داده  خالصی  فرعون  و از دست  مصریان  که شما را از دستخداوند  تاس

  ، خصوصا در همان  بزرگتر است  خدایان  از جمیع  یهوه  که  دانستم ناآل11 .  رهانیده  مصریان دست
 خدا   برای  و ذبایح ، قربانی سوختنی  موسی پدر زن ، و یترون12 .کردند  بر ایشان تکبر می  که امری
  . بخورند  حضور خدا نان  به  موسی  آمدند تا با پدر زن  اسرائیل  مشایخ  و جمیع ، و هارون گرفت

 تا   از صبح ر موسی حضو  به ، و قوم  بنشست  قوم  داوری  برای  موسی  شد که  واقع بامدادان13  
 کار   چه این«:  کرد دید، گفت  می  قوم  او به  را که  آنچه  موسی  پدر زن و چون14 . بودند  ایستاده شام
   تا شام تو از صبح نزد   قوم  و تمامی نشینی ؟ چرا تو تنها می نمایی  می  تو با قوم  که است
.  نمایند آیند تا از خدا مسألت  می  نزد من قوم «  که  خود گفت  پدر زن  به موسی15 »ایستند؟ می
، و  کنم  می  داوری اش  و همسایه  هر کس آیند، و میان  می  شود، نزد من  را دعوی  ایشان هرگاه16

 تو   که یکار«:   گفت  وی  به  موسی پدر زن17 ». دهم  می  تعلیم خدا را بدیشان   و شرایع فرایض
   این  خواهید شد، زیرا که  با تو هستند، خسته  نیز که  قوم  تو و این آینههر18 .  نیست ، خوب کنی می

 و  دهم تو را پند می.  مرا بشنو  سخن اکنون19.  کرد توانی  را نمی تنها این.   است  تو سنگین امر برای
  و فرایض20 . دار  را نزد خدا عرضه ، و امور ایشان  حضور خدا باش  به  قوم خدا با تو باد؛ و تو برای
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باید کرد،   می  را که باید رفتار نمود، و عملی  می  بدان  را که ، و طریقی  ده  تعلیم  را بدیشان و شرایع
 از  ، که  امین  و مردان  خداترس  را که  قابل ، مردان  قوم  تمامی و از میان21 . نما  اعالم بدیشان
   پنجاه  و رؤسای  صده  و رؤسای  هزاره ار، تا رؤسای بگم ، بر ایشان  کنند، جستجو کرده  نفرت رشوت

 را نزد تو بیاورند، و هر امر   نمایند، و هر امر بزرگ  داوری  پیوسته تا بر قوم22 . باشند  ده و رؤسای
   آن  با تو متحمل  کرد، و ایشان  خواهی  طور بار خود را سبک بدین.  دهند  را خود فیصل کوچک

   خواهی  استقامت  یارای  امر فرماید، آنگاه  و خدا تو را چنین  کار را بکنی ایناگر 23 .خواهند شد
  ». خواهند رسید  سالمتی  خود به  مکان  نیز به  قوم  این ، و جمیع داشت

و 25 . آورد  عمل  بود به  او گفته ، آنچه  کرده  خود را اجابت  پدر زن  سخن  موسی پس24  
 و   هزاره ، رؤسای  ساخت  قوم  را رؤسای ، ایشان  کرده  انتخاب  اسرائیل امی از تم  قابل  مردان موسی
هر امر . بودند  می  مشغول  پیوسته و در داوری قوم26 .  ده  و رؤسای  پنجاه  و رؤسای  صده رؤسای
   پدر زن و موسی27 .دادند  می  را خود فیصل  کوچک آوردند، و هر دعوی  می  را نزد موسی مشکل

  .  خود رفت  والیت  داد و او به د را رخصتخو
  

   روز به  مصر، در همان  از زمین اسرائیل  بنی  آمدن  از بیرون  سوم و در ماه19    

 اردو زدند، و   سینا رسیدند، و در بیابان  صحرای ، به  کرده  کوچ و از رفیدیم2 . سینا آمدند صحرای
 او   کوه از میان خداوند، و   نزد خدا باال رفت و موسی3 .ند فرود آمد  کوه آنجا در مقابل در  اسرائیل

   من  را که شما آنچه4 :  را خبر بده اسرائیل گو، و بنی ب  چنین  یعقوب  خاندان به«:  را ندا درداد و گفت
  نونو اک5 . ام ، نزد خود آورده  برداشته ب عقا  شما را بر بالهای اید، و چگونه ، دیده  کردم  مصریان به

 قومها   از جمیع  من  خاص  دارید، همانا خزانه  بشنوید، و عهد مرا نگاه الحقیقه اگر آواز مرا فی
  .  است  من ، از آن  جهان  تمامی زیرا که. خواهید بود

  به   که  سخنانی  آن  است این.  خواهید بود  و امت مقدس  کهنه  مملکت  من و شما برای6  
   را که  سخنان  این  را خواند، و همه  قوم ، مشایخ  آمده  موسی پس7 ».  گفتباید  می اسرائیل بنی

  آنچه«:  گفتند  در جواب  زبان  یک  به  قوم و تمامی8 . القا کرد  بود، بر ایشان رمودهاو را فخداوند 
  .د کر  عرضخداوند   را باز به  قوم  سخنان  و موسی». کرد ، خواهیم  است  امر فرمودهخداوند
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   تو سخن  به  که ، تا هنگامی آیم  نزد تو می  در ابرمظْلم  من اینک«:   گفت  موسی  بهخداوندو 9  
 خداوند   را به  قوم  سخنان  موسی پس» . باشند  داشته  ایمان  بشنوند، و بر تو نیز همیشه  قوم گویم

   نما، و ایشان روز و فردا تقدیس را ام  برو و ایشان نزد قوم«:   گفت  موسی بهخداوند 10 . باز گفت
   در نظر تمامیخداوند   در روز سوم  مهیا باشید، زیرا که و در روز سوم11 . خود را بشویند رخت
  باحذر باشید از اینکه: ، و بگو  قرار ده  از هر طرف  قوم و حدود برای12 . شود  سینا نازل  بر کوه قوم
 . شود  کشته  کند، هرآینه  را لمس  کوه  نمایید، زیرا هر که  را لمس  آن  برآیید، یا دامنه  فراز کوه به
   باشد خواه  بهایم  شود، خواه  تیر کشته  یا سنگسار شود یا به  نشود بلکه  گذارده  بر آن دست13

  ». برآیند  کوه  به  شود، ایشان  کرنا نواخته اما چون.  نماند ، زنده انسان
و 15 . خود را شستند  نمود و رخت یس را تقد ، قوم  فرود آمده  قوم نزد  از کوه  موسی پس14  

   شد در روز سوم و واقع16 ». منمایید  نزدیکی  زنان  حاضر باشید، و به در روز سوم«:   گفت  قوم به
،   بسیار سخت  پدید آمد، و آواز کرنای  بر کوه  رعدها و برقها و ابر غلیظ ، که  صبح  طلوع  وقت به
 خدا از   مالقات  را برای  قوم و موسی17 . بودند، بلرزیدند  در لشکرگاه  که  قوم  تمامی  که ریبطو

، زیرا   سینا را دود فرو گرفت  کوه و تمامی18.  ایستادند  کوه  آورد، و در پایان  بیرون لشکرگاه
   سخت  کوه مامیو تشد،   باال می ای  دود کوره  مثل  کرد، و دودش  نزول  بر آن در آتشخداوند 
  . گردید متزلزل
  ، و خدا او را به  گفت  سخن شد، موسی  می  نواخته  سخت  و زیاده  آواز کرنا زیاده و چون19  
   کوه  قله  را به  موسیخداوند شد، و   نازل  کوه  سینا بر قله  بر کوهخداوندو 20 . داد  جواب زبان

 نما، مبادا نزد   را قدغن  برو و قوم پایین«:   گفت  موسی بهخداوند و 21 .  باال رفت خواند، و موسی
  و کهنه22 . خواهند شد  هالک  از ایشان  بسیاری ، از حد تجاوز نمایند، که  نظر کردن  برایخداوند
 ». آورد  هجوم  بر ایشانخداوند نمایند، مبادا    را تقدیس آیند، خویشتن میخداوند  نزد  نیز که

،   کرده  تو ما را قدغن  سینا آیند، زیرا که  فراز کوه توانند به  نمی قوم«:  گفتداوند خ   به موسی23
 برو و تو و  پایین«:   وی را گفتخداوند24 ». نما  را تقدیس  و آن  را حدود قرار ده  کوه ای گفته

 بیایند، مبادا بر  باالخداوند از حد تجاوز ننمایند، تا نزد   و قوم  برآیید، اما کهنه  همراهت هارون
  .  گفت  سخن ، بدیشان  فرود شده  نزد قوم  موسی پس25 ». آورد  هجوم ایشان
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 تو،  ، خدای  یهوه  هستم من«2 : را بگفت   کلمات  این  فرمود و همه و خدا تکلم20    

  . نباشد ن دیگر غیر از م  خدایانتو را3 .  آوردم  بیرون  غالمی  از خانه مصر و  تو را از زمین که
   در زمین  پایین ، و از آنچه  است  باال در آسمان  از آنچه  تمثالی  و هیچ  تراشیده صورتی«4  
  ، و آنها را عبادت  مکن نزد آنها سجده5.  خود مساز ، برای  است  زیر زمین  در آب ، و از آنچه است

 تا   را از پسران  پدران  گناه  انتقام ، که  غیور هستم ، خدای باشم  تو می ، خدای  یهوه  که منما، زیرا من
 مرا   که  بر آنانی و تا هزار پشت6 . گیرم  دارند می  مرا دشمن  که  از آنانی  و چهارم  سوم پشت
  . کنم  می  دارند، رحمت  مرا نگاه  دارند و احکام دوست
 برد،   باطل  او را به  اسم  را که کسیخداوند  مبر، زیرا   باطل  خود را به ، خدای  یهوه نام«7  

  . نخواهد شمرد گناه بی
 خود   کارهای  و همه  باش  روز مشغول شش9.   نمایی  را تقدیس  تا آن  را یاد کن روز سبت«8  

 و  ، تو و پسرت  کار مکن  هیچ در آن.   توست ، خدای ، سبت یهوه اما روز هفتمین10 .را بجا آور
 در  زیرا که11 . تو باشد های  دروازه  درون  تو که  و مهمان ات یمه و به  و کنیزت  و غالمت دخترت
   آرام ، و در روز هفتم  بساخت  در آنهاست  را که  و دریا و آنچه  و زمین  آسمانخداوند روز،  شش
  . نمود  را تقدیس ، آن  خوانده ک را مبار  روز هفتمخداوند   سبب از این. فرمود

بخشد،   تو می  به ایت خد  یهوه  که  تو در زمینی  نما، تا روزهای حترامپدر و مادر خود را ا12  
  .دراز شود

  .  مکن قتل«13  
  . زنا مکن«14  
  .  مکن دزدی«15  
  .  مده  دروغ ود شهادت خ بر همسایه«16  
 و   و گاوش  و کنیزش  و غالمش ات  همسایه  زن  مورز، و به  خود طمع  همسایه  خانه به«17  
  ».  مکن  تو باشد، طمع  همسایه  از آن  که  چیزی  هیچ  به و االغش
 پر از دود بود دیدند، و   را که  کرنا و کوه  و صدای  آتش های  رعدها و زبانه  قوم و جمیع18  
 بگو و   ما سخن تو به«:  گفتند  موسی و به19 .ند لرزیدند، و از دور بایستادند را بدید  این  قوم چون
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  مترسید زیرا خدا برای«:   گفت  قوم  به موسی20 ».  ما نگوید، مبادا بمیریم ، اما خدا به شنید خواهیم
  ». نکنید  شما باشد و گناه  روی  او پیش ، تا ترس  است  شما آمده امتحان
و 22 . آمد  بود، نزدیک  خدا در آن  غلیظ که  ظلمت  به  از دور ایستادند و موسی  قوم پس21  
 :  گفتم  شما سخن  به  از آسمان شما دیدید که:  بگو  چنین اسرائیل  بنی به«:   گفت سی مو بهخداوند 

 بساز،   من  برای  از خاک مذبحی24 . خود مسازید  طال برای  مسازید و خدایان  نقره  خدایان با من23
، در هر   بگذران  بر آن  خویش  و رمه خود را از گله   سالمتی  خود و هدایای  سوختنی های و قربانی

و اگر 25 . داد  خواهم  آمد، و تو را برکت ، نزد تو خواهم  خود سازم  نام  برای  یادگاری  که جایی
  ، زیرا اگر افزار خود را بر آن  بنا مکن  تراشیده  را از سنگهای ، آن  سازی  من  برای  از سنگ مذبحی

   تو بر آن ها باال مرو، مبادا عورت  از پله  من حو بر مذب26 .  ساخت  خواهی  را نجس ، آن بلند کردی
  ». شود مکشوف

  

،   بخری  عبری اگر غالم2 : گذاری می   ایشان  پیش  که  احکامی  است و این«21    

 رود و  ، تنها بیرون اگر تنها آمده3 . رود ، آزاد بیرون قیمت ، بی ین کند، و در هفتم  خدمت  سال شش
   یا دختران  بدو دهد و پسران  زنی اگر آقایش4.  رود  او بیرون  همراه زنش،   بوده  زن اگر صاحب

   آن  هرگاه لیکن5 . رود  مرد تنها بیرون شند، و آن با  آقایش  از آن  و اوالدش  زن  بزاید، آنگاه برایش
   آزاد بیرون که  مخواه  و نمی دارم  می  خود را دوست  و فرزندان  و زن  آقایم  هرآینه  بگوید که غالم
   در برساند، و آقایش  در یا قایمه  حضور خدا بیاورد، و او را نزدیک  او را به  آقایش آنگاه6 ، روم

  . نماید  بندگی  را همیشه  او وی کند، و  سوراخ  او را با درفشی گوش
   به ر گاهه8 . نرود  بیرون  غالمان روشد، مثل بف  کنیزی ، دختر خود را به اما اگر شخصی«7  

   دهند، اما هیچ  او را فدیه  ناپسند آید، بگذارد که  است  خود نامزد کرده  او را برای  که نظر آقایش
 پسر   او را به و هرگاه9 .  است  کرده  بدو خیانت  بفروشد، زیرا که  بیگانه  قوم  او را به  ندارد که حق

   خود گیرد، آنگاه  دیگر برای اگر زنی10 .نماید   با او عمل  دختران  رسم خود نامزد کند، موافق
 و  قیمت  بی  او نکند، آنگاه  چیز را برای  سه و اگر این11 . نکند  او را کم  و مباشرت  و لباس خوراک
  . رود  بیرون رایگان
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  ، بلکه اما اگر قصد او نداشت13 . شود  کشته  را بزند و او بمیرد، هر آینه  انسانی هر که«12  
   اگر شخصی لیکن14 . تا بدانجا فرار کند  کنم  تو معین  برای  مکانی  رسانید، آنگاه  را بدستش ا ویخد

  .  برسان  قتل ، به  کشیده  من  او را از مذبح  مکر بکشد، آنگاه  خود آید، تا او را به عمدا بر همسایه
  . شود  کشته  خود را زند، هرآینه پدر یا مادر و هر که«15  
  . شود  کشته  شود، هرآینه  یافت  را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش  آدمی  هر کهو«16  
  . شود  کشته  کند، هرآینه ا لعنت پدر یا مادر خود ر و هر که«17  
  د، و او نمیرد لیکن زن  مشت  یا به  سنگ  را به  دیگری  کنند، و یکی و اگر دو مرد نزاع«18  
   شود، اما عوض  شمرده گناه  او بی  زننده  رود، آنگاه و با عصا بیروناگر برخیزد 19  شود، بستری
  . او را بدهد  معالجه ید، و خرج را ادا نما اش بیکاری
 او   انتقام  او بمیرد، هرآینه  عصا بزند، و او زیر دست  یا کنیز خود را به  غالم و اگر کسی«20  
  .  زرخرید اوست  نشود، زیرا که  کشیده اند، از او انتقام بم  دو روز زنده  اگر یک لیکن21 . شود گرفته

 دیگر   گردد، و ضرری  را بزنند، و اوالد او سقط  حامله  کنند، و زنی  جنگ و اگر مردم«22  
و اگر 23 . ادا نماید  حضور داوران  بدو گذارد، و به  شوهر زن  آنچه  بدهد موافق  غرامتی نشود، البته

   به ، و دندان  چشم  عوض  به و چشم24 ،  بده  جان  عوض  به  جان آنگاه شود،   دیگر حاصل اذیتی
   عوض  به ، و زخم  داغ  عوض  به و داغ25  پا،  عوض ، و پا به  دست  عوض  به ، و دست  دندان عوض
  .  لطمه  عوض  به ، و لطمه زخم

   عوض  شود، او را به  ضایع  کنیز خود را بزند که  یا چشم  غالم  چشم و اگر کسی«26  
 آزاد   دندانش  عوض  را به کنیز خود را بیندازد، او  یا دندان  غالم و اگر دندان27 . آزاد کند چشمش

  .کند
 سنگسار   او بمیرد، گاو را البته  را بزند که  یا زنی  خود مردی  شاخ  به  گاوی و هرگاه«28  

  زن  شاخ  از آن  اگر گاو قبل و لیکن29 . باشد هگنا  گاو بی  را نخورند و صاحب کنند، و گوشتش
، گاو را سنگسار   را کشت  یا زنی ، و او مردی  نداشت  را نگاه  بود، و آن  آگاه بود، و صاحبش می

 خود   جان  فدیه  برای  شود، آنگاه  بر او گذاشته و اگر دیه30 . رسانند  قتل  را نیز به کنند، و صاحبش
   حکم  این  حسب  باشد، به  زده  دختر را شاخ  پسر خواه خواه31 .ر شود، ادا نماید بر او مقر هرآنچه

 شود، و گاو   او داده  صاحب  به  نقره  مثقال  را بزند، سی  یا کنیزی اگر گاو، غالمی32 . کنند با او عمل
  .سنگسار شود
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 در   یا االغی  و گاوید، را نپوشان  حفر کند و آن  چاهی  گشاید یا کسی  چاهی و اگر کسی«33  
  . او باشد  از آن نماید، و میته ادا   صاحبش  را به  او را بدهد، و قیمتش  عوض  چاه صاحب34  افتد، آن

 را بفروشند، و   گاو زنده  بمیرد پس  او را بزند، و آن ، گاو همسایه و اگر گاو شخصی«35  
 از   گاو قبل  آن  باشد که  بوده اما اگر معلوم36 .مایند ن  را نیز تقسیم ، و میته کنند  را تقسیم  آن قیمت
 او   از آن  گاو بدهد و میته  عوض  گاو به ، البته  نداشت  را نگاه  آن بود، و صاحبش  می زن  شاخ آن

  .باشد
  

 گاو   عوض  را بکشد یا بفروشد، به  بدزدد، و آن  یا گوسفندی  گاوی اگر کسی«22    

  . گوسفند چهار گوسفند بدهد  عوض  گاو، و به پنج
  ، بازخواست خون بمیرد  که  شود، و او را بزنند بطوری  گرفته  کردن  در رخنه اگر دزدی«2  
 باید   مکافات البته.   او هست  برای  خون  کرد، بازخواست  بر او طلوع اما اگر آفتاب3 . او نباشد برای

، از گاو یا   شده  دزدیده اگر چیزی4.  شود د، فروخته کر  که  دزدی ض عو  ندارد، به داد، و اگر چیزی
  . را رد کند  آن  شود، دو مقابل  او یافت  در دست  یا گوسفند زنده االغ

 را   دیگری  خود را براند تا مرتع  مواشی  را بچراند، یعنی  یا تاکستانی  مرتعی اگر کسی«5  
  .بدهد   خود عوض  تاکستان  و از بهترین  مرتع بچراند، از نیکوترین

 یا   نادرویده های  یا خوشه  غله های  رود، و خارها را فراگیرد و بافه  بیرون اگر آتشی«6  
  . بدهد  عوض ، البته  است فروخته را ا  آتش  گردد، هر که  سوخته ای مزرعه
  ه دزدید  شخص  آن  گذارد، و از خانه  خود امانت  نزد همسایه  یا اسباب  پول اگر کسی«7  
   را به  خانه  صاحب  نشود، آنگاه و اگر دزد گرفته8 .د نماید ر  دزد پیدا شود، دو چندان هر گاه شود،

 یا  است  دراز کرده  خویش  همسایه  خود را بر اموال  آیا دست  شود که  بیاورند، تا حکم حضور حکام
 ادعا کند،   بر آن  کسی ، که  شده  و هر چیز گم  و گوسفند و رخت  از گاو و االغ در هر خیانتی9.  نه

   همسایه  به  کند، دو چندان  خدا حکم  که  هر کدام  شود، و بر گناه  حضور خدا برده امر هر دو به
  .خود رد نماید

 دهد، و   خود امانت  همسایه  دیگر به  یا جانوری  یا گوسفندی  یا گاوی  االغی اگر کسی«10  
 هر دو  در میانخداوند   قسم11  نباشد،  شود، و شاهدی شود یا دزدیده   شکسته  بمیرد یا پایش آن
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 بکند و او   قبول  مالکش پس.   است  دراز نکرده  خویش  همسایه  مال  خود را به  دست  شود، که نهاده
 را   شد، آن و اگر دریده13 . باید داد  عوض  صاحبش  شد، به  اگر از او دزدیده لیکن12 . ندهد عوض

 خود   از همسایه  حیوانی و اگر کسی14 . ندهد ، عوض  شده  دریده  بیاورد، و برای  شهادت ایبر
اما 15 . باید داد  عوض  نبود، البته هش همرا  یا مرد، و صاحبش  شکست  آن ، و پای  گرفت عاریت

  . بود  آمده  کرایه  شد، برای  نباید داد، و اگر کرایه  بود، عوض  همراهش اگر صاحبش
  باید او را زن  می  بستر شد، البته ، با او هم  داده  نامزد نبود فریب  را که  دختری اگر کسی«16  
  ر دوشیزگان مه  او را بدو دهد، موافق  نباشد که  راضی  پدرش و هرگاه17 . سازد  خویش منکوحه
  . بدو باید داد نقدی

  . مگذار  جادوگر را زنده زن«18  
  . شود  کشته  کند، هرآینه قاربت م ی با حیوان هر که«19  
  . گردد  هالک  گذراند، البته انی قرب  و بس  غیر از یهوه  خدایی  برای هر که«20  
  . بودید  مصر غریب  در زمین ا که مکنید، زیر  مرسانید و بر او ظلم  را اذیت غریب«21  
 فریاد برآورد،  ، و او نزد من کردی   بر او ظلم و هر گاه23 . مکنید  ظلم  یا یتیم  زن بر بیوه«22  

   شمشیر خواهم  شود، و شما را به  مشتعل  من و خشم24  فرمود  خواهم  فریاد او را مستجاب البته
  .  شما یتیم ند و پسران شو  شما بیوه ، و زنان کشت

ار با او رفت رباخوار  ، مثل  دادی  تو باشد قرض  همسایه  که  من  از قوم  فقیری  به اگر نقدی«25  
  . سود بر او مگذار  و هیچ مکن

 ،  بدو رد کن  آفتاب  از غروب  را قبل ، آن  گرو گرفتی  خود را به  همسایه اگر رخت«26  
   چیز بخوابد؟ و اگر نزد من  در چه ؛ پس  اوست  بدن  برای  او و لباس  پوشش  فقط  آن زیرا که27

  .  هستم  کریم  من ود، زیرا کهرم ف  خواهم  اجابت فریاد برآورد، هرآینه
  .  مکن  خود را لعنت  قوم و رئیس خدا ناسزا مگو  به«28  
 .  بده  من  خود را به  پسران زاده و نخست.  و عصیر رز خود تأخیر منما  نوبر غله درآوردن«29  

   را به  آن نمادر خود بماند و در روز هشتمی  روز نزد هفت.   بکن  خود چنین  و گوسفندان با گاوان30
  .  بده من

 را   شود مخورید؛ آن  در صحرا دریده  را که  باشید، و گوشتی  مقدس  مردان  من و برای«31  
  . بیندازید نزد سگان
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   دروغ  شهادت  مشو، که همداستان ، و با شریران  را انتشار مده خبر باطل«23    

  . دهی
   برای ، سخنی ، محض متابعت کثیری رافعه؛ و در م  بد مکن  عمل  برای  بسیاری پیروی«2  
  . فقیر نیز طرفداری او منما افعهو در مر3 . مگو  حق انحراف
اگر 5 . را نزد او باز بیاور  آن البته باشد،   شده  گم  که  خود را یافتی  دشمن اگر گاو یا االغ«4  

 او   را همراه  آن ، البته  هستی ردان او روگ ، و از گشادن  یافتی  خوابیده  خود را زیر بارش  دشمن االغ
  . باید بگشایی

   و صالح گناه  نما و بی  اجتناب از امر دروغ7 . مساز  او منحرف خود را در دعوی فقیر  حق«6  
  .  شمرد  نخواهم  را عادل  ظالم  زیرا که  مرسان  قتل را به

  .سازد  می  را کج  صدیقان نو سخکند   را کور می  بینایان  رشوت  مخور زیرا که و رشوت«8  
 مصر  ر زمین د  خبر دارید، چونکه  غریبان  از دل  منما زیرا که  ظلم  غریب و بر شخص«9  
   . بودید غریب

 را   آن  در هفتمین لیکن11 ،  کن  را جمع  خود را بکار و محصولش  مزرعه  سال و شش«10  
 صحرا   ماند، حیوانات  باقی  از ایشان د و آنچه بخورن  تو از آن  قوم  تا فقیران  کن بگذار و ترک

  . نما  خود عمل  زیتون  و درختان  با تاکستان همچنین. بخورند
 گیرند   آرام  و االغت  تا گاوت  کن  آرام  خود بپرداز و در روز هفتمین  شغل  روز به شش«12  
 . کنند  استراحت  و مهمانت کنیزتو پسر 

   شنیده  غیر را ذکر مکنید، از زبانت  خدایان  دارید و نام ، نگاه ام فته شما گ  را به و آنچه«13  
  .نشود

 تو را امر   دار، و چنانکه عید فطیر را نگاه15 . دار  نگاه  من  عید برای  مرتبه  سه در هر سال«14  
  ز مصر بیرون ا  در آن ، زیرا که  ابیب  در ماه  معین  فطیر بخور در زمان  روز نان ، هفت ام فرموده
   خود را که و عید حصاد نوبر غالت16.  حاضر نشود  دست  تهی  حضور من  به  کس و هیچ.  آمدی

 . ای  کرده  خود را از صحرا جمع  حاصل  که  وقتی  را در آخر سال ، و عید جمع ای  کاشته در مزرعه
  .ر شوند حاض  حضور خداوند یهوه ه ب  ذکورانت  همه  مرتبه  سه در هر سال17

  .نماند   باقی  تا صبح  عید من  و پیه دار مگذران  خمیرمایه  مرا با نان  قربانی خون«18  
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   را در شیر مادرش و بزغاله«  خود بیاور؛ خدای   یهوه  خانه  خود را به  زمین نوبر نخستین«19  
  .مپز

   مکانی ، بدان  نموده حافظت م  تا تو را در راه فرستم  تو می  روی  پیش ای  فرشته  من اینک«20  
 شما را  آواز او را بشنو و از او تمرد منما زیرا گناهان  و از او با حذر باش21 . برساند ام  مهیا کرده که

   عمل ام  گفته  آنچه  و به  او را شنیدی و اگر قول22 .  در اوست  من  نام نخواهد آمرزید، چونکه
 تو   روی  پیش  من زیرا فرشته23  بود،  خواهم  مخالفانت مخالف و   دشمنانت  دشمن ، هرآینه نمودی

   خواهد رسانید و ایشان  و یبوسیان  و حویان  و کنعانیان فرزیان و   و حتیان  اموریان رود و تو را به می
   کارهای  و موافق  مکن  منما و آنها را عبادت  را سجده  ایشان خدایان24 . ساخت  خواهم را هالک

   خود را عبادت ، خدای و یهوه25  . بشکن  را  ایشان  ساز و بتهای  آنها را منهدم ، البته مکن  انایش
   سقط و در زمینت26  کرد،  تو دور خواهم  را از میان  دهد و بیماری  تو را برکت  و آب نمایید تا نان

 تو   روی  خود را پیش و خوف27 . کرد  خواهم  را تمام  روزهایت  و نازاد نخواهد بود و شماره کننده
   را پیش  دشمنانت  و جمیع  ساخت  متحیر خواهم  برسی  بدیشان  را که  فرستاد و هر قومی خواهم

   و حتیان  و کنعانیان  فرستاد تا حویان  تو خواهم  روی و زنبورها پیش28 .  ساخت  خواهم تو روگردان
گردد و    ویران  راند، مبادا زمین  از حضور تو نخواهم ال س  را در یک ایشان29 . برانند را از حضورت

  . شوند  صحرا بر تو زیاده حیوانات
 .  گردی  را متصرف  و زمین راند تا کثیر شوی   خواهم  تدریج  تو به  روی  را از پیش ایشان30  

   آن یرا ساکنان ز  قرار دهم صحرا تا نهر فرات ، و از  تا بحر فلسطین و حدود تو را از بحر قلزم31
 و با  با ایشان32 . راند  خود خواهی  روی  را از پیش  سپرد و ایشان  شما خواهم  را بدست زمین

  خدایان  گردانند و  عاصی  نشوند، مبادا تو را بر من  تو ساکن در زمین33 . عهد مبند  ایشان خدایان
  ». تو باشد  برای  و دامی  کنی  را عبادت ایشان

  

هفتاد   و ابیهو و ناداب  و بیا، تو و هارون  باالخداوندنزد «:   گفت  موسی هو ب24    

   نزدیک  بیاید و ایشانخداوند   تنها نزدیک و موسی2 . کنید  و از دور سجده  اسرائیل نفر از مشایخ
   را به حکام ا  این و همهخداوند    سخنان ، همه  آمده  موسی پس3 ».نیایند  او باال  همراه نیایند و قوم

، بجا   است  گفتهخداوند    که  سخنانی همه«:  گفتند  در جواب  زبان  یک  به قوم   و تمامی  باز گفت قوم
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   کوه  در پای ، مذبحی  برخاسته  و بامدادان  را نوشتخداوند   سخنان  تمامی و موسی4 ». آورد خواهیم
 را فرستاد و  اسرائیل بنی   از جوانان و بعضی5 .نا نهادب   اسرائیل  سبط  دوازده ، موافق  ستون و دوازده
  و موسی6.  کردند ذبح خداوند برای   از گاوان  سالمتی های و قربانی  گذرانیدند  سوختنی های قربانی
  ، به  عهد را گرفته و کتاب7 پاشید،   را بر مذبح  خون  و نصف در لگنها ریخت ،  را گرفته  خون نصف
  ».  گرفت  خواهیم  کرد و گوش هیمخوا ،  است گفتهخداوند   هر آنچه«:  گفتند پس .اند خو  قوم سمع

 بر خداوند   که  عهدی  آن  خون اینک«:  ، گفت  پاشیده  و بر قوم  را گرفت  خون و موسی8  
  ».  است  با شما بسته  سخنان  این جمیع

  و خدای10 .  باال رفت  اسرائیل شایخ و ابیهو و هفتاد نفر از م  و ناداب  با هارون و موسی9  
 . در صفا  آسمان  و مانند ذات  کبود شفاف  از یاقوت  صنعتی  مثل  را دیدند، و زیر پایهایش اسرائیل

و 12 . خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند  خود را نگذارد، پس  دست اسرائیل  بنی و بر سروران11
   و احکامی  و تورات  سنگی  تا لوحهای  باال بیا، و آنجا باش  کوه  به نزد من«:   گفت  موسی  بهخداوند
، و   برخاست  خود یوشع  با خادم  موسی پس13 ».  تو دهم ، به  نمایی  را تعلیم  تا ایشان ام  نوشته را که
  کنید، تا نزد شما  ما در اینجا توقف برای«:   گفت  مشایخ و به14 . خدا باال آمد  کوه  به موسی

  ». برود  دارد، نزد ایشان  امری  هر که پس. باشند  و حور با شما می ؛ همانا هارون برگردیم
 سینا   بر کوهخداوند  و جالل16 .  را فرو گرفت  برآمد، ابر کوه  فراز کوه  به  موسی و چون15  

و 17 . ندا درداد ابر  را از میان ، موسی  را پوشانید، و روز هفتمین  روز ابر آن ، و شش قرار گرفت
 ابر   میان  به و موسی18 . بود  کوه  بر قله اسرائیل  در نظر بنی  سوزنده  آتش ، مثلخداوند  منظر جالل

  . ماند  در کوه  شب  روز و چهل  چهل و موسی.  برآمد  فراز کوه ، به  شده داخل
  

   من  برای که بگو  اسرائیل بنی  به«2 : گفت ،  کرده  را خطاب موسیخداوند و 25    

   از ایشان  هدایا که  است و این3 . مرا بگیرید  بیاورد، هدایای دل میل   به هدایا بیاورند؛ از هر که
   قوچ و پوست5 بز،    و پشم  نازک  و قرمز و کتان و الجورد و ارغوان4 ،  و برنج طال و نقره: گیرید می

  ، و برای  مسح  روغن  برای  چراغها، و ادویه ای بر و روغن6 ،  شطیم  خز و چوب  و پوست  شده سرخ
   برای  و مقدسی و مقامی8 . بند  ایفود و سینه  برای  مرصعی  و سنگهای  عقیق و سنگهای7 بخور معطر،
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 و   مسکن  از نمونه  دهم  تو نشان  به  هر آنچه موافق9 .  شوم  ساکن  ایشان ر میان بسازند تا د من
  . بسازید ، همچنین  اسبابش  جمیع نمونه

 و   و نیم  ذراع  یک ، و عرضش  و نیم  دو ذراع  طولش  بسازند که  شطیم  از چوب و تابوتی«10  
،   بپوشان  و بیرون  را از درون آن.   بپوشان  خالص  طالی  را به و آن11 . باشد  و نیم  ذراع  یک بلندیش

 بریز، و آنها را بر چهار   زرین  چهار حلقه ایشو بر12 . بساز  زرین  تاجی  هر طرف  به و بر زبرش
   شطیم و دو عصا از چوب13 . دیگر  بر طرف  و دو حلقه  طرفش  بر یک  بگذار، دو حلقه اش قایمه

،   باشد بگذران  تابوت  بر طرفین  که هایی  عصاها را در حلقه و آن14 .  طال بپوشان بساز، و آنها را به
  و آن16.  نشود  بماند و از آنها برداشته  تابوت های و عصاها در حلقه15 .بردارند آنها   را به تا تابوت
  طولش.  بساز  خالص  را از طالی  رحمت و تخت17 . بگذار ، در تابوت دهم  تو می  به  را که شهادتی
 از هر  اری از طال بساز، آنها را از چرخک و دو کروبی18 .  و نیم  ذراع  یک ، و عرضش یم و ن دو ذراع
  کروبیان.  سر بساز  دیگر در آن  سر و کروبی  در این  کروبی و یک19.  بساز  رحمت  تخت دو طرف

 کنند، و   پهن  خود را بر زبر آن  بالهای و کروبیان20 . بساز  بر هر دو طرفش  رحمت را از تخت
   یکدیگر باشد، و رویهای  سوی  به  ایشان و رویهای.  خود بپوشانند  بالهای  را به  رحمت تخت

   را که  بگذار و شهادتی  تابوت  را بر روی  رحمت و تخت21 . باشد  رحمت  تخت  طرف  به کروبیان
   از میان  رحمت  تخت  کرد و از باالی  خواهم و در آنجا با تو مالقات22 .  بنه  در تابوت دهم  تو می به

   بجهت  که  اموری  همه ، درباره  گفت  خواهم با تو سخنباشند،   می  شهادت  بر تابوت  که دو کروبی
  . فرمود  تو را امر خواهم اسرائیل بنی

   یک ، و بلندیش  ذراع  یک ، و عرضش  دو ذراع  طولش  بساز که  شطیم  از چوب و خوانی«23  
و 25 . بساز فش هر طر  از طال به ، و تاجی  بپوشان  خالص  طالی  را به و آن24 . باشد  و نیم ذراع

 . بساز  از هر طرف  زرین  تاجی اش  حاشیه  بساز، و برای  اطرافش  به  قدر چهار انگشت  به ای حاشیه
ها در  و حلقه27 . بگذار اش  چهار قایمه ها را بر چهار گوشه  بساز، و حلقه  برایش  زرین و چهار حلقه26

   شطیم و عصاها را از چوب28 .  خوان  برداشتن ای عصاها بر ها باشد بجهت  باشد، تا خانه برابر حاشیه
ها و جامها و  و صحنها و کاسه29 . را بدانها بردارند  تا خوان  طال بپوشان بساز، و آنها را به

نان  و30 . بساز  خالص ریزند بساز، آنها را از طالی  می  ریختنی  آنها هدایای  به  را که هایش پیاله
  . بگذار  حضور من  به شه، همی  را بر خوان دمهتق
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 و  اش  شود؛ قاعده  ساخته  چراغدان  بساز، و از چرخکاری  خالص  از طالی و چراغدانی«31  
   بیرون  از طرفینش  شاخه و شش32 . باشد  از همان  و گلهایش  و سیبهایش هایش  و پیاله اش پایه

   پیاله سه33.   دیگر  از طرف غدان چرا  شاخه  و سه  طرف  از یک  چراغدان  شاخه  سه آید، یعنی
   چنین  دیگر و هم  در شاخه  و گلی  با سیبی  بادامی  پیاله  و سه  شاخه  در یک  و گلی  با سیبی بادامی

 با سیبها و   بادامی  چهار پیاله و در چراغدان34 .آید  می  بیرون  از چراغدان  که ای  شاخه در شش
   آن  زیر دو شاخه  و سیبی  آن  زیر دو شاخه  و سیبی  آن زیر دو شاخه  و سیبی35 . آنها باشد گلهای

 از  ی باشد، یعن  از همان هایش و سیبها و شاخه36 .آید  می  بیرون  از چراغدان  که ای  شاخه بر شش
 بگذار   آن  را بر باالی  بساز، و چراغهایش  آن  برای  چراغ و هفت37 .  خالص  طالی  چرخکاری یک
 با  خودش39 . باشد  خالص  از طالی  سینیهایشگیرها و و گل38 . دهند  را روشنایی  آن  روی پیشتا 

   آنها که  نمونه  آنها را موافق  که  باش و آگاه40 . شود  ساخته  خالص  طالی  وزنه  از یک  اسبابش همه
  .  شد بسازی  داده  تو نشان  به در کوه

  

.  و قرمز بساز ، و الجورد و ارغوان تابیده   نازک  کتان  پرده  را از ده و مسکن«26    

  ، و عرض  ذراع  و هشت  بیست  پرده  یک طول2  . نما  ماهر آنها را ترتیب  نساج  از صنعت با کروبیان
  و پنج باشد،   با یکدیگر پیوسته  پرده پنج3.   باشد  اندازه ها را یک  پرده ، و همه  چهار ذراع  پرده یک
 بساز، و بر  اش  پیوستگی  بر لب ای  الجورد بر کنار هر پرده و مادگیهای4 .  با یکدیگر پیوسته هپرد

   مادگی  بساز، و پنجاه  پرده  در یک  مادگی پنجاه5.  بساز  چنین  دوم  در پیوستگی  بیرونی کنار پرده
و 6.  یکدیگر باشد گیها مقابل ماد ه ک  قسمی  بساز، به  است  دوم  در پیوستگی  که ای در کنار پرده

  و خیمه7 . باشد  یک  ساز، تا مسکن پیوستهها با یکدیگر   تکمه ها را به  بساز و پرده  زرین  تکمه پنجاه
   سی  پرده  یک طول8 .  کن  درست  پرده ده یاز  آن  بز بساز، و برای  پشم های  را از پرده  مسکن باالی
   را جدا و شش  پرده و پنج9 . باشد  یک  پرده  هر یازده دازه، و ان ذراع چهار   پرده  یک ، و عرض ذراع
 بر کنار   مادگی و پنجاه10 .  دوال کن  خیمه  روی  را پیش  ششم  ساز، و پرده  را جدا، پیوسته پرده
   دوم  در پیوستگی  که ای  بر کنار پرده  مادگی  بساز، و پنجاه  است  بیرون  در پیوستگی  که ای پرده
 ساز  پیوستهئ   را با هم ، و خیمه ها را در مادگیها بگذران  بساز، و تکمه  برنجین  تکمه و پنجاه11 . است
  ، از پشت  است  زیاده  که  پرده  نصف  باشد، یعنی  باقی  که  خیمه های و زیادتی پرده12 . باشد تا یک
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   خیمه های  پرده  در طول  که  طرف  از آن  و ذراعی  طرف  از این و ذراعی13 . شود  آویزان خیمه
   خیمه  برای و پوششی14 . را بپوشد  شود تا آن  آویزان  از هر دو جانب  مسکن  باشد، بر طرفین زیاده

  .  خز بر زبر آن  از پوست  بساز، و پوششی  شده  سرخ  قوچ از پوست
  ، و عرض  ذراع  ده  هر تخته طول16 . بساز  مسکن  برای  شطیم  از چوب  قایم های و تخته«15  
 را   مسکن های  تخته  یکدیگر باشد، و همه  قرینه  دو زبانه و در هر تخته17 .  و نیم  ذراع  یک هر تخته

و 19 .  یمانی  سمت  به  جنوب  از طرف  تخته  بیست  بساز، یعنی  مسکن ها برای و تخته18 . بساز چنین
، و دو  اش  دو زبانه  برای  تخته  زیر یک  دو پایه  بساز، یعنی  تخته ست بی  در زیر آن  نقره  پایه چهل
   تخته  بیست  شمال ، از طرف  دیگر مسکن  جانب و برای20 . اش  دو زبانه  برای  تخته  زیر یک پایه
  برایو22 . دیگر  زیر تخته  و دو پایه  تخته  زیر یک  دو پایه آنها، یعنی   نقره  پایه و چهل21 .باشد

   دو تخته  در مؤخرش  مسکن های  گوشه و برای23 . بساز  تخته  شش  غربی  از جانب مؤخر مسکن
 هر دو   شود، و برای  پیوسته  با هم  حلقه  شود، و تا باال نیز در یک  کرده و از زیر وصل24. بساز
 باشد،   پایه  شانزده  از نقره آنها های  باشد و پایه  تخته و هشت25 . باشد  بشود، در هر دو گوشه چنین
  . دیگر  زیر تخته  و دو پایه  تخته  زیر یک  دو پایه یعنی

  و پنج27 ،  مسکن  طرف  یک های  تخته  از برای  بساز، پنج  شطیم بندها از چوب و پشت«26  
  در  مسکن  طرف های  تخته بند برای  پشت ، و پنج  دیگر مسکن  طرف های  تخته بند برای پشت

 . سر بگذرد  سر تا آن ، از این هاست  تخته  میان  که  بند وسطی و پشت28 .  مغرب  سمت  به مؤخرش
بندها باشد و   پشت های  آنها را از طال بساز تا خانه های  و حلقه  طال بپوشان ها را به تخته و29

  . بپوشان  طال بندها را به پشت
 از  و حجابی31 . شد  داده  تو نشان  به  در کوه  که ای  نمونه  موافق  را برپا کن  مسکن پس«30  

   ساخته  ماهر با کروبیان  نساج  بساز، از صنعت  شده  تابیده  نازک  و قرمز و کتان الجورد و ارغوان
 آنها از طال باشد   طال بگذار، و قالبهای  به  شده  پوشیده  شطیم  چوب  را بر چهار ستون و آن32 .شود

 را در آنجا   شهادت ، و تابوت  کن ها آویزان  را زیر تکمه و حجاب33 . شود  قایم  نقره پایهو بر چهار 
  و تخت34 . جدا خواهد کرد االقداس  شما از قدس  را برای ، قدس  بیاور، و حجاب  حجاب  اندرون به

 را  و چراغدان   حجاب  را بیرون و خوان35.   بگذار االقداس  در قدس  شهادت  را بر تابوت رحمت
  ای و پرده36 .  برپا کن  آن  شمالی  طرف ا به ر  بگذار، و خوان  مسکن  جنوبی  طرف  به برابر خوان

و 37.  طراز بساز  از صنعت  شده بیده تا  نازک  و قرمز و کتان  از الجورد و ارغوان  مسکن  دروازه برای
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 آنها از طال باشد، و  ، و قالبهای  طال بپوشان  را به بساز، و آنها  شطیم  از چوب  ستون  پنج  پرده برای
  . بریز  برنجین  پایه  آنها پنج برای

  

و .   ذراع  پنج عرضش  و  ذراع  پنج طولش  بساز،  شطیم  را از چوب و مذبح«27    

  هایش  بساز و شاخه اش  را بر چهار گوشه هایش شاخه و2 .  ذراع  سه اش و بلندی.  باشد  مربع مذبح
  و خاک.  بساز  خاکسترش  برداشتن  را برای و لگنهایش3.   بپوشان  برنج  را به  باشد و آن از همان

  و برایش4 . بساز  را از برنج  اسبابش  و همه  و مجمرهایش  و چنگالهایش  و جامهایش اندازهایش
  و آن5.  بساز اش گوشه بر چهار   برنجین  چهار حلقه  شبکه  بساز و بر آن  برنجین  مشبک دانی آتش

عصاها از .  بساز  مذبح و دو عصا برای6 . برسد  مذبح  نصف  به ر تا شبکه بگذا را در زیر، کنار مذبح
ها بگذرانند، و عصاها بر هر دو  و عصاها را در حلقه7 .  بپوشان  برنج شد و آنها را به با  شطیم چوب
  . را بردارند  باشد تا آن  مذبح طرف

 طور   این  شد، به  داده  تو نشان  به  در کوه ها بساز، همچنانکه  از تخته ا مجوف ر و آن8  
  . شود ساخته

   نازک  از کتان  صحن های پرده.   یمانی  سمت  به  جنوب  طرف  را بساز به  مسکن و صحن«9  
،   آنها بیست ایه  و پایه  بیست و ستونهایش10 .  طرف  یک  به  صد ذراع  باشد، و طولش  شده تابیده

، در   شمال  طرف  به و همچنین11 . باشد  آنها از نقره بندهای  ستونها و پشت  باشد و قالبهای از برنج
   آنها از برنج  پایه  و بیست  آن  ستون  باشد و بیست  آنها صد ذراع  طول ها باشد که  پرده طولش

،   مغرب  سمت  به  صحن  عرض و برای12 . باشد  آنها از نقره  بندهای  ستونها و پشت باشد و قالبهای
   جانب  به  صحن و عرض13 .  آنها ده های  و پایه  آنها ده و ستونهای.  باشد  ذراعی  پنجاه های پرده

   و ستونهای  ذراع ، پانزده طرف دروازه   یک های و پرده14 . باشد  ذراع  پنجاه  طلوع  از سمت مشرق
  های  و پایه  آنها سه  و ستونهای  ذراعی  دیگر پانزده  طرف های پرده و15 . آنها سه  های  و پایه آنها سه
   نازک  و قرمز و کتان  از الجورد و ارغوان  ذراعی  بیست ، پرده  صحن  دروازه و برای16 . آنها سه
 گرداگرد  ای ستونه همه17 . چهار هایش  چهار و پایه و ستونهایش.  طراز باشد  از صنعت  شده تابیده
 . باشد  آنها از برنج های و پایه   آنها از نقره  شود، و قالبهای  پیوسته  نقره بندهای  با پشت صحن

   نازک  از کتان  ذراع  پنج اش ، و بلندی  ذراع  در هر جا پنجاه ، و عرضش  صد ذراع  صحن طول18
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،   میخهایش ، و همه  هر خدمتی  برای  مسکن  اسباب و همه19 . باشد  از برنج هایش ، و پایه ه شد تابیده
  . باشد  از برنج  صحن  میخهای و همه

 نزد تو   روشنایی  برای  شده  و کوبیده  مصفی  زیتون  روغن  را امر فرما که اسرائیل و تو بنی«20  
،   است ادت در برابر شه  که ای  پرده ، بیرون  اجتماع در خیمه21 . شود بیاورند تا چراغها دائما روشن

  اسرائیل  بنی  برای و این.  کنند  را درست  آنخداوند حضور  ، به  تا صبح  از شام  و پسرانش هارون
  . باشد  ابدی  فریضه نسال بعد نسل

  

 نزد خود  اسرائیل  بنی  از میان را با وی   و پسرانش و تو برادر خود، هارون«28    

و 2 .  هارون  و ابیهو و العازار و ایتامار، پسران  و ناداب هارون   بکند، یعنی  کهانت  من بیاور تا برای
   که  دانادالنی  جمیع و تو به3 . بساز نت و زی  عزت ، بجهت ، هارون  برادرت  برای  مقدس رختهای
 او تا  دن کر  تقدیس  را بسازند برای  هارون  رختهای ، بگو که ام  پر ساخته  حکمت  روح  را به ایشان

 مطرز و  بند و ایفود و ردا و پیراهن سینه:   است سازند این  می  که و رختهایی4 . کند  کهانت  من یبرا
   من سازند تا بجهت ب  و پسرانش  هارون  برادرت  را برای  مقدس  رختهای این.  و کمربند عمامه
  .گیرند را ب  نازک  و قرمز و کتان  طال و الجورد و ارغوان و ایشان5 . کنند کهانت
   نساج ، از صنعت  شده  و قرمز و کتان نازک تابیده و ایفود را از طال و الجورد و ارغوان«6  

   برآن و زنار ایفود که8 . شود تا پیوسته بپیوندند  اش  را بر دو کناره و دو کتفش7 .ماهر بسازند
  رمز و کتان و ق و ارغوان از طال و الجورد   باشد، یعنی  پارچه  و از همان  صنعت ، از همان است
   نام شش10 .  کن  را بر آنها نقش اسرائیل  بنی  بگیر و نامهای  جزع و دو سنگ9 .  شده  تابیده نازک
از صنعت 11 .  تولد ایشان  دیگر موافق  را بر سنگ  ایشان  باقی  نام  و شش  سنگ  را بر یک ایشان

   نما و آنها را در طوقهای  نقش  را بر هر دو سنگ یلاسرائ  بنی  نامهای  خاتم  نقش  مثل نقاش سنگ
  اسرائیل  بنی  برای  یادگاری  ایفود بگذار تا سنگهای  را بر کتفهای  دو سنگ و آن12 .  کن طال نصب

و دو 13 . بردارد  یادگاری برایخداوند   خود، بحضور   را بر دو کتف  ایشان  نامهای باشد، و هارون
 دو  ، و آن  شده  پیچیده  بهم  طناب  بساز مثل  خالص و دو زنجیر از طالی14 . از طال بساز طوق

  . را در طوقها بگذار  شده  پیچیده زنجیر بهم
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 را از طال و   کار ایفود بساز و آن  ماهر، موافق  نساج  را از صنعت بند عدالت و سینه«15  
   وجب  یک  و دوال باشد، طولش و مربع16 .ز بسا  شده  تابیده  نازک  کتان و قرمز و الجورد و ارغوان

   که  کن  از سنگها مرصع  چهار رسته  به  سنگها، یعنی  ترصیع  را به و آن17 .  وجب  یک و عرضش
   کبود و عقیق  و یاقوت ن بهرما  دوم و رسته18  اصفر و زمرد باشد،  احمر و یاقوت  عقیق  اول رسته

و آنها .   و یشب  زبرجد و جزع  چهارم و رسته20 ،  و جمشت  و یشم الهر  عین  سوم و رسته19سفید، 
،   ایشان  اسامی  مطابق اسرائیل  بنی  نامهای و سنگها موافق21 . شود  خود با طال نشانده های در رسته
بند،  و بر سینه22 . باشد  اسمش  موافق  سبط  دوازده  برای ، و هر یک  خاتم  نقش  باشد، مثل دوازده

 از طال  بند، دو حلقه و بر سینه23 . بساز  خالص  از طالی  طناب ، مثل  شده  پیچیده  بهم جیرهایزن
   که ای  دو حلقه  دو زنجیر طال را بر آن و آن24 .بند بگذار  سینه  را بر دو طرف  دو حلقه بساز و آن
   ببند و بر دو کتف  طوق دو  دو زنجیر را در آن و دو سر دیگر آن25 . بگذار بند است بر سر سینه
   که  کنار آن بند، به  بساز و آنها را بر دو سر سینه  زرین و دو حلقه26.  بگذار  پیش ایفود بطرف

   ایفود از پایین  بساز و آنها را بر دو کتف  دیگر زرین و دو حلقه27 .، بگذار  ایفود است  اندرون بطرف
 بر  هایش  حلقه بند را به و سینه28 .زبر زنار ایفود بگذار، بر   آن ، در برابر پیوستگی  پیش بجانب
و 29 .بند از ایفود جدا نشود  زنار ایفود باشد و تا سینه  نوار الجورد ببندند تا باالی  ایفود به های حلقه

   شود، به  داخل  قدس  به  که  خود، وقتی  بر دل بند عدالت  را بر سینه اسرائیل  بنی  نامهای هارون
 بگذار تا بر  بند عدالت  را در سینه  و تمیم و اوریم30 . دائما بردارد  یادگاری بجهتخداوند ور حض
 خود بحضور   را بر دل اسرائیل  بنی  بیاید، و عدالتخداوند حضور   به  که  باشد، وقتی  هارون دل

  . شود  دائما متحملخداوند
  و حاشیه.  باشد  سر، در وسطش  برای و شکافی32 . ایفود را تماما از الجورد بساز و ردای«31  

، انارها بساز از  و در دامنش33 . نشود ، تا دریده  زره بان گری  مثل  از کار نساج گرداگرد شکافش
 .  هر طرف  آنها به  در میان  زرین های ، و زنگوله  و قرمز، گرداگرد دامنش الجورد و ارغوان

   باشد، هنگامی و در بر هارون35.  ردا  گرداگرد دامن  و اناری ن زری ه و زنگول  و اناری  زرین زنگوله34
شود و   می  داخلخداوند بحضور   در قدس  که  شود، هنگامی کند، تا آواز آنها شنیده  می  خدمت که

   خاتم  نقش  مثل  بساز و بر آن  خالص  از طالی ای و تنکه36 .آید تا نمیرد  می  بیرون  که میهنگا
   عمامه د، بر پیشانی باش  ببند تا بر عمامه  نوار الجوردی  را به و آن37 .  کن  نقش  یهوه  برای سیتقدو

نمایند، در   می  وقف اسرائیل  بنی  که  موقوفاتی  گناه  باشد تا هارون  هارون و بر پیشانی38 .خواهد بود
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   مقبولخداوند او باشد تا بحضور  ی دائما بر پیشان و آن.  شود  متحمل  ایشان  مقدس  هدایای همه
 طراز   از صنعت  بساز و کمربندی  نازک  از کتان ای  و عمامه  را بباف  نازک  کتان و پیراهن39 .شوند
ها   عمامه  ایشان  کمربندها بساز و برای  ایشان  پیراهنها بساز و بجهت  هارون  پسران و برای40 .بساز

، و   کن  آنها آراسته  او به  را همراه  و پسرانش برادر خود هارونو 41.   و زینت  عزت بساز بجهت
  های و زیر جامه42.  کنند  کهانت  من  نما تا برای  و تقدیس  را تخصیص  و ایشان  کن  را مسح ایشان
 باشد،   و پسرانش و بر هارون43  برسد،  از کمر تا ران  بساز که  ایشان  ستر عورت  برای کتان

   نمایند، مبادا متحمل  خدمت  آیند تا در قدس  شوند یا نزد مذبح  داخل  اجتماع  خیمه  به هک هنگامی
  .  است  ابدی  فریضه  ذریتش  و بعد از او برای  وی  برای این.  شوند و بمیرند گناه

  

   تا بجهت  ایشان  نمودن  تقدیس برای ، کنی  می  بدیشان  که  کاری  است و این«29    

   به  فطیر سرشته  فطیر و قرصهای و نان2  بگیر، عیب  بی  و دو قوچ  گوساله یک:  کنند انت که من
 سبد  و آنها را در یک3 . بساز  گندم آنها را از آرد نرم.   روغن  به  شده  فطیر مسح  و رقیقهای روغن

   خیمه را نزد دروازه   و پسرانش و هارون4 .  بگذران  و دو قوچ د با گوسالهبگذار و آنها را در سب
 ایفود   و ردای  پیراهن  را به هارون ،  رختها را گرفته و آن5 ،  ده  غسل  آب  را به ، ایشان ه آورد اجتماع

فسر  و ا  بنه  را بر سرش و عمامه6 . ببند  و زنار ایفود را بر وی ن ک بند آراسته و ایفود و سینه
  و پسرانش8 .  کن  بریز و او را مسح ، برسرش  را گرفته سح م و روغن7  بگذار،  را بر عمامه قدوسیت
 کمربندها ببند   و پسرانش  هارون ، یعنی و بر ایشان9 .  پیراهنها بپوشان  را به ایشان،   آورده را نزدیک
   و پسرانش  هارون پس.  خواهد بود  ابدی  فریضه  ایشان  برای  بگذار و کهانت ها را بر ایشان و عمامه

 خود را بر   دستهای  و پسرانش ، و هارون  برسان  اجتماع  خیمه  را پیش و گوساله10.  نما  تخصیصرا
  و از خون12 .  کن  ذبح  اجتماع  نزد در خیمهخداوند حضور   را به و گوساله11 . بگذارند سر گوساله

و 13 . بریز  مذبح  بر بنیان را  خون  خود بگذار، و باقی  انگشت  به  مذبح ، بر شاخهای  گرفته گوساله
 بر   که  را با پیهی ، و دو گرده  بر جگر است  که پوشاند، و سفیدی  احشا را می  را که  پیه همه

 از اردو   را بیرون  و سرگینش  را و پوست  گوساله گوشت اما14 .  بسوزان ، بر مذبح ، گرفته آنهاست
  .  است  گناه ، زیرا قربانی  بسوزان  آتش به
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 را  و قوچ16 . بگذارند  خود را بر سر قوچ ای، دسته  و پسرانش  بگیر و هارون  قوچ و یک«15  
 ببر، و احشا و  هایش  قطعه  را به و قوچ17 .  بپاش رداگرد مذبح را بگیر و گ ، خونش  کرده ذبح
، زیرا   بسوزان بح را بر مذ  قوچ و تمام18 .  بنه ها و سرش نها را بر قطعه، و آ  را بشوی هایش پاچه
  پس19 .  استخداوند   برای  آتشین ر خوشبو، و قربانی، و عط  است  سوختنی  قربانیخداوند  برای
،   کرده  را ذبح و قوچ20 . بگذارند  خود را بر سر قوچ  دستهای  و پسرانش  را بگیر و هارون  دوم قوچ

   راست  دست  شست ، و به  پسرانش  گوش رمه ن ، و به  هارون  راست  گوش  نرمه  بگیر و به از خونش
   که و از خونی21 .  بپاش  را گرداگرد مذبح  خون ، بگذار، و باقی  ایشان  راست  پای  شست ، و به ایشان

   و رخت  و بر پسرانش  وی  و رخت  را بر هارون ، آن  گرفته  مسح ، و از روغن  است بر مذبح
   پیه پس22 . شوند  تقدیس  با وی  پسرانش  و رخت پسرانش  و  رختش، تا او و  بپاش  با وی پسرانش

، و   بر آنهاست  که  و پیهی  جگر، و دو گرده پوشاند، و سفیدی  احشا را می  که  و پیهی و دنبه  را، قوچ
   نان  قرص  و یک  نان  گرده و یک23 .  است ، قربانی تخصیص  قوچ  را بگیر، زیرا که  راست ساق
   دست  را به  همه و این24 ،  استخداوند حضور   به  فطیر را که  از سبد نان  رقیق ، و یک یروغن

و آنها 25 . بجنبانخداوند  حضور   به  جنبانیدنی  هدیه ، و آنها را برای  بنه  پسرانش  دست  و به هارون
 عطر خوشبو خداوند  برای، تا   بسوزان  بر مذبح  سوختنی  قربانی ، برای  گرفته  ایشان را از دست

   هارون  برای  را که  قوچ قربانی تخصیص و سینه26 . استخداوند    آتشین  قربانی  این باشد، زیرا که
و 27 .باشد  تو می  حصه و آن.  بجنبان خداوند حضور   به  جنبانیدنی  هدیه  را برای ، آن  گرفته است
  ، و برداشته  جنبانیده  و پسرانش  قربانی تخصیص هارون وچ از ق  را که  رفیعه  و ساق  جنبانیدنی سینه

 خواهد   ابدی  فریضه  به اسرائیل  بنی  از جانب  و پسرانش  از آن هارون و آن28 .  نمای شد، تقدیس
   ایشان  سالمتی های  از قربانی اسرائیل  بنی  از جانب  رفیعه  و هدیه  است  رفیعه  هدیه بود، زیرا که

 خواهد بود، تا در آنها   پسرانش  بعد از او، از آن  هارون  مقدس و رخت29 .خواهد بودداوند خ  برای
   خیمه  و به باشد از پسرانش  او می  جانشین  که  کاهن  روز، آن هفت30.  شوند  و تخصیص مسح

،  را گرفته   تخصیص  قربانی و قوچ31 .کند، آنها را بپوشد  را می  قدس ، خدمت  شده  داخل اجتماع
  ، به  در سبد است  که  را با نانی  قوچ  گوشت  و پسرانش و هارون32 . پز کن  آب  را در قدس گوشتش
   کرده  چیزها کفاره  خود بدین  و تقدیس  تخصیص  برای  که و آنانی33.  بخورند  اجتماع در خیمه

   از گوشت و اگر چیزی34.   است  مقدس  نخورد زیرا که بی اجن  شخص شدند، آنها را بخورند، لیکن
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   را نخورند، زیرا که ، و آن  بسوزان  آتش  را به  باقی  ماند، آن  باقی ، تا صبح  و از نان  تخصیص هدیه
  .  است مقدس
 روز  هفت،  ام  تو امر فرموده  به  آنچه  نما، موافق  عمل  و پسرانش  هارون  به همچنان«35  
 را طاهر  و مذبح37 .  کن  ذبح  کفاره ا هر روز بجهت ر  گناه  قربانی  گوسالهو36.  نما  را تخصیص ایشان
   کفاره  مذبح  روز برای هفت38.  شود  تا مقدس  کن  را مسح  آن، و کنی  می  بر آن  که ای  کفاره ساز به

  مقدس کند،   را لمس  مذبح هر که.  خواهد بود اقداس ، قدس  ساز، و مذبح  را مقدس ، و آن کن
  یک40  هر روز پیوسته.   یکساله دو بره:  باید گذرانید  بر مذبح  که هایی  قربانی  است و این39 .باشد
 با   شده  سرشته  از آرد نرم  یک و ده41 . نما  دیگر را در عصر ذبح ، و بره  کن  ذبح  را در صبح بره
 . خواهد بود  هر بره  برای  شراب  هین  ربع ، یک  ریختنی  هدیه ، و برای  کوبیده  روغن  هین  ربع یک

،   بگذران  آن  ریختنی  هدیه  و موافق  صبح  هدیه  موافق  آن  و برای  کن  دیگر را در عصر ذبح و بره42
 شما  ، در نسلهای  دائمی  سوختنی  قربانی این43 .باشدخداوند    برای  آتشین تا عطر خوشبو و قربانی

 تا آنجا  کنم  می  با شما مالقات  که ، در جاییخداوند  حضور  خواهد بود، به تماع اج  خیمه نزد دروازه
و 45 . شود  مقدس  من ، تا از جالل نمک  می  مالقات اسرائیل و در آنجا با بنی44 .  گویم  تو سخن به

   کهانت  من ی تا برا کنم  می  را تقدیس  و پسرانش ، و هارون کنم  می  را مقدس  و مذبح  اجتماع خیمه
،   یهوه  من  که و خواهند دانست47 . باشم  می  ایشان ، خدای  شده ن ساک اسرائیل  بنی و در میان46 .کنند
  من.   شوم  ساکن  ایشان ، تا در میان ام  آورده  مصر بیرون  را از زمین  ایشان ، که  هستم  ایشان خدای
  .  هستم  ایشان  خدای یهوه

  

  طولش2 . بساز  شطیم  را از چوب آن.  بخور بساز  سوزانیدن برای  و مذبحی«30    

   از خودش ، و شاخهایش راع دو ذ اش  باشد، و بلندی  مربع ، یعنی  ذراعی  باشد، و عرضش ذراعی
   و تاجی را  و شاخهایش  هر طرف  به  و جانبهایش سطحش.   بپوشان  خالص  طالی  را به و آن3 .باشد

، بر هر دو  اش  بساز، بر دو گوشه  در زیر تاجش  برایش  زرین و دو حلقه4 . بساز دشاز طال گرداگر
و عصاها را از 5 . را بدانها بردارند اها، تا آن عص ها باشد برای و آنها خانه. ، آنها را بساز طرفش
   شهادت  تابوت  روبروی  که  حجابی  را پیش و آن6 .  طال بپوشان بساز و آنها را به   شطیم چوب
. ، بگذار کنم  می  با تو مالقات  که ، در جایی  است  بر زبر شهادت  که  رحمت  کرسی ، در مقابل است
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.  را بسوزاند آراید، آن ا را می چراغه  که  بسوزاند، وقتی  آن  بخور معطر بر روی و هر بامداد هارون7
 خداوند حضور   به وزاند تا بخور دائمی را بس کند، آن  می  چراغها را روشن  هارون و در عصر چون8

  مگذرانید، و هدیه   بر آن ای  و هدیه  سوختنی  و قربانی  بخور غریب هیچ9 . شما باشد در نسلهای
   گناه  قربانی  خون  کند، به  کفاره  بر شاخهایش  مرتبه  یک  سالی و هارون10 . مریزید  بر آن ریختنی

 خداوند   برای  آن  شما، زیرا که نسلهای کند در   کفاره  بر آن  مرتبه یک  ، سالی  است  کفاره  برای که
  ».  است اقداس قدس

   را برحسب اسرائیل  بنی  شماره  که وقتی«12 : ، گفت  کرده  خطاب  موسی بهخداوند و 11  
   ایشان  که دهد، هنگامیخداوند    خود را به  جان  فدیه  هرکس ، آنگاه گیری  می  ایشان شدگان شمرده
   سوی  به هر که13 . شود  حادث  در ایشان ، وبایی  ایشان  شمردن ، مبادا در حین شماری را می
   بیست  مثقال  یک ، که  قدس  مثقال  موافق  مثقال  نیم  را بدهد، یعنی گذرد، این  می شدگان شمرده
   بسوی  و باالتر که  ساله  از بیست سهرک14  .  استخداوند     هدیه  مثقال  نیم ، و این  است قیراط
 ندهد، و فقیر کمتر   زیاده  مثقال دولتمند از نیم15 .ا بدهد رخداوند   بگذرد، هدیه شدگان شمرده

 را از  و نقد کفاره16 .دهند می خداوند   خود به  جانهای  کفاره  برای یا  هدیه  که ندهد، هنگامی
 حضور   به  یادگاری اسرائیل  بنی ، تا برای  بده  اجتماع  خیمه خدمت   را برای ، آن  گرفته اسرائیل بنی

  ». کند  کفاره ایشان   جانهای باشد، و بجهتخداوند 
 بساز، و   از برنج  شستن  نیز برای حوضی«18:  ، گفت  کرده  خطاب  موسی  بهخداوندو 17  

 و  و هارون19 . بریز  در آن بگذار، و آب  مذبح و   اجتماع  خیمه  را در میان  و آن  از برنج اش پایه
   آب  شوند، به  داخل  اجتماع  خیمه  به  که هنگامی20 . بشویند  خود را از آن  و پای  دست پسرانش

   بجهت  آتشین های  قربانی انیدن و سوز  کردن  خدمت  برای  که و وقتی. بشویند، مبادا بمیرند
   برای و این.  خود را بشویند، مبادا بمیرند  و پای  دست گاهآن21  آیند،  نزدیک  مذبح بهخداوند 
  ». باشد  ابدی  فریضه ، نسال بعد نسل  او و ذریتش  برای ، یعنی ایشان

 پانصد   بگیر، از مر چکیده  خاص و تو عطریات«23 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22  
   و پنجاه ، دویست الذریره ، و از قصب  مثقال  و پنجاه ، دویست  آن  معطر، نصف ، و از دارچینی مثقال
و از آنها 25 .  هین  یک  زیتون ، و از روغن  قدس  مثقال  موافق  پانصد مثقال و از سلیخه24 . مثقال
 . باشد  مقدس  مسح  شود، تا روغن  عطار ساخته  از صنعت  که  را بساز، عطری  مقدس  مسح روغن

 را  ، و چراغدان  اسبابش  را با تمامی و خوان27 .  کن  مسح  را بدان  شهادت  تابوت و  اجتماع و خیمه26
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 .اش  را با پایه ، و حوض سبابش ا  را با همه  سوختنی  قربانی و مذبح28  بخور را، ، و مذبح با اسبابش
 و  و هارون30 .شد با  نماید مقدس آنها را لمس  هر که.  باشد  اقداس  نما، تا قدس و آنها را تقدیس29

   را خطاب اسرائیل و بنی31 . کنند  کهانت  من  نما، تا برای  را تقدیس ، ایشان  نموده  را مسح پسرانش
 نشود،   ریخته  انسان و بر بدن32 . شما  در نسلهای  من  برای مقدس   مسح  روغن  است این: ، بگو کرده
  هر که33 . خواهد بود  و نزد شما مقدس است  قدس م  مسازید، زیرا که  ترکیبش  موافق  آن و مثل
  ». شود  خود منقطع  بمالد، از قوم  بیگانه  بر شخصی  از آن  چیزی  نماید، و هر که  ترکیب  آن مثل

 با   عطریات  و از این  و اظفار و قنه  میعه  بگیر، یعنی عطریات«:   گفت  موسی  بهخداوندو 34   
 و '  و مصفی  نمکین عطار  از صنعت و از اینها بخور بساز، عطری35 .اشد ب ها مساوی  حصه ندر صاف

 با تو   که ، جایی  اجتماع  در خیمه  شهادت  را پیش ، و آن  بکوب را نرم   از آن و قدری36 . مقدس
،  سازی  می  بخور که  این  ترکیب و موافق37 . باشد  اقداس شما قدس  بگذار، و نزد کنم  می مالقات

   بوییدن  را برای  آن  مثل هر که38 . باشد مقدس خداوند   خود مسازید؛ نزد تو برای  برای گریدی
  ». شود  خود منقطع بسازد، از قوم

  

 حور   بن  اوری  بن  بصلئیل  باش آگاه«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 31    

 و   و معرفت  و فهم مت حک ، و به ام  خدا پر ساخته ح رو و او را به3 . ام  خوانده  نام  یهودا به سبطرا از 
 و   سنگ  تراشیدن و برای5 . کار کند  و برنج در طال و نقره، تا   مخترعات  اختراع برای4 ، هر هنری
   اخیسامک  بن ، اهولیاب  من و اینک6 . نماید  اشتغال  تا در هر صنعتی،  چوب  و درودگری  آن ترصیع

 تو امر   به را ، تا آنچه ام  بخشیده  حکمت  دانادالن  همه ، و در دل ام ، انباز او ساخته  دان را از سبط
  ، و تمامی  است ن بر آ  که  رحمت  و کرسی  شهادت  و تابوت  اجتماع خیمه7 .، بسازند ام فرموده
   قربانی و مذبح9 بخور،   و مذبح  اسبابش  طاهر و همه  و چراغدان  و اسبابش و خوان8 ،  خیمه اسباب

،   کاهن  هارون  برای  مقدس  و لباس  خدمت و لباس10 ، اش  و پایه ، و حوض  اسبابش  و همه سوختنی
 تو امر   به  آنچه ، موافق  قدس  و بخور معطر بجهت  مسح و روغن11 ،  کهانت  بجهت  پسرانش و لباس
  ».، بسازند ام فرموده
  البته: ، بگو  ساخته  را مخاطب اسرائیل و تو بنی«13 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 12  
 خواهد بود تا   شما آیتی  و شما در نسلهای  من  در میان  این زیرا که.  دارید  مرا نگاه های سبت
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 شما   برای  دارید، زیرا که  را نگاه  سبت پس14 . کنم  می  شما را تقدیس  که  هستم  یهوه  من بدانید که
   کار کند، آن  در آن  شود، و هر که  کشته  کند، هرآینه حرمت  را بی  آن ، هر که  است سمقد

 و   آرام  سبت  شود، و در روز هفتم  روز کار کرده شش15 . شود  خود منقطع  قوم  از میان شخص
   سبت اسرائیل  بنی پس16.  شود کشته   کار کند، هرآینه  در روز سبت هر که.  استخداوند   مقدس
  اسرائیل  و بنی  من  در میان این17 .مرعی دارند   عهد ابدی  را به  سبت  بدارند، نسال بعد نسل را نگاه
   آرام  و در روز هفتمین  را ساخت  و زمین آسمانخداوند  روز،   در شش ، زیرا که  است  ابدی آیتی

،   شهادت  برد، دو لوح  سینا بپایان کوه در   گفتگو را با موسی و چون18» .  یافت ، استراحت فرموده
  . داد  وی  خدا را به  انگشت  به  مرقوم  سنگ  دو لوح یعنی

  

 نزد   تأخیر نمود، قوم  از کوه آمدند  در فرو  موسی  دیدند که  قوم و چون32    

  مند، زیرا این ما بخرا  روی  پیش  بساز که  ما خدایان برخیز و برای«:  را گفتند ، وی  شده  جمع هارون
  ».  است  شده  او را چه دانیم  آورد، نمی  مصر بیرون  ما را از زمین ، که مرد، موسی

   و دختران  و پسران  زنان  در گوش  طال را که های گوشواره«:   گفت  بدیشان هارون2  
   در گوشهای ه را ک  زرین های  قوم گوشواره  تمامی پس3 ». بیاورید ، نزد من  کرده ، بیرون شماست
   نقش  را با قلم ، آن  گرفته  ایشان و آنها را از دست4 . آوردند ، نزد هارون  کرده یرون بود ب ایشان

  باشند، که  تو می  خدایان  این  اسرائیل ای«:  گفتند ، و ایشان  ساخت  شده  ریخته  گوساله کرد، و از آن
   بنا کرد و هارون  آن  پیش  را بدید، مذبحی  این هارون  و چون5 ». آوردند  مصر بیرون را از زمینتو 

 گذرانیدند،   سوختنی های ، قربانی  برخاسته و بامدادان6 ».باشد  می فردا عید یهوه«:  گفت،  ندا درداده
  . برپا شدند  لعب نشستند، و بجهت   و نوشیدن  خوردن  برای  آوردند، و قوم  سالمتی و هدایای

 مصر   از زمین  تو که  قوم  این ، بزیر برو، زیرا که  شده روانه«:   گفت  موسی  بهخداوندو 7  
  ، انحراف ام  امر فرموده  بدیشان  که  طریقی  از آن  زودی و به8 .اند ، فاسد شده ای  آورده بیرون
،   گذرانیده ی، و قربان  کرده  سجده اند، و نزد آن  ساخته  خویشتن  برای  شده  ریخته ، گوساله ورزیده

و 9 ».اند  آورده  مصر بیرون از زمین تو را  باشند که  تو می  خدایان  این  اسرائیل  ای گویند که می
 مرا بگذار  و اکنون10 .باشند  می  گردنکش  قوم  و اینک ام  را دیده  قوم این«:  گفت   موسی  بهخداوند
  پس11 ».  ساخت  خواهم  عظیم  و تو را قوم  کنم ک را هال ، ایشان  شده  مشتعل  بر ایشان  من تا خشم
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   با قوت  خود که  تو بر قوم  چرا خشمخداوند  ای«:  ، گفت  کرده  خود تضرع ، خدای  نزد یهوه موسی
   این چرا مصریان12 ؟  است  شده ، مشتعل ای  آورده  مصر بیرون  زورآور از زمین  و دست عظیم
   تلف  زمین  را در کوهها بکشد، و از روی  آورد، تا ایشان  بیرون  بدی رای را ب  ایشان  گویند که سخن

 خود  بندگان13 . فرما  رجوع  خویش  قصد بدی قوم  خود برگرد، و از این  خشم  از شدت کند؟ پس
   که  گفتی ، بدیشان  خورده  خود قسم  ذات  به  ایشان  برای  را بیاد آور که  و اسرائیل  و اسحاق ابراهیم
  ام  گفته  سخن  آن  درباره  را که  زمین  این ، و تمامی  کثیر گردانم  آسمان  ستارگان  شما را مثل ذریت

 بود   گفته  که  بدی  از آنخداوند  پس14 ».باد شوند تا ابداآل  را متصرف ، تا آن  شما بخشم  ذریت به
  . فرمود  خود برساند، رجوع  قوم  به که

   بود، و لوحها به  وی  دست  به  شهادت  زیر آمد، و دو لوح  به ، از کوه  برگشته  موسی آنگاه15  
،   خدا بود، و نوشته ها صنعت و لوح16 . بود  مرقوم  طرف  و بدان  طرف  بود، بدین  نوشته هر دو طرف

   موسی ، بهخروشیدند شنید  می  را که  آواز قوم  یوشع و چون17 .ها  بر لوح  خدا بود، منقوش نوشته
   خروش ، و صدای  ظفر نیست  خروش صدای«:  گفت18» .  است  جنگ در اردو صدای«:  گفت

  ». شنوم  می  را من  آواز مغنیان ، بلکه  نیست شکست
   را دید، خشم کنندگان  و رقص  اردو رسید، و گوساله  به  نزدیک  چون  شد که و واقع19  
   را که ای و گوساله20 .  شکست ، آنها را زیر کوه  خود افکنده ست شد، و لوحها را از د  مشتعل موسی
،   پاشیده  آب ، و بر روی  ساخت ، نرم  را خرد کرده  سوزانید، و آن  آتش ، به  بودند گرفته ساخته
  می عظی  گناه  بودند که  کرده  تو چه  به  قوم این«:   گفت  هارون  به و موسی21 . را نوشانید اسرائیل بنی

   مایل  که شناسی  را می  قوم  نشود، تو این  افروخته  آقایم خشم«:   گفت هارون22 »؟  آوردی بر ایشان
   این  ما بخرامند، زیرا که  روی  پیش  بساز که  ما خدایان  گفتند، برای  من و به23 .باشند  می  بدی به

  گفتم بدیشان24 .  شده  او را چه دانیم  نمی،  است  آورده  مصر بیرون  ما را از زمین ، که مرد، موسی
   گوساله  و این  انداختم  را در آتش  دادند، و آن  من  به  کند، پس  را بیرون  را طال باشد آن هر که
  ». آمد بیرون

   رسوایی  را برای  ایشان  هارون اند، زیرا که  شده لگام  بی  را دید که  قوم  موسی و چون25  
:  ، گفت  اردو ایستاده  دروازه  به  موسی آنگاه26  بود،  ساخته لگام  بی  ایشان  دشمنان یان در م ایشان

او 27.  شدند  جمع  نزد وی الوی  بنی  جمیع پس» . آید باشد، نزد منخداوند    طرف  به هر که«
   خویش  شمشیر خود را بر ران هر کس: گوید  می ، چنین  اسرائیل ، خدای یهوه«:   گفت بدیشان
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 و   خویش  برادر خود و دوست  کند، و هر کس  اردو آمد و رفت  تا دروازه بگذارد، و از دروازه
 هزار نفر   سه  روز قریب و در آن.  کردند  موسی  سخن  موافق الوی و بنی28 ». خود را بکشد همسایه
   به  هر کس  نمایید حتی یصتخص داوندخ   را برای امروز خویشتن«:   گفت و موسی29 . افتادند از قوم

  ». دهد ؛ تا امروز شما را برکت  برادر خویش پسر خود و به
  نزد اکنون. اید  کرده  عظیم اهیشما گن« :  گفت  قوم  به  موسی  شد که  واقع و بامدادان30  
:   و گفت برگشتخداوند  حضور   به  موسی پس31 ».  کنم  شما را کفاره ، شاید گناه روم باال میخداوند 

   ایشان  گناه  هرگاه ناآل32. اند  ساخته  خویشتن  طال برای ، و خدایان  کرده  عظیم  گناهی  قوم ، این آه«
  هر که«:   گفت  موسی  بهخداوند33 ».، محو ساز ای  نوشته  که دفترت مرا از   و اگرنه آمرزی را می
 تو   به  که  را بدانجایی  قوم  برو و این و اکنون34 . ود محو سازم، او را از دفتر خ  است  کرده گناه
  ، گناه  تفقد من  در یوم  تو خواهد خرامید، لیکن  روی  پیش  من  فرشته اینک.   کن ، راهنمایی ام گفته
   را که ای  زیرا گوساله  را مبتال ساخت  قومخداوندو 35»  . کرد  خواهم  بازخواست  را از ایشان ایشان
  . بودند  بود، ساخته ته ساخ هارون

  

 از   که  قوم ، تو و این  کن کوچ ، از اینجا  شده روانه«: گفت  به موسیخداوندو 33    

 را   آن ام ، گفته  خورده  قسم  و یعقوب ، اسحاق  ابراهیم  برای  که  زمینی ، بدان ای  مصر برآورده زمین
 و   و حتیان  و اموریان ، و کنعانیان فرستم  تو می  روی  پیش ای و فرشته2 . کرد  تو عطا خواهم  ذریت به

؛ زیرا   است  شیر و شهد جاری  به  که  زمینی به3 . کرد  خواهم  را بیرون  و یبوسیان  و حویان فرزیان
و 4 ». زم سا  هالک  راه ، مبادا تو را در بین  هستی کش  گردن  قوم ، چونکه آیم  شما نمی  در میان که

 خداوندو 5 . زیور خود را برخود ننهاد هیچکس گرفتند، و   بد را شنیدند، ماتم  سخنان ن ای  قوم چون
،   تو آیم  در میان ای  هستید؛ اگر لحظه کش  گردن شما قوم:  را بگو اسرائیل بنی«:   گفت  موسی به

  پس6» .  کنم و چه با ت  تا بدانم  کن  زیور خود را از خود بیرون  اکنون پس.   سازم همانا تو را هالک
  . کردند  از خود بیرون  حوریب  خود را از جبل  زیورهای اسرائیل بنی

  خیمه« را  ، دور از اردو زد، و آن  لشکرگاه  را بیرون ، آن  خود را برداشته  خیمه و موسی7  
 بود،   لشکرگاه رج خا  که  اجتماع  خیمه بود، به  می  یهوه  طالب  هر که  شد که و واقع. نامید»  اجتماع
  ، هر یکی  برخاسته  قوم ، تمامی رفت  می  بیرون  خیمه  سوی  به  موسی  که و هنگامی8 . رفت  می بیرون
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   موسی و چون9 .شد  می  خیمه  تا داخل نگریست ی م  موسی ایستاد، و در عقب  خود می  در خیمه به
 . گفت  می  سخن ایستاد، و خدا با موسی  می در خیمه  ، به  شده  ابر نازل شد، ستون  می  داخل  خیمه به
 در   به ، هر کس  برخاسته  قوم دیدند، همه  می  ایستاده  ابر را بر در خیمه ستون ،  قوم  تمامی و چون10

   با دوست  که  شخصی ، مثل گفت  می  روبرو سخن با موسی خداوند و11 .کرد  می  خود سجده خیمه
   بیرون  خیمه ، از میان  نون جوان  بن  او یوشع اما خادم.  گشت  اردو برمی به  پس.  گوید خود سخن

  .آمد نمی
و تو مرا خبر .  را ببر  قوم این:  گویی  می  من  تو به اینک«:   گفتخداوند   به و موسی12  

   ایضا در حضور من، و شناسم  می  نام ، تو را به ای و تو گفته.  فرستی  را می  که  من  همراه  که دهی نمی
 بیاموز تا تو را   من  خود را به ، طریق ام  منظور نظر تو شده الحقیقه اگر فی  ناآل13 . ای  یافته فیض

:  گفت14 ».باشند  تو می ، قوم  طایفه  این  بفرما که ، و مالحظه  یابم ، و در حضور تو فیض بشناسم
 تو نیاید،   روی هر گاه«:  کرد  عرض  وی به15 ».ید بخش  خواهم  و تو را آرامی خواهد آمد  من روی«

  آیا نه ؟ ایم  تو منظور نظر تو شده  و قوم  من شود که  می  چیز معلوم  چه به زیرا16 .ما را از اینجا مبر
 ». شد  زمینند، ممتاز خواهیم  بر روی  که  قومهایی  تو از جمیع  و قوم  من  تو با ما؟ پس از آمدن

   فیض  در نظر من زیرا که  کرد،  خواهم ای  گفته  کار را نیز که این«:   گفت  موسی  بهخداوند17
» .  بنمایی  من  خود را به جالل   آنکه مستدعی«:  کرد عرض18 ». شناسم  می  و تو را بنام ای هیافت

،  کنم  تو ندا می ی رو  را پیش  یهوه  و نام گذرانم  تو می  روی  خود را پیش  احسان تمامی  من«:  گفت19
:  و گفت20 ».  هستم  رحیم  کرد بر هر که  خواهم  و رحمت  هستم  رئوف  بر هر که کنم  می و رأفت

  اینک«:   گفتخداوندو 21 ». بماند تواند مرا ببیند و زنده  نمی  دید، زیرا انسان توانی  مرا نمی روی«
را  گذرد، تو  می  من  جالل  چون شود که  می قعو وا22 .  بایست  بر صخره پس.   است  نزد من مقامی

 خود   دست پس23 .  پوشانید تا عبور کنم  خود خواهم  دست ، و تو را به گذارم  می  صخره در شکاف
  ».شود  نمی  دیده  من ، اما روی  مرا ببینی  تا قفای  برداشت خواهم را
  

، و   خود بتراش  برای ولین ا  مثل  سنگی دو لوح«:   گفت  موسی  بهخداوندو 34    

 حاضر شو و  و بامدادان2 .  نوشت ها خواهم  لوح ، بر این  بود و شکستی  اول های  بر لوح  را که سخنانی
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 با تو باال نیاید، و  و هیچکس3 .  بایست  کوه  بر قله  سینا باال بیا، و در آنجا نزد من  کوه  به صبحگاهان
  ». چرا نکند  کوه  این  طرف ز به نی  و رمه  نشود، و گله ه دید  کوه  نیز در تمامی هیچکس
 سینا باال آمد،   کوه ، به  برخاسته  تراشید و بامدادان  اولین  مثل  سنگی  دو لوح  موسی پس4  
در ابر خداوند و 5 .  خود برداشت  دست  را به  سنگی  بود، و دو لوح او را امر فرمودهخداوند   چنانکه
 عبور   وی  روی  پیشخداوندو 6. ندا دردادخداوند    نام  بایستاد، و به در آنجا با وی،   شده نازل
   دارنده نگاه7  و وفا؛  و کثیر احسان  و دیرخشم  و رئوف  رحیم ، خدای ، یهوه یهوه « ، ندا درداد که کرده

،  سزا نخواهد گذاشت  بی را هرگز  گناه ؛ لکن  و گناه  خطا و عصیان ، و آمرزنده  هزاران  برای رحمت
و 8 ».  خواهد گرفت  و چهارم  سوم شت تا پ  ایشان  پسران  و پسران  را بر پسران  پدران  خطایای بلکه

 منظور نظر تو  الحقیقه  خداوند اگر فی ای«:  و گفت9 . کرد ، سجده  نهاده  زمین رو به   زودی  به موسی
 خطا و  باشند، پس  می کش  گردن  قوم  این ما بیاید، زیرا که   خداوند در میان  آنکه ، مستدعی ام شده
  ». خود بساز  ما را بیامرز و ما را میراث گناه

  در ، که کنم  می  عجیب  تو کارهای  قوم  و در نظر تمامی بندم  می  عهدی اینک«:  گفت10  
،   هستی  ایشان  تو در میان  که  قومی  این  باشد، و تمامی  نشده  امتها کرده  و در جمیع  جهان تمامی

 را  آنچه11 .  است  هولناک  کرد، کاری  با تو خواهم  که  کاری  این  را خواهند دید، زیراکهخداوندکار 
 و   و حتیان  و کنعانیان  تو اموریان  روی  از پیش  من اینک.  دار ، نگاه فرمایم  تو امر می  امروز به من

 تو بدانجا   که  زمین  آن  با ساکنان  که با حذر باش12 . راند  را خواهم ان و یبوسی  و حویان فرزیان
 سازید، و   را منهدم  ایشان  مذبحهای بلکه13 . باشد  شما دامی ، مبادا در میان ، عهد نبندی روی می

ا، زیرا  منم  غیر را عبادت زنهار خدای14 . نمایید  را قطع  ایشان  را بشکنید و اشیریم  ایشان بتهای
   عهد مبند، واال از عقب  زمین  آن زنهار با ساکنان15 .  غیور است ، خدای  او غیور است  نام  که یهوه

نمایند و از   می گذرانند، و تو را دعوت  می  قربانی  ایشان کنند، و نزد خدایان  زنا می  ایشان خدایان
   دختران ، و چون گیری  خود می  پسران رای ب  ایشان و از دختران16 . خوری  می  ایشان های قربانی
 زنا   خود مرتکب  خدایان  شما را در پیروی  پسران  خود زنا کنند، آنگاه  خدایان  از عقب ایشان

   روز نان  دار، و هفت عید فطیر را نگاه18.  مساز  خویشتن  برای  شده  ریخته خدایان17 .خواهند نمود
 از مصر   ابیب اه در م  بخور، زیراکه  ابیب  در ماه  معین ، در وقت م تو را امر فرمود فطیر چنانکه

 از   تو، چه  ذکور از مواشی زاده  و هر نخست  است  من  را گشاید، از آن  رحم هر که19.   آمدی بیرون
را   ، گردنش  ندهی ، و اگر فدیه  بده  فدیه ای ، بره  االغ زاده  نخست و برای20  از گوسفند؛ گاو چه
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 حاضر   دست  تهی  حضور من  به و هیچکس.   بده  را فدیه  از پسرانت ای زاده نخست و هر.  بشکن
   شیار و در حصاد، سبت در وقت.  دار  را نگاه ، سبت ، و روز هفتمین  باش  روز مشغول شش21 .نشود
 .  سال  در تحویل ید جمع و ع  عید نوبر حصاد گندم دار، یعنی ها را نگاه و عید هفته22 . دار را نگاه

  زیرا که24 .، حاضر شوند  اسرائیل ، خدای  حضور خداوند یهوه  به  ذکورانت  همه  مرتبه  سه سالی23
   در هر سال  که و هنگامی.  گردانید  خواهم  راند، و حدود تو را وسیع  تو خواهم  روی امتها را از پیش

 نخواهد   تو را طمع  زمین ، هیچکس  خود حاضر شوی ای، خد  حضور یهوه  تا به آیی  می  مرتبه سه
 نوبر  نخستین26 .  نماند  تا صبح  عید فصح ، و قربانی  مگذران  مرا با خمیرمایه  قربانی خون25 .کرد
   بهخداوندو  27 ». مپز  را در شیر مادرش و بزغاله.  خود، بیاور ، خدای  یهوه  خانه  خود را به زمین
  ، عهد با تو و با اسرائیل  سخنان  این  حسب  به ، زیرا که  را تو بنویس  سخنان این«:   گفت موسی
   ننوشید و او سخنان  نخورد و آب ، نان  بودهخداوند آنجا نزد   شب  روز و چهل و چهل28 ». ام بسته

  .  را بر لوحها نوشت  کالم  ده عهد، یعنی
   که  بود، هنگامی  موسی  در دست  سنگی  و دو لوحآمد،  سینا بزیر می  از کوه  موسی و چون29  
   وی  چهره  او پوست با  گفتگوی  سبب  به  که  ندانست  موسی  شد که آمد، واقع  بزیر می از کوه

 او   چهره  پوست  اینک  را دیدند که  موسی اسرائیل  بنی  و جمیع اما هارون30 .درخشید می
  . او بیایند  نزدیک  ترسیدند که پس. درخشد می

   نزد او برگشتند، و موسی  جماعت  سرداران  و همه  را خواند، و هارون  ایشان و موسی31  
 سینا   در کوهخداوند   آمدند، و آنچه  نزدیک اسرائیل  بنی  همه و بعد از آن32 .  گفت  سخن بدیشان

   بر روی  شد، نقابی غ فار ایشان با   گفتن  از سخن  موسی و چون33 . امر فرمود  بود، بدیشان و گفتهبد
 را   گفتگو کند، نقاب  با وی شد که  می داخلخداوند  حضور   به  موسی و چون34 .خود کشید

  اسرائیل  بنی  بود، به  امر شده  وی  به ، آنچه  آمده  بیرون پس.  او  آمدن  تا بیرون داشت برمی
   نقاب  موسی پس. درخشد  او می  چهره  پوستند کهدید  را می  موسی  روی ائیلاسر و بنی35.  گفت می

  . رفت  او می  گفتگوی  برای  که کشید، تا وقتی  خود باز می  روی را به
  

   است این«:   گفت ن، بدیشا  کرده  را جمع اسرائیل  بنی  جماعت  تمام و موسی35    

در روز  شود، و  ز کار کرده رو شش2 :  آنها را بکنی  که  است امر فرمودهخداوند   که سخنانی
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در روز 3 . شود  کند، کشته  کاری  در آن ه؛ هر ک  شماست برایخداوند  ، سبت آرامی مقدس هفتمین
  ». خود میفروزید  مسکنهای  در همه  آتش سبت

 خداوند   که  امری  است این«:  ، گفت  کرده  را خطاب اسرائیل  بنی  جماعت  تمامی و موسی4  
  ، هدیه  است  راغب  از دل هر که.  بگیریدخداوند  برای ای  هدیه از خودتان5 :  است فته، و گ فرموده
و 7 بز،   و پشم  نازک  و قرمز و کتان و از الجورد و ارغوان6  بیاورد،  و برنج  از طال و نقره راخداوند
   روغن  برای طریات، و ع  روشنایی  برای و روغن8 ،  شطیم  خز و چوب  و پوست شده خ سر  قوچ پوست
  و همه10 ».بند  ایفود و سینه  برای  ترصیع  و سنگهای  جزع و سنگهای9  بخور معطر،  و برای مسح

   و پوششاش مسکن و خیمه11 .، بسازند  است  امر فرمودهخداوند را   از شما بیایند و آنچه دانادالن
   و عصاهایش و تابوت12 ، هایش  و پایه یش و ستونها بندهایش  و پشت هایش  و تخته هایش  و تکمه آن

  و چراغدان14 ، دمه و نان تق  اسبابش  و کل عصاهایش و  و خوان13  ستر،  و حجاب  رحمت و کرسی
 و   بخور و عصاهایش و مذبح15 ،  روشنایی  برای  و روغن  و چراغهایش  و اسبابش  روشنایی برای
   و شبکه  سوختنی  قربانی و مذبح16 ،  مسکن  درگاه  برای  دروازه ه و بخور معطر، و پرد  مسح روغن

 و   و ستونهایش  صحن های و پرده17 ، اش  و پایه  و حوض  اسبابش  و کل ، و عصاهایش  آن برنجین
و 19 آنها،    و طنابهای  صحن  و میخهای  مسکن و میخهای18 ،  صحن  دروازه  آنها و پرده ایه پایه

 را تا   پسرانش ، و رختهای  کاهن  هارون  مقدس  رخت ، یعنی  قدس  خدمت  برای  شده  بافته رختهای
  ». نمایند کهانت
 او را   دلش و هر که21 . شدند  بیرون  از حضور موسی اسرائیل  بنی  جماعت  تمامی پس20  
  کار خیمه   را برایخداوند گردانید، آمدند و هدیه   او را با اراده  روحش  کرد، و هر که ترغیب
 از   آمدند، هر که  و زنان مردان22 . آوردند  مقدس  رختهای  و برای  خدمتش  تمام ، و برای اجتماع

 طال   آالت بندها و هر قسم ها و انگشتریها و گردن  و گوشواره  بینی های  بود، و حلقه  راغب دل
 و قرمز   الجورد و ارغوان  که  کسیو هر23 . بود  گذرانیدهخداوند   طال برای  هدیه وردند، و هر کهآ

هر 24 . شد، آنها را آورد  خز نزد او یافت  و پوست شده  سرخ  قوچ  بز و پوست  و پشم  نازک و کتان
 هر کار   برای  شطیم  چوب  را آورد، و هر کهخداوند   بیاورد، هدیه  و برنج  نقره  هدیه  خواست که

  رشتند، و رشته  خود می  دستهای  به  دانادل  زنان و همه25 . را آورد  شد، آن  نزد او یافت خدمت
   حکمت  به  ایشان  دل  که  زنانی و همه26. ، آوردند  نازک  و قرمز و کتان  را از الجورد و ارغوان شده
 ایفود و   برای  ترصیع  و سنگهای  جزع ، سنگهای و سروران27 .رشتند  بز را می  بود، پشم مایل
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و 29 . بخور معطر  و برای  مسح  روغن  و برای  روشنایی  برای  و روغن و عطریات28 .وردندبند آ سینه
   که  هر کاری  برای  چیزی  که  ساخت  را راغب ، ایشان  ایشان  دل  که اسرائیل  بنی  و زنان  مردان همه

  . آوردند  دل  اراده  بهخداوند   شود، برای  ساخته  موسی  وسیله  به  بود که  امر فرمودهخداوند
 حور را از   بن  اوری  بن  بصلئیلخداوند   باشید که آگاه«:   را گفت اسرائیل  بنی و موسی30  
   و هر هنری  و علم  و فطانت  خدا از حکمت  روح و او را به31 ،  است  کرده  دعوت  نام ودا به یه سبط

   تراشیدن و برای33 ،  و برنج  در طال و نقره کردنر  کا  و برای  مخترعات  اختراع و برای32 ، پر ساخته
   او تعلیم و در دل34 . را بکند  هنری  تا هر صنعت چوب   درودگری  سنگها، و برای  ساختن و مرصع

   دلی  حکمت  را به و ایشان35 ،  دان  را از سبط  اخیسامک  بن  اهولیاب  را القا نمود، و همچنین دادن
، و   نازک  و قرمز و کتان  ماهر و طراز در الجورد و ارغوان  و نساج  نقاش ر عمل ه ، برای پر ساخت

  . بشوند  مخترعات  و مخترع  هر صنعتی  تا صانع در هر کار نساج
  

   بدیشان  و فطانت  حکمتخداوند   که  دانادالنی  و همه  و اهولیاب و بصلئیل«36    

  امر فرمودهخداوند    آنچه ، ماهر باشند، موافق قدس هر صنعت خدمت   کردن ، تا برای  است داده
   ایشان در دل خداوند   را که  دانادالنی  و همه ولیاب و اه ، بصلئیل  موسی پس2» .، کار بکنند است

   کار نزدیک  کردن  برای  بود که  ساخته  را راغب ، ایشان  ایشان  دل  را که  بود، و آنانی  داده حکمت
   آورده  قدس  کار خدمت  بجا آوردن  برای اسرائیل  بنی  را که  هدایایی و همه3 . کرد بیایند، دعوت

  و همه4. آوردند  می  دیگر نزد وی  تبرعی  برداشتند، و هر بامداد هدایای بودند، از حضور موسی
بود،  ی م  مشغول  در آن ه از کار خود ک ساختند، هر یک  را می  کار قدس  هر گونه  که دانایانی
   که  کاری  آن  عمل  برای  است  الزم  از آنچه  زیاده قوم«: ، گفتند  کرده  را عرض و موسی5 .آمدند
  ، گویند که  فرمود تا در اردو ندا کرده و موسی6 ».آورند  شود، می  ساخته  که است  فرمودهخداوند

 .شدند   باز داشته  از آوردن  قوم سپ» . نکنند  قدس  هدایای  دیگر برای  کاری  هیچ  و زنان مردان«
  . بود  زیاده ، بلکه  کار، کافی  تمام  انجام  برای و اسباب7

   نازک  را ساختند، از کتان  مسکن  پرده  داشتند، ده  در کار اشتغال  که  دانادالنی  همه پس8  
 . دادند  ماهر ترتیب  نساج  صنعت از  و قرمز، و آنها را با کروبیان  و الجورد و ارغوان  شده تابیده

 . بود  اندازه ها را یک  پرده همه.   چهار ذراع  هر پرده ، و عرض  ذراع  و هشت  بیست  هر پرده طول9
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 در   پرده  یک و بر لب11  ،  را با یکدیگر بپیوست  پرده ، و پنج  را با یکدیگر بپیوست  پرده و پنج10
   دوم  در پیوستگی  بیرونی  پرده  در لب ، و همچنین ت الجورد ساخ  مادگیهای اش کنار پیوستگی

 بود،   دومین  در پیوستگی  که ای ، و در کنار پرده  ساخت  مادگی ، پنجاه  پرده و در یک12 . ساخت
  ها را به ، و پرده  ساخت  زرین  تکمه و پنجاه13 . یکدیگر بود و مادگیها مقابل.   ساخت  مادگی پنجاه
   که ای  خیمه  بجهت  بز ساخت ها از پشم و پرده14 . باشد  یک ، تا مسکن یگر بپیوستها با یکد تکمه
 چهار   هر پرده ، و عرض  ذراع  سی  هر پرده طول15 .  ساخت  پرده  بود؛ آنها را پانزده  مسکن باالی
  و پنجاه17 . را جدا ه پرد ، و شش  را جدا پیوست  پرده و پنج16 . بود  اندازه  را یک  پرده ازده؛ و ی ذراع

 در   در کنار پرده  مادگی ، و پنجاه  بود ساخت  بیرونی  در پیوستگی  که ای  بر کنار پرده مادگی
 از  و پوششی19 . باشد  تا یک  بساخت  خیمه ستن پیو  برای  برنجین  تکمه و پنجاه18.   دوم پیوستگی
  . خز  از پوست بر زبر آن  ، و پوششی  ساخت  خیمه  برای شده  سرخ  قوچ پوست

  ، و عرض  ذراع  ده  هر تخته طول21 .  ساخت  مسکن  برای  شطیم  از چوب  قایم های و تخته20  
  های  تخته  همه  ترکیب  یکدیگر، و بدین  بود مقرون  را دو زبانه هر تخته22 .  و نیم  ذراع  یک هر تخته
 ،  یمانی  طرف  به  جنوب  جانب  به  تخته ، بیست  را ساخت  مسکن های و تخته23 .  را ساخت مسکن

  ، و دو پایه اش  دو زبانه  برای ای  زیر تخته  دو پایه ، یعنی  ساخت  تخته  زیر بیست  نقره  پایه و چهل24
   تخته ، بیست  شمال  طرف  به  دیگر مسکن  جانب و برای25 . اش  دو زبانه  دیگر برای زیر تخته
و 27 . دیگر  زیر تخته  و دو پایه ای  تخته  زیر یک  دو پایه  آنها را یعنی  نقره پایه  و چهل26 . ساخت
 در   مسکن های  گوشه  برای و دو تخته28 .  ساخت  تخته ، شش  مغرب  طرف  به  مؤخر مسکن برای

.  شد تمام   حلقه  در یک  با هم  شد، و تا سر آن و از زیر با یکدیگر پیوسته29 .  ساخت هر دو جانبش
   آنها از نقره های  بود، و پایه  تخته  هشت پس30.  کرد  هر دو در هر دو گوشه  برای و همچنین

  .  زیر هر تخته  دو پایه ، یعنی  پایه شانزده
و 32 ،  مسکن  جانب  یک های  تخته رای ب  پنج ، یعنی  ساخت شطیم بندها از چوب و پشت31  

   مؤخر جانب ایه  تخته بند برای  پشت ، و پنج  دیگر مسکن جانب های  تخته بند برای  پشت جپن
ها را  تخته34. ها از سر تا سر بگذرد  تخته  تا در میان  را ساخت بند وسطی و پشت33 .  مسکن غربی

بندها  ها باشد، و پشت بندها، خانه  پشت  تا برای  آنها را از طال ساخت های  طال پوشانید، و حلقه به
، و   ساخت  شده  تابیده  نازک  و قرمز و کتان  را از الجورد و ارغوان و حجاب35 .دطال پوشانی  را به
،   ساخت  برایش  شطیم  از چوب و چهار ستون36 . داد  ماهر ترتیب  نساج از صنعت   را با کروبیان آن

  سی و ششمفصل /خروج کتاب



138 

  ای و پرده37.   ریخت ه نقر ایه آنها چهار پ  آنها از طال بود، و برای  طال پوشانید و قالبهای و آنها را به
.   طراز بساخت  از صنعت  شده  تابیده  نازک  و قرمز و کتان  از الجورد و ارغوان  خیمه  دروازه برای

   پایه  طال پوشانید و پنج  آنها را به  و سرها و عصاهای  آنها را ساخت  و قالبهای  آن  ستون و پنج38
  . بود آنها از برنج

  

، و   و نیم  دو ذراع ، طولش  ساخت  شطیم  را از چوب ، تابوت لو بصلئی37    

   و بیرون  از درون  خالص  طالی  را به و آن2 .  و نیم  ذراع  یک ، و بلندیش  و نیم  ذراع  یک عرضش
  اش  چهار قایمه  برای  زرین و چهار حلقه3 .  ساخت  از طال بر طرفش  تاجی ن آ و برای. پوشانید
   شطیم و دو عصا از چوب4 . دیگر بر طرف   و دو حلقه  طرفش  بر یک  دو حلقه عنی، ی بریخت

   برداشتن گذرانید، برای   تابوت ها بر دو جانب و عصاها را در حلقه5 . طال پوشانید ، آنها را به اختهس
 و   ذراع  یک ، و عرضش  و نیم  دو ذراع طولش.   ساخت  خالص  را از طالی  رحمت و کرسی6 . تابوت
 .  ساخت  از چرخکاری  رحمت  کرسی و آنها را بر هر دو طرف.   از طال ساخت و دو کروبی7 . نیم

 را بر هر دو  وبیان، کر  رحمت ، و از کرسی  طرف  دیگر بر آن  و کروبی  طرف  بر این  کروبی یک8
   کرسی  خویش  بالهای  بهکردند، و  می  پهن  خود را بر زبر آن  بالهای و کروبیان9 .  ساخت طرفش
   جانب  به  کروبیان  رویهای بود، یعنی  یکدیگر می  سوی  به  ایشان پوشانیدند، و رویهای  را می رحمت
  .بود  می  رحمت کرسی

   یک ، و بلندیش  ذراع  یک ، و عرضش  دو ذراع طولش.   ساخت  شطیم  را از چوب و خوان10  
  ای و حاشیه12 .  ساخت  گرداگردش  زرین  پوشانید، و تاجی  خالص الی ط  را به و آن11 .  و نیم ذراع
  و چهار حلقه13 .  ساخت  گرداگرد حاشیه  زرین جی، و تا  ساخت  گرداگردش  مقدار چهار انگشت به

ها  و حلقه14 .  بود گذاشت اش  بر چهار قایمه  که ای ها را بر چهار گوشه ، و حلقه  ریخت  برایش زرین
   شطیم و دو عصا را از چوب15 .  خوان  برداشتن  عصاها باشد، برای های  بود، تا خانه  حاشیه مقابل
بود از صحنها و   می  بر خوان  را که و ظروفی16.   خوان  برداشتن  طال پوشانید، برای ، آنها را به ساخته
  .  ساخت  خالص  از طالیریختند،  می  ریختنی  بدانها هدایای  که ها و جامهایش ها و پیاله کاسه

 و  اش ، و پایه  را ساخت ، چراغدان از چرخکاری.   ساخت  خالص  را از طالی و چراغدان17  
   بیرون  شاخه  شش و از دو طرفش18 . بود  از همین  و گلهایش یبهایش و س هایش  و پیاله هایش شاخه
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   پیاله و سه19 . دیگر  طرف از چراغدان   شاخه ، و سه  طرف  از یک  چراغدان  شاخه  سه آمد، یعنی
   دیگر، و همچنین  بر شاخه  و گلی  و سیبی  بادامی  پیاله ، و سه  شاخه  در یک  و گلی  با سیبی بادامی
 با سیبها و   بادامی  چهار پیاله و بر چراغدان20 .آمد  می  بیرون  از چراغدان  که ای  شاخه  شش برای
  ، برای  آن  زیر دو شاخه ، و سیبی  آن  زیر دو شاخه ، و سیبی  آن زیر دو شاخه  و سیبی21 .  آن گلهای
 از   همه  بود، یعنی  آنها از همین های  آنها و شاخه سیبهای22 .آمد  می  بیرون  از آن  که ای  شاخه شش
  لص خا  را از طالی  و سینیهایش  و گلگیرهایش  چراغش و هفت23 .  خالص  طالی  چرخکاری یک

  .  ساخت  اسبابش  را با همه  آن  خالص  طالی  وزنه از یک24.  ساخت
، و   مربع  ذراع  یک ، و عرضش  ذراع  یک ، طولش  ساخت  شطیم  بخور را از چوب و مذبح25  
 و   سطحش  پوشانید، یعنی  خالص  طالی  را به و آن26 . بود  از همان ، و شاخهایش  دو ذراع بلندیش
   زرین و دو حلقه27 .  ساخت  خالص  از طالی  گرداگردش ، و تاجی ، و شاخهایش اگردش گرد طرفهای
   برداشتنش  عصاها باشد برای های ، تا خانه  ساخت  بر دو طرفش اش  بر دو گوشه  زیر تاج برایش

 و  قدس م  مسح و روغن29  . طال پوشانید ، آنها را به  ساخته  شطیم و عصاها را از چوب28.  آنها به
  .  عطار ساخت بخور معطر طاهر را از صنعت

  

، و   ذراع  پنج طولش.   ساخت  شطیم  را از چوب  سوختنی  قربانی و مذبح38    

.   ساخت اش  را بر چهار گوشه و شاخهایش2 .  ذراع  سه ، و بلندیش  مربع  ذراع  پنج عرضش
دیگها و :  ، یعنی  را ساخت  مذبح  اسباب مهو ه3.  پوشانید  را از برنج  بود و آن  از همان شاخهایش

،   مذبح و برای4 .  ساخت  را از برنج  ظروفش  همهها و چنگالها و مجمرها و اندازها و کاسه خاک
  و چهار حلقه5 . برسد  تا نصفش  پایین  بطرف شا  زیر حاشیه ، که  ساخت  از برنج  مشبک دانی آتش
   شطیم و عصاها را از چوب6 . عصاها باشد های ، تا خانه یخت ر  برنجین دان  چهار سر آتش برای

   گذرانید، برای  مذبح ها بر دو طرف و عصاها را در حلقه7 . بپوشانید  برنج ، آنها را به ساخته
 را از  اش ، و پایه  ساخت  را از برنج و حوض8.   ساخت  را از چوبها مجوف مذبح آنها، و   به برداشتنش

  .شدند  می  جمع  خدمت  برای  اجتماع  خیمه  نزد دروازه  که  زنانی های نه از آی برنج
   نازک  از کتان  صحن های ، پرده  یمانی  سمت  به  جنوبی  طرف  برای  که  را ساخت و صحن9  
 و   بود، از برنج  آنها بیست های  بود، و پایه  آنها بیست ستونهای10 . بود  صد ذراعی  شده تابیده
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 آنها   بود، و ستونهای  صد ذراعی  شمالی  طرف و برای11 .  آنها از نقره بندهای  آنها و پشت بهایقال
  های ، پرده  غربی  طرف و برای12 . بود  آنها از نقره بندهای  ستونها و پشت ، و قالبهای  از برنج بیست
   ستونها از نقره  بندهای البها و پشت، و ق  آنها ده های  و پایه  آنها ده  بود، و ستونهای  ذراعی پنجاه
   دروازه  طرف  یک های و پرده14 . بود  ذراعی ، پنجاه  طلوع  سمت  به  شرقی  طرف و برای13 .بود

   از این  صحن  دیگر دروازه  طرف و برای15 .  آنها سه های  و پایه  آنها سه  بود، ستونهای  ذراعی پانزده
  همه16 . آنها سه های  و پایه  آنها سه  بود، ستونهای  ذراعی  پانزدهها  پرده  طرف  و از آن طرف
 بود، و   ستونها از برنج های و پایه17 . بود  شده  تابیده  نازک ز کتان ا  هر طرف  به  صحن های پرده

   به  صحن  ستونهای ، و جمیع  آنها از نقره  سرهای ، و پوشش  ستونها از نقره بندهای قالبها و پشت
 و   طراز از الجورد و ارغوان  از صنعت  صحن  دروازه و پرده18 . بود  شده  پیوسته  نقره بندهای پشت

   موافق  ذراع  پنج  عرض  به ، و بلندیش  ذراع  بیست طولش.  بود  شده  تابیده  نازک قرمز و کتان
، و   آنها از نقره هار، و قالبهای آنها چ  برنجین های  آنها چهار، و پایه و ستونهای19 .  صحن های پرده

 هر  ، به  و صحن  مسکن  میخهای و همه20 . بود  آنها از نقره بندهای  آنها و پشت  سرهای پوشش
  . بود  از برنج طرف

   خدمت  به  موسی  فرمان  حسب ، چنانکه  شهادت  مسکن ، یعنی  مسکن  حساب  است این21  
 حور از   بن  اوری  بن و بصلئیل22 . شد  گرفته  آن  حساب  کاهن رون ها  ایتاماربن  توسط ، به الویان
   بن  اهولیاب و با وی23 .  بود بساخت  امر فرموده  موسی  بهخداوند   را که  یهودا، آنچه سبط

و 24.   نازک  و قرمز و کتان  و طراز در الجورد و ارغوان  و مخترع  بود، نقاش  دان  از سبط اخیسامک
 و   وزنه  و نه  هدایا بیست ، از طالی  کار قدس  در همه  شد، یعنی  در کار صرف  که طالیی  تمام

 و هزار و   صد وزنه  جماعت  شدگان  شمرده و نقره25 . بود  قدس  مثقال  موافق  مثقال هفتصد و سی
   مثقال  موافق قال مث  نیم  یعنی  درهم یک26 .  قدس  مثقال  بود، موافق  مثقال هفتصد و هفتاد و پنج

   و باالتر، که  ساله  گذشتند، از بیست شدگان  شمرده  سوی  به  که  از آنانی  هر نفری ، برای قدس
  های  پایه  ریختن  برای  نقره  صد وزنه و اما آن27 . نفر بودند  هزار و پانصد و پنجاه ششصد و سه

 هزار و  و از آن28 .  پایه  یک  برای  وزنه  یک یعنی   از صد وزنه صد پایه.  بود  پرده های  و پایه قدس
بندها   آنها را پوشانید، و پشت ، و سرهای  ستونها ساخت  قالبها برای  مثقال هفتصد و هفتاد و پنج

  های  پایه و از آن30.  بود  و دو هزار و چهارصد مثقال  هدایا هفتاد وزنه و برنج29 .  آنها ساخت برای
و 31.   را ساخت  مذبح  اسباب  و همه  آن  برنجین ، و شبکه  برنجین ، و مذبح اجتماع   خیمه دروازه
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   میخهای  و همه  مسکن  میخهای  و همه  صحن  دروازه های ، و پایه  هر طرف  را به  صحن های پایه
  . را گرداگرد صحن

  

   خدمت  ساختند، برای  شده  بافته  و قرمز رختهای و از الجورد و ارغوان39    

 . بود  امر نموده  موسی  بهخداوند ساختند، چنانکه   هارون  برای  مقدس ، و رختهای  در قدس کردن
   نازک های و تنگه3.  ، ساخت  شده  تابیده  نازک ان و قرمز و کت و ایفود را از طال و الجورد و ارغوان2

   به  نازک  و قرمز و کتان ارغوان الجورد و  از طال ساختند و تارها کشیدند تا آنها را در میان
و 5.  شد  بر دو کنار پیوسته  ساختند، که  برایش  شده  پیوسته و کتفهای4.  ماهر ببافند  نساج صنعت

 و   بود، از طال و الجورد و ارغوان  صنعت  و از همان  پارچه  بود از همان  بر آن  که ای  شده زنار بسته
   مرصع  جزع و سنگهای6 . بود  امر فرموده  موسی  بهخداوند  ، چنانکه ه شد  تابیده  نازک قرمز و کتان
آنها را بر 7 . کردند  درست اسرائیل  بنی مهای نا ، موافق  خاتم  نقش  به  طال، و منقوش در دو طوق

امر    موسی  بهخداوند   باشد، چنانکه اسرائیل  بنی  برای  یادگاری  کرد، تا سنگهای  ایفود نصب کتفهای
  .بود فرموده
 و  ، از طال و الجورد و ارغوان  ماهر ساخت  نساج  کار ایفود از صنعت بند را موافق و سینه8  

 و   وجب  یک بند را دوال ساختند طولش  بود و سینه  مربع و آن9 .  شده  تابیده  نازک رمز و کتانق
 و   سرخ  از عقیق ای د، رسته کردن  نصب  سنگ  چهار رسته و در آن10 . دوال  وجب  یک عرضش
و 12 . سفید  کبود و عقیق  و یاقوت  از بهرمان  دوم و رسته11 .  اول  بود رسته این.  زرد و زمرد یاقوت
   در ترصیعه  و یشب  از زبرجد و جزع  چهارم و رسته13 .  و جمست  الهر و یشم  از عین  سوم رسته

   بود، مطابق  دوازده اسرائیل  بنی  نامهای و سنگها موافق14 .ود ب  شده  طال احاطه  دیوارهای  به خود که
  بند زنجیرهای و بر سینه15 . سبط  دوازده  خود برای  اسم  به ، هر یکی  خاتم  نقش ، مثل  ایشان اسامی
  ساختند و  زرین  و دو حلقه  زرین و دو طوق16 . ساختند  خالص ر طنابها از طالی کا ، مثل  شده تابیده

   که ای  را در دو حلقه  زرین  شده  دو زنجیر تابیده و آن17 .بند گذاشتند  را بر دو سر سینه دو حلقه
 گذاشتند، و آنها را   دو زنجیر را بر دو طوق و دو سر دیگر آن18. بند بود، گذاشتند  سینه بر سرهای

بند  آنها را بر دو سر سینه ساختند،   زرین و دو حلقه19 . کردند  نصب  ایفود در پیش  کتفبر دو
 دیگر ساختند، و آنها را بر   زرین و دو حلقه20 . ایفود بود  اندرونی  بر طرف  که گذاشتند، بر کناری
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و 21 . زنار ایفود گذاشتند  باالی  پیوستگیش ، مقابل  پیش ، از جانب  پایین  طرف  ایفود، به دو کتف
و .  زنار ایفود باشد  بستند، تا باالی  نوار الجوردی  ایفود به های  با حلقه هایش  حلقه بند را به سینه
  . بود  امر فرموده  موسی  بهخداوندبند از ایفود جدا نشود، چنانکه  سینه

 ردا بود،   در وسط ای و دهنه23 .  ساخت ، تماما الجوردی  نساج  ایفود را از صنعت و ردای22  
 ردا، انارها از الجورد و  و بر دامن24 . نشود  تا دریده هنه گرداگرد د ای  با حاشیه  زره  دهنه مثل

ها را در  و زنگوله.  ساختند  خالص ها از طالی و زنگوله25 . ساختند  شده  تابیده  و قرمز و کتان ارغوان
 و  ای ، و زنگوله  و اناری ای و زنگوله26 . انارها  در میان  ردا گذاشتند، گرداگردش  انارها بر دامن میان
و 27 . بود  امر فرموده  موسی  بهخداوند  ، چنانکه  کردن  خدمت  ردا برای  گرداگرد دامن اناری

   را از کتان و عمامه28 . ساختند  نساج  از صنعت  نازک  از کتان  و پسرانش  هارون پیراهنها را برای
و 29.   شده  تابیده  نازک از کتان را   کتانی های ، و زیرجامه  نازک  زیبا را از کتان  و دستارهای نازک

   بهخداوند   طراز، چنانکه  و قرمز از صنعت ، و الجورد و ارغوان  شده  تابیده  نازک کمربند را از کتان
   مثل  کتابتی  ساختند، و بر آن  خالص  را از طالی  افسر مقدس و تنگه30.  بود  امر فرموده موسی
   را باالی  بستند تا آن  الجوردی  نواری و بر آن31.   یهوه  برای قدوسیت:  داشتند  مرقوم  خاتم نقش
  . بود  امر فرموده  موسـی  بهخداوند   ببندنـد، چنانکه عمامه

خداوند    آنچه موافق.  ساختند اسرائیل  شد، و بنی  تمام  اجتماع  خیمه  کار مسکن  همه پس32  
 و   اسبابش  آوردند، با همه  را نزد موسی  خیمه و مسکن33 .مودند ن  بود، عمل  امر فرموده  موسی به

 و  شده  سرخ  قوچ  از پوست و پوشش34 . هایش بندها و ستونها و پایه شتها و پ ها و تخته تکمه
 و  و خوان36.   رحمت  و کرسی  و عصاهایش ادت شه و تابوت35.  ستر  خز و حجاب  از پوست پوشش
   و همه  شده  آراسته ، چراغهای  طاهر و چراغهایش و چراغدان37.   و نان تقدمه  اسبابش همه

   دروازه  برای طر و پرده و بخور مع  مسح  و روغن  زرین و مذبح38 .  روشنایی  برای ، و روغن سبابشا
و 40.  اش  و پایه  و حوض  اسبابش  و همه ، و عصاهایش  آن  برنجین  و شبکه  برنجین و مذبح39 . خیمه
   و همه  و میخهایش ، و طنابهایش  صحن  دروازه  و پرده هایش  و ستونها و پایه  صحن ایه پرده

  ، و رخت  قدس  خدمت  برای  شده  بافته و رختهای41.   اجتماع  خیمه  برای  مسکن  خدمت اسباب
   بهوندخدا   آنچه موافق42.  نمایند  تا کهانت  پسرانش ، و رختها برای  کاهن  هارون  برای مقدس
   کارها را مالحظه  تمام و موسی43 . کار را ساختند  تمام  همچنین لاسرائی  بود، بنی  امر فرموده موسی
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  و موسی.  بودند  کرده  بودند، همچنین  بود ساخته  امر فرمودهخداوند   آنچه  موافق کرد، و اینک
  . داد  را برکت ایشان

  

   خیمه  مسکن  اول  ماه در غره«2 : فت، گ  کرده  را خطاب  موسیخداوند و40    

  و خوان4.   کن  پهن  تابوت  را پیش و حجاب.  بگذار  را در آن  شهادت و تابوت3.  را برپا نما اجتماع
 را   را درآور و چراغهایش و چراغدان.  نما  ترتیب باید، بر آن  می  را که ، چیزهایی را درآورده

   را بر مسکن  دروازه  بگذار، و پرده  شهادت  تابوت  بخور پیش  برای را  زرین و مذبح5 .  کن آراسته
   را در میان و حوض7 . بگذار  اجتماع  خیمه  مسکن ازه درو  را پیش  سوختنی  قربانی و مذبح6. بیاویز
   دروازه و پرده.   را گرداگرد برپا کن و صحن8 . بریز  در آن  بگذار، و آب مذبح و   اجتماع خیمه

   را با همه ، و آن  کن  مسح  است  در آن  را با آنچه ، مسکن  را گرفته  مسح و روغن9 . را بیاویز حنص
  ، مذبح  کرده  مسح  اسبابش  را با همه  سوختنی  قربانی و مذبح10 . شود  نما تا مقدس  تقدیس اسبابش

 .  کن ، تقدیس  نموده  مسح اش ایه را با پ و حوض11 . خواهد بود  اقداس ، قدس و مذبح.  نما را تقدیس
 را  و هارون13 .  ده  غسل  آب  را به ، ایشان  آورده  اجتماع  خیمه  را نزد دروازه  و پسرانش و هارون12
 را  و پسرانش14 . کند  کهانت  من  نما، تا برای ، تقدیس  کرده ، و او را مسح  بپوشان  مقدس  رخت به

   را مسح  پدر ایشان ، چنانکه  کن  را مسح و ایشان15 .  پیراهنها بپوشان  را به ، ایشان  آورده نزدیک
   ایشان  در نسلهای  ابدی  کهانت  برای  هر آینه  ایشان و مسح.  نماید  کهانت  من  تا برای کردی

  .د آور  عمل  به  بود کرد، و همچنین  او را امر فرمودهخداوند  آنچه  موافق  موسی پس16 ».خواهد بود
 را برپا   مسکن و موسی18 برپا شد،   مسکن  که  دوم ز سال ا  اول  ماه  شد در غره و واقع17  

 را برپا نمود،  ، و ستونهایش  را گذاشت  بندهایش  کرد، و پشت  را قایم هایش نمود، و را بنهاد و تخته
   موسی  بهخداوند  نید، چنانکه گسترا  را بر زبر آن  خیمه  کشید، و پوشش  مسکن  را باالی و خیمه19

   گذارد، و کرسی  نهاد، و عصاها را بر تابوت  را در تابوت ، آن  را گرفته و شهادت20 . بود امر نموده
 را  ، آن  ستر را آویخته  درآورد، و حجاب  مسکن  را به و تابوت21 .  گذاشت  تابوت  را باالی رحمت
   را در خیمه و خوان22 . بود  امر فرموده  موسی  بهاوندخد  چنانکه.  کشید  شهادت  تابوت پیش

 داد،   ترتیب  بر آنخداوند حضور   را به و نان23 . نهاد  حجاب ، بیرون  مسکن  شمالی  طرف  به اجتماع
   طرف  به  خوان ، مقابل  اجتماع  را در خیمه و چراغدان24 . بود  امر فرموده  موسی بهخداوند   چنانکه
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   امر فرموده  موسی  بهخداوند  ، چنانکه گذاشت خداوند  حضور و چراغها را به25 . نهاد مسکن  جنوبی
 سوزانید،  و بخور معطر بر آن27 . نهاد  حجاب ، پیش  اجتماع  را در خیمه  زرین و مذبح26. بود

   قربانی  مذبحو29 .  را آویخت  مسکن  دروازه و پرده28 . بود  امر فرموده  موسی  بهخداوند  چنانکه
   را بر آن  و هدیه  سوختنی  کرد، و قربانی  وضع  اجتماع  خیمه  مسکن  دروازه  را پیش سوختنی

   و مذبـح  اجتماع  خیمه  را در میان و حوض30 . بود  امر فرمـوده  موسـی  بهخداوند  گذرانید، چنانکه
 خود را   و پای ست د  و پسرانش و هارون  و موسی31 .  بریخت  در آن  شستن  برای آب،   کرده وضـع
 و شو کردند،   آمدند شست  شدند و نزد مذبح  داخل  اجتماع  خیمه  به  که وقتی32 . شستند در آن
   برپا نمود، و پرده  و مذبح  را گرداگرد مسکن و صحن33 . بود  امر فرموده  موسی بهخداوند   چنانکه
  . رسانید  انجام  کار را به  موسی پس.   را آویخت  صحن دروازه

  و موسی35.   را پر ساخت  مسکنخداوند   را پوشانید و جالل  اجتماع  ابر، خیمه آنگاه34  
 را پر  مسکنخداوند    بود، و جالل  ساکن  ابر بر آن  شود، زیراکه  داخل  اجتماع  خیمه  به نتوانست
   خود کوچ  مراحل  همه در اسرائیل ، بنی خاست  برمی  مسکن  ابر از باالی و چون36.  بود ساخته

 در روز، ابر  زیرا که38. کوچیدند ، نمی  آن ، تا روز برخاستن خاست  ابر برنمی و هرگاه37 .کردند می
   منازل ، در همه  اسرائیل  خاندان بود، در نظر تمامی  می  بر آن ، آتش  و در شب بر مسکنخداوند 
  . ایشان
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 Leviticus- یان الو سفر
  سفر سوم از خمسه تورات موسی

   است قبل از میالد نوشته شده1406 تا 1446 سال رد و نویسنده کتاب موسی
  

 :  گفت،  کرده  خطاب اجتماع   موسی را خواند، و او را از خیمهخداوندو 1    
  گذراند، پسب خداوند نزد   از شما قربانی  کسی هرگاه:  بگو ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2

 از گاو   سوختنی  او قربانی اگر قربانی3 . از گاو یا از گوسفند بگذرانید  یعنی  خود را از بهایم قربانی
   مقبولخداوند حضور   بیاورد تا به  اجتماع  را نزد در خیمه  بگذارند، و آن عیب  را نر بی باشد، آن

 او  واهد شد تا بجهت خ  مقبول ، و برایش بگذارد  سوختنی  خود را بر سر قربانی و دست4 .شود
 بیاورند،   را نزدیک  خون  کهنه  هارون  نماید، و پسران  ذبحخداوند حضور   گاو را به پس5 . کند کفاره

 را   سوختنی  قربانی و پوست6 . بپاشند  است  اجتماع د در خیمه نز  که  مذبح  را بر اطراف و خون
   بر آتش گذارند، و هیزم ب  بر مذبح  آتش  هارون کاهن و پسران7 .ند ک قطعه   را قطعه بکند و آن

   است  مذبح  روی بر آتش   که  را بر هیزمی ها و سر و پیه  قطعه  هارون کهنه و پسران8 .بچینند
   بسوزاند، برای  را بر مذبح  همه  بشویند، و کاهن  آب  را به هایش  و پاچه و احشایش9 .بچینند
   باشد خواه  او از گله و اگر قربانی10 .خداوند    و عطر خوشبو بجهت  آتشین  و هدیه وختنی س قربانی

   شمالی  طرف  را به و آن11 . بگذراند عیب  را نر بی ، آن نی سوخت  قربانی  از بز بجهت از گوسفند خواه
و 12 . بپاشند  مذبح طراف ا  را به نش خو  کهنه  هارون  نماید، و پسران  ذبحخداوند حضور   به مذبح
   است  مذبح  روی  بر آتش  که  آنها را بر هیزمی  کند، و کاهن قطعه  قطعه اش  و پیه  را با سرش آن

   بیاورد و بر مذبح  را نزدیک  همه  بشوید، و کاهن  آب  را به هایش  و پاچه و احشایش13 .بچیند
  .  استخداوند     و عطر خوشبو بجهت  آتشین  و هدیه  سوختنی  قربانی  آن بسوزاند، که

 خود را از   قربانی  باشد، پس  از مرغان  سوختنی  قربانیخداوند   او بجهت و اگر قربانی«14  
 را بپیچد و بر   بیاورد و سرش  را نزد مذبح  آن و کاهن15 . کبوتر بگذراند های  یا از جوجهها فاخته
   بیرون  آن  را با فضالت دانش و چینه16 . شود  افشرده  مذبح  بر پهلوی ش بسوزاند، و خون مذبح
   چاک  بالهایش  را از میان و آن17 . خاکستر بیندازد  در جای  مذبح  شرقی  را بر جانب ، آن کرده
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   قربانی  آن  بسوزاند، که  است  بر آتش  که  بر هیزمی  را بر مذبح  آن  جدا نکند، و کاهن کند و از هم
  .  استخداوند   و عطر خوشبو بجهت  آتشین هدیه و  سوختنی

  

 او از آرد   قربانی  بگذراند، پسخداوند بجهت   آردی  هدیه  قربانی  کسی و هرگاه«2    

 بیاورد، و   کهنه  هارون  را نزد پسران و آن2 . بنهد  بریزد و کندر بر آن ر آن ب  باشد، و روغن نرم
   را برای  آن  و کاهن  کندرش  با تمامی  و روغنش  نرمش از آرد  بگیرد یعنی  از آن  مشت یک

   از آن  آردی  هدیه و بقیه3 . باشدخداوند   و عطر خوشبو بجهت  آتشین  بسوزاند، تا هدیه یادگاری
   هدیه  قربانی و هرگاه4 .  است اقداس قدس خداوند    آتشین  از هدایای این.  باشد  و پسرانش هارون
، یا   روغن  به  شده  سرشته  فطیر از آرد نرم  قرصهای ، پس  در تنور بگذرانی ای ه شد  پخته آردی
 از آرد   باشد، پس  بر ساج  آردی  تو هدیه و اگر قربانی5 . باشد  روغن  به  شده یر مالیده فط های گرده
   آردی  هدیه این.  بریز ن بر آ ، روغن  کرده پاره  را پاره و آن6 . باشد  روغن  به  شده طیر سرشته ف نرم
 را   آردی و هدیه8 . شود  ساخته  با روغن ز آرد نرم باشد ا  تابه  آردی  تو هدیه و اگر قربانی7 . است

   را نزد مذبح او آن بگذار، و   کاهن  را پیش  بیاور، و آنخداوند   شود نزد  چیزها ساخته  از این هک
   آتشین  هدیه این.  بسوزاند  را بردارد و بر مذبح  آن ادگاری ی  آردی  از هدیه و کاهن9 .خواهد آورد

 از  این.  باشد  و پسرانش  هارون  از آن  آردی  هدیه و بقیه10 .  استخداوند  و عطر خوشبو بجهت
  .  است اقداس  قدسخداوند   آتشین هدایای
   نشود، زیرا که اخته س گذرانید با خمیرمایه میخداوند     بجهت  که  آردی  هدیه و هیچ«11  

   قربانی آنها را برای12 . نباید سوزانیدخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  را برای  و عسل  خمیرمایه هیچ
   هدیه و هر قربانی13 . برنیارند  مذبح  عطر خوشبو به  برای  بگذرانید، لیکنخداوند  نوبرها بجهت

 خود بازمدار، با هر   آردی  خود را از هدیه دای عهد خ ، و نمک  کن  نمکین  نمک  خود را به آردی
  های  خوشه ، پس  بگذرانیخداوند   نوبرها بجهت  آردی و اگر هدیه14 .  بگذران  خود نمک قربانی
  و روغن15 .  خود بگذران  نوبرهای  آردی یه هد  نیکو بجهت  بلغور حاصل ، یعنی  آتش  به  شده برشته
 از   قدری  را یعنی  آن  یادگاری و کاهن16 .  است  آردی  هدیه این.   بنه ن بریز و کندر بر آ بر آن

 . استخداوند    بجهت  آتشین  هدیه این.  بسوزاند  کندرش  با تمامی  و از روغنش بلغور آن
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   ماده  نر و خواه  بگذراند خواه  باشد، اگر از رمه  سالمتی  او ذبیحه و اگر قربانی«3    

   بنهد، و آن  خویش  خود را بر سر قربانی و دست2 . بگذراندخداوند حضور   به عیب بی را  باشد، آن
و از 3 . بپاشند  مذبح  اطراف  را به ون خ  کهنه  هارون  نماید، و پسران  ذبح  اجتماع را نزد در خیمه

   پیه شاند و همهپو  احشا را می  که  پیهی بگذراند، یعنیخداوند  بجهت   آتشین ، هدیه  سالمتی ذبیحه
ر  ب  را که ، و سفیدی  است  بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیه و دو گرده4 .  بر احشاست ا کهر

   که  بر هیزمی  سوختنی  با قربانی  را بر مذبح  آن  هارون و پسران5 .ها جدا کند ، با گرده جگر است
 او  و اگر قربانی6 .  استخداوند  خوشبو بجهت و عطر   آتشین  هدیه این.  بسوزانند  است بر آتش

  ای اگر بره7 . بگذراند عیب  بی را نر یا ماده   باشد، آن  از گلهخداوند   بجهت  سالمتی  ذبیحه برای
   خود را بر سر قربانی و دست8 . بیاورد نزدیکخداوند  حضور    را به  خود بگذراند، آن  قربانی برای

   مذبح  اطراف  را به نش خو  هارون  نماید، و پسران  ذبح  اجتماع د در خیمه را نز خود بنهد، و آن
 را و   دنبه  و تمامی اش  پیه  بگذراند، یعنیخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  سالمتی و از ذبیحه9 .بپاشند

و 10 . ست بر احشا  را که  پیه  و همهپوشاند  احشا را می  که  جدا کند، و پیهی  را از نزد عصعص آن
ها   با گرده  بر جگر است  را که  و سفیدی  است  بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی دو گرده
  .  استخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  طعام این.  بسوزاند  را بر مذبح  آن و کاهن11. جدا کند
 خود را بر  و دست13 .ردیاو ب  نزدیکخداوند  حضور  را به  آن  او بز باشد پس و اگر قربانی12  
   مذبح  اطراف  را به  خونش  هارون و پسران.  نماید  ذبح  اجتماع  خیمه  را پیش  بنهد و آن سرش
 احشا را   که  بگذراند، پیهی  از آنخداوند   را، بجهت  آتشین  هدیه  خود، یعنی و قربانی14. بپاشند

   بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی و گردهو د15 .  بر احشاست  که  پیهی  و تمامیپوشاند می
  این.  بسوزاند  را بر مذبح  آن و کاهن16. ها جدا کند  با گرده  بر جگر است  را که  و سفیدی است
 در   ابدی  قانون این17 .  استخداوند    از آن  پیه تمامی.   عطر خوشبوست  برای  آتشین  هدیه طعام
  ». را نخورید  و پیه  خون  هیچ  شما خواهد بود که  مسکنهای  جمیع شما در  پشتهای همه

  

اگر : ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 4    

   از آنها عمل  هریک  خالف  نباید کرد، و به  کهخداوند   از نواهی  کند، در هر کدام  سهوا گناه کسی
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   کرده  که  گناهی  برای  سازد، پس  را مجرم  ورزد و قوم  گناهی  است  شده  مسح  که اگر کاهن3 کند،
   در خیمه  را به و گوساله4 . بگذراندخداوند نزد   گناه  قربانی  برای  از رمه عیب  بی ای ، گوساله است

 حضور  را به   بنهد و گوساله  خود را بر سر گوساله  بیاورد، و دستخداوند حضور   به اجتماع
و 6 . درآورد  اجتماع  خیمه  را به ن، آ  گرفته  گوساله  از خون  شده  مسح و کاهن5 . نماید  ذبحخداوند
 را   از خون  قدری  قدس  حجاب  پیشخداوند حضور   فرو برد، و به  خود را در خون  انگشت کاهن
   اجتماع  در خیمه  بخور معطر که مذبح  های  را بر شاخه  از خون  قدری و کاهن7 . بپاشد  مرتبه هفت
 در  ه ب  که  سوختنی  قربانی  مذبح  را بر بنیان  گوساله  خون  بپاشد، و همهخداوند حضور  ، به است
پوشاند و   احشا را می  که  پیهی ، یعنی  گناه  قربانی  گوساله  پیه و تمامی8 . بریزد  است  اجتماع خیمه
   بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی و دو گرده9 . بردارد  از آن ست بر احشا ا که ر  پیه همه
   برداشته  سالمتی  از گاو ذبیحه چنانکه10 .ها جدا کند  با گرده بر جگر است   را که  و سفیدی است
 با   گوشتش  و تمامی  گوساله و پوست11 . بسوزاند  سوختنی  قربانی  مذبح آنها را بر شود و کاهن می

   در مکان  لشکرگاه  را بیرون  گوساله  تمامی یعنی12 ،  و سرگینش  و احشایش هایش پاچه و  سرش
 خاکستر   که در جایی.  بسوزاند  آتش  به  را بر هیزم ریزند ببرد، و آن  خاکستر را می  که  جایی پاک
  . شود ریزند سوخته را می

   مخفی  جماعت  امر از چشمان  کنند و آن گناه سهوا   اسرائیل  جماعت  تمامی و هرگاه«13  
   که  گناهی چون14  باشند،  شده ، مجرم  کردهخداوند نواهی   نباید کرد از جمیع  را که باشد، و کاری
   خیمه  را پیش  بگذرانند و آن  گناه  قربانی  برای  از رمه ای  گوساله  جماعت  شود، آنگاه کردند معلوم

 بنهند، و خداوند حضور   به  خود را بر سر گوساله  دستهای  جماعت و مشایخ15 . بیاورند اجتماع
   خیمه  را به ه گوسال  از خون ، قدری  شده  مسح و کاهن16 . شود  ذبحخداوند حضور   به گوساله
   حجاب  پیشخداوند حضور   را به  فروبرد و آن  خود را در خون  انگشت و کاهن17 . درآورد اجتماع

   اجتماع  در خیمهخداوند حضور   به  که  مذبح  را بر شاخهای  از خون و قدری18 . بپاشد  مرتبه تهف
 . بریزد  است  اجتماع زد در خیمه ن  که  سوختنی  قربانی  مذبح  را بر بنیان  خون  بگذارد، و همه است

   با گوساله  نماید چنانکه  عمل لهو با گوسا20 . بسوزاند ، بر مذبح  برداشته ن را از آ  آن  پیه و همه19
 . خواهند شد  کند، و آمرزیده اره کف  ایشان  برای  بکند و کاهن  با این  کرد، همچنان  عمل  گناه قربانی

   گناه  قربانی این.  را سوزانید  اول  گوساله  را بسوزاند چنانکه ، آن  برده  لشکرگاه  را بیرون و گوساله21
  .  است جماعت
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 خود سهوا  دای خ  یهوه  نواهی  نباید کرد از جمیع  را که  کند، و کاری  گناه  رئیس و هرگاه«22  
   برای عیب  بز نر بی  شود، آنگاه  بر او معلوم  است  کرده  که  گناهی چون23  شود، بکند و مجرم

   را ذبح  سوختنی نی قربا  که  را در جایی  خود را بر سر بز بنهد و آن و دست24 . خود بیاورد قربانی
 را   گناه  قربانی  از خون  قدری و کاهن25.   است  گناه  قربانی این.  نماید  ذبحخداوند حضور  کنند به

   مذبح  بر بنیان را  بگذارد، و خونش  سوختنی  قربانی  مذبح ، بر شاخهای  خود گرفته  انگشت به
 او   برای  بسوزاند، و کاهن  بر مذبح  سالمتی ذبیحه   پیه  را مثل  آن  پیه و همه26 . بریزد سوختنی
  . خواهد شد  خواهد کرد و آمرزیده  را کفاره گناهش
    نواهی  نباید کرد از همه  را که  ورزد و کاری  سهوا گناه  زمین  از اهل  کسی و هرگاه«27  
 خود   قربانی  برای د، آنگاه شو  بر او معلوم  است  کرده  که  گناهی چون28  شود، بکند و مجرمخداوند 
 بنهد و   گناه  خود را بر سر قربانی و دست29 . بیاورد  است  کرده  که  گناهی  بجهت عیب  بی بز ماده
 خود   انگشت  را به  از خونش  قدری و کاهن30 . نماید  ذبح  سوختنی  قربانی ای را در ج  گناه قربانی
و 31 . بریزد  مذبح  را بر بنیان خونش   بگذارد، و همه  سوختنی نی قربا  مذبح  را بر شاخهای ، آن گرفته
 بسوزاند   را بر مذبح  آن شود، و کاهن  جدا می  سالمتی  از ذبیحه  پیه  را جدا کند چنانکه  آن  پیه همه
و اگر 32 .د خواهد ش  خواهد کرد و آمرزیده  او کفاره  برای  و کاهنخداوندخوشبو بجهت   عطر برای
 خود را بر  و دست33.  بیاورد عیب  بی  را ماده د آن بیاور  گناه  قربانی  بجهت ای  خود بره  قربانی ایبر

  شود ذبح  می  ذبح سوختنی   قربانی  که  در جایی  گناه  قربانی  را برای  بنهد و آن  گناه سر قربانی
   قربانی  مذبح ، بر شاخهای ود گرفته خ  انگشت  را به  گناه  قربانی  از خون  قدری و کاهن34 .نماید

   پیه  را جدا کند، چنانکه  آن  پیه و همه35 . بریزد  مذبح  را بر بنیان خونش   بگذارد و همه سوختنی
 بسوزاند، و خداوند   آتشین  بر هدایای  را بر مذبح  آن شود، و کاهن  جدا می  سالمتی  ذبیحه بره

  . خواهد شد  خواهد کرد و آمرزیده  کفاره  است  کرده  که  گناهی  او بجهت  برای کاهن
  

   و خواه  دیده بشنود و او شاهد باشد خواه  را  ورزد و آواز قسم  گناه و اگر کسی«5    

 کند،   را لمس  هر چیز نجس  که یا کسی2 . خواهد بود  او را متحمل ندهد گناه ، اگر اطالع دانسته
باشد،   ، و از او مخفی  نجس  الش حشرات ، خواه  نجس بهیمه الش  ، خواه  الش وحش نجس خواه
   نجس  آن  به  او که  کند، از هر نجاست  را لمس  آدمی یا اگر نجاست3 .باشد  می  و مجرم  نجس پس
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   لبهای  غفلتا به و اگر کسی4 . خواهد بود  مجرم  شد آنگاه لوم مع  باشد، چون  مخفی شود، و از وی می
 خورد، و   غفلتا قسم  آدمی  که  در هر چیزی ، یعنی  کار بد یا کار نیک  کردن ورد برای خ خود قسم
 در  و چون5 . خواهد بود  باشد مجرم  که کدام در هر   شود آنگاه  بر او معلوم  باشد، چون از او مخفی
  . بنماید اعتراف   است  کرده  گناه  در آن  که  چیزی  آن  به  شد، آنگاه  از اینها مجرم هر کدام

  ای  بره  از گله ای  ماده  بیاورد، یعنیخداوند نزد   است  کرده  که  گناهی  خود را برای  جرم  و قربانی6
   او به و اگر دست7 . خواهد کرد  را کفاره  گناهش وی   برای ، و کاهن  گناه  قربانی  بجهت یا بزی
 کبوتر   یا دو جوجه  دو فاخته  است  کرده  که  گناهی ی خود را برا  جرم  قربانی  نرسد، پس  بره قیمت
  و آنها را نزد کاهن8 .  سوختنی  قربانی  برای و دیگری   گناه  قربانی  برای  بیاورد، یکیخداوندنزد 

 را دو   بکند و آن  را از گردنش  بگذراند و سرش ، اول  است  گناه  قربانی  برای  را که بیاورد، و او آن
   مذبح  بر بنیان  خون  بپاشد، و باقی  مذبح  را بر پهلوی  گناه  قربانی  از خون و قدری9نکند،   پاره

 بگذراند، و   قانون  موافق  سوختنی  قربانی  را برای و دیگری10 .  است  گناه  قربانی این.  شود افشرده
  و اگر دستش11.  خواهدشد ده خواهد کرد و آمرزی  کفاره  است  کرده  را که  گناهش  وی  برای کاهن

   ایفه  یک ، ده  است  کرده  که  گناهی  خود را برای  قربانی  کبوتر نرسد، آنگاه  یا دو جوجه  دو فاخته به
.   است  گناه گذارد زیرا قربانی ن  ننهد و کندر برآن  برآن  بیاورد، و روغن  گناه  قربانی  بجهت آرد نرم

   آتشین ، بر هدایای  گرفته گاری یاد  را برای  از آن  مشت  یک رد و کاهن بیاو  را نزد کاهن و آن12
 از   در هرکدام  را که  گناهش  وی  برای و کاهن13 .  است  گناه  قربانی این. وزاند بس  بر مذبحخداوند

 خواهد   کاهن  از آن  آردی  هدیه  خواهد شد، و مثل  خواهد کرد، و آمرزیده  کفاره  است اینها کرده
  ».بود

   چیزهای  ورزد، و درباره  خیانت اگر کسی«15:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 14  
 موافق خداوند  نزد  از گله عیب  بی ود را قوچی خ  جرم  قربانی  کند، آنگاه  سهوا گناهخداوند  مقدس

   عوض و به16 .  است  جرم ربانی ق د، و این بیاور  قدس  مثقال  مطابق  نقره  مثقالهای برآورد و به
   را به ، آن  کـرده  اضافـه  بر آن  یک  بدهد و پنـج ، عوض  است  رسانیده  در چیز مقدس  که نقصانی
و 17 . خواهد شد خواهد کرد، و آمرزیده   کفاره  جرم  قربانی  قوچ  به  وی  برای  بدهد و کاهن کاهـن

   مجرم  را نداند، پس  نباید کرد بکند، و آن  کهخداوند نواهی   از جمیع  کند و کاری  گناه اگر کسی
 بیاورد، و   موافق برآورد و نزد کاهن  از گله عیب  بی و قوچی18 . خود خواهد بود  گناه  و متحمل است
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   قربانی نای19 . خواهد شد خواهد کرد، و آمرزیده   کفاره  است  کرده  او را که  غفلت  وی  برای کاهن
  ».باشد  می مجرم خداوند نزد  البته  است مجر
  

   به  کند، و خیانت  گناه گر کسیا«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 6    

  ، یا مال  شده  یا چیز دزدیده  یا رهن  امانت  گوید، درباره  خود دروغ  همسایه ورزد، و بهخداوند 
 بخورد،   دروغ  گوید، و قسم  دروغ  آن ، درباره  یافته را یا چیز گمشده3 نماید،   خود را غصب همسایه

 را   شود، آنچه ، مجرم  ورزیده  گناه  چون پس4.  کند  در آنها گناه  شخصی  که  از کارهایی در هر کدام
   را که  شده  چیز گم  یا آن  شده  سپرده  امانت  نزد او به  یا آنچه  نموده  را غصب  یا آنچه  دزدیده که
 را رد بنماید،   مال  اصل ، هم  خورده  دروغ  قسم  آن  درباره  را که یا هر آنچه5 .، رد بنماید  است تهیاف

   شده  او ثابت  جرم  که  بدهد، در روزی  مالکش  را به ، آن  کرده  اضافه  را برآن  آن  یک  پنج و هم
  و برای برآورد ت  موافق  از گله عیب  بی  قوچ  بیاورد، یعنیخداوند خود را نزد   جرم و قربانی6 .باشد
 خواهد   خواهد کرد و آمرزیده  کفارهخداوند حضور   به  وی  برای و کاهن7 .  نزد کاهن  جرم قربانی

  ».  است  شده  مجرم ، و در آن  کرده  که شد، از هر کاری
   است این: ، بگو ده را امر فرمو  و پسرانش هارون«9:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 8  
   باشد، و آتش  مذبح  بر آتشدان  تا صبح  شب  تمامی  سوختنی  قربانی که:   سوختنی  قربانی قانون
 خود   بر بدن  کتان  خود را بپوشد، و زیرجامه  کتان  لباس و کاهن10.  بماند  افروخته  بر آن مذبح

   یک  را به ، بردارد و آن  شده  سوخته  آتش ه ب  بر مذبح  را که  سوختنی بپوشد، و خاکستر قربانی
  ن دیگر بپوشد، و خاکستر را بیرو ، لباس  کرده  خود را بیرون و لباس11 . بگذارد  مذبح طرف

 نشود و هر   باشد، و خاموش  افروخته  است  بر مذبح  که و آتشی12 . ببرد  پاک  جای  به لشکرگاه
 را   سالمتی یحه ذب  سازد، و پیه  مرتب  را بر آن  سوختنی ، و قربانی بسوزاند  بر آن  هیزم بامداد کاهن

  . نشود  باشد، و خاموش  افروخته  پیوسته  بر مذبح و آتش13  بسوزاند، بر آن
   بر مذبحخداوند حضور   را به  آن  هارون پسران:   آردی  هدیه  قانون  است و این«14  
   بر هدیه  کندر که  با تمامی  و از روغنش  آردی  هدیه رد نرم از آ  مشت  یک و از آن15. بگذرانند
  و باقی16 .خداوند نزد   آن  عطر خوشبو و یادگاری  بسوزاند، برای  بردارد، و بر مذبح  است آردی
   اجتماع  خیمه ن شود، در صح  خورده  قدس  در مکان خمیرمایه بی.  بخورند پسرانش  و  را هارون آن
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  ، این ام  داده  ایشان  قسمت  برای  آتشین  را از هدایای  نشود، آن  پخته با خمیرمایه17 .ند را بخور آن
 را   آن  هارون  از پسران  ذکوران جمیع18 .  جرم  قربانی  و مثل  گناه انی قرب  مثل  است اقداس قدس

   آنها را لمس ، هر که  استخداوند   آتشین  شما از هدایای  در نسلهای  ابدی  فریضه این. بخورند
  ». خواهد بود کند مقدس

 در روز   که  و پسرانش  هارون  قربانی  است این«20:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 19  
 در   نصفش،  دائمی  آردی  هدیه  برای  آرد نرم  ایفه  یک  بگذرانند، دهخداوند او نزد   کردن مسح
 را   را بیاور و آن  شد آن  آمیخته  شود و چون  ساخته  با روغن اجو بر س21 ،  در شام  و نصفش صبح
   مسح و کاهن22 . بگذران خداوند عطر خوشبو نزد   بجهت  آردی  هدیه  برای  شده  برشته های  پاره به

 نزد   تمامش  که  ابدی  فریضه  است این.  را بگذراند  او خواهد بود آن  در جای  از پسرانش  که شده
  ». نشود  شود و خورده  تماما سوخته  کاهن  آردی و هر هدیه23 . شود  سوختهاوندخد

  این: ، بگو  کرده  را خطاب  و پسرانش هارون«25:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 24  
  حضور  نیز به  گناه شود، قربانی  می  ذبح  سوختنی  قربانی  که ، در جایی  گناه  قربانی  قانون است

 را بخورد،  گذراند آن  می  گناه  را برای  آن  که و کاهنی26 .  است اقداس  قدس این.  شود ذبحخداوند 
 شود،   کند مقدس  را لمس  گوشتش هر که27 . شود  خورده  اجتماع  خیمه  صحن، در  مقدس در مکان

.   بشوی  مقدس  در مکان است   شده  پاشیده بر آن   را که  شود آنچه  پاشیده ای  بر جامه و اگر خونش
  ، و به ود زدوده ش  پخته  مسین  شود و اگر در ظرف  شود شکسته  پخته  در آن  که  سفالین و ظرف28

   قربانی و هیچ30 .  است اقداس  قدس را بخورد، این   آن  از کاهنان و هر ذکوری29 . شود  شسته آب
   آتش  نشود، به  نماید خورده  کفاره  شود تا در قدس ورده درآ  اجتماع  خیمه  به  آن  از خون  که گناه

  . شود سوخته
  

   قربانی  که در جایی2 .  است اقداس  قدس ؛ این  جرم نی قربا  قانون  است و این«7    

  و از آن3 .بپاشند   مذبح  اطراف  را به  بکنند، و خونش  را نیز ذبح  جرم  کنند، قربانی  را ذبح سوختنی
   که  بر آنهاست  که  و پیهی و دو گرده4 .پوشاند  احشا را می  که  و پیه  را بگذراند، دنبه اش پیه  همه

   هدیه  آنها را برای و کاهن5. ها جدا کند ، با گرده  جگر است بر  را که ، و سفیدی  است بر دو تهیگاه
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 را بخورد، در   آن  از کاهنان یو هر ذکور6 .  است  جرم  قربانی این. سوزاند بخداوند   بجهت آتشین
  .  است اقداس  قدس این.  شود  خورده  مقدس مکان

 کند  کفاره   آن  به  که کاهنی.   است  قانون آنها را یک.   است  گناه  مانند قربانی  جرم قربانی«7  
   قربانی  پوست  کاهن  را گذراند، آن  کسی  سوختنی  قربانی  که و کاهنی8 . او خواهد بود از آن

 شـود و هـر   در تنـور پخته  که  آردی و هر هدیـه9 . دارد  خـود نگاه گذرانیـد برای   را که سوختنی
  و هر هدیـه10 . را گذرانیـد خواهـد بـود  آن ه ک  کاهـن  شـود از آن  ساخته  یـا سـاج  بـر تابـه چه

  تفـاوت  بی  هـارون  پسـران  همـه آن، از   خشک ، خواه  شده  سرشتـه  روغـن  به ، خواه آردی
  .یکدیگـر خواهـد بـود

   را برای اگر آن12 . بگذراندخداوند نزد   کسی  که  سالمتی  ذبیحه  قانون  است و این«11  
   فطیر مالیده ، و نازکهای  روغن  به  شده  فطیر سرشته  تشکر، قرصهای  با ذبیحه تشکر بگذراند پس

با 13 . را بگذراند  روغن  به  شده شته سر ، قرصهای  شده  آمیخته ز آرد نرم، و ا  روغن  به شده
 از  و از آن14 . خود بگذراند  تشکر سالمتی بیحه ذ  خود را همراه دار قربانی  خمیر مایه  نان قرصهای
  ذبیحه   خون  که  کاهن بگذراند، و از آن آنخداوند  نزد   افراشتنی  هدیه  را برای  یکی هر قربانی
 شود،   خورده  وی  او در روز قربانی  تشکر سالمتی  ذبیحه و گوشت15 .پاشد خواهد بود  را می سالمتی
   ذبیحه  که  باشد، در روزی  یا تبرعی  او نذری  قربانی و اگر ذبیحه16 . نگذارد  را تا صبح  از آن چیزی

   ذبیحه  گوشت و باقی17 . شود روز خورده   آن  در فردای  آن  شود، و باقی گذراند خورده خود را می
   خورده  او در روز سوم  سالمتی  ذبیحه  از گوشت و اگر چیزی18 . شود  سوخته  آتش  به ر روز سومد

و .  خواهد بود  نخواهد شد، نجس  را گذرانید محسوب  آن  که  کسی  نخواهد شد و برای شود مقبول
 برخورد،   هر چیز نجس  به  که و گوشتی19 . خواهد شد متحمل خود را  د گناه را بخور  آن  که کسی
 از   که  کسی لیکن20.  بخورد  گوشت  طاهر باشد از آن  شود، و هر که  سوخته  آتش  نشود، به خورده
 خود   از قوم  کس  او بر او باشد، آن  بخورد و نجاست  استخداوند   برای  که  سالمتی  ذبیحه گوشت
 هر  ، خواه  نجس  بهیمه ، خواه  آدمی  نجاست  را خواه  هر چیز نجس  که و کسی21. د خواهد ش منقطع

   کس  بخورد، آن  استخداوند   برای  که  سالمتی  ذبیحه  کند، و از گوشت  را لمس  نجس چیز مکروه
  ». خواهد شد  خود منقطع از قوم

 گاو  ه پی هیچ: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«23:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22  
شود،  می   هر کار استعمال  برای  شده  دریده  حیوان  مردار و پیه اما پیه24 .و گوسفند و بز را مخورید
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خداوند     برای  آتشین  هدیه  از آن  که  جانوری  پیه زیرا هر که25 . نشود  هرگز خورده لیکن
   خواه  از مرغ  را خواه  خون و هیچ26 . شود  خود منقطع رد، از قوم خو  که  کس گذرانند بخورد، آن می

   از قوم  کس  بخورد، آن  خون  از هر قسم  که هر کسی27 . خود مخورید  مسکنهای  در همه ماز بهای
  ». خواهد شد خود منقطع

  هر که: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«29:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 28  
خداوند   خود نزد  سالمتی ود را از ذبیحه خ  بگذراند، قربانیخداوند   خود را برای  سالمتی ذبیحه
   بجهت  بیاورد تا سینه  را با سینه  را بیاورد، پیهخداوند   آتشین  خود هدایای  دستهای به30 .بیاورد
   از آن  بسوزاند، و سینه  را بر مذبح یه پ و کاهن31.  شود جنبانیدهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی هدیه
   خود به  سالمتی ح از ذبای  افراشتنی  هدیه  را برای  راست و ران32.  خواهد بود  و پسرانش هارون
   راست  ران را گذرانید،  وپیه  سالمتی  ذبیحه  خون  که  هارون  از پسران  کس آن33 . بدهید کاهن
   سالمتی ذبایح  از اسرائیل  را از بنی  افراشتنی  و ران  جنبانیدنی هنزیرا سی34 . خواهد بود  وی حصه
 ».  دادم اسرائیل  بنی  از جانب  ابدی ه فریض  به  و پسرانش  کاهن  هارون ، و آنها را به  گرفتم ایشان

   که ، در روزیخداوند   آتشین  از هدایای  پسرانش  مسح  و حصه  هارون  مسح ه حص  است این35
   داده  ایشان  به  امر فرمود کهخداوند  که36.  کنند  کهانتخداوند   آورد تا برای  را نزدیک ایشان

   ایشان نسلهای در   ابدی  فریضه  کرد، این  مسح اسرائیل  بنی  را از میان  ایشان  که شود، در روزی
  ربانی و ق  جرم  و قربانی گناه   و قربانی  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی  قانون  است این37 . است

   که  بود، در روزی  سینا امر فرموده  در کوه  موسی  بهخداوند  که38 ،  سالمتی  و ذبیحه تقدیس
  . سینا  بگذرانند در صحرایخداوند خود را نزد  های  را مأمور فرمود تا قربانی اسرائیل بنی

  

 را با او و رختها و   و پسرانش نهارو«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 8    

 در  به را   جماعت و تمامی3 . فطیر را بگیر  وسبد نان دو قوچ و   گناه  قربانی  و گوساله  مسح روغن
 آورد، و   عمل  بود به  امر فرموده  وی بهخداوند    چنانکه  موسی پس4 ».  کن  جمع  اجتماع خیمه

خداوند    آنچه  است این«:   گفت  جماعت  به و موسی5 .د شدن  جمع  اجتماع  در خیمه به  جماعت
   آب  را به ، و ایشان آورد  را نزدیک  و پسرانش  هارون  موسی پس6 ». شود  کرده  که  است فرموده
، و ایفود   ساخت  ردا ملبس ، و او را به  را بر او پوشانید و کمربند را بر او بست و پیراهن7 . داد غسل
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بند را بر او  و سینه8   استوار ساخت وی  را بر ، آن  و زنار ایفود را بر او بسته اشترا بر او گذ
   آن ر پیش د  نهاد، و بر عمامه  را بر سرش و عمامه9 .بند گذارد  را در سینه  و تمیم  و اوریم گذاشت

  .د بو  را امر فرموده  موسیخداوند   را نهاد، چنانکه  افسر مقدس ، یعنی  زرین کهتن
، آنها را   کرده سح بود م  در آن  را که  و آنچه ، مسکن  را گرفته  مسح  روغن و موسی10  
 و   و حوض  اسبابش  و همه  پاشید، و مذبح  مرتبه  هفت  را بر مذبح  از آن و قدری11 . نمود تقدیس

، او   ریخته ر سر هارون را ب  مسح  از روغن و قدری12 . نماید  کرد، تا آنها را تقدیس  را مسح اش پایه
 پیراهنها را  ، بر ایشان  آورده  را نزدیک  هارون  پسران و موسی13 . نماید  کرد تا او را تقدیس مسحرا 

 را امر   موسیخداوند   نهاد، چنانکه  و کالهها را بر ایشان  بست پوشانید و کمربندها را بر ایشان
  . بود فرموده
  ر گوساله خود را بر س  دستهای  و پسرانش  را آورد، و هارون  گناه  قربانی  گوساله پس14  
   به  هر طرف  به  مذبح ، بر شاخهای  را گرفته  خون  کرد، و موسی  را ذبح و آن15 . نهادند  گناه قربانی
 نمود  س را تقدی ، آن  ریخته  مذبح  را بر بنیان ، و خون  را طاهر ساخت  خود مالید، و مذبح انگشت

 آنها را   و پیه  جگر و دو گرده  بر احشا بود و سفیدی  را که  پیه و همه16 . نماید  کفاره رایشتا ب
 از   را بیرون  و سرگینش  و گوشتش  و پوستش و گوساله17  سوزانید  آنها را بر مذبح  موسی، و گرفت

 را   سوختنی  قربانی  قوچ سپ18 . بود  را امر فرموده موسیخداوند    سوزانید، چنانکه  آتش  به لشکرگاه
 کرد، و   را ذبح و آن19 . نهادند  خود را بر سر قوچ تهای دس  و پسرانش  آورد، و هارون نزدیک
  چربی ها و  سر و قطعه  کرد، و موسی  قطعه  را قطعه و قوچ20 . پاشید  مذبح  اطراف  را به خون  موسی

  . سوزانید  را بر مذبح  قوچ مامی ت  و موسی ت شس  آب ها را به و احشا و پاچه21. را سوزانید
خداوند    بود، چنانکهخداوند   برای  آتشین  عطر خوشبو و هدیه  بجهت  سوختنی  قربانی این  
 و   آورد، و هارون  را نزدیک  تخصیص  قوچ  دیگر یعنی  قوچ پس22 .ود ب  را امر فرموده موسی

 را   از خونش  قدری  کرد، و موسی  را ذبح و آن23 .ند نهاد  خود را بر سر قوچ تهای دس پسرانش
 . او مالید  راست  پای  و بر شست او،  راست  دست  و بر شست  هارون  راست  گوش ، بر نرمه گرفته

، و بر   ایشان  راست  گوش  را بر نرمه  از خون  قدری  آورد، و موسی  را نزدیک  هارون و پسران24
   مذبح  اطراف  را به  خون  مالید، و موسی  ایشان  راست  پای ، و بر شست  ایشان  راست  دست شست
   آنها و ران یه و پ  جگر و دو گرده ، و سفیدی  بر احشاست  را که  پیه  و همه  و دنبه و پیه25. پاشید
  ان ن  قرص  فطیر و یک  قرص بود، یکخداوند  حضور   به  فطیر که و از سبد نان26 .  را گرفت راست
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 و بر   هارون  را بر دست و همه27 . نهاد  راست  و بر ران ا بر پیه، و آنها ر  گرفت  نازک  و یک روغنی
 آنها  و موسی28 . بجنبانیدخداوند حضور   به  جنبانیدنی  هدیه و آنها را برای.  نهاد  پسرانش دستهای

 عطر   برای  تخصیص  هدیه این.  سوزانید ی سوختن  قربانی  باالی ، بر مذبح  گرفته  ایشان را از دستهای
خداوند  حضور   را به ، آن  را گرفته  سینه و موسی29 . بودخداوند   بجهت  آتشین خوشبو و قربانی

 را  موسیخداوند    بود چنانکه  موسی  حصه ، این  تخصیص  جنبانید، و از قوچ  جنبانیدنی  هدیه برای
  . بود امر فرموده

  و  را بر هارون ، آن  بود گرفته  بر مذبح  که  و از خونی  مسح  از روغن ی قدر و موسی30  
 و   و پسرانش  و رختهایش هارون  پاشید، و  با وی  پسرانش  و رختهای  و بر پسرانش رختهایش
 را نزد در  گوشت«:   را گفت  و پسرانش  هارون و موسی31 . نمود  تقدیس  را با وی  پسرانش رختهای
 امر   در آنجا بخورید، چنانکه  است  در سبد تخصیص  که  را با نانی  بپزید و آن اجتماع  خیمه

 . بسوزانید  آتش  را به  و نان ت گوش و باقی32.  را بخورند  آن  و پسرانش  هارون  که ، گفتم فرموده
   شود، زیرا که مام شما ت  تخصیص  ایام  که  مروید تا روزی  روز بیرون  هفت  اجتماع و از در خیمه33

امر  خداوند  ، همچنان  است  شده  امروز کرده چنانکه34.  خواهد کرد  روز شما را تخصیص در هفت
 بمانید،   روز و شب  اجتماع  روز نزد در خیمه  هفت پس35 . گردد  شما کفاره  بشود تا برای فرمود که

   همه  و پسرانش و هارون36 ». ام  مأمور شده د، زیرا همچنین دارید مبادا بمیری  را نگاهخداوندو امر 
 . بود بجا آوردند  امر فرموده  موسی  دست  بهخداوند را که  کارهایی

  

 را   اسرائیل  و مشایخ  و پسرانش  هارون ، موسی  در روز هشتم  شد که و واقع9    

، هر   سوختنی  قربانی  بجهت قوچی، و   گناه  قربانی  برای  نرینه ای گوساله«:   را گفت و هارون2.  خواند
   نرینه بزغاله: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی3 .  بگذرانخداوند حضور   بگیر، و به عیب دو را بی

و 4 . بگیرید  سوختنی  قربانی  برای عیب  و بی  ساله  هر دو یک ای  و بره ، و گوساله  گناه  قربانی برای
   به  شده  سرشته  آردی  شود، و هدیه  ذبحخداوند حضور  ، تا به  سالمتی  ذبیحه  برای  و قوچی گاوی
 بود   امر فرموده  موسی  را که  آنچه پس5 ».خواهد شد  بر شما ظاهرخداوند امروز   را، زیرا که روغن
  و موسی6 .ایستادندخداوند  حضور  ، به  شده  نزدیک  جماعت و تمامی.  آوردند  اجتماع  خیمه پیش
 بر شما ظاهر خداوند   بکنید، و جالل  که  است  امر فرمودهخداوند    که  کاری  است این«:  گفت
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 خود   سوختنی  خود و قربانی  گناه  بیا و قربانی  مذبح نزدیک«:   را گفت  هارون و موسی7 ».خواهد شد
،   کن  کفاره  ایشان  و بجهت ران را بگذ  قوم ، و قربانی  کن  کفاره  قوم  خود و برای ، و برای را بگذران

  ».  است  امر فرمودهخداوند  چنانکه
و 9 . کرد  بود ذبح  خودش ای بر  را که  گناه  قربانی ، گوساله  آمده  نزدیک  مذبح  به و هارون8  
   مذبح  را بر شاخهای ، آن  فرو برده  خون  خود را به  را نزد او آوردند و انگشت  خون  هارون پسران

   را بر مذبح  گناه  جگر از قربانی ها و سفیدی  و گرده و پیه10 .  ریخت  مذبح  را بر بنیان  خونالید وم
   آتش  به  لشکرگاه رون را بی  و پوست و گوشت11 . بود  امر فرموده را  موسیخداوندسوزانید، چنانکه 

   را به  آن او سپردند، و  را به  خون  هارون  کرد، و پسران  را ذبح  سوختنی و قربانی12 .سوزانید
   را بر مذبح  او سپردند، و آن  به  و سرش هایش  قطعه  را به و قربانی13 . پاشید  مذبح اطراف
  و قربانی15 . سوزانید  بر مذبح  سوختنی بانی و آنها را بر قر ها را شست و احشا و پاچه14. سوزانید

  ثل را م  کرد و آن  را ذبح ، آن  بود گرفته  قوم  برای  را که  گناه  آورد، و بز قربانی  را نزدیک قوم
و 17 . گذرانید  قانون  حسب  را به آن،   آورده  را نزدیک  سوختنی و قربانی16 . گذرانید  گناه  برای اولین
ر  ب  صبح  سوختنی  بر قربانی عالوه  را ، و آن  برداشت  از آن ، مشتی  آورده  را نزدیک  آردی هدیه
   خون  هارون  کرد، و پسران  بود ذبح  قوم  برای  را که  سالمتی  ذبیحه و گاو و قوچ18.  سوزانید مذبح
شاند پو  احشا را می  و آنچه  قوچ  گاو و دنبه و پیه19 . پاشید  مذبح  اطراف ا به ر  او سپردند و آن را به

  و هارون21 . سوزانید  را بر مذبح ند، و پیهها نهاد  را بر سینه و پیه20 . جگر را ها و سفیدی و گرده
   امر فرموده  موسی جنبانید، چنانکهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی  هدیه  را برای  راست ها و ران سینه
   داد، و از گذرانیدن  را برکت ، ایشان  برافراشته  قوم  سوی  خود را به  دستهای  هارون پس22 .بود

   اجتماع  خیمه  به  و هارون و موسی23 . بزیر آمد  سالمتی  و ذبایح تنی سوخ نی و قربا  گناه قربانی
  و آتش24 . ظاهر شد  قوم بر جمیعخداوند    دادند و جالل  را برکت ، قوم ه آمد  شدند، و بیرون داخل

 را   این قوم   تمامی  بلعید، و چون  را بر مذبح  و پیه  سوختنی ، قربانی  آمده  بیرونخداونداز حضور 
  . در افتادند  روی ، به  بلند کرده دیدند، صدای

  

 بر آنها  ، آتش  خود را گرفته  مجمره ، هر یکی  هارون  و ابیهو پسران و ناداب10    

   نزدیکخداوند حضور   بود، به  را نفرموده  ایشان  که  غریبی ، آتش  گذارده و بخور بر آن. نهادند
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  پس3 . مردندخداوند حضور   را بلعید، و به ، ایشان  در شده  بهخداوندر  از حضو و آتش2 .آوردند
   من  به  که  از آنانی  که  است ، و گفته فرمودهخداوند    آنچه  است این«:   گفت  هارون  به موسی
   هارون پس» .  یافت  خواهم  جالل  قوم  شد، و در نظر تمامی  خواهم  کرده  آیند تقدیس نزدیک

:   گفت  ایشان ، به  را خوانده  هارون  عموی  عزیئیل ، پسران  و الصافان  میشائیل و موسی4 .شد  وشخام
 را  ، ایشان  آمده  نزدیک پس5 ».ببرید   لشکرگاه  بیرون  قدس  خود را از پیش ، برادران  آمده نزدیک«

  .بود   گفته  موسی  بردند، چنانکه  لشکرگاه  بیرون  ایشان در پیراهنهای
 سر خود را باز مکنید و  مویهای«:   العازار و ایتامار را گفت  و پسرانش  هارون و موسی6  
   شما یعنی اما برادران.  بشود  جماعت  بر تمامی و غضب.  مزنید مبادا بمیرید  خود را چاک گریبان
  و از در خیمه7 .کرد خواهند   ماتم  است افروختهخداوند    که  آتشی  بجهت  اسرائیل اندان خ تمام

   آنچه  حسب  به پس» .  بر شماستخداوند   مسح د مبادا بمیرید، زیرا روغن مروی  بیرون اجتماع
  .، کردند  گفت موسی

   داخل  اجتماع  خیمه  به  با تو چون تو و پسرانت«9 : ، گفت  کرده  را خطاب  هارونخداوندو 8  
و تا در 10 . شما  در نسلهای  ابدی  فریضه ت اس این. ید منوشید مبادا بمیر  و مسکری شوید، شراب

   را که  فرایضی  همه اسرائیل  بنی و تا به11  و طاهر تمیز دهید،  نجس و  و غیرمقدس  مقدس میان
  ». دهید ، تعلیم  است  گفته شان ای  برای  موسی  دست  بهخداوند
 از   که  آردی هدیه«:   بودند گفت  باقی  که العازار و ایتامار  و پسرانش  هارون  به و موسی12  
 بخورید زیرا  ح نزد مذب خمیرمایه  را بی  بگیرید، و آن  است  ماندهخداوند   آتشین هدایای
   حصه  اینخداوند   آتشین  از هدایای ورید زیرا که بخ  مقدس  را در مکان و آن13 .  است اقداس قدس

 را تو و   افراشتنی  و ران  جنبانیدنی و سینه14 . ام مور شده مأ  چنانکه  توست ن پسرا تو و حصه
   حصه  برای اسرائیل  بنی  سالمتی  بخورید، زیرا اینها از ذبایح  پاک  با تو در جای  و دخترانت پسرانت

   پیه  آتشین  را با هدایای  جنبانیدنی  و سینه  افراشتنی ران15 .  است  شده  داده  پسرانت  حصهتو و
 خواهد   پسرانت  تو و از آن  شود، و از آن جنبانیدهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی یاورند، تا هدیهب

   را طلبید و اینک  گناه  بز قربانی و موسی16 ».  است  امر فرمودهخداوند   چنانکه  ابدی  فریضه بود، به
چرا «17 : ، گفت  نموده  بودند خشم قی با  که  هارون  بر العازار و ایتامار پسران  بود، پس  شده سوخته
 بود   شده  شما داده ، و به  است اقداس  قدس  آن  نخوردید؟ زیرا که  مقدس  را در مکان  گناه قربانی
   اندرون  به  آن  خون اینک18 . کنید  کفارهخداوند حضور   به  ایشان ، برای  را برداشته  جماعت تا گناه
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  هارون19 ».  بودم  امر کرده اشید، چنانکه ب  خورده  را در قدس  آن بایست می   نشد، البته  آورده قدس
خداوند   حضور  خود را به  سوختنی قربانی خود و   گناه  امروز قربانی اینک«:   گفت  موسی به

 آیا  خوردم  را می ناه گ  اگر امروز قربانی ، پس  است  شده  واقع  چیزها بر من گذرانیدند، و چنین
  . پسند آمد  را شنید، در نظرش  این  موسی چون20 »د؟ش  میخداوند منظور نظر

  

 را  اسرائیل بنی«2 :  گفت  ایشان ، به  کرده ا خطاب ر  و هارون  موسیخداوندو 11    

   بر روی  که  بهایمی باید بخورید، از همه  می  هستند که اینها حیواناتی: ، بگویید  کرده خطاب
اما از 4.  را بخورید ، آن  از بهایم ای  دارد و نشخوار کننده  تمام  شکاف  که  سم  شکافتههر3 .اند زمین

   سم  شکافته کند لیکن  شتر، زیرا نشخوار می مخورید، یعنی  اینها را  سم  و شکافتگان نشخوارکنندگان
   برای ، این یست ن م س کند اما شکافته ، زیرا نشخوار می و ونک5 .  است  شما نجس  برای ، آن نیست

   شما نجس  برای ، این یست ن  سم  شکافته کند ولی ، زیرا نشخوار می و خرگوش6 .  است شما نجس
 شما   برای کند، این  نشخوار نمی  دارد لیکن  تمام  و شکاف  است  سم ، زیرا شکافته و خوک7 . است
  از همه9 .اند  شما نجس مکنید، اینها برای   آنها را لمس  آنها مخورید و الش از گوشت8 .  است نجس
 در نهرها،   در دریا خواه  خواه  دارد در آب  پر و فلس  اینها را بخورید، هر چه  است  در آب آنچه

   و همه  آب  حشرات  ندارد در دریا یا در نهرها، از همه  پر و فلس و هر چه10 .وریدآنها را بخ
  اند، از گوشت  نزد شما مکروه البته11 . باشند اینها نزد شما مکروهند، باش  می  در آب  که جانورانی

  ندارد نزد شما مکروه   در آبها پر و فلس هر چه12 . دارید  آنها را مکروه و الشهایآنها مخورید 
خوار   و استخوان اند، عقاب  نشوند، زیرا مکروه  دارید، خورده  اینها را مکروه و از مرغان13 .خواهد بود

 و جغد و  و شترمرغ16 .  آن  اجناس  به و غراب15 .  آن  اجناس  و الشخوار به کرکسو 14 .ربحرو نس
 و  و لقلق19 .  سقا و رخم و قاز و مرغ18.  و بوتیمار  و غواص و بوم17 .  آن  اجناس  و باز به  دریایی مرغ

 شما  روند برای  بر چهارپا می ه بالدار ک  حشرات و همه20 .  و هدهد و شبپره  آن  اجناس به  کلنگ
 بر   که روند، هر کدام  بر چهار پا می  بالدار که  حشرات  اینها را بخورید از همه لیکن21. اند مکروه
 و   آن  اجناس  به ملخ.  اینها را بخورید  قسم از آن22 . دارند  بر زمین  جستن قها برای خود سا پایهای
   بالدار که و سایر حشرات23 .  آن  اجناس  به  و حدب  آن ناس اج به   و حرجوان  آن  اجناس دبا به

   کند تا شام  آنها را لمس  الش شوید، هرکه  می از آنها نجس24 .اند  شما مکروه برای چهار پا دارند
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 . باشد  نجس د را بشوید و تا شام خو  آنها را بردارد، رخت  از الش  چیزی و هر که25.  باشد نجس
 شما   ندارد و نشخوار نکند اینها برای  تمام  شکاف  باشد لیکن  سم  شکافته  که ای ر بهیمهو ه26

 بر   که  جانورانی  پا رود از همه  بر کف و هر چه27.   است  کند نجس  آنها را لمس نجسند، و هر که
و 28 . باشد  نجس ام کند تا ش  را لمس آنها  الش اند، هر که  شما نجس روند، اینها برای چهار پا می

  .اند  شما نجس اینها برای.  باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام  آنها را بردارد، رخت  الش هر که
 و  و موش کور  موش: اند  شما نجس خزند اینها برای  می  بر زمین  که و از حشراتی«29  

 اینها   حشرات از جمیع31 . لمون و بوق  و کرباسه و چلپاسه   و ورل و دله30 ،  آن  اجناس سوسمار به
 از   یکی  که و بر هر چیزی32  باشد،  نجس  کند تا شام  را لمس آنها  الش هر که: اند  شما نجس برای

؛ هر   جوال ، خواه  چرم ، خواه  رخت ، خواه  چوبی  هر ظرف  باشد، خواه  بیفتد نجس اینها بعد از موتش
 . طاهر خواهد بود اشد، پس ب  نجس  شود و تا شام  گذاشته  آب شود در  کار کرده  در آن  که ظرفی

 . را بشکنید  باشد و آن  نجس ت اس  در آن  بیفتد آنچه  از اینها در آن  یکی  که  سفالین و هر ظرف33
   که  باشد، و هر مشروبی  شد نجس  ریخته  بر آن  شود، اگر آب  خورده  که  در آن هر خوراک34

 آنها بیفتد   از الش ای  پاره  که و بر هر چیزی35 . باشد  نجس  است  ظرف  در چنین ه شود ک آشامیده
و 36 .خواهند بود  اند و نزد شما نجس  شود؛ اینها نجس ، شکسته  اجاق  تنور، خواه  باشد، خواه نجس
خواهد    کند نجس نها را لمس آ  الش  هر که  لیکن  باشد طاهر است  آب  مجمع  که  و حوض چشمه

 اگر  لیکن38 .  شود بیفتد طاهر است اید کاشته ب  که  کاشتنی  آنها بر تخم  از الش ای و اگر پاره37 .بود
و اگر 39 . باشد  شما نجس  برای یفتد، این ب  آنها بر آن  از الش ای  شود و پاره  ریخته  بر تخم آب
   نجس  کند تا شام  را لمس  آن  الش  بمیرد، هر که  است  شما خوردنی  برای  که  از بهایمی یکی
   آن  الش و هر که.  باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام  را بخورد رخت  آن  الش و هر که40 .باشد

  . باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام را بردارد، رخت
   راه شکم بر  و هر چه42 . نشود ؛ خورده  است خزد مکروه ی م  بر زمین  که و هر حشراتی«41  

   بر زمین  که  حشراتی  همه  دارد، یعنی  زیاده  پایهای  رود و هر چه  بر چهارپا راه رود و هر چه
  خزد مکروه  می  که  هر حشراتی  را به خویشتن43 .اند  مکروه ا را مخورید زیرا کهخزند، آنه می

 شما   خدای  یهوه زیرا من44. ید شو  مسازید، مبادا از آنها ناپاک  آنها نجس مسازید، و خود را به
   همه  را به  خویشتن  پس  هستم  قدوس  باشید، زیرا من  نمایید و مقدس  خود را تقدیس ، پس هستم

 مصر   شما را از زمین  که  هستم  یهوه زیرا من45 . مسازید خزند نجس  می  بر زمین  که حشراتی
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   قانون  است این46 .  هستم  قدوس باشید زیرا من  دس مق ، پس  شما باشم  تا خدای  آوردم بیرون
تا در 47 .خزد  می  بر زمین  که کند و هر حیوانی  می  در آبها حرکت  که  و هر حیوانی  و مرغان بهایم
 نشوند امتیاز   خورده  که  شوند و حیواناتی  خورده  که  حیواناتی  و طاهر و در میان  نجس میان
  ».بشود

  

: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب وسی مخداوندو 12    

   حیضش  طمث  ایام فق باشد، موا  روز نجس  هفت  بزاید، آنگاه ای ، پسر نرینه  شده  آبستن  زنی چون
 تطهیر خود   روز در خون  و سه و سی4 . شود  او مختون  غلفه  گوشت شتمو در روز ه3 . باشد نجس

 . شود  تمام  طهرش نشود، تا ایام   داخل  مقدس  مکان  ننماید، و به  را لمس  چیز مقدس هیچبماند، و 
 روز در  ش و ش  باشد، و شصت  خود نجس  طمث  مدت  برحسب  بزاید، دو هفته و اگر دختری5

   برای  ساله  یک ای  شود، بره  پسر یا دختر تمام  برای  طهرش  ایام و چون6 . تطهیر خود بماند خون
 .د بیاور  نزد کاهن  اجتماع  در خیمه  به  گناه  قربانی  برای ای  کبوتر یا فاخته  و جوجه  سوختنی قربانی

 خود   خون  خواهد کرد، تا از چشمه  کفاره خواهد گذرانید، و برایشخداوند  حضور   را به و او آن7
   بره  قیمت  او به و اگر دست8 . دختر اه پسر خو  بزاید، خواه ه ک  آن  قانون  است این. طاهر شود
   قربانی  برای  و دیگری  سوختنی  قربانی  برای  کبوتر بگیرد، یکی  یا دو جوجه  دو فاخته نرسد، آنگاه

  ». خواهد کرد، و طاهر خواهد شد  کفاره  وی  برای و کاهن.  گناه
  

   را در پوست  شخصی چون«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 13    

 او را   باشد، پس  برص  مانند بالی  بدنش  در پوست  بشود، و آن  براق ای  یا قوبا یا لکه  آماس بدنش
   در پوست  بال را که  آن و کاهن3 . باشند بیاورند کهنه   که  از پسرانش  یا نزد یکی  کاهن نزد هارون

 گودتر   بدنش ، و نمایش بال از پوست  است فید گردیدهاگر مو در بال س.  نماید  باشد مالحظه بدنش
 در   براق  لکه و اگر آن4 . او بدهد  نجاست ه ب  او را ببیند و حکم  کاهن ، پس  است  برص باشد، بالی

   آن  کاهن ، آنگاه  سفید نگردیده  آن  گودتر ننماید، و موی  سفید باشد، و از پوست  بدنش پوست
   بال در نظرش  نماید، و اگر آن  او را مالحظه  کاهن و روز هفتم5 . دارد  نگاه روز مبتال را هفت
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و در روز 6 . دارد  روز دیگر نگاه او را هفت   کاهن ، پس  نشده  پهن  باشد، و بال در پوست ایستاده
  ، کاهن  است  نگشته  پهن ، و در پوست  شده  رنگ  کند، و اگر بال کم  او را باز مالحظه  کاهن هفتم
  و اگر قوبا در پوست7 . خود را بشوید و طاهر باشد  رخت.  قوبا است آن.  بدهد  طهارتش  به حکم
 . بنماید  کاهن ر دیگر خود را به با  تطهیر نمود، پس  برای  کاهن  خود را به  که  شود بعد از آن پهن

  این.  او بدهد نجاست   به د، حکم باش  شده  پهن  قوبا در پوست  نماید، و هرگاه  مالحظه و کاهن8
  .  است برص

 نماید اگر   مالحظه و کاهن10 .ورند بیا  باشد او را نزد کاهن  در کسی  برص  بالی و چون«9  
 در  این11  باشد،  در آماس  زنده  خام ، و گوشت  را سفید کرده  باشد، و موی  سفید در پوست آماس
   نجس  ندارد زیرا که  دهد و او را نگاه  حکم  نجاستش  به کاهن.   است  مزمن  برص  بدنش پوست
 مبتال را از سر تا   آن  پوست ، تمامی  باشد و برص  شده  بسیار پهن  در پوست و اگر برص12.  است

  را فرو  بدن  تمام  نماید اگر برص  مالحظه  کاهن پس13  باشد،  بنگرد، پوشانیده  کاهن ه ک پا هر جایی
 . ، طاهر است  است  سفید شده دنش ب  همه چونکه.  دهد  مبتال حکم  تطهیر آن ، به ت اس گرفته

 را   زنده  گوشت و کاهن15 . خواهد بود در او ظاهر شود، نجس   زنده  گوشت  که  هر وقتی لیکن14
 و اگر16 .  است  برص  زیرا که  است  نجس  زنده  گوشت این.  او بدهد  نجاست  به ببیند و حکم

   بال به  کند و اگر آن  او را مالحظه و کاهن17 . بیاید  برگردد نزد کاهن  سفیدی  به  زنده گوشت
  .  دهد زیرا طاهر است  مبتال حکم  آن  طهارت  به  کاهن ، پس  است  شده  مبدل سفیدی
  ا لکه سفید ی  آماس  دمل و در جای19  باشد و شفا یابد،  دمل  آن پوست در   که و گوشتی«18  
 نماید و اگر   را مالحظه  آن و کاهن20 . بنماید  کاهن  را به د آید، آن پدی  سرخی  به  سفید مایل براق

   برص  بالی این.  دهد  او حکم  نجاست  به  کاهن ، پس  سفید شده  آن  گودتر بنماید و موی از پوست
 نباشد و   سفید در آن  موی د و اینک را ببین  آن و اگر کاهن21 .  است  درآمده  از دمل  که است

و اگر در 22 . دارد  روز نگاه او را هفت   کاهن  باشد، پس  رنگ  نباشد و کم  هم گودتر از پوست
   در جای  براق  لکه و اگر آن23. باشد  بال می این.  دهد  او حکم  نجاست  به ، کاهن  شده  پهن پوست

یا 24 . دهد  حکم  وی  طهارت  به  کاهن پس.   است  دمل ری گ  باشد، این  نشده ، پهن خود مانده
   به یل سفید ما  براق ، لکه  داغ  آن  زنده  باشد و از گوشت  آتش  داغ  آن  در پوست  که گوشتی
، و   سفید گردیده  براق اگر مو در لکه.  نماید  را مالحظه  آن  کاهن پس25  یا سفید پدید آید، سرخی

   او حکم  نجاست  به  کاهن پس.   است  درآمده  از داغ  که  است  برص  بنماید این گودتر از پوست

  سیزدهمفصل /الویان کتاب



163 

 سفید   موی  براق  در لکه  نماید و اینک  را مالحظه  آن و اگر کاهن26.   است  برص دهد زیرا بالی
  وز هفتمو در ر27 . دارد  روز نگه  او را هفت کاهن باشد،  رنگ کم  نباشد و نباشد و گودتر از پوست

   بالی این.  دهد کم ح  وی  نجاست  به ، کاهن  شده  پهن اگر در پوست.  نماید  او را مالحظه کاهن
   باشد، این رنگ  باشد و کم  نشده  پهن ، در پوست  خود مانده  در جای  براق و اگر لکه28 .  است برص
  .  است  داغ ری گ این.  دهد  حکم  وی  طهارت  به  کاهن پس.   است  داغ آماس

   بال را مالحظه  آن کاهن30  باشد،  داشته  در سر یا در زنخ ، بالیی  مرد یا زن و چون«29  
   او حکم  نجاست  به  کاهن  باشد، پس  در آن  زرد باریک  بنماید و موی اگر گودتر از پوست. نماید
 را ببیند، اگر گودتر از   سعفه ی بال  کاهن و چون31 .  است  سر یا زنخ  برص  یعنی فه سع این. دهد

و 32 . دارد  روز نگاه  را هفت  سعفه  مبتالی  آن  کاهن  نباشد، پس  در آن  سیاه  ننماید و موی پوست
 و  نباشد  زرد در آن ، و موی  نشده  پهن اگر سعفه.  نماید  بال را مالحظه  آن  کاهن در روز هفتم

   آن  را نتراشد و کاهن  سعفه  خود را بتراشد لیکن  موی اهآنگ33  ننماید،  گودتر از پوست سعفه
  اگر سعفه.  نماید  را مالحظه  سعفه  کاهن و در روز هفتم34 . دارد  روز نگاه ز هفت را با  سعفه مبتالی

   رخت دهد و او  وی  طهارت  به  حکم  کاهن  گودتر ننماید، پس ، و از پوست  نشده  پهن در پوست
 د، شو  پهن  در پوست  سعفه  طهارتش  به  اگر بعد از حکم لیکن35 .ید و طاهر باشدخود را بشو

 زرد را نجوید، او   موی  باشد، کاهن  شده  پهن  در پوست اگر سعفه.  نماید  او را مالحظه  کاهن پس36
 شفا   سعفه ، پس  در آمده  از آن  سیاه  باشد، و موی  ایستاده  سعفه اما اگر در نظرش37.   است نجس
  . بدهد  وی  طهارت  به  حکم کاهن و  او طاهر است.   است یافته

   سفید داشته  براق های  لکه  یعنی  براق های  خود لکه  بدن  در پوست  مرد یا زن و چون«38  
   بهق  و سفید باشد، این  رنگ  کم  ایشان  بدن ها در پوست اگر لکه.  نماید  مالحظه کاهن39 باشد،

، و   است  او اقرع باشد،  سر او ریخته  موی  که و کسی40 . او طاهر است.   درآمده از پوست   که تاس
، و طاهر   است  او اصلع باشد،  ریخته  پیشانی  سر او از طرف  موی  که و کسی41 .باشد طاهر می

 از   که  است  برص  آن باشد،  سرخی  به  سفید مایل  بالی  کل  یا پیشانی و اگر در سر کل42 .باشد می
 بال در   آن اگر آماس.  کند  او را مالحظه  کاهن پس43 .  است  او در آمده  کل ا پیشانی او ی سر کل
  او مبروص44  باشد،  بدن  در پوست  مانند برص،  سرخی  به  او سفید مایل  کل  او یا پیشانی سر کل
و اما 45 .  است  در سرش  وی بالی.  بدهد  وی است نج  به  حکم  البته کاهن. باشد  می ، و نجس است

  شیده او پو ، و شاربهای  سر او گشاده ، و موی  شده  او چاک  بال را دارد، گریبان  این  که مبروص
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 خواهد بود، و تنها بماند و   نجس  بال دارد، البته  که  روزهایی و همه46 .  نجس شود، و ندا کند نجس
  . باشد رگاه لشک  او بیرون مسکن

 در  خواه48 ، ای  پنبه  رخت  خواه  پشمین خت ر  باشد، خواه  داشته  برص  بالی  که و رختی«47  
 شود،   ساخته  از چرم  که ، یا از هر چیزی  از چرم  و چه  از پنبه  و چه  از پشم  در پود، چه تار و خواه

 در پود یا   در تار خواه ، خواه  یا در چرم خت باشد، در ر  سرخی  یا به  سبزی  به  بال مایل اگر آن49
   بال را مالحظه  آن و کاهن50 . شود  داده  نشان  کاهن به.  ست ا  برص  بالی ، این  چرمی در هر ظرف
   بال دارد، در روز هفتم  را که  چیزی و آن51 . دارد  روز نگاه  بال دارد هفت  را که  چیزی نماید و آن

 در هر   در پود، یا در چرم  در تار خواه  باشد، خواه  شده  پهن  بال در رخت  آناگر.  کند مالحظه
  پس52 .باشد  می  چیز نجس  و آن سد است مف  برص شود، این  می  استعمال  آن  برای  چرم  که کاری
 بال   که ی چرم ، یا در هر ظرف  در پنبه  خواه  در پشم  پود، خواه  تار و چه  را بسوزاند، چه  رخت آن

 کند،   را مالحظه  آن  کاهن اما چون53 . شود  سوخته  آتش به.   مفسد است  باشد، زیرا برص در آن
   کاهن پس54  باشد،  نشده  پهن  چرمی  هر ظرف در پود، یا در  در تار خواه ، خواه اگر بال در رخت

  و بعد از شستن55 . دارد ز دیگر نگاه رو  را هفت ن بال دارد بشویند، و آ  را که امر فرماید تا آنچه
   نشده  پهن ، هر چند بال هم  نشده  بال تبدیل  آن اگر رنگ.  نماید  مالحظه  بال دارد کاهن  چیز که آن

 باشد   درون در  آن  فرسودگی ، خواه  است  خوره این.   بسوزان  آتش  را به آن.   است  نجس باشد، این
   آن  باشد، پس  شده  رنگ  کم  آن  نماید، اگر بال بعد از شستن  مالحظه اهن ک و چون56 . یا در بیرون
   در تار خواه  خواه  رخت و اگر باز در آن57.  کند  از پود، پاره  از تار خواه  خواه  یا از چرم را از رخت

   آتش ارد به بال د  را که آنچه.   است  برص  برآمدن  ظاهر شود، این  چرمی در پود، یا در هر ظرف
   رفع  و بال از آن ای  شسته  را که  چرمی  پود، یا هر ظرف  تار و خواه  خواه  رخت و آن58.  بسوزان

   پشمین  در رخت  برص  بالی  قانون  است این59 ». شود و طاهر خواهد بود  شسته ه باشد، دوبار شده
  .  آن  یا نجاست  طهارت  به  حکم  برای رمی چ  در پود، یا در هر ظرف  در تار خواه  خواه ای یا پنبه

  

ز در رو:   مبروص  قانون  است این«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 14    

  اگر بالی.  کند  مالحظه  برود و کاهن لشکرگاه   بیرون و کاهن3 . شود  آورده  نزد کاهن تطهیرش
 باید تطهیر شود، دو   که  کسی  آن  برای د که بده  حکم کاهن4  باشد،  شده  رفع  از مبروص برص
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 را در   گنجشک  یک  امر کند که و کاهن5 . ارز و قرمز و زوفا بگیرند  چوب طاهر، و  زنده گنجشک
ز و قرمز و زوفا بگیرد  ار  را با چوب  زنده  اما گنجشکو6 . بکشند  روان  آب  بر باالی لین سفا ظرف

   که و بر کسی7 .، فرو برد  شده  کشته  روان  آب بر  که  گنجشکی  خون ه ب  زنده و آنها را با گنجشک
   را به زنده  و گنجشک.  بدهد  طهارتش  به  بپاشد، و حکم  مرتبه  باید تطهیر شود هفت از برص

 خود را   موی  خود را بشوید، و تمامی  باید تطهیر شود رخت  که  کس و آن8 . صحرا رها کند سوی
  فت تا ه  شود، لیکن  داخل  لشکرگاه  به و بعد از آن.  کند، و طاهر خواهد شد  غسل  آب  بهبتراشد، و
   و آبروی  خود را بتراشد از سر و ریش  موی  تمامی و در روز هفتم9 . خود بماند  خیمه روز بیرون
.  دهد  غسل  آب  خود را به  خود را بشوید و بدن  خود را بتراشد و رخت  موی  تمامی خود، یعنی

  . طاهر خواهد بود پس
 عشر  ، و سه عیب  بی  ساله  یک  ماده  بره ، و یک عیب  بی  نرینه  دو بره و در روز هشتم«10   
 او را   که  کاهن و آن11 . بگیرد  روغن  لج ، و یک  آردی  هدیه ، برای  روغن  به  شده  سرشته آرد نرم

   نزد در خیمهخداوند  حضور  چیزها به هیر شود، با اینتط باید   را که  کس کند، آن تطهیر می
   قربانی  برای  روغن  لج  را با آن ، آن  را گرفته  نرینه های  از بره  یکی و کاهن12.  حاضر کند اجتماع
   که  را در جایی و بره13.  بجنباندخداوند حضور   به  جنبانیدنی  هدیه و آنها را برای.  بگذراند جرم
   مثل  جرم  کند، زیرا قربانی  ذبح  مقدس کنند، در مکان  می  را ذبح  سوختنی  و قربانی  گناه نیقربا

 بگیرد، و   جرم  قربانی  از خون و کاهن14 .  است اقداس دس ق این.   است  کاهن  از آن  گناه قربانی
  و بر شست   راست دست   باید تطهیر شود، و بر شست  که  کسی  راست  گوش  را بر نرمه  آن کاهن
 . خود بریزد  چپ  دست  را در کف ، آن  گرفته  روغن  از لج  قدری و کاهن15 . بمالد  وی  راست پای

   مرتبه  خود دارد فرو برد، و هفت  چپ  در کف  که  روغنی  خود را به  راست  انگشت و کاهن16
   گوش  بر نرمه  است  وی  در کف  که غن رو  از باقی و کاهن17 .بپاشدخداوند  حضور    را به روغن
   خون  باید تطهیر شود، باالی  که  کس  آن  راست  پای  و بر شست  راست  دست  و بر شست راست

 باید تطهیر شود   که  کس  بر سر آن  است  کاهن  در کف  را که  روغن و بقیه18 . بمالد  جرم بانیقر
 را بگذراند، و   گناه  قربانی و کاهن19 . خواهد نمود  کفارهوندخدا حضور   به  وی  برای بمالد و کاهن

   را ذبح  سوختنی  قربانی نو بعد از آ.  نماید  او را کفاره  باید تطهیر شود نجاست  که  کس  آن برای
 خواهد کرد، و   کفاره  وی  بگذراند، و برای  را بر مذبح  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی و کاهن20 .کند

   قربانی  برای  نرینه  بره  یک  اینها نرسد، پس  به و اگر او فقیر باشد و دستش21. طاهر خواهد بود
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   روغن  به  شده  سرشته  عشر از آرد نرم  کند، بگیرد و یک  کفاره  وی  شود و برای  تا جنبانیده جرم
 برسد، و   آن  به  دستش ر، آنچه کبوت  یا دو جوجه و دو فاخته22 ،  روغن  لج  و یک آردی   هدیه برای
  . بشود  سوختنی  قربانی  و دیگری  گناه  قربانی یکی

 حضور   خود به  طهارت  برای  اجتماع  در خیمه  به  آنها را نزد کاهن و در روز هشتم«23  
   هدیه  آنها را برای  را بگیرد و کاهن  روغن  و لج  جرم  قربانی  بره و کاهن24 . بیاوردخداوند

   جرم  قربانی  از خون  نماید و کاهن  را ذبح  جرم و قربانی25 . بجنباندخداوند به حضور  جنبانیدنی
شود   تطهیر می  که  کسی ت راس  پای  و شست  راست  دست  و شست  راست  گوش ، بر نرمه گرفته
 در   که ز روغنی ا و کاهن27 . خود بریزد  چپ  دست  کف  را به  از روغن  قدری و کاهن26 .بمالد
 از  و کاهن28 . بپاشدخداوند حضور   به  مرتبه  خود هفت  راست  انگشت  خود دارد، به  چپ دست
   راست  پای  و بر شست  راست  دست  و بر شست  راست  گوش  دارد بر نرمه  در دست  که روغنی
   است  کاهن  در دست  که روغنی  و بقیه29 . بمالد  جرم  قربانی  خون ر جایشود، ب  تطهیر می  که کسی
 از  و یکی30 . کند  کفارهخداوند حضور   به  وی شود بمالد تا برای  تطهیر می  که  را بر سر کسی آن

   هر آنچه یعنی31 .بگذراند باشد   رسیده  آن  به  دستش  کبوتر را از آنچه  یا از دو جوجه دو فاخته
.   آردی  با هدیه  سوختنی  قربانی  را برای  و دیگری  گناه قربانی   را برای  برسد، یکی  آن  به  وی دست

   قانون  است این32 ». خواهد کرد  کفارهخداوند حضور  شود به  تطهیر می  که  کسی  برای و کاهن
  .رسد  تطهیر خود نمی  به  وی دست دارد، و   برص  بالی  که کسی

 را   آن  من  که  کنعان  زمین  به چون«34 : ، گفت ه کرد  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 33  
   شما عارض  ملک  از زمین ای  را در خانه  برص  شوید، و بالی  داخل دهم  می  ملکیت  شما به به

 بال   مثل آید که  نظر می  مرا به ، بگوید که  داده  را اطالع ، کاهن  آمده  خانه  صاحب آنگاه 35،  گردانم
   را خالی  بال، خانه  دیدن  برای  کاهن  شدن  از داخل  امر فرماید تا قبل و کاهن36 .  است در خانه

و 37  شود،  داخل  خانه  دیدن  برای ن کاه  شود، و بعد از آن  نجس  است  در خانه کنند، مبادا آنچه
، و از سرخی باشد یا   سبزی  به  مایل  از خطهای  خانه اگر بال در دیوارهای.  نماید بال را مالحظه

و 39 . روز ببندد  را هفت  رود و خانه  نزد در بیرون  از خانه  کاهن پس38  دیوار گودتر بنماید، سطح
  آنگاه40  باشد،  شده  پهن  خانه دیوارهای نماید اگر بال در   باز بیاید و مالحظه  کاهن در روز هفتم

 شهر   بیرون  ناپاک ای ج ، آنها را به  کنده ت بال در آنهاس  را که  امر فرماید تا سنگهایی کاهن
   ناپاک  جای  باشند به  تراشیده  را که  بتراشند و خاکی  را از هر طرف  خانه و اندرون41 .بیندازند
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،  گر گرفته دی  سنگها بگذارند و خاک  آن  جای ، به  دیگر گرفته و سنگهای42 . شهر بریزند بیرون
 باز   خانه ن و اندود کرد  سنگها و تراشیدن  اگر بال برگردد و بعد از کندنو43 . را اندود کنند خانه

   برص  باشد این  شده  پهن اگر بال در خانه.  نماید  بیاید و مالحظه  کاهن پس44  بروز کند، در خانه
   و تمامی  و چوبش  کند با سنگهایش  را خراب  خانه پس45 .  است  نجس  و آن است  مفسد در خانه

   که  روزهایی  شود در تمام  خانه  داخل و هر که46 . شهر بیندازند  بیرون  ناپاک ای ج  و به  خانه خاک
 در   خود را بشوید و هر که  بخوابد رخت  در خانه و هر که47 . خواهد بود  نجس  باشد تا شام هبست
 نماید اگر بعد از اندود  حظه بیاید و مال  کاهن و چون48 . خود را بشوید  خورد، رخت  چیزی خانه
   شده  بدهد، زیرا بال رفع  خانه  طهارت  به  حکم  کاهن  باشد، پس  نشده  پهن  بال در خانه  خانه کردن
 را در   گنجشک و یک50 . ارز و قرمز و زوفا بگیرد و چوب   دو گنجشک  تطهیر خانه و برای49 . است
، آنها   را گرفته  زنده  ارز و زوفا و قرمز و گنجشک و چوب51  نماید،  ذبح  روان  بر آب فالین س ظرف
   را به و خانه52 . بپاشد  بر خانه  مرتبه ، و هفت فرو برد  روان  و آب  شده  ذبح  گنجشک  خون را به
و 53 . ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید  چوب  و به  زنده  گنجشک  و به  روان  آب  و به  گنجشک خون

» . نماید و طاهر خواهد بود  را کفاره  صحرا رها کند، و خانه  سوی  شهر به  را بیرون نده ز گنجشک
  رایو ب56 ،  و خانه  رخت  برص و برای55 ،  سعفه  و برای  برص  هر بالی ی، برا  قانون  است این54

  این.  طاهر  وقت  چهباشد و  می  نجس  وقت  چه  که  دادن  تعلیم و برای57 .  براق  و قوبا و لکه آماس
  .  است  برص قانون

  

   را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 15    

و 3 .  است  نجس  جریانش  سبب  او به خود دارد  از بدن  جریان  که مردی: بگویید   ایشان ، به کرده
 از   جریانش  باشد خواه  روان  از گوشتش یانش جر  او، خواه  جریان  سبب ، به  نجاستش  است این

،   است  بخوابد نجس  بر آن  جریان  صاحب  که هر بستری4 .  اوست  نجاست این.  باشد  بسته گوشتش
   خود را بشوید، و به  نماید، رخت  بستر او را لمس و هر که5.   است  بنشیند نجس  بر آن و هر چه

   نشسته  بر آن  جریان  صاحب  بنشیند بر هر چه و هر که6 .باشد   نجس  کند، و تا شام  غسل آب
   جریان  صاحب  بدن و هر که7 . باشد  نجس  کند، وتا شام  غسل  آب  خود را بشوید و به بود، رخت
  و اگر صاحب8 . باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید و به  نماید، رخت را لمس
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 کند، و تا   غسل  آب  خود را بشوید، و به  رخت  کس  اندازد، آن  دهن ر آب طاه ، بر شخص جریان
   چیزی و هر که10 . باشد  سوار شود، نجس  بر آن ان جری  صاحب  که و هر زینی9 . باشد  نجس شام

 خود   چیزها را بردارد، رخت  این  باشد، و هر که  نجس  نماید تا شام  باشد لمس  زیر او بوده را که
   لمس  جریان  صاحب  را که و هر کسی11 . باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب را بشوید، و به
   کند و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید، وبه  باشد، رخت  نشسته  آب  خود را به نماید، و دست

  ظرف  شود، و هر  نماید، شکسته  را لمس  آن  جریان  صاحب  که  سفالین و ظرف12 . باشد نجس
  . شود  شسته  آب  به چوبین

 تطهیر خود   روز برای  هفت  باشد، آنگاه  خود طاهر شده  از جریان  جریان  صاحب و چون«13  
  و در روز هشتم14 . دهد و طاهر باشد  غسل  آب ا به خود ر  خود را بشوید و بدن بشمارد، و رخت

  ، آنها را به  آمده  اجتماع  در خیمه  بهاوند خد حضور    کبوتر بگیرد، و به  یا دو جوجه دو فاخته
و .   سوختنی  قربانی  برای  و دیگری  گناه  قربانی  برای  آنها را بگذراند، یکی و کاهن15 . بدهد کاهن
  . خواهد کرد  را کفاره  جریانشخداوند حضور   به  وی  برای کاهن

.  باشد  نجس  دهد، وتا شام  غسل  آب  خود را به  بدن  درآید تمامی  از کسی  منی و چون«16  
و هر 18 . باشد  نجس  شود، و تا شام شسته   آب  باشد به  بر آن  منی  که  و هر چرمی و هر رخت17

  . باشند  نجس  کنند و تا شام  غسل  آب  کند، به  مرد با او بخوابد و انزال  که زنی
   روز در حیض  باشد، هفت  خون  است  در بدنش  که  دارد، و جریانی  جریان و اگر زنی«19  

 خود   در حیض  که و بر هر چیزی20 . باشد  نجس  شام نماید، تا  او را لمس و هر که. خود بماند
   کند، رخت  بستر او را لمس و هر که21.  باشد  بنشیند نجس  که  باشد، و بر هر چیزی بخوابد نجس

   نشسته  او بر آن  را که  چیزی و هر که22.  باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب خود را بشوید، و به
 بر  و اگر آن23 . باشد  نجس  کند، و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید، و به  نماید رخت بود لمس

 . باشد  نجس  کند تا شام  را لمس چیز  آن  بود، چون  نشسته  او بر آن  که بستر باشد یا بر هر چیزی
و هر .  خواهد بود  روز نجس  باشد تا هفت  او بر وی  بستر شود و حیض او هم با  و اگر مردی24

  . خواهد بود  بخوابد نجس  بر آن  که بستری
   از زمان  دارد، یا زیاده  خون  خود جریان  حیض  بسیار، غیر از زمان  روزهای  که و زنی«25  
او .  خواهد بود  حیضش  روزهای ل مث  نجاستش  جریان  روزهای  دارد، تمامی  خود جریان حیض
   برای  بستر حیضش  بخوابد، مثل  خود بر آن  جریان  در روزهای  که و هر بستری26 .  است نجس
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  و هر که27.  خواهد بود  نجس  حیضش  نجاست  بنشیند مثل  بر آن  که و هر چیزی.  خواهد بود وی
   کند و تا شام  غسل  آب خود را بشوید و به   رخت پس. باشد  می  نماید نجس  چیزها را لمس این

  . باشد نجس
 طاهر   خود بشمارد، و بعد از آن  روز برای  باشد، هفت  خود طاهر شده و اگر از جریان«28  
   در خیمه  به ن کبوتر بگیرد، و آنها را نزد کاه  یا دو جوجه  دو فاخته و در روز هشتم29 .بودخواهد 
و .  بگذراند  سوختنی  قربانی  را برای  و دیگری  گناه  قربانی  را برای  یکی هنو کا30 .د بیاور اجتماع
   را از نجاست اسرائیل  بنی پس31.   کند کفارهخداوند   حضور  را به  جریانش  نجاست  وی  برای کاهن
 خود  ت سازند و در نجاس  نجس  است  ایشان  در میان  مرا که  جدا خواهید کرد، مبادا مسکن ایشان
  ».بمیرند

   شده  نجس  درآید و از آن  از وی  منی  که  دارد، و کسی  جریان  که  کسی  قانون  است این32  
   نجس  با زن  که ، و مردی  زن  مرد خواه  دارد خواه  جریان  و هر که  در حیضش و حایض33 .باشد

  .همبستر شود
  

مدند آ خداوند نزد   که ، وقتی ون دو پسر هار  را بعد از مردن  موسیخداوندو 16    

   قدس  به  را بگو که برادر خود هارون:   گفت  به موسیخداوند  پس«2 : ، گفت  کرده و مردند خطاب
   نشود، مبادا بمیرد، زیرا که  داخل  وقت  همه  است  بر تابوت  که  رحمت  کرسی  پیش  حجاب درون
  ای  بشود، با گوساله  قدس  داخل  چیزها هارون  با اینو3 . شد  ظاهر خواهم  رحمت  بر کرسیدر ابر
   را بپوشد، و زیر جامه  مقدس  کتان و پیراهن4.   سوختنی  قربانی  برای ، و قوچی  گناه  قربانی برای
  اینها رخت.  باشد  معمم  کتان  عمامه  شود، و به  بسته  کمربند کتان  باشد، و به  بر بدنش کتان

 دو بز  اسرائیل  بنی و از جماعت5. ، آنها را بپوشد  داده  غسل  آب  خود را به  بدن سپ.   است مقدس
 را   گناه  قربانی  گوساله و هارون6 . بگیرد نی سوخت  قربانی  برای  قوچ ، و یک  گناه  قربانی  برای نرینه
و دو بز را بگیرد و آنها 7 . نماید  خود کفاره  خانه  و اهل خود  بگذراند، و برای  خود اوست  برای که

   اندازد، یک  دو بز قرعه  بر آن و هارون8 . حاضر سازد  اجتماع  در خیمه  بهخداوند حضور  را به
   بر آنخداوند   برای  قرعه  را که  بزی و هارون9.    عزازیل  برای  قرعه  و یکخداوند   برای قرعه
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 برآمد   بر آن  عزازیل  برای  قرعه  که و بزی10 .بگذراند   گناه  قربانی  و بجهت بیاورد، برآمد نزدیک
  . صحرا بفرستد  به  عزازیل  برای را  نماید و آن  کفاره  حاضر شود، و بر آن زنده خداوند حضور  به

   خانه  خود و اهل  بیاورد، و برای  نزدیک  خود اوست  برای  را که  گناه  گاو قربانی و هارون«11  
   آتش  پر از زغال و مجمری12 . کند  ذبح  خود اوست  برای ا که ر  گناه اید، و گاو قربانی نم خود کفاره
  ، به شته بردا  شده  پر از بخور معطر کوبیده  و دو مشت  استخداوند حضور   به  که  مذبح از روی
 را   رحمت ی بنهد تا ابر بخور کرسخداوند حضور   به و بخور را بر آتش13 . بیاورد  حجاب اندرون

   به  رحمت ، بر کرسی  گاو گرفته و از خون14.  بپوشاند، مبادا بمیرد  است  شهادت  بر تابوت که
   مرتبه  هفت  رحمت  کرسی  روی  را پیش  از خون  بپاشد، و قدری  مشرق  طرف  خود به انگشت
   حجاب  اندرون  را به خونش نماید، و   ذبح  است  قوم  برای  را که  گناه  بز قربانی پس15 .بپاشد

   و پیش  رحمت  را بر کرسی  کند، و آن  بود عمل  کرده  گاو عمل  با خون  چنانکه بیاورد، وبا خونش
   سبب ، و به اسرائیل  بنی  نجاسات  سبب  نماید به  کفاره  قدس و برای16 . بپاشد  رحمت  کرسی روی

   نجاسات  در میان  با ایشان  که  اجتماع  خیمه ، و برای  ایشان  گناهان  با تمامی  ایشان تقصیرهای
   کردن  برای  که  نباشد، و از وقتی  اجتماع  در خیمه و هیچکس17 . بکند ، همچنین  است  ساکن یشانا

   خود و برای  خانه  اهل  خود و برای  برای  آید، پس  بیرون  که  بشود تا وقتی  قدس  داخل کفاره
 آید،   بیرون  استخداوند حضور   به  که  نزد مذبح پس18.  خواهد کرد  کفاره  اسرائیل  جماعت تمامی
   هر طرف  به  مذبح های ه را بر شاخ ، آن  بز گرفته  گاو و از خون  نماید، و از خون  کفاره  آن و برای
 را   تطهیر کند، و آن را  بپاشد و آن  بر آن  مرتبه  خود هفت  انگشت  را به  از خون و قدری19 .بپاشد
  . نماید  تقدیس اسرائیل  بنی ساتاز نجا

  گاه شود، آن  فارغ  مذبح  و برای  اجتماع  خیمه  و برای  قدس  برای  نمودن  از کفاره و چون«20  
   خطایای  بنهد، و همه  خود را بر سر بز زنده  دو دست و هارون21 . بیاورد  را نزدیک بز زنده

 نماید، و آنها را بر سر بز   اعتراف  ایشان  گناهان  را با همه  ایشان  تقصیرهای  همه و اسرائیل بنی
   زمین  را به  ایشان  گناهان و بز همه22 .ا بفرستد صحر  حاضر به  شخص  دست  را به بگذارد و آن

 شود، و   داخل  اجتماع  خیمه  به و هارون23 . صحرا رها کند  بز را به پس. رد بر خود خواهد ب ویران
 .، آنها را در آنجا بگذارد  کرده  بود بیرون  پوشیده  قدس  به  شدن  داخل  در وقت  را که  کتان رخت

   آید، و قربانی ، بیرون  خود را پوشیده  دهد، و رخت  غسل  آب  به  مقدس  خود را در جای و بدن24
  و پیه25 . نماید  کفاره  قوم  خود و برای  را بگذراند، و برای  قوم  سوختنی  خود و قربانی سوختنی
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   خود را بشوید و بدن  رها کرد رخت  عزازیل  بز را برای و آنکه26 . بسوزاند  را بر مذبح  گناه انیقرب
   و بز قربانی  گناه و گاو قربانی27 . شود  داخل  لشکرگاه  به  از آن دهد، و بعد  غسل  آب خود را به

 و   شود، و پوست  برده  لشکرگاه   بیرون شد،  آورده  کفاره  کردن  برای  قدس نها به آ  خون  را که گناه
   خود را بشوید و بدن  آنها را سوزانید رخت و آنکه28 .نند بسوزا  آتش  آنها را به  و سرگین گوشت

  . شود  داخل رگاه لشک  به  دهد، و بعد از آن  غسل  آب خود را به
   خود را ذلیل  جانهای  هفتم  از ماه  در روز دهم  باشد، که  دائمی  فریضه شما  برای و این«29  

 در  زیرا که30 . باشد  شما مأوا گزیده  در میان  که  غریبی  خواه  متوطن  کار مکنید، خواه سازید، و هیچ
 طاهر دخداون حضور   خود به  گناهان  خواهد شد، و از جمیع  تطهیر شما کرده  برای  روز کفاره آن

   فریضه  است این.  سازید  خود را ذلیل  جانهای ، پس  شماست  برای  آرامی  سبت این31 .خواهید شد
 را   نماید کفاره  پدر خود کهانت  باشد، تا در جای  شده ، و تخصیص  شده  مسح  که و کاهنی32.  دائمی
 نماید، و   کفاره  مقدس  قدس ایو بر33 . را بپوشد  مقدس  رختهای  یعنی  کتان و رختهای. بنماید
  و این34.  نماید  کفاره  قوم  جماعت  و تمامی  کهنه  نماید، و برای  کفاره  و مذبح  اجتماع  خیمه برای
  ر سال ه  مرتبه  یک  ایشان  گناهان  از تمامی اسرائیل  بنی  خواهد بود تا برای  دائمی  شما فریضه برای
  . آورد  بعمل  را امر فرمود، همچنان موسیخداوند    چنانکه پس» . شود کفاره

  

   و جمیع  و پسرانش هارون«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17    

هر 3 :گوید فرماید و می  میخداوند   که  کاری  است این:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی
   لشکرگاه  بیرون که نماید، یا آن  ذبح در لشکرگاه د یا بز گاو یا گوسفن  که  اسرائیل  از خاندان شخصی

خداوند    مسکن  پیشخداوند برای   نیاورد، تا قربانی  اجتماع  در خیمه  را به و آن4  نماید، ذبح
 خود   از قوم ص شخ  و آن  است  ریخته او خون.  خواهد شد  محسوب  خون  شخص بگذراند، بر آن

  کنند بیاورند، یعنی  می  در صحرا ذبح  خود را که  ذبایح اسرائیل  بنی آنکهتا 5 . خواهد شد منقطع
   برای  سالمتی  ذبایح  آنها را بیاورند، و آنها را بجهت  نزد کاهن  اجتماع  در خیمه  بهخداوندبرای 
 را   بپاشد، و پیه  اجتماع نزد در خیمه خداوند   را بر مذبح  خون و کاهن6 . نمایند  ذبحخداوند

   در عقب  که  دیوهایی  خود را برای ، ذبایح و بعد از این7 . شودخداوند  بسوزاند تا عطر خوشبو برای
  . خواهد بود  دائمی  فریضه ایشان   در پشتهای  ایشان  برای این.  ننمایند کنند دیگر ذبح آنها زنا می
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 شما مأوا گزینند   در میان  که ی و از غریبان  اسرائیل  از خاندان هر کس:  را بگو و ایشان«8  
خداوند    را برای  نیاورد، تا آن  اجتماع  در خیمه  را به و آن9  بگذراند،  یا ذبیحه  سوختنی انی قرب که

   یا از غریبانی  اسرائیل  از خاندان و هر کس10 . خواهد شد  خود منقطع  از قوم ص شخ آن. بگذراند
   خون  که  شخصی  خود را بر آن  روی  را بخورد، من  خون  هر قسم که  شما مأوا گزینند   در میان که

 جسد در   جان زیرا که11 .  ساخت هم خوا  منقطع  قومش ، و او را از میان گردانم  باشد برمی خورده
  که   است  کند، زیرا خون  شما کفاره  جانهای  تا برای ام  شما داده  به  را بر مذبح  آن ، و من  است خون
   نخورد و غریبی  از شما خون هیچکس:  ام  را گفته اسرائیل  بنی بنابراین12 .کند  می  کفاره  جان برای
   در میان  که  یا از غریبانی اسرائیل  از بنی و هر شخص13 . نخورد ا گزیند خون شما مأو  در میان که

 را بریزد و  ن آ  خون د صید کند، پسشو  می  خورده  را که  هر جانور یا مرغی شما مأوا گزینند، که
 را  اسرائیل  بنی ، پس  است  یکی  آن  و جان  آن جسد خون  هر ذی زیرا جان14 . بپوشاند  خاک به

ا  ر  آن ، هر که  است  آن  جسد خون  هر ذی  جسد را مخورید، زیرا جان  ذی  هیچ  خون ام گفته
  . خواهد شد بخورد منقطع

 خود را   بخورد، رخت ای  شده  یا دریده  میته  که  یا از غریبانی وطنان از مت و هر کسی«15  
 را نشوید و  و اگر آن16 . طاهر خواهد شد سپ.  باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب بشوید، و به

  ». خود خواهد بود  گناه  ندهد، متحمل  خود را غسل بدن
  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل یبن«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 18    

  بودید عمل  می  ساکن  در آن  مصر که  زمین  اعمال مثل3 .  شما هستم  خدای  یهوه من: بگو  ایشان
 منمایید، و   کرد عمل  خواهم  آنجا داخل  شما را به  من  که  کنعان  زمین  اعمال منمایید، و مثل

 دارید تا در آنها   مرا نگاه  مرا بجا آورید و فرایض ماحکا4 . رفتار مکنید  ایشان  فرایض حسببر
   که  هر آدمی  دارید، که  مرا نگاه  و احکام  فرایض پس5 .  شما هستم  خدای  یهوه یید، منرفتار نما

  .  هستم  یهوه  خواهد کرد، من آنها را بجا آورد در آنها زیست
   یهوه من.  او بکند عورت   ننماید تا کشف  نزدیکی  خویش  از اقربای  احدی  به  کس هیچ«6  
 او  ت عور کشف.   منما؛ او مادر توست  مادر خود را کشف  عورت  پدر خود یعنی عورت7 . هستم
   خواهر خود، خواه عورت9 .  پدر تو است  عورت آن.   مکن ف پدر خود را کش  زن عورت8 . مکن
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 . منما  را کشف ایشان  ، عورت  مولود بیرون ، چه خانه مولود در   چه  دختر مادرت ، خواه دختر پدرت
 .  تو است  اینها عورت، زیرا که  مکن  را کشف  ایشان ، عورت  و دختر دخترت  دختر پسرت عورت10
 او را   عورت  کشف  تو است باشد، او خواهر  شده  از پدر تو زاییده  که  پدرت  دختر زن عورت11

 خواهر مادر  عورت13 .  پدر تو است ، او از اقربای کن م خود را کشف خواهر پدر  عورت12 . مکن
 او   زن ، و به  مکن  برادر پدر خود را کشف عورت14 .  مادر تو است ، او از اقربای ن مک خود را کشف

 پسر تو  ، او زن  مکن  خود را کشف  عروس عورت15 .  تو است عمه)   منزله به(او .  منما نزدیکی
 .  برادر تو است  عورت آن.   مکن  برادر خود را کشف  زن عورت16.   مکن  او را کشف ورتع.  است

 او را  و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر، تا عورت.   مکن  کشف  را با دخترش  زنی عورت17
 او  مگیر، تا هیوی   را با خواهرش و زنی18 .  فجور است باشند و این  او می  از اقربای اینان.   کنی کشف

   در نجاست  زنی و به19.   نمایی ، کشف  است  او زنده  که  مادامی  او را با وی بشود، و تا عورت
، تا خود را  خود همبستر مشو  همسایه و با زن20 .  کنی  او را کشف منما، تا عورت   نزدیکی حیضش
  .  سازی  نجس با وی

  حرمت  خود را بی  خدای  و نام  مگذران  از آتش لک مو  خود را برای  از ذریت و کسی«21  
  .  هستم  یهوه من. مساز

،   مکن  جماع ای  بهیمه و با هیچ23 .  فجور است  این ، زیرا که  مکن  جماع  زن و با ذکور مثل«22  
 فجور  ین ا  کند، زیرا که  جماع  نایستد تا با آن ای  بهیمه  پیش ، و زنی  سازی  نجس  آن تا خود را به

  . است
   پیش  من  که  اینها امتهایی  همه  مسازید، زیرا به  را نجس  از اینها خویشتن  کدام  هیچ به«24  
   را از آن  گناهش ، و انتقام  است  شده  نجس و زمین25 .اند  شده ، نجس کنم  می ا بیرون شم روی

 دارید،   مرا نگاه  و احکام  شما فرایض پس26 . خواهد نمود  خود را قی  ساکنان  کشید، و زمین خواهم
 . شما مأوا گزیند  در میان  که ی غریب  و نه  متوطن  نیاورید، نه  عمل  فجور را به  از این  کدام و هیچ

   شده  نجس  کردند، و زمین فجور را  این  از شما بودند، جمیع  قبل  که  زمین  آن زیرا مردمان27
 از شما   قبل  را که  امتهایی  سازید، چنانکه  را نجس  کند، اگر آن  را نیز قی شما مبادا زمین28 . است

 باشند،   کرده  که  کسانی  فجور را بکند، همه  از این  یکی  که زیرا هر کسی29 .  است  کرده بودند، قی
   قبل  که زشت   رسوم  دارید، و از این  مرا نگاه  وصیت  پس30.  خواهند شد  خود منقطع  قوم از میان
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   خدای  یهوه من.  مسازید  آنها نجس  منمایید، و خود را به  عمل  است  شده  آورده  عمل از شما به
  ». شما هستم

  

 را  اسرائیل  بنی  جماعت تمامی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 19    

 از  هر یکی3 .  هستم  شما قدوس دای خ  یهوه ن م  باشید، زیرا که مقدس:  بگو  ایشان ، به  کرده خطاب
  به4 . م شما هست  خدای  یهوه  دارید، من  مرا نگاه های  نماید و سبت شما مادر و پدر خود را احترام

و 5 .  شما هستم  خدای  یهوه من. زید خود مسا  برای  شده  ریخته  مکنید، و خدایان  بتها میل سوی
 را   آن  که در روزی6  شوید،  را بگذرانید تا مقبول آنرانید،  بگذخداوند نزد   سالمتی  ذبیحه چون
   آتش  بماند به سوم تا روز   از آن  شود، و اگر چیزی  روز خورده  آن و در فردای.  نمایید ذبح

 را   آن و هر که8 . نخواهد شد باشد، مقبول  می روه شود، مک  خورده و اگر در روز سوم7 . شود سوخته
   کس ، آن  است  کرده حرمت  را بیخداوند    خود خواهد بود، زیرا چیز مقدس  گناه لبخورد، متحم

  . خواهد شد  خود منقطع از قوم
  محصول نکنید، و   خود را تمام  مزرعه های  خود را درو کنید، گوشه  زمین  حاصل و چون«9  

   تاکستان  شده  ریخته های  خوشه منما، و چینی  خود را دانه و تاکستان10 . مکنید چینی خود را خوشه
  .  شما هستم  خدای  یهوه  بگذار، من  فقیر و غریب ، آنها را برای خود را بر مچین

   دروغ  قسم  من  نام و به12 . مگویید ایید، و با یکدیگر دروغ مکنید، و مکر منم دزدی11  
  .  هستم  یهوه ، من  باشی نموده  حرمت  خود را بی  خدای  نام مخورید، که

  . نماند مزد مزدور نزد تو تا صبح، و   مکن  منما، و ستم  خود را غصب  همسایه مال13 
   یهوه ، من  خود بترس ای مگذار، و از خد  لغزش  کور سنگ  روی ، و پیش  مکن کر را لعنت14  
  . هستم

  مدار، و درباره   را محترم  منما و بزرگ ، و فقیر را طرفداری  مکن انصافی  بی در داوری15  
  ؛  بکن  داوری  انصاف  خود به یههمسا

  من.   خود مایست  همسایه ، و بر خون  مکن  گردش چینی  سخن  خود برای  قوم در میان«16  
  .  هستم یهوه
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 او   سبب به، و   کن  خود را تنبیه  همسایه  منما، البته  خود بغض برادر خود را در دل«17  
  تن خویش  خود را مثل  مورز، و همسایه  مگیر، و کینه  خود انتقام  قوم از ابنای18 .  مباش  گناه متحمل
  .  هستم  یهوه من.  نما محبت

 خود را   وامدار؛ و مزرعه  جماع  به  آن  خود را با غیر جنس بهیمه.  دارید  مرا نگاه فرایض«19  
  . ر خود مکن در ب  شده  بافته سم از دوق  مکار؛ و رخت  تخم  دو قسم به

   نداده  باشد، اما فدیه  کنیز و نامزد کسی  زن  همبستر شود و آن  با زنی  که و مردی«20  
 او آزاد   نشوند زیرا که ه کشت  باید کرد، لیکن  را سیاست ، ایشان  او بخشیده  به  آزادی ، و نه شده
 . بیاورد  اجتماع  در خیمه بهخداوند   را نزد  جرم  قربانی  خود قوچ  جرم  قربانی و مرد برای21 .نبود

 خواهد کرد، و   کفاره  است  کرده  را که گناهشخداوند  نزد   جرم  قربانی  قوچ  به  وی  برای و کاهن22
  . خواهد شد  آمرزیده  است  کرده  که او از گناهی

   میوه د، پس نشاندی  خوراک  را برای  درخت  شدید و هر قسم  داخل  زمین  آن  به و چون«23  
  و در سال24.  نشود  باشد؛ خورده  شما نامختون  برای  سال  بشمارید، سه  آن  نامختونی  را مثل آن

 را بخورید   آن  میوه  پنجم و در سال25 . خواهد بود  مقدسخداوند تمجید   برای  آن  میوه  همه چهارم
 مخورید   چیز را با خون هیچ26 .  شما هستم  خدای  یهوه من. کند   شما زیاده  خود را برای تا محصول

 . خود را مچینید  ریش های و گوشه سر خود را متراشید،  های گوشه27.  مکنید  مزنید و شگون و تفأل
  .  هستم  یهوه من.  مکنید د داغ بر خو  نشان  مسازید، و هیچ  مجروح  مرده  خود را بجهت بدن28

 زنا شود و   مرتکب  وامدار، مبادا زمین  فاحشگی  او را به مساز، و عصمت دختر خود را بی«29  
  . پر از فجور گردد زمین

  .  هستم  یهوه من.  دارید  محترم مرا  مقدس  دارید، و مکان  مرا نگاه های سبت«30  
   نجس  ایشان  منمایید، تا خود را به  پرسش  مکنید، و از جادوگران  توجه  اجنه  اصحاب به«31  

  .  شما هستم  خدای  یهوه نم. زیدسا
  من.   خود بترس ای دار، و از خد  مرد پیر را محترم  سفید برخیز، و روی  ریش در پیش«32  

  .  هستم یهوه
 شما   در میان  که غریبی34 .شما مأوا گزیند، او را میازارید   با تو در زمین  غریبی و چون«33  

 مصر   شما در زمین  نما، زیرا که  خود محبت و را مثلو ا.  از شما باشد  متوطن مأوا گزیند، مثل
  .  شما هستم  خدای  یهوه من.  بودید غریب
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  ترازوهای36 .  یا در پیمانه  یا در وزن مایش در پی  مکنید، یعنی انصافی  بی  هیچ در عدل«35  
 را  شما  که ا هستم شم  خدای  یهوه من.  بدارید  راست  و هین  راست  و ایفه  راست  و سنگهای راست

.  دارید و آنها را بجا آورید  مرا نگاه  مرا و احکام  فرایض  جمیع پس37 .  آوردم  مصر بیرون از زمین
  ».  هستم  یهوه من
  

 از  هر کسی:  را بگو اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 20    

   بدهد، البته  مولک  خود به  از ذریت وا گزینند، که مأ  در اسرائیل  که  یا از غریبانی اسرائیل بنی
   خواهم  شخص  ضد آن  خود را به  روی و من3.  سنگسار کنند  او را با سنگ  زمین  شود؛ قوم کشته

،   است  داده  مولک  خود به  از ذریت ، زیرا که  ساخت  خواهم  منقطع  قومش گردانید، و او را از میان
 خود را   چشمان  زمین و اگر قوم4 . کند حرمت  مرا بی  قدوس  و نام سازد، ا نجس مر  مقدس تا مکان
   من آنگاه5 باشد، و او را نکشند،   داده  مولک  خود به  از ذریت  که  بپوشانند، وقتی  شخص از آن
 او   عقب در  را که  کسانی  گردانید، و او را و همه  خواهم  و خاندانش  شخص  ضد آن  خود را به روی

  .  ساخت  خواهم  منقطع  ایشان  قوم اند، از میان  زنا کرده  مولک ، در پیروی زناکار شده
 زنا کند،   ایشان  نماید، تا در عقب  توجه  و جادوگران  اجنه  صاحبان  سوی  به  که و کسی«6  

 .  ساخت خواهم  قطع من  قومش  گردانید، و او را از میان  خواهم  شخص  ضد آن  خود را به  روی من
   مرا نگاه و فرایض8.   شما هستم  خدای  یهوه  باشید، زیرا من  نمایید و مقدس  خود را تقدیس پس7

  . نمایم  می  شما را تقدیس  که م هست  یهوه من. ، آنها را بجا آورید داشته
پدر و مادر خود    شود، چونکه  کشته  کند، البته  پدر یا مادر خود را لعنت  که و هر کسی«9  
  . بر خود او خواهد بود ، خونش ست ا  کرده را لعنت
   و زانیه نی خود زنا نماید، زا  همسایه  با زن  هر که  زنا کند یعنی  دیگری  با زن  که و کسی«10  

 نماید، هر دو   پدر خود را کشف  پدر خود بخوابد، و عورت  با زن  که و کسی11 . شوند  کشته البته
 خود بخوابد، هر دو   با عروس و اگر کسی12 .  است  بر خود ایشان  ایشان خون.  شوند  کشته تهالب

 با  و اگر مردی13 .  است  بر خود ایشان  ایشان خون. اند  کرده فاحشگی.  شوند  کشته  البته ایشان
 بر خود   ایشان خون. د شون  کشته  البته هر دو ایشان. اند  بخوابد هر دو فجور کرده  با زن  مثل مردی
   سوخته  آتش  به او و ایشان.   است  قباحت  را بگیرد، این  و مادرش  زنی و اگر کسی14.   است ایشان

  بیستمفصل /الویان کتاب



177 

   شود و آن  کشته  کند، البته  جماع ای  با بهیمه  که و مردی15 . نباشد  شما قباحتی  تا در میانشوند،
 را   و بهیمه  زن  کند، آن  جماع  شود تا با آن  نزدیک ای یمه به  به  که و زنی16 . را نیز بکشید بهیمه
   دختر پدرش  خواهر خود را خواه  که و کسی17 .  آنها بر خود آنهاست خون شوند   کشته البته.  بکش
در .   است  رسوایی  را ببیند، این  وی  او را ببیند و او عورت  باشد بگیرد، و عورت  دختر مادرش خواه
.   است  کرده  خواهر خود را کشف  عورت  که  شوند، چون  خود منقطع  قوم  پسران شمان چ پیش
 نماید، او   او را کشف  بخوابد و عورت  حایض  با زن  که و کسی18 . خود خواهد بود  گناه ملمتح

  یان م از  ایشان ، هر دوی  است  نموده  خود را کشف  خون  و او چشمه  است  کرده  او را کشف چشمه
   کس ؛ آن  مکن  را کشف  یا خواهر پدرت  خواهر مادرت و عورت19 . خواهند شد  خود منقطع قوم

   با زن  که و کسی20 . خود خواهند بود  گناه  متحمل نایشا.   است  ساخته  خود را عریان خویش
  کس بی. اهند بود خو خود  گناه متحمل.   است  کرده  خود را کشف  عموی  خود بخوابد، عورت عموی

   برادر خود را کشف عورت.   است  نجاست  برادر خود را بگیرد، این  زن  که و کسی21 .خواهند بود
  . خواهند بود کس  بی.  است کرده

   که ، آنها را بجا آورید، تا زمینی  داشته  مرا نگاه  احکام  مرا و جمیع  فرایض  جمیع پس«22  
   من  که  قومهایی  رسوم و به23 . نکند  شوید، شما را قی  ساکن ن تا در آ مآور  آنجا می  شما را به من

 را   ایشان ند پس کارها را کرد  این  جمیع  رفتار ننمایید، زیرا که کنم  می  شما بیرون آنها را از پیش
 داد و   خواهم شما  را به  آن  خواهید بود ومن  زمین  این  شما وارث  شما گفتم و به24 .  داشتم مکروه
ما را از  ش  که  شما هستم  خدای  یهوه من.   است  شیر و شهد جاری  به  که  بشوید، زمینی  آن وارث

 و طاهر امتیاز   نجس  مرغان ، و در میان  طاهر و نجس  بهایم  در میان پس25 . ام امتها امتیاز کرده
   مسازید، که خزد مکروه  می  بر زمین  که  چیزی  هیچ  یا به  یا مرغ  بهیمه  خود را به کنید، و جانهای

   قدوس  یهوه  من  باشید زیرا که  مقدس  من و برای26 . باشند  تا نجس ام شما جدا کرده  آنها را برای
 یا جادوگر   اجنه  صاحب  که مرد و زنی27.  باشید  من  تا از آن ام ، و شما را از امتها امتیاز کرده هستم

  ».  است  بر خود ایشان  ایشان خون.  سنگسار کنید  سنگ  را به  شوند؛ ایشان  کشته باشد، البته
  

  ، به  کرده  خطاب  هارون  پسران  یعنی  کاهنان به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 21    

 خود،   نزدیک  خویشان جز برای2  نسازد، ، خود را نجس  مردگان ای از شما بر کسی:  بگو ایشان
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   قریب  خود که  خواهر باکره و برای3 .  و برادرش  و دخترش  و پسرش رش و پد  مادرش رای ب یعنی
، خود را   است  خود رئیس  در قوم چونکه4 . تواند کرد  او خود را نجس برایاو باشد و شوهر ندارد؛ 

 خود را  ریش  های مو نسازند، و گوشه سر خود را بی5 . نماید عصمت  را بی ، تا خویشتن نسازد نجس
 خود را   خدای  باشند، و نام  خود مقدس  خدای برای6 . ننمایند  خود را مجروح ، و بدننتراشند

  پس. گذرانند  می ن خود را ایشا  خدای  و طعامخداوند   آتشین  هدایای زیرا که.  ننمایند حرمت بی
 او  را نگیرند، زیرا  از شوهرش طلقه م  ننمایند، و زن  را نکاح عصمت  یا بی  زانیه زن7 . باشند مقدس
. گذراند  خود را می  خدای  او طعام  نما، زیرا که  او را تقدیس پس8 .  است  خود مقدس  خدای برای
و دختر هر 9 .  هستم ، قدوس کنم می   شما را تقدیس  که  یهوه  باشد، زیرا من  تو مقدس  برای پس

   آتش به.   است  کرده عصمت  باشد، پدر خود را بی  ساخته عصمت  بی  فاحشگی  خود را به  که کاهنی
  . شود سوخته
، و   شده  ریخته  مسح  بر سر او روغن  باشد، که  کهنه  رئیس  برادرانش  از میان  که و آن«10  

 نکند،   خود را چاک  سر خود را نگشاید و گریبان  را بپوشد، موی  باشد تا لباس  گردیده تخصیص
و از 12 .زد نسا  را نجس  پدر خود و مادر خود خویشتن  نرود، و برای  مرده  شخص یچو نزد ه11

   مسح  روغن  تاج  نسازد، زیرا که عصمت  خود را بی  خدای  مقدس  نرود، و مکان  بیرون  مقدس مکان
 و   مطلقه و و بیوه14 . کند  نکاح ای  باکره و او زن13 .  هستم  یهوه من. باشد  می ر وی او ب خدای

 خود را در  و ذریت15.  بگیرد  زنی  خود را به  از قوم ای  باکره فقط. ، اینها را نگیرد  و زانیه عصمت بی
  ». سازم  می  او را مقدس  که  هستم  یهوه من.  نسازد عصمت  خود بی  قوم میان

 از اوالد   هر کس:، بگو  کرده  را خطاب هارون«17:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 16  
 هر  پس18 . خود را بگذراند  خدای  تا طعام نیاید،  باشد نزدیک  داشته  عیب  که  ایشان تو در طبقات

  و نه19  زایداالعضا،  و نه  بینی  پهن ه و ن  لنگ  مرد کور و نه  نیاید، نه  دارد نزدیک  عیب  که کس
   در چشم  که  کسی  قد و نه  کوتاه  و نه  گوژپشت و نه20  باشد،  دست  پا یا شکسته  شکسته  که کسی

 از اوالد  هر کس21 .  بیضه  شکسته  دارد و نه  گری  که  کسی  و نه  جرب  صاحب  دارد، و نه خود لکه
   را بگذراند، چونکهخداوند   آتشین  نیاید، تا هدایای  باشد نزدیک  داشته  عیب  که  کاهن هارون
   از آنچه  خود را خواه  خدای طعام22.  نیاید  خود نزدیک  خدای  طعام ذرانیدن گ ، برای  است معیوب
   مذبح  نشود و به  داخل  حجاب  به لیکن23 .، بخورد  است  مقدس  از آنچه اه و خو  است اقداس قدس
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   ایشان  که  هستم  یهوه من.  نسازد حرمت  مرا بی  مقدس ، تا مکان  است  معیوب  نیاید، چونکه نزدیک
  .  گفت  را چنین اسرائیل  بنی  و تمامی  و پسرانش  هارون  موسی پس24 ». کنم  می را تقدیس

  

 از   را بگو که  و پسرانش هارون«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22    

.  نسازند متحر  مرا بی  قدوس کنند احتراز نمایند، و نام  می  وقف  من  برای  که اسرائیل  بنی موقوفات
   که  موقوفاتی  به  شما که  شما در نسلهای  ذریت  از همه هر کس:  بگو  ایشان به3 .  هستم  یهوه من
 از حضور   کس  باشد، آن  او بر وی  بیاید، و نجاست  نمایند نزدیک  وقفخداوند برای  اسرائیل بنی
   جریان  یا صاحب  مبروص  که ارون ه  از ذریت هر کس4 .  هستم  یهوه من.  خواهد شد قطع من من

 شود   نجس  از میت  را که  هر چیزی  که  نخورد، و کسی  مقدس باشد تا طاهر نشود، از چیزهای
شوند   می  نجس  از آن  را که  هر حشرات  که و کسی5  درآید،  از وی  منی  که ، و کسی نماید لمس
 از   یکی  که  کسی پس6 . دارد  که د از هر نجاستیشون می   از او نجس  را که  نماید، یا آدمی لمس

   مقدس  ندهد از چیزهای ل غس  آب  خود را به  باشد، و تا بدن  نجس  نماید تا شام اینها را لمس
 بخورد   مقدس  از چیزهای  طاهر خواهد بود، و بعد از آن  کند، آنگاه  غروب  آفتاب و چون7 .نخورد
  پس9 .  هستم  یهوه من.  شود  نجس  را نخورد تا از آن  شده  یا دریده میته8 .  است  وی  خوراک چونکه
.  نمایند بمیرند حرمت  را بی و اگر آن.  شوند  گناه  متحمل  آن  سبب  دارند مبادا به  مرا نگاه وصیت

 و  هن کا  نخورد، و مهمان  چیز مقدس  غریبی هیچ10 . نمایم  می  را تقدیس  ایشان که   هستم  یهوه من
 را بخورد و  او آن. باشد  را بخرد، زرخرید او می  کسی اما اگر کاهن11 . نخورد مزدور او چیز مقدس

 باشد، از   مرد غریب  اگر منکوحه و دختر کاهن12 . او را بخورند هر دو خوراک. نیززاد او  خانه
 پدر خود   خانه ، به والد نداشته بشود و ا  یا مطلقه  بیوه  که و دختر کاهن13 . نخورد  مقدس هدایای

  و اگر کسی14 . نخورد  از آن  غریب  هیچ  لیکن پدر خود را بخورد،  برگردد، خوراک  طفولیتش مثل
و 15 . بدهد  کاهن  را به  چیز مقدس ن، آ  کرده  اضافه  بر آن  یک  را بخورد، پنج سهوا چیز مقدس

   خوردن و به16 . نسازند حرمت گذرانند، بی میداوند خ   برای  را که اسرائیل  بنی  مقدس چیزهای
 را   ایشان  که  هستم  یهوه  نسازند، زیرا من  گناه  جرم  را متحمل ، ایشان  ایشان  مقدس چیزهای
  ». نمایم  می تقدیس
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 را  اسرائیل  بنی  و جمیع  و پسرانش هارون«18:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17  
   باشند که  در اسرائیل  که  و از غریبانی  اسرائیل  از خاندان هر کس:  بگو  ایشان ، به  کرده خطاب
   را برای  آن ، که  ایشان  از نوافل  یکی ، خواه  ایشان  از نذرهای  یکی  خود را بگذراند، خواه قربانی
 از گاو یا از  عیب  بی را نر آن.  شوید تا شما مقبول19 گذرانند،  میخداوند نزد   سوختنی قربانی

و 21.  نخواهد شد  شما مقبول  دارد مگذرانید، برای  عیب  را که هر چه20 .نیدگوسفند یا از بز بگذرا
   از رمه ، چه  نافله  برای  نذر، خواه  وفای  برای بگذراند، خواهخداوند     برای  سالمتی  ذبیحه اگر کسی

 یا  کور یا شکسته22 . نباشد  در آن  عیب  هیچ  البته بشود،  باشد تا مقبول عیب  بی ، آن  از گله چه
   آتشین  مگذرانید، و از اینها هدیهخداوند  برای ، اینها را  یا گری  جرب دار یا صاحب  یا آبله مجروح
   را برای  اعضا باشد، آن  زاید یا ناقص گاو و گوسفند که اما23 . مگذارید  بر مذبحخداوندبرای 
 یا   یا فشرده  کوفته  آن  بیضه که  را و آنچه24. نخواهد شد   نذر قبول  برای لیکن ، ذران بگ نوافل

و از 25 . مگذرانید  خود قربانی  در زمین میاورید، و نزدیکخداوند    باشد، برای  یا بریده شکسته
  ها در آنهاست از اینها مگذرانید، زیرا فساد آن  یک  خود را از هیچ  خدای  نیز طعام  غریب دست
  ». نخواهند شد  شما مقبول  دارند، برای  عیب چونکه

   شود، هفت  گاو یا گوسفند یا بز زاییده چون«27:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 26  
  ولمقب خداوند نزد   آتشین  هدیه  قربانی  و بعد برای روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم

 تشکر   ذبیحه و چون29 . منمایید  روز ذبح ک در ی اش  را با بچه و یا گوسفند آناما گا28 .خواهد شد
 از   شود و چیزی  روز خورده در همان30 . شوید  کنید تا مقبول  را ذبح ن نمایید، آ  ذبحخداوندبرای 
   یهوه من. جا آورید را ب، آنها  داشته اوامر مرا نگاه  پس31 .  هستم  یهوه من.  ندارید  نگاه  را تا صبح آن

   یهوه من.  شد  خواهم  تقدیس اسرائیل  بنی  مسازید و در میان حرمت  مرا بی  قدوس و نام32 . هستم
  من.   شما باشم  تا خدای  آوردم  مصر بیرون و شما را از زمین33 . نمایم  می  شما را تقدیس  که مهست
  ».  هستم یهوه

  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت رده ک  را خطاب  موسیخداوندو 23    

   من  خواهید خواند، اینها موسمهای  مقدس  آنها را محفلهای  کهخداوند  موسمهای:  بگو ایشان
  .باشند می
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 کار  هیچ.  باشد  مقدس  و محفل  آرامی  سبت  شود و در روز هفتم  روز کار کرده شش«3  
  .  استخداوند   برای ا سبت شم  مسکنهای  در همه آن. مکنید

   آنها اعالن  آنها را در وقتهای باشد، که  می  مقدس  و محفلهایخداوند  اینها موسمهای«4  
  و در روز پانزدهم6 .  استخداوند  ، فصح العصرین  بین  ماه ، در روز چهاردهم  اول در ماه5.  باید کرد

   برای  مقدس  محفل در روز اول7 . فطیر بخورید روز ، هفت  استخداوند   عید فطیر برای  ماه این
 بگذرانید، و در روز خداوند   برای  آتشین  روز هدیه هفت8.  مکنید  کار از شغل شما باشد، هیچ

  ». مکنید  کار از شغل  باشد؛ هیچ  مقدس ، محفل هفتم
:  بگو  ایشان ه، ب  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«10:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 9  
 نوبر   بافه  را درو کنید، آنگاه  آن  شوید، و محصول  داخل دهم  شما می  به  من  که  زمینی  به چون

د  بع  شوید، در فردای بجنباند تا شما مقبولخداوند  حضور   را به و بافه11 . بیاورید خود را نزد کاهن
   برای عیب  بی  ساله  یک جنبانید، بره  را می ما بافه ش  که و در روزی12 . را بجنباند  آن  کاهن از سبت
   به  شده  سرشته  دو عشر آرد نرم  آن  آردی و هدیه13 . بگذرانیدخداوند حضور   به  سوختنی قربانی
 چهار   آن  ریختنی  باشد، و هدیهخداوند    و عطر خوشبو برای  آتشین  هدیه خواهد بود، تا روغن
   مخورید، تا همان  تازه های  و خوشه  شده  برشته های  و خوشه و نان14 .د بود خواه  شراب  هین یک

  ای  شما فریضه  مسکنهای  شما در همه  پشتهای  برای این.  خود را بگذرانید  خدای  قربانی  که روزی
  . خواهد بود ابدی

ید تا  خود بشمار ید، برای باش  را آورده  جنبانیدنی  بافه  که ، از روزی  سبت  آن و از فردای15  
   برای  تازه  آردی  روز بشمارید، و هدیه ، پنجاه  هفتم  بعد از سبت تا فردای16 . بشود  تمام  هفته هفت

 باشد، و با   از دو عشر بیاورید از آرد نرم  جنبانیدنی  خود دو نان از مسکنهای17 . بگذرانیدخداوند
   و یک عیب  بی  ساله  یک  بره ، هفت  نان و همراه18 .باشداوند خد شود تا نوبر برای   پخته خمیر مایه

خداوند    برای  سوختنی  آنها قربانی  ریختنی  و هدیه  آردی ، و آنها با هدیه  و دو قوچ گوساله
  ، و دو بره  گناه  قربانی  بز نر برای و یک19 .خداوند   و عطر خوشبو برای  آتشین خواهدبود، و هدیه

   جنبانیدنی  هدیه  نوبر بجهت  آنها را با نان و کاهن20 . بگذرانید  سالمتی حه ذبی  برای ساله  نر یک
  و در همان21 . باشد  مقدس  کاهن  بجهتخداوند   بجنباند، تا برای  دو بره  با آنخداوند حضور  به

   مسکنهای در همه.  مکنید  کار از شغل  باشد؛ و هیچ  مقدس  شما محفل  برای  کنید که روز منادی
  های  خود را درو کنید، گوشه  زمین  محصول و چون22 . باشد  ابدی  شما فریضه  پشتهایشما بر
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.  بگذار  فقیر و غریب  منما، آنها را برای چینی ، و حصاد خود را خوشه  خود را تماما درو مکن مزرعه
  ».  شما هستم  خدای  یهوه من

   هفتم در ماه: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«24:  ، گفت کرده   را خطاب  موسیخداوندو 23  
 .  مقدس  کرناها و محفل  نواختن  یادگاری  شما خواهد بود، یعنی  برای  سبت ، آرامی  ماه در روز اول

  ». بگذرانیدخداوند   برای  آتشین  مکنید و هدیه  کار از شغل هیچ25
  این.   است ، روز کفاره  ماه هفتم  این در دهم«27:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 26  
 .بگذرانیدخداوند  برای   سازید، و هدیه آتشین  خود را ذلیل جانهای.  باشد  مقدس  شما محفل برای

 شما   خدای ور یهوه حض  شما به  تا برای  است  روز کفاره  کار مکنید، زیراکه  روز هیچ و در همان28
و 30 . خواهد شد  خود منقطع د، از قوم نساز  روز خود را ذلیل  در همان  که و هر کسی29 . بشود کفاره

 .  ساخت  خواهم  او منقطع  قوم ن را از میا  شخص  بکند، آن  کاری  روز هرگونه  در همان  که هر کسی
 شما   برای این32 .  است  ابدی ای  شما فریضه نهای مسک  شما در همه  پشتهای برای.  کار مکنید هیچ31

  ، سبت  تا شام ، از شام  روز نهم  سازید، در شام  خود را ذلیل  جانهای  خواهدبود، پس  آرامی سبت
  ». دارید خود را نگاه

در روز : ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«34:  ، گفت  کرده  را خطاب موسی خداوندو 33  
  ، محفل در روز اول35 . خواهد بودخداوند   روز برای  هفتها، ، عید خیمه  هفتم  ماه  این پانزدهم
 بگذرانید، و در روز خداوند   برای  آتشین  روز هدیه هفت36 . مکنید  کار از شغل  باشد؛ هیچ مقدس
؛  د است عی  تکمیل این.  بگذرانیدخداوند   برای  آتشین  شما باشد، و هدیه  برای  مقدس  جشن هشتم
 بکنید   را اعالن  مقدس  در آنها محفلهای  که استخداوند    موسمهای این37 . مکنید  کار از شغل هیچ

   و هدایای  و ذبیحه  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی بگذرانید، یعنیخداوند    برای  آتشین تا هدیه
   جمیع ی خود و سوا  عطایای  و سوایخداوند  های  سبت سوای38 ،  هر روز را در روزش مال.  ختنیری

   چون  هفتم  ماه در روز پانزدهم39. دهید  میخداوند   برای  خود که  نوافل  همه  خود و سوای نذرهای
  ، آرامی  دارید، در روز اول  روز نگاه  را هفتخداوند باشید، عید   کرده  را جمع  زمین شما محصول

 خود   نیکو برای  درختان  میوه لو در روز او40 . بت س  آرامی  خواهد بود، و در روز هشتم سبت
  دای خ  حضور یهوه  نهر، و به ، و بیدهای  پربرگ  درختان های  خرما و شاخه های بگیرید، و شاخه

   دارید، برای  عید نگاهخداوند   روز برای  هفت  را هر سال و آن41 . نمایید  روز شادی خود هفت
ها   روز در خیمه هفت42 . دارید  را عید نگاه  آن  هفتم ه در ما  که  است  ابدی ای  شما فریضه پشتهای
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   من  شما بدانند که تا طبقات43.  شوند ها ساکن  در خیمه  در اسرائیل  متوطنان  باشید؛ همه ساکن
   یهوه من.   گردانیدم ها ساکن  در خیمه  آوردم  مصر بیرون  را از زمین  ایشان  که  را وقتی اسرائیل بنی

  .خبر داد خداوند   را از موسمهای اسرائیل  بنی  موسی پس44 ». ما هستم ش خدای
  

 را امر بفرما تا  اسرائیل بنی « که2  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 24    

 را   آن هارون3 . کنند  را دائما روشن ، تا چراغ بگیرند  روشنایی  برای  شده  کوبیده  صاف  زیتون روغن
 در.  بیاراید  پیوستهخداوند حضور   به  تا صبح  از شام  اجتماع  در خیمه هادت ش  حجاب بیرون

 . بیاراید پیوستهخداوند  حضور   طاهر، به چراغها را بر چراغدان4 .  است  ابدی  شما فریضه پشتهای
، در  دو صف  و آنها را به6 . دو عشر باشد  هر گرده پز؛ برای ب  گرده  دوازده  بگیر و از آن و آرد نرم5

  ، تا بجهت  بنه  بخور صاف و بر هر صف7 . بگذارخداوند حضور  ، بر میز طاهر به  شش هر صف
 حضور   به  را همیشه  آن در هر روز سبت8 .خداوند   باشد برای  آتشین  و هدیه  نان  برای یادگاری
 خواهد بود   و پسرانش  هارونو از آن9 .هد بود خوا  عهد ابدی اسرائیل  بنی از جانب.  بیارایدخداوند
   وی  برای  ابدی  فریضه  بهخداوند   آتشین  از هدایای  بخورند، زیرا این  مقدس  را در مکان تا آن
  ». خواهد بود اقداس قدس

 آمد، و پسر   بیرون اسرائیل  بنی  بود در میان  مرد مصری  پدرش  که  اسرائیلی و پسر زن10  
 و   را کفر گفت  اسم  اسرائیلی و پسر زن11 . کردند  جنگ  در لشکرگاه رائیلی با مرد اس  اسرائیلی زن

و 12.   بود  دان  از سبط  دختر دبری  مادر او شلومیت  آوردند و نام  او را نزد موسی پس.  کرد لعنت
  . یابند  اطالعخداوند   انداختند تا از دهن ا در زنداناو ر

  ، بیرون  است  کرده  لعنت  را که  کس آن«14:  ، گفت  کرده  را خطاب موسیخداوند  و13  
 او را   جماعت مامی بنهند، و ت  خود را بر سر وی  شنیدند دستهای  که  آنانی  ببر، و همه لشکرگاه

  تحمل کند م  خود را لعنت  خدای  که هر کسی: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی15 .سنگسار کنند
 او را   جماعت  شود، تمامی  کشته  را کفر گوید هرآینه  یهوه  اسم و هر که16 .د خود خواهد بو گناه
  . شود  کشته  است  را کفر گفته  اسم چونکه.   متوطن  خواه  غریب  سنگسار کنند، خواه البته

   را بزند که ای  بهیمه  که و کسی18 . شود  کشته  بمیرد، البته ند که را بز  آدمی  که و کسی«17  
 باشد   رسانیده  خود را عیب  همسایه  که و کسی19 .  جان  عوض  به  را بدهد، جان ن آ بمیرد عوض
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،   چشم  عوض ، چشم  شکستگی  عوض شکستگی20.  خواهد شد  او کرده  باشد، به  او کرده چنانکه
  و کسی21 . شود  او رسانیده  به ، همچنان  رسانیده  عیب  شخص  آن  به ، چنانکه  دندان  عوض دندان

  شما را یک22 . شود ، کشته  را کشت  انسان  که  را بدهد، اما کسی  آن ، عوض  را کشت ای  بهیمه که
  ».  شما هستم  خدای  یهوه  من ، زیرا که  متوطن  خواه  غریب  خواهد بود، خواه حکم

 بردند، و او   لشکرگاه یرون بود، ب  کرده  لعنت  را که  را خبر داد، و آن اسرائیل  بنی و موسی23  
   عمل  بود به  امر فرموده  موسی  بهخداوند   که  چنان اسرائیل  بنی پس.  سنگسار کردند  سنگ را به

  .آوردند
  

   را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  سینا خطاب در کوه را   موسیخداوندو 25    

  ، سبت  زمین  شوید، آنگاه ، داخل دهم  شما می  به من   که  زمینی  شما به چون:  بگو  ایشان ، به کرده
، و   بکن ش خود را پاز  تاکستان  سال  خود را بکار، و شش  مزرعه  سال شش3 . بدارد  را نگاهخداوند

. خداوند   برای  سبت  باشد، یعنی  زمین  برای  آرامی  سبت  هفتم و در سال4 .  کن  را جمع محصولش
، و   تو خودرو باشد، درو مکن  از مزرعه آنچه5 . منما  خود را پازش ر و تاکستان خود را مکا مزرعه

  ، خوراک  زمین و سبت6 . باشد  زمین  برای  آرامی ، سال  خود را مچین  ناکرده  مو پازش انگورهای
و 7 .د نزد تو مأوا گزین  که و غریبی   و مزدورت  و کنیزت  تو و غالمت  شما خواهد بود، برای بجهت
  . خواهد بود  خوراک  محصولش  تو باشند، همه  در زمین  که  جانورانی  و برای  بهایمت برای

 سالها   سبت  هفت  و مدت  سال  در هفت هفت   سالها بشمار، یعنی  سبت  خود هفت و برای«8  
 بلندآواز را  ، کرنای  در روز کفاره  هفتم  از ماه و در روز دهم9.  خواهد بود  سال  و نه  تو چهل برای

   برای  نمایید، و در زمین  را تقدیس  پنجاهم سال10 .  خود کرنا را بگردان  زمین امی؛ در تم بگردان
   ملک  از شما به  خواهد بود، و هر کس  شما یوبیل  برای این.  کنید  را اعالن  آزادی  ساکنانش جمیع

 خواهد   شما یوبیل  برای  پنجاهم  سال این11. برگردد خود   قبیله  از شما به خود برگردد، و هر کس
.  را مچینید  آن  ناکرده  مو پازش  را مچینید، و انگورهای  آن  خودروی  مکنید و حاصل زراعت. بود

  در این13 . بخورید زرعه را در م  آن  خواهد بود؛ محصول  شما مقدس ، برای  است  یوبیل چونکه12
   یا چیزی  خود بفروشی  همسایه  به و اگر چیزی14.  خود برگردد  ملک  شما به از  هر کس  یوبیل سال

، از   بعد از یوبیل  سالهای  شماره برحسب15 . مسازید  یکدیگر را مغبون  بخری ات  همسایه از دست
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   آن  سالها قیمت  زیادتی برحسب16 . تو بفروشد  به  محصولش  سالهای  خود بخر و برحسب همسایه
 تو خواهد   حاصلها را به  شماره  نما، زیرا که  را کم  سالها قیمتش  کمی ، و برحسب  کن  زیادهرا

  پس18 .  شما هستم  خدای  یهوه من.  رس خود بت  مسازید، و از خدای و یکدیگر را مغبون17 . فروخت
   ساکن  امنیت  به در زمینا  آورید، ت  عمل ، آنها را به  داشته  مرا نگاه  مرا بجا آورید و احکام فرایض
  .شوید

   ساکن  در آن امنیت   خواهید خورد، و به  سیری  بار خود را خواهد داد و به و زمین«19  
  د را جمع خو  و حاصل کاریم  نمی ، زیرا اینک  بخوریم  چه  هفتم و اگر گویید در سال20 .خواهید بود

 خواهد   سال ود، و محصول سه فرم بر شما خواهم خود را   برکت  ششم  در سال پس21 ، کنیم نمی
 را   برسد؛ کهنه  آن اصل بخورید تا ح  نهم  تا سال  بکارید و از محصول کهنه  هشتم و در سال22 .داد

   و مهمان  غریب ا نزد من، و شم  است  من  از آن  نرود زیرا زمین  ابدی  فروش  به و زمین23 .بخورید
  ، بعضی اگر برادر تو فقیر شده25 . بدهید  فکاک  زمین  خود برای ک مل زمین  و در تمامی24 .هستید
  رادرت ب  را که  او باشد بیاید، و آنچه  نزدیک  خویش  او که  ولی  خود را بفروشد، آنگاه از ملک

 .ید را پیدا نما  آن ، قدر فکاک  ندارد و برخوردار شده  ولی و اگر کسی26 . نماید فروشد، انفکاک می
 بود، رد   فروخته  که  آنکس  به  است  زیاده  را که  را بشمارد و آنچه  آن  فروش  سالهای آنگاه27
   به  است  فروخته  آنچه  بگیرد، آنگاه  خود پس و اگر نتواند برای28 . خود برگردد  ملک ماید، و او بهن

 خود خواهد   ملک  شد، و او به رها خواهد  بماند، و در یوبیل  یوبیل  تا سال  خریدار آن دست
  . برگشت
   بعد از فروختن  تمام  سال  در شهر حصاردار بفروشد، تا یک  سکونتی  خانه و اگر کسی«29  

   یک و اگر در مدت30 . خواهد بود  سال  یک  آن  انفکاک ، مدت  را خواهد داشت  آن  انفکاک  حق آن
   خریدار آن ، برای  در شهر حصاردار است  که ای  خانه  آن  ننماید، پس  را انفکاک  آن  تمام سال

 حصار گرد خود   که  دهات های  خانه لیکن31 . رها نشود رقرار باشد، در یوبیل ب نسال بعد نسل
 رها خواهد   و در یوبیل  هست  انفکاک  آنها حق برای.  شود  شمرده  زمین  آن های ندارد، با مزرعه

   الویان  برای آنها همیشه   انفکاک ، حق  ایشان  ملک  شهرهای های ، خانه ویان ال و اما شهرهای32 .شد
 او در   یا از شهر ملک  از خانه  است  شده  فروخته  آنچه  بخرد، پس  از الویان و اگر کسی33 . است
و 34 .  است  ایشان ، ملک اسرائیل بنی   در میان  الویان  شهرهای های  رها خواهد شد، زیرا خانه یوبیل
  .  است  ابدی  ملک  ایشان  برای  این  نشود، زیرا که  فروخته  ایشان  شهرهای  حوالی های مزرعه
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   دستگیری  و مهمان  غریب  باشد، او را مثل  دست ، نزد تو تهی  فقیر شده و اگر برادرت«35  
   با تو زندگی ، تا برادرت رس خود بت از او ربا و سود مگیر و از خدای36 . نماید نما تا با تو زندگی

 شما   خدای  یهوه من38 .  سود مده  او به  خود را به اک و خور  ربا مده  او به نقد خود را به37. نماید
 .  شما باشم  و خدای  شما دهم به را   کنعان  تا زمین  آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  که هستم

  مثل40 . مگذار  خدمت  غالم ، بر او مثل تو بفروشد  خود را به،  نزد تو فقیر شده و اگر برادرت39
 رود،   از نزد تو بیرون آنگاه41.  نماید  نزد تو خدمت  یوبیل  نزد تو باشد و تا سال مزدور و مهمان

 . نماید  خود رجعت  پدران  ملک ه خود برگردد و ب  خاندان ، و به  وی  همراه خود او و پسرانش
   فروخته  غالمان ؛ مثل م آورد  مصر بیرون  را از زمین  ایشان  منند که  بندگان یشان ا زیرا که42

   که  و کنیزانت و اما غالمانت44.   خود بترس  منما و از خدای رانی  حکم  سختی بر او به43 .نشوند
و 45 . بخرید نیزان و ک  غالمان ایشانباشند از   تو می  اطراف  به  که  تو خواهندبود، از امتهایی برای
   ایشان  نزد شما باشند، که  که  ایشان های  نزد شما مأوا گزینند، و از قبیله  که  مهمانانی  از پسران هم

   را بعد از خود برای و ایشان46 . شما خواهندبود ، بخرید و مملوک شما تولید نمودند زمین را در
 شما  و اما برادران.  سازید  ابد مملوک  را تا به ایشان باشند و   موروثی  خود واگذارید، تا ملک پسران
  . نکند  حکمرانی  سختی  بر برادر خود به  هیچکس اسرائیل از بنی

   آن ، به  نزد او فقیر شده  نزد شما برخوردار گردد، و برادرت  یا مهمانی و اگر غریب«47  
   برای  شدنش بعد از فروخته48 را بفروشد،، خود   غریب  آن ندان خا  نسل  تو یا به  یا مهمان غریب
 او را   یا پسر عمویش یا عمویش49 . نماید  او را انفکاک  برادرانش از یکی. باشد  می  انفکاک  حق وی

گردد،  نماید، یا خود او اگر برخوردار   او را انفکاک  او از خاندانش  از خویشان  نماید، یا یکی انفکاک
   یوبیل  تا سال  خود را فروخت  که  او را خرید از سالی  که  کسی و با آن50 .اید نم  را انفکاک خویشتن
اگر 51.  مزدور نزد او باشد  روزهای  سالها باشد، موافق  شماره  او برحسب  کند، و نقد فروش حساب
و اگر 52.  بدهد  خود، پس  خود را از نقد فروش  آنها نقد انفکاک  باشد، برحسب  بسیار باقی سالهای
 خود را   نقد انفکاک ش سالهای  بکند، و برحسب  حساب  باشد با وی  باقی  کم ، سالهای  یوبیل تا سال

   بر وی  سختی به اجیر باشد نزد او بماند، و در نظر تو   سال  به  سال  که  مزدوری مثل53 .رد نماید
   خود او و پسرانش م رهاشود، ه یوبیل   در سال  نشود پس  اینها انفکاک و اگر به54 . نکند حکمرانی

   را از زمین  ایشان باشند که  می  من  غالم اند، ایشان  غالم اسرائیل  بنی  من زیرا برای55 .  وی همراه
  .  شما هستم  خدای  یهوه من.   آوردم مصر بیرون
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 خود برپا   جهت  به  و ستونی  تراشیده  خود بتها مسازید، و تمثال برای«26    

 شما   خدای  یهوه  من  کنید، زیرا که  سجده  آن  خود مگذارید تا به  مصور در زمین منمایید، و سنگی
اگر در 3 .  هستم  یهوه من.  نمایید حترام مرا ا  مقدس  دارید، و مکان  مرا نگاه های سبت2 . هستم
 شما را در   بارانهای آنگاه4 ، آنها را بجا آورید،  داشته گاه نمایید و اوامر مرا ن  سلوک  من فرایض
 خود را خواهد   صحرا میوه ن خود را خواهد آورد، و درختا  محصول  داد، و زمین  آنها خواهم موسم
 خواهد رسید،   تخم  انگور تا کاشتن  انگور خواهد رسید، و چیدن  شما تا چیدن  خرمن و کوفتن5 .داد

  ، سالمتی  زمین و به6 . خواهید کرد  سکونت  امنیت د به خو ، در زمین  خورده  سیری  خود را به و نان
   نابود خواهم  را از زمین  موذی  نخواهد بود؛ و حیوانات ای  داد و خواهید خوابید و ترساننده خواهم
   خواهید کرد، و ایشان  خود را تعاقب و دشمنان7 . شما گذر نخواهد کرد یر از زمین، و شمش ساخت
 خواهند کرد، و صد از   نفر از شما صد را تعاقب و پنج8 . شمشیر خواهند افتاد شما از روی  پیش

و بر شما 9 .شمشیر خواهند افتاد  شما از  روی  شما پیش هزار را خواهند راند، و دشمنان شما ده
د را با شما ، و عهد خو  ساخت ، شما را کثیر خواهم  کرد، و شما را بارور گردانیده خواهم  التفات

 . خواهید آورد  نو بیرون را برای   را خواهید خورد، و کهنه  پارینه  کهنه و غله10 . نمود توار خواهماس
  و در میان12.   نخواهد داشت  شما را مکروه  کرد و جانم  شما برپا خواهم  خود را در میان و مسکن11

 شما   خدای  یهوه من13 .ود خواهید ب  من  بود و شما قوم  شما خواهم  خرامید و خدای شما خواهم
 شما را   یوغ  نباشید، و بندهای  را غالم  تا ایشان  آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  که هستم

  .  ساختم روان ، و شما را راست شکستم
   مرا رد نمایید و دل و اگر فرایض15  اوامر را بجا نیاورید،  این میعو اگر مرا نشنوید و ج«14  

 شما   را به  این من16 بشکنید،، عهد مرا   اوامر مرا بجا نیاورده  دارد، تا تمامی  مرا مکروه شما احکام
 کند، بر شما مسلط   را تلف  را فنا سازد، و جان  چشمان  را که  و تب  و سل  خوف کرد که خواهم
و 17 .ند خورد را خواه  شما آن دشمنان و   خواهید کاشت فایده  خود را بی ، و تخم  ساخت خواهم
   که  خواهید شد، و آنانی  خود منهزم  دشمنان  روی ، و پیش  داشت  ضد شما خواهم  خود را به روی

  . فرار خواهید نمود ای  کننده قب تعا  خواهند کرد، و بدون  دارند، بر شما حکمرانی از شما نفرت
   زیاده رتبه م  شما هفت  گناهان  شما را برای ، مرا نشنوید، آنگاه  همه و اگر با وجود این«18  
 شما   و زمین  آهن  شما را مثل ، و آسمان  شکست  شما را خواهم و فخر قوت19 . کرد  خواهم سیاست
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   شما حاصل  خواهد شد، زیرا زمین  صرف  شما در بطالت و قوت20 .  ساخت  خواهم  مس را مثل
،   رفتار نموده  من  خالف و اگر به21 . نخواهد آورد خود را  میوه زمین  خود را نخواهد داد، و درختان

 .  گردانم  بر شما عارض  زیاده ی بالیا  چندان  هفت  گناهانتان  برحسب  ابا نمایید، آنگاه  من از شنیدن
 کنند، و شما را   شما را هالک اوالد سازند، و بهایم  تا شما را بی  صحرا را بر شما فرستم و وحوش22

  . خواهد شد  شما ویران اهراههای سازند، و ش م ک در شماره
   خالف  نیز به  من آنگاه24  رفتار کنید،  من  خالف ، به شده ن  متنبه  از من  همه و اگر با این«23  

  و بر شما شمشیری25 . داد  سزا خواهم  چندان  هفت ان گناهانت  کرد، و شما را برای شما رفتار خواهم
 شما   شوید، وبا در میان  خود جمع  شهرهای  به و چون.  عهد مرا بگیرد ام انتق  آورد که خواهم
   زن ، ده  شما را بشکنم  نان  عصای و چون26 . خواهید شد  تسلیم  دشمن  دست ه فرستاد، و ب خواهم

   و چون خواهند داد،  پس  وزن  شما به  شما را به ، و نان  تنور خواهند پخت  شما را در یک نان
  .ورید سیر نخواهید شدبخ

   خالف  به  غضب  به آنگاه28  رفتار نمایید،  من  خالف د و به، مرا نشنوی و اگر با وجود این«27  
و 29 . کرد  خواهم  سیاست  چندان  هفت، شما را  گناهانتان  نیز برای  کرد، و من شما رفتار خواهم

 بلند  و مکانهای30 .ود را خواهید خورد خ  دختران شت خود را خواهید خورد، و گو  پسران گوشت
  های  شما را بر الشه های  کرد، و الشه  خواهم  شما را قطع ، و اصنام  ساخت  خواهم شما را خراب

   شما را خراب و شهرهای31 .  خواهد داشت  شما را مکروه  من  افکند، و جان  شما خواهم بتهای
 شما را   خوشبوی  عطرهای  کرد، و بوی  خواهم یران شما را و  مقدس ، و مکانهای  ساخت خواهم
   ساکن  در آن  شما که  دشمنان  که  حدی ، به  ساخت  خواهم  را ویران  زمین و من32 . بویید نخواهم

  ، و شمشیر را در عقب  ساخت  خواهم  امتها پراکنده و شما را در میان33 .باشند، متحیر خواهند شد
   در تمامی  زمین آنگاه34 .هد شد خوا  شما خراب  و شهرهای  شما ویران ین کشید، و زم شما خواهم

 خواهد   خود تمتع های  خود باشید، از سبت  دشمنان  شما در زمین  که ، حینی اش  ویرانی روزهای
   روزهای  تمامی35.  خواهد برد  خود تمتع های  و از سبت  خواهد یافت  آرامی  زمین پس. برد

   ساکن  در آن  که  شما حینی های  در سبت  که  آرامی  آن ، یعنی  خواهد یافت  آرامی اش ویرانی
  . بود بودید، نیافته می

   فرستاد، و آواز برگ رانده  خواهم  شما ضعف  دشمنان  شما در زمین  بقیه و اما در دلهای«36  
 از شمشیر فرار کند،   که  کسی  مثل ای  کننده  تعاقب  را خواهد گریزانید، و بدون ، ایشان شده
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  ، با آنکه  شمشیر خواهند ریخت  از دم  یکدیگر مثل  روی و به37 . و خواهند افتاد ریختخواهند گ
   امتها هالک و در میان38 . خود نخواهد بود  با دشمنان ومت مقا  نکند، و شما را یارای  تعاقب کسی

 خود در   دشمنان  شما در زمین و بقیه39 . خورد شما، شما را خواهد دشمنانخواهید شد و زمین 
  . خواهند شد  خود نیز فانی پدران   خواهند شد، و در گناهان  خود فانی گناهان
   که ، و سلوکی  ورزیده  من  به  که  خود در خیانتی  پدران  گناهان  خود و به  گناهان  به پس«40  

،   رفتار نمودم  ایشان  خالف  نیز به  من  سبب از این41 . خواهند کرد اند، اعتراف  نموده  من  خالف به
  و سزای شود   متواضع  ایشان  نامختون  اگر دل پس.   آوردم  ایشان  دشمنان  زمین  را به و ایشان
   آورد، و عهد خود را با اسحاق  بیاد خواهم  عهد خود را با یعقوب آنگاه42  خود را بپذیرند، گناهان

 از  و زمین43 . آورد  را بیاد خواهم  زمین  آن آورد، و  نیز بیاد خواهم د را با ابراهیمنیز و عهد خو
   خواهد برد، و ایشان  خود تمتع های  باشد از سبت  ویران  از ایشان  خواهد شد و چون  ترک ایشان
 مرا   فرایض یشان ا  مرا رد کردند، و دل  احکام  اینکه  سبب ، به  خود را خواهند پذیرفت  گناه سزای
 را رد   ایشان  خود باشند، من  دشمنان  در زمین  نیز چون  همه و با وجود این44 .  داشت مکروه
  ، و عهد خود را با ایشان  کنم  را هالک  تا ایشان  داشت  نخواهم  را مکروه  کرد، و ایشان نخواهم
 را بیاد   عهد اجداد ایشان  ایشان برای  بلکه45 .  هستم  ایشان  خدای  یهوه  من ، زیرا که بشکنم
   یهوه من.   باشم ایشان  ، تا خدای  آوردم  مصر بیرون  را در نظر امتها از زمین  ایشان آورد که خواهم
  ». هستم

 سینا   در کوه اسرائیل  خود و بنی  در میانخداوند   که  و شرایعی  و احکام  فرایض  است این46  
  .داد قرار   موسی  دست به
  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 27    

و 3. باشند خداوند برآورد تو، از آن   برحسب  نماید، نفوس  نذر مخصوصی  کسی چون:  بگو ایشان
  نقره   مثقال  باشد، برآورد تو پنجاه  ساله  تا شصت  ساله  ذکور، از بیست اگر برآورد تو بجهت

  و اگر از پنج5 . خواهد بود  مثقال برآورد تو سی باشد  و اگر اناث4 .خواهد بود   قدس  مثقال برحسب
 خواهد   مثقال  ده  اناث هت و بج  مثقال  ذکور، بیست  باشد، برآورد تو بجهت  ساله  تا بیست ساله
،   اناث ، و بجهت  نقره  مثقال کور پنج ذ  باشد، برآورد تو بجهت  ساله  تا پنج  ماهه و اگر از یک6 .بود
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   و باالتر باشد، اگر ذکور باشد، آنگاه  ساله و اگر از شصت7 . خواهد بود  نقره  مثقال  تو سهبرآورد
  و اگر از برآورد تو فقیرتر باشد، پس8.   خواهد بود  مثقال  ده  اناث ، و برای  مثقال برآورد تو پانزده

  نذر  که  آن  مقدار قوه  به  برآورد کند و کاهن  برایش اضر کنند، و کاهن ح  حضور کاهن او را به
  . برآورد نماید  وی ، برای کرده

   کسی  را که گذرانند، هر آنچه  می قربانیخداوند    برای  که  باشد از آنهایی ای و اگر بهیمه«9  
   بد یا بد را به  را به ماید و خوب نن  را مبادله آن10.  خواهد بود  بدهد، مقدسخداوند  از آنها به

  ده دا  آن  عوض  به  و آنچه  آن  کند، هم  مبادله ای  بهیمه  را به ای و اگر بهیمه.  نکند  عوض خوب
خداوند    برای  قربانی  از آن  باشد که  نجس  بهیمه و اگر هر قسم11 . خواهد بود شود، هر دو مقدس

 کند و   بد، قیمت  و چه  خوب  را چه  آن و کاهن12.  حاضر کند  کاهن  را پیش  بهیمه گذرانند، آن نمی
   بر برآورد تو زیاده  یک  دهد، پنج  را فدیه و اگر آن13 . باشد ، چنین  کاهن رآورد تو ای ب برحسب

  .دهد
   خوب  را چه  آن  شود، کاهن  مقدسخداوند نماید تا برای   خود را وقف  خانه و اگر کسی«14  
  و اگر وقف15 . بماند ان باشد، همچن  را برآورد کرده  آن  کاهن  که  بد برآورد کند، و بطوری و چه
 او خواهد   کند و از آن ده بر نقد برآورد تو زیا  یک  پنج  دهد، پس  خود را فدیه  بخواهد خانه کننده
  .بود

 برآورد تو  نماید، آنگاه   وقفخداوند خود را برای   ملک  از زمین ای  قطعه و اگر کسی«16  
 خود را از  و اگر زمین17 . باشد  نقره  مثقال  پنجاه و به حومر ج  یک  باشد، زراعت  آن  زراعت موافق
   وقف  خود را بعد از یوبیل و اگر زمین18.  برآورد تو برقرار باشد  نماید، موافق  وقف  یوبیل سال

ارد، و از  بشم  وی باشد برای  می  باقی  یوبیل  تا سال  که هایی سال  را موافق  نقد آن  کاهن نماید، آنگاه
 از   یک  پنج  دهد، پس  را فدیه  کرد بخواهد آن  را وقف  زمین و اگر آنکه19 . شود برآورد تو تخفیف

 دهد، یا اگر   را فدیه و اگر نخواهد زمین20 . برقرار شود  وی بیفزاید و برای  نقد برآورد تو را بر آن
   در یوبیل  چون  زمین و آن21 . نخواهد شد  داده  فدیه د از آن باشد، بع  فروخته  دیگری  را به مینز

و اگر 22 .  است  کاهن  برای  آن د؛ ملکیت خواهد بو ، مقدسخداوند   برای  وقف  زمین رها شود مثل
   مبلغ  کاهن آنگاه23 د، نمای ف وقخداوند   او نبود، برای  ملک  از زمین  باشد که  خریده  را که زمینی

   وی  بهخداوند   وقف  روز برآورد تو را مثل  بشمارد، و در آن  وی  برای  یوبیل برآورد تو را تا سال
   به ، یعنی  بود خواهد برگشت  شده  از او خریده  که  کسی  به  یوبیل  در سال  زمین و آن24 .بدهد
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   بیست  باشد که  قدس  مثقال و هر برآورد تو موافق25 . بود  وی  موروثی  ملک  زمین  آن  که کسی
  .  است  مثقال  یک جیره

 را   آن  باشد، هیچکس  شده زاده  نخستخداوند   برای  که  از بهایم ای زاده  نخست لیکن«26  
 را   آن اه باشد، آنگ و اگر از بهایم نجس27 .  استخداوند   گوسفند، از آن  گاو خواه  ننماید، خواه وقف

برآورد    موافق  نشود پس  داده  بیفزاید، و اگر فدیه  بر آن  یک  دهد، و پنج  برآورد تو فدیه برحسب
 از   خود، چه  مایملک  نماید، از کل  وقفخداوند برای   کسی  که اما هر چیزی28 . شود تو فروخته

   وقف  شود، زیرا هر چه  داده  فدیه د و نه شو  فروخته  خود، نه  ملک  از زمین  چه  از بهایم  چه انسان
.  نشود  داده  باشد، فدیه  شده  وقف  از انسان  که هر وقفی29.   است اقداس  قدسخداوند  باشد برای

  . شود  کشته البته
  ، و برای استخداوند    از آن  درخت  از میوه  چه  زمین  از تخم  چه  زمین  یک  ده و تمامی«30  

   را بر آن  آن  یک پنج دهد   فدیه  خود چیزی  یک  از ده و اگر کسی31 .باشد  می سقدمخداوند 
خداوند    برای  آن  زیر عصا بگذرد، دهم  هر چه  گاو و گوسفند یعنی  یک  ده و تمامی32 .بیفزاید
  ا مبادله ر  نکند، و اگر آن  را مبادله  ننماید و آن  تفحص  آن  و بدی در خوبی33 . خواهد بود مقدس
  ». نشود  داده خواهد بود و فدیه   مقدس  آن  بدل  و هم  آن کند هم
  . سینا امر فرمود  در کوه اسرائیل  بنی  برای  موسی  بهخداوند   که  اوامری  است این34  
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 Numbers- اعدادسفر
  سفر چهارم از خمسه تورات موسی

   استمیالد نوشته شده قبل از 1406 تا 1446 سال  و درنویسنده کتاب موسی
  

 خداوند  مصر، از زمین   ایشان آمدن   از بیرون  دوم  از سال  دوم  ماه و در روز اول1    

  اسرائیل  بنی  جماعت  تمامی حساب«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسی اع اجتم  سینا در خیمه در بیابان
   ایشان ای سره  موافق  ذکوران  همه های  اسم  شماره ، به  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل را برحسب

 را   ایشان رود، تو و هارون  می  بیرون  جنگ  به  از اسرائیل ، هر که  و زیاده  ساله از بیست3 .بگیرید
   خاندان  رئیس  یک هر  باشد که  نفر از هر سبط  شما یک و همراه4.  بشمارید  ایشان  افواج برحسب
  :  است  با شما باید بایستند، این  که  کسانی های و اسم5 . باشد آبایش
  . شدیئور ، الیصوربن از رؤبین  
  .  صوریشدای  بن ، شلومیئیل و از شمعون6  
  .  عمیناداب  بن و از یهودا، نحشون7  
  . صوغر  بن و از یساکار، نتنائیل8  
  .  حیلون  بن ، الیاب و از زبولون9  
  . فدهصور  بن ، جملیئیل و از منسی.  عمیهود  بن ع، الیشم از افرایم:   یوسف و از بنی10  
  .  جدعونی  بن ، ابیدان از بنیامین11  
  .  عمیشدای ، اخیعزر بن و از دان12  
  . ران عک  بن عیئیلو از اشیر، فج13  
  .  دعوئیل  بن و از جاد، الیاساف14  
  ».  عینان  بن ، اخیرع و از نفتالی15  
  های  هزاره ، و رؤسای  ایشان  اسباط آبای  و سروران  جماعت اینانند دعوت شدگان16  
  . اسرائیل
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،   دوم  ماه و در روز اول18 . شدند، گرفتند ، معین  نام  به  را که  کسان  این  و هارون و موسی17  
  ، به  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  را برحسب  ایشان های  نامه ، نسب  کرده  را جمع  جماعت تمامی
 را امر  موسیخداوند   چنانکه19 .ندند خوا  ایشان  سرهای  و باالتر موافق  ساله ها از بیست  اسم رهشما

  . سینا بشمرد  را در بیابان  بود، ایشان فرموده
  ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل ، برحسب  اسرائیل زاده  نخست رؤبین  بنی و اما انساب20  

   جنگ  برای که   کسانی  و باالتر، جمیع  ساله هر ذکور از بیست:  بود این   ایشان نامها و سرهای
  . هزار و پانصد نفر بودند  و شش ، چهل  رؤبین  از سبط  ایشان شدگان شمرده21 .رفتند  می بیرون

   شمرده  از ایشان  که ، کسانی  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب شمعون  بنی و انساب22  
   برای  که و باالتر، هر  ساله هر ذکور از بیست:  بود  این  ایشان ها و سرهای  اسم  شماره موافقشدند، 
  . هزار و سیصد نفر بودند  و نه ، پنجاه  شمعون  از سبط  ایشان شدگان شمرده23 . رفت  می  بیرون جنگ

  ها، از بیست  اسم ره شما ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل جاد برحسب  بنی و انساب24  
   و پنج  جاد، چهل  از سبط  ایشان شدگان شمرده25.  رفت  می  بیرون  جنگ  برای  و باالتر، هر که ساله

  . نفر بودند هزار و ششصد و پنجاه
  ها از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل یهودا برحسب  بنی و انساب26  
 یهودا، هفتاد و   از سبط  ایشان شدگان شمرده27 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای هر که و باالتر،  ساله

  . صد نفر بودند چهار هزار و شش
  ها از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل یساکار برحسب  بنی و انساب28  
 و   یساکار، پنجاه  از سبط  ایشان شدگان هشمرد29 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  که و باالتر، هر ساله

  .چهار هزار و چهارصد نفر بودند
  ها از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب زبولون  بنی و انساب30  
 و   پنجاه  زبولون  از سبط  ایشان شدگان شمرده31 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  که و باالتر، هر ساله
  . هزار و چهارصد نفر بودند هفت

   شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب افرایم  از بنی یوسف  بنی و انساب32  
   از سبط  ایشان شدگان شمرده33 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  که و باالتر، هر  ساله ها از بیست اسم

  . هزار و پانصد نفر بودند ، چهل افرایم
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  ها، از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب منسی  بنی و انساب34  
 و دو  ، سی  منسی  از سبط  ایشان شدگان شمرده35 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  و باالتر، هر که ساله

  . نفر بودند هزار و دویست
  ها، از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای اندان و خ  قبایل  برحسب بنیامین  بنی و انساب36  
 و  ، سی  بنیامین  از سبط  ایشان شدگان شمرده37 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  که و باالتر، هر ساله
  . هزار و چهارصد نفر بودند پنج

  ا از بیسته  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب دان  بنی و انساب38  
 و دو هزار و  ، شصت  دان  از سبط  ایشان شدگان شمرده39.  رفت  می  جنگ  برای  و باالتر، هر که ساله

  .هفتصد نفر بودند
  ها از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل اشیر برحسب  بنی و انساب40  
   و یک  اشیر، چهل  از سبط  ایشان شدگان شمرده41.  رفت  می  بیرون  جنگ  برای  و باالتر، هر که ساله

  .هزار و پانصد نفر بودند
  ها از بیست  اسم  شماره ، موافق  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب نفتالی  بنی و انساب42  
 و  ، پنجاه  نفتالی  از سبط  ایشان شدگان شمرده43 . رفت  می  بیرون  جنگ  برای  که و باالتر، هر ساله
  . هزار و پانصد نفر بودند سه

 نفر   یک ، که  اسرائیل  نفر از سروران  با دوازده  و هارون  موسی  که شدگانی اینانند شمرده44  
   خاندان  برحسب اسرائیل  بنی شدگان  شمرده و تمامی45 . بود، شمردند  ایشان  آبای ندان هر خا برای
  همه46 . رفت  می  بیرون  جنگ ی برا  که  از اسرائیل و باالتر، هر کس   ساله ، از بیست  ایشان آبای

  . نفر بودند زار و پانصد و پنجاه ه ، ششصد و سه شدگان شمرده
  موسی خداوندزیرا 48 . نشدند  آنها شمرده  در میان ان ایش  آبای  سبط  برحسب اما الویان47  

 . مگیر اسرائیل بنی   را در میان  ایشان  مشمار و حساب را  الوی اما سبط«49 : ، گفت  کرده را خطاب
   دارد بگمار، و ایشان  آن  به  عالقه  و بر هرچه  اسبابش  و تمامی  شهادت  را بر مسکن  الویان لیکن50

 . زنند  خیمه  مسکن  اطراف  و به نمایند  را خدمت  آن  را بردارند، و ایشان  اسبابش  و تمامی مسکن
 را   آن  شود الویان  افراشته  مسکن  بیاورند، و چون  را پایین  آن  شود الویان  روانه مسکن  و چون51

 خود و هر   در محله  هر کس اسرائیل و بنی52 . شود  آید، کشته آن   نزدیک  که برپا نمایند، و غریبی
   خیمه  شهادت  مسکن  اطراف  به و الویان53 . زنند  خود، خیمه  افواج  برحسب  خویش  نزد علم کس
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» . دارند  را نگاه  شهادت  شعائر مسکن  بشود، و الویان اسرائیل  بنی  بر جماعت زنند، مبادا غضب
   عمل  بود، به  را امر فرموده  موسیخداوند   آنچه  کردند، و برحسب  چنین اسرائیل  بنی پس54

 .آوردند

  

 نزد  اسرائیل  از بنی هر کس«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 2    

  و به3 . زنند  خیمه  اجتماع  خیمه طراف زند، در برابر و ا  خیمه  خویش  آبای  خاندان  و نشان علم
   زنند، و رئیس  خود خیمه  افواج  یهودا برحسب  علم محله  اهل  آفتاب  طلوع  سوی  به  مشرق جانب
د و چهار هزار و  شدند هفتا  شمرده  از ایشان  او که و فوج4 . باشد  عمیناداب  بن هودا نحشونی بنی

 صوغر   بن یساکار نتنائیل  بنی  زنند، و رئیس  او خیمه  یساکار در پهلوی و سبط5 .ششصد نفر بودند
  و سبط7 .و چهار هزار و چهارصد نفر بودند   شدند پنجاه  شمرده  از ایشان  او که و فوج6 .باشد

و    شدند، پنجاه  شمرده  از ایشان  او که و فوج8.  باشد  حیلون  بن  الیĤب زبولون  بنی  و رئیس زبولون
 صد و   ایشان  افواج  یهودا برحسب  محله شدگان  شمرده جمیع9 . هزار و چهارصد نفر بودند هفت

  . کنند  کوچ  اول و ایشان.  هزار و چهارصد نفر بودند هشتاد و شش
  رؤبین  بنی  باشد، و رئیس  ایشان  افواج  برحسب  رؤبین  محله علم،   جنوب و بر جانب«10  

 هزار و پانصد نفر   و شش  شدند چهل  شمرده  از ایشان  او که و فوج11 . شدیئور باشد الیصور بن
   صوریشدای  بن  شلومیئیل شمعون  بنی  زنند و رئیس  خیمه  شمعون  او سبط و در پهلوی12 .بودند
 جاد و  و سبط14 .بودند هزار و سیصد نفر   و نه  شدند، پنجاه  شمرده  از ایشان  او که جو فو13 .باشد
هزار و    و پنج  شدند، چهل  شمرده  از ایشان  او که و فوج15 . باشد ئیل رعو  بن جاد الیاساف  بنی رئیس

 و   صد و پنجاه ایشان   افواج  برحسب  رؤبین  محله شدگان  شمرده جمیع16 . نفر بودند ششصد و پنجاه
  . کنند  کوچ  دوم  نفر بودند و ایشان  هزار و چهارصد و پنجاه یک

   خیمه  کند، چنانکه ها کوچ  محله  در میان  الویان  با محله  اجتماع  خیمه و بعد از آن«17  
  . کنند  کوچ  خویش  خود نزد علمهای  در جای  هر کس زنند، همچنان می

   بن ، الیشمع رایماف  بنی  و رئیس  ایشان  افواج  برحسب  افرایم  محله ، علم ب مغر  طرف و به«18  
  و در پهلوی20 . هزار و پانصد نفر بودند د، چهل شدن  شمرده  از ایشان  او که و فوج19 .عمیهود باشد

   شمرده  از ایشان  او که و فوج21 .صور باشد فده  بن  جملیئیل منسی  بنی ، و رئیس  منسی او سبط
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   بن ، ابیدان مینبنیا  بنی  و رئیس  بنیامین و سبط22 . نفر بودند  و دو هزار و دویست شدند، سی
 . هزار و چهارصد نفر بودند و پنج   شدند، سی  شمرده  از ایشان  او که و فوج23 . باشد جدعونی

هزار و یکصد نفر بودند، و   ، صد و هشت  ایشان  افواج  برحسب  افرایم  محله شدگان  شمرده جمیع24
  . کنند  کوچ  سوم ایشان

   اخیعزر بن دان  بنی ، و رئیس  ایشان  افواج ، برحسب  دان  محله ، علم  شمال  طرف و به«25  
و 27. صد نفر بودند  و دو هزاروهفت  شدند، شصت  شمرده  از ایشان  او که و فوج26 . باشد عمیشدای
   او که و فوج28 . باشد ران عک  بن اشیر فجعیئیل  بنی  زنند، و رئیس یمه اشیر خ  سبط  ایشان در پهلوی
  نفتالی  بنی  و رئیس  نفتالی و سبط29 . هزار و پانصد نفر بودند  و یک  شدند، چهل  شمرده از ایشان
فر  هزار و چهارصد ن  و سه  شدند، پنجاه  شمرده  از ایشان  او که و فوج30 . باشد ینان ع  بن اخیرع
 نزد  ایشان.  هزار و ششصد نفر بودند  و هفت ، صد و پنجاه  دان  محله شدگان شمرده  جمیع31. بودند

  ». کنند  کوچ  خود در عقب علمهای
  شدگان شمرده  ، جمیع  ایشان  آبای  خاندان سب برح اسرائیل  بنی شدگان اینانند شمرده32  
   چنانکه اما الویان33 . نفر بودند ار و پانصد و پنجاهز ه صد و سه  شش  ایشان  افواج ها موافق محله

  . نشدند  شمرده اسرائیل  بنی  بود، در میان  امر فرموده  موسی بهخداوند 
 اینطور نزد   نمودند، به  بود، عمل  امر فرموده  موسی  بهخداوند   هرچه  موافق اسرائیل و بنی34  
   خود کوچ  آبای  خود با خاندان  قبایل  برحسب ر کس اینطور ه زدند و به  می  خود خیمه علمهای

  .کردند می
  

   سینا با موسی ر کوه دخداوند که   در روزی  و موسی  هارون  انساب  است این3    

.  و ابیهو و العازار و ایتامار  ناداب اش زاده نخست:   است  این  هارون  پسران و نامهای2 . شد متکلم
   تخصیص  کهانت  را برای ن ایشا  بودند که  شده  مسح  که  کهنه  هارون ران پس  نامهای  است این3

   غریب  سینا آتش  در بیابان  ایشان  که مردند، هنگامیخداوند  و ابیهو در حضور  اما ناداب4 .نمود
،  ون حضور پدر خود هار  نبود و العازار و ایتامار به  را پسری گذرانیدند، و ایشانخداوند  حضور  به

  .نمودند  می کهانت
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   را پیش ، ایشان  آورده  را نزدیک  الوی سبط«6:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 5  
   را پیش  جماعت  شعائر او و شعائر تمامی و ایشان7 . نمایند  تا او را خدمت حاضر کن   کاهن هارون
 و شعائر   اجتماع  خیمه  اسباب و جمیع8 .بجا آورند را   مسکن ، خدمت  داشته  نگاه  اجتماع خیمه
،   بده  و پسرانش  هارون  را به و الویان9 . را بجا آورند  مسکن ، خدمت شته دا  را نگاه اسرائیل بنی

 نما   را تعیین  و پسرانش و هارون10 .اند  شده  داده  وی  به  بالکل اسرائیل  بنی  از جانب  ایشان زیراکه
  ». شود  آید، کشته  نزدیک  که ا بیاورند، و غریبی خود را بج تا کهانت
  ، به اسرائیل  بنی  را از میان  الویان  من اینک « که12  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 11  
   من  از آن  الویان ، پس ام  را بگشاید گرفته  رحم  که اسرائیل  از بنی ای زاده  هر نخست عوض
 مصر   زمین زادگان  نخست  همه  که  از آن منند، و در روزی زادگان نخست  زیرا جمیع13. باشند می

،   نمودم  خود تقدیس  برای  از بهایم  و خواه  از انسان  را خواه  اسرائیل زادگان  نخست ، جمیع را کشتم
  ».  هستم  یهوه من. باشند  می  من  از آن پس

 آبا   خاندان  را برحسب الوی بنی«15 : ، گفت ده کر  سینا خطاب بیابان را در   موسیخداوندو 14  
   قول  برحسب  موسی پس16 ». بشمار  و زیاده  ماهه ا از یک ر  بشمار، هر ذکور ایشان  ایشان و قبایل
  جرشون:  اینانند  ایشان  نامهای  موافق  الوی و پسران17 . را شمرد  مأمور شد، ایشان انکه چنخداوند
و 19.   و شمعی لبنی:   است  این  ایشان  قبایل  برحسب جرشون  بنی و نامهای18.   و مراری و قهات
   مراری و پسران20 .  و عزیئیل هار و حبرون و یص عمرام:   ایشان  قبایل  برحسب  قهات پسران

  .  ایشان  آبای  خاندان  برحسب  الویان اینانند قبایـل.  بودند  و موشی محلی:   ایشان  قبایل برحسب
   ایشان شدگان و شمرده22 .  جرشونیان اینانند قبایل.  عی شم  و قبیله  لبنی ، قبیله و از جرشون21  

 . هزار و پانصد نفر بودند  هفت ن ایشا شدگان  و باالتر، شمرده  ماهه  از یک  ذکوران  همه  شماره به
   آبای و سرور خاندان24 . زنند  خیمه  مغرب رف ط ، به  مسکن  در عقب  جرشونیان و قبایل23

 و   و خیمه ، مسکن  اجتماع  در خیمه جرشون  بنی و ودیعت25 . باشد  الیل  بن ، الیاساف نیانجرشو
   پیش  که  صحن  دروازه  و پرده  صحن و تجیرهای26.  باشد  اجتماع  خیمه  دروازه  و پرده  آن پوشش
  . آنها ا هر خدمت ب  و طنابهایش  است  مذبح  اطراف  و به  مسکن روی

، اینانند  لیان عزیئی  و قبیله  حبرونیان  و قبیله  یصهاریان  و قبیله  عمرامیان ، قبیله و از قهات27  
  صد نفر بودند که  هزار و شش  و باالتر، هشت  ماهه  از یک  ذکوران  همه  شماره به28 .  قهاتیان قبایل

و 30 . بزنند ، خیمه  مسکن  جنوب  طرف  به قهات  بنی و قبایل29 .داشتند  می نگاه را   قدس ودیعت
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 و میز و   تابوت  ایشان و ودیعت31 . باشد  عزیئیل  بن ، الیاصافان  قهاتیان  قبایل  آبای سرور خاندان
 . باشد آن   و هر خدمت کنند، و حجاب  می  با آنها خدمت  که  قدس ها و اسباب  و مذبح شمعدان

، او را   باشد، و نظارت نگهبانان خدمت قدس  هارون کاهن ، العازار بن ویان ال و سرور سروران32
  .خواهد بود

   ایشان شدگان و شمرده34 .  مراری ؛ اینانند قبایل موشیان   و قبیله  محلیان ، قبیله و از مراری33  
  سرور خاندانو 35 . نفر بودند  هزار و دویست ش و باالتر، ش  ماهه  از یک  ذکوران  همه و شماره

و 36.  بزنند ، خیمه  مسکن  شمالی  طرف  به  باشد و ایشان  ابیحایل  بن ، صوریئیل  مراری  قبایل آبای
   و تمامی هایش  و پایه  و ستونهایش بندهایش  و پشت  مسکن ، تختهای مراری  بنی  معین ودیعت
   آنها و میخها و طنابهای های پایه و   صحن  اطراف و ستونهای37 .باشد   خدمتش  با تمامی اسبابش

  .آنها
  ، موسی  شمس  طلوع  طرف  به  اجتماع  خیمه  روی  و پیش  مشرق  طرف  به  مسکن و پیش38  
  و هر غریبی.  را بدارند اسرائیل  بنی  را و نگاهبانی  قدس  بزنند و نگاهبانی  خیمه  و پسرانش و هارون

   را برحسب  ایشان  و هارون  موسی  که  الویان شدگان  شمرده عو جمی39 .شود  آید، کشته  نزدیک که
 و دو هزار نفر   و باالتر، بیست  ماهه  از یک  ذکوران  شمردند، همهخداوند   و فرمان  ایشان قبایل
  .بودند

 و   ماهه  را از یک اسرائیل  بنی  نرینه زادگان  نخست جمیع«:   گفت  موسی  بهخداوندو 40  
  زادگان  نخست  همه  عوض  را به و الویان41 . را بگیر  ایشان  نامهای و حسابمار، باالتر بش

   بهایم زادگان  نخست  همه  عوض  را به  الویان  بگیر، و بهایم  هستم  یهوه  که  من  برای اسرائیل بنی
  ». اسرائیل بنی

 را  اسرائیل  بنی دگانزا ت نخس  بود، همه  او را امر فرمودهخداوند   چنانکه  موسی پس42  
   ماهه  از یک  ایشان شدگان  شمرده های  اسم  شماره ، برحسب  نرینه زادگان  نخست و جمیع43 .شمرد

  . نفر بودند  و هفتاد و سه  و دو هزار و دویست و باالتر، بیست
  زادگان  نخست  جمیع  عوض  را به الویان«45:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 44  

   یهوه من.  خواهند بود ن م  از آن  بگیر، و الویان  ایشان  بهایم  عوض  را به  الویان ، و بهایم اسرائیل بنی
   بر الویان  که اسرائیل  بنی زادگان  نفر از نخست  و هفتاد و سه  دویست  فدیه و اما درباره46 . هستم
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   مثقال  یک  جیره ت بیس  که  قدس  مثقال ا موافق ر  بگیر، آن  هر سری  برای  مثقال پنج47 ،اند زیاده
  ».  بده  و پسرانش  هارون اند به  زیاده  از ایشان  که  آنانی و نقد فدیه48 .باشد، بگیر

   آنها شده ه فدی  الویان  که  بودند، بر کسانی  زیاده  که  را از آنانی  نقد فدیه  موسی پس49  
   مثقال  و پنج  هزار و سیصد و شصت  نقد را که اسرائیل  بنی نزادگا و از نخست50 . بودند، گرفت

 خداوند  چنانکه خداوند   قول  را برحسب  نقد فدیه  موسیو51 .  باشد، گرفت  قدس  مثقال موافق
  . داد  و پسرانش  هارون  بود، به  را امر فرموده موسی

  

   را از میان قهات  بنی بحسا«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون موسی خداوندو 4    

  ، هر که  ساله  و باالتر تا پنجاه  ساله از سی3 . بگیر  ایشان  آبای  و خاندان ل قبای  برحسب الوی بنی
  . کار کند  اجتماع  شود تا در خیمه  خدمت داخل

  . باشد االقداس ، کار قدس  اجتماع  در خیمه قهات  بنی و خدمت«4  
   را پایین  حجاب ، پوشش  شده  داخل  و پسرانش کند هارون  می چ اردو کو  که و هنگامی«5  

  ای  بگذارند و جامه  پوشش پوست خز آبی و بر آن6 . بپوشانند  آن  را به  شهادت وتبیاورند، و تاب
  . را بگذرانند دستهایش ، چوب  نموده  پهن  آن  باشد باالی  الجوردی  آن  تمام که

ها و  ، بشقابها و قاشقها و کاسه  بگسترانند و بر آن  الجوردی جامه،  و بر میز نان تقدمه«7  
   را به ، آن  قرمز بر آنها گسترانیده و جامه8 . باشد  بر آن  دائمی رنند و نان را بگذا  ریختنی های پیاله

  . را بگذرانند  خز بپوشانند و چوبدستهایش  پوست پوشش
 و  هایش  و سینی  و گلگیرهایش  و چراغهایش شنایی رو ، شمعدان  گرفته  الجوردی و جامه«9  
 را در   اسبابش  را و همه و آن10 کنند بپوشانند،  می  آنها خدمتش  به  را که  روغنش  ظروف تمامی
  . بگذارند دستی ، بر چوب  خز گذارده  پوست پوشش
 خز بپوشانند، و   پوست  پوشش  را به ، آن  گسترانیده  الجوردی ، جامه  زرین و بر مذبح«11  

  . را بگذرانند چوبدستهایش
  ، آنها را در جامه کنند گرفته  می  خدمت  آنها در قدس  به  را که  خدمت  اسباب و تمامی«12  

  . بنهند ، بر چوبدست  خز پوشانیده  پوست  پوشش  بگذارند، و آنها را به الجوردی
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 را   اسبابش و جمیع14.  بگسترانند  بر آن انی ارغو ، جامه  کرده  را از خاکستر خالی و مذبح«13  
   اسباب ها، همه اندازها و کاسه  مجمرها و چنگالها و خاک کنند یعنی  را می  آن  آنها خدمت  به که

  . را بگذرانند  دستهایش ، چوب  خز گسترانیده ، پوست  پوشش  بنهند، و بر آن  آن  را بر روی مذبح
   اسباب  و تمامی  قدس  اردو، از پوشانیدن  کردن  کوچ  در هنگام  و پسرانش  هارون و چون«15  
 ننمایند   را لمس  بیایند، اما قدس  آن  برداشتن  برای  قهات  پسران  شوند، بعد از آن  فارغ قدس

  .باشد  می قهات  بنی  حمل  اجتماع  چیزها از خیمه مبادا بمیرند، این
   آردی  و بخور خوشبو و هدیه  روشنایی  بجهت ، روغن هن کا  هارون  العازار بن و ودیعت«16  
   و خواه  از قدس ، خواه  است  در آن باشد، با هرآنچه  می  مسکن  تمامی  و نظارت  مسح  و روغن دائمی

  ». از اسبابش
   الویان  را از میان  قهاتیان  قبایل سبط«18:  ، گفت  کرده  را خطاب و هارون   موسیخداوندو 17  
   آیند، زنده  نزدیک االقداس  قدس  به  رفتار نمایید تا چون  چنین  با ایشان بلکه19 .مسازید  منقطع

 خود   و حمل  خدمت ا به ر  از ایشان  بشوند، و هریک  آن  داخل  و پسرانش هارون. بمانند و نمیرند
  ».مبادا بمیرند نشوند،   داخل  هم ای  لحظه  قدس  دیدن  بجهت و اما ایشان20 .بگمارند
  ندان خا  را نیز برحسب جرشون بنی  حساب«22:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 21  

 شود تا   داخل  را بشمار، هر که  ایشان  ساله  و باالتر تا پنجاه  ساله از سی23 . بگیر  ایشان آبا و قبایل
  . بنماید  بپردازد و خدمت  شغل  به  اجتماع در خیمه
 و   مسکن  تجیرهای که25 ،  و حمل گذاری  در خدمت رشونج  بنی  قبایل  خدمت  است نای«24  
   خیمه وازه در ، و پرده  است  آن  بر باالی  خز که  پوست  و پوشش  آن  را با پوشش  اجتماع خیمه

   اطراف  و به  مسکن  پیش ، که  صحن  دروازه  مدخل  و پرده  صحن و تجیرهای26 . را بردارند اجتماع
   شود، ایشان  آنها باید کرده  به  آنها و هرچه  خدمت  اسباب  آنها و همه ، و طنابهای  است مذبح
 او   و پسران  هارون  فرمان ، به  ایشان  و خدمت  در هر حمل جرشون  بنی  خدمت و تمامی27. بکنند

  جرشون  بنی  قبایل  خدمت  است این28 . گذارید  ودیعت  را بر ایشان ان ایش  حملهای بشود، و جمیع
  . باشد  کاهن  هارون  ایتامار بن  دست  به  ایشان و نظارت.   اجتماع در خیمه
 و باالتر تا   ساله از سی30 . بشمار  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  را برحسب مراری و بنی«29  
   است این31 . بشمار را ایشان.  را بنماید  اجتماع  شود، تا کار خیمه  داخل  خدمت  به  هرکه  ساله پنجاه

 و  دهایشبن  و پشت  مسکن ، تختهای  اجتماع  در خیمه  ایشان  خدمت ، در تمامی  ایشان  حمل ودیعت
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 آنها   آنها و طنابهای  آنها و میخهای های  و پایه  صحن  اطراف و ستونهای32  هایش  و پایه ستونهایش
 . کنید  نامها حساب  را به ایشان   حمل  ودیعت  اسباب  آنها، پس  خدمت می آنها، و تما  اسباب با همه

 ایتامار  ، زیردست  اجتماع  در خیمه  ایشان  خدمت  در تمامی مراری  بنی  قبایل  خدمت  است این33
  ».  هارون کاهن بن

   ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  را برحسب قهات ، بنی  جماعت  و سروران  و هارون و موسی34  
   اجتماع تا در خیمهشد   می  داخل  خدمت  به  هرکه  ساله  و باالتر تا پنجاه  ساله از سی35 .ندشمرد
.  نفر بودند ، دو هزار و هفتصد و پنجاه  ایشان  قبایل  برحسب  ایشان شدگان و شمرده36 . شود مشغول

   و هارون  موسی کرد که  کار می  اجتماع ه در خیم ، هرکه  قهاتیان  قبایل شدگان اینانند شمرده37
  . بود، شمردند  فرموده  موسی  واسطه  بهخداوند     آنچه  را برحسب ایشان

 و باالتر   ساله از سی39 ،  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب جرشون  بنی شدگان و شمرده38  
   ایشان شدگان و شمرده40 . کند کار  اجتماع هشد تا در خیم  می  داخل  خدمت  به ، هرکه  ساله تا پنجاه
  شدگان اینانند شمرده41 . نفر بودند دو هزار و ششصد و سی،   ایشان  آبای  و خاندان  قبایل برحسب
  فرمان  را برحسب  ایشان  هارون و  موسی کرد که  کار می  اجتماع  در خیمه ، هرکه جرشون  بنی قبایل

  .شمردندخداوند 
 و   ساله از سی43 ،  ایشان  آبای  و خاندان  قبایل  برحسب مراری  بنی  قبایل شدگان هو شمرد42  

  شدگان شمرده و44.  کار کند  اجتماع شد تا در خیمه  می  داخل  خدمت  به ، هرکه  ساله باالتر تا پنجاه
   قبایل انشدگ اینانند شمرده45 . نفر بودند  هزار و دویست  سه ن ایشا  قبایل  برحسب ایشان
 بود،   فرموده  موسی  واسطه  بهخداوند   آنچه  را برحسب  ایشان  و هارون  موسی  که مراری بنی

  .شمردند
   را برحسب  ایشان  اسرائیل  و سروران  و هارون  موسی  که  الویان شدگان  شمرده جمیع46  
شد تا   می  داخل  هرکه  ساله تا پنجاه و باالتر   ساله از سی47  شمردند،  ایشان  آبای  و خاندان قبایل

هزار و پانصد و    هشت  ایشان شدگان شمرده48 . بکند  اجتماع حملها را در خیمه و کار  کار خدمت
   و حملش  خدمتش  موافق ، هرکس  موسی  توسط  بهخداوند   فرمان برحسب49 هشتاد نفر بودند،

  . شد شمرده
  . را شمرد  بود، او ایشان موده را امر فر  موسیخداوند  و چنانکه  
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 را   مبروص  را امر فرما که اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب موسیخداوندو 5    

  ، ایشان  زن  مرد و خواه خواه3 . کنند  شود، از اردو اخراج  نجس  از میته  دارد و هرکه  جریان و هرکه
   در میان  من  که  خود را جایی  نمایید، تا اردوی راج را اخ  از اردو ایشان  نمایید؛ بیرون را اخراج

 از اردو   را بیرون  کسان  کردند، و آن  چنین اسرائیل و بنی4 ». نسازند ، نجس  هستم  ساکن شانای
  . نمودند  طور عمل  آن  به اسرائیل  بود، بنی  گفته  موسی  بهخداوند  چنانکه.  کردند اخراج

   به  یا زنی  مردی هرگاه:  را بگو اسرائیل بنی«6:  ، گفت  کرده اب را خط  موسیخداوندو 5  
 شود،   مجرم  شخص  ورزد، و آن  خیانتخداوند  ، به  شده  مرتکب  انسان  گناهان  از جمیع هرکدام

   را برآن  آن  خود را رد نماید، و خمس  جرم  بنماید، و اصل  اعتراف  است  کرده  را که  گناهی آنگاه7
   دیه  نباشد که  را ولیای  کس و اگر آن8 .، بدهد  است  نموده  بر او جرم  که  کسی ، به ید کردهمز

 خواهد بود،   کاهن شود، از آن  می دادهخداوند    برای  که  جرمی  دیه ود، آنگاه ش  او داده  به جرم
   موقوفات  از همه  افراشتنی هدیهو هر 9. شود  می  کفاره  وی  درباره  آن  به  که  کفاره  بر قوچ عالوه
 او خواهد بود، و   از آن  هر کس و موقوفات10.  او باشد آورند، از آن  می  نزد کاهن  که اسرائیل بنی

  ». او باشد  بدهد، از آن  کاهن  به  کسی  که هرچه
:  بگو ان ایش ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«12:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 11  
 از   دیگر با او همبستر شود، و این و مردی13 ورزد،   خیانت  وی ، به  از او برگشته  کسی  زن هرگاه

اشد و در  نب و اگر بر او شاهدی. باشد  می  نجس  زن  و مستور باشد، آن  پوشیده  شوهرش چشمان
   شده  نجس  زن غیور شود، و آن خود   زن  بر او بیاید و به  غیرت و روح14  گرفتار نشود،  فعل عین

   آن پس15  باشد،  نشده  نجس  زن شود، و آن خود غیور   زن  بر او بیاید و به  غیرت باشد، یا روح
   بیاورد، و روغن  آرد جوین  عشر ایفه ، یک  هدیه  او برای  بیاورد، و بجهت  خود را نزد کاهن مرد زن
 را بیاد   گناه  یادگار، که  و هدیه  است  غیرت  هدیه را که ننهد، زی  نریزد، و کندر بر آن بر آن

  .آورد می
 در   مقدس  آب و کاهن17 . برپا داردخداوند حضور  ، به  آورده  او را نزدیک و کاهن«16  
و 18 . بپاشد ، بر آب  باشد گرفته سکن م  بر زمین  که  از غباری  قدری  بگیرد، و کاهن  سفالین ظرف
   غیرت  هدیه  یادگار را که  سر او را باز کند و هدیه ، موی  برپا داشتهخداوند حضور  ا به ر  زن کاهن

،   داده  قسم  زن  به و کاهن19 . باشد  کاهن بر دست   لعنت  تلخ  بگذارد، و آب  زن  آن باشد بر دست
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یر از شوهر خود  غ  کسی  به  نجاست ، و اگر بسوی  با تو همبستر نشده اگر کسی:  بگوید  وی به
،   غیر از شوهر خود برگشته  اگر به و لیکن20 .  مبرا شوی  لعنت  تلخ  آب  این از ، پس ای برنگشته
  نت لع  را قسم  زن  کاهن آنگاه21،  است  با تو همبستر شده  غیر از شوهرت ، و کسی ای  شده نجس

    اینکه  بسازد به  و قسم مورد لعنت   قومت  تو را در میانخداوند : بگوید  زن  به بدهد و کاهن
،   شده  تو داخل  در احشای  لعنت  آب و این22 . گرداند  تو را منْتفخ قط و شکم تو را سا  رانخداوند
  .  آمین آمین:  بگوید  زن و آن.  تو را ساقط بسازد  و ران  تو را منتفخ شکم

   آب و آن24 . محو کند  تلخ ا را در آب و آنه بنویسد،  لعنتها را در طوماری  این و کاهن«23  
   هدیه و کاهن25 . خواهد شد ، تلخ  شده ر او داخل د  لعنت  آب  بنوشاند، و آن  زن  را به  تلخ لعنت
و 26 . بیاورد  را نزد مذبح اند، و آنبجنبخداوند  حضور   را به  هدیه ، آن  گرفته  زن  را از دست غیرت
   را به  آب ، آن ن بسوزاند و بعد از آ  را بر مذبح ، آن  گرفته  آن  یادگاری ی برا  از هدیه  مشتی کاهن
 باشد،   ورزیده  شوهر خود خیانت  و به  شده  او نوشانید، اگر نجس  را به  آب و چون27 . بنوشاند زن
  ردید، و آن او ساقط خواهد گ  و ران  او منْتفخ  خواهد شد، و شکم ، تلخ  او شده  داخل  لعنت  آب آن
 مبرا  ، طاهر باشد، آنگاه  نشده  نجس  زن و اگر آن28 . خواهدبود  خود مورد لعنت  قوم  در میان زن
  .، اوالد خواهد زایید شده

یا 30 . باشد  شده ، نجس هر خود برگشته از شو  زن  که ، هنگامی  غیرت  قانون  است این«29  
برپا  خداوند حضور   را به  زن  غیور شود، آنگاه بر زنش بر مرد بیاید، و   غیرت  روح  که هنگامی

   گناه  مبرا شود، و زن  مرد از گناه  آن پس31 . او اجرا دارد  را درباره قانون   این  تمامی بدارد، و کاهن
  ». خواهد بود خود را متحمل

  

   ایشان به،   کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 6    

 نماید،   تخصیصخداوند   بکند، و خود را برای  نذر نذیره ، یعنی  نذر خاص  مرد یا زن چون: بگو
 عصیر   را ننوشد، و هیچ  مسکرات  و سرکه  شراب  بپرهیزد و سرکه  و مسکرات  از شراب آنگاه3

 انگور   از تاک  که هر چیزی از   تخصیصش  ایام و تمام4.  نخورد  یا خشک انگور ننوشد، و انگور تازه
  . نخورد  تا پوست  شود، از هسته ساخته
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   خود را برای  که  روزهایی  بر سر او نیاید، و تا انقضای  او، استره  نذر تخصیص  ایام و تمام«5  
  . سر خود را بلند دارد  موی ، گیسهای  شده ، مقدس  است  نموده  تخصیصخداوند
.  نیاید  میت  بدن ، نزدیک  است  نموده تخصیصخداوند   ود را برای خ  که  روزهایی و تمام«6  

   نسازد، زیرا که  را نجس  بمیرند خویشتن  که  پدر و مادر و برادر و خواهر خود، هنگامی برای7
 خواهد  مقدس خداوند   برای  تخصیصش  روزهای تمامی8. باشد  می  بر سر وی  خدایش تخصیص

  .بود
 بتراشد،   خویش  سر خود را در روز طهارت  نزد او بمیرد، پس عتا ناگهان دف و اگر کسی«9  

 در   به  کبوتر نزد کاهن  یا دو جوجه  دو فاخته و در روز هشتم10 . را بتراشد  آن  در روز هفتم نییع
   سوختنی  قربانی  را برای  و دیگری  گناه  قربانی  را برای  یکی و کاهن11.  بیاورد  اجتماع خیمه

 روز  ؛ و سر او را در آن  است  کرده ، گناه  میت  سبب  به  نماید، از آنچه  کفاره  وی ، برای گذرانیده
   یک  نرینه  نماید، و بره تخصیص )از نو (خداوند   خود را برای  تخصیص و روزهای12.  نمایـد تقدیس
   شده  نجس  تخصیصش د بود، چونکه ساقط خواه  اول  روزهای لیکن.  بیاورد  جرم  قربانی  برای ساله
  . است

   خیمه  دروازه او را نزد  شود، آنگاه  او تمام  تخصیص  روزهای ، چون  نذیره  قانون  است این«13  
  عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  یک  بگذراند، یعنیخداوند   خود را برای و قربانی14 . بیاورند اجتماع
  عیب  بی  قوچ ، و یک  گناه  قربانی ، بجهت عیب  بی  ساله  یک  ماده  بره ک، و ی  سوختنی  قربانی بجهت
، و   با روغن شده  سرشته  آرد نرم های  گرده  فطیر یعنی  سبد نان و یک15.   سالمتی  ذبیحه بجهت

  . آنها  ریختنی  آنها و هدیه  آردی ، و هدیه  با روغن  شده  فطیر مسح قرصهای
 سوختنی او را  و قربانی   گناه ، قربانی  آورده نزدیکخداوند  حضور  را به آنها  و کاهن«16  
   هدیه  بگذراند، و کاهنخداوند   برای  سالمتی  ذبیحه فطیر بجهت   را با سبد نان و قوچ17 .بگذراند
  . او را بگذراند  ریختنی  و هدیه آردی

   سر تخصیص  بتراشد، و موی  اجتماع  خود را نزد در خیمه  سر تخصیص  نذیره و آن«18  
  . بگذراند  است  سالمتی  زیر ذبیحه  که  را بر آتشی ، آن خود را گرفته

،   فطیر گرفته  قرص  فطیر از سبد و یک  گرده  را با یک  قوچ  شده  بریان  سردست و کاهن«19  
   هدیه  را بجهت آنها و کاهن20 . بگذارد  سر تخصیصش دن، بعد از تراشی  نذیره  را بر دست آن
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  ، مقدس  کاهن  برای  افراشتنی  و ران  جنبانیدنی  با سینه  بجنباند، اینخداوند حضور   به جنبانیدنی
  . بنوشد  شراب  نذیره و بعد از آن.  است

   خود برای  تخصیص  بجهت  که  قربانی  نذر بکند و قانون  که ای  نذیره  قانون  است این«21  
   باشد، همچنین  کرده  که  نذری رسد موافق  می  آن  به  دستش  بر آنچه اند، عالوه باید بگذرخداوند
  ». خود، باید بکند  تخصیص  قانون برحسب
  به: ، بگو  کرده  را خطاب  و پسرانش هارون«23:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22  

  :بگویید   ایشان  دهید و به  را برکت اسرائیل اینطور بنی
 سازد و   تابان خود را بر تو  روی یهوه25 . نماید  دهد و تو را محافظت رکت تو را ب یهوه«24  

  . بخشد  خود را بر تو برافرازد و تو را سالمتی  روی یهوه26 . کند بر تو رحمت
  ». داد  خواهم  را برکت  ایشان  بگذارند، و من اسرائیل  مرا بر بنی و نام27  

  

 و   نموده  را مسح  و آن  شده  فارغ  مسکن  از برپا داشتن  موسی  که و در روزی7    

 بود،   نموده  و تقدیس  کرده  مسح  اسبابش  را با تمامی  را و مذبح  اسبابش  و تمامی  کرده تقدیس
   اسباط بودند که و اینها رؤسای.  گذرانیدند  هدیه  ایشان  آبای  خاندان  و رؤسای  اسرائیل سروران2

   ارابه  ششخداوند حضور   خود، به  هدیه  بجهت  ایشان پس3 . شدند  گماشته شدگان مردهبر ش
 گاو، و آنها   یک  هر نفری  دو سرور، و برای  برای  ارابه  یک  گاو آوردند، یعنی  و دوازده سرپوشیده
  . آوردند  مسکن  روی را پیش
   بجا آوردن  بگیر تا برای از ایشاناینها را «5:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 4  
  ». نما  تسلیم  خدمتش  اندازه  به  هر کس  به  الویان  کار آید، و به  به  اجتماع  خیمه خدمت
 و چهار گاو  دو ارابه7 . نمود  تسلیم  الویان نها را به، آ ها و گاوها را گرفته  ارابه  موسی پس6   

  ، به مراری  بنی  گاو به  و هشت و چهار ارابه8.  نمود  تسلیم ایشان   خدمت  اندازه ، به جرشون  بنی به
 نداد،   هیچ قهات  بنی اما به9 . نمود  تسلیم  کاهن  هارون ر بن ایتاما  دست ، به  ایشان  خدمت اندازه

  .داشتند  خود برمی  را بر دوش ن بود و آ  ایشان  به  متعلق  قدس زیرا خدمت
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  و سروران.  گذرانیدند ، هدیه  آن  کردن ، در روز مسح  مذبح تبرک   بجهت و سروران10  
   خود هدیه  هر سرور در روز نوبه  که  گفت  موسی  بهخداوندو 11 . آوردند  مذبح  خود را پیش هدیه

  . بگذراند  مذبح  تبرک  را بجهت خویش
 او  و هدیه13 .ا گذرانید خود ر  یهودا هدیه بط از س  عمیناداب  بن ، نحشون و در روز اول12  

   که  قدس  مثقال  به ، هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال  صد و سی  وزنش  بود که  طبق نقره یک
   طال ده اشق ق و یک14 .  آردی  هدیه  بود بجهت با روغن   مخلوط شده  آنها پر از آرد نرم هر دوی
 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک و   گاو جوان و یک15 . پر از بخور مثقال

   بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه و بجهت17 .  قربانی گناه  بز نر بجهت و یک16
  .  عمیناداب  بن  نحشون  بود هدیه ، این  ساله  یک  نرینه بره

 او   که ای و هدیه19 . گذرانید سرور یساکار هدیهوغر،  ص  بن ، نتنائیل و در روز دوم18  
  ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال  صد و سی  وزنش  بود که  نقره  طبق گذرانید یک

 طال  اشق ق و یک20 .  آردی  هدیه  بجهت غن مخلوط با رو  آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس مثقال
   قربانی ، بجهت  ساله  یک  نرینه  بره  و یک  قوچ  و یک جوان  گاو و یک21 .ر پر از بخو  مثقال ده

 بز   و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه و بجهت23 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو22 . سوختنی
  . صوغر  بن  نتنائیل  بود هدیه ، این  ساله  یک  نرینه  بره نر و پنج
   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه25 ، زبولون  سرور بنی  حیلون  بن ب، الیĤ و در روز سوم24  

   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی
 و   گاو جوان و یک27  پر از بخور،  مثقال  طال ده اشق ق و یک26 .  آردی  هدیه  بجهت مخلوط با روغن

و 29 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو28 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  و بره  قوچ یک
   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت
  .  حیلون  بن الیĤب

   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه31 . رؤبین  شدیئور سرور بنی ن، الیصور ب و در روز چهارم30  
   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی

و    گاو جوان و یک33 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک32 .  آردی  هدیه ت بجه مخلوط با روغن
و 35 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو34 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک
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   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت
  . شدیئور الیصوربن

   که  نقره  طبق  او یک هدیه37 . شمعون  سرور بنی دای صوریش  بن ، شلومیئیل و در روز پنجم36  
 آنها پر از  ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال  صد و سی وزنش

 گاو  و یک39 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک38 .  آردی  هدیه هت بج  مخلوط با روغن آرد نرم
   قربانی  بز نر بجهت  یکو40.   سوختنی  قربانی  بجهت  ساله  یک  نرینه  بره  و یک  قوچ  و یک جوان
 بود  این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه و بجهت41 . گناه
  .  صوریشدای  بن  شلومیئیل هدیه

   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه43 .جاد  سرور بنی ل دعوئی  بن اساف، الی و در روز ششم42  
   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی

 و   گاو جوان و یک45 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک44 .  آردی  هدیه بجهت   با روغن مخلوط
و 47 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو46 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک

   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت
  .  دعوئیل  بن الیاساف
   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه49 . افرایم بنی عمیهود سرور   بن ع، الیشم و در روز هفتم48  

   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی
 و   گاو جوان و یک51 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک50 .  آردی  هدیه  بجهت مخلوط با روغن

و 53 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو52 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره ک و ی  قوچ یک
   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت
  . عمیهود  بن الیشمع
   که  نقره  طبق  او یک هدیه55 . نسیم صور سرور بنی فده  بن ، جملیئیل و در روز هشتم54  
 آنها پر از  ، هر دوی  قدس  مثقال ، موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال  صد و سی وزنش

 گاو  و یک57 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک56 .  آردی  هدیه بجهت   با روغن  مخلوط آرد نرم
   قربانی  بز نر بجهت  یکو58 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ  و یک جوان
 بود  این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه و بجهت59 . گناه
  . فدهصور  بن  جملیئیل هدیه
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   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه61 . بنیامین  سرور بنی  جدعونی  بن ، ابیدان و در روز نهم60  
   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال  موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود و یک  مثقال صد و سی

 و   گاو جوان و یک63.  پر از بخور  مثقال  طال ده شق قا و یک62 .  آردی  هدیه بجهت،  مخلوط با روغن
و 65   گناه  قربانی  جهت نر به بز  و یک64 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی ه نرین  بره  و یک  قوچ یک
   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ  دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه  جهت به

  .  جدعونی  بن ابیدان
   وزنش  که  نقره  طبق  او یک ههدی67 . دان  سرور بنی  عمیشدای یعزربن، اخ و در روز دهم66  

   آنها پر از آرد نرم ، هر دوی  قدس  مثقال  موافق ، هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی
 و   گاو جوان و یک69 . پر از بخور  مثقال  طال، ده شق قا و یک68 .  آردی  هدیه  بجهت  با روغن مخلوط

و 71 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو70.   قربانی سوختنی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک
   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت

  .  عمیشدای اخیعزر بن
   وزنش  که  نقره  طبق  یک او هدیه73 .اشیر  سرور بنی  عکران  بن یئیل، فجع و در روز یازدهم72  

   آنها پر از آرد نرم ؛ هردوی  قدس  مثقال  موافق ، هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی
 و   گاو جوان و یک75 . پر از بخور  مثقال  طال ده اشق ق و یک74 .  آردی  هدیه جهت ب مخلوط با روغن

و 77 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو76 .  سوختنی  قربانی  بجهت  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک
   بود هدیه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت

  .  عکران  بن فجعیئیل
   وزنش  که  نقره  طبق  او یک هدیه79 . نفتالی ، سرور بنی  عینان  بن ، اخیرع و در روز دوازدهم78  

   آنها پر از آرد نرم ، هردوی  قدس  مثقال  موافق  هفتاد مثقال  نقره  لگن  بود، و یک  مثقال صد و سی
 و   گاو جوان و یک81 . پر از بخور  مثقال  طال، ده شق قا و یک80 .  آردی  هدیه  بجهت مخلوط با روغن

و 83 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یکو82 .  سوختنی  قربانی ت بجه  ساله ک ی  نرینه  بره  و یک  قوچ یک
   بـود هدیـه این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و پنج  و پنج  قوچ ، دو گاو و پنج  سالمتی  ذبیحه بجهت
  .  عینان  بن اخیرع

   طبق  دوازده  اسرائیل  سروران بود، از جانب  شده  مسح  که  در روزی  مذبح  بود تبرک این84  
   هفتاد، که  و هر لگن  مثقال  صد و سی  نقره هر طبق85 . طال  قاشق  و دوازده  نقره لگن   و دوازده نقره
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 طال پر از   قاشق و دوازده86 . بود  قدس  مثقال  موافق  مثقال، دوهزار و چهارصد  ظروف  نقره تمامی
 . بود  مثقال صد و بیست قاشقها   طالی  تمامی که،   قدس  مثقال  موافق مثقال   ده بخور هر کدام

با .   ساله  یک  نرینه  بره و دوازده   قوچ  گاو و دوازده ، دوازده  قربانی سوختنی  بجهت  گاوان تمامی87
  ، بیست  سالمتی  ذبیحه  بجهت و تمامی گاوان88 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت زده آنها و دوا  آردی هدیه

 بعد از   مذبح  بود تبرک این.   ساله  یک  نرینه  بره  بز نر و شصت  و شصت  قوچ و و شصتو چهار گا
  . بود  شده  مسح آنکه

  شنید که  را می  قول  گوید، آنگاه  سخن  شد تا با وی  داخل  اجتماع  خیمه  به  موسی و چون89  
 با  ، پس گفت  می  سخن  وی  به  کروبی دو  بود، از میان  شهادت  بر تابوت  که  رحمت  کرسی از باالی
 .نمود  می او تکلم

  

:  بگو  وی ، به  کرده  را خطاب هارون«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 8    

   چنین  هارون پس3» . بدهد  روشنایی  شمعدان  پیش  چراغ ، هفت  چراغها را برافرازی  که هنگامی
   را امر فرموده  موسیخداوند   بدهد، چنانکه  روشنایی  شمعدان یش تا پ کرد، و چراغها را برافراشت

   بود، موافق  چرخکاری  تا گلهایش  طال از ساق از چرخکاری:  بود  این  شمعدان و صنعت4.  بود
  .  را ساخت  طور شمعدان  همین  بود، به  داده  نشان  موسی  بهخداوند   که ای نمونه

 را  ، ایشان  گرفته لاسرائی  بنی  را از میان الویان«6:  ، گفت  کرده ب را خطا  موسیخداوند و5  
 و بر   بپاش  را بر ایشان  گناه  کفاره آن:  نما  عمل  چنین  ایشان ، به  تطهیر ایشان و بجهت7 .تطهیر نما

 و  ان جو و گاوی8 .، خود را تطهیر نمایند  را شسته خود  بگذرانند، و رخت  خود استره  بدن تمام
 . بگیر  گناه  قربانی  دیگر بجهت  بگیرند، و گاو جوان  مخلوط با روغن  آرد نرم ، یعنی  آن  آردی هدیه

  و الویان10 .  کن  را جمع اسرائیل  بنی ماعت ج  بیاور، و تمامی  نزدیک  اجتماع  خیمه  را پیش و الویان9
  و هارون11.  بگذارند  خود را بر الویان های دست اسرائیل  بیاور، و بنی  نزدیکخداوند حضور  را به
 .را بجا بیاورندخداوند     بگذراند، تا خدمت  هدیهخداوند حضور   به اسرائیل  بنی  را از جانب الویان

   را بجهت  و دیگری  گناه  قربانی  را بجهت  بنهند، و تو یکی  خود را بر سر گاوان  دستهای و الویان12
 و   هارون  را پیش و الویان13 . شود  کفاره  الویان ، تا بجهت بگذرانخداوند   ای بر  سوختنی قربانی
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 جدا  اسرائیل  بنی  را از میان و الویان14.   بگذران  هدیهخداوند را برای   برپا بدار، و ایشان پسرانش
  . خواهند بود  من  از آن نما و الویان

 را   را بجا آورند، و تو ایشان  اجتماع  خیمه ت شوند تا خدم  داخل  الویان و بعد از آن«15  
   داده  بالکل  من  به اسرائیل  بنی  از میان  ایشان زیراکه16 .  بگذران  را هدیه ، ایشان کردهتطهیر 

 را  ، ایشان اسرائیل  بنی زادگان  نخست  همه  عوض  به ، یعنی  رحم  هر گشاینده  عوض اند، و به شده
، از   از بهایم  و خواه  از انسان  خواه اسرائیل  بنی زادگان  نخست  جمیع زیرا که17.  ما  خود گرفته برای
   خود تقدیس  را برای ، ایشان  مصر زدم  را در زمین زادگان  نخست  جمیع  که در روزی. اند  من آن

   را از میان ویانو ال19.   گرفتم اسرائیل  بنی زادگان  نخست  همه  عوض  را به  الویان پس18.  نمودم
 بجا   اجتماع  را در خیمه اسرائیل  بنی  تا خدمت  دادم  پیشکش  و پسرانش  هارون  به اسرائیل بنی

   آیند، وبا به  نزدیک  قدس  به اسرائیل  بنی  نمایند، و چون  کفاره اسرائیل  بنی آورند، و بجهت
  ». نشود  عارض اسرائیل بنی

   کردند، برحسب  چنین  الویان  به اسرائیل  بنی  جماعت مامی و ت  و هارون  موسی پس20  
.  نمودند  عمل  ایشان  به رائیلاس  بنی  امر فرمود، همچنان  الویان  را درباره  موسیخداوند  هرآنچه

 خداوند حضور   را به  ایشان  خود را شستند، و هارون ، رخت  کرده  خود کفاره  گناه  برای و الویان21
   داخل  الویان از آن و بعد22 . را تطهیر کرد ، ایشان  نموده ه کفار  ایشان  برای گذرانید، و هارون  هدیه

 خداوند   خود بپردازند، و چنانکه  خدمت  به  و پسرانش  حضور هارون  به  اجتماع شدند تا در خیمه
  . نمودند  عمل  ایشان  به  امرفرمود، همچنان  الویان  را درباره موسی

   و پنج  از بیست  که  الویان  قانون  است این«24:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 23  
 از کار   ساله و از پنجاه25 . بشوند  خدمت  مشغول  اجتماع مه شوند تا در کار خی  و باالتر داخل ساله

   نگاهبانی  به  اجتماع مه خود در خی  با برادران لیکن26.  نکنند  خدمت  بازایستند، و بعد از آن خدمت
  ». نما  عمل  ایشان  ودیعت  درباره  طور با الویان بدین.  دیگر نکنند  شوند، و خدمتی  مشغول نمودن

  

   موسیخداوند مصر،   از زمین ایشان ن  آمد  بعد از بیرون  دوم  سال  اول و در ماه9    

در 3 . بجا آورند  را در موسمش ید فصح ع اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  سینا خطاب  صحرایرا در

  نهمفصل /اعداد کتاب



211 

   و همه  فرایضش  همه  بجا آورید، برحسب  عصر در موسمش  را در وقت  آن  ماه  این روز چهاردهم
  ». دارید  را معمول  آن احکامش
   ماه  را در روز چهاردهم و فصح5 . را بجا آورند  فصح  که ت گف اسرائیل  بنی  به  موسی پس4  

 بود   امر فرموده  موسی  بهخداوند   هرچه  سینا بجا آوردند؛ برحسب  عصر در صحرای وقت، در  اول
 را  ، فصح  شده  نجس  آدمی  از میت  بودند که  اشخاص اما بعضی6 . نمودند  عمل  چنان اسرائیل بنی

   وی شخاص ا و آن7  آمدند،  و هارون  روز نزد موسی  در آن  روز نتوانستند بجا آورند، پس در آن
 در   در موسمشخداوند   قربانی  چرا از گذرانیدن ؛ پس  هستیم  نجس  آدمی ما از میت « را گفتند که

  »؟  شویم  ممنوع اسرائیل  بنی میان
  ».  شما امر فرماید، بشنوم  در حقخداوند  بایستید تا آنچه«:   را گفت  ایشان موسی8  
 از  اگر کسی: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«10 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 9  

 بجا خداوند   را برای ذا فصحه شود، یا در سفر دور باشد، مع  نجس  شما از میت شما یا از اعقاب
   فطیر و سبزی  نان را با  عصر بجا آورند، و آن  را در وقت ، آن  دوم  ماه  روز چهاردهمدر11 .آورد
  رایض ف  جمیع  نشکنند؛ برحسب  استخوانی  نگذارند و از آن  تا صبح از آن  چیزی12 . بخورند تلخ

   فصح  طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن  که اما کسی13 . دارند  را معمول  آن فصح
،   است  نگذرانیده  را در موسمشخداوند   قربانی  شود، چونکه  خود منقطع  از قوم  کس بازایستد، آن

   شما مأوا گزیند و بخواهد که  در میان و اگر غریبی14 . خواهد شد  خود را متحمل  گناه خص ش آن
   فریضه  شما یک  نماید، برای  عمل  فصح  و حکم  فریضه  بجا آورد، برحسبخداوند   را برای فصح
  ».  متوطن  برای  و خواه  غریب  برای باشد خواه می

   تا صبح  را پوشانید، و از شب  شهادت  خیمه د، ابر مسکن برپا ش  مسکن  که و در روزی15  
 در  پوشانید و منظر آتش  را می  ابر آن  بود که  چنین همیشه16 .بود  می  بر مسکن  منظر آتش مثل
   که کردند و در هر جایی  می  کوچ اسرائیل  بنی ، بعد از آن خاست  برمی  ابر از خیمه و هرگاه17.  شب

کردند و   می  کوچ اسرائیل بنی خداوند   فرمان به18. زدند  اردو می اسرائیل شد، آنجا بنی  می ابر ساکن
 .اندندم بود، در اردو می  می  ساکن  ابر بر مسکن  که  روزهایی زدند، همه  خداوند اردو می  فرمان به
داشتند   می اه را نگندخداو ودیعت  اسرائیل نمود، بنی  می  توقف  بسیار برمسکن  ابر، روزهای و چون19

 در خداوند   فرمان  به ماند، آنگاه  می  بر مسکن  قلیلی  ابر ایام  اوقات و بعضی20 .کردند  نمی و کوچ
ماند و   می  تا صبح ، ابر از شام اوقات  و بعضی21 .کردند  می کوچخداوند    فرمان ماندند و به اردو می
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 ابر  ونماند چ  می کردند، یا اگر روز و شب  می چ کو ، آنگاه خاست  ابر برمی  صبح در وقت
  ، هر قدر ابر بر مسکن  سال  یک  و خواه  ماه  یک  دو روز و خواه خواه22 .کوچیدند ، می خاست برمی
  کردند و چون  نمی ماندند، و کوچ  در اردو می اسرائیل بود، بنی  می  ساکن ، بر آن  نموده توقف
کردند، و   می  کوچخداوند   فرمان زدند، و به اردو میخداوند    فرمان به23. کوچیدند ، می خاست برمی

  .داشتند  می  بود، نگاه  فرموده  موسی  واسطه  بهخداوند   آنچه  را برحسبخداوند  ودیعت
  

 بساز، آنها   نقره  خود دو کرنای برای«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 10    

  و چون3 . اردو بکار ببر  و کوچیدن جماعت   خواندن ، و آنها را بجهت  کن  درست را از چرخکاری
 را بنوازند،   یکی و چون4 . شوند  جمع  اجتماع  در خیمه به نزد تو   جماعت آنها را بنوازند تمامی

  که  هایی  بنوازید محله  تیز آهنگ و چون5 . شوند  نزد تو جمع  اسرائیل های  هزاره  و رؤسای سروران
   به  که هایی  بنوازید، محله  تیز آهنگ  دوم  مرتبه و چون6 . بکنند  جا دارند، کوچ  مشرق رف ط به

   جمع و بجهت7.  بنوازند  تیز آهنگ  ایشان  دادن  کوچ  کنند؛ بجهت  جا دارند کوچ  جنوب طرف
  . منوازید  تیز آهنگ  بنوازید، لیکن  جماعت کردن

و 9.  باشد  ابدی  شما فریضه  شما در نسلهای  برای این.  کرناها را بنوازند،  کهنه هارون و بنی«8  
  روید، کرناها را تیز آهنگ نماید می  می  بر شما تعدی  که  با دشمنی  مقاتله  خود برای  در زمین چون

هید  خوا  خود نجات دشمنان خواهید شد، و از   خود بیاد آورده  خدای  حضور یهوه  به بنوازید، پس
   سوختنی های کرناها را بر قربانی  خود های  ماه  خود و در عیدها و در اول و در روز شادی10 . یافت

   خدای  یهوه من.  باشد  شما یادگاری  حضور خدای  شما به  خود بنوازید، تا برای  سالمتی و ذبایح
  ». شما هستم

  شد،  برداشته  شهادت  خیمه االیابر از ب   که  دوم  سال  دوم  ماه  شد در روز بیستم و واقع11  
  شد،  ساکن  فاران  ابر در صحرای کردند، و  سینا کوچ  خود از صحرای  مراحل  به اسرائیل و بنی12
  . کردند  کوچ  موسی  واسطه  بهخداوند   فرمان  به  اول و ایشان13

   عمیناداب  بن  او نحشون و بر فوج شد،   روانه  ایشان  با افواج یهودا، اول  بنی  محله و علم14  
  .  حیلون  بن ، الیĤب زبولون  بنی  سبط و بر فوج16.  صوغر  بن  یساکار، نتنائیل  بنی  سبط و بر فوج15. بود
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   بودند، کوچ  مسکن  حامالن  که مراری  و بنی جرشون  آوردند و بنی  را پایین  مسکن پس17  
  .کردند

و بر 19 .ئور بود شدی  او الیصور بن  شد، و بر فوج  روانه  ایشان افواج با   رؤبین  محله و علم18  
  .  دعوئیل  بن جاد، الیاساف  بنی  سبط و بر فوج20.   صوریشدای  بن ، شلومیئیل شمعون  بنی  سبط فوج

  ، آنها مسکن  ایشان  از رسیدن  کردند و پیش  بودند، کوچ  قدس  حامالن  که  قهاتیان پس21  
  .ا داشتندرا برپ

.  عمیهود بود  بن  او الیشمع  شد، و بر فوج  روانه  ایشان  با افواج افرایم  بنی  محله  علم پس22  
   بن ، ابیدان بنیامین  بنی  سبط و بر فوج24 . فدهصور  بن لیئیل، جم منسی  بنی  سبط و بر فوج23

  . جدعونی
 او   شد، و بر فوج  روانه  ایشان ود با افواجها ب  محله  مؤخر همه  که دان  بنی  محله  علم پس25  

   سبط و بر فوج27 .  عکران  بن اشیر، فجعیئیل  بنی  سبط و بر فوج26.  بود  عمیشدای اخیعزر بن
  . کردند  کوچ پس.   ایشان  با افواج اسرائیل  بنی  بود مراحل این28 .  عینان  بن رع، اخی نفتالی بنی

   که  مکانی ما به«:   بود، گفت  موسی  برادرزن  که  مدیانی  رعوئیل  بن  حوباب  به و موسی29  
 ما بیا و بتو  ، همراه کنیم  می  بخشید کوچ  شما خواهم  را به  آن  که  است  گفته  آن  دربارهخداوند
  ». است  نیکو گفته  اسرائیل  دربارهخداوند   نمود، چونکه  خواهیم احسان
  ».  رفت  خود خواهم  خاندان  و به  زمین  به ، بلکه آیم نمی«:   را گفت او وی30  
   ما مثل ، بجهت دانی  ما را در صحرا می  تو منازل  زیرا چونکه  مکن ما را ترک«:  گفت31  
 را بر تو  بر ما بنماید، همانخداوند    که ، هر احسانی  ما بیایی و اگر همراه32 . بود واهی خ چشم

  ». نمود خواهیم
   پیش  روزه  سفر سهخداوند عهد   کردند، و تابوت  کوچ  روزه  سفر سهخداوند   کوهو از33  
 بود،   سر ایشان  در روز باالیخداوندو ابر 34 . بطلبد  ایشان  برای ا آرامگاهی ت  رفت  ایشان روی
  .شدند  می  روانه  از لشکرگاه  که وقتی

   پراکنده  برخیز و دشمنانتخداوندای «:  گفت  می شد، موسی  می  روانه  تابوت و چون35  
  ». گردند  از حضور تو منهزم شوند و مبغضانت

  ». نما  رجوع  هزار اسرائیل  نزد هزارانخداوند  ای«:  گفت آمد، می  فرود می و چون36  
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،   را شنیده  اینخداوند گفتند، ود  بخداوند   در گوش  کنان  شکایت و قوم11    

و 2 .  اردو بسوخت ، در اطراف  شده ل مشتع  ایشان  در میانخداوند  و آتش شد،   افروخته غضبش
 را   مکان  آن پس3 . شد  خاموش  دعا نمود و آتشخداوند نزد  ، موسی  فریاد برآورده  نزد موسی قوم

  . شد  مشتعل  ایشان  در میانخداوند   آتش  نهادند، زیرا که  نام تبعیره
   باز گریان اسرائیل  شدند، و بنی  پرست  بودند، شهوت  ایشان یان در م  که  مختلف و گروه4  

 و خیار و  خوردیم  می  در مصر مفت  را که ای ماهی5!  بخوراند  ما را گوشت  که کیست«: ، گفتند شده
 و غیر از   نیست ، و چیزی  شده  ما خشک  جان نو اآل6 . آوریم و پیاز و سیر را بیاد می   و تره خربوزه

  »!آید  نمی  من، در نظر ما هیچ ینا
   را جمع ، آن  کرده  گردش و قوم8 .  مقل  شکل  مثل  آن  بود و شکل گشنیز  تخم و من مثل7  

ها از  ده، گر کوبیدند، و در دیگها پخته ی م کردند یا در هاون  را در آسیا خرد می نمودند، و آن می
  بر اردو  شب  در وقت  شبنم و چون9.  بود  روغنی  قرصهای  طعم  مثل  آن و طعم. ساختند  می آن
  . ریخت  می بارید، من نیز بر آن می

گریستند، و   می  خویش  در خیمه  به  خود هر یک  خانه  با اهل  را شنید که  قوم و موسی10  
 : گفت خداوند   به و موسی11 . آمد  نیز قبیح ، و در نظر موسیشد  افروخته  شدت  بهخداوندخشم 

   را بر من  قوم  این یع بار جم  که  نیافتم ؟ و چرا در نظر تو التفات  نمودی  خود بدی  بنده چرا به«
   ایشان گویی  می  من  به  که ام  را زاییده  ایشان ، یا من  شده  حامله  قوم  این  تمامی  به آیا من12 ؟ نهادی

   طفل  الال که  مثل  خوردی  قسم  ایشان  پدران  برای  که  زمینی  خود بردار، به را در آغوش
   گریان ؟ زیرا نزد من  بدهم  قوم  این  همه  تا به  از کجا پیدا کنم گوشت13دارد؟   را برمی ارهشیرخو
 را   قوم  این  تمامی  تحمل توانم  نمی  تنهایی  به من14 .  تا بخوریم  بده ند ما را گوشتگوی ، می شده

 در نظر تو   هرگاه ، پس  رفتار نمایی  چنین و اگر با من15 .  است  زیاد سنگین  زیرا بر من بنمایم
  ».  خود را نبینم ، نابود ساز تا بدبختی  مرا کشته  یافتم التفات

 را   ایشان  که اسرائیل  بنی هفتاد نفر از مشایخ«:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوند  پس16  
   اجتماع  خیمه  را به ، و ایشان  کن  جمع باشند نزد من  آنها می سروران و   قوم  مشایخ  که دانی می

   که ، و از روحی  گفت  خواهم ، در آنجا با تو سخن  شده  نازل و من17 .بیاور تا در آنجا با تو بایستند
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   متحمل ایی تنه  باشند و تو به  قوم  بار این  نهاد تا با تو متحمل  خواهم ، بر ایشان  گرفته بر توست
  .  نباشی آن

   در گوش  بخورید، چونکه  نمایید تا گوشت  فردا خود را تقدیس  برای  را بگو که و قوم«18  
   در مصر ما را خوش زیرا که!  بخوراند  ما را گوشت  که ، گفتید، کیست  شده  گریانخداوند

 دو روز خواهید   روز و نه یک  نه19 . خواهد داد تا بخورید ا را گوشت شمخداوند  پس!  گذشت می
ید و  آ  شما بیرون  تا از بینی  تمام  ماه  یک بلکه20 روز،   بیست  روز و نه  ده  روز و نه  پنج خورد، و نه

   گریان  حضور وی  رد نمودید، و به  شماست  در میان  را کهخداوند   شود، چونکه نزد شما مکروه
  ». یم آمد ، گفتید، چرا از مصر بیرون شده

 را   ایشان اند و تو گفتی ، ششصد هزار پیاده  ایشانم  در میان  من  که قومی«:   گفت موسی21  
   شود تا برای  کشته  ایشان ها برای ها و رمه آیا گله22 . بخورند  تمام اه م  داد تا یک  خواهم گوشت
  » کند؟  کفایت  ایشان ا برای شوند ت  جمع  ایشان  دریا برای  ماهیان  کند؟ یا همه  کفایت ایشان

   کالم  دید که  خواهی ن؟ اآل  است  شده کوتاهخداوند   آیا دست«:   را گفت  موسیخداوند23  
  ». شود یا نه  می  بر تو واقع من

 را   قوم ، و هفتاد نفر از مشایخ  گفت  قوم  را بهخداوند  ، سخنان  آمده  بیرون  موسی پس24  
 نمود، و   تکلم ، با وی  شده  در ابر نازلخداوندو 25 .  برپا داشت  خیمه  اطراف ا بهر  ، ایشان  کرده جمع

،   قرار گرفت  بر ایشان  روح  نهاد و چون  هفتاد نفر مشایخ ، بر آن  بود، گرفته  بر وی  که از روحی
  . مزید نکردند  کردند، لیکن نبوت

 بر   میداد، و روح  دیگری  الداد بود و نام  یکی  نام  ماندند که  باقی اما دو نفر در لشکرگاه26  
 . کردند  نبوت ، در لشکرگاه ه نیامد  نزد خیمه  بود، لیکن  در ثبت  ایشان  شد و نامهای  نازل ایشان

  ».کنند  می  نبوت الداد و میداد در لشکرگاه«:  ، گفت  خبر داده  موسی  دوید و به  جوانی آنگاه27
   موسی  آقایم ای«:   گفت  او بود، در جواب  از برگزیدگان  که  موسی  خادم  نون  بن و یوشع28  
   نما  را منع ایشان

   نبیخداوند   قوم  تمامی ؟ کاشکه بری  حسد می  من آیا تو برای«:   را گفت  وی موسی29  
   به سرائیل ا  با مشایخ  موسی پس30» !نمود  می  افاضه ایشان  خود را بر  روحخداوندبودند و  می

  . آمدند لشکرگاه
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   لشکرگاه  اطراف  را از دریا برآورد و آنها را به' ، سلوی  وزیدهخداوند   از جانب و بادی31  
  ذراع دو   به ، و قریب  ساخت  پراکنده  طرف  آن  به  روز راه  و یک  طرف  این  به  روز راه تخمینا یک

 را '  روز دیگر سلوی  و تمام  شب  آن  روز و تمام  آن  تمام سته برخا و قوم32 . باال بودند  زمین از روی
 خود   اردو برای راف اط  بود، و آنها را به  کرده  حومر جمع  بود، ده  کمتر یافته  کردند و آنکه جمع
   غضب  شود، که  خاییده  از آنکه بود پیش  می  ایشان  دندان  هنوز در میان و گوشت33 . کردند پهن
 را   مکان و آن34 .  مبتال ساخت  بسیار سخت  بالی  را به  قومخداوند،   شده  افروخته  بر ایشانندخداو

  . کردند  شدند، در آنجا دفن پرست  شهوت  را که  نامیدند، زیرا قومی  هتاوه قبروت
  . نمودند  توقف ، در حضیروت  کرده  کوچ  حضیروت  به  هتاوه  از قبروت و قوم35  

  

دند،  آور  بود، بر او شکایت  گرفته  موسی  که  حبشی  زن  درباره  و هارون ریمو م12    

 ما  ، مگر به  است  نموده  تکلم  تنهایی  به با موسیخداوند آیا  «: و گفتند2 . بود  گرفته  حبشی زیرا زن
   مردمانی ز جمیع بود، بیشتر ا  مرد بسیار حلیم و موسی3 . را شنید  اینخداوندو » ؟  ننموده نیز تکلم

  .اند  زمین  بر روی که
   بیرون  اجتماع  نزد خیمه شما هر سه«:   گفت  و مریم  و هارون  موسی  بهخداوند  در ساعت4  
 و   ایستاد، و هارون  در خیمه ، به  شده  ابر نازل  در ستونخداوندو 5 . آمدند  بیرون و هر سه» .آیید
  اگر در میان:  مرا بشنوید  سخنان ناآل«:  و او گفت6 . آمدند یرون هر دو ب ، ایشان ده را خوان مریم

   او سخن  به  و در خواب کنم ، خود را در رؤیا بر او ظاهر می  هستم  یهوه  که  باشد، من شما نبیای
 روبرو و  با وی8.   است  امین  من  خانه او در تمامی.   نیست  چنین  موسی  من اما بنده7.  گویم می
 بر   چرا نترسیدید که پس. بیند  می را معاینهخداوند ، و شبیه  گویم  می  در رمزها سخن کارا و نهآش
  » آوردید؟  شکایت  موسی  من بنده

،   برخاست  خیمه  ابر از روی و چون10 . ، برفت  شده  افروخته بر ایشان خداوند  و غضب9  
   به و هارون11 . بود  مبروص  کرد و اینک  نگاه مریم بر   بود، و هارون  مبروص  برف  مثل  مریم اینک
و 12.  ایم  ورزیده ، گناه  کرده  حماقت  را بر ما مگذار زیرا که  گناه ، بار این  آقایم  ای وای«:   گفت موسی
  ». باشد  پوسیده  بدنش  آید، نصف  بیرون  مادرش  از رحم  چون  نباشد که ای  میته او مثل
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   موسی  بهخداوند14 »!  خدا او را شفا بده ای«:  گفت،   کرده  استغاثهخداوندزد  ن  موسی پس13  
   هفت شد؟ پس  نمی  روز خجل ، آیا هفت انداخت  می  دهان  آب  فقط  وی  روی  به اگر پدرش«:  گفت

   روز بیرون  هفت  مریم پس15 ». شود  داخل  بشود، و بعد از آن  محبوس  لشکرگاه روز بیرون
  . نکردند  کوچ ، قوم  مریم  شدن  ماند، و تا داخل  محبوس شکرگاهل

  . اردو زدند  فاران ، در صحرای  کرده  کوچ  از حضیروت ، قوم و بعد از آن16  
  

 را   کنعان  تا زمین  بفرست کسان«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 13    

   در میان  هرکدام  که  ایشان  آبای  نفر را از هر سبط  کنند؛ یک ، جاسوسی  دادم اسرائیل  بنی  به که
  ». سرور باشد، بفرستید ایشان

   رؤسای  ایشان  فرستاد، و همه  فاران  را از صحرای ، ایشانخداوند   فرمان  به  موسی پس3  
،   شمعون  سبطاز5.  زکور  بن ، شموع  رؤبین از سبط:   اینهاست  ایشان و نامهای4.  بودند اسرائیل بنی

  ز سبطا8 .  یوسف  بن Ĥل یساکار، یج از سبط7.   یفنه  بن  یهودا، کالیب از سبط6 .  حوری  بن شافاط
از 11 .  سودی  بن ، جدیئیل  زبولون بطاز س10 .افو ر  بن ، فلطی  بنیامین از سبط9 .  نون  بن ، هوشع افرایم
 اشیر،  ز سبطا13 .  جملی  بن ، عمیئیل  دان طز سبا12.   سوسی  بن ، جدی  منسی  از سبط  یوسف سبط

   است این16.   ماکی  بن  جاد، جاؤئیل از سبط15 .  وفسی  بن ، نحبی  نفتالی از سبط14 .  میکائیل ستور بن
  . نهاد  نام  را یهوشوع  نون  بن  هوشع  فرستاد، و موسی  زمین  جاسوسی  برای  موسی  که  کسانی نامهای
  از اینجا به«:   گفت  ایشان ، به  فرستاده  کنعان  زمین  جاسوسی  را برای شان ای و موسی17  

 ساکنند   در آن  را که  و مردم  است  چگونه  را ببینید که و زمین18 . برآیید  کوهستان ، به  رفته وبجن
 یا بد؟ و   نیک،  است  ساکنند چگونه  در آن  که و زمینی19 .اند یا کثیر ، قلیل اند یا ضعیف  قوی که

 یا الغر؟  ، چرب  زمین است و چگونه20ها؟   شهرها ساکنند، در چادرها یا در قلعه  قسم در چه
  . نوبر انگور بود  موسم  وقت و آن» . بیاورید  زمین ، از میوه  شده  دل  قوی ؟ پس  دارد یا نه درخت
  و به22 . کردند  جاسوسی  حمات  نزد مدخل  تا رحوب  سین  را از بیابان ، زمین  رفته پس21  
   در آنجا بودند، اما حبرون عناق  بنی  و تلمای  و شیشای  رسیدند، و اخیمان  حبرون ، به  رفته جنوب
   خوشه  با یک ای  آمدند، و شاخه  اشکول  وادی و به23.  بود  از صوعن مصر بنا شده  قبل  سال هفت
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  و آن24 .، آوردند  انار و انجیر برداشته از  دو نفر با قدری ان، می دستی چوب  را بر ، آن انگور بریده
  . شد  نامیده  اشکول  وادی  بودند، به  از آنجا بریده اسرائیل  بنی  انگور که  خوشه  سبب  به مکان

 و   و هارون ، نزد موسی  شده و روانه26 . برگشتند  روز، از جاسوسی زمین و بعد از چهل25  
   جماعت  تمامی  و برای  ایشان  رسیدند، و برای  فاران  در بیابان  قادش  به اسرائیل بنی   جماعت تمامی

   زمینی به«: ، گفتند  کرده  او حکایت و برای27 . دادند  نشان  ایشان  را به مین ز خبر آوردند، و میوه
  لیکن28.   است  این اش  میوه، و  است  شیر و شهد جاری  به  که  درستی ، و به  رفتیم  ما را فرستادی که

 را نیز  عناق نی، و ب  حصاردار و بسیار عظیم  ساکنند زورآورند، و شهرهایش  در زمین  که مردمانی
   در کوهستان  و اموریان  و یبوسیان  ساکنند، و حتیان  جنوب  در زمین و عمالقه29 . در آنجا دیدیم

  ». ساکنند  اردن ناره نزد دریا و بر ک و کنعانیان.  دارند سکونت
   را در تصرف  و آن الفور برویم فی«:  ، گفت  ساخته  خاموش  موسی  را پیش  قوم و کالیب30  
:  بودند، گفتند  رفته  با وی  که  کسانی اما آن31 ».  شویم  غالب  بر آن توانیم می  ، زیرا که آریم

 را   آن  که  زمینی و درباره32 ».ترند  از ما قوی یشان ا یرا که ز  نماییم  مقابله  قوم  با این توانیم نمی«
   از آن  آن  جاسوسی  برای  که زمینی«: ، گفتند  آورده اسرائیل  بودند، خبر بد نزد بنی  کرده جاسوسی
 بلند قد  ، مردان  دیدیم  در آن  که  قومی و تمامی خورد،  خود را می  ساکنان  که  است  زمینی گذشتیم
   بودیم  ملخ  اوالد جبارانند، و ما در نظر خود مثل  که  را دیدیم عناق  بنی و در آنجا جباران33 .بودند

  ». نمودیم  می  در نظر ایشان و همچنین
  

   شب  در آن و قوم. ، فریاد نمودند کرده  آواز خود را بلند  جماعت و تمامی14    

   ایشان  به  جماعت  کردند، و تمامی  همهمه  و هارون  بر موسی اسرائیل  بنی و جمیع2 .گریستند می
 ما را خداوندو چرا 3 ! یافتیم  می  صحرا وفات  در این یا مردیم  مصر می  در زمین  که کاش«: گفتند

   شوند؟ آیا برگشتن  یغما برده  ما به  و اطفال ، و زنان  شمشیر بیفتیم  دم آورد تا به  می  زمین  این به
 مصر  ، به  خود مقرر کرده  برای سرداری«:  یکدیگر گفتند و به4 »؟ هتر نیست ما ب  مصر برای به

  ». برگردیم
   بن و یوشع6 .و افتادند ر  به اسرائیل  بنی  جماعت  گروه  حضور تمامی  به  و هارون  موسی پس5  

   جماعت یو تمام7 . خود را دریدند  بودند، رخت مین ز  از جاسوسان  که  یفنه  بن  و کالیب نون
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 بسیار  ، زمین  عبور نمودیم  از آن  آن  جاسوسی  برای  که زمینی«: ، گفتند  کرده  را خطاب اسرائیل بنی
 ما خواهد   را به ، آن  آورده  زمین  این  ما را به  است  از ما راضیخداونداگر 8 .  است بسیار خوبی

   زمین  متمرد مشوید، و از اهلخداونداز زنهار 9 .  است ر و شهد جاری شی  به  که بخشید، زمینی
 با خداوند، و   است  گذشته  از ایشان  ایشان  ما هستند، سایه  خوراک  ایشان  مباشید، زیراکه ترسان
  ». مترسید ، از ایشان ماست

   در خیمهخداوند   جالل آنگاه. را سنگسار کنند  باید ایشان  گفتند که  جماعت  تمامی لیکن10  
   مرا اهانت  قوم  این  کی تا به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 11 . ظاهر شد اسرائیل  بنی بر تمامی  اجتماع

 را  ایشان12 نیاورند؟   ایمان  من ، به  نمودم  ایشان  در میان  که  آیاتی  با وجود همه  کی نمایند؟ و تا به
  ».  ساخت  خواهم تر از ایشان عظیم و   بزرگ  و از تو قومی کنم  می ، هالک  وبا مبتال ساخته به

 خود   قدرت  را به  قوم  این  خواهند شنید، زیراکه  مصریان آنگاه«:   گفتخداوند   به موسی13  
 تو  اند که  شنیده  خبر خواهند داد و ایشان  زمین  این  ساکنان و به14 .  آوردی  بیرون  ایشان از میان

  ، و ابر تو بر ایشان شوی  می  دیده ، معاینهخداوند   تو ای ، زیراکه ی هست  قوم  این ، در میانخداوند  ای
 اگر  پس15 . رامیخ  می  آتش  در ستون  ابر و شب  روز در ستون  ایشان  روی ، و تو پیش  است قایم
   که چون16 : اند، خواهند گفت  تو را شنیده  آوازه  که ، طوایفی  واحد بکشی  شخص  را مثل  قوم این

   ایشان  سبب  بود درآورد، از این  خورده  قسم  ایشان  برای  که  زمینی  را به  قوم  این  نتوانستخداوند
   دیرخشم  یهوه که18   بودی  گفته  بشود، چنانکه عظیم خداوند   قدرت ن اآل پس17.  را در صحرا کشت

   بلکه سزا نخواهد گذاشت هرگز بی را   مجرم ، لیکن  است  و عصیان  گناه  و آمرزنده و بسیار رحیم
   را برحسب  قوم  این  گناه پس19 .رساند  می  و چهارم  سوم تا پشت   را بر پسران  پدران  گناه عقوبت

  ». ای  را از مصر تا اینجا آمرزیده  قوم  این  خود بیامرز، چنانکه عظمت رحمت
  ین زم  تمامی  که  قسم  خودم  حیات ه ب لیکن21.   تو آمرزیدم  کالم برحسب«:   گفتخداوند20  
   در مصر و بیابان  مرا که  و آیات  جالل  که  مردانی  جمیع چونکه22 . پر خواهد شد  یهوه از جالل
   را که  زمینی  ایشان  که  درستی به23 .، آواز مرا نشنیدند  کرده متحان ا  مرتبه  دیدند، مرا ده نمودم
 . را نخواهد دید  باشد، آن  کرده  مرا اهانت ، نخواهند دید، و هرکه خوردم   قسم  ایشان  پدران برای

   رفته  که  زمینی  نمود، او را به  و مرا تماما اطاعت  دیگر داشت  روح  چونکه  کالیب  من  بنده لیکن24
 در  یان و کنعان  عمالیقیان و چونکه25 . خواهند شد  آن  او وارث و ذریت،   ساخت  خواهم بود داخل

  ». کنید  صحرا کوچ  به  بحر قلزم ، از راه  ساکنند، فردا رو گردانیده وادی
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 بر   شریر را که  جماعت  این  کی تا به«27 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوند و26  
  به28.  دمکنند، شنی  می  همهمه  بر من  را که اسرائیل  بنی ؟ همهمه  بشوم کنند متحمل  می  همهمه من

 با  مچنان گفتید، ه  من  شما در گوش  چنانکه  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  میخداوند بگو  ایشان
 شما  شدگان  شمرده  صحرا خواهد افتاد، و جمیع  شما در این های الشه29 . نمود  خواهم شما عمل
   که  زمینی شما به30 .اید  کرده ه همهم  بر من تر که و باال  ساله  عدد شما، از بیست  تمامی برحسب
 نخواهید شد،  ، هرگز داخل  گردانم  ساکن  شما را در آن  که  خود را بلند کردم  دست  آن درباره

   یغما برده  به  آنها گفتید که  درباره  شما که اما اطفال31 .  نون  بن  و یوشع  یفنه  بن یبمگر کال
 .  شما رد کردید، خواهند دانست ه را ک  زمینی  کرد و ایشان  خواهم  را داخل خواهند شد، ایشان

   آواره  سال  صحرا چهل  شما در این و پسران33 . صحرا خواهد افتاد  شما در این های  الشه لیکن32
  برحسب34 . شود شما در صحرا تلف  های  خواهند شد، تا الشه  شما را متحمل ، بار زناکاری بوده

 هر روز، بار   عوض  به  سال یک.  روز  چهل کردید، یعنی  می  را جاسوسی  زمین ه ک  روزهایی شماره
   یهوه  که من35 .  مرا خواهید دانست  خواهید شد، و مخالفت  متحمل  سال  خود را چهل گناهان
 کرد، و  ماند خواه  شده  جمع  ضد من  به  شریر که  جماعت  این  تمامی  را به  این  البته  که ، گفتم هستم
  ».، در اینجا خواهند مرد  شده  صحرا تلف در این
 برگشتند   چون  بود، و ایشان  فرستاده  زمین  جاسوسی  برای  موسی  که  کسانی و اما آن36  

 خبر بد را   این  که  کسانی آن37 ند،مند ساخت  را از او گله  جماعت ، تمام  آورده  زمین خبر بد درباره
 از   یفنه  بن  و کالیب  نون  بن اما یوشع38 . از وبا مردندخداوند حضور   بودند، به ورده آ  زمین درباره
  . ماندند  بودند، زنده  رفته  زمین  جاسوسی  برای  که  آنانی جمله

و 40.  بسیار گریستند ، قوم  گفت اسرائیل  بنی  جمیع  را به  سخنان  این  موسی و چون39  
خداوند    که  مکانی  و به  حاضریم اینک«: ، گفتند  برآمده  سر کوه ، به خاسته بر  زودی  به بامدادان

  ». ایم  کرده ، زیرا گناه رویم  می  است  داده وعده
!  نخواهد شد  کام  کار به  این نمایید؟ لیکن تجاوز میخداوند   چرا از فرمان«:   گفت موسی41  

زیرا 43.  شوید  خود منهزم  دشمنان بادا از پیش، م  شما نیست  در میانخداوندمروید زیرا 42
   از پیروی  شمشیر خواهید افتاد؛ و چونکه  به پس  شما هستند،  روی  آنجا پیش  و کنعانیان عمالیقیان
  ». با شما نخواهد بودخداونداید، لهذا   روگردانیدهخداوند
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   از میان  و موسیخداوندهد  ع  رفتند، اما تابوت  سر کوه  تکبر به  از راه  ایشان لیکن44  
،  فرودآمده  بودند  ساکن  کوهستان  در آن  که  و کنعانیان عمالیقیان  آنگاه45.  نرفتند  بیرون لشکرگاه
  . ساختند  را زدند و تا حرما منهزم ایشان

  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب موسی خداوندو 15    

خواهید  و می3  شوید،  داخل دهم  شما می  را به  آن  من  خود که  سکونت  زمین  به ونچ:  بگو ایشان
 یا   نافله  نذر، یا برای  وفای  ذبیحه  و چه  سوختنی  قربانی  بگذرانید، چهخداوند   برای  آتشین هدیه

  آنگاه4،   از گله اه و خو  از رمه ، خواهخداوند   خوشبو بجهت  هدیه  گذرانیدن  خود، برای در عیدهای
   با یک  مخلوط شده  آرد نرم  عشر ایفه  یک  آردی  هدیه گذراند، برای  خود را می  هدیه  که کسی
   با قربانی  شراب  هین  ربع  یک  ریختنی  هدیه و برای5 . بگذراندخداوند   بجهت  روغن  هین ربع

  .  حاضرکن  هر بره  بجهت  ذبیحه  یا برای سوختنی
 هین   ثلث  با یک  مخلوط شده  آرد نرم  دو عشر ایفه  آردی  هدیه  برای  قوچ ا بجهتی«6  
خداوند    بجهت  خوشبویی  برای  شراب هین   ثلث  یک  ریختنی  هدیه و بجهت7 .  حاضرکن روغن

  . حاضرکن
   سالمتی  ذبیحه  نذر یا برای  ادای  برای ای  یا ذبیحه  سوختنی  قربانی  برای  گاوی و چون«8  
   با نصف  مخلوط شده  عشر آرد نرم ، سه  آردی  هدیه  بجهت آنگاه9 ، کنی  حاضر میخداوند  بجهت
   آتشین  تا هدیه  بگذران  شراب  هین  نصف  ریختنی  هدیه و برای10. با گاو بگذراند   روغن هین

  . بشودخداوند  خوشبو برای
.  شود  کرده  و هر بزغاله  نرینه  هر بره  و برای  هر قوچ  هر گاو و برای  برای همچنین«11  

  . نمایید  آنها عمل  شماره ، موافق  هریک  برای  قسم  حاضر کنید بدین  که ای  شماره برحسب12
 اینطور  اوامر را به  گذراند، این  میخداوند   خوشبو برای  آتشین  هدیه  چون هر متوطن«13  

 شما باشد،   شما در میان  در قرنهای  شما مأوا گزیند، هرکه در میان   که و اگر غریبی14 .بجا بیاورد
  نمایید، او نیز عمل  می  شما عمل  که  نوعی بگذراند، بهخداوند    خوشبو برای  آتشین خواهد هدیه می

   فریضه  نزد شما مأوا گزیند یک  که  غریبی  هستید و برای  جماعت  اهل  شما که برای15 .نماید
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 و   قانون یک16 .  است  غریب  مثلخداوند حضور   شما به  شما؛ مثل  در نسلهای  ابدی  فریضهباشد،
  ». شما مأوا گزیند، خواهد بود  در میان  که  غریبی  شما و برای  برای  حکم یک

:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«18:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17  
   بخورید، آنگاه  زمین و از محصول19  شوید،  داخل آورم  درمی ا در آن شما ر  من  که  زمینی ه ب چون
   افراشتنی  هدیه  بجهت ای  خود گرده از خمیر اول20.  بگذرانیدخداوند   برای  افراشتنی هدیه

   افراشتنی  خود، هدیه از خمیر اول21 . را بگذرانید  آن ، همچنان خرمن   افراشتنی  هدیه بگذرانید؛ مثل
  .بگذرانید خداوند   خود برای در قرنهای

  ، بجا نیاورده  است گفته   موسی  بهخداوند   اوامر را که  این ، جمیع  سهوا خطا کرده و هرگاه«22  
  امر فرمود وخداوند   که  شما را امر فرمود، از روزی  موسی  واسطه  بهخداوند هرچه  یعنی23 باشید،
   شد، آنگاه  کرده  جماعت  اطالع  کار سهوا و بدون  اگر این پس24 . شما  بعد در قرنهای به  از آن
 و   آردی  با هدیهخداوند بجهت   و خوشبویی  سوختنی  قربانی  برای  گاو جوان  یک  جماعت تمامی
   تمامی  برای اهنو ک25 .  گناه  قربانی  بز نر بجهت  یک بگذرانند، و  رسم ، موافق  آن  ریختنی هدیه

؛ و   است  کار سهوا شده  آن  خواهندشد، زیراکه  آمرزیده  نماید، و ایشان  کفاره اسرائیل  بنی جماعت
  ، به  سهو خویش  خود را بجهت  گناه  و قربانیخداوند   آتشین  هدیه  خود را بجهت  قربانی ایشان

   ساکن  ایشان  در میان  که  و غریبی رائیلاس  بنی  جماعت و تمامی26 .اند  گذرانیدهخداوندحضور 
  . بود  سهوا شده  جماعت  تمامی  به  خواهند شد، زیراکه باشد، آمرزیده

 . بگذراند  گناه  قربانی رای ب  ساله  یک  بز ماده  باشد، آنگاه  نفر سهوا خطا کرده و اگر یک«27  
 حضور   بود، به  او از نادانستگی ای خط  چونکه  است  سهو کرده  که  کسی  آن  بجهت و کاهن28

 سهوا خطا   که  کسی بجهت29.  خواهد شد  بشود و آمرزیده  کفاره  وی  کند تا بجهت کفارهخداوند 
   قانـون  باشـد، یک  ساکن  ایشان  در میان  که  غریبی  و خواه اسرائیل  از بنی  متوطنـی کند، خواه
  .خواهد بود

 کفر خداوند  ، او به  غریب  و چه  متوطن  نماید، چه  بلند عمل ست د  به  که و اما کسی«30  
 را حقیر خداوند کالم  چونکه31 . خواهد شد  خود منقطع  قوم ان از می  شخص  آن پس.  باشد کرده

  ». خواهد بود  بر وی  شود و گناهش  منقطع  البته  کس ، آن  است  او را شکسته ، حکم شمرده
 .کرد  می  جمع  هیزم  در روز سبت  را یافتند که  در صحرا بودند، کسی ائیلاسر  بنی و چون32  

   جماعت  و تمامی  و هارون کرد، او را نزد موسی  می  جمع  هیزم  او را یافتند که  که و کسانی33
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  و35 .کرد باید   چه  با وی  بود که  نشده  اعالم  داشتند، زیراکه  نگاه و او را در حبس34. آوردند
 با  اه از لشکرگ  او را بیرون  جماعت  شود، تمامی  کشته  البته  شخص این«:   گفت  موسی  بهخداوند

، او را سنگسار کردند و   آورده  از لشکرگاه  او را بیرون  جماعت  تمامی پس36 ».سنگها سنگسار کنند
  . بود  امر کرده  موسی  بهخداوند  بمرد، چنانکه

   بگو که  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«38:  ، گفت  کرده خطاب موسی را خداوندو 37  
 بر هر   الجوردی  بسازند و رشته  خود صیصیت  در قرنهای  خویش  رخت های  خود بر گوشه برای
 خداوند اوامر   بنگرید و تمام  خواهد بود تا برآن  شما صیصیت و بجهت39 . بگذارند  صیصیت گوشه

  کنید، منحرف  آنها زنا می  شما در پی  خود که  دلها و چشمان ، بجا آورید، و در پی ردهرا بیاد آو
   یهوه من41.  باشید  خود مقدس  خدای ، بجا آورید، و بجهت  اوامر مرا بیاد آورده تا تمامی40 .ویدنش

 شما   خدای  یهوه من.   شما باشم  تا خدای  آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  که  شما هستم خدای
  ». هستم

  

   بن  و اون  الیĤب  پسران  و ابیرام  و داتان  الوی  بن  قهات  یصهار بن  بن و قورح16    

   نفر از سروران  و پنجاه  دویست ، یعنی اسرائیل  از بنی با بعضی2 ، گرفته)  کسان (  رؤبین  پسران فالت
   مقابل و به3 . برخاستند  حضور موسی بودند، به   معروف  شورا و مردان  برگزیدگان  که جماعت
   جماعت نمایید، زیرا تمامی شما از حد خود تجاوز می«:  گفتند  ایشان ، به  شده  جمع  و هارون موسی
 را بر جماعت   چرا خویشتن پس.   است  ایشان  در میانخداونداند، و   مقدس  از ایشان هریک
   و تمامی و قورح5  خود درافتاد  روی  را شنید، به  این  موسی و چون4 »افرازید؟  برمیخداوند
   و چه  وی  از آن  کس  چه  خواهد داد که نشانخداوند   بامدادان«:  ، گفت  کرده  او را خطاب جمعیت

، او را نزد  است   خود برگزیده  را برای ، و او را نزد خود خواهد آورد؛ و هرکه  است  مقدس کس
و 7.  تو  جمعیت  و تمامی  قورح  خود بگیرید، ای  مجمرها برای  را بکنید که این6 .وردخود خواهد آ

   برگزیدهخداوند   که  کس  بخور در آنها بریزید، و آنخداوند حضور  ، فردا به  در آنها گذارده آتش
   قورح به  و موسی8» !نمایید  شما از حد خود تجاوز می  الوی  پسران ای.  خواهد شد ، مقدس است
   اسرائیل  شما را از جماعت  اسرائیل  خدای  که  است آیا نزد شما کم9!  بشنوید الوی  بنی ای«:  گفت

 حضور   نمایید، و به خدمتخداوند   ، تا شما را نزد خود بیاورد تا در مسکن  است ممتاز کرده
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 آورد، و   را با تو نزدیک الوی بنی   برادرانت و تو را و جمیع10  بایستید؟  ایشان  خدمت  برای عتجما
و . اید  شده  جمعخداوند ضد   تو به  جمعیت  تو و تمامی  جهت از این11طلبید؟   را نیز می آیا کهانت
  »کنید؟  می  بر او همهمه  که  چیست اما هارون

آیا 13 ! آییم نمی«:  گفتند ند، و ایشان را بخوا  الیاب  پسران  و ابیرام  فرستاد تا داتان و موسی12  
 تا ما را در صحرا نیز   آوردی ، بیرون  است  شیر و شهد جاری  به  که  ما را از زمینی  که  است کم

 شیر و   به  که  زمینی  به و ما را هم14 ؟  سازی  خود را بر ما حکمران خواهی  می  که  سازی هالک
   این آیا چشمان.   ما ندادی انها بهها و تاکست  از مزرعه  و ملکیتی  درنیاوردی  است شهد جاری

  »!آمد ؟ نخواهیم کنی  را می مردمان
 خر از   را منظور منما، یک  ایشان هدیه«:  گفتخداوند   ، به  شده  بسیار خشمناک و موسی15  
   جمعیت تو با تمامی«:   گفت  قورح  به و موسی16» .  نرساندم  زیان  از ایشان  یکی ، و به  نگرفتم ایشان

،   مجمر خود را گرفته و هر کس17 .  و هارون اضر شوید، تو و ایشان حخداوند حضور  خود فردا به
 خداوند حضور   مجمر به  و پنجاه  دویست  مجمر خود، یعنی بخور بر آنها بگذارد؛ و شما هر کس

، و   گرفته مجمر خود را  هر کس پس18 ». مجمر خود را بیاورید هر یک  بیاورید، تو نیز و هارون
 . ایستادند  و هارون ، با موسی ع اجتما  خیمه ، نزد دروازه ، و بخور بر آنها گذارده  در آنها نهاده آتش

 بر خداوند   کرد، و جالل  جمع  اجتماع  نزد در خیمه  ایشان  مقابل  را به  جماعت  تمامی و قورح19
  . ظاهرشد  جماعت تمامی

 دور کنید تا   جماعت خود را از این«21 : ، گفت  کرده  خطاب را  و هارون  موسیخداوندو 20  
   خدای  خدا که ای«: ، گفتند  در افتاده روی   به  ایشان پس22 ».  کنم  هالک ای در لحظه را  ایشان

  »؟  شوی  غضبناک  جماعت  ورزد و بر تمام  نفر گناه ، آیا یک  بشر هستی  تمام روحهای
   مسکن ، بگو از اطراف  کرده  را خطاب جماعت«24:  ، گفت  کرده طاب را خ  موسیخداوندو 23  
  یخ و مشا  رفت  و ابیرام ، نزد داتان  برخاسته  موسی پس25 ». دور شوید  و ابیرام  و داتان قورح

   مردمان  این های از نزد خیمه«:  ، گفت  کرده  را خطاب و جماعت26 . رفتند  وی  در عقب اسرائیل
   ایشان  گناهان مه منمایید، مبادا در ه  لمس  است  ایشان  از آن  را که ر شوید، و چیزیشریر دو
   بیرون  و ابیرام  دور شدند، و داتان  و ابیرام  و داتان  قورح  مسکن  از اطراف پس27 ». شوید هالک
  از این«:   گفت سیو مو28 . خود ایستادند های  در خیمه  به خود  و اطفال  و پسران ، با زنان آمده

 .  است  نبوده  من  اراده  و به  کارها را بکنم  این  تا همه  است  مرا فرستادهخداوند   که خواهید دانست

  شانزدهمفصل /اعداد کتاب



225 

   واقع  بر ایشان آدم  بنی  جمیع  وقایع  بمیرند و اگر مثل آدم  سایر بنی  موت  مثل  کسان اگر این29
 خود را   دهان  بنماید و زمین ای چیز تازه خداوند اگر و اما30 .  است مرا نفرستادهخداوند شود، 
   این  بدانید که  فرود روند، آنگاه  گور زنده  به  ببلعد که  ایشان  مایملک  را با جمیع ، ایشان گشاده
  ».اند  نموده  را اهانتخداوند  مردمان
و 32 . شد  بود، شکافته  زیر ایشان که   شد، زمینی  فارغ  سخنان  این  همه  از گفتن و چون31  
 داشتند،   قورح  به  تعلق  را که  کسان  و همه  ایشان های  را و خانه ، ایشان  خود را گشوده  دهان زمین

 گور فرورفتند، و   به ، زنده  داشت  تعلق  ایشان  به  با هرچه و ایشان33 . بلعید  ایشان  اموال با تمامی
   اطراف  به  که  اسرائیلیان و جمیع34.  شدند  هالک  جماعت از میان   آمد که  هم  به  بر ایشان زمین
 از حضور  و آتش35 .ببلعد ما را نیز   گریختند، زیرا گفتند مبادا زمین  ایشان  بودند، از نعره ایشان
  .گذرانیدند، سوزانید  بخور می  نفر را که  و پنجاه ، دویست  بدر آمدهخداوند
 مجمرها را   بگو که  کاهن  هارون  العازار بن به«37:  ، گفت  کرده طاب را خ  موسیخداوند و36  
   این مرهای مج یعنی38 ،  است  آنها مقدس  زیراکه  بپاش  طرف  آن  را به  بردار، و آتش  آتش از میان

  که بسازند، زیرا چون  مذبح  پوشش  برای  پهن ؛ و از آنها تختهای  ایشان  ضد جان  را به گناهکاران
  پس39 ». باشد  آیتی اسرائیل  بنی برای، تا   است  شده اند، مقدس  گذرانیدهخداوند حضور  آنها را به

   مذبح ، از آنها پوشش ه بودند گرفت  گذرانیده  شدگان  سوخته  را که  برنجین  مجمرهای العازار کاهن
   نباشد بجهت  از اوالد هارون ه ک  غریبی  یادگار باشد تا هیچ اسرائیل  بنی تا برای40 .ساختند

 خداوند   بشود، چنانکه  و جمعیتش  قورح  نیاید، مبادا مثل نزدیکخداوند  حضور   بخور به سوزانیدن
  . بود  او را امر فرموده  موسی  واسطه به

، گفتند   کرده  همهمه  و هارون  بر موسی اسرائیل  بنی  جماعت  روز تمامی  آن و در فردای41  
   خیمه  سوی  شدند، به  جمع  و هارون  بر موسی  جماعت و چون42 . را کشتیدخداوند  شما قوم  که

   پیش  و هارون و موسی43 . ظاهر شدخداوند  ید و جالل را پوشان  ابر آن  نگریستند، و اینک اجتماع
 دور شوید  جماعت   این از میان«45 : ، گفت  کرده  را خطاب موسیخداوند و 44 .دند آم  اجتماع خیمه

  . خود درافتادند  روی  به و ایشان» .  سازم  هالک  را ناگهان تا ایشان
 بگذار، و بخور   در آن  مذبح  از روی ، آتش مر خود را گرفتهمج«:   گفت  هارون  به و موسی46  
 از حضور  ، زیرا غضب  کن  کفاره  ایشان ، برای  رفته  جماعت  سوی  به  زودی  بریز، و به بر آن

،   را گرفته  بود آن  گفته  موسی  که  نحوی  به  هارون پس47 ».  است  شده ، و وبا شروع رآمدهبخداوند 
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   قوم  و بجهت ریخت بخور را ب پس.  بود  شده  شروع  قوم  وبا در میان  دوید و اینک  جماعت در میان
 از وبا   که و عدد کسانی49 . شد و وبا بازداشته ایستاد  گان و زند  مردگان و او در میان48 . نمود کفاره

 نزد   هارون پس50 .ند شد  هالک  قورح  در حادثه  که  آنانی  هزار و هفتصد بود، سوای مردند چهارده
  . شد  و وبا رفع  برگشت  اجتماع  در خیمه  به موسی

  

گو و از  ب  سخن اسرائیل بنی  به«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17    

   عصا برحسب  دوازده  ایشان  سروران  آبا، از جمیع  عصا از هر خاندان  عصاها بگیر، یک ایشان
،   بنویس  الوی  را بر عصای  هارون و اسم3 .  او بنویس  را بر عصای  هرکس ، و نام  ایشان  آبای خاندان
   پیش  اجتماع و آنها را در خیمه4 . عصا خواهد بود  یک  ایشان آبای   هر سرور خاندان  برای زیراکه
 او  ، عصای کنم  اختیار می  من  را که و شخصی5 . بگذار کنم  می  با شما مالقات  من  که ، جایی شهادت
  ». نمود  خواهم کنند از خود ساکت  بر شما می  را که اسرائیل  بنی  همهمه پس.  خواهد آورد شکوفه
   او را عصاها دادند، یک  ایشان  سروران  جمیع ، پس  گفت لاسرائی  بنی  را به  این و موسی6  

  در میان   هارون ، و عصای  ایشان  آبای  خاندان  عصا برحسب  دوازده  هر سرور، یعنی عصا برای
   آن و در فردای8 . گذارد  شهادت در خیمهخداوند  حضور   عصاها را به و موسی7 . آنها بود عصاهای
 بود   الوی  خاندان  بجهت  که  هارون  عصای  شد، اینک  داخل  شهادت  خیمه  به  موسی روز چون

 عصاها را از حضور   همه و موسی9 . بود  رسانیده دام، و با  داده  و گل  آورده  بود، و شکوفه شکفته
  . خود را گرفتند ، عصای  کرده اه نگ ، هر یک  آورده  بیرون اسرائیل  بنی  نزد جمیعخداوند
   باز بگذار تا بجهت  شهادت  روی  را پیش  هارون عصای«:   گفت  موسی  بهخداوندو 10  
  ». تا نمیرند  نمایی  رفع  من را از  ایشان  شود، و همهمه  داشته  تمرد نگاه  ابنای  برای عالمت
و 12 . نمود  بود، عمل  را امر فرمودهاوخداوند    که  نحوی  کرد، و به  چنان  موسی پس11  

!  ایم  شده  ما هالک جمیع.  شویم  می  و هالک  فانی اینک«: ، گفتند  کرده  عرض  موسی  به اسرائیل بنی
  »؟  شویم آیا تماما فانی. میرد آید می  می نزدیکخداوند    مسکن  به آید که  می  نزدیک هرکه13
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   مقدس ، گناه با تو  آبایت و خاندان  تو و پسرانت«:   گفت  هارون  بهخداوندو 18    

   خود یعنی  برادران و هم2 . شوید  خود را متحمل  کهانت ناه با تو، گ  شوید، و تو و پسرانت را متحمل
 نمایند، و  ، تو را خدمت  شده  بیاور تا با تو متفق  توباشند باخود نزدیک  آبای  سبط  راکه  الوی سبط

   را نگاه  مسکن  تمامی  تو را و ودیعت  ودیعت یشانو ا3 . باشید  شهادت  خیمه  پیش سرانتاما تو با پ
 با  و ایشان4 . و شما نیز بادا بمیرند، ایشان نیایند م  نزدیک  مذبح  و به  قدس  اسباب  به دارند؛ لیکن

   شما نزدیک  به  و غریبی بجا آورند  خیمه  خدمت  را با تمامی  اجتماع  خیمه ، ودیعت  شده تو متفق
.  نشود  دیگر مستولی اسرائیل  بر بنی  دارید تا غضب  را نگاه  مذبح  و ودیعت  قدس دیعتو و5 .نیاید

باشند   می  شما پیشکش ای، و بر  گرفتم اسرائیل  بنی  را از میان  شما الویان  برادران  اینک و اما من6
 خود  ، کهانت تو با پسرانتو اما 7 . را بجا آورند  اجتماع  خیمه متاند، تا خد  شده  دادهخداوند  به که

 را  کهانت.  بکنید  دارید، و خدمت  نگاه  است  حجاب  اندرون  آنچه  و برای  هر کار مذبح را بجهت
  ». شود  آید، کشته  نزدیک  که  باشد، و غریبی  بخشش  از راه  تا خدمت  شما دادم به

   چیزهای  خود را با همه راشتنی اف  هدایای  ودیعت  من اینک«:   گفت  هارون  بهخداوندو 8  
   ابدی  فریضه  به  شدن ح مس  سبب  به  تو و پسرانت آنها را به.   تو بخشیدم  به اسرائیل  بنی مقدس
   ایشان  تو خواهد بود، هر هدیه  از آن  شود، این  داشته  نگاه  از آتش  که  اقداس از قدس9 . دادم
 تو   بگذرانند، اینها برای  نزد من  که  ایشان  جرم  و هر قربانی گناه   و هر قربانی  آردی  هر هدیه یعنی

 تو   بخورد، برای آنهر ذکور از .  آنها را بخور  اقداس  قدس مثل10 . باشد  اقداس  قدس و پسرانت
   جنبانیدنی  با هر هدیه  ایشان  از عطایای  افراشتنی  تو باشد، هدیه  از آن  هم و این11 . باشد مقدس

باشد،  تو طاهر   در خانه ، هرکه  دادم  ابدی  فریضه  به  و دخترانت  پسرانت  تو و به  را به اسرائیل بنی
   به  آنها را که  نوبرهای  یعنی  مو و غله  حاصل  بهترین  و تمامی  روغن  بهترین تمامی12 . بخورد از آن

آورند   میخداوند نزد   که  است  ایشان زمین در   هرچه نوبرهای13 .  تو بخشیدم دهند، به  میخداوند
 بشود، از   وقف ئیل در اسرا هرچه و14 .خورد ب  تو طاهر باشد، از آن  در خانه  تو باشد، هرکه از آن
   از انسان گذرانند چه میخداوند    برای  که جسدی  را گشاید از هر ذی  رحم و هرچه15 . تو باشد آن

   ناپاک  بهایم زاده ، و نخست  دهی  فدیه  را البته  انسان زاده  باشد؛ اما نخست تو  از آن  از بهایم و چه
  . ه بد ای را فدیه
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  ، موافق  نقره  مثقال  پنج  خود به  حساب  به  ماهه  آنها، آنها را از یک  فدیه و اما درباره«16  
 گوسفند یا  زاده و یا نخست گا زاده  نخست ولی17.   بده  باشد فدیه  جیره  بیست  که  قدس مثقال

   هدیه  آنها را بجهت  و پیه  بپاش  آنها را بر مذبح ؛ آنها مقدسند؛ خون  ندهی  بز را فدیه زاده نخست
د  تو باش ، از آن  جنبانیدنی  سینه  آنها مثل و گوشت18 .  بسوزانخداوند   و عطر خوشبو برای آتشین
   برای اسرائیل  بنی  که  مقدس  را از چیزهای  افراشتنی هدایای  جمیع19 . تو باشد ، از آن  راست و ران

 خداوند حضور   به این.   دادم  ابدی  فریضه  با تو به  و دخترانت  تو و پسرانت گذرانند به  میخداوند
  ». ابد خواهد بود  تا به عهد نمک تو با تو   تو و ذریت برای

   ایشان ، و در میان  یافت  نخواهی  ملک  هیچ  ایشان تو در زمین«:   گفت  هارون بهخداوند و 20  
  .  هستم  من اسرائیل  بنی  تو در میان  تو و ملک  نخواهد بود، نصیب  تو نصیبی برای

   که  خدمتی  عوض ، به  دادم  ملکیت  را برای  عشر اسرائیل  تمامی  اینک الوی  بنی و به«21  
 نیایند،   نزدیک  اجتماع  خیمه  به اسرائیل  بنی و بعد از این22 .  اجتماع  خیمه  خدمت نند، یعنیک می

   ایشان  گناه  را بکنند و متحمل  اجتماع  خیمه  خدمت اما الویان23 .، بمیرند  شده  را متحمل مبادا گناه
   ملک اسرائیل  بنی  در میان  خواهد بود، و ایشان ابدی  ای  شما فریضه  در قرنهای بشوند، این

 بگذرانند   افراشتنی  هدیه برایخداوند  را نزد   آن  را که اسرائیل  عشر بنی زیراکه24.  واهندیافتنخ
 نخواهند   ملک اسرائیل  بنی  در میان  که  گفتم  ایشان  به بنابراین.   بخشیدم  ملک  بجهت  الویان به

  ». یافت
:  بگو  ایشان ، به  کرده  را نیز خطاب  الویان که«26:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 25  
 افراشتنی   هدیه  بگیرید، آنگاه  از ایشان  دادم  ملکیت  شما برای  به اسرائیل  از بنی  را که  عشری چون

   غله  شما، مثل  شما برای  افراشتنی و هدیه27.  از عشر بگذرانید  عشری ، یعنی را از آنخداوند 
  اسرائیل  از بنی  که  عشرهایی بدینطور شما نیز از همه28. شود می   حساب  چرخشت  و پری خرمن

   هارون  را بهخداوند   افراشتنی  بگذرانید، و از آنها هدیهخداوند   برای  افراشتنی گیرید، هدیه می
   مقدس  آنها و از قسمت  پیه را از تمامی خداوند   خود، هر هدیه  هدایای از جمیع29.  بدهید کاهن
   الویان  برای  باشید، آنگاه  آنها را از آنها گذرانیده  پیه  که  را بگو هنگامی و ایشان30.  بگذرانیدآنها
 را در هرجا   شما آن و شما و خاندان31 . خواهد شد  حساب  چرخشت  و حاصل  خرمن  محصول مثل

   پیه و چون32 .کنید  می  اجتماع  در خیمه  که  خدمتی  عوض ، به  مزد شما است  این بخورید زیراکه
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   مقدس  نخواهید بود، و چیزهای  گناه  آنها متحمل  سبب  به  باشید، پس آنها را از آنها گذرانیده
  ». نکنید، مبادا بمیرند  را ناپاک اسرائیل بنی

  

   شریعتی  فریضه  است این«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 19    

 نباشد و   عیب  در آن  که  پاک  گاو سرخ  بگو که اسرائیل  بنی به:  ، گفت  امر فرموده را  آنخداوندکه 
 از   را بیرون  بدهید، و آن  العازار کاهن  را به و آن3 . باشد، نزد تو بیاورند  نیامده  بر گردنش یوغ

   بگیرد، و به  آن ز خون خود ا  انگشت  به و العازار کاهن4.  شود  کشته  وی  روی ، پیش  برده لشکرگاه
 و   شود، پوست و گاو در نظر او سوخته5 .بپاشد   مرتبه  را هفت  خون  آن  اجتماع  خیمه  پیشگاه سوی

ها را در ، آن  سرو با زوفا و قرمز گرفته  چوب و کاهن6 . شود  سوخته  آن  با سرگین ن و خو گوشت
 دهد، و بعد   غسل  آب  خود را به بشوید و بدن خود را   رخت  کاهن پس7 . آتش گاو بیندازد میان
 خود   را سوزانید، رخت  آن  که و کسی8 . باشد  نجس  تا شام  و کاهن شود  داخل  در لشکرگاه از آن
  . باشد  نجس  دهد، و تا شام  غسل  آب  خود را به  بشوید و بدن  آب را به

و .  بگذارد  پاک  در جای ز لشکرگاه ا ، بیرون  کرده و شخص طاهر، خاکستر گاو را جمع«9  
  و کسی10 .  است  گناه  قربانی آن.  شود ه داشت  نگاه  تنزیه  آب  برای اسرائیل  بنی  جماعت  بجهت آن
 و  اسرائیل  بنی  برای این.  باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام  کند، رخت  خاکستر گاو را جمع که

  . خواهد بود  ابدی ای  باشد، فریضه  ساکن  ایشان  در میان  که غریبی
   در روز سوم  شخص و آن12 . باشد  روز نجس نماید، هفت   را لمس  هر آدمی  میته هرکه«11  
   نکرده  پاک  را در روز سوم  طاهر باشد، و اگر خویشتن  کند، و در روز هفتم  پاک  آن  را به خویشتن

، و   نموده  باشد لمس  مرده  را که  هر آدمی  میته هرکهو 13 . طاهر نخواهد بود ، در روز هفتمباشد
   از اسرائیل  شخص و آن.   است  کرده را ملوثخداوند    باشد، او مسکن  نکرده  پاک  آن خود را به

   باقی  بر وی  خواهد بود، و نجاستش ، نجس  است  نشده  بر او پاشیده  تنزیه  آب  شود، چونکه منقطع
  . است

   شود و هرکه  خیمه  آن  داخل  بمیرد، هرکه ای  در خیمه  که  کسی  برای  قانون  است این«14  
   بسته ن برآ  سرپوش  که  گشاده و هر ظرف15 . خواهد بود  روز نجس  باشد هفت  خیمه در آن

 را  ی یا قبر  آدمی  یا استخوان  شمشیر یا میته  کشته  در بیابان و هرکه16 . خواهد بود نباشد، نجس
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   گناه  قربانی  آن  از خاکستر آتش  نجس  شخص و برای17 . باشد  روز نجس  نماید، هفت لمس
 فرو برد و بر   آب ، درآن  طاهر زوفا گرفته و شخص18 . بریزند  در ظرفی  برآن  روان ببگیرند و آ

 یا قبر   یا میته  مقتول یا  استخوان  که  بودند و بر شخصی  در آن  که  و کسانی  اسباب  بر همه خیمه
 و در   در روز سـوم  نجس  شخص  را بر آن  شخص طاهر، آب و آن19.  باشد، بپاشد  کرده را لمس

   غسل  آب  خود را بشوید و به ، رخت  را تطهیر کرده  خویشتن  بپاشد، و در روز هفتم روز هفتـم
  آن.  را تطهیر نکند ، خویشتن ده ش  نجس  که و اما کسی20.  طاهـر خواهد بود کند و در شـام

 بر او   تنزیه ، و آب  نموده  را ملوثخداوند   مقْدس  شود، چونکه  منقطع  جماعت  از میان شخص
  .  است او نجس.   است  نشده پاشیده
 خود را   را بپاشد، رخت  تنزیه  آب  که و کسی.  خواهد بود  ابدی  فریضه  ایشان و برای«21  

   نجس  شخص  را که و هر چیزی22 . باشد  نجس  کند، تا شام را لمس   تنزیه  آب که  بشوید و کسی
  ». خواهد بود  نجس  نماید تا شام  را لمس  آن  که  خواهد بود، و هر کسی  نماید نجس لمس

  

 در   رسیدند، و قوم  صین بیابان  به   اول  در ماه اسرائیل  بنی  جماعت و تمامی20    

  . شد ، دفن  یافته  در آنجا وفات کردند، و مریم   اقامت قادش
   منازعت  با موسی و قوم3 . شدند  جمع  و هارون  بر موسی سپ.  نبود  آب  جماعت و برای2   
  و چرا جماعت4 !مردندخداوند  ما در حضور   برادران  که  وقتی مردیم  می  که کاش«: ، گفتند کرده

و ما را از مصر چرا برآوردید 5 ؟  ما، در اینجا بمیریم  و بهایمد تا ما آوردی  بیابان  این  را بهخداوند
   که  نیست  هم ؟ و آب  و انجیر و مو و انار نیست  زراعت  جای  بد بیاورید که  جای  این تا ما را به

 خود   روی  آمدند، و به  اجتماع  نزد در خیمه  از حضور جماعت  و هارون و موسی6» ! بنوشیم
عصا را «8 : ، گفت  کرده  را خطاب موسیخداوند و 7 . ظاهر شد  بر ایشانخداوندادند، و جالل درافت

   آب  بگویید که  صخره  این  به ، در نظر ایشان  کرده  را جمع  جماعت  هارون بگیر و تو و برادرت
   را خواهی ایشان   و بهایم ، جماعت  آورده  بیرون  از صخره  ایشان  را برای  آب پس. خود را بدهد

  ».نوشانید
،   و هارون و موسی10 .  بود، گرفت  او را فرموده انکه، چنخداوند عصا را از حضور   موسی پس9  
   آب  صخره  بشنوید، آیا از این  مفسدان ای«:   گفت  ایشان  کردند، و به  جمع  صخره  را پیش جماعت
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 خود   با عصای  را دو مرتبه ، صخره  را بلند کرده خود  دست و موسی11 »؟  آوریم  شما بیرون برای
   و هارون  موسی  بهخداوند و12 . نوشیدند  ایشان  و بهایم جماعت   آمد که  بسیار بیرون زد و آب

   جماعت  نمایید، لهذا شما این  تقدیس اسرائیل  ننمودید تا مرا در نظر بنی  مرا تصدیق چونکه«:  گفت
   که  جایی  مریبه  آب  است این13 ».  نخواهید ساخت ، داخل ام داده   ایشان  به  که  زمینی را به
  . نمود  تقدیس  ایشان  کردند، و او خود را در میان مخاصمه خداوند با  اسرائیل بنی

: گوید  می  چنین برادر تو اسرائیل «  فرستاد که  ادوم  نزد ملک  از قادش ، رسوالن و موسی14  
 مصر فرود آمدند و   ما به  پدران که15 . دانی ، تو می  است  شده  بر ما واقع  را که تی مشق  تمامی که

  و چون16 . نمودند  ما، بد سلوکی با پدران با ما و  ، و مصریان بودیم  می  در مصر ساکن  مدیدی مدت
و .  آورد  مصر بیرون فرستاد و ما را از ای ، فرشته ، او آواز ما را شنیده  فریاد برآوردیمخداوندنزد 
، از   تو بگذریم  از زمین تمنا اینکه17 .  در آخر حدود توست  که ، شهری  هستیم  ما در قادش اینک
،   رفت ها خواهیم  از شاهراه  نوشید، بلکه  از چاهها نخواهیم ، و آب  گذشت  نخواهیم  و تاکستان مزرعه

  ». کرد  نخواهیم  انحراف  یا چپ  راست  طرف ، به  باشیم و تا از حدود تو نگذشته
» .آمد  خواهم  تو با شمشیر بیرون  مقابله  واال به  گذشت  نخواهی از من«:   را گفت  وی ادوم18  

 تو   از آب  و مواشیم  من  و هرگاه  رفت  خواهیم  عام از راههای«:  گفتند  وی  در جواب اسرائیل بنی19
» .  گذشت نخواهی«:  گفت20 ».  و بس گذرم  خود می بر پایهایفقط  داد،   را خواهم  آن ، قیمت بنوشیم
   نشد که  راضی بدینطور ادوم21.  آمد  بیرون  ایشان  مقابله  به  قوی  بسیار و دست  با خلق و ادوم
  . او رو گردانید  از طرف  اسرائیل پس.  دهد  را از حدود خود راه اسرائیل
 خداوندو 23 . هور رسیدند  کوه ، به  کرده وچ ک  از قادش یلاسرائ  بنی  جماعت  تمامی پس22  

 خود   قوم  به هارون«24 : فت، گ  کرده  خطاب  ادوم  هور نزد سرحد زمین  را در کوه  و هارون موسی
   او به  جهت  ورزیدید، از این  عصیان  من  از قول  مریبه  شما نزد آب ، زیرا چونکه خواهد پیوست

،   العازار را برداشته  و پسرش  هارون پس25.  نخواهد شد ، داخل  دادم اسرائیل  بنی  به  که زمینی
، و   العازار بپوشان ، بر پسرش  کرده  را بیرون  هارون و لباس26 . هور بیاور  فراز کوه  را به انایش

  ».  خود خواهد پیوست  قوم ، به  یافته  در آنجا وفات هارون
   درنظر تمامی ، ایشان  نموده  بود، عمل  او را امر فرمودهخداوند   که ی طور  به  موسی پس27  
 العازار   پسرش ، به  کرده  را بیرون  هارون  لباس و موسی28 .رآمدند هور ب  فراز کوه  به جماعت
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  چونو 29 . فرود آمدند  و العازار از کوه ، و موسی  یافت  وفات  کوه  در آنجا بر قله و هارون. پوشانید
  . گرفتند  روز ماتم  سی  هارون  برای  اسرائیل  خاندان  مرد، جمیع  هارون  دیدند که  جماعت تمامی

  

   از راه  اسرائیل  بود، شنید که  ساکن  عراد و در جنوب  ملک  که  کنعانی و چون21    

 خداوند   برای و اسرائیل2 . برد  اسیری  را به  از ایشان ی کرد و بعض  جنگ آید، با اسرائیل  می اتاریم
   خواهم  را بالکل هالک  ایشان ، شهرهای  نمایی  تسلیم  من  دست  را به  قوم اگر این«:  ، گفت نذر کرده
 و   کرد، و ایشان  را تسلیم ، کنعانیان  فرموده مستجاب  را  اسرائیل دعایخداوند   پس3 ». ساخت

  . شد  نامیده  حرمه  مکان نو آ.  ساختند  را بالکل هالک  ایشان شهرهای
   سبب  به  قوم لو د.  را دور زنند  ادوم  کردند تا زمین  کوچ  بحر قلزم  راه  هور به و از کوه4  

 ما را از مصر چرا برآوردید تا در  که«: ، گفتند  آورده  شکایت  بر خدا و موسی و قوم5 . شد ، تنگ راه
   کراهت  خوراک سخیف  ما از این و دل!   نیست  هم  آب و  نیست  نان ؟ زیرا که  بمیریم بیابان
  »!دارد

 کثیر از   گروهی را گزیدند، و ، قوم  فرستاده  قوم  در میان  آتشی ، مارهایخداوند  پس6  
  و بر تو شکایتخداوند  بر   زیرا که ایم  کرده گناه«: ، گفتند  آمده  نزد موسی و قوم7 . مردند اسرائیل
 . نمود  استغاثه  قوم  بجهت موسیو » . تا مارها را از ما دور کند دعا کنخداوند  نزد  س، پ ایم آورده

 بر   که ای  شده  بردار، و هر گزیده ای  را بر نیزه  بساز و آن مار آتشینی«:   گفت  موسی بهخداوند و 8
   بلند کرد، و چنین ای ، بر سر نیزه  ساخته  مار برنجینی  موسی پس9 ».  نظر کند، خواهد زیست آن

  .شد  می ، زنده  مار برنجین  بر آن  کردن  مجرد نگاه  بود، به  را گزیده  اگر مار کسی شد که
،  ، در عیی عباریم  کرده  کوچ و از اوبوت11 . اردو زدند ، در اوبوت  کرده وچ ک اسرائیل و بنی10  

  ، به رده ک و از آنجا کوچ12 .، اردو زدند است   آفتاب  طلوع  طرف  به  موآب  در مقابل  که در بیابانی
 از حدود   خارج  در بیابان  که  ارنون  طرف  آن ، به  کرده و از آنجا کوچ13 . زارد اردو زدند وادی

  از این14 .  است  و اموریان  موآب در میان   حد موآب  ارنون باشد اردو زدند، زیرا که  می اموریان
  و رودخانه15 ،  ارنون  و وادیهای  در سوفه یبواه«: شود  می گفتهخداوند    جنگهای ، در کتاب جهت

  ».زند  می  تکیه ، و بر حدود موآب  است  عار متوجه  مسکن  بسوی  که وادیهایی
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:   گفت  موسی  به اش  دربارهخداوند   که  است  چاهی  آن این.  کردند  بئر کوچ و از آنجا به16  
  : سرود را سراییدند  این  اسرائیل آنگاه17 ».  دهم  آب  ایشان ا به ت  کن  را جمع قوم«

   سرود بخوانید؛ شما برایش!   آی  بجوش  چاه ای«  
  ، به  حاکم  صولجان به.  را کندند  آن  قوم  زدند، و نجبای  حفره  سروران  که چاهی«18  
  ». را کندند  خود آن عصاهای
و 20 .  باموت  به لیئیل و از نح  نحلیئیل  به و از متانه19 . کردند چ تا متانه کو  از بیابان و ایشان  

  .  است  متوجه  بیابان  سوی  به  که  فسجه  نزد قله  موآب  در صحرای  که ای  دره  به از باموت
 تا از   بده مرا اجازت«22 : ، گفت  فرستاده  اموریان  ملک  نزد سیحون ، رسوالن و اسرائیل21  
 نوشید،   نخواهیم  چاه  ورزید، و از آب  نخواهیم  انحراف  یا تاکستان  مزرعه  سوی به.  بگذرم تو  زمین
   را از حدود خود راه ، اسرائیل اما سیحون23 ».  تا از سرحد تو بگذریم  رفت م خواهی  شاهراه و به
   به چون و.  آمد  بیرون بیابان   به  اسرائیل  مقابله ، به  نموده  خود را جمع  قوم  تمامی و سیحون. نداد
 تا   را از ارنون ، زمینش  شمشیر زده  دم  او را به و اسرائیل24 . کرد  جنگ  رسید، با اسرائیل هصیا

   تمامی و اسرائیل25 . بود  مستحکم عمون  حد بنی ا که آورد، زیر  تصرف  به عمون  و تا حد بنی یبوق
   ساکن  دهاتش  و در تمامی ن در حشبو  اموریان  شهرهای مامی در ت  و اسرائیل  شهرها را گرفت آن
،   کرده  جنگ  موآب  سابق  بود، و او با ملک  اموریان ، ملک ، شهر سیحون  حشبون زیرا که26 .شد

  . بود  گرفته  از دستش  را تا ارنون  زمینش تمامی
، و استوار   بنا کرده سیحون شهر  بیایید تا  حشبون به«: گویند  می  آورندگان  مثل بنابراین27  

 را سوزانید و  و عار موآب.   سیحون  از قریه ای  برآمد و شعله  از حشبون زیرا آتشی28 .شود
 خود را  پسران!  شدید ، هالک  کموش  قوم ای!   موآب  بر تو ای وای29.  را  ارنون  بلندیهای صاحبان

  به30.  داد  اسیری  به  اموریان  ملک  سیحون  را به خود  نمود، و دختران  تسلیم  گریزندگان مثل
   ویران  نزد میدباست  که  را تا نوفح و آن.  شد  هالک  دیبون  تا به حشبون.   تیر انداختیم ایشان

  ». ساختیم
 یعزیر فرستاد و   جاسوسی  برای و موسی32.  کردند  اقامت  اموریان  در زمین و اسرائیل31  
  . کردند  در آنجا بودند، بیرون ه را ک ، اموریان فته را گر  آن دهات

   مقابله  خود به  قوم  با تمامی  باشان  ملک و عوج.  برآمدند  باشان ، از راه  برگشته پس33  
 او را   زیرا که از او مترس«:   گفت  موسی بهخداوند و 34 . آمد  بیرون  ادرعی  به  جنگ ی از برا ایشان
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   که  اموریان  ملک  با سیحون  که  نحوی ، و به ام  نموده  تو تسلیم  دست  به  و زمینش  قومش با تمامی
   و تمامی  او را با پسرانش پس35 ». نمود  خواهی ، با او نیز عمل  نمودی  بود، عمل  ساکن در حشبون

  .دند آور  تصرف  را به  نماند و زمینش  باقی  از برایش  کسی  که  حدی  زدند، به قومش
  

 اریحا  ، در مقابل  اردن  آنطرف  به  موآب ، در عربات  کرده  کوچ اسرائیل و بنی22    

   از قوم موآب3 بودند دید،   کرده  اموریان  به  اسرائیل صفور هر چه بن  باالق و چون2. اردو زدند
   مشایخ  به و موآب4 . گردیدند  مضطرب اسرائیل از بنی  و موآب.  کثیر بودند بسیار ترسید، زیرا که

   گاو سبزه  که  نوعی  خواهند لیسید، به  ما هست  اطراف  به  هر چه  گروه  این ناآل«:  گفتند مدیان
  . بود  موآب  صفور، ملک بن باالق   زمان و در آن» .لیسد صحرا را می

 او   قوم پسران   زمین  بعور، به بن ، نزد بلعام  است  برکنار وادی  فتور که  به  رسوالن پس5  
 را مستور   زمین  روی اند و هان  آمده  از مصر بیرون  قومی اینک«: ، بگویند فرستاد تا او را طلبیده

  ، زیرا که  کن  لعنت  من  را برای  قوم  بیا و این ن اآل پس6 .باشند  می  مقیم  من و در مقابلسازند،  می
،   کنم  خود بیرون  را از زمین ، و ایشان  آییم  غالب ایشان تا بر   یابم ترند، شاید توانایی  قوی از من

  ».  است ، ملعون  نمایی  را لعنت  و هر که  است  مبارک  دهی  را تو برکت  هر که دانم زیرا می
 شدند، و نزد  ، روانه  گرفته  دست  را به فالگیری ، مزد  مدیان  و مشایخ  موآب  مشایخ پس7  
 را در اینجا بمانید، تا   شب این«:   گفت  ایشان او به8 . گفتند  وی  را به  باالق نسخنا،   رسیده بلعام

و خدا نزد 9 . ماندند  نزد بلعام  موآب رورانو س» .  شما باز گویم  گوید، به  من بهخداوند   چنانکه
صفور  بن باالق«:  ت خدا گف  به بلعام10 » نزد تو هستند، کیستند؟  که انی کس این«:  ، گفت  آمده بلعام
 را   زمین اند، روی  آمده  از مصر بیرون  که  قومی  این  اینک که11 ،  است اده فرست  نزد من  موآب ملک

،   نموده  جنگ  تا با ایشان  یابم  توانایی  شاید که  کن  لعنت  من  را برای ، ایشان  آمده ناآل. اند پوشانیده
   زیرا مبارک  مکن عنت را ل  مرو و قوم با ایشان«:   گفت  بلعام خدا به12 ».  را دور سازم ایشان
 خود بروید، زیرا   زمین به«:   گفت  باالق  سروران ، به  برخاسته  بامدادان  بلعام پس13 ».هستند
،   برگشته ، نزد باالق  برخاسته  موآب و سروران14» .  با شما بیایم دهد که  نمی  مرا اجازتخداوند
  ». با ما انکار نمود  از آمدن بلعام « هگفتند ک
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  ، وی  آمده  نزد بلعام و ایشان16 . فرستاد  و بزرگتر از آنان یاده ز  بار دیگر سروران و باالق15  
 تو   البته زیرا که17 . ی انکار نکن  نزد من  از آمدن تمنا اینکه: گوید  می صفور چنین بن باالق«: را گفتند

   را برای  قوم  بیا و این  آورد، پس  بجا خواهم  بگویی  من  به  نمود، و هر آنچه هم خوا را بسیار تکریم
   و طال به  خود را پر از نقره  خانه اگر باالق«:   گفت  باالق  نوکران  در جواب بلعام18 ».  کن  لعنت من
  ن اآل پس19 .  آورم  عمل  به یا زیاد ، کم ه خود تجاوز نمود  خدای  یهوه  از فرمان توانم  بخشد، نمی من

و خدا در 20 ».  خواهد گفت  دیگر چه  من بهخداوند    که  در اینجا بمانید تا بدانم شما نیز امشب
   ایشان ، همراه  تو بیایند برخاسته  طلبیدن  برای  مردمان اگر این«:   را گفت ، وی  آمده  نزد بلعام شب

 خود  ، االغ  برخاسته  بامدادان  بلعام پس21 ». نما  عمل  همان  به گویم تو   به  من  را که برو، اما کالمی
  . شد  روانه  موآب  سروران  و همراه را بیاراست

   وی  مقاومت  به در راهخداوند   ، فرشته  شده  او افروخته  رفتن  سبب  خدا به و غضب22  
را با  خداوند، فرشته  و االغ23 . بودند  همراهش بود، و دو نوکرش خود سوار  ایستاد، و او بر االغ

  ای  مزرعه ، به  سو شده  یک  به  از راه  االغ پس.  دید  ایستاده ، بر سر راه  دستش  به شمشیر برهنه
   گود در میان  در جایخداوند   فرشته پس24 . برگرداند  راه  زد تا او را به را  االغ  و بلعام رفت

 دیوار  ، خود را به  را دیدهخداوند فرشته  و االغ25 . دیوار بود ر دو طرفش ه د، و به بایستا تاکستان
، در   رفته  پیشخداوند  و فرشته26 . او را بار دیگر زد پس. ار فشرد دیو  را به  بلعام چسبانید، و پای

  ، فرشته  االغ و چون27 . نبود یا چپ  راست  طرف  به  برگشتن  بجهت  جایی  بایستاد، که  تنگ مکانی
  آنگاه28 . خود زد  عصای  را به ، االغ ده ش  افروخته  بلعام و خشم.  خوابید را دید، در زیر بلعامخداوند 
 .  زدی  مرتبه  سه  مرا این  که ام  کرده  تو چه به«:   را گفت  بلعام  را باز کرد که  االغ دهانخداوند 

   من  شمشیر در دست  که کاش!  و مرا استهزا نمودی ت  که  جهت از این«:   گفت  االغ  به بلعام29
   مال  که  از وقتی  که  تو نیستم  االغ آیا من«:   گفت  بلعام  به االغ30 ». کشتم  تو را می ن اآل بود که می

 اینطور با تو رفتار   به  که داشتم  می ؟ آیا هرگز عادت ای  سوار شده  تا امروز بر من ام تو شده
 » نی«:  او گفت» ؟ نمایم

 در   با شمشیر برهنه  را دید کهخداوند   را باز کرد تا فرشته  بلعام  چشمانخداوندو 31  
:   را گفت  ویخداوند  و فرشته32 . درافتاد  روی ، به  شده  خم پس.   است  ایستاده  سر راه ، به دستش

و  سفر ت  این ، زیرا که  آمدم  تو بیرون ت مقاوم  به  من ؟ اینک  چرا زدی  مرتبه  سه خود را این  االغ«
  و اگر از من.   جست  کناره  از من  مرتبه  سه ، این  مرا دیده و االغ33 .  تمرد است  از روی در نظر من
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 خداوند   فرشته  به بلعام34 ». شتمدا  می  نگاه  و او را زنده کشتم  تو را می ن، یقینا اآل جست  نمی کناره
 اگر در نظر تو  ن اآل پس.  ای  ایستاده  در راه  من  مقابل  تو به  که  زیرا ندانستم  کردم گناه«:  گفت

 را   سخنی  برو لیکن  اشخاص  این همراه«:   گفت  بلعام  بهخداوند  فرشته35»  . گردم  برمی ناپسند است
  .  رفت الق با  سروران  همراه  بلعام پس. » بگو  را فقط ، همان  تو گویم  به  من که

 و   برحد ارنون  که  تا شهر موآب  وی  استقبال ، به  است  آمده  بلعام  شنید که  باالق و چون36  
 تو نزد تو   طلبیدن آیا برای«:   گفت  بلعام  به و باالق37 . آمد  بود، بیرون  حدود وی قصایبر ا

   به بلعام38» ؟  رسانم  عزت  تو را به که  ، آیا حقیقتا قادر نیستم  نیامدی  چرا نزد من ؟ پس نفرستادم
   دهانم  خدا به ؟ آنچه  بگویم  چیزی  که  دارم  قدرتی  هیچ نآیا اآل.  ام  نزد تو آمده اینک«:   گفت باالق
و 40 . رسیدند  حصوت  قریت ، به  رفته  همرا باالق  بلعام پس39»  .  گفت  را خواهم گذارد، همان می

  و بامدادان41.  بودند، فرستاد  با وی  که  و سرورانی ، نزد بلعام  کرده  ذبح وسفندان و گ  گاوان باالق
  . کند  خود را مالحظه  قوم  آورد، تا از آنجا اقصای  بعل  بلندیهای ، او را به  را برداشته  بلعام باالق

  

 گاو و  ت بساز، و هف  مذبح  هفت  من در اینجا برای«:   گفت  باالق  به و بلعام23    

   آورد، و باالق  عمل  بود به  گفته  بلعام  که  نحوی  به و باالق2 ».  حاضر کن  در اینجا برایم قوچ  هفت
 خود   سوختنی نزد قربانی«:   گفت  باالق  به و بلعام3 . گذرانیدند  بر هر مذبح  و قوچی ، گاوی و بلعام
   را به  دهد آن  نشان  من  او به  بیاید، و هر چه  من  مالقات  برایخداوند؛ شاید   بروم ، تا من بایست

  . برآمد  تلی  به پس» .  گفت تو باز خواهم
 بر   و قوچی  و گاوی  برپا داشتم  مذبح هفت«:   را گفت  کرد؛ و او وی  را مالقات و خدا بلعام4  

   چنین  برگشته القنزد با«:  ، گفت  گذاشته  بلعام  دهان  به  سخنیخداوند5» .  کردم  قربانی هر مذبح
   خود ایستاده  سوختنی بانی نزد قر  موآب  سروران  او با جمیع ، و اینک  نزد او برگشت پس6 ».بگو
 بیا   آورد، که  مشرق  از کوههای  مرا از ارام  موآب  ملک باالق«:  ، گفت  خود را آورده و مثل7 .بود

   خدا لعنت  را که  آن  کنم  لعنت چگونه8 . نما  را نفرین اسرائیل، و بیا   کن  لعنت  من  را برای یعقوب
ها او  زیرا از سر صخره9 ؟  است  ننموده نفرینخداوند    را که  آن  نمایم  نفرین ؟ و چگونه  است نکرده
، و در شود  می  ساکن  تنهایی  به  که  است  قومی اینک.  نمایم  می و از کوهها او را مشاهده.  بینم را می
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 را   اسرائیل  را تواند شمرد یا ربع  غبار یعقوب  که کیست10.  نخواهد شد ها حساب  امت میان
  ». باشد  ایشان  عاقبت  مثل  من  و عاقبت  بمیرم  عادالن  وفات  به  من  که  نماید؟ کاش حساب
، و  نی ک  را لعنت انم تا دشمن ؟ تو را آوردم  کردی  چه  من به«:   گفت  بلعام  به  باالق پس11  

   بهخداوند    را که تا آنچه  باید باحذر باشم آیا نمی«:   گفت او در جواب12 »!  دادی  تمام  برکت هان
  »؟  گذارد بگویم دهانم

  فقط.  دید  را توانی  از آنجا ایشان  دیگر که  جای  به  من  همراه نبیا اآل«:   را گفت  وی باالق13  
   لعنت  من  را برای  دید؛ و از آنجا ایشان  را نخواهی  ایشان  دید، و جمیع ا خواهی ر  ایشان اقصای

 بر   و قوچی ، گاوی  بنا نموده  مذبح  برد و هفت  فسجه ، نزد قله  صوفیم  صحرای  او را به پس14 ». کن
 در آنجا   تا من  بایست خود، اینجا  سوختنی نزد قربانی«:   گفت  باالق و او به15 . کرد  قربانی هر مذبح

:  ، گفت  گذاشته  در زبانش ، و سخنی  نموده  را مالقات  بلعامخداوندو 16 ».  نمایم مالقات)  راخداوند(
   خود با سروران  سوختنی  نزد قربانی  آمد، و اینک  نزد وی پس17 ». بگو ، چنین  برگشته نزد باالق«

،   خود را آورده  مثل آنگاه18 »؟  گفت  چهخداوند  «  د که از او پرسی و باالق.  بود  ایستاده موآب
   دروغ  که  نیست خدا انسان19 . بگیر  پسر صفور مرا گوش ، و ای برخیز و بشنو  باالق ای«:  گفت
   باشد و نکند؟ یا چیزی  گفته آیا او سخنی.  خود تغییر بدهد  اراده  به  که  نیست آدم و از بنی. بگوید
   و آن ت اس  داده و او برکت.   بدهم  برکت  که ام  مأمور شده اینک20 شد و استوار ننماید؟ با فرموده

.   است  ننموده  مشاهده  در اسرائیل ، و خطایی  ندیده  در یعقوب او گناهی21 . نمود توانم را رد نمی
   را از مصر بیرون ایشانخدا 22.    است  ایشان  در میان  پادشاه و نعره.   است  او با وی  خدای یهوه
   و بر اسرائیل  نیست  افسون  بر یعقوب  که  درستی به23 .  است  گاو وحشی و را شاخها مثلا. آورد

.   است  کرده  خدا چه  خواهد شد، که  گفته  در وقتش  اسرائیل  و درباره  یعقوب درباره.   نی فالگیری
، و تا   را خواهند برانگیخت  شیر نر خویشتن و مثل.   خواهند برخاست  شیر ماده  مثل  قوم اینک24

  ». را ننوشد، نخواهد خوابید  کشتگان شکار را نخورد، و خون
   باالق  در جواب بلعام26» .  ده  برکت  و نه  کن را لعنت   ایشان نه«:   گفت  بلعام  به باالق25  
  »؟  را باید بکنم ، آن گوید  من  بهخداوند  هر آنچه  که آیا تو را نگفتم «: گفت

  ، شاید در نظر خدا پسند آید که  دیگر ببرم  جای بیا تا تو را به«:   گفت  بلعام  به باالق27  
   بر بیابان  مشرف  فغور که  را بر قله  بلعام  باالق پس28 ».  نمایی  از آنجا لعنت  من رای را ب ایشان
 از   قوچ  گاو و هفت  بساز و هفت  مذبح  هفت  من ینجا برایدر ا«:   گفت  باالق  به بلعام29. ، برد است
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 بر   و قوچی ، گاوی  نموده  بود، عمل  گفته  بلعام  که  طوری  به و باالق30 ».  در اینجا حاضر کن برایم
  . کرد  قربانی هر مذبح

  

، آید  پسند میخداوند نظر   به دادن   را برکت  اسرائیل  دید که  بلعام و چون24    

   چشمان و بلعام2 . نمود  صحرا توجه  سوی  به بلکه،   نرفت  افسون  طلبیدن  برای  پیش های  دفعه مثل
   خدا بر او نازل و روح. دندبو  می  خود ساکن  اسباط  موافق  را دید که ، اسرائیل خود را بلند کرده

 . باز شد  چشمانش  که  مردی  آن وحی.  بعور بن  بلعام وحی«:  ، گفت  خود را آورده  مثل پس3 .شد
یفتاد و  ب آنکه.  نمود  را مشاهده  قادر مطلق  خدا را شنید و رؤیای  سخنان  که  کسی  آن وحی4

  مثل6 !  اسرائیل  تو ای و مسکنهای!  ب یعقو  تو ای های  خیمه  زیباست چه5 . گردید  او گشاده چشمان
 باشد،   نموده  غرسخداوند   عود که  درختان ، مثل ر رودخانه باغها بر کنا ، مثل  شده  کشیده وادیهای
  و بذر او در آبهای.  خواهد شد  ریخته  از دلوهایش آب7 .  آب  آزاد نزد جویهای  سروهای و مثل

خدا او را از مصر 8 . خواهد شد  او برافراشته  مملکت بلندتر، و  او از اجاج و پادشاه. بسیار خواهد بود
 خود را خواهد بلعید و   دشمنان های امت.   است  گاو وحشی او را شاخها مثل. د آور بیرون

 شیر نر خود  مثل9 .  خود خواهد دوخت  تیرهای را به   و ایشان  را خواهد شکست  ایشان استخوانهای
  ا برکت تو ر  باد هر که  او را برانگیزاند؟ مبارک  که  کیست  شیر ماده و مثل. ، خوابید  کرده را جمع
  »! نماید  تو را لعنت  باد هر که و ملعون. دهد

   بلعام  به  زد و باالق  خود را بر هم ، هر دو دست  شده  افروخته  بر بلعام  باالق  خشم پس10  
 .  دادی تمام   را برکت  ایشان  مرتبه  سه  این  و اینک  کنی  را لعنت  تا دشمنانم تو را خواندم«:  گفت

  را از احترام تو خداوندهمانا .   نمایم  تمام  تو را احترام  که گفتم!   خود فرار کن  جای  به ن اآل پس11
   نیز نگفتم  بودی  فرستاده د من نز  که  رسوالنی آیا به«:   گفت  باالق  به بلعام12 ».  است باز داشته

،   تجاوز نمودهخداوند   از فرمان توانم ی بدهد، نم  من  و طال به  خود را پر از نقره  خانه  اگر باالق که13
 نزد   اینک نو اآل14 ؟  گفت  را خواهم  گوید آن  من ه بخداوند   آنچه  بلکه  یا بد بکنم  خود نیک از دل
  ». خواهند کرد  آخر چه  در ایام تو  با قوم  قوم  این  که  نمایم بیا تا تو را اعالم.  روم  خود می قوم

 باز   چشمانش  که  مردی  آن وحی.  بعور بن  بلعام وحی«:  ، گفت  را آورده خود  مثل پس15  
 قادر   و رؤیای  را دانست'  اعلی  حضرت  خدا را شنید و معرفت  سخنان  که  کسی  آن وحی16 .شد
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او .  ن اآل  نه  دید لیکن او را خواهم17 . گردید  او گشوده یفتاد و چشمان ب آنکه.  نمود  را مشاهده مطلق
   از اسرائیل  خواهد کرد و عصایی  طلوع  از یعقوب ای ستاره.   نی  نمود اما نزدیک  خواهم را مشاهده

.    خواهد ساخت  را هالک  فتنه  ابنای و جمیع.   را خواهد شکست  موآب  و اطراف خواهد برخاست
   به و اسرائیل. د گردید او خواهن سعیر، مملوک)  اهل (  او خواهد شد و دشمنانش  ملک و ادوم18

 . خواهد نمود  عمل شجاعت

   شهر را هالک  اهل و بقیه.  خواهد نمود شود، سلطنت  ظاهر می  از یعقوب  که و کسی19  
  ». خواهد ساخت

ها بود، اما آخر او   اول امت عمالیق«:  ، گفت  خود را آورده ، مثل  نظر انداخته  عمالقه و به20  
  ». ست ا  هالکت  به منتهی

تو بر    و آشیانه  تو مستحکم مسکن«:   خود را آورد و گفت ، مثل  نظر انداخته و بر قینیان21  
  ». ببرد  اسیری  آشور تو را به  که  خواهد شد، تا وقتی  تباه  قاین لیکن22 ).  است شده (  نهاده صخره

  بماند؟  زنده  که ، کیستکند  می را  خدا این چون!  وای«:  ، گفت  خود را آورده  مثل پس23  
 خواهند گردانید، و  ، و عابر را ذلیل  خواهند ساخت ، آشور را ذلیل  آمده  کتیم و کشتیها از جانب24

  ». خواهد رسید  هالکت او نیز به
  .  گرفت  خود را پیش  نیز راه  و باالق  خود رفت  جای ، به  شده ، روانه  برخاسته و بلعام25  

  

   زنا کردن  موآب با دختران   نمودند، و قوم  اقامت  در شطیم و اسرائیل25    

  خوردند و به  می  قوم پس.  نمودند  خود دعوت  خدایان های  قربانی  را به  قوم  ایشان زیرا که2گرفتند 
بر خداوند    شدند، و غضب  فغور ملحق  بعل  به و اسرائیل3 .نمودند  می  سجده  ایشان خدایان
   را برای ، ایشان  را گرفته  قوم  رؤسای تمامی«:   که  گفت  موسی  بهخداوند و4 . شد روخته اف اسرائیل
   داوران  به و موسی5 ». برگردد  از اسرائیلخداوند   خشم ، تا شدت  دار بکش  به  آفتاب  پیشخداوند
  ».ند، بکشید شد  فغور ملحق  بعل  به  خود را که  از شما کسان هر یکی «  که  گفت اسرائیل
   و در نظر تمامی  را در نظر موسی ای  مدیانی ، زن  آمده اسرائیل  از بنی  مردی و اینک6  
و 7 .کردند  می  گریه  اجتماع  خیمه  دروازه  به  خود آورد، و ایشان  نزد برادران اسرائیل  بنی جماعت

   دست  به ای ، نیزه  برخاسته  جماعت ن را دید، از میا ، این  کاهن هارون العازار بن  بن  فینحاس چون
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 مرد   آن  را یعنی  ایشان ، هر دوی  شده  داخل  قبه  به  مرد اسرائیلی  آن و از عقب8 ، گرفتخود 
 از وبا مردند،   که و آنانی9 . شد  رفع اسرائیل  و وبا از بنی فرو برد،  شکمش  را به  و زن اسرائیلی
  . و چهار هزار نفر بودند بیست

 مرا  ، غضب  کاهن هارون العازار بن  بن فینحاس«11:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 10  
   را در غیرت اسرائیل  غیور شد، تا بنی  ایشان  در میان  من باغیرت  برگردانید، چونکه رائیلاس از بنی

   او و برای و برای13 . بخشم می او   خود را به  عهد سالمتی ذا بگو اینکله12 .  نسازم خود هالک
 خود غیور شد، و   خدای  برای  خواهد بود، زیرا که  جاودانی  عهد کهانت  بعد از او این ذریتش
  ». نمود  کفاره اسرائیل  بنی بجهت

  سالو رئیس  ابن  گردید، زمری  کشته  مدیانی  با زن  که  مقتول  مرد اسرائیلی  آن و اسم14  
 دختر صور بود و او   شد، کزبی  کشته  که  مدیانی  زن و اسم15 . بود ن شمعو  سبط  آبای خاندان
  . بود  آبا در مدیان  خاندان قوم  رئیس

.  سازید ، مغلوب  ساخته  را ذلیل مدیانیان«17:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 16  
 فغور و در امر خواهر  در واقعه شما را   ساختند، چونکه  مکاید خود ذلیل  شما را به  ایشان زیرا که18

  ». دادند  شد، فریب  فغور کشته  در روز وبا در واقعه ، که  مدیان ، دختر رئیس خود کزبی
  

:  ، گفت  کرده  را خطاب  کاهن هارون  و العازار بن  موسیخداوند و بعد از وبا،26    
   و باالتر، یعنی  ساله ، از بیست شان ای  آبای  خاندان  را برحسب اسرائیل  بنی  جماعت  تمامی شماره«2

   و العازار کاهن  موسی پس3 ».روند، بگیرید  می  بیرون  جنگ  به  از اسرائیل  را که  کسانی جمیع
   ساله  را از بیست قوم«4 :، گفتند  کرده  اریحا خطاب قابل در م ، نزد اردن  را در عربات موآب ایشان

 آمدند، امر   مصر بیرون  از زمین  را که اسرائیل  و بنی  موسیوندخدا  و باالتر بشمارید، چنانکه
  ». بود فرموده
و 6.   فلوئیان و از فلو، قبیله.   حنوکیان ، قبیله از حنوک:  رؤبین بنی:   اسرائیل زاده  نخست رؤبین5  

  شدگان  و شمرده ان رؤبینی اینانند قبایل7.   کرمیان ، قبیله و از کرمی.   حصرونیان ، قبیله از حصرون
   و داتان نموئیل:  الیĤب و بنی9 . الیĤب: فلو و بنی8.  نفر بودند  هزار و هفتصد و سی  و سه ، چهل ایشان

   قورح  در جمعیت  و هارون ، با موسی  بوده  جماعت شدگان  خوانده  که  و ابیرام اینانند داتان.  و ابیرام
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 را با  ، ایشان  خود را گشوده  دهان و زمین10  نمودند، مهمخاصخداوند  با   کردند، چون مخاصمه
  ، عبرت  نفر را سوزانیده  و پنجاه  دویست ، آن  مردند و آتش  گروه  آن  که  فرو برد، هنگامی قورح
  . نمردند  قورح  پسران لکن11 .گشتند
   یامینیان ، قبیله از یامین و   نموئیلیان ، قبیله از نموئیل:   ایشان  قبایل  برحسب شمعون و بنی12  

  اینانند قبایل14 .  شاؤلیان  قبیله  و از شاؤل ان زارحی  قبیله و از زارح13 .  یاکینیان ، قبیله و از یاکین
  . نفر  و دو هزار و دویست بیست:  شمعونیان

 و از   حجیان  قبیله  و از حجی  صفونیان  قبیله از صفون:   ایشان  قبایل جاد برحسب و بنی15  
 و   ارودیان و از ارود قبیله17 .  عیریان ، قبیله  و از عیری ان ازنی  قبیله و از ازنی16 .  شونیان  قبیله شونی
  . هزار و پانصد نفر ، چهل  ایشان  شماره جاد برحسب  بنی اینانند قبایل18 .  ارئیلیان  قبیله ئیلیاز ار

  یهودا برحسب و بنی20 . مردند ان کنع  در زمین و عیر و اونان.  یهودا عیر و اونان و بنی19  
و 21 .  زارحیان  قبیله  و از زارح ان فارصی  قبیله  و از فارص  شیلئیان  قبیله از شیله:  اینانند  ایشان قبایل
 یهودا  اینانند قبایل22 .  حامولیان  قبیله  و از حامول  حصرونیان  قبیله از حصرون:  اینانند فارص بنی

  . هزار و پانصد نفر ، هفتاد و شش  ایشان شدگان  شمرده ببرحس
و از 24 .  فوئیان  قبیله  و از فوه عیان تول  قبیله از تولع:   ایشان  قبایل یساکار برحسب و بنی23  
  شدگان  شمرده  یساکار برحسب اینانند قبایل25.   شمرونیان  قبیله  و از شمرون  یاشوبیان  قبیله یاشوب
  . و چهار هزار و سیصد نفر شصت،  ایشان

از  و   ایلونیان  قبیله  و از ایلون  ساردیان از سارد قبیله:   ایشان  قبایل  برحسب زبولون و بنی26  
 هزار و  ، شصت  ایشان شدگان  شمرده  برحسب  زبولونیان اینانند قبایل27 .  یحلیئیلیان  قبیله یحلیئیل

  .پانصد نفر
  از ماکیر قبیله:  منسی و بنی29 .  و افرایم منسی:   ایشان  قبایل  برحسب یوسف و بنی28  
  از ایعزر قبیله: جلعاد اینانند بنی30.   جلعادیان  و ماکیر جلعاد را آورد و از جلعاد قبیله ماکیریان

از 32 .  شکیمیان  قبیله ، از شکیم یان اسریئیل  قبیله از اسریئیل31 .  حالقیان  قبیله ، از حالق یانایعزر
   نبود لیکن حافر را پسری و صلفحاد بن33 .  حافریان  و از حافر قبیله یان شمیداع  قبیله شمیداع
  اینانند قبایل34 .  و ترصه  و ملکه  و حجله  نوعه و  صلحفاد محله  دختران  و نامهای  داشت دختران
  .د و دوهزار و هفتصد نفر بودن ، پنجاه  ایشان شدگان  و شمرده منسی

  بیست و ششمفصل /اعداد کتاب



242 

   و از باکر قبیله  شوتالحیان  قبیله از شوتالح:   ایشان  قبایل  برحسب  افرایم و اینانند بنی35  
  اینانند قبایل37.   عیرانیان  قبیله از عیران:  اینانند شوتالح و بنی36 .  تاحنیان  قبیله  و از تاحن انباکری
   قبایل  برحسب یوسف و بنی. ر و پانصد نفر و دو هزا ، سی  ایشان شدگان  شمرده  برحسب افرایم بنی

  . اینانند ایشان
و از    اشبیلیان  قبیله  از اشبیل  بالعیان  قبیله از بالع:   ایشان  قبایل  برحسب بنیامین و بنی38  
د و ر ا: بالع و بنی40.   حوفامیان  قبیله  از حوفام  شفوفامیان  قبیله از شفوفام39 .  احیرامیان  قبیله احیرام
 و   ایشان  قبایل  برحسب بنیامین اینانند بنی41.   نعمانیان  قبیله  و از نعمان  اردیان از ارد قبیله.  نعمان
  .هزار و ششصد نفر بودند  و پنج ، چهل  ایشان شدگان شمرده
  دان  اینانند قبایل.   شوحامیان  قبیله از شوحام:   ایشان  قبایل  برحسب دان اینانند بنی42  
 و چهارهزار  ، شصت ایشان  شدگان  شمرده  برحسب  شوحامیان  قبایل جمیع43 .  ایشان  قبایل برحسب

  .و چهارصد نفر بودند
، از  ن یشویا  قبیله ، از یشوی  یمنئیان  قبیله از یمنه:   ایشان  قبایل اشیر برحسب اینانند بنی44  
  و نام46 .  ملکیئیلیان  قبیله از ملکیئیل،   حابریان  قبیله، از حابر بریعه از بنی45 ،  بریعئیان  قبیله بریعه

هزار و   و سه ، پنجاه  ایشان شدگان  شمرده اشیر برحسب  بنی اینانند قبایل47 . بود دختر اشیر، ساره
  .چهارصد نفر

  له قبی  از جونی،  یاحصئیلیان ، قبیله از یاحصئیل:   ایشان  قبایل  برحسب نفتالی اینانند بنی48  
   قبایل  برحسب  نفتالی اینانند قبایل50 .  شلیمیان  قبیله  از شلیم ریان یص از یصر قبیله49 . جونیان
  .هزار و چهارصد نفر بودند  و پنج ، چهل  ایشان شدگان  و شمرده ایشان

  . نفر ششصد و یکهزار و هفتصد و سی:  اسرائیل  بنی شدگان اینانند شمرده51  
   برای  نامها، زمین  شماره  برحسب  اینان برای«53:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 52  
 هر   نما، به  او را کم ، نصیب  قلیل  و برای  کن  او را زیاده  کثیر، نصیب برای54 . بشود قسیم ت ملکیت
  رحسب شود، و ب  تقسیم  قرعه  به  زمین لیکن55.  شود  داده  او نصیبش شدگان  شمرده  برحسب کس

   کثیر و قلیل  در میان  ایشان ، ملک  قرعه موافق56.  نمایند  تصرف  خود در آن  آبای  اسباط نامهای
  ». شود تقسیم

  ، از قهات  جرشونیان  قبیله از جرشون:   ایشان  قبایل  برحسب  الوی شدگان و اینانند شمرده57  
   و قبیله  حبرونیان  و قبیله  لبنیان قبیله:   الویان انند قبایلاین58.   مراریان  قبیله ، از مراری  قهاتیان قبیله
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، یوکابد بود،   عمرام  زن و نام59 . را آورد ، عمرام اما قهات.  ان قورحی  و قبیله  موشیان  و قبیله محلیان
  یشان و خواهر ا  و موسی ، هارون  عمرام  شد و او برای  در مصر زاییده  الوی  برای  که دختر الوی

 و ابیهو  و ناداب61 . شدند العازار و ایتامار زاییده و ابیهو و   ناداب  هارون و برای60 . را زایید مریم
   همه  یعنی  ایشان شدگان شمرده و62.  بودند، مردند گذرانیده خداوند حضور   به  غریبی  آتش چون

  اسرائیل  بنی  در میان  ایشان زیرا کههزار نفر بودند   و سه بیست  و باالتر،  ماهه  از یک ذکوران
  . نشد  داده  ایشان  به اسرائیل  بنی  در میان  نصیبی  نشدند، چونکه شمرده
   موآب  را در عربات اسرائیل  بنی  که  شمردند، وقتی  و العازار کاهن  موسی  که اینانند آنانی63  

   و هارون  موسی  که  نبود از آنانی  کسی  ایشان و در میان64 .ند اریحا شمرد  در مقابل نزد اردن
   ایشان درباره خداوندزیرا 65 . سینا شمردند  را در بیابان ئیلاسرا  بنی  که  بودند وقتی ، شمرده کاهن
   بن  و یوشع یفنه  بن  کالیب  مرد سوای  از آنها یک  خواهند مرد، پس  در بیابان  البته  بود که گفته
  . نماند  باقی نون

  

   منسی  از قبایل ، که  منسی ماکیر بن جلعاد بن حافر بن  صلفحاد بن و دختران27    

.   و ترصه  و ملکه  و حجله  و نوعه محله:   دخترانش  نامهای  آمدند، و اینهاست  بود نزدیک یوسف ابن
   اجتماع ه نزد در خیم  جماعت  و تمامی  حضور سروران ، و به  و العازار کاهن  حضور موسی و به2

خداوند   ضد  به  قورح  در جمعیت نبود که   گروه  مرد و او از آن پدر ما در بیابان«3 :، گفتند ایستاده
 که   جهت  پدر ما از این  چرا نام پس4 . شت ندا  خود مرد و پسری  در گناه  شدند، بلکه همداستان

».  بده  پدر ما نصیبی  برادران یان محو شود؟ لهذا ما را در م اش  قبیله  ندارد از میان پسری
،   کرده  را خطاب  موسیخداوندو 6 . آوردخداوند حضور   را به  ایشان  دعوی  موسی پس5  
   به  موروثی  ملک  پدر ایشان  برادران  در میان البته. گویند  می حاد راست صلف دختران«7 : گفت
اگر : ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی8.  نما تقال ان  ایشان  را به  پدر ایشان ، و نصیب  بده ایشان
 نباشد،  و اگر او را دختری9 . نمایید  انتقال  دخترش و را به ا  باشد، ملک  نداشته  بمیرد و پسری کسی
 . بدهید  پدرش  برادران او را به   نباشد، ملک و اگر او را برادری10 . بدهید  برادرانش  او را به ملک

 نزدیکتر او باشد   خویش  که اش  از قبیله  هر کس  او را به  نباشد، ملک پدر او را برادریو اگر 11
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   موسی  بهخداوند   باشد، چنانکه  شرعی  فریضه اسرائیل  بنی  برای  این پس.  بشود  آن بدهید، تا مالک
  ». بود امر فرموده

،  ام  داده اسرائیل  بنی  به  را که  و زمینی ی برآ  عباریم  کوه  این به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 12  
   ملحق  هارون  برادرت نانکه شد، چ  خواهی  خود ملحق  قوم  تو نیز به  را دیدی  آن و چون13 . ببین
   عصیان  من  نمودند، شما از قول  مخاصمه  جماعت  که  وقتی  صین  در بیابان زیرا که14 .شد

   بیابان، در  قادش  مریبه  آب  است این» . ننمودید  تقدیس ر ایشان در نظ ورزیدید، و مرا نزد آب
،  بشر  تمامی  ارواح  خدای  یهوه  اینکه ملتمس«16:  ، گفت  کرده  عرضخداوند   به و موسی15 . صین
 شود،   داخل  ایشان  روی  رود، و پیش  بیرون  ایشان  روی  پیش که17  بگمارد  جماعت  را بر این کسی
 و18 ». نباشند شبان  بی  گوسفندان ثل مخداوند  اعت را درآورد، تا جم  برد و ایشان  را بیرون یشانو ا

 خود را بر او  ، دست رفته گ  است  روح  صاحب  مردی  را که نون  بن یوشع«:   گفت  موسی  بهخداوند
   به ر نظر ایشان، د  داشته برپا  جماعت  حضور تمامی  و به  حضور العازار کاهن و او را به19 .بگذار
 . نمایند  او را اطاعت اسرائیل ی بن  جماعت  خود بر او بگذار تا تمامی و از عزت20 . نما  وصیت وی

 نماید، و   سؤالخداوند حضور   به  اوریم  حکم  او به  بایستد تا از برای  حضور العازار کاهن و او به21
   داخل  وی  فرمان  روند، و به  بیرون  جماعت  و تمامی  با وی ئیلاسرا  بنی ، او و تمامی  وی  فرمان به

 و او را   را گرفت ، یوشع  نموده  بود عمل  او را امر فرمودهخداوند   که  نوعی  به  موسی پس22 ».شوند
،   خود را بر او گذاشته و دستهای23 .  برپا داشت  جماعت  حضور تمامی  و به  حضور العازار کاهن به

  . نمود  بود، وصیت  گفته  موسی  واسطه بهخداوند    که  طوری او را به
  

  ، به  را امر فرموده اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 28    

   در موسمش من   عطر خوشبوی  آتشین های  مرا از قربانی  طعام  باشید تا هدیه مراقب:  بگو ایشان
  دو بره:   است  بگذرانید، اینخداوند نزد   را که  آتشین  را بگو قربانی و ایشان3 . بگذرانید نزد من
 و   کن  قربانی  را در صبح  بره یک4 .  دائمی  سوختنی  قربانی ز بجهت، هر رو عیب  بی  ساله  یک نرینه

   روغن  هین ع رب  با یک  شده  مخلوط  آرد نرم  عشر ایفه و یک5 .  کن  دیگر را در عصر قربانی رهب
 عطر خوشبو و   سینا بجهت  در کوه  که  دائمی  سوختنی  قربانی  است این6.   آردی  هدیه  برای زالل

   باشد، این ای  هر بره  بجهت  هین  ربع  یک  آن  ریختنی و هدیه7 . شد  معینخداوند آتشین  قربانی
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  ، مثل  کن  دیگر را در عصر قربانی برهو 8.  بریز  در قدسخداوند را برای   مسکرات  ریختنی هدیه
 خداوند   و عطر خوشبو برای  آتشین  تا قربانی  بگذران  آن  ریختنی  هدیه  و مثل  صبح  آردی هدیه
  .باشد

،   با روغن  شده  سرشته  آرد نرم ، و دو عشر ایفه عیب  بی  ساله  یک  دو بره و در روز سبت«9  
   قربانی  سوای  هر روز سبت  سوختنی  قربانی  است این10 . ن آ ختنی ری  با هدیه  آردی  هدیه بجهت

  .  آن  ریختنی  با هدیه  دائمی سوختنی
   قوچ  و یک بگذرانید، دو گاو جوانخداوند  برای   سوختنی  خود قربانی  ماههای و در اول«11  
   هدیه  بجهت  با روغن  شده رشته س  آرد نرم  عشر ایفه و سه12 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره و هفت
.   هر قوچ  برای  آردی  هدیه ، بجهت  با روغن  شده  سرشته  هر گاو، و دو عشر آرد نرم  برای آردی

،   سوختنی ، تا قربانی  هر بره  برای  آردی  هدیه ، بجهت  با روغن  شده  سرشته  عشر آرد نرم و یک13
   برای  شراب  هین  آنها نصف  ریختنی و هدایای14 . باشدندخداو   برای  آتشین عطر خوشبو و هدیه

   هر ماه وختنی س  قربانی  است این.  باشد  هر بره  برای  هین ، و ربع  هر قوچ  برای  هین هر گاو، و ثلث
   ریختنی ، با هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی  سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک15 .  سال از ماههای

  . بشود  قربانیخداوند   برای نآ
  ، عید است  ماه  این و در روز پانزدهم17 . استخداوند   ، فصح  اول  ماه و در روز چهاردهم«16  

   در آن  کار خدمت  هیچ  که  است  مقدس ، محفل در روز اول18 . شود  فطیر خورده  روز نان  هفت که
   و هفت  قوچ  و یک ، دو گاو جوانخداوند    برای ختنی سو  و قربانی  آتشین  هدیه و بجهت19. نکنید
   آنها سه  آردی  هدیه و بجهت20 . باشد عیب  شما بی ، اینها برای قربانی کنید  ساله  یک  نرینه بره

 عشر  و یک21 . بگذرانید  هر قوچ  دو عشر برای هر گاو، و  برای  با روغن  شده  سرشته عشر آرد نرم
 . شود  شما کفاره  تا برای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک22 .  بگذران  بره  هفت از آن،   هر بره برای

 اینطور هر  به24 .، بگذرانید  است  دائمی  سوختنی  قربانی  که  صبح  سوختنی  قربانی اینها را سوای23
   قربانی  سوای این بگذرانید، و خداوند، عطر خوشبو برای   آتشین  روز، طعام هدیه  هفت روز از آن
   مقدس  شما محفل ، برای و در روز هفتم25 .  آن  ریختنی  شود، با هدیه یده گذران  دائمی سوختنی

  . نکنید  در آن  کار خدمت هیچ. باشد
بگذرانید،  خداوند   خود برای های  در عید هفته ازه ت  آردی  هدیه و در روز نوبرها چون«26  
   برای  سوختنی  قربانی و بجهت27 . مکنید  در آن مت کار خد باشد و هیچ شما   برای  مقدس محفل
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  و هدیه28 . کنید  قربانی  ساله  یک  نرینه  بره  و هفت  قوچ  و یک  دو گاو جوانخداوند  عطر خوشبوی
  کو ی29 .  هر قوچ هر گاو، و دو عشر برای   برای  با روغن  شده  سرشته  عشر آرد نرم  آنها سه آردی
   آردی اینها را با هدیه31 . شود  شما کفاره برای  بز نر تا و یک30 .  بره  هفت ، از آن  هر بره رایعشر ب

  . باشد عیب  شما بی  بگذرانید و برای  دائمی  سوختنی  قربانی  آنها سوای  ریختنی آنها و هدایای
  

 کار   هیچ  در آن شما باشد؛ برای   مقدس ، محفل  هفتم  ماه و در روز اول«29    

خداوند    عطر خوشبوی  بجهت  سوختنی بانیو قر2 . کرنا باشد شما روز نواختن  مکنید و برای خدمت
   آنها، سه  آردی و هدیه3 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره ، و هفت  قوچ  و یک  گاو جوان بگذرانید، یک
 هر  رای عشر ب و یک4 .  هر قوچ دو عشر برایهر گاو، و    برای  با روغن  شده  سرشته عشر آرد نرم

   قربانی سوای6 . شود  شما کفاره  تا برای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک5 .  بره  هفت ، از آن بره
   ریختنی ، با هدایای اش  آردی  با هدیه  دائمی  سوختنی ، و قربانی اش  آردی  و هدیه  ماه  اول سوختنی

  . باشدخداوند    آتشین  آنها تا عطر خوشبو و هدیه  قانون آنها برحسب
 سازید و  ا ذلیل خود ر جانهای.  شما باشد  برای  مقدس ، محفل  هفتم  ماه  این و در روز دهم«7  

   قوچ  و یک  گاو جوان  بگذرانید، یکخداوند عطر خوشبو برای   سوختنی و قربانی8 . کار مکنید هیچ
   عشر آرد نرم  آنها سه  آردی و هدیه9 . باشند عیب  شما بی  برای  که له سا  یک  نرینه  بره و هفت
  ، از آن  هر بره رای عشر ب و یک10 .  هر قوچ هر گاو، و دو عشر برای   برای  با روغن  شده سرشته
 با  دائمی   سوختنی  و قربانی ای  کفاره  گناه  قربانی  سوای  گناه  قربانی  بز نر برای و یک11 .  بره هفت
  . آنها  ریختنی  و هدایای اش  آردی هدیه

 مکنید و   کار خدمت  شما باشد، هیچ  برای  مقدس ، محفل  هفتم  ماه و در روز پانزدهم«12  
   عطر خوشبو برای  آتشین  هدیه ی سوختن و قربانی13 . دارید  عید نگاهخداوند   روز برای هفت

  عیب  شما بی  برای  که  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان سیزده. بگذرانیدخداوند 
   هر گاو از آن  برای  با روغن  شده  سرشته  عشر آرد نرم  آنها سه  آردی  هدیه و بجهت14. باشند
 .  بره  چهارده  از آن  هر بره  عشر برای و یک15 .  دو قوچ  از آن  هر قوچ ر برای گاو، و دو عش سیزده

  .  آن  ریختنی  و هدیه  آردی ، با هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی ، سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک16
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و 18 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان ، دوازده و در روز دوم«17  
.   قانون  آنها برحسب  شماره ا بهه  گاوها و قوچها و بره  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای

  ، و هدایای اش  آردی  با هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی ، سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک19
  . آنها ریختنی
و 21 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان ، یازده و در روز سوم«20  
.   قانون  آنها برحسب  شماره ها به  گاوها و قوچها و بره  آنها برای یختنی ر  و هدایای  آردی هدایای

  ریختنی   و هدیه اش  آردی  با هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی  سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک22
  . آن

و 24 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان  ده و در روز چهارم«23  
 .  قانون  آنها برحسب  شماره  بهها  گاوها و قوچها و بره  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای

   ریختنی  و هدیه اش  آردی ، و هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی ، سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک25
  . آن

و 27 . یبع  بی  ساله  یک  نرینه  بره رده و چها  و دو قوچ  گاو جوان ، نه و در روز پنجم«26  
 .  قانون  آنها برحسب  شماره  بهها  گاوها و قوچها و بره  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای

   ریختنی  و هدیه اش  آردی  و هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی ، سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک28
  . آن

و 30 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان ، هشت و در روز ششم«29  
 31.   قانون  آنها برحسب  شماره ها به  گاوها و قوچها و بره  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای
   ریختنی ای و هدای اش  آردی  و هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی  سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک
  . آن

و 33 . عیب  بی  ساله  یک  نرینه  بره  و چهارده  و دو قوچ  گاو جوان ، هفت و در روز هفتم«32  
.   قانون  آنها برحسب  شماره ها به  گاوها و قوچها و بره  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای

   ریختنی  و هدیه اش  آردی  و هدیه  دائمی تنی سوخ  قربانی ، سوای  گناه  قربانی  بز نر بجهت و یک34
  . آن

  و قربانی36 . مکنید  کار خدمت  باشد؛ هیچ دس مق  شما جشن ، برای و در روز هشتم«35  
   بره  و هفت  قوچ  و یک  گاو جوان بگذرانید، یکخداوند    عطر خوشبو برای  آتشین  هدیه سوختنی
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   بهها  و بره  گاو و قوچ  آنها برای  ریختنی  و هدایای  آردی یایو هدا37 . عیب  بی  ساله  یک نرینه
  ، با هدیه  دائمی  سوختنی  قربانی  سوای  گناه  قربانی  بز نر برای و یک38 .  قانون  آنها برحسب شماره
  .  آن  ریختنی  و هدیه اش آردی

   خود برای نذرها و نوافل   بگذرانید، سوایخداوند   خود برای اینها را شما در موسمهای«39  
  ». خود  سالمتی  و ذبایح  ریختنی  و هدایای  آردی  و هدایای  سوختنی های قربانی

   را اعالم اسرائیل  بنی  بود، موسی  امر فرموده  موسی  بهخداوند   هر آنچه  برحسب پس40  
  .نمود

  

   کاری  است این «: ، گفت  کرده  را خطاب اسرائیل  بنی  اسباط  سروران و موسی30    

 خود را   خورد تا جان  نذر کند یا قسمخداوند   برای  شخصی چون2 :  است  امر فرمودهخداوند  که
 برآمد،   از دهانش  هر آنچه  برحسب  نسازد، بلکه  خود را باطل  کالم  نماید، پس  الزام  تکلیفی به

  . نماید عمل
   تکلیفی  به اش ی در جوان  پدرش  خود را در خانه،  نذر کردهخداوند برای   زن و اما چون«3   
   درباره  باشد، و پدرش ، شنیده  نموده  الزام  خود را بر آن  که  نذر او و تکلیفی و پدرش4  نماید، الزام

 باشد،   نموده  الزام  آن  خود را به  که  استوار، و هر تکلیفی  نذرهایش  تمامی  باشد، آنگاه او ساکت
 و   از نذرهایش  کدام  هیچ  کرد، آنگاه  شنید او را منع  که  در روزی اما اگر پدرش5 .اهد بود خو قایم

 او را   پدرش  که  جهت  باشد، استوار نخواهد بود و از این  نموده  الزام  آن  خود را به  که از تکالیفش
  . او را خواهد آمرزیدخداوند،   است  نموده منع

 خود را  ، و جان  جسته  از لبهایش  که  او یا سخنی  شود، و نذرهای داده   شوهری و اگر به«6  
  ، آنگاه  نگفت  هیچ  وی  به  شنید و در روز شنیدنش و شوهرش7 ، بر او باشد،  نموده  الزام  آن به

اهند  خو ، قایم  است نموده   آنها الزام  را به  خویشتن  که و تکلیفهایی.  استوار خواهد ماند نذرهایش
 یا   بر او است  را که  نماید، و نذری  را شنید، او را منع  آن  که  در روزی  اگر شوهرش لیکن8 .ماند

  اوخداوند سازد، پس   باشد، باطل  نموده  الزام  آن  را به ، و خویشتن  جسته  از لبهایش  را که سخنی
  باشد، بر وی   نموده  الزام  آن خود را به  ، در هر چه  یا مطلقه  بیوه اما نذر زن9 .را خواهد آمرزید
   تکلیفی  به  قسم را با  نذر کند، یا خویشتن  شوهرش  در خانه و اما اگر زنی10 .استوار خواهد ماند
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 استوار، و   نذرهایش  تمامی  ننماید، پس  نگوید و منع  بشنود و او را هیچ و شوهرش11  نماید، الزام
   در روزی و اما اگر شوهرش12 . خواهد بود  باشد، قایم  نموده  الزام  آن ا به ر  خویشتن  که هر تکلیفی

   یا تکالیف  نذرهایش  باشد درباره  درآمده  از لبهایش  هر چه  سازد، پس  بشنود، آنها را باطل که
 .مرزید او را خواهد آخداوند،   است  نموده  را باطل  آن  شوهرش و چونکه. خود، استوار نخواهد ماند

ید، و  را استوار نما  آن  خود، شوهرش  جان  ساختن  ذلیل  را برای  الزامی  و هر قسم هر نذری13
 و   نذرهایش  همه  نگوید، پس  او هیچ  روز به  روز به اما اگر شوهرش14 . سازد  را باطل  آن شوهرش

،   نگفت  هیچ  وی  شنید به  که وزی در ر  باشد، چونکه  باشد استوار نموده  بر وی  را که  تکالیفش همه
 را   وی  او گناه  نمود، پس ، آنها را باطل و اگر بعد از شنیدن15.   است  آنها را استوار نموده پس

  ». خواهد بود متحمل
 پدر و   و در میان  مرد و زنش  امر فرمود، در میان  موسی  بهخداوند   که  فرایضی  است این16  
  .  پدر وی  او در خانه وانی ج ، در زمان دخترش

  

   را از مدیانیان اسرائیل  بنی انتقام«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 31    

از «:  ، گفت  ساخته  را مخاطب  قوم  موسی پس3» . شد  خواهی  خود ملحق  قوم  به بگیر، و بعد از آن
  را از مدیانخداوند    برآیند، و انتقام مدیان   مقابله  مهیا سازید تا به  جنگ  برای  خود مردان میان

  ». بفرستید  جنگ  برای  اسرائیل  اسباط  از جمیع هزار نفر از هر سبط4 .بکشند
  رای ب  هزار نفر مهیا شده  دوازده  هزار، یعنی  یک ، از هر سبط  اسرائیل های  از هزاره پس5  
 را با   فرستاد، ایشان  جنگ  به از هر سبط را هزار نفر   ایشان و موسی6 . شدند  منتخب جنگ

و با 7 . فرستاد  جنگ  به  در دستش اختن نو  و کرناها برای  قدس  و اسباب  العازار کاهن  بن فینحاس
و در 8 . را کشتند  ذکوران ه، هم  کرده  بود، جنگ  را امر فرموده موسیخداوند  که   طوری  به مدیان
 را کشتند، و  یان مد  پادشاه ، پنج  و صور و حور و رابع  و راقم  اوی  یعنی  مدیان  ملوک  کشتگان میان
 بردند،   اسیری  را به  ایشان  و اطفال  مدیان  زنان اسرائیل و بنی9 . شمشیر کشتند  بعور را به  بن بلعام

 شهرها و  میو تما10 . کردند  را غارت  ایشان  امالک  و همه  ایشان  مواشی  و جمیع  بهایم و جمیع
 و   را از انسان  غارت  و جمیع  غنیمت و تمامی11 . سوزانیدند  آتش  را به  ایشان های  و قلعه مساکن
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 در  اسرائیل  بنی  و جماعت  و العازار کاهن  را نزد موسی  و غنیمت  و غارت و اسیران12 . گرفتند بهایم
  .، آوردند اریحاست   در مقابل  نزد اردن ، که  موآب  در عربات لشکرگاه
   ایشان  استقبال  به گاه از لشکر  بیرون  جماعت  سروران  و تمامی  و العازار کاهن و موسی13  
  گ جن  از خدمت  صدها که ها و سرداران  هزاره  سرداران  لشکر یعنی  بر رؤسای و موسی14 .آمدند

 داشتید؟   نگاه  را زنده  زنان یا همهآ«:   گفت  ایشان  به و موسی15 . شد  بودند، غضبناک باز آمده
خداوند     را واداشتند تا در امر فغور به اسرائیل ، بنی  بلعام  مشورت  برحسب  اینانند که اینک16

 را بکشید، و   از اطفال  هر ذکوری ن اآل پس17 . شد وبا عارضخداوند    ورزیدند و در جماعت خیانت
 مرد   را که  هر دختری و از زنان18 .باشد، بکشید   او همبستر شده، با  مرد را شناخته  را که هر زنی

   از لشکرگاه  روز بیرون و شما هفت19 . دارید  نگاه  خود زنده  برای ه، و با او همبستر نشد را نشناخته
  شما  باشد از شما و اسیران  نموده  را لمس ای  کشته  و هر که  را کشته  شخصی  زنید، و هر که خیمه

   از پشم  و هر چه  چرمی  و هرظرف و هر جامه20 .، خود را تطهیر نماید  روز هفتم و در در روز سوم
  ». را تطهیر نمایید  چوبین  باشد و هر ظرف  شده بز ساخته

   شریعتی  قانون  است این«:   بودند، گفت  رفته  مقاتله  به  که  جنگی  مردان  به و العازار کاهن21  
   هر چه یعنی23 ،  و سرب  و روی  و آهن  و برنج طال و نقره22 :  است  امر فرموده  موسی  بهخداوند  که

 را طاهر   نیز آن  تنزیه  آب  بگذرانید و طاهر خواهد شد، و به  را از آتش  بشود، آن  آتش متحمل
 خود را  ت رخ و در روز هفتم24 . بگذرانید  را از آب  نشود، آن  آتش  متحمل سازند و هر چه

  ». شوید  داخل  لشکرگاه  به بشویید تا طاهر شوید، و بعد از آن
   آبای  خاندان  و سروران تو و العازار کاهن«26:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 25  
 را  و غنیمت27 . بگیرید  از بهایم  و چه  انسان از ، چه  است  شده  گرفته  که  غنایمی ، حساب جماعت

   جنگی و از مردان28 . نما  نصف  جماعت اند، و تمامی  رفته  بیرون  مقاتله  به  که  جنگی  مردان میاندر 
 از   و چه  از انسان  نفر از پانصد چه  یک بگیر، یعنیخداوند    برای اند زکات  رفته  بیرون  مقاتله  به که

   افراشتنی  تا هدیه  بده  العازار کاهن گیر و به ب  ایشان از قسمت29 . از گوسفند  و چه  از االغ و چهگاو 
 از   باشد چه  شده  نفر گرفته  از هر پنجاه  که  یکی اسرائیل  بنی و از قسمت30 . باشدخداوند  برای
   که  الویانی  بگیر، و آنها را به  بهایم  از جمیع  از گوسفند و چه  و چه  از االغ  از گاو و چه  و چه انسان
  ». دارند، بده  می  را نگاهخداوند  مسکن  ودیعت
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.  کردند  بود، عمل  امر فرموده  موسی  بهخداوند   آنچه  برحسب  و العازار کاهن  موسی پس31  
  د و هفتاد و پنج بودند، از گوسفند ششص  گرفته  جنگی  مردان  که  غنیمتی  آن  سوای و غنیمت32

و از 35 .  هزار رأس  و یک  شصت  از االغو34.  ار رأسو از گاو هفتاد و دو هز33 . بود هزار رأس
  . و دو هزار نفر بودند  بودند، سی  مرد را نشناخته  که  از زنانی انسان

  هزار و  و هفت  بودند، سیصد و سی  رفته  جنگ  به  بود که  کسانی  قسمت  که ای و نصفه36  
   سی و گاوان38 . بود رأس  و هفتاد و پنج از گوسفند ششصد خداوند  و زکات37 .پانصد گوسفند بود

 هزار و پانصد و از  و االغها سی39 . بود  هفتاد و دو رأسخداوند   هزار بود و از آنها زکات و شش
 خداوند    زکات  هزار و از ایشان  شانزده و مردمان40 . بود  رأس  و یک  شصتخداوند  آنها زکات

   داد، چنانکه  العازار کاهن  بود بهخداوند   افراشتی  هدیه  را که  زکات و موسی41 . و دو نفر بودند سی
  . بود  امر فرموده  موسی  بهخداوند
  و قسمت43 د، بو  جدا کرده  جنگی  را از مردان  آن  موسی  که اسرائیل  بنی و از قسمت42  
 هزار   و شش  سی وان از گاو44 . بود  هزار و پانصد راس  و هفت ، سیصد و سی  از گوسفندان جماعت
   از قسمت و موسی47 . هزار نفر ، شانزده و از انسان46 .  هزار و پانصد راس  االغها، سیو از45 . راس
  ، و آنها را به  گرفت  از بهایم  و چه  از انسان  بود، چه  شده  گرفته  از هر پنجاه  را که  یکی اسرائیل بنی

   امر فرموده  موسی  بهخداوند   داشتند، داد، چنانکه  می  نگاه راخداوند مسکن   ودیعت  که الویانی
  .بود

   صدها نزد موسی ها با سرداران  هزاره  لشکر بودند، سرداران های  بر هزاره  که و رؤسایی48  
، و  باشند گرفتیم  ما می  زیردست  را که  جنگی  مردان  حساب بندگانت«:  گفتند  موسی و به49. آمدند
خداوند    برای ای ، هدیه  است  یافته  هر کس  ما از آنچه پس50 .  است  نفر مفقود نشده کاز ما ی
  بندها تا برای ها و گردن بندها و انگشترها و گوشواره  طال و خلخالها و دست ، از زیورهای ایم آورده
   مصنوعه ی زیورها ه، طال و هم  و العازار کاهن و موسی51 ». شود کفارهخداوند  حضور   ما به جانهای

   صدها برای ها و سرداران  هزاره  از سرداران  که ای  هدیه  طالی و تمامی52 . گرفتند را از ایشان
   جنگی  از مردان  هر یکی زیرا که53 . بود ثقال م  هزار و هفتصد و پنجاه  گذرانیدند، شانزدهخداوند
ها و صدها   هزاره ، طال را از سرداران زار کاهن و العا و موسی54 . بودند  خود برده  برای غنیمتی
  .یادگار باشدخداوند  حضور  ، به اسرائیل  بنی  آوردند تا بجهت  اجتماع  خیمه ، به گرفته
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   زمین  چون پس. ر و کثیر بود بسیا نهایت بی  جاد را مواشی  و بنی رؤبین و بنی32    

 نزد  رؤبین جاد و بنی بنی2 ،  است  مواشی ، مکان  مکان  این  اینک  جلعاد را دیدند که زیر و زمینیع
 و   و یعزیر و نمره  و دیبون عطاروت«3 :، گفتند  آمده  جماعت  و سروران  و العازار کاهن موسی
   مفتوح  اسرائیل  جماعت  روی  پیشخداوند که  زمینی4 ،  و نبو و بعون  و شبام اله و الع حشبون
اگر در نظر «:  گفتند پس5 ». باشیم  می  مواشی  صاحب دگانت، و بن  است شی موا ، زمین  است ساخته

  ».  عبور مده  شود، و ما را از اردن  داده  ملکیت  به  بندگانت  به  زمین ، این ایم  یافته تو التفات
ید؟  روند و شما اینجا بنشین  جنگ  شما به آیا برادران«:   گفت رؤبین جاد و بنی  بنی  به موسی6  

 ، عبور نکنند؟  است  داده  ایشان  بهخداوند زمینی که  کنید تا به  می  را افسرده اسرائیل  بنی چرا دل7
   زمین  دیدن  برای برنیع  را از قادش  ایشان  که  نمودند، وقتی  شما عمل طور پدران  همین به8

   زمینی  ساختند تا به  را افسرده رائیلاس  بنی  را دیدند و دل ، زمین  رفته  اشکول  وادی به9 . فرستادم
   شد به  روز افروخته  در آنخداوند   غضب پس10.  نشوند  بود، داخل  داده  ایشان  بهخداوند  که

 و   ساله  آمدند از بیست  از مصر بیرون  که  از مردانی  هیچکدام البته11 : ، گفت ه خورد  قسم  که حدی
  یشان ا ، نخواهند دید، چونکه  خوردم  قسم  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم  برای  را که  زمین باالتر آن
 را خداوند   ایشان ، چونکه نون  بن  و یوشع  قنزی یفنه  بن  کالیب سوای12  ننمودند،  کامل مرا پیروی

  یابان در ب  سال  را چهل ، ایشان  شده  افروخته  بر اسرائیلخداوند   غضب پس13 . نمودند  کامل پیروی
 . شدند  بودند، هالک  ورزیدهخداوند را در نظر   شرارت  این  که  گروهی  آن  گردانید، تا تمامی آواره

 را خداوند   غضب اید تا شدت  خطاکار برپا شده  از مردان  خود انبوهی  پدران  جای  شما به و اینک14
   ترک  را در بیابان ردانید بار دیگر ایشان او روبگ زیرا اگر از پیروی15 کنید؟   باز زیاده بر اسرائیل

  ».  خواهید ساخت  را هالک  قوم  این خواهد کرد و شما تمامی
   اطفال هت خود و شهرها بج  مواشی آغلها را اینجا برای«: ، گفتند  آمده  نزد وی  ایشان پس16  
   خواهیم اسرائیل  بنی  روی  و پیش شویم ، حاضر می  شده و خود مسلح17 .  ساخت  خواهیم خویش
 حصاردار   در شهرهای  زمین  ساکنان  ما از ترس و اطفال.   برسانیم  ایشان  مکان  تا آنها را به رفت
   خود مراجعت های  خانه  باشد، به  خود را نگرفته  ملک اسرائیل  از بنی و تا هر یکی18 .هند ماندخوا

  ، چونکه  گرفت  نخواهیم  ملک  آن  و ماورای  اردن  طرف ن در آ  ما با ایشان زیرا که19 . کرد نخواهیم
  ».  است  ما رسیده  به  مشرق  طرف  به  اردن  طرف  این  ما به نصیب
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   برایخداوند  حضور  را به  را بکنید و خویشتن کار اگر این«:   گفت  ایشان  به و موسی20  
   عبور کند تا او دشمنان  از اردنخداوند  حضور  از شما به و هر مرد جنگی21  مهیا سازید، جنگ
   بعد از آن  شود، پس  مغلوبخداوند حضور   به و زمین22  نماید،  خود اخراج  روی  از پیشخود را

خداوند    از جانب  زمین  خواهید شد، و این گناه  بی  حضور اسرائیل  و بهخداوند حضور  ، به برگردیده
 شما،  ناه گ اید، و بدانید که  ورزیده  گناهخداوند   به  نکنید، اینک نینو اگر چ23 . شما خواهد بود ملک

   آنچه  خود بنا کنید، و به های  گله  و آغلها برای  اطفال  شهرها برای پس24 . شما را درخواهد گرفت
  ». نمایید  شما درآمد، عمل از دهان
 ما   آقای  که  طوری  به بندگانت«: ، گفتند  کرده  را خطاب  موسی رؤبین جاد و بنی  بنی پس25  
 جلعاد   ما اینجا در شهرهای  بهایم  و همه  و مواشی  و زنان اطفال26 . کرد ، خواهیم  است فرموده

 خداوند حضور   به  است  ما گفته  آقای ، چنانکه  شده  جنگ  مهیای  بندگانت و جمیع27 .هند ماندخوا
  ». نمود  عبور خواهیم  مقاتله برای

 را  اسرائیل  بنی  اسباط  آبای  خاندان ، و رؤسای نون  بن ، و یوشع  العازار کاهن  موسی پس28  
   جنگ  مهیای رؤبین جاد و بنی  بنی اگر جمیع«:   گفت  ایشان  به موسی و29 . نمود یت وص  ایشان درباره
   شود، آنگاه  شما مغلوب وی ر  پیش  عبور کنند، و زمین  از اردنخداوند  حضور  شما به ، همراه شده
 شما عبور ننمایند،   مهیا نشوند و همراه و اگر ایشان30 . بدهید  ایشان  به  ملکیت  برای جلعاد را زمین
:  گفتند  وی  در جواب رؤبین جاد و بنی بنی31» . بگیرند  ملک  کنعان  شما در زمین  در میان پس

   روی ، پیش  شده  جنگ ما مهیای32 . کرد  خواهیم  همچنین،  است فته گ  بندگانت  بهخداوند  چنانکه«
  ». شود  داده  اردن  طرف  این  ما به  نصیب  کرد، و ملک  عبور خواهیم  کنعان  زمین  بهخداوند
  ، مملکت یوسف  ابن  منسی  سبط  و نصف رؤبین جاد و بنی  بنی  به  یعنی  ایشان  به  موسی پس33  
  و حدود  را با شهرهایش  زمین  را داد، یعنی  باشان  ملک  عوج  و مملکت ن اموریا ، ملک سیحون

 و  ، شوفان طروتو ع35  و عروعیر  و عطاروت جاد، دیبون و بنی34 .  را از هر طرف ، زمین شهرهایش
   حصاردار را با آغلهای  شهرهای  را بنا کردند یعنی  هاران  و بیت  نمره و بیت36  یعزیر و یجبهه

 دو را تغییر دادند   این  نام  که معون و نبو و بعل38  و قریتایم  و الیعاله ، حشبون رؤبین و بنی37 .ها لهگ
  منسی ماکیر بن و بنی39 . ساختند'  نامها مسمی  کردند به بنا  را که  را بنا کردند و شهرهایی و سبمه

   جلعاد را به و موسی40 . نمودند بودند، اخراج   در آن ه را ک  را گرفتند و اموریان ، آن  جلعاد رفته به
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 و آنها را ،  را گرفت هایش ، قصبه  رفته منسی و یائیر بن41 . شد  ساکن  داد و او در آن منسی ماکیر بن
  . نامید  خود نوبح  اسم ، آنها را به  را گرفته  و دهاتش ، قنات  رفته و نوبح42 . یائیر نامید حووت

  

   موسی دست خود زیر  مصر با افواج  از زمین  که اسرائیل  بنی ازل من  است این33    

.   نوشت  ایشان  منازل  را برحسب  ایشان سفرهایخداوند  فرمان   به و موسی2 . کردند  کوچ و هارون
   کوچ  اول  از ماه ، در روز پانزدهم  از رعمسیس  اول  در ماه پس3 :  ایشان  و مراحل  منازل  است نو ای

و 4 . رفتند  بلند بیرون  با دست  مصریان  در نظر تمامی اسرائیل  بنی  بعد از فصح کردند، و در فردای
 بر  کردند، و یهوه  می  بود دفن  کشته  از ایشانخداوند   خود را که زادگان  نخست  همه مصریان
  . بود  نموده  قصاص  ایشان خدایان
،   کرده  کوچ و از سکوت6 . فرود آمدند ، در سکوت ده کر وچ ک  از رعمسیس اسرائیل و بنی5  
 در   که  فمالحیروت  سوی ، به  کرده  کوچ و از ایتام7 .، فرود آمدند ت اس  کنار بیابان  به  که در ایتام
، از   کرده  کوچ  حیروت و از مقابل8 . فرود آمدند  مجدل گشتند، و پیش، بر  است  صفون  بعل مقابل
و از 9 .د فرود آمدن ، در ماره  کرده  روزه  سفر سه  ایتام  عبور کردند و در بیابان  بیابان ه دریا ب میان
خرما بود، و در    و هفتاد درخت  آب  چشمه  دوازده  رسیدند و در ایلیم  ایلیم ، به  کرده  کوچ ماره

،  ه کرد  کوچ و از بحر قلزم11 . فرود آمدند ، نزد بحر قلزم رده ک  کوچ و از ایلیم10 .آنجا فرود آمدند
  وچ ک و از دفقه13 .ود آمدند فر ، در دفقه  کرده  کوچ  سین و از بیابان12 . فرود آمدند  سین در بیابان

 نبود   آنجا آب فرود آمدند و در ، در رفیدیم  کرده  کوچ و از الوش14 . فرود آمدند ، در الوش کرده
   سینا کوچ و از بیابان16 . سینا فرود آمدند ، در بیابان ه کرد  کوچ و از رفیدیم15 . بنوشند  قوم که

 . فرود آمدند ، در حصیروت  کرده  کوچ  هتاوه و از قبروت17 . فرود آمدند  هتاوه ، در قبروت کرده
   فارص ، و در رمون  کرده  کوچ و از رتمه19 . فرود آمدند در رتمه،   کرده  کوچ و از حصیروت18

  ، در رسه  کرده کوچ  و از لبنه21 . فرود آمدند ، در لبنه  کرده وچ ک  فارص و از رمون20. فرود آمدند
  ، در جبل کرده   کوچ و از قهیالته23 . فرود آمدند ، در قهیالته  کرده  کوچ و از رسه22 .فرود آمدند

،   کرده  کوچ رادهو از ح25 . فرود آمدند ، در حراده  کرده چ شافر کو و از جبل24 .شافر فرود آمدند
  وچ ک و از تاحت27 .مدند فرود آ ، در تاحت  کرده  کوچ و از مقهیلوت26 . فرود آمدند هیلوتدر مق
،   کرده  کوچ و از متقه29 . فرود آمدند قه، در مت  کرده  کوچ و از تارح28 . فرود آمدند ، در تارح کرده
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  و از مسیروت31 . فرود آمدند  در مسیروت،  کرده  کوچ و از حشمونه30 . فرود آمدند در حشمونه
 .، در حورالجدجاد فرود آمدند رده ک  کوچ یعقان و از بنی32 . فرود آمدند قانیع ، در بنی  کرده کوچ

 فرود  رونه، در عب  کرده  کوچ و از یطبات34 . فرود آمدند ، در یطبات  کرده از حورالجدجاد کوچو 33
، در   کرده جابر کوچ و از عصیون36 .جابر فرود آمدند ، در عصیون رده ک  کوچ و از عبرونه35 .آمدند
   هور در سرحد زمین ، در جبل  کرده  کوچ و از قادش37 . باشد، فرود آمدند  قادش  که ین ص بیابان
  . فرود آمدند ادوم

   خروج  چهلم ، در سال  هور برآمده  جبل  بهخداوند   فرمان  برحسب  کاهن و هارون38  
   ساله  و سه  صد و بیست و هارون39 .  یافت فات و  پنجم  ماه  مصر، در روز اول  از زمین اسرائیل بنی

  . هور مرد  در جبل بود که
   اطالع اسرائیل  بنی  بـود از آمدن  ساکن  کنعان  زمین  در جنوب  که  عراد کنعانی و ملک40  
  . یافت

 در   کرده  کوچ و از صلمونه42 . فرود آمدند نه، در صلمو  کرده  هور کوچ  از جبل پس41  
، در   کرده  کوچ و از اوبوت44 . فرود آمدند ، در اوبوت  کرده چ کو و از فونون43  فرود آمدند نونفو

و 46 .جاد فرود آمدند ، در دیبون کرده   کوچ و از عییم45 . فرود آمدند  در حدود موآب اریمعب عیی
، در ده کر  کوچ دبالتایم و از علمون47 . فرود آمدند التایمدب  در علْمون،  کرده جاد کوچ از دیبون
   موآب ، در عربات  کرده  کوچ  عباریم و از کوههای48.  نبو فرود آمدند  در مقابل  عباریم کوههای
   در عربات  شطیم  تا آبل  یشیموت  از بیت  نزد اردن پس49 . اریحا فرود آمدند  در مقابل دننزد ار
  . اردو زدند موآب

:  ، گفت  کرده  اریحا خطاب ، در مقابل  نزد اردن  موآب  موسی را در عرباتخداوندو 50  
 52 عبور کنید،   کنعان  زمین  به  شما از اردن چون:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«51

 کنید، و   را خراب  ایشان  صورتهای مامی نمایید، و ت  خود اخراج  روی  را از پیش  زمین  ساکنان جمیع
  و زمین53 . سازید  را منهدم  بلند ایشان ی مکانها  را بشکنید، و همه  ایشان  شده  ریخته  بتهای تمامی
و 54 . باشید  آن  تا مالک  شما دادم  را به  زمین  آن  شوید، زیرا که  ساکن ، در آن  آورده  تصرف را به
   او را کثیر بدهید، و برای  کثیر، نصیب  کنید، برای  تقسیم  قرعه  خود به قبایل   حسب  را به زمین
   اسباط  او باشد؛ برحسب  برآید از آن  هر کس  برای  قرعه  که  بدهید؛ جایی  او را قلیل ، نصیب قلیل
  ننمایید، کسانی   خود اخراج  روی  را از پیش  زمین و اگر ساکنان55 . نمایید  را تقسیم  شما آن آبای
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 و شما را   شما تیغ  شما خار خواهند بود، و در پهلوهای گذارید در چشمان  می  باقی  از ایشان را که
 با   که  قصد نمودم  که  طوری  همـان و به56 . شوید، خواهند رنجانید  ساکن آن در   که در زمینی

 ». نمـود ، با شمـا رفتار خواهم  رفتـار نمایم ایشان

  

  ، به  را امر فرموده اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 34    

 خواهد   ملکیت  شما به  به  که  زمینی  است  شوید، این  داخل  کنعان  زمین  شما به چون:  بگو ایشان
 خواهد  وم اد  بر جانب  سین  شما از بیابان  حد جنوبی آنگاه3 .  با حدودش  کنعان  زمین ، یعنیرسید

   جنوب و حد شما از جانب4 . خواهد بود  مشرق  طرف  به  شما از آخر بحرالملح بود، و سرحد جنوبی
   جنوب  طرف  به  آن ، و انتهای  خواهد گذشت  سین  سوی  دور خواهد زد و به  عقربیم گردنه
 حد از  و این5 . شت خواهد گذ ، تا عصمون  رفته  خواهد بود، و نزد حصرادار بیرون برنیع قادش

  . نزد دریا خواهد بود ، انتهایش  مصر دور زده  تا وادی عصمون
  . شما  حد غربی  است این.  حد شما خواهد بود  بزرگ دریای.  و اما حد غربی«6  
و از 8 . گیرید  هور را نشان  خود جبل ی برا  بزرگ از دریای:  باشد  شما این و حد شمالی«7  
   حد نزد زفرون و این9 .د باشد حد نزد صد  این و انتهای.  گیرید  را نشان  حمات  هور تا مدخل جبل
  . شما خواهد بود  حد شمالی  باشد، این  نزد حصر عینان  رود و انتهایش بیرون

 تا   حد از شفام و این11 .یرید گ  را نشان  تا شفام  خود از حصر عینان  حد مشرقی و برای«10  
   مشرق  طرف  به  کنرت یای در  جانب  به  شده  حد کشیده  این  برود، پس  عین قی شر  طرف  به ربله
   حدودش  برحسب  زمین این.  باشد  نزد بحرالملح  برسد و انتهایش  اردن  حد تا به و این12 .برسد

  ». شما خواهد بود  زمین  هر طرف به
   تقسیم  قرعه به را   شما آن  که  زمینی ت اس این«:  ، گفت  را امر کرده اسرائیل  بنی و موسی13  

   سبط زیرا که14 . شود  داده  و نصف  سبط  نه  به تا  است  امر فرمودهخداوند  خواهید کرد که
   سبط  خود، و نصف  آبای  خاندان جاد برحسب  بنی  خود و سبط  آبای  خاندان  برحسب رؤبین بنی

   اریحا به  در مقابل  اردن  طرف  آن  به  و نصف  دو سبط این15 .اند  خود را گرفته ، نصیب منسی
  ».اند  خود را گرفته  نصیب  آفتاب  طلوع  سوی  به  مشرق جانب
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   را برای  زمین  که  کسانی  نامهای  است این«17:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوند و16  
   تقسیم ای بر  سرور را از هر سبط و یک18 . نون  بن  و یوشع العازار کاهن.  خواهند نمود شما تقسیم

  و از سبط20 ؛ یفنه  بن دا کالیب یهو از سبط:   ایشان  نامهای  است و این19 . بگیرید  زمین نمودن
   رئیس دان بنی  و از سبط22 ؛ لونکس الیداد بن  بنیامین و از سبط21 عمیهود؛  بن  شموئیل شمعون بنی
  فرایما  بنی و از سبط24 ایفود؛  بن  حنیئیل  رئیس منسی ی بن  از سبط یوسف و از بنی23 ؛ یجلی  ابن بقی

یساکار   بنی و از سبط26 ؛ ناکفر  بن  الیصافان  رئیس ونزبول  بنی و از سبط25 ؛ شفطان  بن  قموئیل رئیس
  تالینف ی بن و از سبط28؛  شلومی  اخیهود بن اشیر رئیس  بنی و از سبط27 ؛ زانع  بن  فلطیئیل رئیس
   برای  کنعان  را در زمین  ملک مأمور فرمود که خداوند  اینانند که29 ».عمیهود  بن  فدهئیل رئیس
  . نمایند  تقسیم اسرائیل بنی

  

 ،  کرده  اریحا خطاب  در مقابل  نزد اردن  موآب  را در عربات  موسیخداوندو 35    

 بدهند، و   الویان  به  سکونت  خود شهرها برای لک م  از نصیب  را امر فرما که اسرائیل بنی«2 : گفت
   باشد، و نواحی  ایشان  سکونت و شهرها بجهت3.  بدهید  الویان  آنها به  شهرها را از اطراف نواحی

 بدهید از   الویان  به  شهرها که و نواحی4 . باشد ایشان   و سایر حیوانات  و اموال  بهایم آنها برای
، و   دو هزار ذراع  مشرق  طرف  شهر به و از بیرون5 . باشد  هزار ذراع از هر طرف  وندیوار شهر بیر

   دو هزار ذراع  شمال  طرف ، و به  دو هزار ذراع  مغرب  طرف ، و به  دو هزار ذراع  جنوب  طرف به
  . خواهد بود  ایشان  شهرها برای  نواحی  باشد و این و شهر در وسط. بپیمایید
 بدهید   قاتل  شهر ملجأ خواهد بود، و آنها را برای  بدهید شش  الویان  به  کهو از شهرها«6  
 خواهید   الویان  به  شهرها که  جمیع پس7 . و دو شهر بدهید  آنها چهل سوای آنجا فرار کند و  تا به

دهید   می اسرائیل  بنی  از ملک  که و اما شهرهایی8.  آنها خواهد بود  شهر با نواحی  و هشت داد، چهل
   باشد از شهرهای  یافته  خود که  نصیب  اندازه  به هر کس.  بگیرید ، قلیل از کثیر، کثیر و از قلیل

  ». بدهد  الویان خود به
:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«10:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوند و9  
   کنید تا شهرهای  خود تعیین  شهرها برای آنگاه11 کنید،  عبور  کنعان  زمین  به  شما از اردن چون

  و این12 .کند آنجا فرار   باشد، به  را سهوا کشته  شخصی  که  شما باشد، تا هر قاتلی ملجأ برای
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   حضور جماعت  به  از آنکه  پیش  خواهد بود، تا قاتل  ملجأ از ولی مقتول  شما بجهت شهرها برای
  .د، نمیرد بایست  داوری برای

   اردن  شهر از آنطرف سه14 . شما باشد  شهر ملجأ برای د، ششدهی  می  که و از شهرهایی«13  
 و   و غریب اسرائیل  بنی بجهت15 . ملجأ باشد  بدهید تا شهرهای ان کنع  شهر در زمین بدهید، و سه

 را سهوا   شخصی  که ملجأ باشد تا هر  شهر برای  شش  گزیند، این  شما وطن  در میان  که کسی
  . آنجا فرار کند  باشد به کشته

و اگر او 17 . شود  کشته  البته  و قاتل  است  مرد، او قاتل  زد که  آهنین  آلت و اگر او را به«16  
   البته  و قاتل  است  شود، بزند تا بمیرد، او قاتل  کشته  کسی  از آن  که  سنگی  خود به را با دست

   است  شود، بزند تا بمیرد، او قاتل  کشته  کسی  آن  به  که  دستی  چوب گر او را بهو ا18 . شود کشته
و اگر 20 .د او برخورد، او را بکش  به هرگاه.  را بکشد ، خود، قاتل ولی خون19 . شود  کشته  البته و قاتل
 او را با   عداوت روییا از 21  مرد،  که  بر او انداخت دا چیزی زد یا قص  او را با تیغ  بغض از روی
   قاتل  به  هرگاه  خون  شود؛ ولی  کشته  البته  است  قاتل  که  چون  زننده  مرد، آن  خود زد که دست

  .برخورد، او را بکشد
و اگر 23  قصد بر او اندازد،  بدون ا چیزی زند ی  سهوا تیغ  عداوت  اگر او را بدون لیکن«22  
، و  ته نداش  دشمنی  بمیرد و با وی  بر او بیندازد که  شود نادیده  کشته  آن  به  کسی  را که سنگی

   داوری  احکام  این حسب بر  و ولی خون  قاتل  در میان  جماعت پس24  باشد،  او نبوده بداندیش
 او   شهر ملجای  را به ، وی  دهند، و جماعت  رهایی  ولی خون  را از دست ، قاتل و جماعت25 .نمایند

   مسح دس مق  روغن  به  که  کهنه  رئیس  بود برگردانند، و او در آنجا تا موت  فرار کرده  آن  به که
 بود   فرار کرده آن   به  خود که  از حدود شهر ملجای  وقتی و اگر قاتل26 . باشد ، ساکن  است شده

بکشد؛  را   قاتل ن خو  ولی  بیابد، پس  حدود شهر ملجایش ، او را بیرون خون و ولی27  آید، بیرون
 خـود   در شهر ملجـای  کهنه  رئیس  تا وفات بایست  می زیـرا که28 . او نشود  برای  خون قصاص
  . خود برگردد  ملک  زمین  به ، قاتل  کهنه  رئیس  باشد، و بعـد از وفات مانـده

 خواهد  دالتی ع  شما فریضه  مسکنهای  شما در جمیع  شما در قرنهای  برای  احکام و این«29  
  .بود

  ی شاهد برا  شود، و یک  کشته  شاهدان  گواهی  به  قاتل  را بکشد پس  شخصی هر که«30  
،   است  قتل  مستوجب  که  قاتلی  جان  عوض  به  فدیه و هیچ31 . ندهد  شهادت  کسی  شدن کشته
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   باشد فدیه د فرار کرده خو  شهر ملجای  به  که و از کسی32 . شود  کشته  او البته یرید بلکهمگ
   در آن  را که و زمینی33 . شود  خود ساکن  زمین گردد و به بر  کاهن  از وفات  پیش مگیرید، که

   در آن  که  خونی  را برای کند، و زمین  می  را ملوث ، زمین  خون  مسازید، زیرا که ساکنید ملوث
   را که  زمینی پس34.  باشد  را ریخته  آن  که ی کس  خون  کرد مگر به توان  نمی  شود، کفاره ریخته

 در   هستم  یهوه  که  مسازید، زیرا من  نجس  هستم  ساکن  آن  در میان  ساکنید و من شمـا در آن
  ». باشم  می  ساکن اسرائیل  بنی میان

  

   از قبایل  که  منسی ماکیربن  بن جلعاد  بنی  قبیله  آبای  خاندان و رؤسای36    

   آبای  خاندان  و رؤسای  حضور سروران  و به  حضور موسی  به  آمده  بودند نزدیک یوسف بنی
   تقسیم  قرعه  را به  زمین  ما را امر فرمود که آقای ،خداوند« : گفتند2 ،  کرده  عرض اسرائیل بنی

ما  برادر  یب نص  که  است مأمور شده خداوند   ما از جانب  بدهد، و آقای اسرائیل  بنی ، به کرده
   منکوحه اسرائیل  بنی  سایر اسباط  از پسران  یکی  به  اگر ایشان پس3 . بدهد  دخترانش صلفحاد را به
   شوند، اضافه  داخل  آن  به  ایشان  که  سبطی  میراث ، به  شده  ما قطع  پدران  ما از میراث شوند، ارث

   به  ایشان  بشود ملک اسرائیل  بنی  یوبیل و چون4.  خواهد شد  ما قطع  میراث خواهد شد، و از بهره
 خواهد   ما قطع  پدران  از ملک  ایشان  خواهد شد، و ملک  شوند اضافه  داخل  آن  به  که  سبطی ملک
  ».شد

  یوسف  بنی سبط«:  ، گفت  امر فرمودهخداوند  قول  را برحسب اسرائیل  بنی وسی م پس5  
   هر که به:   است ، گفته  صلفحاد امر فرموده  دختران  دربارهخداوند  چه آن  است این6 . گفتند راست

   داده  نکاح  به  خود فقط  پدران  سبط  در قبیله  شوند، لیکن  داده  زنی  پسند آید، به در نظر ایشان
   به لاسرائی  از بنی  هر یکی  نشود، بلکه  منتقل  سبط  به  از سبط اسرائیل  بنی  میراث پس7. شوند
 بشود،  اسرائیل  بنی  از اسباط  ملکی  وارث  که و هر دختری8 . باشند  خود ملصق  پدران  سبط ثمیرا
 خود   آبای  ملک  وارث اسرائیل  از بنی  شود، تا هر یکی  داده  زنی  پدر خود به  سبط  از قبیله  کسی به

   به اسرائیل  بنی  از اسباط  هرکس لکه نشود، ب  دیگر منتقل  سبط  به  سبط  از یک و ملک9. گردند
  ». باشند  خود ملصق میراث
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  و دختران11.  کردند  صلفحاد چنان د، دختران را امر فرمو  موسیخداوند   چنانکه پس10  
در 12 . شدند  داده  زنی  خود به موهای ع پسران   به  و نوعه  و ملکه  و حجله  و ترصه صلفحاد، محله

  . ماند  باقی  پدر ایشان  قبیله  در سبط  ایشان  شدند و ملک  منکوحـه  یوسف ابن منسی  بنی قبایل
 در   نزد اردن  موآب  در عربات  موسی  واسطه  بهخداوند   که  اوامر و احکامی  است این13  
  . امر فرمود اسرائیل  بنی  اریحا به مقابل
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 Deuteronomy-  تثنیهسفر
  خمسه تورات موسیسفر پنجم از اسفار 

   است قبل از میالد نوشته شده1406 تا 1446 سال  و درنویسنده کتاب موسی
  

، در   سوف  مقابل  عربه  اردن، در بیابان  آنطرف  به  موسی  که  سخنانی  است این1    

   جبل اه ر  به از حوریب2 .  گفت  اسرائیل  با تمامی ذهب ی و د  و حضیروت  و البان  و توفل  فاران میان
  ، موسی  چهلم  سال  یازدهم  ماه  در روز اول پس3 .  است  روزه ، سفر یازده  برنیع سعیر تا قادش

  بعد از آنکه4  نمود،  بود تکلم  امر فرموده ان ایش  او را برایخداوند   هرآنچه  را برحسب اسرائیل بنی
 در   در عشتاروت  را که  باشان ملک   بود و عوج  ساکن  در حشبون  را که  اموریان  ملک سیحون

   کردن این  بیان  به ، موسی  موآب  در زمین  اردن  طرف  آن به5 . بود  بود، کشته  ساکن رعیاد
  : ، گفت  کرده  شروع شریعت
   شده  بس  کوه  شما در این توقف«:  ، گفت  کرده  خطاب  ما، ما را در حوریب  خدای یهوه6  
   و کوهستان  از عربه  آن  حوالی ، و جمیع  اموریان  کوهستان  کنید و به ، کوچ وده نم  توجه پس7 . است

 باشد،   نهر فرات که   تا نهر بزرگ  و لبنان  کنعانیان  زمین  دریا، یعنی  و کناره  و جنوب و هامون
   برایخداوند   را که ، زمینی  شده  داخل پس.   شما گذاشتم  روی  را پیش  زمین اینک8 . شوید داخل
   ایشان  ذریت  و بعد از آنها به  ایشان  به  خورد که ، قسم  و یعقوب  و اسحاق  شما، ابراهیم پدران

  ». آورید  تصرف بدهد، به
 .  شما باشم  متحمل توانم  نمی ی تنهای  به من«:  ، گفتم  شده  شما متکلم  به  وقت و در آن9  

 . کثیر هستید  آسمان  ستارگان ثل شما امروز م  و اینک  است ه شما، شما را افزود  خدای یهوه10
 شما   به  آنچه  هستید بیفزاید و شما را برحسب  که  شما، شما را هزار چندان  پدران  خدای یهوه11

 .  شما بشوم عت و بار و مناز  محنت  متحمل  تنهایی  به  چگونه  من لیکن12 . دهد ، برکت  است گفته
و 14 ».  را بر شما رؤسا سازم ا ایشان خود بیاورید، ت  از اسباط  و معروف  و عاقل  حکیم ن مردا پس13

   شما را که  اسباط  رؤسای پس15» .  بکنیم  که  نیکو است  گفتی  که سخنی«:  گفتید  من شما در جواب
  ها و سروران  هزاره ، تا سروران  را بر شما رؤسا ساختم ، ایشان  بودند گرفته  و معروف  حکیم مردان
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 شما   داوران و در آنوقت16 . شما باشند  اسباط ان دهها و ناظر  پنجاهها و سروران صدها و سروران
 نزد   که  و غریبی  و برادرش  هرکس  خود را بشنوید، و در میان  برادران دعوای:  ، گفتم را امر کرده

 بشنوید   بزرگ  را مثل  مکنید، کوچک داری  طرف و در داوری17 . نمایید  داوری  انصاف  باشد به وی
،   است  شما مشکل  برای  که ، و هر دعوایی  خداست  از آن  داوری  مترسید، زیرا که  انسان و از روی

امر   شما  باید بکنید، برای  را که  چیزهایی  همه  وقت و آن18 .  را بشنوم  بیاورید تا آن د مننز
  . فرمودم
   راه  شما دیدید به  که  و ترسناک  بزرگ  بیابان  این ، از تمامی  کرده  کوچ ریب از حو پس19  

  و به20 .  رسیدیم  برنیع  قادش مود و به ما امر فر  ما به  خدای  یهوه ، چنانکه  رفتیم  اموریان کوهستان
   خدای  یهوه اینک21 .اید دهد، رسیده  ما می  ما به ی خدا  یهوه  که  اموریانی  کوهستان به«:  شما گفتم
   تو گفته  به  پدرانت  خدای  یهوه  و چنانکه  برآی ، پس  است  تو گذاشته  روی  را پیش  زمین تو، این
  ».  مباش  و هراسان  آور و ترسان  تصرف  را به ، آن است

 را   زمین تا  خود بفرستیم  روی مردان چند، پیش«: ، گفتید  آمده  شما نزد من  جمیع آنگاه22  
، خبر  رویم  آنها می ه ب  که  و از شهرهایی  باید برویم  که  نمایند، و ما را از راهی  ما جاسوسی برای

و 24 ،  گرفتم  را از هر سبط  یکی عنی نفر از شما، ی  دوازده  مرا پسند آمد، پس  سخن و این23 ».بیاورند
و از 25 . نمودند  را جاسوسی ، آن  رسیده  اشکول وادی   برآمدند و به  کوه ، به  شده  راه  متوجه ایشان
   که زمینی«: ، گفتند  را نزد ما آوردند، و ما را مخبر ساخته ، آن  خود گرفته  دست  به  زمین میوه
  ». دهد، نیکوست  ما می  ما، به  خدای یهوه

  های و در خیمه27 .ید ورزید  عصیانخداوند   از فرمان  بروید، بلکه  شما نخواستید که لیکن26  
 آورد، تا   مصر بیرون ، ما را از زمین  داشت  ما را دشمنخداوند  چونکه«: ، گفتید  کرده خود همهمه

 ما را   ما دل  برادران  چونکه  کجا برویم و حال28 . سازد ، هالک  کرده  تسلیم ریان امو  دست ما را به
 حصاردار   و تا آسمان  بزرگ  ایشان و بلندترند و شهرهای از ما بزرگتر   قوم  این ، گفتند که گداخته
   هراسان ید و از ایشانمترس«:   شما گفتم  به  من پس29 ». ایم  را در آنجا دیده عناق نی، و نیز ب است

   خواهد کرد، برحسب  شما جنگ رود برای  شما می  روی  پیش  شما که  خدای یهوه30. مباشید
   در آنجا دیدید چگونه  که  در بیابان و هم31 ».  است  شما کرده در مصر برایا  نظر شم  به هرآنچه

   تا به داشت برمیرفتید   می  که  راه برد تو را در تمامی  پسر خود را می  که  کسی  تو مثل  خدای یهوه
   روی  پیش که33 . نیاوردید  خود ایمان  خدای هوه ی شما بهه ، هم  با وجود این لیکن32 .اینجا رسیدید
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 بروید   آن  به  را که  تا راهی  در آتش  شب  شما بطلبد، وقت  نزول  برای  تا جایی رفت  می شما در راه
  . روز در ابر  شما بنماید و وقت به

 از  هیچکدام«35:  ، گفت  خورده  شد، و قسم بناک، غض  شما را شنیده  آواز سخنانخداوندو 34  
، هرگز   شما بدهم ن پدرا  به  که  خوردم  قسم  نیکو را که  زمین  شریر، آن  طبقه  و از این  مردمان این

   وی  بود، به  رفته  در آن  را که  را خواهد دید و زمینی  آن  که  یفنه  بن  کالیب سوای36 .نخواهند دید
 نیز  طر شما برمن بخاخداوند و37 ». نمود  کامل  را پیرویخداوند   داد، چونکه  خواهم  پسرانش و به
ایستد   بحضور تو می  که  نون  بن یوشع38 . شد  آنجا نخواهی  داخل و همت «  که ، گفت  نموده خشم
 خواهد   تقسیم اسرائیل بنی   را برای  آن  که  زیرا اوست گردان   او را قوی پس.  آنجا خواهد شد داخل
   امروز نیک  شما که ، و پسران  یغما خواهند رفت  به  آنها گفتید که  درباره  شما که و اطفال39 .نمود

 . بشوند  آن  داد تا مالک  خواهم  ایشان  را به  آنجا خواهند شد، و آن دهند، داخل و بد را تمیز نمی
  ». کنید  کوچ  بیابان  به  بحرقلزم ، از راه و اما شما روگردانیده40

 کرد،   خواهیم ، جنگ  رفته ؛ پس ایم  ورزیده اهگنخداوند   به «  گفتید که  من و شما در جواب41  
،   خود را بسته  جنگ  شما اسلحه و همه.   است  ما امر فرموده  ما به  خدای  یهوه  هرآنچه موافق
   نروند و جنگ  بگو که  ایشان به«:   گفت  من بهخداوند آنگاه 42 . برآیید  کوه  به  کردید که یمتعز

   به پس43 ». شوید  خود مغلوب منان، مبادا از حضور دش  شما نیستم ر میان د  من منمایند زیرا که
   فراز کوه ، به ور شده ورزیدید، و مغر عصیانخداوند    از فرمان  نشنیدید، بلکه ، لیکن شما گفتم
  ، شما را تعاقب  آمده  شما بیرون  مقابله  بودند به  ساکن  کوه  در آن  که و اموریانی44 .برآمدید

  ، به  برگشته پس45 . دادند شکستکنند و شما را از سعیر تا حرما   زنبورها می  که نمودند، بطوری
  . نداد  شما گوش  آواز شما را نشنید و بهخداوند نمودید، اما   گریهخداوندحضور 
  . بسیار ماندید  توقف خود، روزهای  ایام  برحسب و در قادش46  

  

   کوچ  در بیابان  بحرقلزم  بود، از راه  گفته  من  بهاوندخد، چنانکه   برگشته پس2    

  دور زدن«3:  ، گفت  کرده  مرا خطابخداوند  پس2 .  سعیر را دور زدیم  بسیار کوه  و روزهای کردیم
 شما از حدود  ، بگو که  را امر فرموده و قوم4 . برگردید  شمال ؛ بسوی  است  بس  کوه  این شما به
   ترسید، پس از شما خواهند  در سعیر ساکنند باید بگذرید، و ایشان عیسو که بنی خود  برادران
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 شما   به  هم  پایی  بقدر کف  ایشان  از زمین  مکنید، زیرا که  منازعه و با ایشان5 . کنید بسیار احتیاط
،   خریده  نقره  به ن را از ایشا خوراک6 . ام  داده  ملکیت  عیسو به ا به سعیر ر  کوه  داد، چونکه نخواهم

   تو، تو را در همه  خدای  یهوه زیرا که7 ».، بنوشید  خریده  نقره  به شان را نیز از ای بخورید و آب
   سال  چهل نداند، اآل  می  بزرگ  بیابان  را در این  رفتنت ، او راه  است  داده  برکت  دستت کارهای
 خود   از برادران پس8 . ای  نشده  چیز محتاج  هیچ به و   است  با تو بوده  خدایت  یهوه  که است
  .  جابر عبور نمودیم  از ایلت و عصیون  عربه  در سعیر ساکنند، از راه عیسو که بنی

 و   مرسان  را اذیت موآب«:   مرا گفتخداوند، و   گذشتیم  موآب  بیابان ، از راه  برگشته پس9  
 عار   داد، چونکه  شما نخواهم  به  نصیبی  هیچ  ایشان  از زمین که منما، زیرا   و جنگ  منازعت با ایشان

ند،  بود  عناقیان  و کثیر و بلند قد مثل  عظیم  قوم  که ایمیان10 ». ام  داده  ملکیت  برای لوط نی ب را به
  آبیان مو  بودند، لیکن  محسوب  از رفائیان  عناقیان  نیز مثل ایشان11 . داشتند  در آنجا سکونت پیش
   را اخراج عیسو ایشان  بودند، و بنی  در سعیر پیشتر ساکن و حوریان12 .خوانند  می یان را ایم ایشان
  رائیل اس  شدند، چنانکه  ساکن  ایشان  ساختند، و در جای  خود هالک  روی  را از پیش ، ایشان نموده

 زارد عبور   برخیزید و از وادی ناآل13 .د بود، کردن  داده ان ایش  بهخداوند   خود که  میراث  زمین به
 زارد   تا از وادی رفتیم  می  راه  برنیع  از قادش  که و ایامی14.   از وادی زارد عبور نمودیم پس. نمایید

 شدند،   اردو تمام  از میان  جنگی  مردان  طبقه  آن  بود، تا تمامی  سال  و هشت  سی عبور نمودیم
 را از  بود تا ایشان  می نیز بر ایشانخداوند   و دست15 . بود  خورده  قسم ایشان  برایخداوند   چنانکه
  . کند  اردو بالکل هالک میان

   مرا خطابخداوند  آنگاه17  مردند،  بالکل  قوم  از میان گی جن  مردان  جمیع  چون پس16  
  عمون  بنی  مقابل  به و چون19 .  باشد، باید بگذری وآب سرحد م تو امروز از عار که«18 : ، گفت کرده
   تو نخواهم  به  نصیبی عمون  بنی  از زمین ، زیرا که  مکن  منازعه  و با ایشان  را مرنجان  ایشان برسی

  شود و رفائیان  می  شمرده  رفائیان  نیز زمین آن(20.  ام  داده  ملکیت  به لوط  بنی  را به  آن داد چونکه
 و کثیر   عظیم  قومی ایشان21 .خوانند  می زمیان را زم  ایشان  عمونیان ، لیکن آنجا بودند پیشتر ساکن

 را   ایشان  کرد، پس  هالک  ایشان  روی  آنها را از پیشخداوند بودند، و   عناقیان و بلند قد مثل
  ل در سعیر ساکنند عم عیسو که  بنی  برای چنانکه22 . شدند  ساکن  ایشان ، در جای ده نمو اخراج
   ایشان  نمودند، و تا امروز در جای ، آنها را اخراج  ساخته  هالک  را از حضور ایشان ، حوریان نموده

 آمدند  تور بیرون از کف  که  بودند کفتوریان اکن غزا س  تا به  در دهات  را که و عویان23. ساکنند
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 عبور   ارنون ، از وادی  کرده  برخیزید و کوچ پس24 .) شدند  ساکن  ایشان ، در جای  ساخته هالک
   کن  شروع  آن  تصرف ، به  تو دادم  دست  او را به  و زمین  حشبون  ملک  سیحون اموری کنید، اینک
   مستولی  آسمان  زیر تمام  تو را بر قومهای  و ترس ، خوف  کرده امروز شروع25.  نما  جنگ و با ایشان

  ». خواهند شد  تو مضطرب ، خواهند لرزید، و از ترس یده تو را شن  آوازه ؛ و ایشان گردانم می
،   فرستاده  حشبون  ملک  نزد سیحون  قدیموت آمیز از بیابان  صلح  با سخنان  قاصدان پس26  
   میل یا چپ   راست  طرف  و به  رفت  خواهم  شاهراه ، به  تو بگذرم  از زمین  که  بده اجازت«27:  گفتم

،   تا بنوشم  بده  من  به  نقره  را به ، و آب  تا بخورم  بفروش  من  به  نقره  را به کخورا28 . کرد نخواهم
   که  در سعیر ساکنند و موآبیان عیسو که  بنی چنانکه29 .  خود بگذرم  تا بر پایهای  بده  اجازت فقط

دهد، عبور   ما می ما به   خدای  یهوه  که  زمینی  به  رفتار نمودند، تا از اردن  من در عار ساکنند به
   خدای  یهوه  بدهد، زیرا که  ما را از سرحد خود راه  که  نخواست  حشبون  ملک اما سیحون30 ». نمایم

   دست ، به  است  امروز شده ، تا او را چنانکه  واگذاشت  سختی  او را به  و دل  قساوت  او را به تو روح
  . نماید تو تسلیم
،   کردم  تو شروع  دست  او به  و زمین  سیحون  نمودن  تسلیم  به اینک«:   مرا گفتخداوندو 31  

   مقابله  خود به  قوم  با تمامی  سیحون آنگاه32» .  شوی  او را مالک  بنما تا زمین  آن  تصرف  بنا به پس
، او   نموده م ما تسلی  دست  ما او را به  خدای و یهوه33 . آمدند  بیرون  در یاهص  کردن گ جن ما برای

 و   و زنان ، مردان  گرفته  او را در آنوقت  شهرهای و تمامی34 .  زدیم  قومش  و جمیع با پسرانشرا 
   که  شهرهایی  را با غنیمت  بهایم لیکن35 . نگذاشتیم   را باقی  یکی  که  کردیم  هر شهر را هالک اطفال
   که ، و شهری  است  ارنون  وادی  برکناره  عروعیر کهاز36 .  بردیم  غارت  خود به ، برای م بودی گرفته

   ما تسلیم  را به  ما همه  خدای  باشد، یهوه  ما ممتنع  به  نبود که ای ، تا جلعاد قریه  است در وادی
   هر جایی ، و به  کوهستان  و شهرهای  یبوق  وادی  کناره  تمامی  و به عمون  بنی  زمین  به لیکن37 .نمود
  .  نشدیم  بود، نزدیک  فرموده هی ما ن  خدای یهوه  که
  

   خود به  قوم  با تمامی  باشان ملک  ، و عوج  رفتیم  باشان  راه ، به  برگشته پس3    

   او و تمامی  زیرا که از او مترس«:   مرا گفتخداوندو 2 . کرد  جنگ رعی، در اد  آمده  ما بیرون مقابله
 در   که  اموریان  ملک  با سیحون  که ، تا بطوری ام  نموده  تو تسلیم  دست  را به  و زمینش قومش
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 را   باشان  ملک عوج ما ، خدای  یهوه پس3 ».  نمایی  نیز عمل ، با وی مودی ن  بود، عمل  ساکن حشبون
  ای از بر  احدی  که  دادیم  شکست  حدی ، او را به  نموده  ما تسلیم  دست  را به  قومش نیز و تمامی

  ی، یعن  نگرفتیم  از ایشان  نماند که ، و شهری  را گرفتیم  شهرهایش  همه و در آنوقت4.  نماند  باقی وی
   اینها شهرهای جمیع5 . بود  در باشان  عوج  مملکت  که جوب ار  مرزبوم  شهر و تمامی شصت

و آنها 6 .حصار بسیار کثیر بی   قرای سوایبندها بود،  ها و پشت  بلند و دروازه حصاردار با دیوارهای
 و  و زنان  ؛ هر شهر را با مردان  بودیم  کرده  حشبون ، ملک  با سیحون ، چنانکه  کردیم را بالکل هالک

  . دیم بر  غارت  خود به  شهرها را برای  و غنیمت  بهایم و تمامی7 .  ساختیم  هالک اطفال
   بودند، از وادی  اردن  طرف  آن  به  که یان امور  دو ملک  را از دست  زمین  وقت و در آن8  

 را   آن خوانند و اموریان  می  سریون  را صیدونیان  حرمون و این(9 . ، گرفتیم  حرمون  تا جبل نونار
   که  و ادرعی  تا سلخه  باشان  جلعاد و تمامی  و تمامی  هامون  شهرهای تمام10 .)خوانند  میسنیر

   مانده  تنها باقی  رفائیان  از بقیه  باشان  ملک  عوج زیرا که11.   بود باشان در   عوج  مملکت شهرهای
 و   ذراع  نه و طولش.   نیست عمون  بنی  در ربت  آیا آن  است  آهنین  او تخت  خواب  تخت اینک. بود

  .باشد  می  آدمی  ذراع  برحسب ع چهار ذرا عرضش
   ارنون  برکنار وادی  را از عروعیر که ، و آن  آوردیم  تصرف  به  وقت  را در آن  زمین و این12  
   جلعاد و تمامی و بقیه13 .  دادم  و جادیان  رؤبینیان  به را  جلعاد و شهرهایش  کوهستان  و نصف است
 را با   ارجوب  مرزبوم  تمامی ، یعنی  دادم  منسی  سبط  نصف  باشد، به  عوج  مملکت  را که باشان
 را تا حد   ارجوب  مرزبوم  تمامی  منسی یائیر بن14. شود  می  نامیده  رفائیان  زمین  که  باشان تمامی

و جلعاد را 15 . یائیر نامید ، حووت  خود باشان  اسم ، و آنها را تا امروز به  گرفت  و معکیان جشوریان
 تا  اش  کناره  و هم  وادی  وسط هم،   ارنون ، از جلعاد تا وادی  و جادیان  رؤبینیان و به16 . دم ماکیر دا به

 را از کنرت تا  اش  و کناره  را نیز و اردن و عربه17 .  باشد، دادم عمون  حد بنی ا که ر  یبوق وادی
  .  دادم  مشرق  طرف  به  فسجه های  باشد، زیر دامنه  بحرالملح  که  عربه دریای

   است  شما داده  را به  زمین  شما این  خدای هیهو«:  ، گفتم  شما امر فرموده  به  وقت و در آن18  
 خود،   برادران  روی ، پیش  شما مهیا شده  جنگی  مردان  جمیع  آورید؛ پس  تصرف  را به تا آن
 بسیار دارید، در   مواشی دانم  می  شما، چونکه  و مواشی  و اطفال  زنان لیکن19 .، عبور کنید اسرائیل بنی

   دهد، و ایشان  شما آرامی  شما مثل  برادران  بهخداوندتا 20 ، بمانند، شما دادم   به  شما که شهرهای
   آورند؛ آنگاه  تصرف دهد، به  می  ایشان  به  اردن  آنطرف  شما به  خدای  یهوه  را که نیز زمینی
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،   فرموده را امر  یوشع  وقت و در آن21 ».، برگردید  شما دادم  به ود که خ  ملک  از شما به هریکی
با خداوند پس .  تو دید ، چشمان  است  کرده  دو پادشاه  این  شما، به ، خدای  یهوه هرآنچه«:  گفتم
   یهوه  مترسید زیرا که از ایشان22 . خواهد کرد ، چنین کنی  عبور می آنها  بسوی  که  ممالکی تمامی
  ».کند  می جنگ شما   برای  که  شماست خدای

   دادن  نشان  تو به  خداوند یهوه ای«24 : ، گفتم  کرده  استغاثهخداوندزد  ن و در آنوقت23  
   یا در زمین  در آسمان  خداست ، زیرا کدام ای  کرده  شروع ات  بنده  خود به  قوی  و دست عظمت

   به  نیکو را که  و زمین  عبور نمایم تمنا اینکه25.  نماید تواند عمل  تو می  و جبروت  اعمال  مثل که
   غضبناک  بخاطر شما با منخداوند  لیکن26» .  را ببینم  نیکو و لبنان  کوه  و این  است  اردن آنطرف

   سخن  امر با من  این بار دیگر درباره.   است تو را کافی«:   مرا گفتخداوند ننمود و  ، مرا اجابت شده
 بلند   و مشرق  و جنوب  و شمال رب مغ  طرف  خود را به  و چشمان  برآی  فسجه  قله به27. مگو
، او را   را امر فرموده اما یوشع28 .  گذشت  نخواهی  اردن  از این ، زیرا که  خود ببین  چشمان ، به کرده

   ایشان  دید، برای  تو خواهی  را که ، زمینی  عبور نموده  قوم  این  او پیش ، زیرا که  گردان دلیر و قوی
  .  نمودیم فغور توقف ، در برابر بیت  در دره پس29 ». خواهد نمود تقسیم

  

 تا آنها  دهم  می  شما تعلیم  به  من  را که  و احکامی ، فرایض  اسرائیل  ای ن اآل پس4    

 شما  به شما،   پدران ، خدای  یهوه  را که ، زمینی  شده  بمانید و داخل را بجا آورید بشنوید، تا زنده
   از آن  میفزایید و چیزی  چیزی فرمایم  شما امر می  به  من  که بر کالمی2 . آورید  تصرف دهد به می
   شما آنچه چشمان3 . دارید ، نگاه فرمایم ما امر می ش  به  خود را که  خدای  منمایید، تا اوامر یهوه کم
 تو  ا از میان او ر تو،  خدای فغور کرد، یهوه  بعل  پیروی فغور کرد دید، زیرا هرکه  در بعلخداوندرا 

  . ماندید  شدید، امروز زنده  خود ملصق  خدای  یهوه  به  شما که اما جمیع4 .  ساخت هالک
، تا   نمودم  شما تعلیم  به  و احکام ، فرایض  است ، مرا امر فرموده ، خدایم  یهوه  چنانکه اینک5  

،   داشته  آنها را نگاه پس6 . نمایید ل عم آورید، چنان  می ف تصر ، به  شده  آن  شما داخل  که در زمینی
 را بشنوند،   فرایض  این  چون  که ، در نظر قومهایی  شماست  و فطانت  حکمت  این بجا آورید زیرا که

   بزرگ  قوم زیرا کدام7 ».اند  پیشه ، و فطانت  حکیم م بزرگ، قو ای  طایفه  این هرآینه«:  خواهند گفت
 نزد او دعا   که هروقت، در   ما است ، خدای  یهوه  باشد چنانکه  ایشان  خدا نزدیک  که است
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   من  که  شریعتی  این  تمام  مثل ای  عادله  و احکام  فرایض  که  است بزرگفه  طای و کدام8 ؟ کنیم می
  ، دارند؟ گذارم  شما می امروز پیش

   دیده  چشمانت  را که یزهایی چ ، مبادا این  باش  را بسیار متوجه  احتراز نما و خویشتن لیکن9  
  ت پسران  آنها را به  تو محو شود، بلکه  از دل  عمرت  ایام  و مبادا اینها در تمامی  کنی  فراموش است

 و   بودی  ایستاده  خود در حوریب  خدای  در حضور یهوه  که در روزی10 .  ده  تعلیم  پسرانت و پسران
  ، تا بیاموزند که  بشنوانم  ایشان  خود را به  تا کلمات  کن  جمع  من را نزد قوم«:   گفت  من  بهخداوند

و 11 ». دهند  خود را تعلیم ، و پسران بترسند  باشند از من  زنده  زمین  برروی  که  روزهایی در تمامی
   ظلمتو ابرها و   و تاریکی  آتش  به  آسمان  وسط  تا به  ایستادید؛ و کوه ، زیر کوه  آمده شما نزدیک

   را شنیدید، لیکن  شد، و شما آواز کلمات  متکلم  آتش  با شما از میانخداوندو 12 . سوخت  می غلیظ
 مأمور   آن  داشتن  نگاه  شما را به و عهد خود را که13.  آواز را شنیدید  فقط  ندیدید، بلکه صورتی

مرا در خداوند و 14 .  نوشت  سنگ دو لوح آنها را بر  را و  کلمه  ده  کرد، یعنی  شما بیان فرمود، برای
   تصرفش  برای  که ، تا آنها را در زمینی  دهم  شما تعلیم  را به  و احکام  فرایض  امر فرمود که آنوقت

  .کنید، بجا آورید  عبور می  آن هب
 از   با شما در حوریبخداوند   که  باشید، زیرا در روزی  را بسیار متوجه  خویشتن پس15  

،   تراشیده  خود صورت مبادا فاسد شوید و برای16.  ندیدید  صورتی نمود، هیچ  می  تکلم  آتش نمیا
، یا   است  زمین  بر روی  که ای  هر بهیمه یا شبیه17  بسازید،  ذکور یا اناث  از شبیه  هر شکلی یا تمثال
  ای  هر ماهی  یا شبیه  بر زمین ای  هر خزنده یا شبیه18پرد،   می  در آسمان  بالدار که  هر مرغ شبیه
 و   و ماه ، و آفتاب  بلند کنی  آسمان  خود را بسوی و مبادا چشمان19 .  است  زیر زمین  در آبهای که

   برای  خدایت  یهوه ، آنها را که  کرده  و سجده  شوی ، فریفته  را دیده  جنود آسمان  و جمیع ستارگان
 شما را خداوند  لیکن20.   نمایی ، عبادت  است  کرده سمانند، تقسیم آ  زیر تمام  که  قومهایی تمامی
  . امروز هستید  باشید، چنانکه  میراث  او قوم  آورد تا برای  از مصر بیرون  آهن ، از کوره گرفته

   آن  و به  از اردن عبور نکنم  خورد که ، قسم  شده  غضبناک  بخاطر شما بر منخداوندو 21  
   زمین  در این  من بلکه22 .  نشوم دهد، داخل  می  ملکیت ای تو بر  به  خدایت  یهوه ه نیکو ک زمین
  و را به نیک  زمین  شما عبور خواهید کرد، و آن  کرد؛ لیکن  عبور نخواهم  مرد و از اردن خواهم
   است بسته با شما   خود را که ، خدای  نمایید، مبادا عهد یهوه  احتیاط پس23 . خواهید آورد تصرف
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  ، برای  است  کرده  تو نهی  به  خدایت  یهوه  که  هر چیزی  یا شبیه  تراشیده  نمایید، و صورت فراموش
  .  غیور است ی و خدا  سوزنده  آتش  خدایت  یهوه زیرا که24 . خود بسازی

ر فاسد  باشید، اگ  ساکن  مدتی ، و در زمین  را تولید نموده  و پسران پسران  پسران چون25  
جا  ب  شما بد است  خدای  در نظر یهوه  را بسازید و آنچه  هرچیزی ، و شبیه  تراشیده ، صورت شده

   که  زمینی  از آن  که آورم  را امروز بر شما شاهد می  و زمین آسمان26  سازید، ، او را غضبناک آورده
 خود را در   خواهید شد و روزهای  هالک کنید، البته  عبور می  آن  از اردن بسوی  آن  تصرف برای
 قومها   شما را در میانخداوندو 27 . خواهید شد  هالک  بالکل ، بلکه  نخواهید ساخت  طویل آن

العدد خواهید  برد، قلیل می آنجا   شما را بهخداوند   که  طوایفی  خواهد نمود، و شما در میان پراکنده
   خواهید کرد، که  را عبادت  و سنگ  از چوپ  انسان ت دس  شده  ساخته و در آنجا خدایان28 .ماند
، او را   خود را بطلبی  خدای  اگر از آنجا یهوه لیکن29 .بویند خورند و نمی شنوند و نمی بینند و نمی نمی

   در تنگی چون30 .  نمایی  خود تفحص  جان  تمامی  و به  دل  تمامی  او را به  که ، بشرطی  یافت خواهی
،  رگشته خود ب  خدای  یهوه  آخر بسوی  شود، در ایام  برتو عارض  وقایع  این ، و جمیع شویگرفتار 

 نخواهد کرد و تو  ؛ تو را ترک  است  رحیم  تو خدای  خدای  یهوه زیرا که31 . شنید آواز او را خواهی
  . نخواهد کرد اموش بود، فر خورده   قسم  ایشان  برای  را که  نخواهد نمود، و عهد پدرانت را هالک
 آفرید، و   را برزمین  خدا آدم  که ، از روزی  است  از تو بوده  قبل  که  پیشین  از ایام زیرا که32  
   شنیده  این مثل یا   شده  واقع  امر عظیم  این  آیا مثل  که  دیگر بپرس  کناره  تا به  آسمان  کناره از یک
  نده باشند و ز  شود، شنیده  متکلم  آتش  از میان ا را که هرگز آواز خد آیا قومی33 ؟  است شده

 دیگر   قوم  خود از میان  برای  برود و قومی  کرد که و آیا خدا عزیمت34 ؟  تو شنیدی بمانند، چنانکه
،   عظیم  و ترسهای  دراز شده  و بازوی  قوی  و دست  و جنگ  و معجزات ها و آیات بگیرد با تجربه

 برتو ظاهر شد  این35  آورد؟ ا در مصر در نظر شما بعمل شم  شما برای  خدای  یهوه  هرآنچه موافق
 تو شنوانید تا تو   آواز خود را به از آسمان36.   نیست  و غیر از او دیگری  خداست  یهوه  که تا بدانی
 .  شنیدی  آتش یان او را از م م داد و کال  تو نشان  خود را به  عظیم  آتش  نماید، و برزمین را تأدیب

 بود، تو را   برگزیده  را بعد از ایشان  ایشان ، ذریت  داشته  تو را دوست  پدران  که  جهت و از این37
  تر از تو را پیش  بزرگتر و عظیم های تا امت38.  آورد  از مصر بیرون  عظیم  خود با قوت  حضرت به

   امروز شده و دهد، چنانکه ت  به  ملکیت  را برای شان ای ، زمین  نماید و تو را درآورده  تو بیرون روی
   برروی  و پایین ، باال در آسمان  خداست  یهوه  دار که  خود نگاه  و در دل لهذا امروز بدان39 . است
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 نگاهدار، تا تو را  فرمایم  تو امر می  امروز به  من  و اوامر او را که و فرایض40 .  نیست  و دیگری زمین
دهد   تو می  به  خدایت  یهوه  که  خود را بر زمینی  تو را نیکو باشد و تا روزهای از تو فرزندانو بعد 
  .  نمایی  ابد طویل تا به

   که تا قاتلی42 .رد جدا ک  آفتاب  مشرق  اردن بسوی  طرف  آن  شهر به  سه  موسی آنگاه41  
 از   یکی  آنها فرار کند، و به  به  نداشته ض بغ  باشد و پیشتر با وی  کشته  خود را نادانسته همسایه

، و   رؤبینیان  جهت  به  همواری ، در زمین  باصر در بیابان یعنی43 . ماند ، زنده  شهرها فرار کرده این
  .  منسیان  جهت  به  در باشان ، و جوالن  جادیان  جهت  در جلعاد به راموت
 و   شهادات  است این45 . نهاد اسرائیل  بنی  روی  پیش ی موس  که  شریعتی  است و این44  
  به46  آمدند، از مصر بیرون   ایشان  که ، وقتی  گفت اسرائیل  بنی  به  موسی  که  و احکامی فرایض
 بود، و   ساکن  در حشبون  که  اموریان ، ملک  سیحون فغور در زمین  بیت  مقابل  اردن در دره آنطرف
   او را و زمین و زمین47  ساختند،  بودند او را مغلوب مده آ از مصر بیرون   چون اسرائیل  و بنی موسی
   تصرف  بودند، به آفتاب   مشرق دن بسوی ار  آنطرف  به  که  اموریانی لک را، دو م  باشان  ملک عوج

  امیو تم49  باشد،  حرمون  که سیئون   تا جبل  است  ارنون  وادی  بر کناره از عروعیر که48 آوردند،
  .  فسجه های  زیر دامنه  عربه  تا دریای  مشرق  اردن بسوی  آنطرف  به عربه

  

 و   فرایض  اسرائیل ای:   گفت  ایشان ، به  را خوانده اسرائیل  بنی  تمامی و موسی5    

نها  آ  باشید که ه، متوج  بشنوید، تا آنها را یاد گرفته گویم  شما می  گوش  امروز به  من  را که احکامی
،   ما نبست  عهد را با پدران  اینخداوند3 .  عهد بست  ما با ما در حوریب ی خدا یهوه2 .را بجا آورید

 با شما روبرو   آتش ن از میا  در کوهخداوند4.   هستیم  جمیعا امروز در اینجا زنده  با ما که بلکه
   شما بیان  را برایخداوند  ، تا کالم  بودم و شما ایستادهخداوند     میان  وقت  در آن من(5 . شد متکلم
  : و گفت)  برنیامدید  فراز کوه هترسیدید و ب  می  آتش  سبب  شما به ، زیرا که کنم

  تو را به7 .  آوردم  بیرون  بندگی  از خانه مصر  تو را از زمین  تو، که ، خدای  یهوه  هستم من«6  
  . دیگر نباشند  خدایان حضور من

 در   پایین ، یا از آنچه  باال در آسمان  از آنچه  تمثالی  یا هیچ  تراشیده ود صورت خ  جهت به«8  
   یهوه  که زیرا من.  منما  و عبادت آنها را سجده9.  مساز  است  زیر زمین  در آبهای ، یا از آنچه زمین
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 مرا  که   از آنانی رم و چها  سوم  تا پشت  را بر پسران  پدران ، و گناه  غیورم ، خدای  تو هستم خدای
  دارند و احکام   مرا دوست  که  برآنانی  تا هزار پشت کنم  می و رحمت10 . رسانم  دارند، می دشمن
  . دارند مرا نگاه
 برد،  اطل ب  او را به  نام  را که  کسیخداوند مبر، زیرا   باطل  خود را به  خدای  یهوه نام«11  

  . نخواهد شمرد گناه بی
.   است  تو امر فرموده  به  خدایت  یهوه  نما، چنانکه  را تقدیس  دار و آن  را نگاه بتروز س«12  

  در آن.   توست  خدای  یهوه  سبت اما روز هفتمین14.   و هرکار خود را بکن  باش  روز مشغول شش13
 و  یمت بها  و همه  و االغت  و گاوت  و کنیزت  و غالمت  و دخترت ، تو و پسرت  مکن هیچکاری
و بیاد آور 15 .گیرند   تو آرام  مثل  و کنیزت  تو باشد، تا غالمت های  دروازه  در اندرون  که مهمانت

   دراز از آنجا بیرون  و بازوی  قوی  دست  تو را به  خدایت ، و یهوه  بودی  مصر غالم  در زمین که
  .  داری  را نگاه روز سبت   که  است ، تو را امر فرموده ، خدایت  یهوه بنابراین. آورد

  ، تا روزهایت  است  تو را امر فرموده  خدایت  یهوه  دار، چنانکه پدر و مادر خود را حرمت«16  
  . باشد بخشد، نیکویی  تو می  به  خدایت  یهوه  که دراز شود و تو را در زمینی

و بر 21 .  مده  دروغ دت خود شها  همسایهو بر20.   مکن و دزدی19 . و زنا مکن18 .  مکن قتل«17  
 و   و گاوش  و کنیزش  غالمش  او و به  مزرعه  و به ات  همسایه  خانه  مورز، و به  طمع ات  همسایه زن

  ».  مکن  تو باشد، طمع  از آن همسایه  هرچه  و به االغش
   غلیظ  و ابر و ظلمت  آتش  از میان  شما در کوه  جماعت  تمامی  بهخداوند  را  سخنان این22  

  و چون23 . داد  من ، به  نوشته  سنگ  لوح نیفزود و آنها را بر دو ، و بر آنها چیزی  آواز بلند گفت به
 و  اط اسب  رؤسای ، شما با جمیع سوخت  می  آتش  به  شنیدید، و کوه  تاریکی  آواز را از میان شما آن
   خود را بر ما ظاهر کرده  و عظمت  ما، جالل ، خدای  یهوه اینک: گفتید24 ،  آمده  خود نزد من مشایخ
  گوید و زنده  می  سخن سان خدا با ان  که  امروز دیدیم ؛ پس  شنیدیم  آتش ، و آواز او را از میان است
   خدای ؛ اگر آواز یهوه  آتش عظیم ما را خواهد سوخت  این  زیرا که  چرا بمیریم نو اما اآل25 . است

   حی را که  ما آواز خدای  مثل  که  بشر کیست زیرا از تمامی26.  مرد  خواهیم، خود را دیگر بشنویم
 ما بگوید،   خدای  یهوه  برو و هرآنچه تو نزدیک27  ماند؟  گوید، بشنود و زنده  سخن  آتش از میان

  م خواهی  عمل  شنید و به  خواهیم ، پس  کن  ما بیان  تو بگوید برای  ما به  خدای  یهوه بشنو و هرآنچه
  .آورد
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  آواز سخنان«:   مرا گفتخداوند  گفتید شنید، و  من  به  شما را که  آواز سخنانخداوند و28  
 داشتند تا   این  را مثل  دلی  که کاش29 . گفتند نیکو گفتند ؛ هرچه شنیدم تو گفتند،   به  را که  قوم این

 را   ایشان  را و فرزندان آوردند، تا ایشان ا می بج  اوامر مرا در هر وقت ترسیدند، و تمامی  می از من
   من و اما تو در اینجا پیش31 . خود برگردید های خیمه   را بگو به برو و ایشان30.  ابد نیکو باشد تا به

، و آنها را   تو بگویم  به  دهی  تعلیم  ایشان باید به  می  را که  و احکامی  اوامر و فرایض ، تا جمیع بایست
  ». نمایند، بجا آورند  تصرف  تا در آن دهم  می  ایشان  به  من  که مینیدر ز

   آورید، و به  عمل ، به  است  شما امر فرموده  شما، به ، خدای  یهوه  نمایید تا آنچه  توجه پس32  
   شما امر فرموده  شما، به ، خدای  یهوه  که  طریقی  آن در تمامی33 . منمایید راف انح  و چپ راست
 خواهید آورد،   تصرف  به  که  خود را در زمینی  شما نیکو باشد و ایام  نمایید، تا برای ، سلوک است
  . نمایید طویل

  

 شما   به  شما، امر فرمود که ، خدای  یهوه  که  و احکامی  اوامر و فرایض  است و این6    

و 2 .کنید، بجا آورید  عبور می تصرفش  ی برا  آن  شما بسوی  که  شود، تا آنها را در زمینی  داده تعلیم
   نگاه فرمایم  شما امر می  به  من  و اوامر او را که  فرایض ، جمیع  شده  خود ترسان  خدای تا از یهوه

   اسرائیل  ای پس3 . و تا عمر تو دراز شود  عمرت ام ای ، در تمامی  و پسر پسرت ، تو و پسرت داری
   که  در زمینی  شوی  تو نیکو باشد، و بسیار افزوده ، تا برای  باش  متوجه  نمودن آن  عمل بشنو، و به

  .  است  داده  تو را وعده پدرانت   خدای  یهوه ، چنانکه  است  شیر و شهد جاری به
   تمامی  خود را به  خدای  یهوه پس5 .  واحد است  ما، یهوه ، خدای وه بشنو، یه  اسرائیل ای4  

 تو  ، بر دل فرمایم امر می امروز تو را   من  که  سخنانی و این6 . نما  خود محبت ت قو  و تمامی نجا
  ، و وقت  راه  به ، و رفتنت  در خانه  نشستنت  نما، و حین  تعلیم  دقت  به  پسرانت و آنها را به7 .باشد

  و در میانببند،    عالمت  خود برای و آنها را بردست8 . از آنها گفتگو نما  و برخاستنت خوابیدن
  .  بنویس هایت  و بر دروازه ات ه در خان و آنها را بر باهوهای9 . باشد  عصابه چشمانت
   قسم  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم  پدرانت  برای  که  زمینی ، تو را به ، خدایت  یهوه و چون10  

  های  خانه و به11 ، ای تو بنا نکرده   که خوشنمایی و   بزرگ  شهرهای  تو بدهد، درآورد، به  به خورد که
  ، و تاکستانها و باغهای ای  نکنده  که ای  شده  کنده ، و حوضهای ای  پر نکرده پر از هر چیز نیکو که
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   را کهخداوند  مبادا  با حذر باش آنگاه12 ، ، سیر شدی ، و از آنها خورده ای  ننموده  غرس  که زیتونی
 و او را   خود بترس  خدای از یهوه13 .  کنی د، فراموش آور  بیرون  بندگی نه مصر، از خا تو را از زمین

باشند،   تو می  اطراف  به  که  طوایفی  دیگر را از خدایان خدایان14 . بخور  او قسم  نام  نما و به تعباد
،  ، خدایت  یهوه ، مبادا غضب  غیور است  تو خدای  تو در میان  خدای زیرا یهوه15 . منمایید پیروی

  . سازد  هالک  زمین  شود، و تو را از روی برتو افروخته
   نمایید تا اوامر یهوه توجه17 .زمودید او را در مسا آ  خود را میازمایید، چنانکه  خدای یهوه16  
 در نظر  و آنچه18 . دارید ، نگاه  است  شما امر فرموده  به  او را که  و فرایض  خود را و شهادات خدای

   نیکو را که  زمین  آن  شده  تو نیکو شود، و داخل  آور تا برای  عمل ، به  و نیکوست  راستداوندخ
   اخراج  را از حضورت  دشمنانت و تا جمیع19 .  آوری  تصرف  خورد به  قسم انت پدر  برایخداوند

  .  است  گفتهخداوند  نماید، چنانکه
 و   و فرایض  شهادات  مراد از این ، گوید که  نموده ال از تو سؤ  آینده  پسر تو در ایام چون20  
ما در مصر :  پسر خود بگو  به پس21 ؟ ، چیست  است  شما امر فرموده ه ما ب  خدای  یهوه  که احکامی
 و   آیاتخداوندو 22 . آورد  بیرون  قوی ز مصر با دست ما را اخداوند، و   بودیم  فرعون غالم

و ما را 23 .  او در نظر ما ظاهر ساخت  خانه  اهل  و تمامی ر مصر و فرعون ب  و ردی  عظیم معجزات
و 24 . بدهد، درآورد ما  به  خورد که  ما قسم  پدران  برای  که  زمینی  آورد تا ما را به از آنجا بیرون

  ، تا برای  خود بترسیم  خدای ، از یهوه  را بجا آورده  فرایض  این  تمام  که ما را مأمور داشتخداوند 
 خواهد   ما عدالت و برای25 .  است  تا امروز شده رد، چنانکه دا  نگاه  نیکو باشد و ما را زنده ما همیشه
 ما را امر  ، چنانکه  خود بجا آوریم  خدای  حضور یهوه  اوامر را به  این  جمیع  که  شویم  متوجه بود که
  .  است فرموده

  

 درآورد، و  روی  آنجا می  به  تصرفش  برای  که  زمینی  به، تو را ، خدایت  یهوه چون7    

،   و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و کنعانیان  و اموریان  و جرجاشیان  حتیان  بسیار را که های امت
 را  ، ایشان  خدایت  یهوه و چون2 . نماید  تو اخراج د، از پیشتر از تو باشن  بزرگتر و عظیم  امت هفت
  ، و با ایشان  کن  را بالکل هالک  ایشان ، آنگاه  سازی  را مغلوب  نماید، و تو ایشان  تو تسلیم  دست به
، و   مده  پسر ایشان  منما؛ دختر خود را به  مصاهرت و با ایشان3 . منما  ترحم هد مبند و بر ایشانع
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 برخواهند گردانید، تا  ن م  اوالد تو را از متابعت زیراکه4 . پسر خود مگیر  را برای ر ایشاندخت
 خواهد   هالک ، شما را بزودی  شده برشما افروختهخداوند    نمایند، و غضب  غیر را عبادت خدایان
 را   ایشان  سازید، و تمثالهای  را منهدم  ایشان  نمایید؛ مذبحهای  عمل  چنین  با ایشان بلکه5.  ساخت

 تو  زیرا که6 . بسوزانید  آتش  را به  ایشان ه تراشید تهای نمایید، و ب  را قطع  ایشان بشکنید و اشیریم
   که  قومهایی  تا از جمیع  است  تو را برگزیده  خدایت یهوه.   هستی  مقدس ، قوم ، خدایت  یهوه برای

  .  خود او باشی  برای  مخصوص اند، قوم  زمین بر روی
 از سایر قومها کثیرتر   که  سبب  این و شما را برنگزید از  خود را با شما نبست  دلخداوند7  

   شما را دوستخداوند     که  جهت  از این لیکن8.  قومها قلیلتر بودید  شما از همه بودید، زیرا که
شما خداوند   پس.  بود، بجا آورد  شما خورده  پدران  برای  خود را که  قسم خواست ، و می داشت می

   بدان پس9 . داد  مصر، فدیه ، پادشاه فرعون   از دست  بندگی خانه آورد، و از   بیرون  قوی را با دست
   او را دوست  که  خود را با آنانی  عهد و رحمت  که  امین  خدا، خدای  تو، اوست ، خدای  یهوه که
،  دارند  او را دشمن  را که و آنانی10 .دارد  می  نگاه رند تا هزار پشتآو دارند و اوامر او را بجا می می

 دارد، تأخیر   او را دشمن  هرکه و به. سازد  می  را هالک ، ایشان  رسانیده  مکافات  ایشان بر روی
   امروز به  من  را که  و احکامی  اوامر و فرایض پس11.  خواهد رسانید  مکافات ، او را بر رویش ننموده
  . دار ، نگاه فرمایم  تو امر می  به  نمودن  عمل جهت

 عهد و   خدایت  یهوه ، بجا آورید، آنگاه  داشته  را بشنوید و آنها را نگاه  احکام این اگر  پس12  
،   داشته و تو را دوست13 .  خواهد داشت ، با تو نگاه  است  خورده  قسم  پدرانت  برای  را که رحمت
 تو را و   و روغن ره و شی  تو را و غله  زمین  تو و میوه  بطن  خواهد داد، و خواهد افزود، و میوه برکت
   تو بدهد، برکت  به  خورد که  قسم  پدرانت  برای  که  تو را، در زمینی  گله های  تو را و بچه  رمه نتاج

، نازاد   نر یا ماده شما،  شما و بهایم  شد، و در میان تر خواهی  قومها مبارک از همه14 .خواهد داد
 بد مصر را   از مرضهای ز تو دور خواهد کرد، و هیچکدام را ا  هر بیماریخداوند و  15 .نخواهد بود

  و تمامی16 . آنها را خواهد آورد  دشمنانت ی برتمام  نخواهد گردانید، بلکه ، برتو عارض دانی  می که
   ننماید، و خدایان  تو برآنها ترحم ، چشم  ساخته کند هالک  می  تو تسلیم  بدست  یهوه قومها را که

  . باشد  تو دام  منما، مبادا برای دت را عبا ایشان
؟   نمایم  را اخراج  ایشان  توانم اند، چگونه  زیاده  قومها از من  این  که  گویی و اگر در دلت17  

.  کرد، نیکو بیاد آور  مصریان  و جمیع  با فرعون  خدایت  را یهوه  آنچه  بلکه  مترس از ایشان18

  هفتمفصل /تثنیه کتاب



275 

   و بازوی  قوی  و دست  و معجزات ، و آیات  است  دیده  چشمانت  را که  عظیمی های  تجربه یعنی19
 از آنها   که  قومهایی ، با همه ، خدایت  یهوه پس.  آورد  آنها بیرون ، تو را به ، خدایت  یهوه دراز را که

 خواهد فرستاد، تا   ایشان  نیز زنبورها در میان  خدایت و یهوه20 . خواهد کرد ن، چنی ترسی می
   خدایت  زیرا یهوه  مترس از ایشان21 . شوند  از حضور تو هالک  ایشان شدگان  و پنهان ماندگان باقی
   قومها را از حضور تو به ، این ، خدایت و یهوه22 .  است  و مهیب  عظیم ، خدای وست ت  در میان که

 صحرا برتو زیاد   وحوشبادا م  نمایی  تلف توانی  نمی  را بزودی  خواهد نمود، ایشان  اخراج تدریج
   اضطراب  را به  خواهد کرد، و ایشان  تو تسلیم  دست  را به ، ایشان  خدایت  یهوه لیکن23 .شوند

 خواهد نمود، تا   تو تسلیم  را بدست  ایشان و ملوک24 . شوند  خواهد نمود تا هالک یشان پر عظیمی
 را   تا ایشان داشت با تو نخواهد   مقاومت ای یار ، و کسی  محو سازی  را از زیر آسمان  ایشان نام

،   بر آنهاست  که  و طالیی  نقره  بسوزانید، به  آتش  را به  ایشان  خدایان و تمثالهای25 .  سازی هالک
   تو، مکروه ، خدای د یهوه نز ، چونکه  گرفتار شوی  دام  خود مگیـر، مبادا از آنها به  مورز، و برای طمع
و    نفرت   نهایت ، از آن  شوی  حرام  آن  خود میاور، مبادا مثل  خانه  را به ز مکروهو چی26 . است

  .  است  حرام  دار چونکه کراهت
  

، بجا آورید، تا   داشته ، حفظ فرمایم  شما امر می  امروز به  من  را که  اوامری تمامی8    

، در   شده اخل بود، د  خورده  شما قسم پدران  برایخداوند    که  زمینی ، زیاد شوید، و به  مانده زنده
   رهبری  در بیابان  سال  چهل ، تو را این ، خدایت  یهوه  را که  راه و بیاد آور تمامی2 . نمایید  تصرف آن

  و را نگاه آیا اوامر ا  بداند، که  تو است  در دل  را که ، بیازماید، و آنچه  ساخته نمود تا تو را ذلیل
 را   تو آن  نه  تو خورانید که  و من را به  ساخت  و گرسنه و او تو را ذلیل3 .  یا نه شت دا خواهی

  کند بلکه  می  تنها زیست  نان  به  نه  انسان دانستند، تا تو را بیاموزاند که  می  پدرانت  و نه دانستی می
 تو در   لباس  سال  چهل در این4 .شود  می  زنده  صادر شود، انسانخداوند   از دهان  که ای  هر کلمه به

 پدر، پسر خود   که  بطوری  که  خود فکر کن  در دل پس5 . نکرد  تو آماس  نشد، و پای مندرس برت
،   داشته  خود را نگاه  خدای و اوامر یهوه6 .  است  کرده دیب تو را تأ  خدایت نماید، یهوه  می را تأدیب
آورد؛   نیکو درمی  زمین  تو را به  خدایت  یهوه زیرا که7 . ترس نما و از او ب  او سلوک ایدر طریقه

   که مینیز8 .شود  می ها و کوهها جاری از دره  ها که ها و دریاچه  و از چشمه  آب  پر از نهرهای زمین
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   که زمینی9 .  است  و عسل  پر از زیتون زیت  که  و انجیر و انار باشد، زمینی و جو و مو پر از گندم
   که  شد؛ زمینی  چیز نخواهی  هیچ  به  محتاج  خورد، و در آن  نخواهی  تنگی  را به  نان  آندر

   خدای  شد، و یهوه ، سیر خواهی و خورده10 . کند  خواهی  مس ، و از کوههایش  است  آهن سنگهایش
  . خواند  خواهی ، متبارک  است ده تو دا  به  نیکو که  زمین  جهت خود را به

 او را   و فرایض  و اوامر و احکام  کنی  خود را فراموش  خدای ، مبادا یهوه  باحذر باش سپ11  
و بنا  نیک های ، و خانه ، سیر شوی مبادا خورده12 .  نداری ، نگاه فرمایم و امر می ت  امروز به  من که

شود، و    تو افزون  و طال برای  تو زیاد شود، و نقره  و گله و رمه13 ،  شوی  ساکن ، در آن کرده
   مصر از خانه  تو را از زمین  خود را که  خدای ، یهوه  تو مغرور شده و دل14  گردد،  تو افزوده مایملک

   مارهای  در آن  که  و خوفناک  بزرگ  تو را در بیابان که15 ،  کنی  آورد، فراموش  بیرون دگیبن
   خارا بیرون  از سنگ و آب ت  برای  نمود، که ی بود، رهبر آب  بی  تشنه و عقربها و زمین  آتشین
 سازد و   بودند، تا تو را ذلیل را ندانسته   آن  پدرانت  من را خورانید که  تو را در بیابان که16 آورد،

   و توانایی  من  قوت  که  خود بگویی مبادا در دل17 . نماید  احسان  و بر تو در آخرتتو را بیازماید
 خود را بیاد آور، زیرا   خدای  یهوه بلکه18.   است  پیدا کرده  را از برایم  توانگری ، این  من دست
   خورده  قسم  پدرانت  برای ، تا عهد خود را که  پیدا نمایی دهد تا توانگری  می  تو قوت  به  که اوست

  .  است  امروز شده بدارد، چنانکهبود، استوار 
 و  ، آنها را عبادت  دیگر نموده  و پیروی خدایان  کنی وش خود را فرام  خدای و اگر یهوه19  
 خداوند   که  قومهایی مثل20 . خواهید شد  هالک  البته  که همد  می ، امروز برشما شهادت  نمایی سجده
   خدای  یهوه  قول  که  جهت  خواهید شد از این  هالک سازد، شما همچنین  می  تو هالک  روی پیش

  .خود را نشنیدید
  

 از   را که ، قومهایی  شده ، تا داخل کنی تو امروز از اردن عبور می.  بشنو  اسرائیل ای9    

 ،  آوری  تصرف ، به  حصاردار است  فلک  تا به  را که  بزرگ تراند، و شهرهای تر و قوی تو عظیم
   یارای  که اند کیست  گفته  که ای  و شنیده شناسی  می  را که عناق  و بلند قد بنی  عظیم  قوم یعنی2
   تو مثل  روی  پیش  که ، اوست ، خدایت  یهوه  که  امروز بدان پس3 . باشد  داشته عناق  با بنی اومتمق
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.   خواهد ساخت  تو ذلیل  روی  خواهد کرد، و پیش  را هالک کند، و او ایشان  عبور می  سوزنده آتش
  .  است  تو گفته  بهخداوند   نمود، چنانکه هی خوا  هالک ، بزودی  نموده  را اخراج  ایشان پس

 و مگو   خود فکر مکن  نماید، در دل  را از حضور تو اخراج ، ایشان ، خدایت  یهوه  چون پس4  
   سبب  به ، بلکه  آورم  تصرف  را به  درآورد تا آن  زمین  این  مرا بهخداوند،   من  عدالت  سبب  به که

   خود و نه  عدالت  سبب  به نه5 .نماید  می  را از حضور تو اخراج  ایشاندخداونها،   امت  این شرارت
   این  شرارت  سبب  به ، بلکه شوی  می  تصرفش  برای  ایشان  زمین  داخل  خویش  راستی دل  سبب به

  برای خداوند   را که  کالمی نماید، و تا آنکه  می  را از حضور تو اخراج ، ایشان ، خدایت ها، یهوه امت
  . بود، استوار نماید  خورده ، قسم  و یعقوب  و اسحاق ، ابراهیم پدرانت
  دهد تا در آن  تو نمی  تو به  عدالت  سبب  نیکو را به  زمین ، این ، خدایت  یهوه  که  بدان پس6  
   خشم  چگونه  که  مکن  بیادآور و فراموش پس7 .  هستی کش  گردن  قومی  زیرا که،  نمایی تصرف
 اینجا   تا به  آمدی  مصر بیرون  از زمین  که  و از روزی  دادی  جنبش  خود را در بیابان  خدای یهوه

  .شدید  می  عاصیخداوند، به  رسیدی
 شد تا شما را  بناک بر شما غضخداوند دادید، و   را جنبشخداوند   خشم و در حوریب8  
 خداوند   را که  عهدی  لوحهای  یعنی  سنگ  تا لوحهای  برآمدم  کوه  به  من  که هنگامی9 . نماید هالک

 .  نوشیدم  آب  و نه  خوردم  نان ؛ نه  ماندم  در کوه  شب  روز و چهل  چهل ، آنگاه ، بگیرم با شما بست
   تمامی  آنها موافق داد و بر  من  خدا را به  انگشت  به  شده  مکتوب  سنگ  دو لوحخداوندو 10

  و واقع11 . شد  بود، نوشته  شما گفته  به  در روز اجتماع  آتش  از میان  در کوهدخداون  که سخنانی
   عهد را به  لوحهای  یعنی  سنگ  دو لوح اینخداوند    که  شب  روز و چهل  چهل شد بعد از انقضای

از مصر    تو که  فرود شو زیرا قوم  زودی ، از اینجا به برخاسته«:   مرا گفتخداوندو 12 داد،  من
  ، بتی  ورزیده  انحراف  زودی  به  را امر فرمودم  ایشان  که اند، و از طریقی  فاسد شده  آوردی بیرون
   و اینک م را دید  قوم این«:  ، گفت  کرده مرا خطابخداوند و 13 ». خود ساختند  برای  شده ریخته
 محو   را از زیر آسمان  ایشان  و نام  سازم  را هالک مرا واگذار تا ایشان14 . هستند کش  گردن قوم
  ».  بوجود آورم  کثیرتر از ایشانتر و  قوی  و از تو قومی کنم

   عهد در دو دست دو لوح و  سوخت  می  آتش  به  و کوه  فرود آمدم ، از کوه  برگشته پس15  
 خود   برای  شده  ریخته ای له، گوسا  ورزیده  خود گناه  خدای  یهوه  به  که ، دیدم  کرده و نگاه16 . بود من

 را   دو لوح پس17 . بودید  برگشته  زودی  بود، به  شما امر فرموده  بهخداوند   که  و از طریقی ساخته
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 روز و  ، چهل  اول  دفعه و مثل18 . ظر شما شکستم، در ن  خود انداخته  و آنها را از دو دست گرفتم
   همه  سبب ، به  نوشیدم  آب  و نه  خوردم  نان ؛ نه فتادم درا  روی  بهخداوند  حضور  به  شب چهل

   هیجان  او را به ، خشم  نموده عملخداوند  در نظر   که  و کار ناشایسته  کرده  شما که گناهان
 سازد،   بود تا شما را هالک بر شما نمودهخداوند  که   خشمی  و حدت  از غضب زیرا که19. آوردید

   شده  بسیار غضبناک  بر هارونخداوندو 20.  نمود  نیز مرا اجابت  مرتبه  آنندخداو، و  ترسیدم می
   شما یعنی و اما گناه21 .  دعا کردم  وقت  نیز در آن رون ها  سازد، و برای بود تا او را هالک

  و ساییدم، نیک  را خرد کرده  و آن  سوزانیدم  آتش  را به  و آن  بودید، گرفتم  ساخته  را که ای گوساله
  .  بود، پاشیدم  جاری  از کوه  که  نهری  را به  شد، و غبارش  غبار نرم تا مثل

   که و وقتی23 . آوردید  هیجان  را بهخداوند   خشم  هتاوه  و مسا و کبروت و در تبعیره22  
 نمایید،  تصرف  ام  شما داده  به  که  بروید و در زمینی ، گفت  فرستاده  برنیع  شما را از قادشخداوند
 شما   که از روزی24 .، آواز او را نشنیدید  نیاورده  او ایمان  شدید و به  خود عاصی  خدای  یهوه از قول

  .اید  ورزیده  عصیانخداوند به  ام را شناخته
، از   بودم  افتاده  که  شب  روز و چهل  چهل  در آن  درافتادم  روی  بهخداوند حضور   به پس25  

  ای«:  ، گفتم استدعا نموده خداوندو نزد 26.  سازد  شما را هالک  بود که  گفتهخداوند   که  جهت این
 مصر  از  قوی  دست  و به  دادی  خود فدیه  عظمت  به  خود را که  خود و میراث ، قوم خداوند یهوه

  دلی آور، و بر سخت را بیاد   و یعقوب  و اسحاق ابراهیم  خود بندگان27 . مساز ، هالک  آوردی بیرون
، بگویند   آوردی  بیرون  ما را از آن  که  زمینی مبادا اهل28 . نظر منما  ایشان  و گناه شرارت و   قوم این

 را   ایشان  بود درآورد، و چونکه  داده  وعده  ایشان  به  که  زمینی  را به  ایشان  خداوند نتوانست چونکه
   قوم  ایشان لیکن29.  سازد  هالک  آورد تا در بیابان  را بیرون ان ایش  جهت ، از این داشت  می دشمن

  ».  آوردی  بیرون  خویش  افراشته  بازوی  خود و به  عظیم  قوت  به  تو هستند که تو و میراث
  

 خود   برایسنگ موافق اولین لوح دو«:   گفت  من  بهخداوند  و در آن وقت10    

 بر   را که  لوحها کلماتی و بر این2 . خود بساز  برای  از چوب تابوتی، و  آی بر  کوه  به ، و نزد من بتراش
   از چوب  تابوتی پس3 ». بگذار ، و آنها را در تابوت ت نوش  بود، خواهم  شکستی  که  اولین لوحهای
   کوه ، به  داشته  دست را در  دو لوح ، و آن  تراشیدم  اولین  موافق  سنگ ، و دو لوح  ساختم سنط
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، در   آتش  از میان  در کوهخداوند   را که  کلمه  ده ، آن  اولین  کتابت  موافق  دو لوح و بر آن4 . برآمدم
 فرود  ، از کوه  برگشته پس5 . داد  من  را بهآنهاخداوند ، و   بود نوشت  شما گفته  به روز اجتماع

 مرا امر خداوند  ، چنانکه ، و در آنجا هست  گذاشتم  بودم  ساخته  که ، و لوحها را در تابوتی آمدم
  . بود فرموده
 مرد و در   کردند، و در آنجا هارون  کوچ  موسیره  به یعقان  از بیروت بنی اسرائیل و بنی(6  

 کردند،   کوچ  جدجوده و از آنجا به7.   پرداخت  کهانت  به  العازار در جایش و پسرش.  شد آنجا دفن
 را جدا کرد،   الوی  سبطخداوند   در آنوقت8 .  است  آب  نهرهای  زمین  که ات یطب  به و از جدجوده

 او   نام  نمایند، و به ، او را خدمت  ایستادهخداوند حضور   را بردارند، و بهخداوند عهد  تا تابوت
 ؛  نیست ی و میراث  نصیب رادرانش ب  را در میان  الوی بنابراین9.   تا امروز است  دهند، چنانکه برکت
  ). بود  گفته  وی  به  خدایت  یهوه ، چنانکه  است  وی  میراثخداوند
 نیز   دفعه ، و در آن  نمودم  توقف  شب  روز و چهل ، چهل  اولین  روزهای  مثل  در کوه و من10  
برخیز و «:   مرا گفتخداوندو 11 . سازد  تو را هالک  نخواستخداوند نمود، و   مرا اجابتخداوند

   بدهم  ایشان  به  که  خوردم  قسم  ایشان  پدران  برای  که  زمینی  شو تا به  روانه  قوم  این  روی یشپ
  ». آورند  تصرف  را به ، آن  شده داخل

   بترسی  خدایت  از یهوه خواهد، جز اینکه  می  از تو چه  خدایت ، یهوه  اسرائیل  ای ن اآل پس12  
   و به  دل  تمامی  خود را به  خدای  و یهوه  بداری ، و او را دوست  نمایی  سلوک  طریقهایش و در همه

  ت خیریت  امروز تو را برای  من  او را که  و فرایضخداوندو اوامر 13 .  نمایی  خود عبادت  جان تمامی
 و  ین و زم،  توست  خدای  یهوه  از آن االفالک  و فلک  فلک اینک14 .  داری ، نگاه فرمایم امر می
نمود، و بعد از   می  را محبت ، ایشان  داشته  تو رغبت  پدران  بهخداوندلیکن 15 .  است  در آن هرآنچه
   غلفه پس16 .  است  امروز شده رگزید، چنانکه قومها ب  شما را از همه ، یعنی  ایشان  ذریت ایشان
   شما خدای  خدای  یهوه  کهزیرا17 . منمایید کشی  سازید، و دیگر گردن  خود را مختون دلهای
 .گیرد  نمی  ندارد و رشوه رفداری ط ، که  است  و جبار و مهیب  عظیم ، و خدای  و رباالرباب خدایان

   ایشان  به  و پوشاک ، خوراک  داشته  را دوست کند، و غریبان  می  را دادرسی زنان  و بیوه یتیمان18
   خدای از یهوه20.  بودید  مصر غریب  در زمین یرا که دارید، ز  را دوست  غریبان پس19. دهد می

 و او  او فخر توست21 . بخور  او قسم  نام  شو و به صق او مل  نما و به ، و او را عبادت خود بترس
  پدران22 .  است  بجا آورده  دیده  چشمانت  که  و مهیبی  عظیم  اعمال  تو این  برای  که  توست خدای
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   کثیر ساخته  آسمان ارگان ست ، تو را مثل  خدایت  یهوه ن مصر فرود شدند و اآل بهتو با هفتاد نفر 
  . است

  

امر او را  و او  و احکام فرایض  و  بدار، و ودیعت  خود را دوست  خدای  یهوه پس11    

اند، و   ندانسته  که گویم  نمی  شما سخن  پسران  به و امروز بدانید، زیرا که2 . نگاهدار  وقت در همه
 و  و آیات3  او را،  افراشته  و بازوی  قوی  و دست  عظمت اند، و نه  شما را ندیده  خدای  یهوه تأدیب
 را  و آنچه4  او بظهور آورد،  زمین  تمامی به مصر، و  ، پادشاه  فرعون  مصر، به  در میان  او را که اعمال
   را برایشان  بحر قلزم  آب  چگونه  کرد، که یشان ا های  ارابه  اسبها و به ، به  لشکر مصریان  به که

  الک امروز ه  را تا به ، ایشانخداوند  نمودند، و چگونه  می  شما را تعاقب  که ، وقتی  ساخت جاری
 و   داتان  به  را که و آنچه6  اینجا رسیدید،  کرد تا شما به ن شما در بیابا  برای  را که و آنچه5 ، ساخت
 و   را و خاندان ، ایشان  خود را گشوده  دهان  زمین  چگونه  کرد، که  رؤبین  بن  الیĤب ن پسرا ابیرام
  لیکن7 . بلعید  اسرائیل  تمامی در میان بود   ایشان  همراه  را که حیات  را، و هر ذی  ایشان های خیمه

  . بود، دیدند  کرده  را کهخداوند   عظیمه  اعمال  شما تمامی چشمان
 شوید و   دارید، تا قوی  نگاه فرمایم  شما امر می  امروز برای  من  را که  اوامری میع ج پس8  
   که  زمینی و تا در آن9 . آورید  تصرف کنید، به  عبور می  آن  گرفتن  برای  را که ، زمینی  شده داخل

  ، عمر دراز داشته بدهد  ایشان  و ذریت  ایشان  را به  آن  خورد که  شما قسم  پدران برایخداوند 
،  شوی  می  داخل  آن  گرفتن  تو برای  که زیرا زمینی10 .  است  شیر و شهد جاری  به  که باشید، زمینی

   باغ  را مثل  و آن کاشتی  خود را می  تخم  در آن ، که  نیست  آمدی  بیرون  از آن  مصر که  زمین مثل
کنید،   عبور می  آن  به  گرفتنش  شما برای  که  زمینی لیکن11 . کردی  می  خود سیراب  پای  به بقول
   برآن  خدایت  یهوه  که  است زمینی12نوشد،   می  آب  آسمان  از بارش  که هاست  کوهها و دره زمین
  .  است  بر آن  پیوسته ا آخر سال ت  سال  از اول  خدایت  یهوه  دارد و چشمان التفات

، بشنوید، و  فرمایم  شما امر می  امروز برای  من  را که اوامری اگر   خواهد شد که و چنین13  
  نمایید،  خود عبادت  جان  تمامی  و به  دل  تمامی  بدارید، و او را به  خود را دوست  خدای یهوه

 و   و شیره  بخشید، تا غله  خواهم  را در موسمش  و آخرین  اولین  باران  شما یعنی  زمین  باران آنگاه14
 .  و سیر شوی  داد تا بخوری واهم خ  علف بهایمت  تو برای و در صحرای15 .  نمایی  خود را جمع غنرو
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و 17 . نمایید  و سجده  دیگر را عبادت ، خدایان  شود و برگشته  شما فریفته باحذر باشید مبادا دل16
 خود   محصول د، و زمین نبار  را مسدود سازد، و باران  شود، تا آسمان برشما افروختهخداوند   خشم

  . شوید  هالک دهد، بزودی  شما می  بهخداوند   که  نیکویی را ندهد و شما از زمین
   عالمت  خود برای  خود جا دهید، و آنها را بر دستهای  و جان  مرا در دل  سخنان  این پس18  

   دهید، و حین  تعلیم خود  پسران و آنها را به19 . باشد  شما عصابه  چشمان ر میانببندید، و د
و 20 . از آنها گفتگو نمایید برخاستنت و   خوابیدن ، و وقت  راه  به  خود، و رفتنت  در خانه نشستنت

 شما بر   پسران  شما و ایام تا ایام21  خود بنویسید، های د و بر دروازه خو  در خانه آنها را بر باهوهای
 بر   افالک  ایام  بدهد، کثیر شود، مثل  ایشان  به ورد که خ  شما قسم  پدران  برایخداوند که  زمینی
  .  زمین باالی

  ، نیکو نگاه فرمایم  شما امر می  به  نمودن  عمل  جهت  به  من  اوامر را که  این زیرا اگر تمامی22  
  شوید، صق او مل ، به فتار نموده او ر  طریقهای  دارید، و در تمامی  خود را دوست  خدای دارید، تا یهوه

 بزرگتر و  های  خواهد نمود، و شما امت ها را از حضور شما اخراج  امت  این  جمیعخداوند  آنگاه23
 شما   شود، از آن  گذارده  شما برآن  پای  کف  که هرجایی24. قویتر از خود را تسخیر خواهید نمود

و 25 .، حدود شما خواهد بود  غربی یای تا در  نهر فرات  و از نهر، یعنی  و لبنان خواهد بود، از بیابان
   شما را بر تمامی  و خوف  شما ترس  خدای ، زیرا یهوه  با شما نخواهد داشت  مقاومت  یارای هیچکس

  .  است  شما گفته  به ، چنانکه  خواهد ساخت زنید مستولی  می  قدم  آن  به  که زمین
   خدای ، اگر اوامر یهوه اما برکت27 . ارمگذ  شما می  پیش  و لعنت کت امروز بر  من اینک26  

   خدای ، اگر اوامر یهوه و اما لعنت28 . نمایید ، اطاعت فرمایم  امر می شما  امروز به  من خود را که
 غیر را   برگردید، و خدایان فرمایم  شما امر می  امروز به  من  که ، از طریقی  ننموده خود را اطاعت

   به  که  زمینی ، تو را به ، خدایت  یهوه  چون  خواهد شد که و واقع29 . نمایید اید، پیروی  نشناخته که
  بال ای  را بر کوه  و لعنت  جرزیم  را بر کوه  برکت  سازد، آنگاه  داخل روی  می  آن  به  گرفتنش جهت
   کنعانیانی ، در زمین  آفتاب  غروب  راه  اردن نیستند پشت  آنطرف آیا آنها به30 .  گذاشت خواهی

  .  موره  نزد بلوطهای  جلجال  ساکنند مقابل  در عربه که
 تو   به  خدایت  یهوه  را که ، زمینی  شده کنید تا داخل  شما از اردن عبور می زیرا که31  

   متوجه پس32 . خواهید شد  ساکن  و در آن گرفت را خواهید   آورید، و آن  تصرف بخشد به می
  . آورید  عمل ، به گذارم  شما می  امروز پیش  من  را که  و احکامی  فرایض ین ا باشید تا جمیع
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   زنده  بر زمین  که  روزهایی تمامی  شما در  که  و احکامی  فرایض اینهاست12    

   تو داده  به  پدرانت  خدای  یهوه  که  آرید، در زمینی  عمل ، به  شده باید متوجه خواهید ماند، می
  .  نمایی  تصرف ر آن، تا د است

  کنند و شما آنها را اخراج  می  خود را عبادت  در آنها خدایان  را که هایی  امت  اماکن جمیع2  
  مذبحهای3.  سبز  زیر هر درخت  بر تلها و خواه  بلند خواه  بر کوههای  نمایید، خواه نمایید خراب می

   بسوزانید، و بتهای  آتش  را به  ایشان های  اشیره را خرد کنید، و  ایشان  را بشکنید و ستونهای ایشان
   خدای با یهوه4 . را از آنجا محو سازید  ایشان  نمایید، و نامهای  را قطع  ایشان  خدایان  شده تراشیده

   شما برگزیند تا نام  اسباط  شما از جمیع  خدای  یهوه  که  مکانی  به بلکه5.  منمایید  عمل خود چنین
   سوختنی های  آنجا قربانی و به6 . آنجا بروید  او را بطلبید و به  مسکن ر آنجا بگذارد، یعنیخود را د
 خود و  ، و نذرها و نوافل  خویش  افراشتنی دستهای  خود، و هدایای  و عشرهای و ذبایح
 شما و  خود بخورید، و  خدای و در آنجا بحضور یهوه7 . را ببرید  خویش  و گله  رمه ایه زاده نخست

   دهد، شادی  برکت  شما، شما را در آن  خدای  یهوه  خود که  دست  شما در هر شغل  خانه اهل
  .نمایید

.  پسند آید، نکنید  در نظر هرکس  آنچه ، یعنی کنیم  ما امروز در اینجا می  هرآنچه موافق8  
  اما چون10 .اید  نشده دهد داخل ی شما م  به شما،  خدای  یهوه  که  و نصیبی  آرامگاه  هنوز به زیرا که9

 شوید، و او  کند، ساکن  می  شما تقسیم  شما، برای ، خدای  یهوه  که ، در زمینی از اردن عبور کرده
   مکانی  به آنگاه11  نمایید،  سکونت دهد تا در امنیت   آرامی  شما از هرطرف  دشمنان شما را از جمیع

 شما امر   به  من  را که  آنجا هرچه  سازد، به  ساکن  خود را در آن ام شما برگزیند تا ن  خدای  یهوه که
   افراشتنی دستهای  خود، و هدایای  و عشرهای  و ذبایح  سوختنی های  بیاورید، از قربانی فرمایم
 خود   خدای  حضور یهوه و به12 . نذر نماییدخداوند   برای  خود که  بهترین  نذرهای ، و همه خویش
  های  دروازه  درون  که  خود، و الویانی  و کنیزان  و غالمان  و دختران  نمایید، شما با پسران شادی

  .  نیست  و نصیبی ای  را با شما حصه  ایشان شما باشند، چونکه
 در  بلکه14 ،  خود را نگذرانی  سوختنی های ی قربان بینی  می  که  در هر جایی  که با حذر باش13  
، و در   خود را بگذرانی  سوختنی های  تو برگزیند در آنجا قربانی  از اسباط  در یکیاوندخد   که مکانی

  .  آوری  عمل ، به تو امر فرمایم   به  من آنجا هرچه
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 تو دهد،   به  خدایت  یهوه  که  برکتی ، موافق  دلت  آرزوی  تمامی  را برحسب  گوشت لیکن15  
 و آهو   از غزال نانکه بخورند چ  و طاهر از آن  نجس بخور؛ اشخاص،   کرده  ذبح هایت  دروازه در همه

 و   و روغن  و شیره عشر غله17 . بریز  بر زمین  آب  را مثل  آن را نخور؛  خون ولی16 .خورند می
 نذر   خود را که  از نذرهای  یک  هیچ  خود مخور، و نه های  خود را در دروازه  و گله  رمه زاده نخست

 در   خدایت  حضور یهوه  آنها را به بلکه18 . خود را  دست  افراشتنی  هدایای خود و  و از نوافل کنی می
   که  و الویانی  و کنیزت  و غالمت  و دخترت  برگزیند، بخور، تو و پسرت  خدایت  یهوه  که مکانی
   شادی  خدایت ر یهوه حضو ه ب  بگذاری  خود را برآن  دست  هرچه  تو باشند، و به های  دروازه درون
  .  ننمایی ، ترک  خود باشی  در زمین  که  روزهایی  را در تمامی  الویان  که با حذر باش19 .نما

   گرداند، و بگویی ، وسیع  است  داده  تو را وعده  که ، حدود تو را بطوری ، خدایت  یهوه چون20  
   آرزوی همه   موافق ، پس  است  مایل دن خور  گوشت  تو به  دل  خورد، زیرا که  خواهم  گوشت که

 بگذارد از تو   خود را در آن ، برگزیند تا اسم ، خدایت  یهوه  که و اگر مکانی21 . را بخور  گوشت دلت
 و از  ام  تو امر فرموده  به ، چنانکه  کن  تو دهد ذبح بهخداوند    خود که  و گله  از رمه دور باشد، آنگاه

 بخور؛   شود، آنها را چنین  و آهو خورده  غزال چنانکه22.  بخور هایت  در دروازه بخواهد  دلت هرچه
 زیرا   را نخوری  خون  که  هوشیار باش لیکن23 . برابر بخورند  طاهر از آن  شخص و  نجس شخص
 را  آن25.  بریز  برزمینش  آب  مثل  را مخور، بلکه آن24.   نخوری  را با گوشت  و جان  است  جان خون

  راستخداوند  در نظر   آنچه  که  نیکو باشد هنگامی  پسرانت  تو و بعد از تو برای مخور تا برای
 که   مکانی ، به  خود را برداشته  و نذرهای  داری  خود را که  موقوفات لیکن26 . ، بجا آوری است

   خدایت  یهوه ذبح خود را بر م  سوختنی های  قربانی  و خون و گوشت27 . برگزیند، بروخداوند
  . را بخور  شود و گوشت  ریخته یت خدا  یهوه  تو برمذبح  ذبایح  و خون بگذران
 تو و بعد   تا برای  بشنوی فرمایم  تو امر می  به  من  را که  سخنانی  این  همه  که  باش متوجه28  

 ابد   تا به  بجا آوری  است ست، نیکو و را ، خدایت  در نظر یهوه  آنچه  که  هنگامی  پسرانت از تو برای
  .نیکو باشد

، از حضور  روی  آنجا می  آنها به  گرفتن  جهت  به  را که هایی ، امت ، خدایت  یهوه  که وقتی29  
، مبادا   باحذر باش آنگاه30.   شوی  ساکن  ایشان ، در زمین  نموده  را اخراج  سازد، و ایشان تو منقطع

   و درباره  نمایی  را پیروی ، ایشان  شده  گرفته  دام  باشند به  شده  هالک از حضور تو بعد از آنکه
 نیز   کردند تا من  عبادت  خود را چگونه ها خدایان  امت  این  که ، بگویی  کرده  دریافت  ایشان خدایان
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 و از   است روه مکخداوند نزد   را که  منما، زیرا هرچه  عمل  خود، چنین ، خدای با یهوه31.   کنم چنین
   خود را نیز برای  و دختران  پسران  اینکه کردند، حتی  خود می  خدایان  برای  دارد، ایشان  نفرت آن

 را   شوید، تا آن  متوجه فرمایم  شما امر می  به  من هر آنچه32 .سوزانیدند  می  آتش  خود به خدایان
  . نکنید  کم آن از   میفزایید و چیزی  برآن  آورید، چیزی  عمل به
  

  یا  شما برخیزد، و آیت  از میان  خواب  یا بیننده ایی  تو نب اگر در میان13    

  ، گفت  تو را خبر داده  از آن  شود که  واقع  یا معجزه  آیت و آن2  شما ظاهر سازد،  برای ای معجزه
   یا بیننده  نبی  آن سخنان3 ،  کنیم ، و آنها را عبادت ماییم ن  پیروی شناسی  نمی  غیر را که خدایان
 خود  ، خدای  آیا یهوه کند، تا بداند که  می  شما، شما را امتحان ، خدای  یهوه  را مشنو، زیرا که خواب
 نمایید و از او   خود را پیروی  خدای یهوه4 نمایید؟  می  خود محبت  جان مامی ت  و به  دل  تمامی را به

و 5 . شوید  او ملحق ، به  نموده ادت او را بشنوید و او را عب دارید، و قول  بترسید، و اوامر او را نگاه
 شما را از   شما که  خدای انگیز بر یهوه  فتنه  سخنان  شود، زیرا که  کشته خوابده  یا بینن  نبی آن

   یهوه که   تا تو را از طریقی  است  داد، گفته  فدیه  بندگی  آورد، و تو را از خانه  مصر بیرون زمین
   را از میان  طور بدی  این  به پس.  سازد ، منحرف  نمایی  سلوک  تو امر فرمود تا با آن  به خدایت

  . کرد خود دور خواهی
   که  تو یا رفیقت آغوش  هم  باشد یا پسر یا دختر تو یا زن  پسر مادرت  که و اگر برادرت6  

 تو   تو و پدران  غیر را که  و خدایان  برویم  گوید که تو باشد، تو را در خفا اغوا کند، و  جان مثل
 و   تو نزدیک  به باشند، خواه  شما می  اطراف  به  که هایی  امت از خدایان7 ،  نماییم نشناختید عبادت

، و   مده  و او را گوش  مکن او را قبول8 ،  دیگر آن  تا اقصای  زمین قصای از تو دور باشند، از ا خواه
  ، دست  رسان  قتل  او را به البته9.   مکن  منما و او را پنهان  نکند و بر او شفقت  رحم  بر وی تو چشم
   سنگسار نما تا بمیرد، چونکه  سنگ و او را به10 .  قوم  تمامی  او دراز شود و بعد دست  قتل  به تو اول

   آورد، منحرف  بیرون ندگی ب ه مصر از خان  تو را از زمین ، که ، خدایت  تو را از یهوه خواست می
   را در میان  امر زشت  بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین  چون  اسرائیلیان و جمیع11 .سازد

  . نخواهند شد شما مرتکب
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،  دهد خبر یابی  می  سکونت  جهت  تو به  به  خدایت  یهوه  که  از شهرهایی  یکی اگر درباره12  
اند  ، گفته  ساخته  شهر خود را منحرف ، ساکنان  رفته  تو بیرون  از میان یعال بل  پسران  بعضی که13

، نیکو   نموده  و تجسس  تفحص آنگاه14 ،  نماییم اید، عبادت  نشناخته ه غیر را ک  و خدایان برویم
   شده  تو معمول  در میان  رجاست  این  باشد که  و یقین  امر، صحیح  اگر این و اینک. استفسار نما

 را  مش و بهای  است  در آن  را با هرچه  و آن  شمشیر بکش  دم  شهر را به  آن  ساکنان البته15 ، است
   و شهر را با تمامی  کن  جمع اش  کوچه  را در میان  آن  غنیمت و همه16 . نما  شمشیر هالک  دم به

د بود و بار دیگر بنا  خواه  ابد تلی به تا  ، و آن  بالکل بسوزان  آتش  به  خدایت  یهوه  برای غنیمتش
 خود   خشم  از شدتخداوند نچسبد تا   دستت  به  چیزی  شده  حرام و از چیزهای17 .نخواهد شد

  بود،  خورده  قسم  پدرانت  برای  که  بنماید، و تو را بیفزاید بطوری  و رأفت ، برتو رحمت برگشته
  فرمایم  تو امر می  امروز به  من  را که  اوامرش ، و همه شنیده خود را   خدای  یهوه  قول  که هنگامی18

  .  باشی  آورده ، بعمل  است  راست  خدایت  در نظر یهوه ، آنچه  داشته نگاه
  

   را مجروح ، خویشتن مردگان  برای   خود هستید، پس  خدای  یهوه شما پسران14    

، و   هستی  مقدس ، قوم ، خدایت  یهوه  تو برایزیرا2 . خود را متراشید  چشمان و مابینمنمایید، 
   او قوم  جهت اند به  زمین  برروی  که هایی  امت  تا از جمیع  است  خود برگزیده تو را برایخداوند 

  . خاص باشی
  و آهو و غزال5 گاو و گوسفند و بز،:  بخورید  که  حیواناتی  است این4 . مخور  چیز مکروه هیچ3  

  به دو حصها ر  سم  که  سم افته شک و هر حیوان6 .  و مهات  و گاو دشتی  و ریم یهو گور و بزکو
 اینها  سم  و شکافتگان  از نشخوارکنندگان لیکن7.  بخورید  را از بهایم  دارد و نشخوار کند، آن شکافته

اینها . ندیست ن سم کنند اما شکافته  نشخوار می ، زیرا که  و ونک  شتر و خرگوش یعنی: را مخورید
   شما نجس  برای کند، این  نشخوار نمی ، لیکن  است  سم  زیرا شکافته و خوک8 .اند  شما نجس برای
  . مکنید  آنها را لمس  آنها مخورید و الش از گوشت.  است

و 10 . دارد، آنها را بخورید پر و فلس  هرچه:  اینها را بخورید  است  در آب  آنچه از همه9  
  .  است  شما نجس رد مخورید، برای ندا لس پر و ف هرچه
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خوار و   و استخوان عقاب:  نخورید  که  آنهایی  است و این12.  طاهر بخورید  مرغان از همه11  
و 15 ؛  آن اجناس   به و هر غراب14 ؛  آن  اجناس  به  و کرکس  شاهینو الشخوار و13نسر بحر، 
 و   و رخم و قائت17  و بوتیمار و قاز؛ و بوم16 ؛  آن ناس اج  و باز، به  دریایی  و جغد و مرغ شترمرغ
 شما  رای بالدار ب  حشرات و همه19.  ؛ و هدهد و شبپره  آن  اجناس ، به و لقلق و کلنک18 ؛ غواص
  . طاهر بخورید  مرغان اما از همه20 . نشوند اند؛ خورده نجس

   اجنبی  تا بخورد، یا به تو باشد بده  های  دروازه  درون غریبی که  مخورید؛ به  میته هیچ21  
  . مپز  را در شیر مادرش و بزغاله.   هستی  مقدس ، قوم ، خدایت  یهوه  تو برای ، زیرا که بفروش
  و به23 .  بده  برآید، البته  از زمین  سال  به  سال  خود را که  مزرعه  محصوالت عشر تمامی22   

 و   و شیره  سازد، عشر غله  خود را در آنجا ساکن زیند تا نام برگ  که  در مکانی  خدایت حضور یهوه
   همه  خدایت هوه از ی  که  را بخور، تا بیاموزی  خویش  و گله  رمه زادگان  خود را و نخست روغن
،   یهوه  که  مکانی  برد، و آن توانی  را نمی  آن  دور باشد که  از برایت و اگر راه24 .  بترسی اوقات
 دهد، از  ، تو را برکت ، خدایت  یهوه  که  بگذارد، وقتی  خود را در آن  خواهد برگزید تا نام، خدایت

   خدایت  یهوه  که  مکانی ، به  خود گرفته  را بدست  و نقره  بفروش  نقره  را به  آن پس25تو دور باشد، 
 و   و مسکرات د و شرابخواهد از گاو و گوسفن  می  دلت  هرچه  را برای و نقره26 .برگزیند، برو

   شادی اندانت با خ ، بخور و خودت ، خدایت ، و در آنجا بحضور یهوه  از تو بطلبد، بده  دلت هرچه
   و نصیبی و را با تو حصه ا  منما چونکه  باشد، ترک هایت  دروازه  اندرون  را که ای و الوی27 .نما

  . نیست
  ندرون، در ا  آورده  بیرون  سال  خود را در همان  عشر محصول  تمام  سال و در آخر هر سه28  
   که زنی  و بیوه  و یتیم  ندارد و غریب  و نصیبی  با تو حصه  چونکه و الوی29 . نما  ذخیره هایت دروازه
   اعمال ، تو را در همه ، خدایت  باشند، بیایند و بخورند و سیر شوند، تا یهوه هایت  دروازه درون
  . دهد ، برکت یکن  می  که دستت

  

هر :  باشد  این  انفکاک و قانون2 .  نمایی ، انفکاک  سال ر هر هفتو در آخ15    

   و برادر خود مطالبه  باشد منفک سازد، و از همسایه  خود داده  همسایه  به  را که  قرضی طلبکاری
 تو   از مال کرد، اما هرآنچه   توانی  مطالبه از غریب3.   است  شده  اعالنخداوند انفکاک  نکند، چونکه
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 تو را خداوند   فقیر نباشد، زیرا که تا نزد تو هیچ4 را منفک سازد،   تو آن  باشد، دست نزد برادرت
  اگر قول5  خواهد داد،  برکت دهد، البته می تو   به  و ملک  نصیب ، برای ، خدایت  یهوه  که در زمینی

 تو امر   امروز به  من  اوامر را که  این ، جمیع  شده متوجه تا   بشنوی  دقت ، را به ، خدایت یهوه
   خواهد داد، و به  برکت  است  گفته ، تو را چنانکه ، خدایت  یهوه زیرا که6.   بجا آوری فرمایم می
   خواهی  بسیار تسلط های  شد، و بر امت  نخواهی  تو مدیون  داد، لیکن  خواهی  بسیار قرض های امت

  . نخواهند شد  بر تو مسلط شاننمود، و ای
 از  بخشد، یکی  تو می ، به ، خدایت  یهوه  که ، در زمینی هایت  از دروازه اگر نزد تو در یکی7  

   البته بلکه8 . را بر برادر فقیر خود مبند ستت مساز، و د  خود را سخت  فقیر باشد، دل برادرانت
  و باحذر باش9 .  بده  او قرض  او به  احتیاج ق، مواف ت قدر کفای  دار، و به  خود را بر او گشاده دست

 تو بر  ، و چشم  است  نزدیک  انفکاک  سال  یعنی  هفتم  سال  باشد، و بگویی  تو فکر زشت مبادا در دل
.  باشد  گناه ، برایت  فریاد برآوردهخداوند و او از تو نزد   او ندهی  به ، چیزی برادر فقیر خود بد شده

، تو را  ، خدایت  کار یهوه  این  عوض  به  آزرده نشود، زیرا که  از دادنش  و دلت  او بدهی  به هالبت10
 فقیر از  چونکه11 . خواهد داد ، برکت کنی  دراز می  خود را بر آن  دست  و هرچه  کارهایت در تمامی
 برادر   خود را برای  دست بته ال گویم ، می  تو را امر فرموده  من  نخواهد شد، بنابراین  معدوم زمینت
  . دار  تو باشند، گشاده  در زمین  و فقیر خود که مسکین
 نماید،   خدمت  سال  شود، و او تو را شش  تو فروخته  به  از برادرانت  عبرانی اگر مرد یا زن12  

، رها  آزاد کرده او را از نزد خود  و چون13 .  کن، رها  او را از نزد خود آزاد کرده  هفتم  در سال پس
  ؛ به  زاد بده  خود البته  و چرخشت  و خرمن او را از گله14 . مساز  روانه دست ، او را تهی یکن می

   مصر غالم  تو در زمین و بیادآور که15 .  او بده  باشد به  داده ا برکت، تو ر ، خدایت  یهوه  که ای اندازه
 تو  و اگر به16 ، فرمایم  تو امر می  را به  این امروز  من نابراین داد، ب ، تو را فدیه ، خدایت  و یهوه بودی

   او را نزد تو خوش دارد و  تو را دوست  تو را و خاندان  چونکه روم  نمی گوید از نزد تو بیرون
با  باشد، و   ابدی  دربدوز تا تو را غالم  به  را با آن ، گوشش  گرفته  درفشی آنگاه17  باشد، گذشته
  . نما  عمل  خود نیز چنینکنیز

 دو برابر اجرت   بد نیاید، زیرا که ، بنظرت کنی ، رها می  او را از نزد خود آزاد کرده و چون18  
  . خواهد داد  تو را برکت کنی  می  در هرچه  خدایت و یهوه.   است  کرده  خدمت  سال اجیر، تو را شش
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 خود،  ، خدای  یهوه  شوند برای  تو زاییده  گله و  از رمه  را که  نرینه زادگان  نخست همه19  
  آنها را به20 . مبر  گوسفند خود را پشم زاده ت و نخس  گاو خود کار مکن زاده  نما، و با نخست تقدیس

.  بخورید  سال  به  سال ات  خانه برگزیند، تو و اهلخداوند    که  خود در مکانی  خدای حضور یهوه
   ذبح  خدایت  یهوه  را برای  دیگر، آن  یا کور یا هر عیب  باشد، مثال لنگ ه داشت  اگر عیبی لیکن21

   غزال  برابر مثل را  طاهر، آن  و شخص  نجس  بخور، شخص هایت  دروازه  را در اندرون آن22.  مکن
  . بریز  بر زمین  آب  را مثل آن.  را مخور اما خونش23 .و آهو بخورند

  

 در  ، بجا آور، زیرا که خدایت ،  یهوه  جهت  را به ار و فصح را نگاهد  ابیب ماه16    

،   یهوه  برای  و گله  را از رمه  فصح پس2 . آورد  بیرون و را از مصر در شب، ت ، خدایت  یهوه  ابیب ماه
،  با آن3 . سازد  ساکن  خود را در آن  نامبرگزیند، تاخداوند    که ، در مکانی  کن ، ذبح خدایت
   از زمین  تعجیل  به  بخور، زیرا که  را با آن  مشقت  نان  فطیر یعنی  روز نان  مخور، هفت هخمیرمای

  پس4 .  بیاد آوری  عمرت تمامی روزهای مصر در   خود را از زمین ، تا روز خروج  آمدی مصر بیرون
  ، ذبح  روز اول  در شام  که  نشود؛ و از گوشتی  دیده  در تمامی حدودت  خمیرمایه  روز هیچ هفت
 تو   به  خدایت  یهوه  که هایت  از دروازه  را در هر یکی فصح5 . نماند  باقی  تا صبح  چیزی کنی می
   ساکن  خود را در آن ، برگزیند تا نام ، خدایت  یهوه  که  در مکانی بلکه6  کرد، توانی ن دهد، ذبح می

  و آن7 .  کن  از مصر ذبح  آمدنت  بیرون ، هنگام  آفتاب  غروب ، وقت  را در شام سازد، در آنجا فصح
  شش8.  برو هایت  خیمه ، به  برخاسته ، برگزیند بپز و بخور و بامدادان ، خدایت  یهوه  که را در مکانی

  .  کار مکن  هیچ  باشد؛ در آن  خدایت  یهوه  برای  مقدس ، جشن  فطیر بخور، و در روز هفتم روز نان
 را   هفته  هفت  خود، شمردن  در زرع  داس  نهادن از ابتدای.  خود بشمار ای بر  هفته هفت9  
   یهوه  که  برکتی  اندازه  را به  خود نگاهدار و آن  دست  نوافلیهها را با هد و عید هفته10.   کن شروع
 و   غالمت و  و دخترت  نما تو و پسرت ، شادی ، خدایت  حضور یهوه و به11 .  تو دهد، بده  به خدایت
 تو باشند، در   در میان  که زنی  و بیوه  و یتیم  باشد و غریب هایت  دروازه  درون  که  و الوی کنیزت
   در مصر غالم و بیاد آور که12.  گرداند  ساکن  خود را در آن  برگزیند تا نام  خدایت  یهوه  که مکانی
  . را بجا آور  فرایض ، این  شده  متوجه ، پس بودی
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 . روز نگاهدار  خود هفت  و چرخشت،  از خرمن  حاصل  کردن ها را بعد از جمع عید خیمه13  
 و   و یتیم  و غریب  و الوی  و کنیزت  و غالمت  و دخترت  نما، تو و پسرت و در عید خود شادی14

   یهوه  برگزیند، برایخداوند    روز در مکانی که هفت15 . باشند هایت  دروازه  درون  که زنی بیوه
   دستت  اعمال  و در تمامی  محصولتمه تو را در ه  خدایت  یهوه  دار، زیرا که  عید نگاه خدایت
  . بود  خواهی  خواهد داد، و بسیار شادمان برکت

 او برگزیند حاضر   که  در مکانی  خدایت  حضور یهوه  به  ذکورانت  جمیع  در سال  مرتبه سه16  
 حاضر  دست  تهیخداوند  حضور ها؛ و به ها و عید خیمه ته عید هف در عید فطیر و شوند، یعنی

  . تو عطا فرماید، بدهد ، به ، خدایت  یهوه  که  برکتی  اندازه  خود به  قدر قوه  به هر کس17 .نشوند
   اسباط دهد برحسب  تو می ، به ، خدایت  یهوه  که هایی  دروازه  در جمیع  و سروران داوران18  

 مساز و   را منحرف داوری19 . نمایند ، داوری  عدل  حکم ا به ر  نما، تا قوم  تعیین خود برایت
   را کج  عادالن سازد و سخنان  حکما را کور می  چشمان  رشوه  مگیر، زیرا که  منما و رشوه طرفداری

دهد،   تو می  به  خدایت  یهوه  را که  و زمینی  مانی  نما تا زنده  را پیروی  کامل انصاف20. نماید می
  .  شوی مالک

   غرس  ساخت  خود خواهی  برای ، که ، خدایت  یهوه  نزد مذبح  درخت  نوع  از هیچ ای اشیره21  
  .دارد  می  را مکروه  آن  خدایت  زیرا یهوه  مکن  خود نصب  برای و ستونی22 .منما

  

 خود   خدای  یهوه ی چیز بد باشد، برا  یا هیچ  عیب  در آن  که گاو یا گوسفندی17    

  .  است  مکروه  خدایت ، نزد یهوه  آن  منما، چونکه ذبح
 پیدا  دهد، مرد یا زنی  تو می  به  خدایت  یهوه  که هایت  از دروازه  تو، در یکی اگر در میان2  
غیر را    خدایان و رفته3 ، از عهد او تجاوز کند،  نموده ه، کار ناشایست ، خدایت  در نظر یهوه شود که
و 4 ، ام  امر نفرموده  من  که آسمان از جنود   یا هر یک  یا ماه  آفتاب  نماید، خواه ، سجده  کرده عبادت
  ت رجاس  این  باشد که  و یقین  اگر راست ؛ و اینک  کن  نیکو تفحص ، پس ، بشنوی  یافته  اطالع از آن

،   است  کرده هایت  کار بد را در دروازه  این  را که  مرد یا زن  آن آنگاه5 .  است  شده  واقع در اسرائیل
   شاهد، آن  دو یا سه از گواهی6 . تا بمیرند  با سنگها سنگسار کن را  مرد یا زن  آور، و آن بیرون

   شاهدان اوال دست7 . نشود  نفـر کشته  یک  از گواهی شود؛  کشته  است  مرگ  مستوجب  که شخصی
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 خود   را از میان  بدی ؛ پس  قوم  تمامی ، دست  شود، و بعد از آن افراشته بر او   کشتنش  جهت به
  . ای دور کرده

، و   و خون  خون  ظهور آید، در میان  شود به  مشکل  بر آن  حکم  که  تو امری اگر در میان8  
 شود،   واقع هایت  در دروازه  که هایی ، از مرافعه  و ضرب  ضرب ، و در میان  و دعوی  دعوی در میان

 در   که  و نزد داوری  کهنه و نزد الویان9 .، برگزیند، برو ، خدایت  یهوه ه ک  مکانی ، به  برخاسته آنگاه
  و برحسب10 .  قضا مخبر خواهند ساخت ز فتوای تو را ا  نما و ایشان ، مسألت  روزها باشد رفته آن

 تا  و هوشیار باش.  نما کنند، عمل  می  تو بیان یبرگزیند، براخداوند   از مکانی که  ایشان  که فتوایی
 دهند، و   تو تعلیم  به  که  شریعتی  مضمون موافق11 .  نمایی  دهند، عمل  تو تعلیم ه ب  هر آنچه موافق
 یا   راست  طرف کنند به  می  تو بیان  برای  که  نما، و از فتوایی  تو گویند، عمل  به  که  حکمی مطابق
،  ، خدایت  حضور یهوه  به  را که  تکبر رفتار نماید، و کاهنی  از روی  که و شخصی12 . مکن تجاوز  چپ
 را از   بدی پس.  شود  کشته  شخص  نگیرد، آن ایستد یا داور را گوش  در آنجا می  خدمت  جهت به

   بار دیگر از روی را بشنوند، خواهند ترسید و  این  چون  قوم و تمامی13.  ای  دور کرده  اسرائیل میان
  .تکبر رفتار نخواهند نمود

،   نموده  تصرف  و در آن  شوی دهد، داخل  تو می ، به ، خدایت  یهوه  که  زمینی  به چون14  
  البته15،   نمایم  بر خود نصب  منند پادشاهی  اطراف  به  که هایی  امت  جمیع  مثل  و بگویی  شوی ساکن

 بساز، و   را بر خود پادشاه  از برادرانت یکی.  نما  برگزیند بر خود نصب  خدایت  یهوه  را که پادشاهی
   خود اسبهای  او برای لکن16.   نمایی  بر خود مسلط توانی  نباشد، نمی  از برادرانت  را که ای مرد بیگانه

   بهخداوند   خود بگیرد، چونکه  بسیار برای  نفرستد، تا اسبهای  مصر پس  را به بسیار نگیرد، و قوم
   بسیار نگیرد، مبادا دلش  خود زنان و برای17 . برنگردید  راه  آن یگر به بار د  است شما گفته
 خود   مملکت  بر تخت و چون18 . نیندوزد  خود بسیار زیاده برای و طال   شود، و نقره منحرف

   خود در طوماری  برای ت اس  کهنه ، نزد الویان  از آن  را از آنچه  شریعت  این خهبنشیند، نس
   خدای  از یهوه  را بخواند، تا بیاموزد که  آن  عمرش  روزهای مه نزد او باشد و ه و آن19 .بنویسد

 او  مبادا دل20 . آورد  عمل ، به  داشته را نگاه   فرایض  و این  شریعت  این  کلمات مهخود بترسد، و ه
 او و   شود، تا آنکه  منحرف  یا راست  چپ  طرف ر به اوام  شود، و از این  افراشته بر برادرانش

  . باشند  داشته  طویل  روزهای  اسرائیل  او در میان  در مملکت پسرانش
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  هدایای.  نباشد  با اسرائیله و نصیبیحص  را  الوی  سبط  و تمامی  کهنه الویان18    

.   نخواهند داشت  خود نصیب برادران  در میان   ایشان پس2.  او را بخورند  و نصیبخداوند  آتشین
  .  است  گفته  ایشان  به ، چنانکه  است  ایشان  نصیبخداوند
گذرانند،   از گوسفند می  از گاو و خواه ، خواه  قربانی  که  از آنانی ، یعنی  از قوم  کاهنان و حق3  

 خود و   و روغن  و شیره  غلهرو نوب4 . بدهند  کاهن  را به شکنبه و   و دو بنا گوش  دوش  که  است این
   برگزیده  اسباطت مه، او را از ه ، خدایت  یهوه زیرا که5 ،  او بده  گوسفند خود را به پشم   چیناول

  . نمایند  خدمتخداوند   نام ه بایستند و ب  همیشه ، تا او و پسرانش است
   در آنجا ساکن  که در اسرائیل   از هر جایی هایت  از دروازه  از یکی  از الویان و اگر احدی6  

   یهوه  نام  به پس7  برگزیند، برسد،خداوند   که  مکانی  خود به  دل  آرزوی  تمامی ، به باشد آمده
 . نماید ایستند، خدمت  میخداوند حضور   در آنجا به  که  از الویانی  سایر برادرانش  خود، مثل خدای

  . خود بفروشد از ارثیت   آنچه  برابر بخورند، سوای های حصه8
  رجاسات  موافق ، یاد مگیر که  شوی دهد داخل  تو می ، به ، خدایت  یهوه  که  زمینی  به چون9  

   پسر یا دختر خود را از آتش  نشود که  یافت  تو کسی و در میان10 .  نمایی ها عمل  امت آن
 از دهکنن  سؤال  ساحر و نه و نه11 ادوگر، ج  افسونگر و نه گو و نه  غیب  فالگیر و نه بگذرانند، و نه

 کارها را کند، نزد   این زیرا هرکه12. کند  می  مشورت  از مردگان  که  کسی  و نه  رمال  و نه اجنه
 .کند  می ها را از حضور تو اخراج، آن ، خدایت ، یهوه  رجاسات  این  سبب  و به  است  مکروهخداوند

 و  گویان  غیب  به کنی  می  تو آنها را بیرون  که هایی  امت زیرا این14 . اش ب ، کامل ، خدایت نزد یهوه13
  .  بکنی  چنین گذارد که ، تو را نمی ، خدایت گیرند، و اما یهوه  می  گوش فالگیران
 خواهد گردانید،  ث تو مبعو  برای  من ، مثل  تو از برادرانت  را از میان ، نبیای ، خدایت یهوه15  
،   نموده  خود مسألت  خدای  از یهوه  در روز اجتماع  در حوریب  هر آنچه موافق16 .شنویداو را ب
و 17 ». ، مبادا بمیرم  را دیگر نبینم  عظیم  آتش ، و این  خود را دیگر نشنوم  خدای آواز یهوه«:  گفتی

   مثل  ایشان  برادران میان از   ایشان  را برای نبیای18 . گفتند نیکو گفتند آنچه«:   گفت  من  بهخداوند
   به  فرمایم او امر  به  و هر آنچه  گذاشت  خواهم  دهانش  خود را به  کرد، و کالم  خواهم تو مبعوث

   از او مطالبه ، من گوید نشنود  من  اسم  او به  مرا که  سخنان  که و هر کسی19 .  خواهد گفت ایشان
،   امر نفرمودم  گفتنش  به  گوید که  سخن  من  اسم ، به  نموده  جسارت  که و اما نبیای20 . کرد خواهم

  هجدهمفصل /تثنیه کتاب



292 

 را  سخنی«:   خود گویی و اگر در دل21 ». شود  کشته  البته  نبی ید، آن گو  غیر سخن  خدایان  اسم یا به
 گوید،   سخنخداوند   اسم  به  نبی  که هنگامی22 ».  نماییم  تشخیص ، چگونه  است  نگفتهخداوند  که
   آن  نبی  آن ، بلکه  است  نگفتهخداوند    که  است  امری  نرسد، این  انجام  نشود و به  چیز واقع ر آناگ

  .  از او نترس پس.   است  تکبر گفته را از روی
  

 تو   را به  ایشان ، زمین ، خدایت  یهوه ها را که  امت  این  خدایت  یهوه  که وقتی  19    

   سه پس2 ،  شوی  ساکن  ایشان های  و خانه، در شهرها  شده  ایشان وارث سازد، و تو  دهد منقطع می
.  دهد، جدا کن  تو می  به  ملکیت  جهت ، به ، خدایت  یهوه  که  زمینی  خود در میان شهر را برای

کند،   می  تو تقسیم  برای  خدایت  یهوه  خود را که ، و حدود زمین  کن  خود درست  را برای شاهراه3
  . در آنجا فرار کند ، تا هر قاتلی  کن  قسمت سه

   خود را نادانسته یه همسا هر که:  ماند ، زنده  آنجا فرار کرده  به  که  قاتلی  حکم  است و این4  
 در   درخت  بریدن  خود براییه با همسا  که  کسی مثل5 .  نداشت  از او بغض  از آن  قبلبکشد، و
  ، به  رفته  بیرون  از دسته  تبر را بلند کند، و آهن  درخت  نمودن طع ق  برای  برود، و دستش جنگل

   وقتی مبادا ولی خون6 . ماند ، زنده  شهرها فرار کرده  از آن  یکی  به  بخورد تا بمیرد، پس اش همسایه
، و او ، او را بکشد  رسیده  وی  به  راه  مسافت  سبب  کند، و به  را تعاقب  قاتل  است  گرم  دلش که

  ، گفتم  تو را امر فرموده  من  جهت از این7 .  نداشت  او را پیشتر بغض چونکه نباشد،   موت مستوجب
  .  شهر جدا کن  خود سه برای

 گرداند،   وسیع  است  خورده  قسم  پدرانت  به  که  طوری ، حدود تو را به ، خدایت و اگر یهوه8  
   این و اگر تمامی9 ،  است  داده  وعده  پدرانت  به  آن  دادن  به  که تو عطا فرماید،  را به  زمین و تمامی

،   داشته  خود را دوست  خدای  یهوه  که ، بجا آوری  داشته  نگاه فرمایم  تو می  امروز به  من اوامر را که
  تا خون10 .  خود مزید کن  برای  سه بر این شهر دیگر   سه ، آنگاه  نمایی  او دائما سلوک  طریقهای به
 تو   بر گردن  نشود، و خون دهد، ریخته  تو می  به  ملکیت  برای  خدایت  یهوه  که  در زمینی گناه بی

  .نباشد
، او را   او باشد و بر او برخاسته ، در کمین  داشته  خود را بغض یه همسا  اگر کسی لیکن11  
، او   فرستاده  شهرش  مشایخ آنگاه12 رار کند، شهرها ف  از این  یکی ه بمیرد، و ب  بزند که  مهلک ضرب
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   تو بر او ترحم چشم13 . شود  کنند، تا کشته  تسلیم خون ولی   دست را از آنجا بگیرند، و او را به
  . تو نیکو باشد ، و برای  دور کنی  را از اسرائیل گناهی  بی نکند، تا خون

 تو خواهد آمد، در   دست  به  تو که در ملکاند،   گذاشته  پیشینیان  خود را که یهحد همسا14  
  . مساز دهد، منتقل  تو می  به  تصرفش  برای  خدایت  یهوه  که زمینی

   باشد، به  کرده  که  گناهانی  از جمیع  هر تقصیر و هر گناه  برنخیزد، به  شاهد بر کسی یک15  
،   برخاسته  بر کسی اگر شاهد کاذبی16 . شود  ثابت  شاهد هر امری  سه ی گواه  دو شاهد یا به گواهی

 حضور  ، به  است  ایشان  در میان  منازعه  که  هر دو شخصی آنگاه17  دهد، ت شهاد  معصیتش به
، نیکو  و داوران18 . باشند، حاضر شوند  زمان  در آن  که  و داورانی  حضور کاهنان و به دخداون
  باشد،  داده  دروغ در خود شهادت و بر برا است   اگر شاهد، شاهد کاذب  نمایند، و اینک تفحص

 را از  دی طور رفتار نمایند، تا ب  نماید، با او همان  با برادر خود عمل  او خواست  که  طوری  به پس19
  کار  این  مثل  بشنوند، خواهند ترسید، و بعد از آن  مردمان یه بق و چون20 .  خود دور نمایی میان
   عوض  به ، و چشم  جان  عوض  به  نکند، جان  تو ترحم و چشم21 .نخواهند کرد شما   در میان زشت
  . پا  عوض  و پا به  دست  عوض  به ، و دست  دندان  عوض  به ، و دندان چشم

  

   را زیاده ها و قومی ، و اسبها و ارابه  روی  خود بیرون  با دشمن  مقاتله  برای چون20    

و 2 . ، با توست  است صر برآورده م  تو را از زمین  که  خدایت  زیرا یهوه مترس  ، از ایشان از خود بینی
  ای«:  را گوید و ایشان3  سازد  را مخاطب ، قوم  آمده پیش   کاهن  شوید، آنگاه  نزدیک  جنگ  به چون

ود، و از  نش شما ضعیف روید؛ دل  می  خود پیش  با دشمنان له مقات شما امروز برای!  بشنوید اسرائیل
 شما با  رود، تا برای  شما، با شما می ، خدای زیرا یهوه4 . مباشید  و هراسان  و لرزان  ترسان ایشان

   که کیست«: ، گویند  کرده  را خطاب ، قوم و سروران5 ». دهد  شما را نجات  کرده ا جنگ شم دشمنان
   خود برگردد، مبادا در جنگ  خانه، به ده ش ؛ او روانه  است نکرده   را تخصیص ، آن  نو بنا کرده خانه
   نکرده  را حالل ، آن  نموده  غرس  تاکستانی  که و کیست6 . نماید  را تخصیص  آن د و دیگریبمیر
و 7 . کند  را حالل  آن یرد، و دیگری بم  خود برگردد، مبادا در جنگ نه خا ، به  شده ؛ او روانه است

 خود برگردد،  نه خا ، به  شده ، او روانه  است  در نیاورده  نکاح  به،  نامزد کرده  دختری  که کیست
: ، گویند  کرده  را خطاب  نیز قوم و سروران8 ». درآورد کاح ن  او را به  بمیرد و دیگری مبادا در جنگ

  بیستمفصل /تثنیه کتاب



294 

  مثل  رانش براد  برگردد، مبادا دل اش  خانه ، به  شده ؛ او روانه  است دل  و ضعیف  ترسان  که کیست«
  ، سرداران  شوند، بر سر قوم  فارغ  قوم  به نمودن  از تکلم  سروران و چون9 ». شود  او گداخته دل

  .لشکر مقرر سازند
و اگر تو 11 .  ندا بکن  صلح  را برای ن، آ  نمایی  جنگ  تا با آن  آیی  نزدیک  شهری  به چون10  
   شوند، به  یافت  در آن  که  قومی  تمامی ید، آنگاه تو بگشا ها را برای  بدهد، و دروازه  صلح را جواب

 را   آن نمایند، پس  ، با تو جنگ  نکرده و اگر با تو صلح12 . نمایند  دهند و تو را خدمت زیهتو ج
 شمشیر   دم  را به ذکورانش   تو بسپارد، جمیع  دست  را به ، آن ، خدایت  یهوه و چون13 .  کن محاصره
   خود به  را برای  غنیمتش  تمامی  در شهر باشد، یعنی  و آنچه  و بهایم  و اطفال ان زن لیکن14 . بکش
 از تو   که  شهرهاییمه ه به15 . تو دهد، بخور  به  خدایت  یهوه  خود را که  دشمنان  ببر، و غنایم تاراج

   که هایی  امت  این رهایاما از شه16 . رفتار نما ها نباشند، چنین امت   این  از شهرهای بسیار دورند که
   حتیان  را، یعنی  ایشان بلکه17 . مگذار  را زنده نفس  ذی د، هیچده  می  ملکیت ، تو را به ، خدایت یهوه

  ، تو را امر فرموده ، خدایت  یهوه  را، چنانکه  و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و کنعانیان و اموریان
 خود   با خدایان  ایشان  که  رجاساتی  همه  موافق  ندهند که  را تعلیمتا شما18.  ساز  هالک ، بالکل است
  . کنید  خود، گناه ، خدای  یهوه و به.  نمایید نمودند، عمل  می عمل

، تبر بر   نمایی  بسیار محاصره  را روزهای ، و آن  کنی  جنگ  با آن  شهری  گرفتن  برای چون19  
 منما، زیرا آیا   آنها را قطع  پس خوری  از آنها می چونکه. از مس  و آنها را تلف  مزن درختهایش

   که  نیست  درختی دانی  می  که و اما درختی20 ؟  نمایی صره را محا  تا آن  است  صحرا انسان درخت
  کند، بنا کن  می  با تو جنگ  که  بر شهری  نما و سنگری ، قطع  ساخته  را تلف  شود آن  خورده از آن
  . شود دمتا منه

  

 در  دهد، مقتولی  تو می  به  تصرفش ، برای ، خدایت  یهوه  که زمینیاگر در 21    

،   آمده  تو بیرون  و داوران  مشایخ آنگاه2 ،  او کیست  قاتل  نباشد که علوم، پیدا شود و م صحرا افتاده
   مقتول  به یکتر نزد که  و اما شهری3 .، بپیمایند  است  مقتول ر اطراف د  را که  شهرهایی مسافت
و 4 .اند، بگیرند  نبسته  آن  به ، و یوغ  نزده  خیش  با آن  را که  رمه له شهر گوسا  آن ، مشایخ است

   خیش  باشد و در آن  جاری  همیشه  در آن  آب  که ای  را در وادی  گوساله  شهر آن  آن مشایخ
  الوی و بنی5.  را بشکنند  گوساله ، گردن  در وادی باشند، فرود آورند، و آنجا  نکرده ، و شخم نزده
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  نام  نمایند، و به ا او را خدمت ت  است  را برگزیده  ایشان  خدایت  یهوه  بیایند، چونکه  نزدیک کهنه
   مشایخ و جمیع6 . پذیرد  فیصل  و هر آزاری نازعه هر م  ایشان  قول  دهند، و برحسب  برکتخداوند

   در وادی  گردنش  که ای  خود را بر گوساله ، دستهای  است  مقتول تر به یک نزد  که  شهری آن
 ما  ، و چشمان  را نریخته  خون  ما این دستهای«: ، بگویند  داده و جواب7 .، بشویند  است  شده شکسته
 در  گناه  بی  خون  بیامرز، و مگذار که ای  داده  فدیه  را که  خود اسرائیل  قومخداوند  ای8.   است ندیده
   را از میان گناه  بی  خون پس9 . عفو خواهد شد  ایشان  برای خون  پس» . بماند  تو اسرائیل  قوم میان

  . ای  آورده  عمل  به  است  راستخداوند در نظر   آنچه  که  هنگامی ای  کرده خود رفع
  م تسلی  دستت  را به  ایشان  خدایت ، و یهوه  کنی  خود جنگ  تا با دشمنان  روی  بیرون چون10  

   و بخواهی  او بشوی ، عاشق  دیده  صورتی  خوب  زن  اسیران و در میان11 ،  را اسیر کنی نماید و ایشان
 خود را  را بتراشد و ناخن خود ببر و او سر خود   خانه  او را به پس12 ، ی خود بگیر  زنی او را به
   ماه  پدر و مادر خود یک ، در خان تو بماند، و برای  کرده  خود را بیرون  اسیری و رخت13 .بگیرد
   راضی و اگر از وی14 . تو خواهد بود ر او بشو و او زن، شوه  او درآمده  به  گیرد، و بعد از آن ماتم

   چونکه  مکن  او سختی  و به  هرگز مفروش  نقره  او را به ، لیکن  رها کن  دلش  خواهش ، او را به نباشی
  . ای  کرده  را ذلیلاو

 هر دو   و مکروهه ، و محبوبه  مکروهه  و یکی  محبوبه  باشد، یکی  را دو زن و اگر مردی15  
   خود را به  اموال  که  در روزی پس16 باشد،  زاده  نخست  بزایند، و پسر مکروهه  پسران برایش
  ، حق  است ادهز  نخست  که کروهه را بر پسر م تواند پسر محبوبه  نماید، نمی  تقسیم  خویش پسران
، او را   داده  پسر مکروهه  خود را به  اموال  از جمیع  مضاعف ای  حصه بلکه17 . دهد زادگی نخست
 او   از آن زادگی  نخست  و حق  اوست  قوت  او ابتدای  اقرار نماید، زیرا که  خویش دهزا نخست

  .باشد می
   مادر خود را گوش  پدر و سخن  سخن انگیز باشد، که  و فتنه  سرکش اگر کسی را پسری18  

  ، نزد مشایخ  او را گرفته پدر و مادرش19  را نشنود،  نمایند ایشان ندهد، و هر چند او را تأدیب
انگیز   و فتنه  پسر ما سرکش این«:  گویند  شهرش  مشایخ و به20.  بیاورند اش  محلهزه دروا  به شهرش
   سنگ  او را به  شهرش  اهل  جمیع پس21» .  و میگسار است شنود و مسرف  ما را نمی ، سخن است

 بشنوند،   چون  اسرائیل  و تمامی ای  خود دور کرده  را از میان  بدی سنگسار کنند تا بمیرد، پس
  .خواهند ترسید
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دار   ، و او را به شود  باشد و کشته ، کرده  است  موت  مستلزم  را که  گناهی و اگر کسی22  
 بر دار  ، زیرا آنکه  کن  روز دفن  در همان او را البته.  بر دار نماند  در شب بدنش23 ،  باشی کشیده
  دهد، نجس  می  ملکیت ، تو را به ، خدایت  یهوه  را که  تا زمینی  خدا است  شود ملعون آویخته
  . نسازی

  

   البته را آن.   رومگردان، از او  بینی  شده اگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم22    

 خود  نه خا  را به ، آن  تو نباشد یا او را نشناسی  نزدیک و اگر برادرت2 . نزد برادر خود برگردان
   کن  او چنین  االغ و به3 . او رد نما  را به  آن د، آنگاه نمای  را طلب  آن بیاور و نزد تو بماند، تا برادرت

   چنین  باشی  شود و یافته  از او گم  که  برادرت ده هر چیز گمش  به نما و  عمل  چنین  لباسش و به
  .  از او روگردانی توانی  نما، نمی عمل

  .  را با او برخیزان  آن ، البته  رومگردان ، از آن  بینی  افتاده  را در راه  یا گاو برادرت اگر االغ4  
   یهوه  را کند مکروه  این  زیرا هر که را نپوشد،  زن  نباشد، و مرد لباس  مرد بر زن متاع5  
  .  توست خدای

ها   بچه ، و در آن  یا بر زمین  بر درخت  نظر تو آید، خواه  به  در راه  مرغی نهاگر اتفاقا آشیا6  
 و   رها کن مادر را البته7 .ها مگیر ، مادر را با بچه نشستهها یا تخمها  یا تخمها باشد، و مادر بر بچه

  .  تو نیکو شود و عمر دراز کنی  خود بگیر، تا برای رایها را ب بچه
 بر   بیفتد و خون  از آن  بساز، مبادا کسی  خود دیواری بام ، بر پشت  نو بنا کنینه خا چون8  

  .  خود بیاوری نهخا
   و هم ای  کاشته  که  تخمی  هم ، یعنی  آن  مکار، مبادا تمامی  تخم  خود دو قسم در تاکستان9  
  . شود ، وقف  تاکستان لمحصو

  .، شیار منما  کرده  جفت  را با هم گاو و االغ10  
  .  مپوش  با هم  و کتان  از پشم  مختلط چهپار11   
  .ها بساز ، رشته پوشانی  می  آن  خود را به  خود که  رخت شهبر چهار گو12  
   حرف و اسباب14 رد، دا  بدو درآید، او را مکروه  گیرد و چون  خود زنی  برای اگر کسی13  

، او   نمودم  او نزدیکی  به  و چون  را گرفتم  زن  دهد و گوید این  بد شهرت ، از او اسم بدو نسبت داده
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 شهر  مشایخ، نزد   دختر را برداشته  بکارت  دختر عالمت  پدر و مادر آن آنگاه15 ،  نیافتم  باکرهرا
ز ، و ا ام  زنی داده  مرد به  این دختر خود را به«:  بگوید خ مشای و پدر دختر به16 . بیاورند نزد دروازه
، و   نیافتم گوید دختر تو را باکره ، می  داده  بدو نسبت  حرف  اسباب و اینک17  دارد، او کراهت
   آن  مشایخ پس18 . شهر بگسترانند  مشایخ  را پیش  جامه پس» .  است  این  دختر من  بکارت عالمت

 پدر دختر بدهند  ، به  نموده  جریمه  نقره و او را صد مثقال19 . کنند ، تنبیه ا گرفته مرد ر آنشهر 
تواند   نمی  عمرش  خواهد بود و در تمامی  وی و او زن.   است  آورده  بدنامی  اسرائیل  بر باکره چونکه

  .او را رها کند
 دختر را  آنگاه21 پیدا نشود، دختر   آن  بکارت مت باشد، و عال  راست  سخن  اگر این لیکن20  

 در   سنگسار نمایند تا بمیرد، چونکه  او را با سنگ  شهرش  آورند، و اهل  بیرون  پدرش نهنزد در خا
  . ای  خود دور کرده  را از میان  بدی پس.   است  نموده  قباحتی ، در اسرائیل  پدر خود زنا کرده نهخا

   مردی  هر دو یعنی  باشد، پس  همبستر شده رداری شوه  با زن  شود که  یافت اگر مردی22  
  . ای  دور کرده  را از اسرائیل  بدی پس.  شوند ، کشته  و زن  است  خوابیده  با زن که

، با او همبستر شود،   او را در شهر یافته  نامزد شود و دیگری  مردی  به ای اگر دختر باکره23  
 را با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند؛  ، ایشان  آورده  بیرون شهر  را نزد دروازه  هر دو ایشان پس24

،   ساخت خود را ذلیلیه  همسا  زن  در شهر بود و فریاد نکرد، و مرد را چونکه اما دختر را چونکه
  . ای  خود دور کرده  را از میان  بدی پس

، با او بخوابد،   آورده او زور  مرد به  نامزد را در صحرا یابد و آن  مرد دختری اما اگر آن25  
 زیرا بر دختر، گناه   مکن و اما با دختر هیچ26.  شود  با او خوابید، تنها کشته  مرد که  آن پس

 ، او را بکشد، خود برخاستهیه  بر همسا  کسی  که  است  آن  مثل  این ، بلکه  نیست  موت مستلزم
  . نبود ای  رهاننده رد و برایش و دختر نامزد فریاد برآو  او را در صحرا یافت چونکه27

 شود و ، با او همبستر  نامزد نباشد بیابد و او را گرفته  را که ای  دختر باکره و اگر مردی28  
   پدر دختر بدهد و آن  به  نقره  مثقال  پنجاه  است  با او خوابیده  مرد که  آن آنکه29 گرفتار شوند،

  .تواند او را رها کند  نمی  عمرش  و در تمامی  است خته سا  او را ذلیل  او باشد، چونکه دختر زن
  . نسازد منکشف  پدر خود را  پدر خود را نگیرد و دامن  زن  کس هیچ30  
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  .نشودخداوند    جماعت داخل  باشد،  بریده  و آلت  بیضه  کوبیده  که شخصی23    

   جماعت  از او داخل دی اح  دهم  تا پشت  نشود، حتیخداوند  جماعت  داخل ای دهزا حرام2  
   از ایشان ، احدی  دهم  تا پشت حتی.  نشوندخداوند   جماعت  داخل  و موآبی عمونی3 . نشودخداوند

   نان  به  آمدید، شما را در راه  شما از مصر بیرون  که زیرا وقتی4 . نشودخداوند   جماعت هرگز داخل
 اجیر کردند تا تو را   نهرین  بعور را از فتور ارام  بن ام بلع  که  جهت  نکردند، و از این  استقبال و آب
   تو، به  جهت  را به  لعنت  خدایت  یهوه  را بشنود، پس  بلعام  نخواست  خدایت  یهوه لیکن5.  کند لعنت
   جویای  عمرت ابدا در تمامی6.  داشت  می  تو را دوست  خدایت  یهوه  نمود، چونکه  تبدیل برکت
  .  مباش  ایشان عادت و س خیریت
   وی  در زمین  مدار چونکه  را دشمن ، و مصری  برادر توست  مدار چونکه  را دشمن ادومی7  
  . شوندخداوند   جماعت  داخل  سوم  شوند، در پشت  زاییده  از ایشان  که اوالدی8.   بودی غریب

  . دار هر چیز بد نگاه را از  ، خویشتن  روی  بیرون  دشمنانت  مقابله چون در اردو به9  
  خل رود و دا  نجس شود، از اردو بیرون  شب  از احتالم  باشد که  شما کسی اگر در میان10  

 اردو   کند، داخل  غروب  آفتاب  کند، و چون  غسل  شود، با آب  نزدیک  شب چون11 .اردو نشود
  .شود

   تو میخی  اسباب و در میان13 . وی ر  آنجا بیرون و باشد تا به از ارد  بیرون و تو را مکانی12  
   یهوه زیرا که14.   بپوشان  خود را از آنله، فض  و برگشته  بکن  با آن نشینی  می  بیرون باشد، و چون

   نماید؛ پس  تو تسلیم  را به ، دشمنانت خرامد تا تو را رهایی داده  تو می  اردوی  در میان خدایت
  .، از تو روگرداند  تو دیده ز پلید را در میان باشد، مبادا چی  تو مقدس اردوی

   تو در مکانی با تو در میان16 . مسپار یش آقا  خود نزد تو بگریزد، به  از آقای  را که غالمی15  
 شـود، و بر او جفا   پسنـد آیـد، ساکـن  نظـرش  بـه  تـو کـه  از شهرهـای برگزینـد در یکــی  که
  .منما

 و   فاحشه اجرت18 . نباشد  لواطی  اسرائیل ن نباشد و از پسرا ای  فاحشه ئیل اسرا از دختران17  
   خدایت  هر دو نزد یهوه  این  میاور، زیرا که  خدایت  یهوه ه خان  به  نذری  هیچ  را برای  سگ قیمت
  .  است مکروه
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 سود هر   به و نه   سود آذوقه  به  و نه  سود نقره  به  نه  مده  سود قرض برادر خود را به19  
 سود  ، اما برادر خود را به  بدهی  سود قرض  به توانی  را می غریب20 .شود  می  سود داده ه ب  که چیزی
   دستت  هر چه ، تو را به شوی  می  آن  داخل  تصرفش  برای  که  در زمینی  خدایت  تا یهوه  مده قرض

  . دهد ، برکت کنی  دراز می را بر آن
   خدایت  یهوه  تأخیر منما، زیرا که  آن  در وفای کنی  می  خدایت  یهوه  برای ی نذر چون21  

،  نمایی ابا  اما اگر از نذر کردن22 . خواهد بود  تو گناه ود، و برای خواهد نم  را از تو مطالبه  آن البته
   آنچه ، موافق  بجا آوری  که  آید، هوشیار باش  بیرون  از دهانت  را که آنچه23 . نخواهد بود تو را گناه

  . ای  خود گفته  زبان  و به ای  خود نذر کردهده از ارا  خدایت  یهوه برای
 بخور، اما در   سیری  به خواهی  می ، از انگور، هر چه  خود درآیی یه همسا  تاکستان  به چون24  
  . مگذار  خود هیچ ظرف

 بر  ، اما داس  خود بچین  دست ا را بهه ، خوشه  شوی خود داخلیه  کشتزار همسا  به چون25  
  . خود مگذار یه همسا کشت

  

 خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از   نکاح ، به  گرفته  زنی  کسی چون24    

  اش  دهد، و او را از خانه ، بدستش  نوشته ای نامه  طالق  در او بیابد، آنگاه  ناشایسته  چیزی  که این
 دارد  و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه3.  شود  دیگری ، برود و زن  شده  او روانه هو از خان2. رها کند
 او را  ه دیگر ک  رها کند، یا اگر شوهری اش  بدهد و او را از خانه  دستش ، به  نوشته ای نامه و طالق

 خود   نکاح و را به ا تواند دوباره  بود، نمی  او را رها کرده  که شوهر اول4 ، بمیرد،  گرفت  زنی به
   بر زمینی پس.   است  مکروهخداوند نظر   به  این ، زیرا که  است  شده  ناپاک  که بعد از آن. درآورد

  . میاور دهد، گناه  می  ملکیت ، تو را به ، خدایت  یهوه که
   تا یک نشود،  او تکلیف  کار به  نرود، و هیچ  بگیرد، در لشکر بیرون ای  تازه  زن  کسی چون5  

  .، مسرور سازد  است  گرفته  را که خود آزاد بماند، و زنینه  در خا سال
  .  است  گرو گرفته  را به  جان  گرو نگیرد، زیرا که  را به  آن  باالیی  آسیا یا سنگ هیچکس6  
یا  کند  ، بر او ظلم  را دزدیده اسرائیل  خود از بنی  از برادران  یکی  شود که  یافت اگر کسی7  

  . ای  خود دور کرده  را از میان  بدی  شود، پس  دزد کشته بفروشد، آن
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   دقت  دهند، به  شما را تعلیم  کهنه  الویان  هر آنچه  به  که  هوشیار باش  برص بالیه دربار8  
بیاد 9 .نمایید   عمل ، هوشیار باشید که  امر فرمودم  ایشان  به  آنچه  نمایید و موافق ، عمل  نموده توجه

  . آمدید  شما از مصر بیرون  که  کرد، وقتی  چه  با مریم  در راه  خدایت  یهوه آور که
 . مشو  داخل اش  خانه  گرو به تن گرف ، برای  دهی  قرض  خود هر قسمیه همسا  به چون10  

 اگر مرد و12 . آورد  گرو را نزد تو بیرون هید  می  او قرض  به  که  تا شخصی  بایست  بیرون بلکه11
  ، تا در رخت  بده  او پس ، گرو را به  آفتاب  غروب  وقت  به البته13 . یر باشد در گرو او مخوابفق

  . خواهد شد  شمرده ، عدالت  خدایت  حضور یهوه  دهد و به خود بخوابد و تو را برکت
   در زمینت  که ی از غریبان  و خواه  از برادرانت  باشد، خواه  فقیر و مسکین  که بر مزدوری14  

   غروب  بر آن ، و آفتاب  را بده  روز مزدش در همان15 . منما  تو باشند ظلم های دروازه  در اندرون
فریاد برآورد و خداوند ، مبادا بر تو نزد   است  بسته  آن  خود را به  و دل  او فقیر است نکند، چونکه

  . باشد  تو گناه برای
  هر کس.  شوند  کشته  پدران  عوض  به  پسران  نشوند، و نه کشته   پسران  عوض  به پدران16  
  . شود  خود کشته  گناه برای

 در  و بیاد آور که18 . گرو مگیر  را به  بیوهمه مساز، و جا  را منحرف  و یتیم  غریب داوری17  
   این  که فرمایم امر می تو را   من بنابراین.  داد ، تو را از آنجا فدیه ، خدایت  و یهوه  بودی مصر غالم

  .  داری کار را معمول
،   کنی  فراموش ای ، بافه ، و در مزرعه  درو کنی  خویشعه خود را در مزر  محصول چون19  
مه  تو را در ه  خدایت  باشد تا یهوه زن  و بیوه  و یتیم  غریب  برمگرد؛ برای  آن  برداشتن برای

   غریب ؛ برای ها را متکان ، بار دیگر شاخه  خود را بتکانی ن زیتو چون20 . دهد  برکت  دستت کارهای
  . باشد  و بیوه و یتیم

   و بیوه  و یتیم  غریب  ، برای  را مچین  بار دیگر آن  خود را بچینی  انگور تاکستان چون21  
 کار را  ن ای  که فرمایم  تو را امر می بنابراین.   بودی  مصر غالم  در زمین و بیاد آور که22. باشد

  .  داری معمول
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   ایشان  آیند و در میان  محاکمه  باشد و به ای  مرافعه  مردم اگر در میان25    

   تازیانه و اگر شریر مستوجب2 . سازند  شمارند، و شریر را ملزم  را عادل  عادل  نمایند، آنگاه داوری
.  بزنند  شماره  حضور خود به  به  شرارتش فق دهد تا او را موا  داور او را بخواباند و حکم باشد، آنگاه

 در  بسیار زند، برادرتنه ، تازیا  کرده  زیاده  او را بزند و زیاد نکند، مبادا اگر از این  تازیانه چهل3
  .نظر تو خوار شود

  .کند، مبند  را خرد می  خرمن  که  گاو را هنگامی دهن4  
   به ، خارج'  متوفی  زن آن اوالد بمیرد، پس ز آنها بی ا  باشند و یکی  ساکن  با هم اگر برادران5  
   بگیرد، و حق  زنی  خود به ، او را برای  او درآمده  به  برادر شوهرش  نشود، بلکه  داده  بیگانه شخص

 گردد، تا   او وارث  برادر متوفای  اسم  بزاید به  که ای زاده و نخست6 . را با او بجا آورد برادر شوهری
   زن  نشود، آنگاه  راضی  برادرش  زن  گرفتن  مرد به و اگر آن7 . محو نشود  از اسرائیل مشاس

 برادر خود در   اسم  از برپا داشتن برادر شوهر من«:  برود و گوید  نزد مشایخ  دروازه  به برادرش
   شهرش  مشایخ پس8 ».نماید  ابا می  با من  برادر شوهری  حق کند، و از بجا آوردن  انکار می اسرائیل

   زن آنگاه9،   او را بگیرم خواهم ، بگوید نمی اگر اصرار کرده  گفتگو کنند، و ، با وی او را طلبیده
 اندازد، و   دهن  آب  رویش  بکند، و به  او را از پایش  کفش  حضور مشایخ ، به  آمده  نزد وی برادرش
 او در  و نام10 ». شود  کـرده  بنا نکنـد، چنینا برادر خـود ر نه خا  که با کسی«:  گوید در جواب
  . شـود  خوانـده  کنـده  کفشن، خا اسرائیل
   آید تا شوهر خود را از دست  پیش  یکی  نمایند، و زن  با یکدیگر منازعه و اگر دو شخص11  
 و   کن  او را قطع  دست پس12 او را بگیرد،  ، عورت  خود را دراز کرده  رها کند و دست اش زننده
  . نکند  تو بر او ترحم چشم

،  مختلف  تو کیلهای نهدر خا14 . نباشد  و کوچک ، بزرگ  مختلف های  تو وزنهسهدر کی13  
 باشد، تا   و راست  صحیح  باشد و تو را کیل  و راست  صحیح تو را وزن15 .، نباشد  و کوچک بزرگ

 هر   کار کند یعنی  این زیرا هر که16 . دراز شوددهد  تو می ه، ب ، خدایت  یهوه  که  در زمینـی عمـرت
  .  است  مکروه  خدایت  نماید، نزد یهوه انصافی  بی که

   چگونه که18 . تـو نمودند  به از مصـر در راه   آمدنت  بیرون  وقت  عمالیق بیاد آور آنچه17  
   که  نمودنـد، در حالـی  قطع ؤخرت تـو از م  را در عقب  واماندگان ، همه  کـرده ، مقابله تو را در راه
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   که  تـو را در زمینی  خدایت  یهـوه  چـون پس19.  و از خـدا نترسیدنـد  بودی  و وامانده تو ضعیف
 ذکر   بخشد، آنگاه  آرامی  دشمنانت دهد، از جمیع  می  تصرفش نصیب ، تو را برای ، خدایت یهـوه

  .  مکن اموش محو ساز و فر  را از زیر آسمان عمالیـق
  

  ن، و در آ  شدی دهد داخل  می  تو را نصیب  خدایت  یهوه  که  زمینی  به و چون26    

   به  خدایت  یهوه  که  از زمینی  را که  زمین  حاصل  نوبر تمامی آنگاه2 ،  گردیدی ، ساکن  نموده تصرف
 برگزیند تا   خدایت  یهوه  که انی مک ، به  را در سبد گذاشته  بگیر، و آن  باشی  کرده دهد، جمع تو می

:  را بگو ، وی  روزها باشد رفته  در آن  که و نزد کاهنی3 . گرداند، برو  ساکن آن خود را در  نام
   به  خورد که  ما قسم  پدران برایخداوند   زمینی که  به  که کنم قرار می ا  خدایت  یهوه امروز برای«

  پس5 . بگذارد  خدایت  یهوه  مذبح پیش،   گرفته  سبد را از دستت و کاهن4 ». ام  شده اخلما بدهد، د
 مصر   به  قلیل  بود، و با عددی  ارامی آواره پدر من«: ، بگو  خود اقرار کرده  خدای  حضور یهوه تو به

 با ما  و مصریان6 .شد و کثیر   و عظیم  بزرگ ، و در آنجا امتی  پذیرفت ، در آنجا غربت فرود شده
   پدران ی، خدا  نزد یهوه و چون7 . بر ما نهادند  سخت ند، و بندگی ساخت ، ما را ذلیل  نموده فتاریبدر

 ما خداوندو 8 . ما را دید  و تنگی  و محنت شقتآواز ما را شنید و م خداوند ، خود، فریاد برآوردیم
و ما 9 . آورد  بیرون  معجزات و با آیات، و   عظیم  و خوف  افراشته  و بازوی  قوی  دست را از مصر به

  نو اآل10 . ما بخشید  به  است  و شهد جاری شیر  به  که  را زمینی  زمین ، این  درآورده  مکان  این را به
   حضور یهوه  را به  آن پس» . ام ، آورده  دادی  من  بهخداوند   تو ای  را که  زمینی  نوبر حاصل اینک
 تو   در میان  که  و غریبی و تو با الوی11 . نما ، عبادت ، خدایت یهوهحضور    خود بگذار، و به خدای

  . نمود  خواهی ، شادی  است  بخشیده خاندانت   تو و به ، به ، خدایت  یهوه  که  نیکویی باشد از تمامی
،   شدی  خود فارغ  عشر محصول  تمامی  از گرفتن ، چون  عشر است  سال  که  سوم و در سال12  

و 13.  تو بخورند و سیر شوند های  دروازه ، تا در اندرون  بده زن  و بیوه  و یتیم  و غریب  الوی را به  آن
   و غریب  الوی ، و آنها را نیز به  کردم خود بیروننه  را از خا موقوفات«:  بگو  خدایت  حضور یهوه به

،  ، و از اوامر تو تجاوز ننموده ، دادم ودی امر فرم  من  به  که  تمامی اوامری ، موافق زن  و بیوه و یتیم
   اموات ، و برای  ننمودم  از آنها صرف  و در نجاستی  خود از آنها نخوردم در ماتم14.   نکردم فراموش

، رفتار   فرمودی امر  من  به  هر آنچه ، موافق  داده ، گوش ، خدایم  یهوه  قول  به ، بلکه از آنها ندادم
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   ما دادی  به  را که  و زمینی  خود اسرائیل  بنگر، و قوم  خود از آسمان  مقدس ناز مسک15 . نمودم
  ».،  بده ، برکت  است  شیر و شهد جاری  به  که ، زمینی  خوردی  ما قسم  پدران  برای چنانکه
ا  آنه ، پس  را بجا آوری  و احکام  فرایض  این فرماید که ، تو را امر می ، خدایت امروز یهوه16  
   خدای  که  اقرار نمودی  یهوه امروز به17 .، بجا آور  داشته  خود نگاه  جان  و تمامی  دل  تمامی را به

، آواز   داشته  او را نگاه  و اوامر و احکام  نمود، و فرایض  خواهی  او سلوک  طریقهای  به ، و اینکه توست
   به ، چنانکه  او هستی  خاص  تو قوم  که  است ه تو اقرار کرد  امروز بهخداوندو 18 . شنید او را خواهی

   از جمیع  و اکرام  و نام و تا تو را در ستایش19 .  داری  اوامر او را نگاه تمامی، و تا   است  داده تو وعده
   وعده ، چنانکه  باشی  مقدس ، قوم ، خدایت  یهوه ، بلند گرداند، و تا برای  است  ساخته  که هایی امت
  .  است داده

  

   را که  اوامری تمامی«: ، گفتند  را امر فرموده ، قوم  اسرائیل  و مشایخ و موسی27    

،  ، خدایت  یهوه  که  زمینی  به  از اردن  که و در روزی2 . دارید ، نگاه فرمایم ما امر می ش  امروز به من
و بر آنها 3 .  بمال ا را با گچ، آنه پا کرده بر  بزرگ  خود سنگهای دهد عبور کنید، برای  تو می به

 تو  ، به ، خدایت  یهوه  که  زمینی  تا به  عبور نمایی  که ، هنگامی  را بنویس  شریعت  این  کلمات تمامی
   تو وعده  به درانت پ  خدای  یهوه ، چنانکه  است  شیر و شهد جاری  به  که ، زمینی  شوی دهد، داخل می
   در کوه فرمایم  شما امر می  امروز به  سنگها را که  این  عبور نمودی  از اردن و چون4 .  است داده
 از  ، و مذبح  بنا کن  خدایت  یهوه  برای و در آنجا مذبحی5 .  بمال ، آنها را با گچ پا کرده بر عیبال

 بنا   ناتراشیده  خود را از سنگهای  خدای  یهوه مذبح6.  بر آنها بکار مبر  آهنین سنگها باشد و آلت
، در آنجا   کرده  ذبح  سالمتی و ذبایح7 .  بگذران  بر آن،  خدایت  یهوه  برای  سوختنی های ، و قربانی کن

   روشن  خط  به  را بر آن  شریعت  این  کلمات و تمامی8 . نما  شادی  خدایت  حضور یهوه هبخور و ب
  ». بنویس
   خاموش  اسرائیل ای«10: ، گفتند  کرده خطاب  را  اسرائیل  تمامی  کهنه  و الویان  موسی پس9  
 او   را بشنو و اوامر و فرایض  خدایت  آواز یهوه پس11.   شدی  خدایت  یهوه امروز قوم.  و بشنو باش
  ».، بجا آر فرمایم  تو امر می به امروز   من را که
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   یعنی  کردید، اینان عبور  از اردن چون«12:  ، گفت  را امر فرموده  قوم  روز موسی و در آن  
 . دهند  را برکت  بایستند تا قوم  جرزیم  بر کوه  و بنیامین  و یهودا و یساکار و یوسف  و الوی شمعون

.  کنند  بایستند تا نفرین  عیبال  بر کوه  و نفتالی  و دان  و جاد و اشیر و زبولون  رؤبین  یعنی و اینان13
  :، گویند  کرده  آواز بلند خطاب ا به ر  اسرائیل  مردان  جمیع و الویان14

  نزد  کارگر که  دست  از صنعت ده ش  یا ریخته  تراشیده  صورت  که  باد کسی ملعون«15  
  »! آمین«:  بگویند  در جواب  قوم و تمامی» . دارد  نگاه ، بسازد، و مخفی  است مکروهخداوند 
:  بگویند  قوم و تمامی» . رفتار نماید  خفت  با پدر و مادر خود به  که  باد کسی ملعون«16  

  »! آمین«
  »! آمین«:  بگویند  قوم و تمامی» . خود را تغییر دهدیه حد همسا  که  باد کسی ملعون«17  
  »! آمین«:  بگویند   قوم و تمامی» . سازد  منحرف  نابینا را از راه  که  باد کسی ملعون«18  
:  بگویند  قوم و تمامی» . سازد  را منحرف  و بیوه  یتیم و  غریب  داوری  که  باد کسی ملعون«19  

  »! آمین«
   نموده  پدر خود را کشف  دامن  پدر خود همبستر شود، چونکه  با زن  که  باد کسی ملعون«20  
  »! آمین«:  بگویند  قوم و تمامی» . است

  »! آمین«: ویند بگ  قوم و تمامی» . بخوابد  بهایمی  با هر قسم  که  باد کسی ملعون«21  
و » . بخوابد  دختر مادر خویش  دختر پدر و چه  چه  با خواهر خویش  که  باد کسی ملعون«22  
  »! آمین«:  بگویند  قوم تمامی

  »! آمین«:  بگویند  قوم و تمامی» . خود بخوابد  با مادر زن  که  باد کسی ملعون«23  
  »! آمین«:  بگویند  قوم و تمامی» . بزند خود را در پنهانییه  همسا  که  باد کسی ملعون«24  
:  بگویند  قوم و تمامی» . شود  ریخته گناهی  بی  گیرد تا خون  رشوه  که  باد کسی ملعون«25  

  »! آمین«
  وتمامی» . ننماید تا آنها را بجا نیاورد  را اثبات  شریعت  این  کلمات  که  باد کسی ملعون«26  

  »! آمین«:  بگویند قوم
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 اوامر  ، تمامی  تا هوشیار شده  بشنوی  دقت  خود را به  خدای و اگر آواز یهوه«28    

  های  امت  تو را بر جمیع  خدایت  یهوه ، آنگاه  بجا آوری فرمایم  تو امر می  امروز به  من او را که
، اگر  یافت تو خواهد رسید و تو را خواهد در  برکتها به  این و تمامی2 . بلند خواهد گردانید جهان

 تو و   بطنوهمی4.  بود  خواهی  و در صحرا، مبارک در شهر، مبارک3 . د را بشنوی خو  خدای آواز یهوه
  سبد و ظرف5 . خواهند بود  تو مبارک له گ های  گاو و بره های  و بچه  بهایمت وه تو و می  زمین وهمی

  . بود  خواهـی  مبـارک  رفتنت  بیـرون ، و وقت  مبارک  درآمدنت وقت6 . خواهد بود خمیر تو مبارک
؛ از   خواهد ساخت  نمایند، از حضور تو منهزم  با تو مقاومت  را که  دشمنانتخداوندو «7   

   تو و به  در انبارهایخداوند8 .  تو خواهند گریخت  پیش  راه فت بر تو خواهند آمد، و از ه  راه یک
   یهوه  که  خواهد فرمود، و تو را در زمینی  بر تو برکت کنی  دراز می  آن  خود را به  دست هر چه
، و در   خود را نگاهداری  خدای و اگر اوامر یهوه9 .  خواهد ساخت دهد، مبارک  تو می  به خدایت

 تـو   برای که خواهد گردانید، چنان  مقدس  خود قوم  تو را برایخداوند،   نمایی  او سلوک طریقهای
  ده شـ  بر تـو خوانـدهخداوند   نـام  خواهنـد دیـد که  زمیـن های  امت و جمیع10 .  است  خورده قسم
   و محصـول  بهایمـت ره و ثمـ بطنتوه تـو را در میـخداوند و 11 .، و از تو خواهند ترسید است

 .زود خواهد اف  نیکویی  بدهد، به تو  به  خورد که  قسم  پدرانت  برایخداوند   که ، در زمینی زمینت
 تـو را در   تو خواهد گشود، تا باران زمیـن  را برای  آسمان  خود، یعنی  نیکوینهخزیخداوند و 12

   بسیار قرض های  امت  سازد؛ و به  مبارک  دستت  اعمال  ببارانـد، و تـو را در جمیع موسمش
  ، و بلند خواهی  دم  نه  تو را سر خواهد ساختخداوند و13 .  گرفت  نخواهی  داد، و تو قرض خواهی
ها را ، و آن  بشنوی فرمایم  تو امر می  امروز به  من  خود را که  خدای ، اگر اوامر یهوه  پست  نه بود فقط

   یا چپ  راست  طرف  به کنم  تو امر می  امروز به  من  که  سخنانیهو از هم14.  ، بجا آوری  داشته نگاه
  .  کنـی ، آنهـا را عبادت  نموده  غیر را پیروی ، تا خدایان  نکنی میل

   او را که  اوامر و فرایض مه، ه  تا هوشیار شده  خود را نشنوی  خدای و اما اگر آواز یهوه«15  
هد رسید، و تو را خواهد  تو خوا  لعنتها به  این  جمیع ، آنگاه  بجا آوری فرمایم  تو امر می  امروز به من

 خواهد   خمیر تو ملعون  ظرفسبد و17 . بود  خواهی  صحرا ملعون، و در در شهر ملعون16 . دریافت
  وقت19.  خواهد بود  تو ملعون له گ های  گاو و بره های  تو و بچه  زمین  تو و میوه  بطنوهمی18 .بود

   عمل  خود را برای  دست  هر چه و به20 . بود  خواهی  ملعون  رفتنت یرون ب ، و وقت  ملعون درآمدنت
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   هالک  زودی  خواهد فرستاد تا به  و سرزنش  و اضطراب  بر تو لعنتخداوند،  کنی  دراز می نمودن
  وبا را بر تو ملصقخداوند 21 . ای  کرده آنها مرا ترک  به  که  کارهایت  بدی  سبب ، به و نابود شوی
 خداوندو 22 . سازد ک، هال شوی  می  داخل  آن  به  تصرفش  برای  که ، تا تو را از زمینی خواهد ساخت
  اقب خواهد زد، و تو را تع  و یرقان  و شمشیر و باد سموم  و حرارت  و التهاب  و تب تو را با سل

 زیر   که  و زمینی خواهد شد،  مس  سر تو است  باالی  تو که و فلک23 .  شوی خواهند نمود تا هالک
   بر تو نازل  از آسمان ، که  خواهد ساخت را گرد و غبار  زمینت  بارانخداوندو 24 .  آهن تو است

  .  شوی شود تا هالک
   بیرون  بر ایشان  راه از یک.   خواهد ساخت  منهزم  دشمنانت  روی تو را پیشخداوند و «25  
  م تالط  به  جهان  ممالک ، و در تمامی  گریخت  خواهی  از حضور ایشان  راه ، و از هفت  رفت خواهی
  کس  خواهد بود، و هیچ  خوراک  زمین  هوا و بهایم پرندگانمه  ه  شما برای و بدن26 . افتاد خواهی

 شفا   تو از آن  که  و خارشی  و جرب  مصر و خراج  دنبلهبخداوند ترا 27 .آنها را دور نخواهد کرد
 مبتال خواهد  ل د  و پریشانی  و نابینایی  دیوانگی  تو را بهخداوند28.  ، مبتال خواهد ساخت  یافت نتوانی
، و در   رفت  خواهی  راه  نماید کورانه  لمس  در تاریکی  که  کوری  ظهر مثل و در وقت29 . ساخت
  بود، و  خواهی شده  و غارت  مظلوم  روزهایت  در تمامی  شد، بلکه  نخواهی  خود کامیاب راههای
 بنا  ای خانه.  با او خواهد خوابید ی کرد و دیگر  را نامزد خواهی زنی30 . نخواهد بود ای دهنده نجات
.  خورد  را نخواهی اش  نمود و میوه  خواهی  غرس تاکستانی.  شد  نخواهی  ساکن  کرد و در آن خواهی

 شود و   برده  غارت  تو به  روی  پیش االغت.  خورد  نخواهی  شود و از آن  کشته  در نظرت گاوت31
 .بودای نخواهد   تو رهاننده شود و برای  می  داده  دشمنت تو بهگوسفند .  تو نخواهد آمد  دست باز به

 روز   تمامی  ایشان  از آرزوی  نگریسته شوند، و چشمانت  می  دیگر داده  امت  به  و دخترانت پسران32
   که  تو را امتی  و مشقت میوه زمینت33 . نخواهد بود ای  قوه  تو هیچ ست خواهد شد، و در د کاهیده
 از   که  حدی به34.  بود  خواهی شده  و کوفته  مظلوم  فقط ، خواهند خورد، و همیشه ای تهنشناخ

 سر   پا تا فرق زانوها و ساقها و از کفخداوند  35 . شد  خواهی بیند، دیوانه  می مت چش  که چیزهایی
   را که  تو را و پادشاهیخداوند36 . ، مبتال خواهد ساخت  یافت وانی شفا نت  از آن  بد که  دنبل تو را به

  اید، خواهد برد، و در آنجا خدایان  نشناخته  تو و پدرانت  که  امتی ، بسوی نمایی  می بر خود نصب
   شما را بهخداوند   که هایی  امت  تمامی و در میان37 . کرد  خواهی  عبادت  و سنگ  چوبغیر را از

  . شد  خواهی  و سخریه  و مثل آنجا خواهد برد، عبرت
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 را خواهد   آن  ملخ  چونکه کرد  خواهی  جمع  برد، و اندکی  خواهی  مزرعه  بسیار به تخم«38  
 نوشید و انگور را   را نخواهی  کرد، اما شراب  آنها را خواهی ، خدمت  نموده تاکستانها غرس39 .خورد

 خواهد بود،   زیتون رختان د  حدودت تو را در تمامی40.  را خواهد خورد  آن  چید، زیرا کرم نخواهی
 و  پسران41 . خواهد شد  ریخته  تو نارس یتون کرد، زیرا ز  نخواهی  تدهین  زیت  را به  خویشتن لکن

  تمامی42 .  خواهند رفت  اسیری  به  چونکه از آن تو نخواهند بود،  خواهی آورد، لیکن دختران
   بر تو به  تو است  در میان  که غریبی43 .ورد خواهد آ  تصرف  به  را ملخ  زمینت درختانت و محصول

   تو قرض او به44.  گردید  خواهی  و متنزل  پست  نهایت  خواهد شد، و تو به  و برافراشته  رفیع نهایت
  . بود  خواهی  داد؛ او سر خواهد بود و تو دم  نخواهی  او قرض خواهد داد و تو به

   تا هالک ، خواهد دریافت  نموده رسید، و تو را تعاقب تو خواهد   لعنتها به  این و جمیع«45  
  و امر فرموده ت  به  را که  تا اوامر و فرایضی  ندادی  را گوش  خدایت  یهوه  قول  که  جهت ، از این شوی

  . خواهد بود  و شگفت  ابد آیت  تو را تا به و تو را و ذریت46 .  داری بود، نگاه
 چیز   همه اوانی فر  برای  دل  و خوشی  شادمانی  خود را به  خدای  یهوه  که  جهت از این«47  
 و   و تشنگی بر تو خواهد فرستاد در گرسنگیخداوند    را که  دشمنانت پس48 .  ننمودی عبادت
 تا تو را  اهد گذاشت خو  بر گردنت  آهنین  نمود، و یوغ  خواهی  چیز خدمت  همه  و احتیاج برهنگی
پرد بر تو خواهد   می  عقاب  مثل  را که ، امتی  زمین  از اقصای از دور، یعنیخداوند و 49 . سازد هالک

دارد و بر  ن  را نگاه  پیران  طرف  که  صورت  مهیب امتی50.  فهمید  را نخواهی  زبانش  که آورد، امتی
 تو نیز  و برای.  ی شو  را بخورد تا هالک  زمینت  و محصول  بهایم و نتایج51 . ننماید  ترحم جوانان

و تو 52 . سازد  نگذارد تا تو را هالک قی گوسفند را با های  گاو و بره های  و بچه  و روغن  و شیره غله
، در   داری  بر آنها توکل  که  بلند و حصین های  کند تا دیواره  محاصره هایت  دروازه را در تمامی

 تو   به  خدایت  یهوه  که  زمینی ، در تمامی هایت روازه د  شود؛ و تو را در تمامی  منهدم  زمینت تمامی
   یهوه  را که  و دخترانت  پسران  گوشت  خود، یعنی  بطن و میوه53.  خواهد نمود دهد، محاصره می

  ، خواهی  خواهند ساخت بون ز  آن  تو را به  دشمنانت  که  و تنگی دهد در محاصره  تو می  به خدایت
  آغوش  هم  بر برادر خود و زن ، چشمش  است  و بسیار متنعم  شما نرم  در میان  که مردی54 .خورد
 از   از ایشان  احدی  به  که  حدی به55 .مانند بد خواهد بود  می  باقی ه ک  فرزندانش  و بقیه خویش
در  تو را   دشمنانت  که  و تنگی  در محاصره خورد نخواهد داد زیرا که  می  خود که  پسران گوشت
 شما   در میان  که و زنی56.  نخواهد ماند  او باقی  برای  سازند، چیزی  زبون  آن  به هایت  دروازه تمامی
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   زمین  خود را به  پای  کف کرد که  نمی  خود جرأت  و نازکی  تنعم  سبب  به  که  است  و متنعم نازک
  ای و بر مشیمه57 .د خواهد بود ب  خود و پسر و دخترخویش آغوش  او بر شوهر هم بگذارد، چشم

 چیز در   همه  احتیاج  سبب  آنها را به  بزاید زیرا که  که  او درآید و بر اوالدی  پایهای  از میان که
  ». خواهد خورد  پنهانی  سازند، به  تو را زبون  آن  به هایت  در دروازه  دشمنانت  که  و تنگی محاصره
، هوشیار   است  مکتوب  کتاب  در این  که  شریعت  این کلمات   تمامی  نمودن  عمل اگر به58  
   تو و بالیای  بالیایخداوند  آنگاه59 ، ، نترسی ، خدایت  یهوه ، یعنی  مجید و مهیب  نام  و از این نشوی

و 60.   و مزمن  سخت  و مرضهای  و مزمن  عظیم  بالیای ، یعنی  خواهد ساخت اوالد تو را عجیب
و 61 . تو خواهد چسبید واهد آورد و به بر تو باز خ ترسیدی  از آنها می  مصر را که ریهای بیما تمامی
بر تو خداوند ، آنها را   نیست  مکتوب  شریعت  در طومار این  که بالیاییمه مرضها و همه نیز ه

   ستارگان ل مث  که  آن  خواهید ماند، برعکس  قلیل و گروه62.   شوی  خواهد گردانید تا هالک مستولی
بر خداوند   شود چنانکه  می و واقع63 . خود را نشنیدید  خدای واز یهوه آ  کثیر بودید، زیرا که آسمان

 خواهد   بر شما شادیخداوند  ، شما را بیفزاید همچنین  کرده  شما احسان  نمود تا به شما شادی
   داخل  در آن  تصرفش  برای که   شما از زمینی  و نابود گرداند، و ریشه نمود تا شما را هالک

   دیگرش  تا کران  زمین ها از کران  امت  جمیع  تو را در میانخداوندو 64 . خواهد شد شوید کنده می
  اید، عبادت نشناخته   تو و پدرانت  که  و سنگ  غیر را از چوب  سازد و در آنجا خدایان پراکنده
 نخواهد بود،   آرامی  پایت  کف  و برای  یافت  نخواهی احتها استر  امت  این و در میان65 . کرد خواهی

   تو پیش و جان66 . خواهد داد  جان  و پژمردگی چشم   و کاهیدگی  لرزان  تو را دل و در آنجا یهوه
 .  داشت  نخواهی  خود اطمینان ان ج ، به  شده  و روز ترسناک  خواهد بود، و شب  معلق رویت

بود،   می  صبح که  کاش:   گفت  خواهی بود، و شامگاهان  می  شام  که کاش:  ت گف  خواهی بامدادان67
و 68 . دید  خواهی  که  چشمت  رؤیت بب س  ترسید، و به  خواهی  آن  به  که  دلت  ترس  سبب به

،  مصر باز خواهد آورد  دید به  را دیگر نخواهی  آن  تو گفتم  به  که  تو را در کشتیها از راهیخداوند
 نخواهد   و مشتری  خواهید فروخت  و کنیزی  غالمی  برای  خویش  دشمنان و خود را در آنجا به

  ».بود
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   امر فرمود که  موسی  به  موآب  در زمینخداوند   که  عهدی  کلمات  است این29    

  . بود  بسته  در حوریب  با ایشان  عهد که  آن  ببندد، سوای اسرائیل با بنی
 مصر   در زمینخداوندهر آنچه «:   گفت  ایشان ، به  کرده  را خطاب  اسرائیل تمامی  و موسی2  

   که  عظیم های تجربه3 .اید  نمود، شما دیده  عمل زمینش   و تمامی  بندگانش  و جمیع با فرعون
  ه را ک  بدانید و چشمانی  را که  دلیخداونداما 4 .  عظیم  معجزات  و آن ید و آیات تو د چشمان

   در بیابان  سال و شما را چهل5 .  است  شما نداده د تا امروز به بشنوی  را که ببینید و گوشهایی
 و   نخورده نان6 . نشد  شما پاره  و کفشها در پای نگردید،  شما مندرس  لباس  که  نمودم رهبری
 اینجا رسیدید،   به و چون7 .  شما هستم  خدای  یهوه  من  کهاید، تا بدانید  ننوشیده  و مسکرت شراب
آمدند و آنها را    بیرون  جنگ  شما برای  مقابله ، به  باشان ، ملک ، و عوج  حشبون ، ملک سیحون
   ملکیت  به  منسی  سبط  و نصف  و جادیان  رؤبینیان ، به  را گرفته  ایشان و زمین8 .  ساختیم مغلوب
  . شوید  کنید کامیاب ، بجا آورید تا در هر چه  داشته  عهد را نگاه  این  کلمات پس9.  دادیم

 شما و   شما و اسباط  رؤسای  خود حاضرید، یعنی ، خدای  حضور یهوه  شما به امروز جمیع«10  
   در میان  که  شما و غریبی  و زنان و اطفال11 ،  اسرائیل  مردان  شما و جمیع ن شما و سرورا مشایخ
   یهوه  و سوگند او که  خدایت تا در عهد یهوه12  شما، کشان ا آب ت شکنان از هیزم   شماست اردوی
 برقرار دارد، و او   خود قومی تا تو را امروز برای13 .  شوی سازد، داخل  تو استوار می امروز با خدایت
  م، قس  و یعقوب اق و اسح ، ابراهیم  پدرانت  برای ، و چنانکه  است  تو گفته  به  تو باشد چنانکه خدای
 امروز   که  با آنانی بلکه15 ، نمایم  با شما تنها استوار نمی را  قسم  عهد و این  این و من14 .  است خورده
روز در اینجا با ما حاضر  ام  که  با آنانی  ما در اینجا حاضرند، و هم  خدای  حضور یهوه با ما به
  هایی  امت  از میان ، و چگونه  داشتیم ت مصر سکون  در زمین  چگونه دانید که زیرا شما می16 .نیستند

 در  که و طال   و نقره  و سنگ  را از چوب  ایشان  و بتهای و رجاسات17 .  عبور نمودید، گذشتیم که
 امروز از   دلش  نباشد که  یا سبطی  یا قبیله  شما مرد یا زن تا در میان18 . بود، دیدید  ایشان میان
 شما   نماید، مبادا در میان  را عبادت  طوایف  این ، برود و خدایان  گشته  ما منحرف  خدای یهوه
  . بار آورد  و افسنتین  حنظل  باشد که ای ریشه

هر : ، گوید  داده  را برکت  خویشتن  را بشنود در دلش  لعنت  این  سخنان و مبادا چون«19  
  ، مرا سالمتی  سازم  هالک با هم را   و تشنه  تا سیراب نمایم  می  خود سلوک  دل چند در سختی
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   شخص  بر آنخداوند   و غیرت  خشم  وقت  در آن  او را نخواهد آمرزید، بلکهخداوند20. خواهد بود
 خواهد شد،   نازل  کس ، بر آن  است  مکتوب  کتاب  در این  که  لعنتی  خواهد شد، و تمامی دودافشان

   اسرائیل  اسباط  او را از جمیعخداوندو 21.  واهد ساخت محو خ از زیر آسمان او را   نامخداوندو 
   مکتوب  طومار شریعت  این در  که  عهدی  لعنتهای  جمیع ، موافق  جدا خواهد ساخت  بدی برای
   از زمین  که ، و غریبانی  بعد از شما خواهند برخاست  شما که  فرزندان  یعنی  آینده و طبقه22 . است

   آن  بهخداوند   را که  و بیماریهایی  زمین  این  بالیای  که ، هنگامی ند گفتآیند، خواه دور می
  شود و نه  می  کاشته ، نه  شده  و آتش  و شوره  کبریت  را که  آن  زمین و تمامی23 رساند ببینند، می

   که و صبوئیم   و ادمه  و عموره  سدوم  انقالب کند و مثل  نمو نمی  در آن  علف روید و هیچ  می حاصل
ها خواهند   امت  جمیع پس24 ؛  است ، گشته  ساخت ا را واژگون خود آنه  و خشم  در غضبخداوند
؟   است  سبب  از چه  عظیم  خشم  این  و شدت  است  کرده  چنین  زمین  با اینخداوندچرا :  گفت

   آوردن  بیرون  وقت  به را که خود   پدران  خدای  عهد یهوه  که  جهت از این:   خواهند گفت آنگاه25
  ، به  نموده  غیر را عبادت ، خدایان و رفته26 کردند،   بود، ترک  بسته  مصر با ایشان  از زمین ایشان

   خشم پس27 . بود  نساخته  ایشان دند و قسمت بو  نشناخته  را که  کردند، خدایانی آنها سجده
 . آورد ، بر آن  است  مکتوب کتاب   در این  را که  لعنت ی، تمام  شده  افروخته  زمین بر اینخداوند 

 دیگر   زمین  کند و به  ایشان ، از زمین  عظیم  و غیض  و خشم  غضب  را به  ایشان ریشهخداوند  و28
   و اما چیزهای  ماست  خدای  یهوه  از آن  مخفی چیزهای29 .  است  امروز شده ، چنانکه انداخت
 .  آوریم  عمل  را به  شریعت  این  کلمات ، تا جمیع  ما است  ما و فرزندان  از آن ابد  تا به مکشوف

  

 بر   تو گذاشتم  روی  پیش که   و لعنتی  برکت  چیزها، یعنی  این  جمیع و چون30    

اد  آنجا خواهد راند، بی ه، تو را ب ، خدایت  یهوه  که هایی  امت  جمیع  شود، و آنها را در میان تو عارض
،   نموده  بازگشت  خدایت  یهوه  سوی  خود به  جان  و تمامی  دل  با تمامی و تو با فرزندانت2 ، آوری
   خدایت  یهوه آنگاه3 ،  نمایی ، اطاعت فرمایم  امر می تو  امروز به  من  که  هر آنچه  او را موافق قول

   که هایی  امت  جمیع ، تو را از میان کرده   خواهد کرد، و رجوع ، بر تو ترحم  تو را برگردانیده اسیری
   آسمان  تو تا کران اگر آوارگی4 . خواهد نمود ، جمع  است  کرده ه آنجا پراکند ، تو را به ، خدایت یهوه

،  ، خدایت و یهوه5 .کرد و تو را از آنجا خواهد آورد خواهد  ، تو را از آنجا جمع ، خدایت بشود، یهوه
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   شد، و بر تو احسان  خواهی  آن  بودند خواهد آورد، و مالک  آن  مالک  پدرانت ه ک  زمینی تو را به
  . خواهد افزود ، تو را بیشتر از پدرانت نموده

   را به  خدایت  تا یهوه  خواهد ساخت  تو را مختون  ذریت  تو و دل  دل  خدایت و یهوه«6  
 لعنتها را بر   این  جمیع  خدایت و یهوه7.  مانی ب ، زنده  داشته  خود دوست  جان  و تمامی  دل تمامی

 خداوند  ، قول  نموده و تو بازگشت8 . خواهد گردانید را آزردند، نازل تو   که  و بر خصمانت دشمنان
و 9 . آورد ، بجا خواهی فرمایم مر می تو ا  امروز به  من را که  اوامر او  کرد، و جمیع  خواهی را اطاعت

   به  زمینت  و محصول  بهایمت  و نتایج  بطنت  و در میوه  دستت  اعمال و را در تمامی، ت ، خدایت یهوه
   بر پدران  خواهد کرد، چنانکه  شادی  نیکویی  بار دیگر بر تو برایخداوند خواهد افزود، زیرا  نیکویی

   در طومار این  را که او ، اوامر و فرایض  نموده  خود را اطاعت  خدای اگر آواز یهوه10 نمود،  تو شادی
   بازگشت  جان  و تمامی  دل  خود، با تمامی ، خدای  یهوه  سوی ، و به  داری ، نگاه  است  مکتوب شریعت
  . نمایی

 و از تو دور   نیست  مشکل تو ، برای فرمایم  تو امر می  امروز به  من  که  حکمی زیرا این«11  
 را نزد ما  ، آن  ما صعود کرده  برای  آسمان  به  که کیست   تا بگویی  است  در آسمان نه12 . نیست

   برای  که  کیست  بگویی  دریا که  طرف  آن و نه13 ؛  آوریم  عمل  ما بشنواند تا به  را به بیاورد و آن
   این بلکه14 .  آوریم  عمل  ما بشنواند تا به  را نزد ما بیاورد و به ، آن  دریا عبور کرده  آنطرف ما به
  .  را بجا آوری  تا آن  توست  و دل  و در دهان  توست ، بسیار نزدیک کالم

 امروز   من چونکه16 .  تو گذاشتم  روی  را پیش و بدی   و موت  و نیکویی  امروز حیات ببین«15  
مر و ، و اوا  او رفتار نمایی  و در طریقهای  بداری  خود را دوست  خدای  یهوه  که فرمایم تو را امر می

   که ، تو را در زمینی ، خدایت ، و تا یهوه  شوی ، افزوده  مانده  تا زنده  داری  او را نگاه  و احکام فرایض
 و   ننمایی  تو برگردد و اطاعت  اگر دل لیکن17 . دهد ، برکت شوی  می  داخل  آن  به  تصرفش برای

   البته  که دهم  می  شما اطالع  امروز به پس18 ،  نمایی  و عبادت  غیر را سجده ، خدایان  شده فریفته
مایید،  ن ، تصرف  شده  داخل کنید تا در آن  عبور می  از اردن  که  خواهید شد، و در زمینی هالک

 و   و موت  حیات  که آورم  را بر شما شاهد می  و زمین امروز آسمان19 .  نخواهید داشت عمر طویل
و تا 20 .  بمانی  زنده  تا تو با ذریتت  را برگزین  حیات ؛ پس گذاشتم تو   روی  را پیش  و لعنت برکت
 تو و   او حیات ، زیرا که  شوی  او ملصق  و به  و آواز او را بشنوی  بداری  خود را دوست  خدای یهوه
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د  خور ، قسم  و یعقوب  و اسحاق ، ابراهیم  پدرانت  برایخداوند    که  تا در زمینی  عمر توست درازی
  ».  شوی  بدهد، ساکن  ایشان  را به  آن که
  

:   گفت  ایشان و به2  کرد،  بیان  اسرائیل  تمامی  به را  سخنان ، این  رفته و موسی31    

   گفته  من  بهخداوند، و   ندارم  و دخول  خروج  و دیگر طاقت  هستم  ساله  امروز صد و بیست من«
 حضور تو عبور خواهد کرد، و او   تو، خود به  خدای یهوه3 . کرد  عبور نخواهی  اردن از این   که است
   روی  نیز پیش ، و یوشع  آوری  تصرف ، تا آنها را به  خواهد ساخت ها را از حضور تو هالک  امت این

  ، دو پادشاه  و عوج  سیحون  به  چنانکهخداوندو 4 .  است گفته خداوند  تو عبور خواهد نمود چنانکه
   چون پس5 . اینها نیز رفتار خواهد کرد  به نمود،  عمل  ایشان  زمین  و به  ساخت  هالک ، که اموریان
 شما امر   به  که  حکمی  تمامی  موافق  کند، شما با ایشان  شما تسلیم  دست  را به  ایشانخداوند
،  ، خدایت شید، زیرا یهوه مبا  و هراسان  ترسان  و دلیر باشید و از ایشان قوی6 .، رفتار نمایید فرمودم

  ». نخواهد نمود  و ترک رود و تو را وا نخواهد گذاشت خود با تو می
   زیرا که  و دلیر بـاش قوی«:   او گفت  به  اسرائیل ، در نظـر تمامی  را خوانده  یوشع و موسی7  
   بدهد داخل  ایشان به   خورد که  قسم  ایشـان  پـدران  برایخداوند   که  زمینـی  به  قوم تو با این
او . رود  تو می  روی  خود پیشخداوند و8 . نمود  خواهی  تقسیم  ایشـان ای را بر  شد، و تو آن خواهی

  ».  مباش  و هراسان  ترسان پس.  نخواهد نمود  و ترک با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت
را خداوند  عهد   تابوت  که  کهنه ویال  بنی  را به ، آن  را نوشته  تورات  این و موسی9  
 در آخر  که«:  ، گفت  را امر فرموده  ایشان و موسی10.  سپرد  اسرائیل  مشایخ  جمیع داشتند و به برمی

   بیایند تا به  اسرائیل  جمیع چون11 ها،  در عید خیمه عین سال انفکاک، در وقت م  سال هر هفت
   جمیع  را پیش  تورات  این  او برگزیند حاضر شوند، آنگاه  که  تو در مکانی  خدای حضور یهوه

 تو  های  در دروازه  که  و غریبانی  و اطفال  و زنان  را از مردان قوم12 .  بخوان  ایشان  در سمع اسرائیل
   جمیع  نمودن  عمل  شما بترسند و به  خدای ، از یهوه  یافته  تا بشنوند، و تعلیم  کن باشند جمع

 یابند، تا  اند، بشنوند، و تعلیم  ندانسته  که  ایشان و تا پسران13 . هوشیار باشند ت تورا  این سخنان
 شما   خدای  باشید، از یهوه کنید زنده  عبور می  از اردن  تصرفش  برای  که  شما بر زمینی  که مادامی
  ».بترسند
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 نما و در   را طلب ؛ یوشع است   تو نزدیک  مردن  ایام اینک«:   گفت  موسی  بهخداوندو 14  
 حاضر  اجتماعمه ، در خی  رفته  و یوشع  موسی پس» .  نمایم  حاضر شوید تا او را وصیت  اجتماع خیمه
  . ایستاد  ابر، بر در خیمه  ظاهر شد و ستون  ابر در خیمه  در ستونخداوند و15 .شدند

  ، در پی  برخاسته  قوم ؛ و این وابیخ  خود می  با پدران اینک«:   گفت  موسی  بهخداوندو 16  
،   کرده روند، زنا خواهند کرد و مرا ترک  آنها می  آنجا در میان  به  ایشان  که  زمینینه بیگا خدایان
،   شده  مشتعل  بر ایشان  من  روز، خشم و در آن17 . ، خواهند شکست  بستم  با ایشان  را که عهدی
 خواهند شد، و بدیها و  ، تلف  کرده  پنهان  خود را از ایشان روی نمود، و   خواهم  را ترک ایشان

 ما   بدیها به آیا این:   روز خواهند گفت  در آن  که  حدی  خواهد رسید، به  ایشان  بسیار به تنگیهای
   به اند که  کرده  که  بدی  تمامی  سبب و به18 ؟  ما نیست  ما در میان  خدای که   جهت نرسید از این

   این ن اآل پس19 . کرد  خواهم  خود را پنهان  روی  روز البته  در آن اند، من  غیر برگشته  خدایان سوی
 بگذار تا   ایشان  را در دهان ، آن  داده  تعلیم اسرائیل  بنی  را به  خود بنویسید و تو آن سرود را برای

   پدران  برای  که  زمینی  را به  ایشان نزیرا چو20 . شاهد باشد اسرائیل  بر بنی  من  سرود برای این
، و   خورده  ایشان ، و چون  باشم ، درآورده  است  شیر و شهد جاری  به  که  بودم  خورده  قسم ایشان

 خواهند  ، آنها را عبادت  غیر برگشته  خدایان  سوی  به  ایشان  باشند، آنگاه  گشته ، و فربه سیر شده
   بسیار بر ایشان بدیها و تنگیهای  و چون21 .  عهد مرا خواهند شکست،  کرده نمود، و مرا اهانت

 از   خواهد داد، زیرا که  شهادت  ایشان  روی  شاهد پیش  سرود مثل  این  باشد، آنگاه  شده عارض
  از ، قبل دانم  امروز دارند می  را نیز که  ایشان  نخواهد شد، زیرا خیاالت  فراموش  ایشان  ذریت دهان
 سرود را در   این  موسی پس22» . ، درآورم  خوردم  قسم آنره  دربا  که  زمینی  را به  ایشان  که آن

  . داد  تعلیم اسرائیل  بنی ، به  روز نوشته همان
   را به اسرائیل  تو بنی  زیرا که  و دلیر باش قوی«:  ، گفت  نموده  را وصیت نون  بن و یوشع23  
  ». بود  با تو خواهم ، و من  ساخت  خواهی  داخل  خوردم  قسم ن ایشا  برای  که زمینی

 رسانید،   انجام ، تماما به  را در کتاب  تورات  این  کلمات  نوشتن  موسی  چون  شد که و واقع24  
   کتاب این«26 : ، گفت  کرده داشتند وصیت برمی را خداوند عهد   تابوت  که  الویانی  به موسی25

 شما  تا در آنجا برای خود، بگذارید  ، خدای  عهد یهوه  تابوت  را در پهلوی گیرید و آن را ب تورات
 هنوز با شما   من  امروز که اینک.  دانم  شما را می کشی  تمرد و گردن  من زیرا که27 .شاهد باشد

   مشایخ جمیع28 .  من  بعد از وفات  زیاده  چند مرتبه اید، پس  انگیخته  فتنهخداوند بر   هستم زنده
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 و  ، و آسمان  بگویم  ایشان  را در گوش  سخنان  کنید تا این  جمع  خود را نزد من  و سروران اسباط
 را بالکل فاسد  ، خویشتن  من  بعد از وفات  که دانم زیرا می29 .  شاهد بگیرم  را بر ایشان زمین

 بر شما   آخر بدی ، و در روزهای شت خواهید برگ  شما امر فرمودم  به  که ، از طریقی گردانیده
 خود،   دست  خواهید کرد، و از اعمال  بد استخداوند در نظر   آنچه  خواهد شد، زیرا که عارض
  ». خواهید آورد  هیجان  را بهخداوند  خشم

  .  تماما گفت  اسرائیل  جماعت  تمامی  سرود را در گوش  این  کلمات  موسی پس30  
  

  . را بشنود  دهانم  سخنان و زمین.   بگیر تا بگویم  گوش  آسمان ای32    

 بر   باران های  قطره مثل.   خواهد ریخت  شبنم  مثل  من  خواهد بارید، و کالم  باران  مثل  من تعلیم2 
  .  بارشها بر نباتات ، و مثل تازهزه سب

  .ایید نم  وصف  عظمت  ما را به خدای.  کرد  را ندا خواهم  یهوه  نام زیرا که3
.  مبرا  و از ظلم  امین خدای.   است او انصاف  طریقهایمهزیرا ه.   او کامل  و اعمال  است او صخره4

  . او  است  و راست عادل
  . و متمردند  کج طبقه.  ایشانند  عیب  او نیستند بلکه ، فرزندان  خود را فاسد نموده ایشان5
؟   تو نیست ؟ آیا او پدر و مالک  و غیر حکیم  احمق م قو دهید، ای  می  مکافات  را چنینخداوندآیا 6

  .او تو را آفرید و استوار نمود
 سازد، و   تا تو را آگاه از پدر خود بپرس.  نما  دهر تأمل  دهر به  را بیاد آور؛ در سالهای  قدیم ایام7

  . دهند  تا تو را اطالع  خویش از مشایخ
 حدود  ، آنگاه  را منتشر ساخت آدم  را داد و بنی یشان ا ها نصیب  امت  به'  اعلی  حضرت چون8

  . اسرائیل  بنیره شما ها را قرار داد، برحسب امت
  .  اوست  میراث عه قر ، و یعقوب  است  وی  قوم  یهوه  نصیب زیرا که9

  و او را ، منظور داشت  کرده او را احاطه.   و هولناک  خراب ، و در بیابان  یافت  ویران او را در زمین10
  . نمود  خود محافظت  چشم  مردمک مثل

   خود را پهن  خود را فرو گیرد و بالهای های  دهد و بچه  خود را حرکتنه آشیا  که  عقابی مثل11
  . خود ببرد ، آنها را بردارد و آنها را بر پرهای کرده
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  . نبود  با وی  بیگانه  خدای  نمود و هیچ تنها او را رهبریخداوند   همچنین12
 او داد تا   به  بخورد و شهد را از صخره  زمین  سوار کرد تا از محصوالت  زمین او را بر بلندیهای13

  . خارا  را از سنگ مکید و روغن
  های  گرده  و بزها و پیه  باشان ها و قوچها را از جنس  بره  را با پیه  و شیر گوسفندان  گاوان کره14

  . انگور نوشیدی از عصیر   را؛ و شراب گندم
   او را آفریده  را که  خدایی پس.  ای شده  و تنومند و چاق تو فربه. ، لگد زد  شده  فربه  یشورون لیکن15

  . خود را حقیر شمرد  نجاترهو صخ.  کرد بود، ترک
  . دادند  جنبش  رجاسات  او را به  آوردند و خشم  غیرت  به  غریب  خدایان او را به16
   بودند، برای  نشناخته  که  خدایانی  گذرانیدند، برای  نبودند، قربانی  خدایان  که یی دیوها برای17

  . بودند  از آنها نترسیده  ایشان ، و پدران  وجود آمده  به  تازه  جدید که خدایان
  .  کردی  خود را فراموش ده آفرینن ، و خدای  تو را تولید نمود، اعتنا ننمودی  که ای  صخره و به18
   هیجان  او را به  خشم  و دخترانش  پسران چونکه.   داشت  را مکروه  را دید ایشان  این  یهوه چون19

  .آوردند
زیرا .  خواهد بود  چه  ایشان  عاقبت  که  پوشید تا ببینم  خواهم  خود را از ایشان  روی  گفت پس20
  . یست ن  در ایشان  امانتی  که کشند و فرزندانی  بسیار گردن قهطب
و .  گردانیدند  خود مرا خشمناک  اباطیل  آوردند و به  غیرت  به  خدا نیست  آنچه  مرا به ایشان21
   را خشمناک ، ایشان  باطل  امت  آورد و به  خواهم  غیرت  به  نیست  قوم  آنچه  را به  ایشان من

  .  ساخت خواهم
 را با   و زمین  است ور شده  شعله ترین  پایین یه و تا هاو  شده  افروخته  من  در غضب زیرا آتشی22

  . خواهد زد  کوهها را آتش سوزاند و اساس  می حاصلش
  . نمود  خواهم  صرف  خود را تماما بر ایشان  کرد و تیرهای  خواهم  بالیا را جمع بر ایشان23
   ایشان  را به  وحوش ایشوند و دندانه  می  تلف  تلخ ، و از وبای  تب ، و از آتش  کاهیده از گرسنگی24

  .  زمین  فرستاد، با زهر خزندگان خواهم
   دوشیزه  و هم  جوان هم.  اوالد خواهد ساخت  را بی ، ایشان  از اندرون  و دهشت شمشیر از بیرون25
  . خواهد کرد سفید هالک  را با ریش شیرخواره. را
  .  سازم ، باطل  مردم  میان را از  و ذکر ایشان  کنم  را پراکنده  ایشان گفتم می26
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   فکر کنند، و بگویند دست  آن  برعکس  ایشان  مبادا مخالفان  که ترسیدم  نمی  دشمن نهاگر از کی27
  .  است  را نکرده  این  همه ، و یهوه ما بلند شده

  .  نیست  بصیرتی  تدبیر هستند، و در ایشان  قوم گم کرده  ایشان زیرا که28
  .نمودند  می  خود تأمل فهمیدید و در عاقبت  را می ، این  بوده  حکیم  که کاش29
 ،  ایشانرهاگر صخ. ساختند  می هزار را منهزم کرد و دو نفر ده  می  نفر هزار را تعاقب  یک چگونه30

  . بود  ننموده  را تسلیم ایشان ،خداوند و.   را نفروخته ایشان
  . باشند  ما خود، حکم  دشمنان  هم اگرچه.   ما نیستره صخ  مثل  ایشان ره صخ زیرا که31
   انگورهای  ایشان انگورهای.   عموره ، و از تاکستانهای  است  سدوم  از موهای  مو ایشان زیرا که32

  .  است  تلخ  ایشان های ، و خوشه  است حنظل
  های  و در خزانه  نیست  مکنون  نزد من آیا این34.   افعی  قاتل  و سم  زهر اژدرهاست  ایشان شراب33
  ؟  نی  مختوم من
   نزدیک  ایشان  روز هالکت  بلغزد، زیرا که  ایشان  پایهای  که ، هنگامی  است  من  و جزا از آن انتقام35

  .شتابد  می  ایشان  و قضای است
  چون.  خواهد کرد  شفقت  خویش  خواهد نمود و بر بندگان  خود را داوری قوم ،خداوندزیرا 36
  .  نیست  آزاد باقی  و چه  غالم  چه ، و هیچکس  نابود شده  ایشان  قوت ند کهبی می
   پیه که38 داشتند؟  اعتماد می  بر آن  که یا  کجایند، و صخره  ایشان خدایان:  و خواهد گفت37

 ، نوشیدند؟ آنها برخاسته  را می  ایشان  ریختنی  هدایای خوردند و شراب  را می  ایشان های قربانی
  ! شما ملجأ باشند شما را امداد کنند و برای

.  کنم  می  و زنده میرانم  می من.   نیست  دیگری  خدای و با من.   خود، او هستم  من  ببینید که ناآل39
  .  نیست ای  رهاننده  من و از دست.  دهم  و شفا می کنم  می مجروح

اگر 41 .  هستم باد زنده تا ابداآل  من  که گویم ی، و م افرازم  برمی  آسمان  خود را به  دست زیرا که40
   خواهم  خود انتقام  از دشمنان آنگاه.   خود گیرم  دست  را به  و قصاص  خود را تیز کنم شمشیر براق

  . رسانید  خواهم  خود مکافات  خصمان و به. کشید
  از خون. خواهد خورد را   گوشت و شمشیر من.   ساخت  خواهم  مست  خود را از خون تیرهای42

  .  دشمن  سروران ، با رؤسای  و اسیران کشتگان
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 و از   است  خود را گرفته  بندگان  خون زیرا انتقام.  دهید  او آواز شادمانی ها با قوم  امت ای43
  .  است  نموده  کفاره  خویش  خود و قوم  زمین  و برای  کشیده  خود انتقام دشمنان
و 45.  نون  بن  رسانید، او و یوشع م قو  سمع  سرود را به  این  سخنان امی، تم  آمده و موسی44  
 خود را  دل«:   گفت  ایشان به46  شد،  فارغ  اسرائیل  تمامی  به  سخنان  این  همه  از گفتن  موسی چون
   حکم خود را  سازید، تا فرزندان ، مشغول دهم  می  شما شهادت  امروز به  من  که  سخنانی مه ه به

 شما امر   برای  این زیرا که47 . آورند  عمل  را به  تورات  این  کلمات ، تمامی  شده  متوجه دهید که
   شما برای  که  امر، عمر خود را در زمینی  این طه واس ، و به  شماست  حیات ، بلکه  نیست باطل

  ».  خواهید ساخت کنید، طویل  آنجا عبور می  به  از اردن تصرفش
   یعنی  عباریم  کوه  این به«49 : ، گفت  کرده  را خطاب وز، موسی ر  در همانخداوندو 48  
   را به  آن  من  را که  کنعان ، و زمین  برآی  اریحاست  در مقابل  موآب  در زمین نبو که جبل
  ، به  کرده  وفات آیی  برمی  آن به   که و تو در کوهی50.   کن ، مالحظه دهم  می  ملکیت  به اسرائیل بنی
  زیرا که51 . شد  خود ملحق  قوم ور مرد و به ه  در کوه  هارون  برادرت  شو، چنانکه  خود ملحق قوم

 مرا   که  تقصیر نمودید، چون  من  به  سین  در بیابان  مریبا قادش  نزد آب اسرائیل  بنی شما در میان
   آنجا به  به  دید، لیکن  خود خواهی  روی  را پیش  زمین پس52 . نکردید  تقدیس اسرائیل  بنی اندر می
  ». شد  نخواهی ، داخل دهم  می اسرائیل  بنی  به  که زمینی

  

  برکت  اسرائیل  بنی  به  از وفاتش قبل ، مرد خدا  موسی  که  برکتی است  و این33    

 گردید و   درخشان  فاران  جبل نمود و از  طلوع  از سینا آمد، و از سعیر بر ایشان یهوه«:  گفت2 ، داده
   درستی به3.  پدید آمد  آتشین  شریعت  ایشان  او برای  راست  آمد، و از دست  مقدسین با کرورهای

، هر   تو نشسته  تو هستند و نزد پایهای  در دست  مقدسانش دارد و جمیع  می  خود را دوست  قوم که
   یعقوب  جماعت  میراث  که امر فرمود  ما شریعتی برای  موسی4 .شوند مند می  تو بهره  از کالم یکی
.  شدند  جمع  با هم  اسرائیل  اسباط  قوم  رؤسای  که  بود، هنگامی  پادشاه و او در یشورون5 . است

  ». نباشند  کم  او در شماره  بماند و نمیرد و مردان  زنده رؤبین6
   خودش  قوم  آواز یهودا را بشنو، و او را بهوندخدا  ای«:   گفت  یهودا که  درباره  است و این7  
  ». باشی  می  معاون کند و تو از دشمنانش  می  جنگ  خویشتن  خود برای  دستهای به.  برسان
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   او را در مسا امتحان  که  توست  تو نزد مرد مقدس  و اوریم تمیم«:   گفت  الویرهو دربا8  
 را   ایشان  که  پدر و مادر خود گفت  درباره که9 .  کردی  مریبا منازعت او نزد آبو با .  نمودی
داشتند و   می  تو را نگاه  کالم زیرا که.   خود را ندانست و پسران.   خود را نشناخت  و برادران ام ندیده

   تو را به  خواهند داد و شریعت  تعلیم  یعقوب  تو را به احکام10. نمودند  می عهد تو را محافظت
 او  اموال خداوندای 11.  تو  بر مذبح  سوختنی های  حضور تو خواهند آورد و قربانی بخور به.  اسرائیل
  کمرهای.   را بشکن کنندگانش  مقاومت کمرهای.  فرما  او را قبول  دستهای ، و اعمال  بده را برکت
  ». دیگر برنخیزند  او را که خصمان
 روز او را  تمامی. شود  می  ساکن  ایمن نزد وی خداوند  حبیب«:   گفت  بنیامین و درباره12  

  ».شود  می  ساکن  کتفهایش سازد و در میان مستور می
، و از   و از شبنم  آسمان  باد، از نفایس مبارکخداوند  از  زمینش«:   گفت  یوسف و درباره13  

از 15؛   ماه باتات ن  و از نفایس  آفتاب  محصوالت از نفایس14 ؛  است  مقیم  در زیرش ا کهه لجه
 او  ، و از رضامندی  آن  و پری  زمین از نفایس16.   جاودانی  تلهای ، و از نفایس  قدیم  کوههای فخرهای

 خود ممتاز  رادران از ب  سر آنکه  برسد و بر فرق  بر سر یوسف برکت.  بود  ساکن  در بوته که
ها  با آنها امت.   گاو وحشی  شاخهای  مثل یش باشد و شاخها  گاوش زاده  نخست  او مثل جاه17 .گردید

  ».  منسی  و هزارهای  افرایم هزارهای و اینانند ده.  خواهد زد  زمین  اقصای را جمیعا تا به
 یساکار در  ، و تو ای  شاد باش  رفتنت  در بیرون  زبولون ای«:   گفت  زبولونرهو دربا18  
 را خواهند   عدالت های در آنجا قربانی.  خواهند نمود ت دعو  کوه قومها را به19.   خویش های خیمه

  ». را  ریگ  مخفی های  دریا را خواهند مکید و خزانه  فراوانی زیرا که. گذرانید
   ساکن  شیرماده مثل.  گرداند  جـاد را وسیع  باد آنکه متبـارک«:   جـاد گفت رهو دربـا20  

 در آنجا   دارد، زیرا که  خـود نگاه  را برای  بهترین صهو ح21 درد،  را نیز می د، و بازو و فرقباش
 بجا   را با اسرائیل و احکامشخداوند   آید و عدالت  می  قوم  و با رؤسای  است  محفوظ  حاکم نصیب

  ».آورد می
  ».جهد  می  از باشان  که  شیر است چه ب دان«:   گفت  دان رهو دربا22  
 او مملو  و از برکت.  سیر شوخداوند   از رضامندی  نفتالی ای«:   گفت  نفتالی رهو دربا23  
  ». آور  تصرف  را به  و جنوب ، مغرب گردیده
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  ، پای  شده  خود مقبول  شود، و نزد برادران  مبارک اشیر از فرزندان«:  اشیر گفتره و دربا24  
 تو   قوت  همچنان ایتوزه ر ، و مثل  است  و برنج  تو از آهن نعلین25.  فرو برد  روغن خود را به
 مدد تو بر آسمانها سوار شود و در   برای ، که  نیست  خدا کسی  مثل  یشورون ای26 .خواهد بود

  .  خود برافالک کبریای
 را از حضور تو  ؛ و دشمن  است  جاودانی  و در زیر تو بازوهای  توست  مسکن  ازلی خدای«27  

   به  یعقوب مه خواهد شد، و چش  ساکن  در امنیت  اسرائیل سپ28 .  کن گوید هالک ، می  کرده خراجا
   تو ای  حال خوشابه29. ریزد  می  شبنم  آن  باشد و آسمان  و شیره  پر از غله  که ، در زمینی تنهایی

 تو و شمشیر   او سپر نصرت که! اید  یافته نجاتخداوند  از   که  قومی  ماننـد تو، ای کیست!  اسرائیـل
  ». نمود  خواهی  را پایمال  ایشان و تو بلندیهای.  تو خواهند شد  مطیع ؛ و دشمنانت توست  جاه
  

   اریحاست  در مقابل  که  فسجهله نبو، بر ق  کوه ، به  موآب  از عربات و موسی34    

 و   افرایم ین و زم  نفتالی و تمامی2 . داد  او نشان ، به لعاد تا دان را، از ج  زمین  تمامیخداوندبرآمد، و 
 شهر   که اریحا را  دره  را و میدان و جنوب3 .  مغربی  یهودا را تا دریای مین ز  و تمامی منسی

 و   و اسحاق  ابراهیم  برای  که  زمینی  است این«:   را گفت  ویخداوندو 4 . تا صوغر  است نخلستان
 خود   چشم  به  که  دادم  داد، تو را اجازت  تو خواهم  ذریت  را به  این  که ، گفتم  خورده  قسم یعقوب

   موآب  زمین  در آنجا بهخداوند ده بن  موسی پس5 ». کرد  آنجا عبور نخواهی  به کن لی  را ببینی آن
   کرد، و احدی  دفن فعور، در دره  بیت  در مقابل  موآب و او را در زمین6 . مردخداوند   قول برحسب

  .  است هر او را تا امروز ندانستقب
   کم  قوتش  تار، و نه  چشمش ، و نه  داشت  سال ، صد و بیست  یافت  وفات  چون و موسی7  

 و   ماتم  روزهای پس.  گرفتند  روز ماتم  سی  موآب  در عربات  موسی  برای اسرائیل و بنی8 . بود شده
  .  گشت  سپری  موسی  برای گری نوحه

و .  بود  خود را بر او نهاده  دستهای  موسی ملو بود، چونکه م  حکمت  از روح نون  بن و یوشع9  
  . کردند  بود، عمل  امر فرموده  موسی  بهخداوند   آنچه  نمودند، و برحسب  او را اطاعت اسرائیل بنی

 او را روبرو خداوند   که  است برنخاسته   در اسرائیل  تا بحـال  موسی  مثـل ای و نبـی10  
   مصر به او را فرستاد تا آنها را در زمینخداوند    که  و معجزاتی  آیات ر جمیعد11  باشد، شناخته
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   هیبت  آن ، و جمیع  قوی  دست و در تمامی12  بنماید،  زمینش  و تمامی ندگانش ب  و جمیع فرعون
  . نمود  اسرائیل مه در نظر ه  موسی  که عظیم
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 Joshua-  یوشعصحیفه
   است نوشته شده قبل از میالد1400 حدودا سال  ونویسنده یوشع گویندسنتی می یهودیان 

  است قبل از میالد نوشته شده600  و حدودا در سالنده نامعلومسایرین می گویند نویس

  

  دم، خا  نون  بن  یوشعخداوند  ، کهخداوند  ، بنده  موسی  شد بعد از وفات و واقع1    

   اردن  برخیز و از این ن اآل پس.   است  یافته  وفات  من  بنده موسی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب موسی
  هر جایی3 . دهم  می رائیلاس  بنی  به ، یعنی  ایشان  به  من  که  زمینی ، به  قوم  این ، تو و تمامی عبور کن

 تا نهر   لبنان را و ایناز صح4.   گفتم  موسی  به ، چنانکه ام  شما داده  شود به  شما گذارده  پای  کف که
، حدود شما   آفتاب رب مغ  طرف  به  بزرگ  و تا دریای  حتیان  زمین ، تمامی  نهر فرات  یعنی بزرگ

   با موسی چنانکه.  با تو نخواهد بود  مقاومت  یارای  عمرت  ایام  را در تمامی هیچکس5 .خواهد بود
، زیرا   و دلیر باش قوی6 . نمود  نخواهم  و ترک ذاشت گ هم نخوا  بود؛ تو را مهمل  با تو خواهم بودم
  ، خواهی  بدهم  ایشان به   که  خوردم  قسم  ایشان  پدران  برای  که  زمینی  را متصرف  قوم  تو این که

 تو را امر  ، موسی  من  بنده  که  شریعتی  تمامی  تا برحسب  و بسیار دلیر باش  قوی فقط7 . ساخت
   جایی تجاوز منما تا هر  یا چپ  راست  طرف  به زنهار از آن.   نمایی ، عمل  شده جه متو  است کرده
   تفکر کن  در آن  روز و شب  تو دور نشود، بلکه  از دهان  تورات  کتاب این8 .  شوی ، کامیاب  روی که

 خود را فیروز  ه را  زیرا همچنین  نمایی ، عمل  شده  متوجه  است  مکتوب  در آن  هر آنچه تا برحسب
؛   و دلیر باش  قوی ؟ پس آیا تو را امر نکردم9 . شد  خواهی یاب کام ، و همچنین  ساخت خواهی
  ».  تو، با توست  خدای  یهوه  بروی  زیرا در هر جا که  مباش  و هراسان مترس

 را امر  م بگذرید و قو  لشکرگاه در میان«11 : ، گفت  را امر فرموده  قوم سای رؤ  یوشع پس10  
،   عبور کرده  اردن  روز، شما از این  بعد از سه  حاضر کنید، زیرا که  خود توشه برای: ، بگویید فرموده
  ».دهد  می  ملکیت  شما برای  شما، به  خدای  یهوه  که  کنید در زمینی  خواهید شد تا تصرف داخل

  بیاد آورید آن«13 : گفت،   کرده ب را خطا  منسی  سبط  و نصف  و جادیان  رؤبینیان و یوشع12  
   شما آرامی  شما به ، خدای یهوه:  ، گفت  شما امر فرموده ، بهخداوند   ، بنده  موسی  را که سخن
   در آن  موسی  که  شما در زمینی  و مواشی  و اطفال زنان14 .بخشد  شما می  را به  زمین  ایندهد و می
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   روی  پیش  جنگی  مردان  جمیع ، یعنی  شده ند، و اما شما مسلح شما داد خواهند ما  به  اردن طرف
   شما آرامی  شما را مثل  برادرانخداوندتا 15.  نمایید  را اعانت  خود عبور کنید، و ایشان برادران

   باشند؛ آنگاه  کرده دهد تصرف  می  ایشان  شما به ، خدای  یهوه  که  نیز در زمینی  باشد، و ایشان داده
   بهخداوند  ، بنده  موسی  که  خواهید شد، در آن  و متصرف  خود خواهید برگشت  ملکیت  زمین به
  ». شما داد  به  آفتاب  مشرق  سوی  به  اردن  طرف آن

جا ما را  کرد، و هر   خواهیم  ما فرمودی  به هر آنچه«:  گفتند  یوشع  در جواب ایشان16  
   خواهیم ، تو را نیز اطاعت  نمودیم  را در هر چیز اطاعت  موسی چنانکه17 .  رفت ، خواهیم بفرستی

 تو رو گرداند و   از حکم  که هر کسی18 . بود  با موسی ا تو باشد چنانکه تو، ب ، خدای  یهوه نمود، فقط
 و دلیر   قوی  خواهد شد؛ فقط  نکند، کشته  اطاعت  او را امر فرمایی  که  تو را در هر چیزی کالم
  ». باش

  

،   شده روانه«:  ، گفت فرستاده  پنهانی   به  از شطیم  دو مرد جاسوس نون  بن و یوشع2    

، در آنجا   شده  داخل  داشت  نام  راحاب  که ای  زانیه  زن  خانه ، به  رفته پس» . و اریحا را ببینید زمین
 جا   این  داخل  امشب رائیلاس  از بنی  مردمان اینک «  اریحا را خبر دادند که و ملک2. خوابیدند

 نزد تو   را که مردانی«:  ، گفت  فرستاده  اریحا نزد راحاب و ملک3 ». کنند  را جاسوسی شدند تا زمین
   آن و زن4» .اند  آمده  زمین  تمامی  جاسوسی  بیاور زیرا برای اند، بیرون  شده  تو داخل  خانه ، به آمده

 از کجا  دند، اما ندانستم آم  نزد من  مردان  آن بلی«:   کرد و گفت ان را پنه ، ایشان دو مرد را گرفته
   ایشان  که دانم  رفتند و نمی  بیرون  در تاریکی  مردان ، آن  دروازه  بستن  وقت  به و نزدیک5 .بودند

   را به  او ایشان لیکن6 ». خواهید رسید  ایشان  به ید که نمای  را تعاقب  ایشان  زودی به. کجا رفتند
   آن پس7 . بود  کرده  بود، پنهان  چیده مبا  خود بر پشت  برای  که  کتان های ، در شاخه  برده بام پشت
 رفتند،   بیرون  ایشان کنندگان  نمودند، و چون تعاقب  تا گدارها تعاقب  اردن  راه  را به ایشان ، کسان
  . را بستند دروازه

  دانم می«:   گفت  مردان  آن و به9 . برآمد بام  پشت  به نزد ایشان  بخوابند، او  از آنکه و قبل8  
   به  زمین  ساکنان ، و تمام  است  شده  شما بر ما مستولی ، و ترس  شما داده  را به  زمین  این  یهوه که

 شما   روی  را پیش  قلزم  دریای  آب  چگونهخداوند   که ایم زیرا شنیده10. اند  شده  شما گداخته سبب

   دومفصل / یوشع کتاب



323 

   اردن  طرف  آن  به  که  اموریان  دو پادشاه  به  آمدید، و آنچه  از مصر بیرون  که خشکانید، وقتی
 ما   دلهای  شنیدیم و چون11.  ساختید  را هالک  ایشان  که  و عوج  سیحون بودند کردید، یعنی

 و  سمان شما، باال در آ خدای   یهوه  نماند، زیرا که  جان  شما دیگر در کسی  سبب  شد، و به گداخته
   شما احسان  به  چنانکه  بخورید که  قسمخداوند   به  من  برای ن اآل پس12 .  خداست  بر زمین پایین
 و   پدرم که13  بدهید  من  به  امانت ، و نشانه خواهید نمود  احسان  پدرم  خاندان ، شما نیز به کردم
 رستگار  ا از موت ما ر  خواهید گذارد، و جانهای  دارند زنده  چه و هر  و خواهرانم  و برادرانم مادرم

خداوند    چون  شما بمیرند که  عوض  ما به جانهای«:  گفتند  وی  به  مردان آن14 ». خواهید ساخت
  ». کرد  خواهیم  و امانت  شما احسان  به  کار ما را بروز ندهید، البته  ما بدهد، اگر این  را به  زمین این

شهر بود و او بر حصار  او بر حصار   کرد، زیرا خانه  پایین  از دریچه  را با طناب  ایشان پس15  
   شما برسند و در آنجا سه  به کنندگان  بروید مبادا تعاقب  کوه به«:   را گفت و ایشان16 . بود ساکن

   به  مردان آن17 ». خود بروید  راه  به بعد از آن.  برگردند کنندگان  کنید، تا تعاقب روز خود را پنهان
   داخل  زمین  ما به  چون اینک18 . شد  مبرا خواهیم  ما دادی  به  تو که  قسم ما از این«:  گفتند وی

 و   ببند، و پدرت  کردی  پایین  آن  را بها م  که ای  دریچه  قرمز را به  ریسمان  طناب ، این شویم
   خواهد شد که و چنین19 .  کن  جمع  خانه  را نزد خود به  پدرت ن خاندا  و تمامی  و برادرانت مادرت

 بود؛   خواهد بود و ما مبرا خواهیم  بر سرش  رود، خونش  بیرون  کوچه  تو به  از در خانه  که هر کسی
و اگر 20 . بر سر ما خواهد بود ذارد، خونش بگ  بر او دست  باشد، اگر کسی  نزد تو در خانه و هر که

   کالم موافق«:  او گفت21 ». بود  مبرا خواهیم ای  ما داده  به  تو که ، از قسم  کار ما را بروز دهی این
  .  بست  دریچه  قرمز را به ، رفتند، و طناب  کرده  را روانه  ایشان پس» .شما باشد

  گانکنند  روز ماندند تا تعاقب  آمدند و در آنجا سه  کوه ، به  شده  روانه  ایشان پس22  
 دو مرد   آن پس23 . را نیافتند  ایشان و کردند ولی را جستج  راه  تمامی کنندگان برگشتند، و تعاقب

   ایشان  به  رسیدند، و هر آنچه نون  بن ، نزد یوشع  زیر آمدند و از نهر عبور نموده  به ، از کوه برگشته
   را به  زمین تمامیخداوند   هر آینه«: ند گفت  یوشع و به24 . کردند  بیان  وی  بود، برای ده ش واقع

  ».اند  شده  ما گداخته  سبب  به  زمین  ساکنان  و جمیع  است  ما داده دست
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  ، به  شده  روانه  از شطیم اسرائیل  بنی ، او و تمامی  برخاسته  بزودی  یوشع بامدادان3    

   از میان یشان ا  روز رؤسای و بعد از سه2 . گرفتند  در آنجا منزل  از عبور کردن  آمدند، و قبل اردن
   خود را ببینید که ، خدای  عهد یهوه  تابوت چون«: ، گفتند  را امر کرده و قوم3 . گذشتند لشکرگاه
 شما  و در میان4 . بروید  آن ، در عقب  شده روانه خود   شما از جای برند، آنگاه  را می  آن  کهنه الویان
 بدانید، زیرا   باید رفت  که  میایید تا راهی  آن  باشد، و نزدیک  مسافت هزار ذراع مقدار دو ، به و آن
 نمایید زیرا فردا  خود را تقدیس«:   گفت  قوم  به و یوشع5 ».اید  عبور نکرده  از این  قبل  راه  از این که

  تابوت«:  ، گفت رده ک  را خطاب  کاهنان و یوشع6 ». خواهد کرد  عجیب  شما کارهای  در میانخداوند
  . شدند  روانه  قوم  روی ، پیش  عهد را برداشته  تابوت پس» . بروید  قوم  روی ، پیش عهد را برداشته

  کنم  می  شروع  اسرائیل  تو در نظر تمام  ساختن  بزرگ امروز به«:   را گفت  یوشعخداوندو 7  
 عهد را   تابوت  را که  تو کاهنان پس8.  بود م با تو نیز خواه  بودم  با موسی  چنانکه تا بدانند که

  و یوشع9 ». بایستید دن برسید در ار  اردن  کنار آب  شما به چون: ، بگو دارند امر فرموده برمی
:   گفت و یوشع10 ». خود را بشنوید  خدای  یهوه ان، سخن  آمده اینجا نزدیک«:   را گفت اسرائیل بنی

 و   و حویان  و حتیان ، و او کنعانیان  شماست  در میان  زنده  خدای  که  خواهید دانست  این به«
  اینک11 . خواهد کرد  بیرون  شما البته ی رو  را از پیش  و یبوسیان  و اموریان  و جرجاشیان فرزیان

 نفر از   دوازده ن اآل پس12 .کند  عبور می دن ار  شما به  روی ، پیش  زمین تابوت عهد خداوند تمامی
   پایهای  کف  خواهد شد چون و واقع13 . کنید  نفر را انتخاب  یک ر سبط از ه ، یعنی  اسرائیل اسباط
   آبهای  قرار گیرد که  اردن دارند در آبهای  را برمی  زمین ، خداوند تمامی  یهوه  تابوت  که کاهنانی
  ». خواهد ایستاد  هم  بر روی  توده  مثل  شده آید شکافته  از باال می  که  آبهایی ، یعنی اردن

عهد را    تابوت  عبور کنند و کاهنان  شدند تا از اردن  خود روانه های  از خیمه  قوم و چون14  
 را   تابوت  که  کاهنانی  رسیدند، و پایهای  اردن  به  تابوت و بردارندگان15 .بردند  می  قوم  روی پیش

   سیالب هایش  کناره  حصاد، بر همه  موسم ، تمام و اردن(   فرو رفت  کنار آب  بودند، به برداشته
   که  بسیار دور تا شهر آدم  مسافتی آمد، بایستاد و به  از باال می  که  آبهایی  شد که واقع16). شود می
 تماما  رفت  می  بحرالملح ، یعنی  عربه  دریای  سوی  به  که ، بلند شد، و آبی  است  صرتان  جانب به

داشتند،  را برمیخداوند  عهد   تابوت  که و کاهنانی17.  اریحا عبور کردند  در مقابل شد، و قوم  قطع
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 از   قوم  عبور کردند تا تمامی  خشکی  به  اسرائیل  ایستادند، و جمیع  قایم  بر خشکی  اردن در میان
  . گذشتند ، بالکلیه اردن

  

   را خطاب  یوشعخداوند گذشتند،  الکلیهب   از اردن  قوم  تمامی  چون  شد که و واقع4    

،   را امر فرموده و ایشان3 .ر را بگیرید نف  یک  از هر سبط ، یعنی  نفر از قوم دوازده«2 : ، گفت کرده
 بردارید، و   سنگ  بود، دوازده  ایستاده  قایم  کاهنان  پایهای  که  از جایی  اردن از اینجا از میان: بگویید

 مرد   دوازده  آن  یوشع پس4 ».آیید بنهید  فرود می  در آن شب ام  که ، در منزلی بردهآنها را با خود 
:   گفت  ایشان  به و یوشع5 . نفر طلبید  یک  از هر سبط یعنی بود،   کرده  انتخاب اسرائیل  از بنی را که

   شماره  موافق سنگ   از شما یک  بروید، و هر کسی  اردن  میان  خود به ، خدای  یهوه  تابوت پیش«
   پسران  که هنگامی.  باشد  شما عالمتی  در میان تا این6 . خود بردارد  بر دوش اسرائیل ی بن اسباط

 بگویید   ایشان  به آنگاه7 ،  سنگها چیست مقصود شما از این  ، گویند که  پرسیده  آینده شما در زمان
   از اردن  آن  که  هنگامی  شد، یعنی فتهشکا خداوند عهد   از حضور تابوت  اردن  آبهای که
   ابدی  یادگاری  برای اسرائیل  بنی  جهت  سنگها به  این  شد، پس  شکافته  اردن ، آبهای گذشت می

  ».خواهد بود
   به  اردن  از میان  سنگ  بود کردند، و دوازده  امر فرموده  یوشع  آنچه  موافق اسرائیل و بنی8  
 برداشتند، و آنها را با خود  اسرائیل  بنی  اسباط  شماره  بود، موافق  گفته  یوشع ه بخداوند   که طوری

  ، در جایی  اردن  در وسط و یوشع9 .، آنها را در آنجا نهادند  برده گرفتند  منزل  در آن  که  جایی به
 کرد و در   نصب سنگ   بود، دوازده  بودند، ایستاده  عهد را برداشته  تابوت  که  کاهنانی  پایهای که

  . آنجا تا امروز هست
 را   یوشعخداوند ایستادند تا هر آنچه   اردن داشتند، در وسط  را برمی  تابوت  که و کاهنانی10  

   به و قوم.  بود  امر کرده  یوشع  به  موسی  آنچه  حسب  شد، به  بگوید تمام  قوم  به  بود که امر فرموده
 و خداوند   تابوت  شد که  گذشتند، واقع  بالکل  قوم  تمامی بعد از آنکهو 11 . عبور کردند تعجیل
  ، پیش  شده  مسلح  منسی  سبط جاد و نصف  و بنی رؤبین و بنی12 . عبور کردند م حضور قو  به کاهنان
یا هزار نفر مه  چهل  به قریب13 . بود  گفته  ایشان  به  موسی ه عبور کردند، چنانک اسرائیل  بنی روی
  . عبور کردند  جنگ  اریحا برای  صحرای  بهخداوند حضور   کارزار به شده
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   ایام ، و از او در تمام  ساخت  بزرگ  اسرائیل  را در نظر تمامی ، یوشعخداوند روز  و در آن14  
  . بودند  ترسیده  از موسی ترسیدند، چنانکه  می عمرش
دارند،   را برمی  شهادت  تابوت  را که کاهنانی«16:  ، گفت  کرده  را خطاب  یوشعخداوندو 15  
  و چون18 ». برآیید دناز ار«:  ، گفت  را امر فرموده  کاهنان  یوشع پس17 ». برآیند دن از ار بفرما که
 بر   کاهنان  پایهای  برآمدند و کف  اردن داشتند، از میان  را برمیخداوند عهد   تابوت  که کاهنانی
   جاری هایش  کناره  بر تمامی  پیش  و مثل  خود برگشت  بجای  اردن  آب آنگاه شد،   گذارده خشکی

  .شد
 اریحا اردو   شرقی  جانب ه ب  برآمدند و در جلْجال  از اردن ، قوم  اول  از ماه و در روز دهم19  
  . کرد  نصب  بودند، در جلجال  گرفته  از اردن  را که  سنگ  دوازده  آن و یوشع20 .زدند

،  ه خود پرسید  از پدران  آینده  شما در زمان  پسران چون«:  ، گفت  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی21
   به دن ار  از این  اسرائیل ، گویید که  داده  خود را تعلیم  پسران آنگاه22 ،  سنگها چیست  این گویند که
 شما خشکانید تا شما عبور   روی ش را از پی  اردن  شما، آب ، خدای زیرا یهوه23 . عبور کردند خشکی

 ما خشکانید تا ما عبور   روی  را پیش  آن  کرد که  بحر قلزم  شما به  خدای  یهوه کردید، چنانکه
  ، خدای ، و از یهوه  زورآور است  آن  را بدانند کهخداوند   دست  زمین  قومهای تا تمامی24 . کردیم

  ». بترسند  اوقات شما، همه
  

   سمت  به  اردن  طرف  آن  به  که  اموریانی  ملوک  تمامی  چون  شد که و واقع5    

 را   اردن  آبخداوند   دریا بودند، شنیدند که  کناره  به  که  کنعانیانی  ملوک  بودند، و تمامی مغرب
   شد و از ترس  گداخته  ایشان ، دلهای  بود تا ما عبور کردیم  خشکانیده اسرائیل  بنی  روی پیش
  . نماند  در ایشان ، دیگر جان اسرائیل بنی

 خود بساز، و   برای  چخماق کاردها از سنگ«:   گفت  یوشع  بهخداوند،   وقت در آن2  
 را بر  ئیلاسرا ، بنی  ساخته  چخماق  کاردها از سنگ و یوشع3 ». ساز  را بار دیگر مختون رائیلاس بنی
   مردان  تمام ، یعنی  قوم  ذکوران  تمام  بود که  این  یوشع ن کرد  ختنه و سبب4 . کرد  ختنه  غلفه تل

 آمدند   بیرون  که  قوم اما تمامی5.  در صحرا مردند  سر راه  آمدند، به  از مصر بیرون  که جنگی
 مولود   سر راه  از مصر به  ایشان  آمدن  در صحرا بعد از بیرون  که  قوم  بودند، و تمامی مختون
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،   طایفه  آن رفتند، تا تمامی  می  راه  در بیابان  سال  چهل اسرائیل زیرا بنی6.  نگشتند شدند، مختون
 را خداوند آواز  زانرو که.  شدند  بودند، تمام  آمده  از مصر بیرون  که  جنگی  مردان  آن یعنی

   را ببینید که  زمین  آن  که گذارم شما را نمی«:  ، گفت  خورده  قسم  ایشان  بهخداوندنشنیدند و 
  هد جاری شیر و ش  به  که  ما بدهد، زمینی  را به  آن  بود که  خورده  قسم  ایشان  پدران  برایخداوند
، زیرا   ساخت  را مختون  ایشان  بود، یوشع  آنها برخیزانیده  در جای  که  ایشان و اما پسران7 ». است

  . بودند  نکرده  ختنه  را در راه  ایشان  بودند چونکه نامختون
   خود در لشکرگاه  شدند، در جایهای  فارغ  قوم  تمام  کردن  از ختنه  چون  شد که و واقع8  

  از این.   شما غلطانیدم امروز عار مصر را از روی«:   گفت  یوشع  بهخداوندو 9 .اندند تا شفا یافتندم
  ».شود  می  خوانده  تا امروز جلجال  مکان  آن  نام سبب

، در   ماه  روز چهاردهم  را در شب  اردو زدند و عید فصح  در جلجال اسرائیل  بنیو10  
،   زمین  کهنه  روز، از حاصل  در همان  بعد از فصح و در فردای11 .د داشتن  اریحا نگاه صحرای
   زمین  از حاصل  که  روزی  آن و در فردای12 . خوردند  شده  برشته های و خوشه فطیر  نازکهای

   کنعان  زمین  از محصول  سال  دیگر من نداشتند، و در آن اسرائیل  شد و بنی وردند، من موقوفخ
  .خوردند می

   اینک ، دید که  خود را باال انداخته  چشمان  نزد اریحا بود که  یوشع  شد چون و واقع13  
:  ، او را گفت  آمده ی نزد و و یوشع.  بود  ایستاده  وی  خود پیش  در دست  با شمشیر برهنه مردی

  ن اآل  که هستم خداوند سردار لشکر   من ، بلکه نی«:  گفت14 » ما؟  یا از دشمنان  از ما هستیآیا تو«
   خود چه  بنده  به آقایم«:   گفت  وی  کرد و به ، سجده  افتاده  زمین  به  روی  یوشع پس» . آمدم
   زیرا جایی  کن  بیرون  خود را از پایت نعلین «  که  گفت  یوشع  بهخداوندسردار لشکر 15» گوید؟ می
  . کرد  چنین و یوشع» .  است  مقدس ای  تو ایستاده که
  

   رفت  آن  به ی کس  که  طوری  شد، به  بسته  سخت اسرائیل  بنی  سبب و اریحا به(6    

 تو   دست  را به  جنگی  و مردان  اریحا و ملکش ببین«:   گفت  یوشع  به و یهوه2 .)کرد و آمد نمی
هر  دور ش  مرتبه  کنید، و یک ، شهر را طواف  جنگی  مردان  همه  شما یعنی پس3.   کردم تسلیم

 بردارند، و در روز   یوبیل  کرنای ، هفت  تابوت  پیش  کاهن و هفت4 .  کن  روز چنین بگردید، و شش
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 شود   کشیده  یوبیل  بوق و چون5 . را بنوازند کرناها د، و کاهنان کنی  طواف  مرتبه  شهر را هفت هفتم
 خواهد افتاد،   زمین  آواز بلند صدا کنند، و حصار شهر به  به  قوم و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی

:   گفت  ایشان ، به  را خوانده  کاهنان نون  بن  یوشع پس6 ». خود برآید  روی  پیش  از قوم و هر کس
  و به7 ».بردارند خداوند   تابوت  را پیش  یوبیل  کرنای  هفت  کاهن ید و هفت عهد را بردار تابوت«

  ». بروندخداوند   تابوت  پیش  مسلح  کنید، و مردان  بروید و شهر را طواف پیش«:  گفتند قوم
خداوند   ، پیش  را برداشته  یوبیل کرنای   هفت  کاهن ، هفت  گفت  قوم  را به  این  یوشع و چون8  

   پیش  مسلح و مردان9 . شد  روانه  ایشان از عقب خداوند عهد  تند و کرناها را نواختند و تابوترف
رفتند،   می  شدند؛ و چون  روانه  تابوت  لشکر از عقب نواختند رفتند، و ساقه  کرناها را می  که کاهنانی
  صدا نزنید و آواز شما شنیده «: ، گفت  را امر فرموده  قوم و یوشع10. نواختند  کرناها را می کاهنان

   وقت آن.  صدا کنید  که  شما بگویم  به  که  نیاید تا روزی  شما بیرون  از دهان  سخنی نشود، بلکه
و .  کرد  دور شهر گردش  مرتبه  داد و یک  شهر طواف  را بهخداوند   تابوت پس11 ».صدا زنید

  . سر بردند  به اه را در لشکرگ  برگشتند و شب  لشکرگاه  به ایشان
   کاهن و هفت13.  را برداشتندخداوند تابوت   و کاهنان  برخاست  زودی  به  یوشع بامدادان12  
  نواختند، و مردان رفتند، و کرناها را می میخداوند    تابوت ، پیش  را برداشته  یوبیل  کرنای هفت
)  کاهنان(رفتند   می  رفتند، و چونداوندخ تابوت   لشکر از عقب رفتند، و ساقه  می  ایشان  پیش مسلح

 برگشتند، و   لشکرگاه ، به  کرده  طواف  مرتبه ، شهر را یک  روز دوم پس14 .واختندن کرناها را می
  . کردند  روز چنین شش

   مرتبه  طور هفت  همین ، شهر را به  برخاسته  زودی  فجر، به  طلوع ، وقت و در روز هفتم15  
   شد در مرتبه و چنین16.  کردند  طواف  مرتبه  روز شهر را هفت  در آن ز اینکه کردند، ج طواف
   شهر را بهخداوند صدا زنید زیرا «:   گفت  قوم  به  یوشع  کرناها را نواختند که  کاهنان ، چون هفتم

  ب خواهد شد، و راحا حرام خداوند   برای  است  در آن و خود شهر و هر چه17.   است شما داده
   پنهان  فرستادیم که را   خواهند ماند، زیرا رسوالنی  باشد زنده  در خانه  با وی ، با هر چه  فقط فاحشه
   کرده  را حرام  آن  دارید، مبادا بعد از آنکه  نگاه  را از چیز حرام و اما شما زنهار خویشتن18 .کرد

و 19 . سازید  را مضطرب ، آن  کرده امحر را   اسرائیل  بگیرید و لشکرگاه  چیز حرام باشید، از آن
   گذاردهخداوند   خزانه باشد و به می خداوند، وقف   و آهنین  مسین  و طال و ظروف  نقره تمامی
 آواز   به  آواز کرنا را شنیدند و قوم  قوم و چون.  صدا زدند و کرناها را نواختند  قوم آنگاه20 ».شود
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 شهر برآمد و   به خود  روی  پیش  هر کس  یعنی و قوم.  افتاد ین زم بلند صدا زدند، حصار شهر به
   گاو و گوسفند و االغ  و پیر و حتی  و جوان  در شهر بود از مرد و زن و هر آنچه21 .شهر را گرفتند

  . کردند  شمشیر هالک  دم را به
   فاحشه  زن  خانه به«:   بودند، گفت  رفته  زمین  جاسوسی  به  دو مرد که  آن  به و یوشع22  

 دو   آن پس23 ». خوردید  قسم  وی  برای نانکه آرید چ  دارد از آنجا بیرون  را با هر چه بروید، و زن
   بیرون  داشت  را با هر چه  و برادرانش  و مادرش  و پدرش ، راحاب  شده  داخل  جاسوس جوان

و شهر را با 24 . جا دادند  اسرائیل  لشکرگاه ون را بیر ، ایشان  را آورده  خویشانش  تمام آوردند، بلکه
   خانه  خزانه  را به  و آهنین  مسین  و طال و ظروف  نقره لیکن.  سوزانیدند  آتش  بود، به  در آن آنچه

   نگاه  او بود زنده  از آن  را با هر چه  پدرش  و خاندان  فاحشه ، راحاب و یوشع25 .گذاردندخداوند 
 اریحا   جاسوسی  برای  یوشع  را که ، زیرا رسوالن  است  ساکن  اسرائیل روز در میان، و او تا ام داشت

  . کرد  بود پنهان فرستاده
   که  کسیخداوند  حضور   باد به ملعون«:  ، گفت  داده  را قسم  ایشان  یوشع و در آنوقت26  
   پسر کوچک خواهد نهاد، و به   خود بنیادش زاده  نخست  شهر اریحا را بنا کند؛ به ، این برخاسته

  ». را برپا خواهد نمود هایش خود دروازه
  .  یافت  شهرت  زمین  آن  او درتمامی بود و اسم  می  با یوشعخداوندو 27  

  

   کرمی  ابن  ورزیدند، زیرا عخان  بود خیانت  شده  حرام  در آنچه اسرائیل و بنی7    

  اسرائیل  بر بنیخداوند، و غضب   بود گرفت  شده  حرام  آنچه یهودا، از  از سبط  زارح  ابن  زبدی ابن
  . شد افروخته
  ، مردان  است  واقع ئیل  بیت  شرقی  طرف  به  آون  نزد بیت  که  از اریحا تا عای و یوشع2  

،   رفته  مردان  آن پس» . کنید  را جاسوسی بروید و زمین«:  ، گفت  کرده  را خطاب فرستاد و ایشان
   قدر دو یا سه  برنیایند؛ به  قوم تمامی«: ، او را گفتند  برگشته و نزد یوشع3 . کردند  را جاسوسی عای

  پس4 ».اند  کم  ایشان  زیرا که  ندهی  آنجا زحمت  را به  قوم  را بزنند و تمامی هزار نفر برآیند و عای
 از   عای و مردان5 . فرار کردند  عای ناز حضور مردا آنجا رفتند و   به  هزار نفر از قوم  سه  به قریب
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 را در  ، ایشان  نموده  را تعاقب  ایشان  تا شباریم  دروازه  نفر کشتند و از پیش  و شش  قدر سی آنها به
  . گردید  آب ، مثل  شده  گداخته  قوم و دل.  زدند نشیب

   زمین  رو به  تا شامداوندخ   تابوت ، پیش  زده  خود را چاک  جامه  اسرائیل  و مشایخ و یوشع6  
 را   قوم  این  چه  برای  ای خداوند یهوه آه«:   گفت یوشع و7 .خود پاشیدند   سرهای  به افتادند، و خاک

   شده  راضی کاش.   کنی ، ما را هالک  کرده  تسلیم  اموریان  دست  تا ما را به  عبور دادی از اردن
 از حضور   اسرائیل  بعد از آنکه  بگویم  خداوند چه  ای آه8 . م بمانی دن ار  طرف  آن  به  که بودیم
 را بشنوند، دور ما را   این  زمین  ساکنان  و تمامی  کنعانیان زیرا چون9 .اند  داده  خود پشت اندشمن

   خواهی  خود چه  بزرگ  اسم و تو به.  خواهند کرد  منقطع  زمین  ما را از این  و نام خواهند گرفت
  »کرد؟

  اسرائیل11؟  ای  خود افتاده  روی  طور به  این چرا تو به! برخیز«:   گفت  یوشع  بهخداوند10  
،   گرفته  هم اند و از چیز حرام  تجاوز نموده  امر فرمودم  ایشان  به  نیز که ، و از عهدی  کرده گناه

توانند   نمی اسرائیل  بنی  سبب از این12 .اند  خود گذاشته  را در اسباب ن، آ  انکار کرده اند، بلکه دزدیده
و . اند  شده  ملعون اند، زیرا که  داده  خود پشت  خود بایستند و از حضور دشمنان  حضور دشمنان به

   را تقدیس برخیز قوم13 . بود  دیگر با شما نخواهم د، من نسازی  خود تباه  را از میان اگر چیز حرام
  ای: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  نمایید، زیرا یهوه ا تقدیس ر  فردا خویشتن نما و بگو برای

   روی ، پیش  خود دور نکنی  را از میان  چیز حرام  و تا این  توست  در میان  حرام  چیزی اسرائیل
 شود   بیایید، و چنین  خود نزدیک  اسباط ، شما موافق  بامدادان پس14 . ایستاد توانی  خود نمی دشمنان

 خداوند   را که ای  آیند؛ و قبیله  خود نزدیک های  قبیله  کند به  انتخابخداوند   را که سبطی  که

 خود   مردان کند به   انتخابخداوند   را که  بیایند؛ و خاندانی  خود نزدیک  خاندانهای  کند، به انتخاب
 شود،   سوخته  آتش ارد به د  شود، با هر چه  نزد او یافت  چیز حرام  آن و هر که15 . آیند نزدیک
  ».  است  آورده  عمل  به  اسرائیل  در میان ، قباحتی  تجاوز نمودهخداوند از عهد  زیرا که
   آورد و سبط ک نزدی  ایشان  اسباط  را به ، اسرائیل  برخاسته  بزودی  بامدادان  یوشع پس16  

 را   زارحیان  قبیله پس.  شد  گرفته  زارحیان ه آورد و قبیل  یهودا را نزدیک و قبیله17 . شد یهودا گرفته
 آورد   نزدیک  ایشان  مردان  او را به و خاندان18.  شد  گرفته  آورد و زبدی  نزدیک  ایشان  مردان به

 پسر  ای«:   گفت  عخان  به و یوشع19.  شد  یهودا گرفته  از سبط زارح  بن زبدی  ابن کرمی  بن و عخان
 و از   کردی  چه  که  نما و مرا خبر بده  و نزد او اعتراف  بده  را جالل  اسرائیل خدای   یهوه ن، اآل من
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، و   کرده  گناه  اسرائیل  خدای  یهوه  به الواقع فی«:   گفت  یوشع  در جواب عخان20 ». مدار ما مخفی
   نقره  مثقال  و دویست  فاخر شنعاری  ردایی  غنیمت  در میان چون21 . ام  آورده  عمل  به  و چنان ینچن

   در میان ، و اینک ، گرفتم  ورزیده ، آنها را طمع  بود دیدم  مثقال  پنجاه  وزنش  طال که  شمش و یک
  ».باشد  می  زیر آن  و نقره  است  در زمین  من خیمه

 زیر  قره بود و ن  او پنهان  در خیمه  دویدند، و اینک  خیمه  فرستاد و به  رسوالن  یوشع آنگاه22  
 حضور   آوردند و آنها را به اسرائیل  بنی  و جمیع ، نزد یوشع  گرفته  خیمه و آنها را از میان23 . آن

 طال و   و ردا و شمش  و نقره  پسر زارح ، عخان  با وی اسرائیل  بنی  و تمامی و یوشع24 . نهادندخداوند
 را   مایملکش  و تمامی اش  و خیمه  و گوسفندانش  و حمارانش  و گاوانش  و دخترانش پسرانش
خداوند ؟   ساختی  ما را مضطرب  چه برای«:   گفت و یوشع25 . عخور بردند  وادی ، آنها را به گرفته

   آتش  او را سنگسار کردند و آنها را به  اسرائیل  تمامی پس» .  خواهد ساخت امروز تو را مضطرب
  .کردند سنگها سنگسار   را به سوزانیدند و ایشان

   غضب  از شدتخداوندو .   امروز هست  تا به  از سنگها بر او برپا داشتند که  بزرگ و توده26  
  .  است  شده  عخور نامیده  تا امروز وادی  مکان  آن  اسم ؛ بنابراین خود برگشت

  

 را با   جنگی  مردان تمامی.  مباش   و هراسان مترس«:   گفت  یوشع  بهخداوندو 8    

 تو   دست  را به  و زمینش  او و شهرش  و قوم  عای  ملک اینک.  برو  عای ، به ردار و برخاستهخود ب
 را با   غنیمتش ، لیکن  بکن  نمودی  عمل  اریحا و ملکش  به  که  طوری  به  و ملکش  عای و به2 . دادم

  ». ساز  شهر کمین  گیرید و در پشت  تاراج  خود به  برای بهایمش
 هزار نفر از   سی و یوشع.  بروند  عای  برخاستند تا به  جنگی  مردان  و جمیع شع یو پس3  
 شما  اینک«:  ، گفت  را امر فرموده و ایشان4 . فرستاد  را در شب ، ایشان کرده   دالور انتخاب مردان
تعد  شما مس  مروید، و همه شهر و از شهر بسیار دور  از پشت  باشید، یعنی  شهر در کمین برای
   مقابله  به  اول  دفعه  مثل  آمد، و چون  شهر خواهیم  با منند، نزدیک  که  قومی  و تمام و من5 .باشید

 را از شهر   خواهند کرد تا ایشان و ما را تعاقب6 . کرد  فرار خواهیم  ایشان ز پیش آیند، ا ما بیرون
   ایشان  از پیش کنند؛ پس  ما فرار می از حضور  اول  دفعه  مثل  که ، زیرا خواهند گفت دور سازیم

   آن شما ، خدای  آورید، زیرا یهوه  تصرف ، شهر را به  برخاسته گاه  از کمین آنگاه7.   گریخت خواهیم
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   بسوزانید و موافق  آتش  شهر را به  باشید، پس  شهر را گرفته و چون8 . شما خواهد داد  دست را به
  گاه  کمین  را فرستاد و به  ایشان  یوشع پس9 ».  شما را امر نمودم اینک. ورید آ  عمل بهخداوند   سخن
 بسر   قوم  را در میان  شب  آن  ماندند و یوشع  عای  غربی  طرف  به  و عای ئیل  بیت ، در میان رفته
  .برد

   پیش  اسرائیل  نمود، و او با مشایخ آرایی  را صف ، قوم  برخاسته  بزودی  بامدادان و یوشع10  
  ، نزدیک  شده  بودند روانه  با وی  که  جنگی  مردان و تمامی11 . شدند  روانه  عای  بسوی  قوم روی

  ای  وادی  او و عای ر میانو د.  فرود آمدند  عای  شمال  طرف ، به  شهر رسیده آمدند و در مقابل
 شهر در   غربی  طرف  به  و عای ئیل  بیت  را در میان ، ایشان  هزار نفر گرفته  پنج  به و قریب12 .بود

   طرف  به  را که  شهر بودند و آنانی  شمالی  طرف  به  لشکر که  تمامی ، یعنی  قوم پس13 . نهاد کمین
   عای  ملک و چون14 .  رفت  وادی  در میان  شب  آن ع بودند قرار دادند؛ و یوش  شهر در کمین غربی
   مقابله  شهر به  برخاستند، و مردان  زودی ، به  نموده عجیل ت  قومش  را دید او و تمامی این
 شهر   در پشت  که  رفتند؛ و او ندانست  بیرون  عربه  پیش  معین  جای  به  جنگ  برای اسرائیل بنی
   راه ، به  ساخته  منهزم  خود را از حضور ایشان  اسرائیل  و همه و یوشع15 . هستند  در کمین  وی برای
.  کنند  را تعاقب  در شهر بودند ندا در دادند تا ایشان  را که  قومی و تمامی16 . فرار کردند بیابان
 از   نماند که  باقی ئیل  و بیت  در عای و هیچکس17 .، از شهر دور شدند  نموده تعاقب را   یوشع پس
  . نمودند  را تعاقب ل، اسرائی  شهر را باز گذاشته های ، و دروازه  نرفت  بیرون اسرائیل  بنی عقب

 را  ، زیرا آن  دراز کن  عای ، بسوی  توست  در دست  که مزراقی«:   گفت  یوشع  بهخداوندو 18  
  و آنانی19 . شهر دراز کرد  سوی  به د داشت خو  دست  به  را که ، مزراقی ؛ و یوشع  تو دادم  دست به
 خود را دراز کرد، دویدند و   او دست  چون خود برخاستند و  از جای  بودند، بزودی  در کمین که

 بر   عای و مردان20 .وزانیدند س  آتش ، شهر را به  نموده  را گرفتند و تعجیل ، آن  شهر شده داخل
 نماند   طاقت  ایشان  برای پس. رود  باال می  آسمان  دود شهر بسوی  اینک ، دیدند که  نگریسته عقب
  کنندگان  بر تعاقبگریختند  صحرا می  سوی  به  که و قومی. بگریزند   طرف  و آن  طرف  این  به که

 بودند، شهر را   در کمین  که  آنانی  دیدند که  اسرائیل  و تمامی  یوشع و چون21 .خود برگشتند
   به و دیگران22 . دادند  را شکست  عای ، مردان ه برگشت رود، ایشان اند و دود شهر باال می گرفته
 از   و اینان  طرف  از یک آنان.  بودند  اسرائیل  در میان  آمدند، و ایشان  از شهر بیرون یشان ا مقابله
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  و ملک23 .  نیافت  نماند و نجات نها باقی از آ  کسی  که  حدی کشتند به  را می  دیگر و ایشان طرف
  . آوردند ، او را نزد یوشع  گرفته  را زنده عای

   ایشان  که  در صحرا و در بیابانی  عای  ساکنان  همه  از کشتن رائیل اس  چون  شد که و واقع24  
   گشتند، تمامی ، هالک  شمشیر افتاده  آنها از دم  شدند، و همه نمودند فارغ  می  تعاقب را در آن
  ن روز از مرد و ز  در آن  که  آنانی و همه25 . شمشیر کشتند  دم  را به ، آن ه برگشت  عای  به اسرائیل

   با مزراق  خود را که  دست زیرا یوشع26.   عای  مردمان  تمامی  هزار نفر بودند یعنی افتادند، دوازده
 شهر   آن  و غنیمت  بهایم لیکن27 . کرد  را هالک  عای  ساکنان می نکشید تا تما  بود، پس دراز کرده
  پس28 .د بو  امر فرموده  یوشع  به ه کخداوند   کالم  بردند موافق  تاراج  خود به  برای را اسرائیل

 را   عای و ملک29.   است  تا امروز باقی  که  ساخت  و خرابه  ابدی  را توده  را سوزانید و آن  عای یوشع
،   آورده  او را از دار پایین  فرمود تا الش ، یوشع  آفتاب  غروب  دار کشید، و در وقت  به  شام تا وقت

   تا امروز باقی  برپا کردند که  از سنگها بر آن  بزرگ  شهر انداختند و توده ه درواز او را نزد دهنه
  . است

،   موسی چنانکه31 . بنا کرد  عیبال  در کوه سرائیل ا ، خدای  یهوه  برای  مذبحی  یوشع آنگاه30  
،   است  مکتوب  موسی  تورات  در کتاب  که  طوری  بود، به  را امر فرموده اسرائیل ، بنیخداوند  بنده
   بود و بر آن  بلند نکرده  آهنین  بر آنها آالت  کسی  که  ناتراشیده  از سنگهای  مذبحی یعنی
  و در آنجا بر آن32 . کردند  ذبح  سالمتی ند و ذبایح گذرانیدخداوند   برای  سالمتی های قربانی

  و تمامی33 .  ساخت  مرقوم یلاسرائ حضور بنی   بود به  نوشته  را که  موسی  تورات سنگها نسخه
 عهد   تابوت  که  کهنه  الویان  پیش  تابوت  هر دو طرف  به  ایشان  و رؤسا و داوران  و مشایخ اسرائیل
 و   جرزیم  کوه  طرف  به  ایشان ؛ نصف  متوطنان  و هم  غریبان داشتند ایستادند، هم  را برمیخداوند
   را اول  اسرائیل م بود، تا قو امر فرمودهخداوند    بنده  موسی نانکه چ  عیبال  کوه  طرف  به  ایشان نصف
 در   که  طوری ها را به  لعنت ها و هم  برکت ، هم  شریعت  سخنان  تمامی و بعد از آن34 . دهند برکت

   به  یوشع  نبود که  بود، حرفی  امر فرموده  موسی از هر چه35 .، خواند  است  مرقوم  تورات تابک
  .رفتند، نخواند  می  ایشان  در میان  که  و غریبانی  و اطفال  با زنان  اسرائیل  جماعت حضور تمام
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  و  و حویان  و فرزیان  و کنعانیان  و اموریان  حتیان  ملوک  تمامی  شد که و واقع9    

   لبنان  تا مقابل رگ بز  دریای  کناره  و در تمامی  و هامون  در کوه  اردن  طرف  آن  به ، که یبوسیان
  . کنند  متفقا جنگ  و اسرائیل  شدند، تا با یوشع  جمع با هم2  را شنیدند،  این بودند، چون

 نیز  ایشان4  بود شنیدند،  کرده  اریحا و عای  به  یوشع  را که  آنچه  چون  جبعون و اما ساکنان3  
   بر االغهای  کهنه ، جوالهای  ظاهر کرده ایلچیان   را مثل ، خویشتن  شده  رفتار نمودند و روانه  حیله به

   خود کفشهای و بر پایهای5 .فتند بود، گر  شده  و بسته  و پاره  کهنه  که  شراب خود و مشکهای
و 6 . بود  زده  و کفه  خشک  ایشان ه توش  نان  و تمامی  کهنه  خود رخت  و بر بدن زده  و پینه مندرس

  ایم  دور آمده از زمین «  گفتند که  اسرائیل  مردان  او و به ، به  آمده جلْجال اردو در   به نزد یوشع
.  باشید  ما ساکن شاید در میان«:  گفتند  حویان  به  اسرائیل و مردان7 ». با ما عهد ببندید ن اآل پس
  »؟  با شما عهد ببندیم  چگونه پس

شما کیانید و از «    که  گفت  ایشان  به  یوشع».  تو هستیم ما بندگان«:  گفتند  یوشع  به ایشان8  
  ایم  بسیار دور آمده  تو از زمین  خدای  یهوه  اسم  سبب  به بندگانت«:  گفتند  وی به9 »آیید؟ کجا می
   به  که  اموریان  دو ملک  را به و نیز آنچه10 .  در مصر کرد، شنیدیم  را که چه او و هر   آوازه زیرا که

 بود،  تاروت در عش ، که  باشان ، ملک ، و عوج  حشبون ، ملک  سیحون  به  بودند یعنی دن ار  طرف آن
   دست  به  راه  جهت  به ای  توشه  ما گفتند که  ما به  زمین  ساکنان  ما و تمامی  مشایخ پس11 .کرد

 با ما  ن اآل پس.  ستیم شما ه  ما بندگان  را بگویید که ، ایشان  رفته  ایشان  استقبال خود بگیرید و به
   را برای  خود آن های  از خانه  تا نزد شما بیاییم  شدیم  روانه  که  ما در روزی  نان این12 .عهد ببندید

 پر   که  شراب  مشکهای و این13 .  است  شده زده  و کفه  خشک ینک ا ن، و اآل  گرفتیم  گرم  راه توشه
 ».  است  شده  کهنه  راه  طول رت ما از کث  و کفشهای  رخت  و این،  شده  پاره  بود واینک  تازه کردیم

   با ایشان و یوشع15.  نکردند  مشورتخداوند   گرفتند و از دهان  ایشان  از توشه  مردمان  آن آنگاه14
  . خوردند  قسم  با ایشان  جماعت  نگهدارد و رؤسای  را زنده  ایشان  که ، عهد بست  کرده صلح

شانند  ای  آنها نزدیک  بودند، شنیدند که  عهد بسته  با ایشان  روز که  سه بعد از انقضایاما 16  
 رسیدند و   ایشان  شهرهای  به ، در روز سوم  کرده  کوچ اسرائیل  بنی پس17 . ساکنند  ایشان و در میان
 را نکشتند   ایشان ائیلاسر و بنی18 . بود  یعاریم  و قریه  و بئیروت  و کفیره ، جبعون  ایشان شهرهای

 بر   جماعت ی بودند، و تمام  خورده ، قسم  اسرائیل ، خدای  یهوه  به  ایشان  برای  جماعت زیرا رؤسای
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  ، خدای  یهوه  به  ایشان  برای  گفتند که  جماعت  تمامی  رؤسا به و جمیع19 . کردند رؤسا همهمه
 کرد   خواهیم  ایشان  را به این20 .  ضرر برسانیم  ایشان  به توانیم  نمی ن اآل  پس  خوردیم ، قسم اسرائیل
 بر ما  ، غضب  خوردیم یشان ا  برای  که  قسمی  سبب  مبادا به  داشت  خواهیم  نگاه  را زنده و ایشان
  شکنان  هیزم  جماعت  تمامی  برای پس» . بمانند  زنده بگذارید که«:  گفتند  ایشان و رؤسا به21 .بشود
  . بودند  گفته  ایشان  رؤسا به  شدند، چنانکه  آب ایانو سق

 دادید و گفتید  چرا ما را فریب«:  ، گفت  کرده  خطاب  را خواند و بدیشان  ایشان و یوشع22  
 شما ملعونید و از شما   حال پس23 .ساکنید  ما  در میان  آنکه  و حال  ما از شما بسیار دور هستیم که

   در جواب ایشان24 ». ما خواهند بود  خدای  خانه ای بر  همیشه  آب  و سقایان شکنان  و هیزم غالمان
 را امر   خود موسی  تو، بنده ، خدای  یهوه  تو را یقینا خبر دادند که  بندگان زیرا که«:  گفتند یوشع
   شما هالک  روی  را از پیش  زمین  ساکنان  شما بدهد، و همه  را به  زمین  این  تمامی  بود که کرده

 ما  ، اینک نو اآل25 .  را کردیم کار  این ، پس  شما بسیار ترسیدیم  سبب  خود به  جانهای کند، و برای
  ، عمل  ما رفتار نمایی  به  که  است  در نظر تو نیکو و صواب  که  هر طوری ؛ به  تو هستیم در دست

   داد که هایی ر اسرائیل  بنی  را از دست ایشان،   نموده  طور عمل  همین  به  او با ایشان پس26» .نما
   برای  آب  و سقایان شکنان  را مقرر کرد تا هیزم  روز ایشان  در آن و یوشع27 . را نکشتند ایشان

  . هستند  امروز چنین  او اختیار کند و تا به  که  باشند، در مقامیخداوند   مذبح  و برای جماعت
  

   را تباه  و آن  را گرفته  عای  یوشع شنید که   اورشلیم ملک،   صدق  ادونی و چون10    

، و   است  نموده  نیز عمل  و ملکش  عای  بود به  نموده  عمل  اریحا و ملکش  به  که  طوری ، و به کرده
 بسیار ترسیدند زیرا  ایشان2 ند،باش  می  ایشان ، در میان  کرده  صلح  با اسرائیل  جبعون ساکنان
   ادونی پس3.  بودند  شجاع  بود، و مردانش نشین  پادشاه  از شهرهای  یکی ، مثل  شهر بزرگ، جبعون
، و   الخیش ، ملک ، و یافیع  یرموت ، ملک ، و فرآم  حبرون ، ملک  نزد هوهام  اورشلیم ، ملک صدق

 با   زیرا که  را بزنیم  کنید، تا جبعون ، مرا اعانت  آمده نزد من«4:  ، گفت ، فرستاده  عجلون دبیر، ملک
 و   حبْرون  و ملک  اورشلیم  ملک  یعنی  اموریان  ملک  پنج پس5» .اند  کرده  صلح اسرائیل  و بنی یوشع
 لشکر خود برآمدند، و در   شدند، و با تمام  جمع  عجلون  و ملک  الخیش  و ملک  یرموت ملک
  . کردند  جنگ ، با آن  اردو زده  جبعون مقابل
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 خود را از  دست«: ، گفتند  فرستاده  اردو در جلْجال  به  نزد یوشع  جبعون مردان  پس6  
   که  اموریانی  ملوک  زیرا تمامی ، و مدد کن  بده  نزد ما بیا و ما را نجات بزودی.  بازمدار بندگانت

   شجاع مردان  ه و هم  جنگی  مردان  با جمیع  یوشع پس7» .اند  شده  ساکنند، بر ما جمع در کوهستان
   و کسی  تو دادم  دست  را به  زیرا ایشان از آنها مترس«:   گفت  یوشع  بهخداوندو 8 . آمد از جلجال

   ایشان  به ، ناگهان رده ک  کوچ  از جلجال  شب  تمامی  یوشع پس9 ». تو نخواهد ایستاد  پیش  ایشاناز
   کشتار عظیمی  به  را در جبعون ، و ایشان اخت س  منهزم  اسرائیل  را پیش  ایشانخداوندو 10 .برآمد
و 11 .  را کشت  ایشان  و مقیده عزیقه گریزانید، و تا  حورون  بیت  گردنه  راه  را به و ایشان.  کشت
 خداوند  بودند، آنگاه  می  حورون  بیت  در سرازیری  کردند و ایشان  فرار می  اسرائیل  از پیش چون

 مردند،   تگرگ  از سنگهای  که و آنانی.  بارانید و مردند  بزرگ  سنگهای ز آسمان ا  بر ایشان تا عزیقه
  . شمشیر کشتند  به اسرائیل  بنی  که بیشتر بودند از کسانی

 در خداوند   کرد، به  تسلیم اسرائیل  بنی  را پیش  اموریانخداوند   که  در روزی  یوشع آنگاه12  
» .  ایلون  بر وادی  ماه  و تو ای  بایست  بر جبعون  آفتاب ای«:  گفت،   کرده  تکلم اسرائیل حضور بنی

   در کتاب مگر این.  گرفتند  خود انتقام  از دشمنان  نمود تا قوم  توقف  ایستاد و ماه  آفتاب پس13
   تعجیل  فرو رفتن  روز به  تمامی  به  ایستاد و قریب  آسمان  در میان  آفتاب  که  نیست یاشر مکتوب

 را بشنود   آواز انسانخداوند   بود که  نشده  واقع  آن  مثل  روزی  و بعد از آن  از آن و قبل14. نکرد
   جلجال  اردو به  به  اسرائیل  با تمامی  یوشع پس15. کرد  می  جنگ  اسرائیل  برایخداوندزیرا 

  .برگشتند
 خبر   یوشع و به17 . ساختند  پنهان  مقیده در مغاره، خود را   فرار کرده  ملک  پنج اما آن16  

  سنگهایی«:   گفت یوشع18» . پنهانند  مقیده اند و در مغاره  پیدا شده  ملک  پنج  آن که«: ، گفتند داده
و اما شما 19 . کنند  را نگاهبانی ید تا ایشان بگمار  مردمان  بغلطانید و بر آن  مغاره  دهنه  به بزرگ
   به  را بکشید و مگذارید که  کنید و مؤخر ایشان  خود را تعاقب ان دشمن  منمایید بلکه توقف

و 20 ».  است  نموده  شما تسلیم  دست  را به  شما ایشان  خدای  شوند، زیرا یهوه  خود داخل شهرهای
 شدند،   فارغ  ایشان  تا نابود شدن  کشتار بسیار عظیمی  به  ایشان  از کشتن اسرائیل  و بنی  یوشع چون

   نزد یوشع  قوم  تمامی آنگاه21 .دند حصاردار درآم  شهرهای  یافتند، به  نجات  از ایشان  که ای  بقیهو
  .  تیز نساخت اسرائیل  از بنی  خود را بر احدی  زبان  برگشتند، و کسی  سالمتی  به  اردو در مقیده به
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   بیرون ، نزد من ا از مغاره ر  ملک  پنج  را بگشایید و آن  مغاره دهنه«:   گفت  یوشع پس22  
 و   یرموت  و ملک  حبرون  و ملک  اورشلیم  ملک ، یعنی  ملک  پنج  کردند، و آن  چنین پس23» .آورید
   را نزد یوشع  ملوک و چون24 . آوردند  بیرون  نزد وی ز مغاره را ا  عجلون  و ملک  الخیش ملک
   وی  همراه  که  جنگی  مردان  سرداران را خواند و به   اسرائیل  مردان  تمامی  آوردند، یوشع بیرون
،   آمده  نزدیک پس» . بگذارید  ملوک  این  خود را بر گردن  بیایید و پایهای نزدیک«:  رفتند، گفت می

.  مباشید مترسید و هراسان«:   گفت  ایشان  به و یوشع25 . گذاردند  ایشان خود را بر گردن  پایهای
 خواهد  نید، چنینک  می  جنگ  با ایشان  شما که  دشمنان  با همهخداوندید زیرا  و دلیر باش قوی
   بر دارها آویخته تا شام   دار کشید که  و بر پنج  را زد و کشت  ایشان  یوشع و بعد از آن26 ».کرد
   را به شان آوردند، و ای  را از دارها پایین  فرمود تا ایشان ، یوشع  آفتاب  غروب و در وقت27 .بودند
،   است  تا امروز باقی  که  بزرگ  سنگهای  مغاره  دهنه  بودند انداختند، و به  پنهان  در آن  که ای مغاره

  .گذاشتند
   و همه ، ایشان  شمشیر زده  دم  را به  و ملکش ، و آن  را گرفت  مقیده  روز یوشع و در آن28  
 اریحا   با ملک  که  طوری ؛ و به  نگذاشت  را باقی ی کرد، و کس  بودند، هالک  در آن  را که نفوسی

  . نیز رفتار کرد  مقیده  بود، با ملک رفتار نموده
 را  آن خداوندو 30 . کرد  جنگ نه و با لب  گذشت  لبنه  به  از مقیده  اسرائیل  با تمامی و یوشع29  

   دم  بودند به  در آن  را که نی کسا  و همه  آن  نمود، پس  تسلیم  اسرائیل  دست  به نیز با ملکش
   آن  بود با ملک  اریحا رفتار نموده  با ملک  که  طوری ، و به  نگذاشت  را باقی  و کسی شمشیر کشت
  .نیز رفتار کرد

   جنگ ، با آن  اردو زده  مقابلش  و به  گذشت  الخیش  به  از لبْنه  اسرائیل  با تمامی و یوشع31  
  .کرد

 و  و آن.  تسخیر نمود  را در روز دوم  آن  نمود که  تسلیم  اسرائیل  دست  را به ش الخیخداوندو 32
  . بود  کرده  لبنه  به  چنانکه  شمشیر کشت  دم  بودند به  در آن  را که  کسانی همه

   داد، به  را شکست  او و قومش  آمد، و یوشع  الخیش  اعانت  جازر برای  ملک  هورام آنگاه33  
  .  نگذاشت  او باقی  را برای  کسی  که حدی
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  ، با آن  اردو زده  مقابلش  گذشتند و به  عجلون  به  از الخیش  اسرائیل  با تمامی و یوشع34  
   در آن  را که  کسانی  شمشیر زدند و همه  دم ، به  را گرفته  روز آن و در همان35 . کردند جنگ

  . بود  کرده خیش ال  به  کرد چنانکه  روز هالک بودند در آن
 را  و آن37.  کردند  جنگ ، با آن  برآمده  حبرون  به  از عجلون  اسرائیل  با تمامی و یوشع36  
 ششیر زدند، و   دم  بودند به  در آن  که  کسانی  و همه  شهرهایش  و همه  را با ملکش ، آن گرفته
 در   که  کسانی  را با همه  آن ، بلکه اشت نگذ  را باقی  بود کسی  کرده  عجلون  به  که  هر آنچه موافق
  .  ساخت  بودند، هالک آن

   و همه  را با ملکش و آن39 . کرد  جنگ  و با آن  برگشت دبیر  به  اسرائیل  با تمامی و یوشع38  
   بودند، هالک  در آن  را که  کسانی  شمشیر زدند، و همه  دم  را به  و ایشان  گرفت شهرهایش

   دبیر و ملکش  بود به  رفتار نموده  حبرون  به  که  طوری ؛ و به  نگذاشت  را باقی  کسیساختند و او
  . بود  نیز رفتار نموده  و ملکش نه لب  به ر کرد، چنانکهنیز رفتا
   ملوک  و وادیها و جمیع  و هامون  و جنوب  کوهستان  یعنی  زمین  آن  تمامی  یوشع پس40  

، امر  رائیل اس ، خدای  یهوه ، چنانکه  کرده  را هالک نفس  و هر ذی  نگذاشت اقی را ب ، کسی آنها را زده
و 42.  زد  را تا جبعون  جوشن  زمین  و تمامی  تا غزه  برنیع  را از قادش  ایشان و یوشع41 . بود فرموده
  ، برای ل اسرائی ، خدای  یهوه ، زیرا که  گرفت  وقت  را در یک  ایشان  و زمین  ملوک  این  جمیع یوشع

  . کردند  مراجعت جالل اردو در ج  به  اسرائیل  با تمامی و یوشع43 .کرد  می  جنگ اسرائیل
  

 و   مادون  ملک  را شنید، نزد یوباب  حاصور این  ملک  یابین  چون  شد که و واقع11    

، و   در کوهستان مال ش  طرف  به  که و نزد ملوکی2  فرستاد، شاف اخ  و نزد ملک  شمرون نزد ملک
   به و نزد کنعانیان3  بودند،  مغرب  طرف ، به و در نافوت دور ، و در هامون  کنروت ، جنوب در عربه
   زیر حرمون ، و حویان  در کوهستان  و یبوسیان  و فرزیان  و حتیان  و اموریان  و مغرب  مشرق طرف

   ریگ  مثل  بودند و عدد ایشان  بسیاری  قوم ه خود ک  لشکرهای و آنها با تمامی4 . فه مص در زمین
، آمدند و   شده  جمع  ملوک  این و تمامی5.  آمدند  بسیار بیرون های  و ارابه  دریا بود با اسبان کناره

  . کنند  جنگ  جا اردو زدند تا با اسرائیل  در یک  میروم نزد آبهای
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   را کشته  ایشان  جمیع  وقتی  فردا چنین  که زیرا  مترس از ایشان«:   گفت  یوشع  بهخداوندو 6  
 را  ن ایشا های  کرد، و ارابه  خواهی  را پی  ایشان  کرد، و اسبان  خواهم  تسلیم  حضور اسرائیل ، به شده
   میروم  نزد آبهای  ایشان  مقابله  به  جنگی  مردان  با تمامی  یوشع پس7 ». سوزانید  خواهی  آتش به

   ایشان  نمود، که  تسلیم  اسرائیل  دست  را به  ایشانخداوندو 8 . کردند  حمله  بر ایشان،  آمده ناگهان
،   کرده  تعاقب  شرقی  طرف  به  مصفه  و تا وادی  مایم  و مسرفوت  بزرگ را زدند و تا صیدون

   گفته  وی  بهدخداون   که  طوری  به و یوشع9.  نگذاشتند  باقی  را از ایشان  کسی  که  حدی کشتند، به
  . سوزانید  آتش  را به  ایشان های  کرد و ارابه  را پی  ایشان ، اسبان  رفتار نموده بود، با ایشان

، زیرا   را با شمشیر کشت ، ملکش ، و حاصور را گرفته  برگشت  وقت  در آن و یوشع10  
 شمشیر   دم  بودند به در آن   را که  کسانی و همه11 . بود  ممالک  آن  سر جمیع از آن  حاصور قبل

و 12 . سوزانید  آتش د، و حاصور را به نمان  باقی حیات  ذی  کرد، و هیچ  هالک  را بالکل ، ایشان کشته
،   شمشیر کشته  دم  را به  و ایشان  آنها را گرفت  ملوک  و جمیع  ملوک  آن  شهرهای  تمامی یوشع
 بر   که  شهرهایی  همه لکن13 . بود  امر فرمودهخداوند  ه بند  موسی  که  طوری  کرد به  هالک بالکل
 . سوزانید  را فقط  آن  یوشع  که حاصور  آنها را نسوزانید، سوای  خود استوار بودند، اسرائیل تلهای

   مردم  بردند، اما همه  غارت  خود به  آنها را برای  شهرها و بهایم  آن  غنیمت  تمامی اسرائیل و بنی14
.  نگذاشتند  را باقی حیات  ذی ، هیچ  کرده  را هالک  ایشان  که  حدی  شمشیر کشتند، به  دم را به

   امر فرمود و به  یوشع  به  موسی  بود، همچنین  را امر فرموده  خود موسی  بندهخداوند  چنانکه15
   بود، باقی ده فرمو  موسی  بهخداوند   که  احکامی  از جمیع  نمود، و چیزی  عمل طور یوشع همین

  . نگذاشت
 و   و هامون  جوشن  زمین  و تمامی  جنوب  و تمامی  کوهستان  زمین  آن  تمامی  یوشع پس16  
رود تا   سعیر باال می  سوی  به  که  حالق از کوه17.   را گرفت  آن  و هامون  اسرائیل  و کوهستان عربه
 را زد و  ، ایشان  آنها را گرفته  ملوک ، و جمیع ت اس  حرمان  زیر کوه  لبنان  در وادی  جاد که بعل

   صلح اسرائیل  با بنی  نبود که و شهری19.  کرد  جنگ  ملوک  بسیار با این  روزهای و یوشع18.  کشت
زیرا از 20 . گرفتند  را در جنگ  دیگران همه بودند و   ساکن  در جبعون  که  باشد، جز حویانی کرده
   را بالکل  درآیند و او ایشان  اسرائیل  مقابله  کند تا به  را سخت  ایشان  دل  بود کهخداوند  جانب
 امر   موسی بهخداوند    را نابود سازد چنانکه  ایشان  نشود بلکه  رحمت  سازد، و بر ایشان هالک
  . بود فرموده
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   و همه ناب و دبیر و ع  از جبرون  را از کوهستان ، عناقیان  آمده  یوشع  زمان و در آن21  
   بالکل  ایشان هرهای را با ش  ایشان ، و یوشع  ساخت  منقطع  اسرائیل  کوههای  یهودا و همه کوههای
دود  در غزا و جت و اش  نماند، لیکن  باقی اسرائیل  بنی  در زمین  از عناقیان کسی22 . کرد هالک
،   بود، گرفت  گفته  موسی  بهخداوند  ه آنچ  را برحسب  زمین  تمامی  یوشع پس23 . ماندند  باقی بعضی

   از جنگ  بخشید و زمین  ملکیت  به  ایشان ها و اسباط  فرقه  برحسب اسرائیل  بنی  را به  آن و یوشع
  .  گرفت آرام

  

   آن  را به  ایشان  کشتند، و زمین اسرائیل  بنی  که  زمین  آن و اینانند ملوک12    

   را متصرف  شرقی  عربه ، و تمامی  حرمون  تا کوه  ارنون  از وادی تاب آف  مطلع  سوی  به  اردن طرف
   ارنون  وادی  کناره  به  بود، و از عروعیر که  ساکن  در حشبون  که  اموریان  ملک سیحون2. شدند
. کرد  می ، حکمرانی  است عمون  سرحد بنی  که  یبوق  جلعاد تا وادی  و نصف  وادی ، و از وسط است

   به  مشرق  طرف  به  بحرالملح ، یعنی  عربه  و تا دریای  مشرق  طرف  به  کنروت  تا دریای از عربهو 3
   از بقیه ، که  باشان ، ملک و سر حد عوج4.   فسجه  زیر دامن  جنوب  طرف  و به یشیموت   بیت راه

 تا   باشان  و تمامی و سلخه   حرمون و در کوه5 .  داشت  سکونت رعی و اد  بود و در عشتاروت رفائیان
 .کرد  می  حکمرانی بون حش ، ملک عاد تا سرحد سیحون جل  و بر نصف ان و معکی سر حد جشوریان

 و   رؤبینیان  را به  آنخداوند    بنده  زدند، و موسی اسرائیل  و بنیخداوند   بنده اینها را موسی6
  . داد  ملکیت  به  منسی  سبط  و نصف جادیان
   سمت  به  اردن  طرف  را در آن  ایشان اسرائیل  و بنی  یوشع  که  زمین  آن ینانند ملوکو ا7  
   را به  آن رود، و یوشع  سعیر باال می  به  که  حالق ، تا کوه  لبنان  جاد در وادی ، از بعل  کشت مغرب
 و دشتها و   و عربه هامون و  در کوهستان8 . داد  ملکیت  به  ایشان های رقه ف  برحسب  اسرائیل اسباط

 اریحا   ملک یکی9 .  و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و کنعانیان  و اموریان  از حتیان صحرا و در جنوب
و 11 . رون حب  ملک  و یکی  اورشلیم  ملک و یکی10 .  است ئیل  بیت  در پهلوی  که ی عا  ملک و یکی
   ملک و یکی13 . جازر  ملک  و یکی لون عج  ملک یکیو 12 .  الخیش  ملک  و یکی موت یر  ملک یکی

   ملک  و یکی نه لب  ملک و یکی15 . عراد  ملک ما و یکی حر  ملک و یکی14.  جادر  ملک دبیر و یکی
  و یکی18 . حافر  ملک  و یکی  تفوح  ملک یو یک17 . ئیل  بیت  ملک  و یکی  مقیده ک مل و یکی16 . عدالم
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   شمرون  ملک و یکی20 . حاصور  ملک  و یکی ون ماد  ملک و یکی19 .  لشارون ملک   و یکی  عفیق ملک
   و یکی  قادش  ملک و یکی22 . مجدو  ملک  و یکی  تعناک  ملک و یکی21 . شاف اک  ملک  و یکی مرؤن
  یکی  پس24 . جال امتها در جل  ملک  دور در نافت دور و یکی  ملک و یکی23 . مل در کر  یقنعام ملک
  . نفر بودند  و یک  ملوک سی  و جمیع  ترصه ملک

  

  تو پیر و سالخورده«:   گفت  وی به خداوند شد، و   پیر و سالخورده و یوشع13    

  ماند، تمامی  می  باقی  که  زمینی  است و این2 .ماند  می  باقی  تصرف سیار برای ب  و هنوز زمین ای شده
   سمت  به  تا سرحد عقرون  مصر است  در مقابل از شیحور که3 . ان جشوری  و جمیع  فلسطینیان کبلو

 و   و اشدودیان  از غزیان  سردار فلسطینیان  پنج شود، یعنی  می  شمرده  از کنعانیان  که شمال
 از   که ای  و مغاره  کنعانیان  زمین  تمامی و از جنوب4 .  و عویان رونیان و عق  و جتیان اشقلونیان
   آفتاب  مطلع  سمت  به  لبنان  و تمامی  جبلیان و زمین5 . رحد اموریان تا افیق و تا س  است صیدونیان

 تا   از لبنان  کوهستان  ساکنان تمامی6 .  حمات  تا مدخل  است  حرمون  زیر کوه از بعل جاد که
.  کرد  خواهم یرون ب اسرائیل  بنی  را از پیش  ایشان  باشند، من  صیدونیان  جمیع  مایم که مصرفوت

  ن اآل پس7 . ام  تو را امر فرموده ا چنانکه نم  تقسیم  قرعه  به  ملکیت  به اسرائیل  بنی  تو آنها را به لیکن
  ». نما  تقسیم  ملکیت  برای  منسی  سبط  و نصف  سبط  نه  را به  زمین این

   سمت  به  اردن  طرف آن در   موسی  خود را گرفتند که  ملک  و جادیان با او رؤبینیان8  
   بر کناره از عروعیر که9 . بود بخشیده   ایشان  بهخداوند   بنده  موسی  داد، چنانکه  ایشان  به مشرق
  و جمیع10 .  میدبا تا دیبون  بیابان مامی، و ت  است  وادی  در وسط  که ، و شهری  است  ارنون وادی

و جلعاد و 11 .کرد  می  حکمرانی عمون  تا سرحد بنی ون در حشب  که  اموریان  ملک  سیحون شهرهای
   عوج  ممالک و تمامی12 . خه تا سل  باشان  و تمامی  حرمون  کوه  و تمامی  و معکیان سرحد جشوریان

 را  شان ای  موسی پس.  بود  رفائیان کرد، و او از بقیه  می  حکمرانی  و ادرعی  در اشتاروت  که در باشان
 جشور و   نکردند؛ پس  را بیرون  و معکیـان  جشوریان اسرائیل اما بنی13 . کرد  بیرون داد و شکست
  . ساکنند  اسرائیل  تا امروز در میـان معکی

   ملکیت  اسرائیل  خدای  یهوه  آتشین  نداد، زیرا هدایای  ملکیت  هیچ  الوی  سبط  به لیکن14  
  . بود  او گفته  به  چنانکه  است وی
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 از عروعیر  و حدود ایشان16 . داد  ایشان های  قبیله  برحسب رؤبین  بنی  سبط  به سیو مو15  
   پهلوی  که  بیابان  و تمامی  است  وادی  در وسط  که  و شهری  است  ارنون  کنار وادی  به بود که

 ؛ عون م بیتبعل و   و باموتبعل  و دیبون  است  در بیابان  که  شهرهایش  و تمامی حشبون17 ؛ میدبا است
  و بیت20  بود؛  دره  در کوه  و سارت شحر که  و سبمه و قریتایم19 ؛  و میفاعت و قدیموت و یهصه18

  ، ملک  سیحون  ممالک  و تمامی  بیابان  شهرهای و تمامی21 ؛  یشیموت  و بیت جه فس فغور و دامن
 و   و راقم  اوی  یعنی  مدیان  سرداران او را با کرد، و موسی  می  حکمرانی  در حشبون ، که اموریان

بعور   بن و بلعام22 . داد  بودند، شکست  ساکن  زمین  در آن ، که  سیحون ، امرای صور و حور و رابع
  اش  و کناره  اردن رؤبین و سرحد بنی23.  شمشیر کشتند  به  کشتگان  در میان اسرائیل فالگیر را بنی

  . آنها  شهرها و دهات  بود یعنی  ایشان های  قبیله رحسب ب رؤبین  بنی  ملکیت این. بود
  و سرحد ایشان25 .اد د  ایشان های  قبیله جاد برحسب  بنی  به  جاد یعنی  سبط  به و موسی24  

و 26 .  است  ربه  در مقابل عروعیر که تا  عمون  بنی  زمین  جلعاد و نصف  شهرهای یعزیر بود و تمامی
   نمره  و بیت  هارام  بیت و در دره27 . تا سرحد دبیر  و از محنایم  و بطونیم صفه تا رامت م از حشبون
   دریای  تا انتهای  آن  و کناره ، و اردن  حشبون ، ملک  سیحون  مملکت  و بقیه  و صافون و سکوت
  ایشان  های  قبیله جاد برحسب  بنی  ملکیت  است این28 .  مشرق  سمت  به دن ار  طرف  در آن کنرت
  . آنها  شهرها و دهات یعنی

   ایشان های  قبیله  برحسب منسی  بنی  سبط  نصف  داد و برای  منسی  سبط  نصف  به و موسی29  
   و تمامی  باشان ، ملک  عوج  ممالک  تمامی  یعنی  باشان  تمامی  از محنایم و حدود ایشان30. برقرار شد

   و ادرعی تاروت جلعاد و عش و نصف31 . شهر بود شصت ،  است  در باشان  یائیر که های قریه
 ماکیر   پسران  نصف  برای  یعنی منسی  ماکیر بن  پسران  برای  در باشان  عوج  مملکت شهرهای
  . بود  ایشان های  قبیله برحسب
   سمت  اریحا به  در مقابل  اردن  طرف  در آن  در عربات موآب  موسی  آنچه اینهاست32  

،   یهوه  نداد زیرا که  نصیب  هیچ ، موسی  الوی  سبط  به لیکن33 . کرد  تقسیم  ملکیت رای ب رقمش
  . بود  گفته  ایشان  به  چنانکه  است  ایشان ، نصیب  اسرائیل خدای

  

 دهم سیزفصل / یوشع کتاب



343 

   العازار کاهن  گرفتند، که  کنعان زمین  در اسرائیل  بنی  که  ملکهایی و اینهاست14    

،   قرعه برحسب2 . کردند  تقسیم  ایشان  برای یلاسرائ  بنی  اسباط  آبای ای و رؤس نون  بن و یوشع
.  بود  امر فرموده  موسی  دست  بهخداوند  ، چنانکه  سبط  و نصف  سبط  نه  شد، برای  ایشان ملکیت

  چهی   الویان  بود، امابه  داده  اردن  طرف  آن  را به  سبط  و نصف  دو سبط  ملکیت  موسی زیرا که3
   الویان ، و به  و افرایم  منسی  بودند، یعنی  دو سبط  یوسف زیرا پسران4 . نداد  ایشان  در میان ملکیت
 و   مواشی  جهت  آنها به  و اطراف  سکونت  جهت  ندادند، غیر از شهرها به  در زمین  قسمت هیچ
 را  ، زمین  نموده  عمل اسرائیل  بنی ن بود، همچنا  را امر فرموده  موسیخداوند  چنانکه5.   ایشان اموال
  . کردند تسلیم

 را  سخنی«:   را گفت  وی قنزی یفنه  بن  آمدند، و کالیب  نزد یوشع یهودا در جلجال  بنی آنگاه6  
   بودم  ساله  چهل من7.  دانی  می  گفت  برنیع  و تو و قادش  من ، مرد خدا، درباره  موسی  بهخداوند  که

 او خبر باز   فرستاد، و برای  زمین  جاسوسی  برای  برنیع ، مرا از قادشخداوند  ، بنده سی مو  که وقتی
و اما .  را گداختند  قوم  بودند، دل  رفته  من  همراه  که  برادرانم لیکن8 . بود  من  در دل  چنانکه آوردم

  البته:   خورد و گفت  قسم وسی روز م و در آن9 .  کردم  پیروی  دل  تمامی را به خود   خدای  یهوه من
   یهوه  خواهد بود، زیرا که  ابدی  ملکیت  تو و اوالدت  شد، برای  گذارده  تو بر آن  پای  که زمینی
   و پنج  چهل  بود، این  گفته  چنانکهخداوند   اینک نو اآل10 .  نمودی  پیروی  دل  تمامی ا به مر خدای
   که ، هنگامی  گفت  موسی  را به  سخن  اینخداوند   که ، از وقتی  است  داشته  نگاه  مرا زنده سال

 امروز  و حال11 .  هستم  ساله امروز هشتاد و پنج   من ، اینک نو اآل. رفتند  می  راه  در بیابان اسرائیل
  ان بود، همچن  وقت  در آن  من  قوت  مرا فرستاد، چنانکه  موسی  که  روزی  مثل  است  باقی  من قوت
   را به  کوه  این ن اآل پس12 .  و آمدن  رفتن  برای  و خواه ن کرد  جنگ  برای ، خواه  است ن اآل  من قوت
 در آنجا   عناقیان  که  روز شنیدی ، زیرا تو در آن  گفت اش  دربارهخداوند روز   در آن  که  بده من

   را بیرون  خواهد بود تا ایشان من با خداوندشاید .   و حصاردار است  بزرگ بودند، و شهرهایش
  ».  است گفتهخداوند   ، چنانکه کنم

  بنابراین14 . بخشید  ملکیت  به یفنه  بن لیب کا  را به  داد و حبرون  او را برکت  یوشع پس13  
   دل  تمامی  را به  اسرائیل  خدای  یهوه  شد، زیرا که  قنزی یفنه  بن  کالیب  تا امروز ملکیت حبرون
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  ترین  مرد بزرگ  عناقیان  او در میان  بود که  اربع ، قریه رون حب  نام  از آن و قبل15 . بود  نموده پیروی
  .  گرفت  آرام  از جنگ  زمین پس. بود
  

   به  جنوب  طرف ، به  ایشان  قبایل حسب  یهودا، به  بنی  سبط  جهت  به و قرعه15    

، از   از آخر بحرالملح  ایشان و حد جنوبی2.  رسید  تیمان  اقصای  به  صین  صحرای ، یعنی سر حد ادوم
  ، به  آمده  بیرون ، فراز عکربیم  جنوب  طرف و به3 .، بود  است  جنوب  سمت  به توجه م  که خلیجی
   سوی ، به آمده ادار بر ، و به  گذشت  حصرون ، به  برآمده  برنیع  قادش  جنوب ، و به  گذشت صین
.  دریا بود  حد تا به  این  آمد، و انتهای  مصر بیرون  وادی ، به  گذشته و از عصمون4 . رگشت ب قرقع
، از   شمال  بود، و حد طرف  تا آخر اردن ، بحرالملح و حد شرقی5 . شما خواهد بود  حد جنوبی این

،   گذشت  عربه  بیت ی شمال  طرف ، به  برآمده  حجله  حد تا بیت و این6 . بود دن دریا تا آخر ار خلیج
   طرف برآمد، و به  عخور نزد دبیر  حد از وادی و این7 . برآمد  پسر رؤبین بهن  حد نزد سنگ و این
  شود، و این  می ، متوجه  است  وادی  در جنوب ، که  است  فراز ادمیم  مقابل  که  جلجال  سوی  به شمال

   پسر هنوم  حد از وادی و این8 . بود  روجل د عین نز  و انتهایش،  گذشت  شمس  عین حد نزد آبهای
   کوهی  قله  سوی  حد به  این پس.  باشد، برآمد  اورشلیم  همان  که  جنوب  طرف ، به  یبوسی  جانب به
و 9 .  گذشت،  است  رفائیم  آخر وادی  به  شمال  طرف ، و به  هنوم  وادی  مقابل  مغرب  طرف  به که
 آمد، و   بیرون رون عف وه ک  شد، و نزد شهرهای  کشیده  نفتوح  آبهای  چشمه  به وه ک  حد از قله این

 سعیر   کوه  به  مغرب  طرف  به  حد از بعله و این10 . شد  باشد، کشیده  یعاریم  قریه  که تا بعله
 بزیر  سشم ، و نزد بیت  باشد گذشت  کسالون  که  یعاریم  کوه  از جانب  شمال  طرف ، و به برگشت
   کشیده  آمد، و تا شکرون  بیرون  عقرون  از جانب  شمال  سوی  حد به و این11 .  گذشت نه، از تم آمده

   دریای و حد غربی12 . حد دریا بود  این مد، و انتهای آ  بیرون ، نزد یبنئیل  گذشته  بعله شد، و از کوه
  .  ایشان  قبایل  حسب  به  هر طرفیهودا از  حدود بنی  است  بود، این  آن  و کناره بزرگ

یهودا   بنی  بود، در میان  فرموده  یوشع  بهخداوند   آنچه  حسب  به یفنه  بن  کالیب و به13  
 و   شیشی  یعنی  پسر عناق  سه و کالیب14 . باشد رون حب  که  پدر عناق  اربع  قریه  داد، یعنی قسمتی
 دبیر  و اسم.  دبیر برآمد  ساکنان و از آنجا به15 . کرد جا بیرون را از آن د عناق اوال  و تلمی اخیمان

 را بگیرد، دختر خود   سفر را بزند و آن  قریه هر که«:   گفت و کالیب16 .ر بود سف  قریه  از آن قبل
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، و دختر خود   را گرفت  آن  پسر قناز برادر کالیب و عتنئیل17 ». داد  او خواهم  به  زنی را به  عکسه
   طلب  از پدر خود زمینی  کرد که  آمد، او را ترغیب  او نزد وی و چون18 . داد  زنی  او به  را به سهکع

  مرا برکت«:  گفت19 »؟ خواهی  می چه«:  را گفت   وی  آمد، و کالیب  خود پایین و دختر از االغ. نماید
 باال و  های  چشمه پس» .  بده  من یز به ن  آب های ، چشمه ای  داده  من  را به  جنوبی  زمین چونکه.  ده

  . او بخشید  را به  پایین های چشمه
   سبط  انتهایی و شهرهای21 .  ایشان  قبایل  حسب یهودا به ی بن  سبط  ملک  است این20  

 و   و دیمونه و قینه22 ر بود، و عیدر و یاجو  قبصئیل  بر سرحد ادوم  جنوب  سمت یهودا به بنی
   و قریوت و حاصور حدته25 ، لوت و بع  و طالم و زیف24 ، نان و حاصور و یت  قادشو23 ، عدهعد
و حصر 28،   فالط  و بیت  و حشمون و حصرجده27 ،  و موالده  و شماع امام26 . حاصور باشد  که رونحص

 و  و صقلج31 ، مه و حر و التولد و کسیل30،   و عاصم  و عییم و بعاله29 ، یوتیه و بز  و بیرشبع شوعال
   و نه  آنها بیست هات شهرها با د  این ، جمیع  و رمون  و عین  و سلخیم و لباوت32 ، سنه و سن مدمنه

و 35 ،  و عینام  و تفوح  جنیم  و عین و زانوح34 ، نه و اش  و صرعه  اشتاول و در هامون33 . باشد می
 شهر با  ، چهارده  و جدیرتایم  و الجدیره یم و عدیتا و شعرایم36،   و عزیقه  و سوکوه  و عدالم یرموت
  . آنها دهات

 و   و بصقه و الخیش39 . تئیل و یق  و المصفه و دلعان38 . جاد دل و مج  و حداشاه صنان37  
 شهر با  شانزده.  ده و مقی  و نعمه داجون  و بیت و جدیروت41 .  و کتلیش  و لحمان و کبون40 . لونعج

  .  و عاتر و عاشان و لبنه42 . آنها دهات
  و عقرون45 . آنها  شهر با دهات نه.   مریشه و  و اکزیب و قعیله44 .  و نصیب نه و اش و یفتاح43  
  . آنها  اشدود بود با دهات  اطراف  به  که  تا دریا، همه از عقرون46.   آن ها و دهات و قصبه
   مصر، و تا دریای  تا وادی  آن ها و دهات و غزا و قصبه.   آن ها و دهات و اشدود و قصبه47  
  .  و کنار آن بزرگ

 و  و عناب50 . باشد دبیر  که  سنه  و قریه و دنه49 .  شامیر و یتیر و سوکوه کوهستانو در 48  
  . آنها  شهر با دهات ، یازده  و جیلوه  و حولون و جوشن51 .  و عانیم تموهاش

   حبرون  که  اربع  و قریه و حمطه54 .  و افیقه  تفوح یت و ب و یانوم53 .  و اشعان  و دومه و اراب52  
  . آنها  شهر با دهات باشد، و صیعور، نه
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 و   و جبعه و القاین57 .  و زانوح دعام و یق و یزرعیل56 .  و یوطه  و زیف مل و کر و معون55  
  . آنها  شهر با دهات ، ده تمنه

   شهر با دهات ، شش  و التقون عنوت  بیت و و معارات59 . صور و جدور  و بیت و حلحول58  
  .آنها

  . آنها ، دو شهر با دهات  باشد و الربه  یعاریم  قریه  که  بعل و قریه60  
  ، شش  جدی  و عین  و مدینهالملح و النبشان62.   و سکاکه  و مدین عربه  بیت و در بیابان61  

  . آنها شهر با دهات
  پس.  کنند  را بیرون یهودا نتوانستند ایشان  بودند، بنی یم اورشل  ساکن  که و اما یبوسیان63  
 . ساکنند یهودا تا امروز در اورشلیم  با بنی یبوسیان

  

 اریحا   آبهای  طرف  اریحا به ، از اردن مشرق   سمت  به یوسف  بنی  برای و قرعه16    

،   تا لوز برآمده ئیل و از بیت2 .آمد  آید، بیرون  بر می ئیل بیت   کوه  سوی  از اریحا به  که تا صحرایی
  حورون  تا کنار بیت  سرحد یفلیطیان  به  مغرب  سمت و به3.   گذشت  تا عطاروت  سرحد ارکیان به

  . تا دریا بود  آمد، و انتهایش  و تا جازر پایین پایین
  . خود را گرفتند ، ملک  و افرایم ، منسی  یوسف  پسران پس4  
  وت عطار  ایشان  ملک  حد شرقی  بود که  چنین  ایشان  قبایل  حسب  به افرایم و حدود بنی5  

   به  برآمد و حد ایشان  نزد مکمیت  شمال  طرف  به  ایشان و حد غربی6 .حورون باال بود ادار تا بیت
   به و از یانوحه7 .  گذشت  از آن  مشرق یانوحه طرف  ، به  برگشته  شیلوه تأنه  به  مشرق سمت
 تا   از تفوح  آن و سرحد غربی8 . شد  منتهی دن ار  اریحا رسید و به ، به  آمده  پایین  و نعره روتعطا

.   ایشان  قبایل  حسب  به افرایم  بنی  سبط  ملک  است این.  دریا بود  به  و آخر آن  رفت وادی قانه
   شهرها با دهات  بود، جمیع جدا شده  افرایم  بنی  برای منسی  بن  ملک  از میان  که  بر شهرهایی عالوه9

   تا امروز در میان  کنعانیان پس.  نکردند  بودند، بیرون  در جازر ساکن  را که و کنعانیان10. آنها بود
  . شدند ، بندگان  جزیه  ساکنند، و برای افرایم
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یر و اما ماک.  بود  یوسف زاده او نخست   شد، زیرا که  این  منسی  سبط و قسمت17    

  و برای2 . او رسید  به عاد و باشان بود، جل  مرد جنگی  پدر جلعاد باشد، چونکه  که  منسی زاده نخست
   پسران  ابیعزر، و برای  پسران  برای  شد، یعنی  قسمتی  ایشان  قبایل  حسب  به  دیگر منسی پسران
.   شمیداع  پسران  حافر، و برای ران پس ، و برای  شکیم  پسران ، و برای  اسرئیل  پسران ، و برای هالک
  .باشند  می  ایشان  قبایل  برحسب یوسف  بن  اوالد ذکور منسی اینان

  و اینهاست.   دختران  نبود، بلکه  را پسران منسی ماکیر بن جلعاد بن حافر بن و اما صلفحاد بن3  
   و نزد یوشع  نزد العازار کاهن ان ایش پس4 . صه و تر  و ملکه  و حجله  و نوعه محله:   دخترانش نامهای

   ما به  برادران  در میان  ملکی  را امر فرمود که موسیخداوند  « ، گفتند که  و نزد رؤسا آمده نون بن
   منسی و به5 . داد  ایشان  به  پدرشان رادران ب  در میان ، ملکیخداوند   فرمان  برحسب پس» .ما بدهد
   دختران زیرا که6 . رسید  حصه ، ده  است  واقع دن ار  طرف  آن  به که   جلعاد و باشان  زمین سوای
  .، جلعاد را یافتند  دیگر منسی  یافتند، و پسران  پسرانش  در میان ، ملکی منسی

 تا  ست را  طرف  به ، بود، و حدش  است  شکیم  مقابل  که  از اشیر تا مکمته و حد منسی7  
،   است  واقع  سرحد منسی  به  که  بود، اما تفوح  منسی  از آن  تفوح زمینو 8 . رسید  تفوح  عین ساکنان
 شهرها از   برآمد، و این  وادی  جنوب  طرف  به  یعنی  قانه  وادی  به و حدش9 . بود افرایم  بنی از آن
. ریا بود د  به  و انتهایش  وادی  شمال  طرف  به  بود؛ و حد منسی  افرایم ، ملک  منسی  شهرهای میان

 تا   شمال  سوی  به  و دریا حد او بود، و ایشان  منسی  از آن  آن ، و شمال  از آن افرایم  آن جنوب10
،  هایش  و قصبه شان  در یساکار و در اشیر بیت و منسی11 . تا یساکار رسیدند  مشرق  سوی هاشیر و ب
  ، و ساکنان هایش  دور و قصبه  عین نان، و ساک هایش  دور و قصبه ، و ساکنان هایش  و قصبه و یبلعام
  لیکن12 .  داشت  کوهستانی  محال  سه عنی، ی هایش  مجدو و قصبه ، و ساکنان هایش  و قصبه تعناک

   زمین  در آن د که بودن  جازم  کنند، و کنعانیان  شهرها را نتوانستند بیرون  آن  ساکنان منسی بنی
   ایشان  گرفتند، لیکن  جزیه  یافتند، از کنعانیان  قوت اسرائیل  بنی ن چو  شد که و واقع13 . باشند ساکن

  . نکردند  بیرون را بالکل
   برای  من  به  فقط  حصه  و یک  قرعه چرا یک«: ، گفتند  کرده  را خطاب  یوشع یوسف و بنی14  
» .  است  داده مرا برکت  ن تا اآلخداوند  ، چونکه  هستم  بزرگ  قوم  من  آنکه ؟ و حال  دادی ملکیت

 و   فرزیان  و در آنجا در زمین  برآی  جنگل  به  هستی  بزرگ اگر تو قوم«:   گفت  ایشان  به یوشع15
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  یوسف بنی16» .  است  تو تنگ  برای  افرایم  کوهستان ، چونکه  کن  صاف  خود مکانی  برای رفائیان
  های  ساکنند، ارابه  وادی  در زمین  که  کنعانیان میعکند، و ج  نمی  ما کفایت  برای کوهستان«: گفتند
 ». هستند رعیل یز  در وادی  که  آنانی ، و چه هایش  و قصبه شان  در بیت  که  آنانی  دارند، چه آهنین

 و   هستی  بزرگ تو قوم«:  ، گفت  کرده  خطاب  و منسی  افرایم  به  یعنی  یوسف  خاندان  به  یوشع پس17
 تو خواهد بود، و اگر   نیز از آن  کوهستان بلکه18 . نخواهد بود  قرعه یک تو  ، برای ار داری بسی قوت
 را   کنعانیان  تو خواهد بود زیرا که  مال  حدودش  برید، و تمامی  را خواهی  آن  است  جنگل  آن چه

  ».، و زورآور باشند  داشته  آهنین های  ارابه  کرد، اگر چه  خواهی بیرون
  

 را در آنجا   اجتماع ، خیمه شده   جمع شیلوه  در اسرائیل  بنی  جماعت و تمامی18    

  . بود  مغلوب  ایشان  روی  پیش برپا داشتند، و زمین
و 3 . بودند  نکرده  خود را تقسیم لک هنوز م  ماندند، که  باقی  سبط  هفت اسرائیل و از بنی2  
   که  زمینی شوید تا در آن  نمی ورزید و داخل  می  کاهلی  کی شما تا به«:   گفت اسرائیل  بنی  به یوشع
   انتخاب  خود از هر سبط  نفر برای سه4  نمایید؟ ، تصرف  است  شما داده  شما، به  پدران  خدای یهوه

 خود   ملکهای  را برحسب ، آن  کرده  گردش  زمین ، از میان ، و برخاسته  نمایم  را روانه کنید، تا ایشان
   سمت  کنند؛ و یهودا به  تقسیم  حصه  هفت  را به و آن5 .  خواهند برگشت  نزد من کنند، و ثبت

و 6 . حدود خود خواهد ماند  به ل شما  سمت  به  یوسف  حدود خود خواهد ماند، و خاندان  به جنوب
 شما در اینجا در  رای ب  اینجا بیاورید، و من  را نزد من ، آن  کرده  ثبت  حصه  هفت  را به شما زمین

 ندارند،   نصیب  شما هیچ  در میان  الویان زیرا که7.   انداخت  خواهم  ما، قرعه ، خدای حضور یهوه
   خود را که  ملک  منسی  سبط  و نصف و جاد و رؤبین.   است  ایشان  نصیبخداوند   کهانت چونکه
  ».اند  گرفته  شرقی  سمت  به  اردن ف طر  بود در آن  داده  ایشان ، بهخداوند   ، بنده موسی

رفتند امر   می  زمین  کردن  ثبت  برای  را که  آنانی ، رفتند و یوشع  برخاسته  مردان  آن پس8  
 برگردید، تا در اینجا   نمایید و نزد من  را ثبت ، آن  کرده  گردش بروید و در زمین«:  ، گفت فرموده

 گذشتند   زمین ، از میان  رفته  مردان  آن پس9 ». ندازم ا ما قرعه ش  برای  در شیلوهخداونددر حضور 
   در شیلوه اردو  به ، نزد یوشع  نموده  ثبت  در طوماری  شهرهایش  حسب  به  حصه  هفت  را به و آن
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   زمین ، و در آنجا یوشع  انداخت  قرعه  ایشان  برای  در شیلوهخداوند  حضور  به و یوشع10 .برگشتند
  . نمود  تقسیم  ایشان های  فرقه  برحسب اسرائیل  بنی برایرا 

   در میان  ایشان  برآمد، و حدود حصه  ایشان  قبایل  برحسب بنیامین  بنی  سبط و قرعه11  
   طرف  به  بود، و حد ایشان  از اردن  شمال  سمت  به و حد ایشان12 . افتاد یوسف یهودا و بنی بنی

   صحرای  به تهایش، و ان  باال رفت  مغرب  سوی  به  کوهستان رآمد، و از میان ب  شمال  سوی اریحا به
 باشد، و  ئیل  بیت  که  لوز جنوبی  جانب  به ، یعنی  از آنجا تا لوز گذشت و حد ایشان13 . بود آون بیت

و 14 . ، رفت  است  پایین  حورون  بیت  جنوب  به  که  کوهی  ادار بر جانب  عطاروت  سوی  به حد ایشان
   جنوبی  حورون  بیت  در مقابل  که  از کوهی  جنوب  سوی  به  مغرب  جانب  شد و به  کشیده حدش
   از شهرهای گویند و یکی  می  یعاریم  را قریت  آن  بود که  بعل  نزد قریه ، و انتهایش  گذشت است
   حد به  بود، و این  یعاریم  قریت های از انت  جنوبی و جانب15.   است  غربی  جانب این.  یهوداست بنی

 در   که  کوهی  انتهای  حد به و این16 . برآمد  نفْتوح  آبهای  چشمه وی س  و به رفت  می  مغرب طرف
   جانب  به  هنوم  دره  سوی  باشد، برآمد، و به  رفائیم  وادی  در جنوب  که  است هنوم  ابن  دره مقابل
   شمس  عین  سوی ، به  شده  کشیده  شمال و از طرف17 . رسید  روجل ینا ع، ت  رفته  یبوسیان جنوبی
 زیر   به رؤبین  بن  بوهن  سنگ  برآمد، و به  است  ادمیم  سر باالی  در مقابل  که  جلیلوت ، و به رفت
   جانب  حد به و این19.  زیـر آمـد  به  عربه ، به  گذشته  عربه  در مقابل  شمالی  جانب و به18. آمد
   جنوبی  نزد انتهای  بحرالملح  شمالی  خلیج  حد به ، و آخر این  گذشت  شمال  سوی  به حجله بیت
   به بنیامین  بنی  بود و ملک  اردن ، حد آن  مشرق  طرف و به20 .  است  حد جنوبی این.  بود دنار

  . بود  این  ایشان  قبایل  و برحسب  هر طرف  به  حدودش حسب
   و عیمق حجله اریحا و بیت:   ایشان  قبایل  برحسب بنیامین  بنی  سبط  شهرهای  است ینو ا21  
 و   و عفنی و کفر عمونی24.   و عفرت  و فاره و عویم23.  ئیل  و بیت  و صمارایم عربه و بیت22.  قصیص
و 27 .  و موصه فیره و ک فهو مص26 .  و بئیروت  و رامه و جبعون25.  آنها  شهر با دهات ، دوازده جابع
 شهر  ، چهارده  و قریت  باشد و جبعه  اورشلیم  که  و یبوسی  و آلف و صیله28 .  و تراله فئیل و یر راقم

  . بود  ایشان  قبایل  حسب  به بنیامین  بنی  ملک این.  آنها با دهات
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  سب برح شمعون  بنی  سبط  برای یعنی،  برآمد  شمعون  برای  دومین و قرعه19    

   بئیر شبع عنی شد ی  ایشان و اینها نصیب2 .یهودا بود  بنی  ملک  در میان ن ایشا ، و ملک  ایشان قبایل
   مرکبوت صقلغ و بیت5 . مه و حر و التولد و بتول4 .  و عاصم  و بالح لو حصر شوعا3 . و موالدا و شبع
 و عاتر و   و رمون و عین7 . آنها ت شهر با دها سیزده.  وحن و شار  لباعوت و بیت6 .  سوسهو حصر
   بئیر رامه  شهرها تا بعلت  این  در اطراف  که  دهاتی و تمامی8.  آنها ، چهار شهر با دهات عاشان
   از میان شمعون  بنی و ملک9 . بود  این  ایشان  قبایل بر حسب  شمعون  بنی  سبط ملک.  بود جنوبی
 خود را از   ملک شمعون  بنی  زیاد بود، پس  ایشان یهودا برای  بنی یهودا بود، زیرا قسمت  بنی قسمت
  . گرفتند  ایشان  ملک میان

 تا سارید   ایشان و حد ملک برآمد،   ایشان  قبایل  برحسب زبولون  بنی  برای  سوم و قرعه10  
  در مقابل   که  رسید و تا وادی  و تا دباشه  رفت  تا مرعله  مغرب  طرف  به و حد ایشان11 .رسید

 تابور   تا سرحد کسلوت  آفتاب  مطلع  سوی  به  مشرق  سمت و از سارید به12 .، رسید  است نعامیق
 تا جت حافر و تا عت   مشرق  طرف و از آنجا به13 . رسید  یافیع ، به  آمده رون بی پیچید، و نزد دابره

   تا حناتون  شمال  طرف  حد به و این14 . شد  کشیده  آمد و تا نیعه  بیرون ، نزد رمون  گذشته قاصین
،  حمل  و بیت  و یداله  و شمرون  و نهالل و قطه15 . بود ئیل یفتح  نزد وادی  کرد، و آخرش  را احاطه آن

 شهرها با   این  بود، یعنی  ایشان  قبایل  برحسب زبولون  بنی  ملک این16 . آنها  شهر با دهات دوازده
  . آنها دهات

و حد 18 .  ایشان  قبایل یساکار برحسب ی بن  برای  یساکار برآمد یعنی  برای  چهارم و قرعه17  
 و  یون و قش و ربیت20 .  و اناحره ئون و شی و حفارایم19 .د بو  و شونم  و کسلوت  تا یزرعیل ایشان
 و  ه تابور و شحصیم  حد به و این22 .  فصیص  و بیت  حده  و عین جنیم   و عین و رمه21 . آبص
   ملک این23 . آنها  شهر با دهات  شانزده عنیی.  بود  نزد اردن  رسید، و آخر حد ایشان شمس بیت
  . آنها  شهرها با دهات  بود، یعنی  ایشان  قبایل یساکار برحسب  بنی سبط

   حلقه و حد ایشان25 . آمد  بیرون  ایشان  قبایل اشیر برحسب  بنی  سبط  برای  پنجم و قرعه24  
   لبنه و شیحور  کرمل  به  مغرب  طرف  و به  و عمعاد و مشĤل و الملک26 . شاف و اک  و باطن و حلی
 تا   شمال  طرف  رسید، و به ، تا زبولون  پیچیده  داجون  بیت  به  آفتاب  مشرق  سوی و به27 .رسید
 و   حبرون و به28 . آمد  بیرون  نزد کابول  چپ طرف   وبه  و نعیئیل  عامق  و بیت  یفتحئیل وادی
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 شهر حصاردار صور پیچید و   به  رامه  سوی  حد به واین29.   تا صیدون بزرگ  و قانه  و حمون رحوب
 و  و عمه و عفیق30.  نزد دریا در دیار اکزیب بود ، و انتهایش  برگشت  حوصه  سوی  حد به این

 بود،   این  ایشان  قبایل اشیر برحسب ی بن  سبط ملک31.  آنها  و دو شهر با دهات ، و بیست رحوب
  . آنها  شهرها با دهات  این یعنی

و 33 .  ایشان  قبایل  برحسب تالینف  بنی  برای  آمد، یعنی  بیرون نفتالی  بنی  برای  ششم و قرعه32  
  آخرش بود و   تا لقوم  و یبنئیل  و ناقب  و ادامی  است  در صعنیم  که  از بلوطی  از حالف حد ایشان

   بیرون  تا بور پیچید، و از آنجا تا حقوق  ازنوت  سوی  به  مغرب  سمت  به و حدش34  بود؛ دننزد ار
   به  مشرق  سمت  اشیر رسید، و به  به  مغرب  سمت  رسید و به  زبولون  به  جنوب  سمت آمد، و به

 و   و رامه و ادامه36 . و کناره   و رقه  و صیر و حمه  حصاردار صدیم و شهرهای35 . دنیهودا نزد ار
   و بیت  عناه  و بیت  و حوریم  و مجدلئیل و یرون38 . حاصور  و عین رعی و اذ و قادش37 .حاصور

   بود، یعنی  این  ایشان  قبایل  برحسب نفتالی  بنی  سبط ملک39 . آنها  شهر با دهات ، نوزده سشم
  . آنها شهرها با دهات

   ایشان و حد ملک41 . آمد  بیرون  ایشان  قبایل رحسب ب دان  بنی  سبط  برای  هفتم و قرعه40  
و 44 . رون و عق  و تمنه و ایلون43 .  و یتله  و ایلون و شعلبین42 .د بو  و عیر شمس  و اشتئول صرعه
   که ر حدی با س  و رقون  یرقون و میاه46 .  رمون و جت برق و یهود و بنی45 . له و بع  و جبتون التقیه

  ، با لشم  برآمده دان  بنی ، زیر که  رفت  بیرون  ایشان  از طرف دان و حد بنی47 .  یافا است در مقابل
  پس.  گرفتند  سکونت ، در آن  شده و متصرف.  شمشیر زدند  دم ، به  را گرفته  کردند و آن جنگ
   برحسب دان  بنی  سبط  ملک  است نای48.  بود  پدر ایشان  که  دان  اسم  نامیدند، موافق  را دان لشم
  . آنها  شهرها با دهات  این ، یعنی  ایشان قبایل

 را در   ملکی اسرائیل  شدند، بنی  فارغ  حدودش  برحسب  زمین  کردن  از تقسیم و چون49  
   تمنه ، یعنی  او خواست  که  شهریخداوند   فرمان برحسب50 . دادند نون  بن  یوشع  خود به نمیا
  . شد  ساکن ، در آن  شهر را بنا کرده  او دادند، پس  به  افرایم  را در کوهستان ارحس

 در  اسرائیل  بنی  اسباط  آبای  و رؤسای نون  بن  با یوشع  العازار کاهن  که  ملکهایی  است این51  
   زمین  نمودن  از تقسیم پس.  کردند  تقسیم  قرعه  به  اجتماع  نزد در خیمهخداوند حضور   به شیلوه
  . شدند فارغ
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: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  یوشعخداوندو 20    

تا 3 سازید   خود معین ، برای  گفتم  شما سخن  به  موسی  واسطه  آنها به  درباره  را که  ملجایی شهرهای
   مقتول  شما از ولی نها فرار کند، و آنها برای آ  باشد به  کشته  را سهوا و ندانسته  کسی  که قاتلی

   گوش ، به  شهر ایستاده  دروازه  مدخل ، و به  شهرها فرار کرده  از این  یکی و او به4 .ملجا باشد
و بدهند  ا  به ، مکانی  شهر درآورده  او را نزد خود به  کند، و ایشان  خود را بیان  شهر ماجرای مشایخ

   او نسپارند، زیرا که  دست  را به  کند، قاتل  او را تعاقب و اگر ولی مقتول5 . شود  ساکن تا با ایشان
   شهر تا وقتی و در آن6 . بود  نداشته  دشمن  از آن  پیش، و او را  کشته  خود را از نادانستگی همسایه

باشد   می  ایام  در آن  که  کهنه  رئیس  حاضر شود تا وفات  حضور جماعت  به  محاکمه  جهت  به که
 فرار   از آن  که  شهری  به  خود یعنی  خانه  شهر و به ، به  برگشته  قاتل  نماید، و بعد از آن توقف
  . شود  بود، داخل کرده

 را   اربع  و قریه  افرایم  را در کوهستان  و شکیم تالی نف  در کوهستان  را در جلیل ادش ق پس7  
 اریحا   مشرق  سمت  به  اردن  طرف و از آن8.  نمودند هودا، تقدیس ی  باشد در کوهستان  حبرون که

 را در   جاد و جوالن  را در جلعاد از سبط  و راموت  رؤبین  از سبط باصر را در صحرا در بیابان
   غریبی  و برای اسرائیل  بنی  تمامی  برای  که  شهرهایی اینهاست9 . نمودند  تعیین  منسی  از سبط نباشا
 آنجا فرار   باشد به  را سهوا کشته  کسی  بود، تا هر که  شده  مأوا گزیند معین  ایشان  در میان که

  . حاضر شود  حضور جماعت  به  که  نشود تا وقتی  کشته  مقتول  ولی  دست کند، و به
  

   و نزد رؤسای نون  بن  و نزد یوشع کاهن  نزد العازر  الویان  آبای  رؤسای آنگاه21    

 ، گفتند که ساخته   مخاطب  کنعان  در زمین  را در شیلوه و ایشان2 . آمدند اسرائیل  بنی  اسباط یباآ
   بهایم  جهت  آنها به  و حوالی  سکونت  شهرها برای  که  است  امر فرموده  موسی  واسطه  بهخداوند«

   آنها از ملک هرها را با حوالی ش  اینخداوند   فرمان  برحسب اسرائیل  بنی پس3 ». شود  ما داده ما، به
  . دادند  الویان خود به
   الویان  از جمله  که  کاهن  هارون  پسران  آمد، و برای  بیرون  قهاتیان  قبایل  برای و قرعه4  

  . رسید  قرعه  به  بنیامین  و از سبط  شمعون  یهودا، و از سبط  شهر از سبط بودند سیزده
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   سبط  و از نصف  دان  و از سبط  افرایم  سبط  شهر از قبایل ، ده هات ق  پسران  بقیه و برای5  
  . رسید  قرعه  به منسی

   نفْتالی  اشیر و از سبط  یساکار و از سبط  سبط  شهر از قبایل  سیزده شون جر  پسران و برای6  
  . رسید  قرعه  به  در باشان  منسی  سبط و از نصف

 جاد و از   و از سبط  رؤبین  شهر از سبط  دوازده  ایشان  قبایل  برحسب  مراری  پسران و برای7  
  . رسید  زبولون سبط

   بهخداوند   دادند، چنانکه  قرعه  به  الویان  آنها را به  شهرها و حوالی ، این اسرائیل و بنی8  
  . بود  امر فرموده  موسی واسطه

. شود، دادند  نامها ذکر می  به ها را که شهر  این شمعون  بنی یهودا و از سبط  بنی و از سبط9  
   از ایشان  اول  قرعه ا که بودند رسید، زیر الوی  از بنی  قهاتیان  از قبایل  که  هارون  پسران و اینها به10
   آن  در اطراف  که  یهودا با حوالی  باشد در کوهستان  حبرون  که  پدر عناق  اربع  قریه پس11 .بود

  . دادند  ملکیت برای یفنه  بن  کالیب  را به  آن  شهر و دهات های  مزرعه لیکن12. دادند   ایشان بود، به
 را  ، و لبنه  آن  با حوالی  است  قاتالن  شهر ملجای  را که ، حبرون  کاهن  هارون  پسران و به13  
 و   آن  را با نواحی  حولونو15 .  آن  را با نواحی  و اشتموع آن  و یتیر را با نواحی14 . دادند  آن لیبا حوا
،   آن  را با نواحی شمس  و بیت  آن  را با نواحی  و یطه  آن  را با نواحی و عین16 .  آن  را با نواحیدبیر
 .  آن  را با نواحی  و جبع  آن ی را با نواح  جبعون  بنیامین و از سبط17 . شهر را  نه  دو سبط  از این نییع
   شهرهای تمامی19 . چهار شهر دادند ، یعنی  آن احی را با نو  و علمون  آن  را با نواحی و عناتوت18

  . آنها بود  شهر با نواحی  سیزده  کهنه  هارون پسران
   افرایم  از سبط  ایشان عه قر  شهرهای قهات  بنی  بقیه ، یعنی قهات الویان  بنی و اما قبایل20  

 و جازر را با   آن  با نواحی  است  قاتالن  شهر ملجای  که  افرایم  را در کوهستان  شکیم پس21 .بود
 چهار  ، یعنی  آن  با نواحی را حورون  و بیت  آن  را با نواحی و قبصایم22.  دادند  ایشان  به  آن نواحی
 و   آن  را با نواحی و ایلون24 .  آن  را با نواحی  و جبتون  آن  را با نواحی تقی ال  دان و از سبط23 .شهر

 و جت   آن  را با نواحی  تعنک  منسی  سبط و از نصف25.  چهار شهر ، یعنی  آن  را با نواحی جت رمون
   آنها ده  با نواحی قهات  بنی  بقیه  قبایل  شهرهای تمامی26.  دو شهر دادند ، یعنی  آن  را با نواحی رمون
  .بود

  بیست و یکمفصل / یوشع کتاب



354 

   که  را در باشان  جوالن  منسی  سبط نصف بودند از   الویان  از قبایل  که جرشون  بنی و به27  
  و از سبط28 . دو شهر دادند ، یعنی  آن نواحی را با   و بعشتره  آن  با نواحی  است  قاتالن شهر ملجای

 را  جنیم  و عین  آن  را با نواحی و یرموت29 .  آن  را با نواحی ابره و د  آن  را با نواحی یساکار قشیون
.   آن  را با نواحی  و عبدون  آن  را با نواحی  اشیر، مشĤل و از سبط30.  چهار شهر نی، یع  آن با نواحی

 را   قادش  نفتالی و از سبط32 . چهار شهر ، یعنی  آن  با نواحی را  و رحوب  آن  را با نواحی و حلقات31
   را، یعنی تان و قر  آن  دور را با نواحی  و حموت  آن  با نواحی  است  قاتالن  شهر ملجای  که در جلیل

   شهر بود با نواحی  سیزده  ایشان  قبایل  بر حسب  جرشونیان  شهرهای و تمامی33 . شهر دادند سه
  .آنها

   را با نواحی  یقنعام  زبولون  بودند، از سبط  مانده  باقی  از الویان  که مراری  بنی  قبایل و به34  
و از 36 . چهار شهر ، یعنی  را با نواحی  و نحالل  آن  را با نواحی نهو دم35 .  آن  را با نواحی  و قرته آن

  را  و میفعه  آن  را با نواحی و قدیموت37.   آن  را با نواحی  و یهصه  آن ، باصر را با نواحی  رؤبین سبط
   است  قاتالن  شهر ملجای  را در جلعاد که  جاد راموت و از سبط38 . چهار شهر ، یعنی  آن با نواحی
  ؛ همه  آن  و یعزیر را با نواحی  آن  را با نواحی و حشبون39 .  آن  را با نواحی  و محنایم  آن با نواحی

   بقیه  بود، یعنی  ایشان  قبایل  برحسب مراری  بنی  اینها شهرهای همه40 .باشد  شهرها چهار می این
  . شهر بود  دوازده  ایشان  و قرعه  الویان قبایل

.  آنها بود  شهر با نواحی  و هشت  چهل اسرائیل  بنی  ملک  در میان  الویان  شهرهای میعو ج41  
  . بود  شهرها چنین  این  همه  بود، و برای  هر طرفش  به  آن  با نواحی  شهرها هر یکی این42

   بدهد به  ایشان  به  بود که  خورده  قسم  ایشان  پدران  برای  را که  زمین  تمامیخداوند  پس43  
   را از هر طرف  ایشانخداوندو 44 . شدند  ساکن ، در آن آورده   تصرف  را به  داد، و آن اسرائیل
   با ایشان  نتوانست  ایشان  از دشمنان  بود، و احدی  خورده  قسم  ایشان  پدران  به  داد چنانکه آرامی

  و از جمیع45 . بود  سپرده  ایشان  دست به را   ایشان  دشمنان  جمیعخداوند   نماید، زیرا که مقاومت
  . شد  واقع  همه  نیفتاد بلکه  زمین  به  بود، سخنی  گفته  اسرائیل  خاندان  بهخداوند   که  نیکویی سخنان

  

   ایشان به2 ،  را خوانده  منسی سبط   و نصف  و جادیان  رؤبینیان  یوشع آنگاه22    

   مرا از هر چه  داشتید، و کالم  بود، نگاه  شما امر فرموده  بهداوندخ   بنده  موسی شما هر چه«:  گفت
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،   نکرده  تا امروز ترک  طویل  ایام  خود را در این و برادران3 . نمودید ، اطاعت ام  امر فرموده شما به
   برادران ا به شم  خدای  یهوه نو اآل4 .اید  داشته  بود، نگاه ر فرموده شما، ام ، خدای  یهوه  را که وصیتی

   ملکیت  زمین  خود و به های  خیمه  به  حال پس.  بود  گفته  ایشان  به ، چنانکه  است  داده شما آرامی
  اما بدقت5 .، بروید  بازگشته  است شما داده   به  اردن  طرف از آن خداوند   بنده  موسی خود که
 جا آورید، تا   به  است  شما امر فرموده  بهندخداو   بنده  موسی  را که ، امر و شریعتی  شده متوجه
  ، به  داشته  نمایید، و اوامر او را نگاه  او سلوک  طریقهای  تمامی ، به  نموده  خود، را محبت ، خدای یهوه

   را برکت  ایشان  یوشع پس6 ». نمایید  خود عبادت  جان تمامی و   دل  تمامی او بچسبید و او را به
  . خود رفتند های  خیمه  نمود و به ، روانه داده

   در این  دیگر، یوشع  نصف  بود، و به  داده  در باشان  ملک ، موسی  منسی  سبط  نصف و به7  
   را به  ایشان  یوشع  که و هنگامی.  داد  ملک  ایشان  برادران  در میان  مغرب  سمت  به  اردن طرف
  با دولت«:  ، گفت  ساخته  را مخاطب و ایشان8 . داد ا برکت ر کرد، ایشان  می ه روان  ایشان های خیمه

 خود برگردید،  های  خیمه  به  فراوان  و لباس  و آهن  و طال و مس شمار، با نقره  بی بسیار و با مواشی
  جاد و نصف  و بنی رؤبین  بنی پس9 ». نمایید  تقسیم  خویش  برادران خود را با  دشمنان و غنیمت

   زمین  شدند تا به ، روانه ه برگشت  است  کنعان  در زمین  که  از شیلوه اسرائیل  از نزد بنی  منسی سبط
   آورده  تصرف  بهخداوند   فرمان  برحسب  موسی  واسطه  را به  آن  خود که  ملک  زمین عاد، و بهجل

  .بودند، بروند
  جاد و نصف  و بنی رؤبین ، بنی رسیدند  است  کنعان  در زمین  که  اردن  حوالی  به و چون10  
  اسرائیل و بنی11.  المنظری  عظیم  مذبح  بنا نمودند، یعنی  مذبحی  کنار اردن  در آنجا به  منسی سبط

، در   کنعان  زمین  مقابل ، به  منسی  سبط جاد و نصف  و بنی رؤبین  بنی  اینک  را شنیدند که خبر این
  اسرائیل  بنی  چون پس12. اند  بنا کرده ، مذبحی  است اسرائیل  بنی ن از آ  که ، بر کناری  اردن حوالی
  . برآیند  ایشان  مقاتله  شدند تا برای  جمع  در شیلوه اسرائیل  بنی  جماعت  را شنیدند، تمامی این

   به  منسی  سبط  جاد و نصف  و بنی رؤبین  را نزد بنی العازار کاهن  بن  فینحاس اسرائیل و بنی13  
   اسباط  از جمیع  آبای  از هر خاندان  رئیس  یک ، یعنی  رئیس و با او ده14 .عاد فرستادند جل زمین

  پس15 . بودند اسرائیل  بنی  از قبایل  ایشان  آبای  خاندان  رئیس  از ایشان  هر یکی  را که اسرائیل
   را مخاطب عاد آمدند و ایشان جلْ  زمین  به  منسی  سبط جاد و نصف  و بنی رؤبین  نزد بنی ایشان
   اسرائیل  بر خدای  که  است  فتنه  چه این: گویند  می چنین خداوند   جماعت تمامی«16 :، گفتند ساخته
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 خداوند، امروز از   ساخته  خود مذبحی اید و برای برگشتهخداوند    امروز از متابعت اید که انگیخته
، اگر  ایم  طاهر نساخته  تا امروز خود را از آن  که  است  ما کم ی فغور برا آیا گناه17 اید؟ متمرد شده

 خواهد  و واقع. اید برگشتهخداوند شما امروز از متابعت 18 . شد عارضخداوند    وبا در جماعت چه
 خواهد   غضب  اسرائیل ماعت ج  او فردا بر تمامی اید که  متمرد شدهخداوند شما امروز از  شد چون

 خداوند   مسکن  کهخداوند   ملکیت  زمین  به ، پس  است  شما نجس  ملکیت  اگر زمین یکنو ل19 .نمود
 متمرد نشوید، و از ما نیز خداوند بگیرید و از   ما ملک  عبور نمایید، و در میان  است  ساکن در آن

  آیا عخان20 . ما بنا کنید  خدای  یهوه  مذبح  خود سوای  برای  مذبحی  که متمرد نشوید، در این
   آمد، و آن  غضب  اسرائیل  جماعت  بر تمامی  نورزید؟ پس  خیانت  چیز حرام  درباره زارح بن

  ». نشد  خود تنها هالک  در گناه شخص
:  گفتند  اسرائیل  قبایل  رؤسای  در جواب  منسی  سبط جاد و نصف  و بنی رؤبین  بنی آنگه21  

 کار از   اگر این  خواهند دانست داند و اسرائیل او می!   خدایان  خدای یهوه!   خدایان  خدای یهوه«22
   خود مذبحی  برای که23 ،  مده  باشد، امروز ما را خالصی  بودهخداوند بر   خیانت  تمرد یا از راه راه

  ح، و ذبای  بگذرانیم  بر آن  آردی  و هدیه  سوختنی ، قربانی  برگشتهخداوند   تا از متابعت ایم ساخته
   و هوشیاری  احتیاط  کار را از راه  این بلکه24 . بنماید بازخواست خداوند؛ خود   بنماییم  بر آن سالمتی
   خدای  ما بگویند شما را با یهوه  پسران  شما به  پسران  آینده  شاید در وقت ، زیرا گفتیم ایم کرده

جاد حد   و بنی رؤبین  بنی  ما و شما ای یان را در م  اردنخداوند  چونکه25؟   است  عالقه  چه اسرائیل
 باز خداوند   ما را از ترس  شما پسران  و پسران  نیست ای  بهرهخداوند شما را در  پس.   است گذارده

   قربانی  برای ، نه  ببینیم  خود تدارک  جهت  به  مذبحی  ساختن  برای  گفتیم پس26 . خواهند داشت
 ما بعد از ما شاهد باشد   نسلهای  ما و شما و در میان  تا در میان بلکه27،   ذبیحه  برای  و نه سوختنی
، تا در   جا آوریم  خود به  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  حضور او با قربانی  را بهخداوند  تا عبادت

  پس28 .  نیست ای  بهره  هیچخداوند شما را در   ما نگویند که  پسران  شما به  پسران  آینده زمان
   مذبح ، نمونه  گفت  ما خواهیم  بگویند، آنگاه  ما چنین  نسلهای  ما و به  به  آینده  اگر در زمان گفتیم

   تا در میان ، بلکه  ذبیحه  برای  و نه  سوختنی  قربانی  برای  ما ساختند نه  پدران  را ببینید کهخداوند
، و   برگردیمخداوند  ، امروز از متابعت  متمرد شدهندخداو از  حاشا از ما که29. ما و شما شاهد باشد

   روی  پیش  ما که ، خدای  یهوه  مذبح  سوای  و ذبیحه  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی  برای مذبحی
  ». ، بسازیم  اوست مسکن
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 بودند،   با وی  که  اسرائیل  قبایل  و رؤسای  جماعت  و سروران  کاهن  فینحاس و چون30  
و 31.  پسند آمد نیدند، در نظر ایشان بودند، ش  گفته منسی جاد و بنی  و بنی رؤبین  بنی  را که سخنی

 در خداوند   که امروز دانستیم«:   گفت منسی جاد و بنی  و بنی رؤبین  بنی  به العازار کاهن  بن فینحاس
 خداوند   را از دست اسرائیل  بنی ن اآل اید؛ پس نورزیده خداوند را بر   خیانت  این ، چونکه  ماست میان

  ». دادید خالصی
   جلعاد به جاد از زمین  و بنی رؤبین  از نزد بنی  و سروران العازار کاهن  بن  فینحاس پس32  
 نظر   کار به و این33 . رسانیدند  ایشان  خبر را به ین، ا  برگشته اسرائیل ، نزد بنی  کنعان زمین
   ایشان  مقاتله  برای  برآمدن  خواندند، و درباره  خدا را متبارک اسرائیل ی پسند آمد و بن اسرائیل بنی

و 34 . نگفتند  نمایند، دیگر سخن خراب بودند   ساکن جاد در آن  و بنی رؤبین  بنی  را که تا زمینی
  ه یهو  که  ما شاهد است  در میان  آن  را عید نامیدند، زیرا که  مذبح جاد آن  و بنی رؤبین بنی

  . خداست
  

   دشمنان  را از جمیع  اسرائیلخداوند   بسیار چون  شد بعد از روزهای و واقع23    

 را   اسرائیل  جمیع  یوشع که2 . بود  شده  پیر و سالخورده یوشع بود، و   داده  آرامی  از هر طرف ایشان
و 3 . ام  شده پیر و سالخورده  من«:  ت گف  ایشان ، به  طلبیده  ایشان  و ناظران  و رؤسا و داوران با مشایخ

،  اید، زیرا یهوه ، دیده  است  خاطر شما کرده  به  طوایف  این  همه  شما به ، خدای  یهوه شما هرآنچه
  اند از اردن  مانده  باقی  را که  طوایف  این اینک4 .  است  کرده  شما جنگ  برای  که  شما اوست خدای

   قرعه  شما به  برای  آفتاب  مغرب  سمت ، به  بزرگ  تا دریای ام  ساخته لوب مغ  را که  طوایف و جمیع
 را از حضور شما   ایشان  که  شما اوست ، خدای و یهوه5.  شما باشند  اسباط  تا میراث ام  کرده تقسیم
د آورد،  خواهی  را در تصرف  ایشان کند، و شما زمین  می  شما بیرون  روی  را از پیش ، ایشان رانده

 در سفر  ، هر چه  شده  باشید و متوجه  بسیار قوی پس6.   است  شما گفته  شما به  خدای  یهوه چنانکه
   این تا به7 . تجاوز منمایید  از آن  یا راست  چپ  طرف  دارید و به ، نگاه  است  مکتوب  موسی تورات
 را ذکر ننمایید، و   ایشان  خدایان نامهای نشوید، و  اند داخل  مانده  شما باقی  در میان  که طوایفی
 تا  سبید چنانکه خود بچ ، خدای  یهوه  به بلکه8 . نکنید  منمایید و سجده ا عبادت نخورید و آنها ر قسم

، و اما   است  کرده  شما بیرون  روی  و زورآور را از پیش  بزرگ  طوایفخداوندزیرا 9 .اید امروز کرده
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 خواهد نمود   نفر از شما هزار را تعاقب یک10 .  است  نبوده  مقاومت ارایوز ی را تا امر با شما کسی
  پس11 .  است  شما گفته  به ند، چنانکهک  می  شما جنگ  برای  که  شما، اوست ، خدای  یهوه زیرا که

   که وایفی ط  این ، با بقیه و اما اگر برگشته12 . نمایید  خود را محبت  خدای هوه، ی  شده بسیار متوجه
 شما   به درآیید و ایشان   ایشان  نمایید، و به  مصاهرت اند بچسبید و با ایشان  شما مانده در میان
 نخواهد کرد،   را از حضور شما دیگر بیرون  طوایف  شما این  خدای  یهوه یقینا بدانید که13 درآیند،

   شما خار خواهنـد بود، تا وقتـی  و در چشمان  شما تازیانه  پهلوهای  و برای  و تله  شما دام  برای بلکه
  . شویـد ، هالک  است  شما داده  شما، به  خدای  یهوه  نیکو که  زمیـن  از این که

   جان  تمامی  و به  دل  تمامی و به.  روم  می  زمین  تمامی  اهل  طریق  امروز به  من و اینک«14  
   به  است  شما گفته  شما درباره ، خدای  یهوه  نیکو که ی چیزها  چیز از تمام  یک دانید که خود می

   واقع و چنین15.   نیفتاده  زمین  به  از آن رف ح ، و یک  است  شده  واقع اش  همه ، بلکه  نیفتاده زمین
   شده  شما واقع  بود برای  شما گفته  شما به ، خدای  یهوه  نیکو که  چیزهای  همه  چنانکه خواهد شد که

   زمین  خواهد گردانید، تا شما را از این  بد را بر شما عارض  چیزهای  همهدخداون  ، همچنان است
   به  خود، که ، خدای اگر از عهد یهوه16 . سازد ، هالک  است  شما داده ه شما ب ، خدای  یهوه نیکو که

 کنید،   نمایید، و آنها را سجده  دیگر را عبادت ، خدایان ، تجاوز نمایید، و رفته  است شما امر فرموده
   به  است  شما داده  به  نیکو که  زمین  خواهد شد، و از این  بر شما افروختهخداوند غضب  آنگاه
  ». خواهید شد  هالک زودی

  

 و   اسرائیل  کرد، و مشایخ  جمع شکیم  را در  اسرائیل  اسباط  تمامی و یوشع24    

   گفت  قوم  تمامی  به و یوشع2 . حضور خدا حاضر شدند ، به لبیده را ط  ایشان  و ناظران رؤسا و داوران
 و پدر ناحور، در   پدر ابراهیم  طارح  شما، یعنی  پدران گوید که  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه « که

  اهیمو پدر شما ابر3 .نمودند  می  غیر را عبادت دایان بودند، و خ  نهر ساکن  طرف  آن  به  قدیم زمان
 را   و اسحاق  او را زیاد کردم ، و ذریت  گردانیدم  کنعان  زمین ، در تمامی  نهر گرفته  طرف را از آن

 او بشود،   تا ملکیت  عیسو دادم  سعیر را به ، و کوه  دادم  اسحاق  و عیسو را به و یعقوب4 . دادم او  به
   در وسط  آنچه ، مصر را به  را فرستاده رون و ها و موسی5.  مصر فرود شدند  به  و پسرانش و یعقوب

  .  آوردم  بیرون  شما را از آن س؛ پ ، مبتال ساختم  کردم آن
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ها و   با ارابه  دریا رسیدید، مصریان  و به  آوردم  شما را از مصر بیرون  پدران و چون«6  
   فریاد کردند، او در میانخداوند نزد  و چون7 . نمودند  تعاقب  را تا بحر قلزم شما ، پدران سواران

 را   شما آنچه  را پوشانید، و چشمان ، ایشان  آورده  گذارد، و دریا را بر ایشان  تاریکی شما و مصریان
   اموریانی  شما را در زمین پس8 .بودید  می  ساکن سیار در بیابان ب  روزهای پس.  دید در مصر کردم

   شما تسلیم  دست  را به  کردند، و ایشان ، و با شما جنگ دم بودند آور  ساکن  اردن  طرف  آن  به که
  و باالق9 .  ساختم  را از حضور شما هالک ن آوردید، و ایشا  را در تصرف  ایشان ، و زمین نمودم

ا بعور را طلبید تا شما ر  بن ، بلعام  کرد و فرستاده  جنگ ، با اسرائیل  برخاسته  موآب صفور ملک بن
 او  د و شما را از دست دا  همی ؛ لهذا شما را برکت  را بشنوم  بلعام  که و نخواستم10 . کند لعنت

 و   و فرزیان  اموریان  اریحا یعنی  اریحا رسیدید، و مردان ، به  عبور کرده و از اردن11 . رهانیدم
 شما   دست را به   کردند، و ایشان  با شما جنگ  و یبوسیان  و حویان  و جرجاشیان  و حتیان کنعانیان
 را از حضور شما   اموریان  دو پادشاه ، یعنی ، ایشان  شما فرستاده و زنبور را پیش12.   نمودم تسلیم
   را که  نکشیدید، و شهرهایی  زحمت  در آن  که و زمینی13.  شما  کمان  به  شمشیر و نه  به ، نه براندم

 نکاشتید،   که  زیتون باشید و از تاکستانها و باغات می   در آنها ساکن  که  شما دادم بنا ننمودید، به
  .خورید می

   را که  نمایید، و خدایانی  عبادت  و راستی  خلوص  بترسید، و او را به  از یهوه ن اآل پس14  
 .ایید نم  را عبادت ، یهوه  نمودند از خود دور کرده  نهر و در مصر عبادت  طرف  آن  شما به پدران

 را   خود اختیار کنید که  امروز برای  نمایید، پس  را عبادت  یهوه  نظر شما پسند نیاید کهو اگر در15
 نمودند،   نهر بودند عبادت  طرف  آن  به  شما که  پدران  را که  خدایانی  خواهید نمود، خواه عبادت
   را عبادت ، یهوه  من دان و خان  ساکنید، و اما من  ایشان  شما در زمین  را که  اموریانی  خدایان خواه

  ». نمود خواهیم
   غیر را عبادت ، خدایان  کرده  را ترک  یهوه حاشا از ما که«:  گفتند  در جواب  قوم آنگاه16  
   بیرون  بندگی  مصر از خانه  ما را از زمین  ما و پدران  که  ما، اوست ، خدای  یهوه زیرا که17.  نماییم

   که  طوایفی  و در تمامی  رفتیم  که  راه  را در نظر ما نمود، و ما را در تمام  بزرگ  آیات آورد، و این
   زمین  در این  را که  اموریانی ، یعنی  طوایف  تمامی و یهوه18 .  داشت ، نگاه  گذشتیم  ایشان از میان
 او  د، زیرا که نمو  خواهیم  را عبادت  ما نیز یهوه  کرد، پس  ما بیرون  روی  بودند از پیش ساکن
  ».  ماست خدای
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   است  قدوس  او خدای  کنید زیرا که  را عبادت توانید یهوه نمی«:   گفت  قوم  به  یوشع پس19  
،   کرده  را ترک اگر یهوه20.  شما را نخواهد آمرزید  و گناهان  عصیان  که  غیور است و او خدای

 شما   به ، بعد از آنکه  شما ضرر رسانیده  و به برگشت او خواهد   نمایید، آنگاه  غیر را عبادت خدایان
  ». خواهد کرد ، شما را هالک  است  نموده احسان
شما «:   گفت  قوم  به یوشع22 ». نمود  خواهیم  را عبادت  یهوه  بلکه نی«:  گفتند  یوشع  به قوم21  

شاهد «: گفتند» . کنید ا عبادتاید تا او ر  خود اختیار نموده  را برای  یهوه برخود شاهد هستید که
 خود را   شما هستند دور کنید، و دلهای  در میان  غیر را که  خدایان ن اآل پس«):  گفت(23» . هستیم

   خواهیم  خود را عبادت  خدای یهوه«:  گفتند  یوشع  به قوم24 ». سازید ، مایل  اسرائیل ، خدای  یهوه به
  ».کرد   خواهیم نمود و آواز او را اطاعت

 قرار   در شکیم  و شریعتی  فریضه  ایشان  و برای  عهد بست  با قوم  روز یوشع  در آن پس25  
 را در آنجا  ، آن  گرفته  بزرگ  و سنگی  خدا نوشت  تورات  را در کتاب  سخنان  این و یوشع26. داد

   این اینک«:   گفت  قوم می تما  به و یوشع27 . داشت بود برپا خداوند   نزد قدس  که  بلوطی زیر درخت
  ؛ پس  است ، شنیده  ما گفت  به  را کهخداوند   سخنان  تمامی ، زیرا که  ما شاهد است  برای سنگ
 را   هر کس  یعنی ، قوم  یوشع پس28 ». خود را انکار نمایید دا خدای شما شاهد خواهد بود، مبا برای
  . نمود  خود روانه  ملک به

  . بود، مرد  ساله  صد و ده ، چونخداوند   ، بنده نون  بن  یوشع  شد که امور واقع  و بعد از این29  
   کوه  شمال  طرف  به  افرایم  در کوهستان  که  سارح  در تمنه  خودش و او را در حدود ملک30  
  . کردند ، دفن  است جاعش
 ماندند و   زنده از یوشع بعد   که  مشایخی  روزهای  و همه  یوشع  ایام  در همه و اسرائیل31  

  و استخوانهای32 . نمودند  را عبادتخداوند بود دانستند،   کرده  اسرائیل  برایخداوند   که  عملی تمام
حمور،   از بنی  یعقوب  که  زمینی ، در حصه  بودنـد در شکیم  از مصر آورده اسرائیل  بنی  را که یوسف

  . شد یوسف  بنی  ملک  کردند، و آن ن بود، دف  خریده  صد قسیطه  به پدر شکیم
   او داده  به  افرایم  در کوهستان  که  فینحاس  پسرش  مرد، و او را در تل هارون و العازار بن33  
  . کردند شد، دفن
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 Judges-  داورانسفر  کتاب

   است نوشته شده قبل از میالد1000  سالحدودا  و تویسنده سموئیل می گویندیهودیان سنتی
   است نوشته شده قبل از میالد900حدودا سال  و نویسنده نامعلوم گویند میسایرین 

  

: ، گفتند  کرده  سؤالخداوند از  اسرائیل  بنی  شد که ، واقع  یوشع و بعد از وفات1    

یهودا «:   گفتخداوند2 » نماید؟  جنگ  برآید و با ایشان ، اول  ما بر کنعانیان  برای  که کیست«
   قرعه به«:   گفت  برادر خود شمعون و یهودا به3» . ام  کرده  او تسلیم  دست  را به  زمین برآید، اینک

  پس» .د آم  تو خواهم  قرعه  تو به  نیز همراه ، و من  کنیم  جنگ ، و با کنعانیان  برآی  من  همراه من
   تسلیم  ایشان دست   را به  و فرزیان کنعانیانخداوند و یهودا برآمد، و 4 .  او رفت  همراه عونشم

 کردند،  ، با او جنگ  یافته  را در بازق  بازق و ادونی5 . کشتند  را در بازق فر از ایشانهزار ن نمود، و ده
، و  ، گرفتندش  نموده  فرار کرد و او را تعاقب  بازق و ادونی6 . دادند  را شکست  و فرزیان نیانو کنعا

   و پا بریده  دست  با شستهای هفتاد ملک«:   گفت  بازق دونیو ا7 . را بریدند  و پایش  دست شستهای
   رسانیـده  مکافات  من  خـدا به  کردم  مـن  آنچه موافـق. چیدنـد هـا برمی  خورده  من زیر سفره

  . آوردند و در آنجـا مـرد  اورشلیم  او را به پس» . است
  ، شهر را به ده شمشیر ز  دم  را به ، و آن را گرفتند ، آن  کرده  جنگ یهودا با اورشلیم و بنی8  
 و   و جنوب  در کوهستان  که یهودا فرود شدند تا با کنعانیانی  بنی و بعد از آن9 . سوزانیدند آتش
   بودند برآمد، و اسم  ساکن  در حبرون  که و یهودا بر کنعانیانی10 . کنند  بودند، جنگ  ساکن بیابان
  . را کشتند  و تلمای  و اخیمان و شیشای.  بود اربع   قریه  از آن  قبل حبرون
:   گفت و کالیب12 . سفیر بود ، قریه  از آن  دبیر قبل  دبیر برآمد و اسم و از آنجا بر ساکنان11  

  و عتنیئیل13 ». داد  خواهم  زنی  او به ا به ر  نماید، دختر خود عکسه ، فتح  سفیر را زده  قریه آنکه«
  و چون14 . داد  زنی  او به  را به سه دختر خود عک ؛ پس  را گرفت  آن  کالیب کوچکقناز برادر  بن

   خود پیاده  دختر از االغ و آن.  کند  طلب  زمینی  از پدرش  کرد که  آمد، او را ترغیب دختر نزد وی
   مرا در زمین  زیرا که  ده مرا برکت«:   گفت  وی به15 »؟ خواهی  می چه«:   را گفت  وی ، کالیب شده
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  های  باال و چشمه های  چشمه و کالیب» .  بده  آب هـای  مرا چشمه ، پس  گردانیدی  ساکن جنوب
  . او داد  را به پایین

   به  یهودا که  صحرای یهودا به  بنی  همراه  از شهر نخلستان  موسی  پدر زن  قینی و پسران16  
، و   رفت  برادر خود شمْعون و یهودا همراه17 . شدند  ساکن ، رفتند و با قوم ه برآمد  عراد است جنوب

 شهر را حرما  ، اسم رده ک  را خراب  دادند، و آن  بودند، شکست  ساکن  در صفت  را که کنعانیانی
و 19 .  را گرفت اش  و نواحی رون و عق اش  و نواحی  و اشقلون اش  و نواحی و یهودا غزه18 .نامیدند
   بیرون  را نتوانست  وادی  ساکنان  کرد، لیکن  را بیرون  کوهستان بود، و او اهل می با یهودا خداوند

   دادند، و او سه  کالیب  به  موسی  قول  را برحسب و حبرون20. داشتند هنین آ های  ارابه کند، زیرا که
   بودند بیرون ساکن   در اورشلیم  را که  یبوسیان بنیامین و بنی21 . کرد را از آنجا بیرون سر عناقپ

  . ساکنند  تا امروز در اورشلیم بنیامین  با بنی نکردند، و یبوسیان
   یوسف و خاندان23 . بود  با ایشانخداوند برآمدند، و  ئیل  بیت  نیز به  یوسف و خاندان22  

 از  که را   مردی و کشیکچیان24 . لوز بود  از آن  شهر قبل  آن م کردند، و نا  را جاسوسی ئیل بیت
   خواهیم  با تو احسان  که  بده  ما نشان  شهر را به مدخل«:  گفتند  وی ، به آمد دیده  می شهر بیرون

 مرد را با   شمشیر زدند، و آن  دم  شهر را به ، پس  داده  نشان  ایشان  شهر را به  مدخل پس25» .نمود
 را لوز نامید   بنا نمود و آن ، شهری  رفته  حتیان  زمین  مرد به و آن26 . کردند رها  خاندانش تمامی

  .  است  همان  تا امروز اسمش که
   دور و دهات  و ساکنان  آن  و دهات  تعنک  را و اهل  آن  و دهات شان  بیت  اهل و منسی27  

   عزیمت  نکرد، و کنعانیان  را بیرون  آن  مجدو و دهات  و ساکنان  آن  و دهات  یبلعام  و ساکنان آن
 نهادند،   جزیه  شدند، بر کنعانیان  قوی  اسرائیل و چون28 . باشند  ساکن  زمین  در آن د کهداشتن
  . نکردند  را تماما بیرون  ایشان لیکن

   ایشان  در میان  کنعانیان  نکرد، پس  بودند، بیرون  در جازر ساکن  را که  کنعانیانی و افرایم29  
   کنعانیان  نکرد، پس  را بیرون  نهلول  و ساکنان  فطرون  ساکنان نو زبولو30 . ماندند در جازر ساکن

  . شد  بر آنها گذارده  ماندند، و جزیه  ساکن  ایشان در میان
 را   و رحوب  و عفیق به و حل  و اکزیب لب و اح  صیدون  عکو و ساکنان و اشیر ساکنان31  
   گرفتند، زیرا که  بودند سکونت  زمین  آن  ساکن ه ک  کنعانیانی  در میان  اشیریان پس32 . نکرد بیرون
  . نکردند بیرون  را ایشان
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   کنعانیانی  در میان  نکرد، پس  را بیرون عنات  بیت  و ساکنان  شمس  بیت  ساکنان و نفتالی33  
   جزیه  ایشان  به عنات  و بیت شمس  بیت  ساکنان لیکن.   گرفت  بودند، سکونت  زمین  آن  ساکن که
  .دادند می

 فرود   بیابان  به  نگذاشتند که  مسدود ساختند زیرا که  کوهستان  را به دان  بنی و اموریان34  
   باشند، و لیکن  ساکن  حارس  در کوه  و شعلبیم  در ایلون  داشتند که  عزیمت  اموریان پس35. آیند
   از سر باالی و حد اموریان36 .شد   گذارده  برایشان ، جزیه فت گر  قوت  یوسف  خاندان  دست چون

  . تا باالتر بود  و از سالع عقربیم
  

   و به شما را از مصر برآوردم«:  ، گفت  آمده  بوکیم  به  از جلجالخداوند  و فرشته2    

   ابد نخواهم  عهد خود را با شما تا به ، و گفتم  کردم  داخل  خوردم  شما قسم  پدران  به  که زمینی
 شما  لیکن.  را بشکنید  ایشان های  عهد مبندید و مذبح  زمین  این  شما با ساکنان سپ2.  شکست
 را از حضور شما   ایشان  نیز گفتم لهذا من3 اید؟  کرده  که  کار است  چه این.  مرا نشنیدید سخن
   شما دام  برای  ایشان  شما خارها خواهند بود، و خدایان  در کمرهای  کرد، و ایشان  نخواهم بیرون

ود را  آواز خ ، قوم  گفت اسرائیل  بنی  تمامی  را به  سخنان  اینخداوند   فرشته و چون4» .خواهند بود
  . گذرانیدند  قربانیخداوند     نهادند، و در آنجا برای  نام  را بوکیم  مکان و آن5 .، گریستند بلند کرده

 را  ند تا زمین خود رفت  ملک  به  هر یکی رائیلاس  بود، بنی  نموده  را روانه  قوم  یوشع و چون6  
   ماندند، و همه  زنده  بعد از یوشع  که  مشایخی  ایام  و تمامی  یوشع  ایام و در تمام7 . آورند  تصرف به

و 8 . نمودند عبادت را خداوند بود، دیدند، قوم   کرده  اسرائیل  برای  را کهخداوند   بزرگ کارهای
   در تمنه و او را در حدود ملکش9 . بود، مرد  ساله  صد و ده ، چونخداوند    بنده،  نون  بن یوشع
  . کردند  دفن  جاعش  کوه  شمال  طرف  به  افرایم  در کوهستان حارس
   دیگر برخاستند که  طبقه  خود پیوستند، و بعد از ایشان  پدران  نیز به  طبقه  آن و تمامی10  
  . بود، ندانستند  کرده  اسرائیل برای   را که  و اعمالیخداوند
   خدای و یهوه12 . نمودند  عبادت ورزیدند، و بعلها را  شرارتخداوند در نظر  اسرائیل و بنی11  
 غیر را از   کردند، و خدایان  بود، ترک  آورده  مصر بیرون  را از زمین  ایشان  خود را که پدران
 را خداوند  و خشم.  کردند ، آنها را سجده  نموده بودند پیروی   ایشان  در اطراف  که  طوایفی خدایان
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بر  خداوند خشم  پس14 . نمودند  را عبادت  و عشتاروت ل، بع  کرده  را ترک و یهوه13 .برانگیختند
 را   نمایند، و ایشان  را غارت  سپرد تا ایشان کنندگان  تاراج  دست  را به ، ایشان  شده  افروخته اسرائیل

   دیگر نتوانستند با دشمنان  که  حدی ، به  بودند، فروخت  ایشان  اطراف  به  که  دشمنانی دست  به
بود،   می  بر ایشان  بدی  برایخداوند  رفتند، دست  می  بیرون  هرجا که و به15 . نمایند د مقاومتخو

 گرفتار   تنگی  نهایت ه بود و ب  خورده  قسم  ایشان  برایخداوند  ، و چنانکه  گفتهخداوند  چنانکه
  .شدند

و باز 17.  دادند  نجات کنندگان تاراج   را از دست  ایشان  برانگیزانید که  داورانخداوندو 16  
 کردند، و  ، آنها را سجده  غیر زناکار شده  خدایان  در عقب  ننمودند، زیرا که  خود را اطاعت داوران

   زودی کردند، به  می  را اطاعتخداوندد، و اوامر نمودن  می  سلوک  ایشان  پدران  که از راهی
 خداوند،  انگیخت  برمی  داوران  ایشان برایخداوند  ونو چ18.  ننمودند  عمل  ایشان برگشتند، و مثل

  داد، زیرا که  می  نجات  ایشان  دشمنان  داور از دست  آن  ایام  را در تمام بود، و ایشان با داور می
  آوردند، پشیمان  خود برمی کنندگان  و ستم  ظالمان  از دست  ایشان  که ای ناله خاطر   بهخداوند

 خود بیشتر  گشتند و از پدران  برمی  ایشان  که  یافت  داور وفات شد چون  می و واقع19. شد می
 از کردند، و  می ، سجده  نموده کردند، و آنها را عبادت  می  غیر را پیروی ، خدایان انگیز شده فتنه

   بر اسرائیلخداوند  لهذا خشم20 .گذاشتند  نمی  باقی  خود چیزی ی سرکش  بد و راههای اعمال
، آواز  ، تجاوز نموده  امر فرمودم  ایشان  با پدران  که  از عهدی  قوم  این چونکه«:   شد و گفت افروخته

 دیگر  یشان، از حضور ا  واگذاشت  وفاتش  وقت  یوشع  از امتها را که  یک  نیز هیچ من21 ا نشنیدند،مر
  ، چنانکه  را نگهداشتهخداوند   آیا طریق  که  آنها بیازمایم  را به تا اسرائیل22 . نمود  نخواهم بیرون
 را   طوایف  آنخداوند  پس23» .  خواهند نمود یا نه  سلوک  نگهداشتند، در آن  ایشان پدران

  . ننمود  تسلیم  یوشع  دست  را به نکرد و آنها  بیرون  سرعت ، به واگذاشته
  

 را بیازماید،   آنها اسرائیل واسطه   تا به  واگذاشتخداوند   که  اینانند طوایفی پس3    

 دانشمند  اسرائیل  بنی تا طبقات2  بودند،  را ندانسته  کنعان گهای جن  همه  که  آنانی  جمیع یعنی
. دانستند  نمی  وجه  هیچ  را پیشتر به  آن  که  آنانی  دهد، یعنی  تعلیم  ایشان  را به شوند و جنگ

   از کوه  لبنان  در کوهستان  که  و حویان  و صیدونیان  کنعانیان  و جمیع  سردار فلسطینیان پنج3
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   بودند، تا معلوم اسرائیل  بنی  آزمایش و اینها برای4.  بودند  ساکن  حمات  تا مدخل  حرمون بعل
   بود، اطاعت  امر فرموده  ایشان  پدران  به  موسی  واسطه  به  را کهخداوند   آیا احکام شود که

 و   و حویان  و فرزیان  و اموریان  و حتیان  کنعانیان  در میان اسرائیل  بنی پس5 . خواهند کرد یا نه
  ود را به خ گرفتند، و دختران  می  زنی  خود به  را برای  ایشان دختران6. بودند  می  ساکن یبوسیان
  .نمودند  می  آنها را عبادت دادند، و خدایان  می  ایشان پسران

   خود را فراموش  خدای  ناپسند بود، کردند، و یهوهخداوند در نظر   آنچه اسرائیل و بنی7  
   را به ، ایشان  شده  افروخته  بر اسرائیلخداوند  و غضب8 .ردند ک ، بعلها و بتها را عبادت نموده
   سال  را هشت  رشعتایم  کوشان اسرائیل ، و بنی ، فروخت  نهرین  ارام ، پادشاه  رشعتایم شان کو دست
  سرائیلا  بنی  برایخداوند فریاد کردند، خداوند نزد  اسرائیل  بنی و چون9.  کردند بندگی
 . داد  را نجات ، و او ایشان اشت را برپا د  کالیب قناز برادر کوچک  بن نئیل عت  یعنی ای دهنده نجات

، و   رفت  بیرون  جنگ  کرد، و برای  را داوری اسرائیل  بنی  شد، پس  بر او نازلخداوند  و روح10
   رشعتایم  بر کوشان  کرد، و دستش  او تسلیم  دست  را به  ارام ، پادشاه  رشعتایم کوشانخداوند 
  .قناز مرد  بن ل عتنئی پس.   یافت  آرامی  سال  چهل و زمین11.   گشت مستولی
 را   موآب ، پادشاه  عجلونخداوند کردند، و  بدیخداوند  بار دیگر در نظر  اسرائیل و بنی12  

 و  عمون و او بنی13 . بودند  ورزیده  شرارتخداوند در نظر  ، زیرا که  ساخت  مستولی بر اسرائیل
 را   شهر نخلستان  ایشاند، و دا  را شکست اسرائیل ، آمد، و بنی  کرده  را نزد خود جمع عمالیق
  . کردند  بندگی  سال  را هجده  موآب ، پادشاه  عجلون اسرائیل و بنی14 .گرفتند
   یعنی ای دهنده  نجات  ایشان  برایخداوند فریاد برآوردند، خداوند نزد  اسرائیل  بنی و چون15  
   او برای  دست  به اسرائیل ، و بنی  بود، برپا داشت دستی  مرد چپ  را که  بنیامینی جیرای ایهود بن
   بود، برای  ذراع  یک  طولش  که و ایهود خنجر دودمی16.  فرستادند ، ارمغانی  موآب ، پادشاه عجلون

  ، پادشاه  را نزد عجلون و ارمغان17 . بست خود   راست  بر ران  را در زیر جامه  و آن خود ساخت
 شد،   فارغ  ارمغان داشتن  از عرضه و چون18 . بود ار فربهی مرد بسی  و عجلون.  داشت  عرضه موآب
 بود،   نزد جلجال  که  سنگ  از معدنهای و خودش19 . نمود وانه بودند، ر  را آورده  ارمغان  را که آنانی

 از   حاضران و جمیع» .  باش ساکت«:  گفت» .  تو دارم  برای  مخفی  سخنی  پادشاه ای«:  ، گفت برگشته
 خود   تابستانی  در باالخانه  شد و او بتنهایی  داخل و ایهود نزد وی20.  رفتند  او بیرون پیش
و ایهود 21 .  خود برخاست  از کرسی پس» . رم تو دا  از خدا برای کالمی«:  ایهود گفت.  نشست می
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 .رو برد ف  را در شکمش کشید و آن   خویش  راست ، خنجر را از ران  خود را دراز کرده  چپ دست
   بیرون  خنجر را از شکمش  را پوشانید زیرا که ، تیغه  و پیه  نیز فرو رفت اش  با تیغه  آن و دسته22

  ، قفل  بسته  را بر وی  باالخانه ، درهای  رفته  دهلیز بیرون و ایهود به23.  رسید  فضالت نکشید و به
  .کرد

گفتند، .   است  قفل  باالخانه  درهای  اینک ، دیدند که  آمده  بود، نوکرانش  او رفته و چون24  
 او   شدند، و چون و انتظار کشیدند تا خجل25. پوشاند  می  تابستانی  خود را در غرفه یقینا پایهای

   مرده  بر زمین  ایشان  آقای  را باز کردند، و اینک ، آن  کلید را گرفته  را نگشود پس  باالخانه درهای
  . بود افتاده

   سعیرت ، به  گذشته  سنگ  و از معدنهای  در رفت شدند، ایهود به  می  معطل  ایشان نو چو26  
  اسرائیل  و بنی  نواخت  افرایم  آنجا شد، کرنا را در کوهستان  داخل و چون27 . رسید  سالمت به

 بیایید   من قباز ع«:   گفت  ایشان و به28 . بود  ایشان  روی دند، و او پیش زیر آم  به  از کوه همراهش
 او فرود   از عقب پس» .  است  کرده  شما تسلیم  دست  شما را به ، دشمنان ، موآبیانخداوندزیرا 
  و در آن29 . عبور کند  احدی  و نگذاشتند که گرفتند،  موآبیان  روی  اردن را پیش ، معبرهای شده
   رهایی  را کشتند و کسی  مرد جنگی هر زورآور و  را، یعنی هزار نفر از موآبیان  قدر ده  به وقت
  .  یافت  آرامی  هشتاد سال  شدند، و زمین  ذلیل  اسرائیل  زیر دست  روز موآبیان و در آن30 . نیافت

،   کشت  گاورانی  را با چوب  ششصد نفر از فلسطینیان  بود که  عنات و بعد از او شمجر بن31  
  . داد  را نجات و او نیز اسرائیل

  

 و2 . ورزیدند  شرارتخداوند در نظر  ایهود، بار دیگر  بعد از وفات اسرائیل یو بن4    

؛ و سردار  کرد، فروخت  می  در حاصور سلطنت ، که  کنعان ، پادشاه  یابین  دست  را به  ایشانخداوند
فریاد خداوند  نزد  اسرائیل و بنی3 .  داشت  امتها سکونت  در حروشت  سیسرا بود که لشکرش
  .کرد  می  بسیار ظلم  سال  بیست اسرائیل  بود و بر بنی  آهنین  او را نهصد ارابه ، زیرا کهکردند

   دبوره و او زیر نخل5 .نمود  می  را داوری ، اسرائیل ت لفیدو ، زن  نبیه  دبوره  زمان و در آن4  
   داوری  جهت  به رائیلاس ، و بنی نشست  بود، می  افرایم  در کوهستان ئیل  و بیت  رامه  در میان که

آیا «:   گفت  وی  طلبید و به  نفتالی  را از قادش  ابینوعم  بن ، باراق  او فرستاده پس6 .آمدند  می نزد وی
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 هزار نفر از  ، و ده  کن  تابور رهنمایی  کوه  برو و به  که  است ، امر نفرموده  اسرائیل ، خدای یهوه
   به ها و لشکرش  را با ارابه و سیسرا، سردار لشکر یابین7  خود بگیر؟ اه را همر زبولون بنی و  نفتالی بنی

  اگر همراه«:   را گفت  وی باراق8 ». کرد  خواهم  تو تسلیم  دست به، او را   نزد تو کشیده نهر قیشون
   سفر که  این یکن، ل آیم  تو می  همراه البته«:  گفت9» . روم  نمی  نیایی  من  و اگر همراه روم  می  بیایی من
  پس» .  خواهد فروخت  زنی  دست سیسرا را بهخداوند   نخواهد بود، زیرا  تو اکرام رای ب روی می

 کرد و   جمع  قادش  را به  و نفتالی ، زبولون و باراق10 .  رفت  قادش  به  باراق ، همراه  برخاسته دبوره
  . برآمد  همراهش  او رفتند، و دبوره هزار نفر در رکاب ده

  ، خیمه  جدا کرده  موسی  برادر زن حوباب  از بنی  یعنی  خود را از قینیان و حابر قینی11  
  . ، برپا داشت  است  نزد قادش  که  در صعنایم  بلوط  را نزد درخت خویش
   سیسرا همه پس13 .  است  تابور برآمده  کوه  به مابینوع  بن  باراق  سیسرا خبر دادند که و به12  

 امتها تا   بودند، از حروشت  وی  همراه  را که  مردانی  و جمیع  آهنین  نهصد ارابه ، یعنی هایش ارابه
   سیسرا را بهخداوند   که  روزی  است برخیز، این«:   گفت  باراق  به و دبوره14 . کرد  جمع نهر قیشون

 تابور   از کوه  باراق پس» ؟  است فته نر  تو بیرون  روی  پیشخداوند خواهد نمود؛ آیا   تو تسلیم دست
   را به  لشکرش ها و تمامی  ارابه  سیسرا و تمامیخداوندو 15 . ی و هزار نفر از عقب  زیر آمد و ده به
و 16.  فرار کرد ، پیاده  زیر آمده  خود به ، و سیسرا از ارابه  ساخت  منهزم  باراق  شمشیر پیش دم

 شمشیر افتادند،   دم  لشکر سیسرا به  نمود، و جمیع  حروشت امتها تعاقبها و لشکر را تا  ارابه باراق
  . نماند  باقی  کسی  که  حدی به

  ، پادشاه  یابین  در میان  فرار کرد، زیرا که ، پیاده  حابر قینی ، زن  چادر یاعیل و سیسرا به17  
:   را گفت ، وی  آمده سیسرا بیرون   استقبال  به و یاعیل18 . بود  صلح  حابرقینی ، و خاندانحاصور

   و او را به شت چادر برگ  به  وی  سوی  به پس» .  برگرد، و مترس  من  سوی ؛ به  من  آقای برگرد ای«
  پس» .  هستم  تشنه ، زیرا که  بنوشان  من  به  آب ای جرعه«:   را گفت و او وی19 . پوشانید لحافی
 و   در چادر بایست به«:   را گفت او وی20 .وشانیـد و او را پوشانید ن  وی ، به  شیر را باز کرده مشک

 حابر   زن و یاعیل21 ». ، بگو نی  در اینجاست آیا کسی  ، بگوید که  کرده  بیاید و از تو سؤال اگر کسی
  شا  شقیقه  را به ، میخ  آمده  آهستگی  به ، نزد وی  گرفته  دست  به ، و چکشی  چادر را برداشت میخ

  و اینک22 . بود و بمرد  سنگین  در خواب  او از خستگی ، زیرا که  فرو رفت  زمین  به کوبید، چنانکه
   را که بیا تا کسی«:   را گفت ، وی  آمده  بیرون  استقبالش  به  نمود و یاعیل  سیسرا را تعاقب باراق
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 در  ، و میخ  افتاده سرا مرده سی  شد و اینک  داخل  نزد وی پس» .  بدهم  تو را نشان جویی می
  . بود اش شقیقه

  و دست24 .  ساخت  ذلیل اسرائیل  بنی  پیش را  کنعان ، پادشاه  روز خدا یابین  در آن پس23  
   را هالک  کنعان ، پادشاه  تا یابین یافت  استیال می  و زیاده  زیاده  کنعان  پادشاه  بر یابین اسرائیل بنی

  .ساختند
  

   پیشروان چونکه«2 :، گفتند خوانده  سرود  ابینوعم  بن  و باراق  روز دبوره و در آن5    

   را متبارکخداوند نمودند،   تسلیم  ارادت  خود را به  نفوس  قوم  کردند، چونکه  پیشروی در اسرائیل
  .بخوانید

   یهوه برای. ایید سر  خواهمخداوند خود برای  من!  دهید  گوش  زورآوران ای!  بشنوید  پادشاهان ای3
  . خواند  سرود خواهم  اسرائیل خدای

   متزلزل ، زمین  خرامیدی  ادوم  از صحرای  که ، وقتی  آمدی  از سعیر بیرون  که  وقتیخداوند  ای4
  . آبها بارانید ، و ابرها هم ها ریخت  نیز قطره شد و آسمان

  .  اسرائیل ، خدای هوه سینا از حضور ی  شد و این  لرزانخداوندکوهها از حضور 5
   از راههای  بود، و مسافران  شده  شاهراهها ترک  یاعیل ، در ایام عنات  شمجر بن در ایام6

  .رفتند می  غیرمتعارف
  . ، مادر برخاستم ، در اسرائیل برخاستم ، ، دبوره  و نابود شدند، تا من حاکمان در اسرائیل نایاب7
،  هزار نفر در اسرائیل  چهل در میان. ها رسید  در دروازه  جنگ سپ.  جدید را اختیار کردند خدایان8

  . پیدا نشد ای  و نیزه سپری
 . نمودند  تسلیم  ارادت  به  قوم  خود را در میان ، که  است  مایل  اسرائیل  حاکمان  به  من قلب9

  . بخوانید  را متبارکخداوند
 را   هستید، این  سالک نشینید، و بر طریق دها می سفید سوارید و بر مسن  بر االغهای  شما که ای10

  . کنید بیان
  کنند، یعنی  می  را بیانخداوند   عادله  در آنجا اعمال  آب ، نزد حوضهای دور از آواز تیراندازان11

  .آیند ها فرود می  دروازه  بهخداوند   قوم آنگاه.   اسرائیل  او را در حکومت  عادله احکام
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 پسر   و ای  باراق برخیز ای.  بیدار شو بیدار شو و سرود بخوان.   دبوره یدار شو ایبیدار شو، ب12
  . ببر  اسیری  خود را به ، اسیران ابینوعم

  .  ساخت  مسلط  مرا بر جبارانخداوند یافتند و   تسلط  قوم  بر بزرگان  قلیل  جماعت آنگاه13
 تو، و از   با قومهای  تو بنیامین در عقب.   است الیق در عم  مقر ایشان  که  آمدند، آنانی از افرایم14

  .گیرند  می  دست آرا را به  صف  عصای  که  آنانی و از زبولون.  آمدند ماکیر داوران
   او به در عقب.  یساکار نیز بود  بود همچنان  باراق  بودند؛ چنانکه  دبوره  یساکار همراه و سروران15

  . بود  عظیم  رؤبین  نزد شعوب  دل فکرهای.  آوردند  هجوم وادی
   عظیم  رؤبین ، نزد شعوب  دل ؟ مباحثات ها را بشنوی  گله ؟ آیا تا نی  آغلها نشستی چرا در میان16
  .بود

 دریا   کناره  نمود؟ اشیر به  چرا نزد کشتیها درنگ و دان.  ماند دن ساکن ار  طرف  آن عاد بهجل17
  . ماند ن خود ساک ، و نزد خلیجهای نشست

   نیز در بلندیهای  نمودند، و نفتالی  تسلیم  خطر موت  خود را به  جان  بودند که  قومی و زبولون18
  . میدان

.  مجدو  نزد آبهای در تعنک.  نمودند  مقاتله  کنعان  پادشاهان آنگاه.  کردند ، جنگ  آمده پادشاهان19
  . نبردند  نقره  منفعت و هیچ

  . کردند  خود با سیسرا جنگ  از منازل ستارگان. دند کر  جنگ از آسمان20
   را پایمال  قوت  من  جان ای.   نهر قیشون  یعنی  نهر قدیم آن.  را در ربود  ایشان نهر قیشون21

  . نمودی
  .  ایشان  زورآوران  تاختن  یعنی  تاختن  سبب  گرفتند، به  را پازدن ، زمین  اسبان آنگاه22
   به  کنید، زیرا که  لعنت  سختی  را به  کنید، ساکنانش گوید میروز را لعنت  میخداوند  فرشته23

  . نمایند  اعانت  جباران  را در میانخداوند نیامدند تا خداوندامداد 
  ! باد  مبارک  چادرنشین از زنان!  باد  مبارک ، از سایر زنان  حابرقینی ، زن یاعیل24
  . آورد  پیش  ملوکانه  و سرشیر را در ظرف داد،  وی  و شیر به  خواست او آب25
 سیسرا را   چکش و به.   عمله  چکش  خود را به  راست  دراز کرد، و دست  میخ  خود را به دست26
  .  و فرو دوخت  او را شکافت ، و شقیقه  را سفت ، سرش زده
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 شد در آنجا   خم  که جایی. ، افتاد  شده  خم نزد پایهایش.، افتاد و دراز شد  شده  خم نزد پایهایش27
  . افتاد کشته

 تأخیر   در آمدن اش چرا ارابه):  زد نعره (  زد، مادر سیسرا از شبکه  و نعره  نگریست از دریچه28
  نماید؟  می  توقف هایش  ارابه کند؟ و چرا چرخهای می
  .رار کرد خود تک  خود را به  او سخنان لیکن.  گفتند  وی  در جواب  دانشمندش خاتونهای29
 سیسرا  و برای.  هر مرد  دختر، دو دختر برای کنند؟ یک  نمی ، و تقسیم  را نیافته آیا غنیمت30

.  دورو  قالبدوزی  رنگارنگ ، رخت  قالبدوزی  رنگارنگ  رختهای ، غنیمت  رنگارنگ  رختهای غنیمت
  .  اسیران بر گردنهای

   که  باشند، وقتی  آفتاب  او مثل و اما محبان.  شوند  هالک  دشمنانت  جمیعخداوند   ای همچنین31
  .  یافت  آرامی  سال  چهل و زمین» .کند  می  طلوع در قوتش

  

   دست  را به  ایشانخداوند  پس.  ورزیدند  شرارتخداوند در نظر  اسرائیل و بنی6    

   مدیان  سبب ه، و ب  استیال یافت  بر اسرائیل  مدیان و دست2 . نمود  تسلیم  سال  هفت مدیان
  و چون3 .ود ساختند خ باشند، برای  در کوهها می ها و مالذها را که  شکافها و مغاره اسرائیل بنی

و بر 4 .آوردند  می  هجوم ، بر ایشان ده آم مشرق  و بنی  و عمالیق کردند، مدیان  می  زراعت اسرائیل
د و گاو و  و گوسفن  آذوقه دند، و در اسرائیل کر  خراب  غزه  را تا به  زمین ، محصول  اردو زده ایشان
شمار بودند، و   بی  ملخ ، مثل  خود برآمده های  و خیمه  با مواشی  ایشان زیرا که5 . نگذاشتند  باقی االغ

  و چون6.  شدند  داخل  زمین  ساختن  خراب  جهت  نبود و به  را حسابی  ایشان  و شتران ایشان
  . فریاد برآوردندخداوند نزد  اسرائیل  شدند، بنی  بسیار ذلیل  مدیان  سبب  به اسرائیل
 خداوند  که8  نمودند،  استغاثهخداوند نزد   مدیان  از دست اسرائیل  بنی  شد چون و واقع7  

 شما  من: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«:   گفت  ایشان  فرستاد، و او به اسرائیل  بنی  برای ای نبی
   و از دست  مصریان و شما را از دست9 ،  آوردم  بیرون  بندگی انه و شما را از خ ر برآوردمرا از مص
 شما   را به  ایشان  زمین،  کرده  را از حضور شما بیرون ، و اینان  دادم  شما رهایی  ستمکاران جمیع
   ایشان  در زمین  که ی اموریان ، از خدایان  شما هستم ، خدای ، یهوه ، من  شما گفتم و به10 . دادم

  ». آواز مرا نشنیدید لیکن. ساکنید، مترسید
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 بود،   ابیعزری  یوآش  مال  که  است  در عفره  که  بلوطی ، زیر درخت  آمدهخداوند  و فرشته11  
  پس12 . کند  پنهان  را از مدیان تا آنکوبید   می  رادر چرخشت  گندم  جدعون ؛ و پسرش نشست
 را   وی جدعون13 ».  با تو است  مرد زورآور، یهوه ای«:   را گفت ، وی  او ظاهر شده برخداوندفرشته 
  ، و کجاست  است  شده  بر ما واقع  همه  چرا این ، پس  با ماست ، اگر یهوه  خداوند من  ای آه«:  گفت
 ما را از مصر ندخداو آیا  اند که ، و گفته  ما ذکر کرده  ما برای  پدران  او که  عجیب  اعمال جمیع
  آنگاه14 ».  است  نموده  تسلیم  مدیان ست د ، و به  کرده  ما را ترکخداوند  ن اآل  نیاورد؟ لیکن بیرون
آیا !   ده  رهایی  مدیان  را از دست  خود برو و اسرائیل  قوت  این به«:  ، گفت  نظر کرده  بر وی یهوه
؟   دهم  را رهایی  اسرائیل ، چگونهخداوند   ای آه«:  ت گف  وی او در جواب15 »؟  تو را نفرستادم من

 خداوند16 ».  هستم  کوچکترین  پدرم ر خانه د  و من  است تر از همه  ذلیل  در منسی  من  خاندان اینک
 را  او وی17 ». داد  خواهی  نفر شکست  یک مثل را   بود و مدیان  با تو خواهم یقینا من«:   را گفت وی

   حرف  با من  آنکه ستی تو ه  بنما که  من  به  آیتی ، پس  یافتم  در نظر تو فیض ن اآلاگر«:  گفت
 حضور  ، به  خود را آورده ، و هدیه  برگردم تا نزد تو  از اینجا نروی  که  دارم  خواهش پس18 . زنی می

  ».  تا برگردی مانم  می من«:  گفت» . تو بگذرانم
 حاضر   آرد نرم  ایفه  فطیر از یک  نان  را با قرصهای ای  و بزغاله  رفت  جدعون پس19  
  خت، زیر در  را نزد وی ، آن  گذاشته ای  را در کاسه  گوشت  و آب  را در سبدی ، و گوشت ساخت
 فطیر را بردار و بر   و قرصهای گوشت«:   خدا او را گفت و فرشته20 . نهاد  وی  آورد و پیش بلوط
 عصا   نوکخداوند   فرشته آنگاه21 . کرد  چنان پس» . را بریز شت گو ر، و آب بگذا  صخره  این روی
   از صخره  آتش  نمود که  فطیر را لمس  و قرصهای ، گوشت  بود، دراز کرده  در دستش را که
   جدعون پس22 . شد  غایب  از نظرشخداوند   فطیر را بلعید، و فرشته  و قرصهای ، گوشت برآمده
 را خداوند   فرشته ، چونکه  خداوند یهوه  ای آه«:   گفت و جدعون.   استخداوند  او فرشته   که دانست

 در   جدعون پس24 ». مرد ، نخواهی مترس!  برتو باد سالمتی«:   را گفت وی خداوند23 ». روبرو دیدم
   باقی  ابیعزریان ره تا امروز در عف  نامید که شالوم   را یهوه  بنا کرد و آن  مذبحیخداوند  آنجا برای

  . است
   است  ساله  هفت  را که  گاو دومین گاو پدر خود، یعنی«:   او را گفتخداوند،   شب و در آن25  

  ، قطع  است  نزد آن  را که  اشیره ، و تمثال  کن  منهدم  است  پدرت  از آن  را که  بعل بگیر، و مذبح
،   را گرفته ، و گاو دومین  بنا کن  رسم  موافق  مذبحی  قلعه ین خود، بر سر ا ، خدای  یهوه و برای26 .نما
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   نفر از نوکران  ده عون جد پس27 ».  بگذران  سوختنی  قربانی  برای  کردی  قطع  که  اشیره با چوب
 پدر خود   از خاندان  نمود؛ اما چونکه  بود، عمل  را گفته  ویخداوند   که  نوعی  و به خود را برداشت

  . کرد  را در شب  آن  کرد، پس  کار را در روز نتوانست ترسید، این  شهر می ردانو م
 نزد   که ، و اشیره  شده  منهدم  بعل  مذبح  برخاستند، اینک  شهر در صبح  مردمان و چون28  

: گفتند یکدیگر   به پس29 .  گشته  بود، قربانی  شده ساخته   که  بر مذبحی ، و گاو دومین  بود، بریده آن
  یوآش  بن جدعون«:  کردند، گفتند  و تفحص  دریافت و چون» ؟  است  کار را کرده  این  که کیست«

 بیاور تا بمیرد  پسر خود را بیرون«:  گفتند  یوآش  شهر به  مردان پس30 ».  است  کار را کرده این
   همه  به اما یوآش31 ».  است  بریده بود،  نزد آن  را که ، و اشیره  ساخته  را منهدم  بعل  مذبح زیرا که
کنید؟ و آیا شما او را   می  محاجه  بعل آیا شما برای«:   بودند، گفت  بر ضد او برخاسته  که کسانی

 خود  ، برای  شود؛ و اگر او خداست  کشته  صبح  نماید، همین  او محاجه  برای رهانید؟ هر که می
 نامید و   روز او را یربعل  در آن پس32» .  است  ساخته  منهدم او را  مذبح  کسی  نماید چونکه محاجه
  ».  است  ساخته  او را منهدم  مذبح  نماید زیرا که  با او محاجه بگذارید تا بعل«:  گفت

  ، در وادی  شدند و عبور کرده  جمع  با هم مشرق  و بنی  و عمالیق  مدیان  اهل  جمیع آنگاه33  
 ابیعزر   و اهل  کرنا را نواخت پس.   ساخت  را ملبس جدعونخداوند    روحو34.  اردو زدند یزرعیل
   جمع  وی  نیز در عقب  ایشان  فرستاد که  منسی  در تمامی و رسوالن35 . شدند  جمع  وی در عقب

  . برآمدند  ایشان  استقبال  فرستاد و به  رسوالن  و نفتالی شدند و در اشیر و زبولون
   خواهی  نجات  من  دست  به خود  سخن  را برحسب اگر اسرائیل«:  خدا گفت   به و جدعون36  

   باشد و بر تمامی  بر پوست  فقط  و اگر شبنم گذارم  می  پشمینی ، پوست  در خرمنگاه  من اینک37 داد،
  هی خوا  نجات  من  دست  خود به  قول  را برحسب  اسرائیل  که  دانست  بود، خواهم  خشکی زمین

 از   شبنم ر از آب پ ای  را فشرد و کاسه ، پوست  برخاسته  زودی  به  شد و بامدادان و همچنین38 ».ادد
   مرتبه  یک  نشود و همین  افروخته  تو بر من غضب«:   خدا گفت  به و جدعون39 . بیفشرد پوست
 باشد   خشک  تنهایی  به ت پوس  مرتبه ؛ این  نمایم  تجربه  با پوست  دیگر فقط  دفعه ، یک  گفت خواهم

 بود و بر  ، خشکی  فقط  بر پوست  کرد که  چنان  شب و خدا در آن40 ».  شبنم  زمین و بر تمامی
  .  شبنم  زمین تمامی
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،   زود برخاسته بودند، صبح  وی  با  که  قوم  باشد با تمامی  جدعون  که و یربعل7    

  . بود  در وادی  موره  نزد کوه  ایشان  شمال  به  مدیان  حرود اردو زدند، و اردوی نزد چشمه
   دست  را به  مدیان  از آنند که  با تو هستند، زیاده  که قومی«:   گفت  جدعون  بهخداوند و2  
  پس3 .داد   ما، ما را نجات  دست ، بگویند که  فخر نموده  بر من ، مبادا اسرائیل  نمایم  تسلیم ایشان

  ، روانه  جلعاد برگشته  باشد از کوه  و هراسان  ترسان  که هر کس: ، بگو ندا کرده   قوم  گوش  به ناآل
  . ماندند  هزار باقی  برگشتند و ده  و دو هزار نفر از قوم و بیست» .شود

 را آنجا   بیاور تا ایشان  را نزد آب اند؛ ایشان  زیاده  قوم باز هم«:   گفت  جدعون  بهخداوندو 4  
 تو   را به ، و هر که  تو خواهد رفت  با تو برود، او همراه  این  تو گویم  را به ، و هر که مایم تو بیاز برای
   جدعون  بهخداوند بود،   آورده  را نزد آب  قوم و چون5 ».  با تو نرود، او نخواهد رفت ن ای گویم
 هر  تنها بگذار، و همچنیننوشد، او را   می  سگ  خود بنوشد، چنانکه  زبان  را به  آب هر که«:  گفت
، نوشیدند، سیصد نفر   آورده  دهان  به  دست  که و عدد آنانی6 ».وشد، بن  شده  خود خم  بر زانوی که

   این به«:   گفت  جدعون بهخداوند و 7.  نوشیدند ، آب  شده  خود خم  بر زانوی  قوم  بقیه بود؛ و جمیع
.  نمود  خواهم  تو تسلیم  دست  را به ، و مدیان دهم  می جات نوشیدند، شما را ن  کف  به سیصد نفر که

   دست  خود را به  و کرناهای  توشه  گروه  آن پس8» . خود بروند  جای  به  هر کس  سایر قوم پس
   سیصد نفر را نگاه  آن  خود فرستاد؛ ولی  خیمه  به  اسرائیل  را از سایر مردان گرفتند و هر کس

  . او بود  در وادی پایین دست مدیان  و اردوی.  داشت
   دست ا به ر  آن  اردو فرود بیا زیرا که برخیز و به«:   را گفت  ویخداوند   شب و در همان9  

   آنچه و چون11 . اردو برو  به خود فوره ، با خادم ترسی  می  اگر از رفتن لیکن10 . ام  نموده تو تسلیم
 او و  پس» . آمد  اردو فرود خواهی  خواهد شد، و به  تو قوی دست  ، بعد از آن  بگویند بشنوی ایشان

 و   و عمالیق  مدیان و اهل12 .ر اردو بودند، فرود آمدند د  که دارانی  سالح  کناره  به ، فوره خادمش
 بر   که  ریگ  را مثل  ایشان  بودند؛ و شتران  ریخته شمار در وادی ، بی  ملخ  مثل مشرق  بنی جمیع
   رفیقش  به  مردی  رسید، دید که  جدعون  چون پس13.  نبود ای ، شماره  است حساب  دریا بی هکنار

   اردوی  در میان  جوین  نان ای  گرده ، و هان  دیدم  خوابی اینک «  که گفت ، می  کرده  بیان خوابی
،   ساخت  را واژگون  آن افتاد و  زد که  را چنان  برخورد و آن ای  خیمه ، به  شده  غلطانیده مدیان
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 جز شمشیر   نیست این «  که فت گ  وی  در جواب رفیقش14 ».شد   پهن  بر زمین  خیمه چنانکه
  ».  است  کرده  او تسلیم  دست  اردو را به  و تمام ، زیرا خدا مدیان ، مرد اسرائیلی یوآش  بن عونجد

   اسرائیل  لشکرگاه  نمود، و به  را شنید، سجده  و تعبیرش  خواب  نقل  جدعون و چون15  
و 16 ».  است  کرده  شما تسلیم  دست ه را ب  مدیان اردوی خداوند  برخیزید زیرا که«:  ، گفت برگشته

   خالی  کرناها و سبوهای  از ایشان  هر یکی  دست ، و به  ساخت  منقسم  فرقه  سه  سیصد نفر را به آن
   به  چون پس.  بکنید ، چنان  کرده  نگاه بر من«:   گفت  ایشان هو ب17 . داد و مشعلها در سبوها گذاشت

 هستند   با من  که  و آنانی  من و چون18 . بکنید  چنان ا هم، شم کنم  می  من ، هر چه کنار اردو برسم
 و خداوند) شمشیر( اردو کرناها را بنوازید و بگویید   اطراف ، شما نیز از همه کرناها را بنوازیم

  ». نجدعو
 کنار اردو رسیدند   به  شب  دوم  پاس  بودند، در ابتدای  با وی  و صد نفر که  جدعون پس19  

   در دست که کرناها را نواختند و سبوها را   بودند، پس  گذارده  تازه ای  کشیکچی  حین و در همان
   دست د و مشعلها را به کرناها را نواختند و سبوها را شکستن  فرقه و هر سه20 . بود، شکستند ایشان
 ». عون و جدخداوندشمشیر «: ، نواختند، و صدا زدند  خود گرفته  راست  دست  و کرناها را به چپ

،   زده ه نعر  لشکر فرار کردند و ایشان  اردو ایستادند و تمامی  اطراف  خود به  جای  به و هر کس21
 را بر   شمشیر هر کسخداوندها را نواختند،  سیصد نفر کرنا  آن و چون22 . ساختند آنها را منهزم

   و تا سر حد آبل  صریرت  سوی  به شطه  تا بیت  لشکر گردانید، و لشکر ایشان  و بر تمامی رفیقش
   جمع  منسی  و اشیر و تمامی  از نفتالی  اسرائیل و مردان23 .، فرار کردند  است  نزد طبات که  محوله
  .ند نمود  را تعاقب ، مدیان شده

   با مدیان  مقابله  جهت به«:  ، گفت  فرستاده ، رسوالن  افرایم  کوهستان  تمامی  به و جدعون24  
،   شده  جمع  افرایم  مردان  تمامی پس» . بگیرید  ایشان  و اردن پیش  باره  زیر آیید و آبها را تا بیت به

 را بر  ، غراب  را گرفته سردار مدیان، دو   و ذئب و غراب25 .دن گرفتند و ار باره آبها را تا بیت
 و   غراب  نمودند، و سرهای  را تعاقب  کشتند، و مدیان  ذئب  را در چرخشت  و ذئب  غراب صخره
  . آوردند  اردن، نزد جدعون  طرف  آن  را به ذئب
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  ی برا  چون  که ای  ما کرده  به  که  کار است  چه این«:  او را گفتند  افرایم و مردان8    

:   گفت  ایشان او به2 . کردند  منازعت  با وی تی سخ و به» ؟  ما را نخواندی رفتی  می  مدیان جنگ
 ؟  ابیعزر بهتر نیست چینی ز میوه ا  افرایم چینی ؟ مگر خوشه  کردم  کار شما چه  به  بالنسبه  من ناآل«
 شما قادر بر   مثل  نمود و من م را تسلی  و ذئب  غراب ، یعنی  شما خدا دو سردار مدیان  دست به3

  .  فرو نشست  بر وی  ایشان ، خشم  را گفت  سخن  این  چون پس» ؟  کار بودم چه
  ، عبور کردند، و اگر چه  اردن رسیده  او بودند به  همراه  سیصد نفر که  با آن و جدعون4  
   رفقایم  به  چند نان  که  اینتمنا«:   گفت  سکوت  اهل و به5 .کردند  می  تعاقب  بودند، لیکن خسته

   به  سکوت سرداران6» . کنم  می  را تعاقب  مدیان ، ملوک  و صلمونع  زبح اند، و من بدهید زیرا خسته
 »؟  بدهیم  لشکر تو نان شد تا بهبا  تو می  در دست ن اآل  و صلمونع  زبح مگر دستهای«:  گفتند وی

   گوشت  باشد، آنگاه  کرده  تسلیم  من  دست  را به و صلمونع   زبحخداوند   چون پس«:   گفت جدعون7
،   گفت  همچنین  ایشان ، به  برآمده  فنوعیل و از آنجا به8 ». درید  و خار صحرا خواهم ا شوکشما را ب
   که وقتی«:   نیز گفت  فنوعیل  اهل و به9 . دادند  او را جواب  سکوت  اهل  جواب  مثل  فنوعیل و اهل

  ».  ساخت  خواهم  را منهدم  برج ، این  برگردم سالمت  به
 لشکر   بقیه تمامی.  هزار نفر بودند  قدر پانزده  در قرقور با لشکر خود به  و صلمونع و زبح10  

   چادرنشینان  راه  به و جدعون11.  بودند  افتاده  هزار مرد جنگی  بود، زیرا صد و بیست  این مشرق بنی
 . بودند  لشکر مطمئن اد، زیرا که د  را شکست ، لشکر ایشان  برآمده  و یجبهاه وبح ن  شرقی  طرف به
   و صلمونع  زبح  یعنی  مدیان  دو ملک ، آن  نموده  را تعاقب  فرار کردند و ایشان  و صلمونع و زبح12

  .  ساخت  را منهزم  لشکر ایشان  و تمامی را گرفت
 را   سکوت  از اهل و جوانی14 .  برگشت  از جنگ رس حا از باالی  یوآش  بن و جدعون13  
   هفتاد و هفت  را که  آن  و مشایخ  سکوت  سرداران  نامهای  وی  کرد و او برای ، از او تفتیش گرفته

 مرا   ایشان  درباره  که  و صلْمونع  زبح اینک«:  ، گفت  آمده  سکوت  نزد اهل پس15 . نفر بودند، نوشت
   تو نان  خسته  مردان  تا به  تو است  در دست ن اآل  و صلمونع  زبح تید مگر دست، گف  زده طعنه
   آنها تأدیب  را به  سکوت ، اهل  صحرا را گرفته  و خارهای  شهر و شوک  مشایخ پس16» . بدهیم
  .  شهر را کشت ، مردان  ساخته  را منهدم  فنوعیل و برج17 .نمود
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  ایشان«: گفتند» . در تابور کشتید  بودند که  مردمانی چگونه«:   گفت  و صلمونع  زبح و به18  
   بودند؛ به  مادر من  و پسران  برادرانم ایشان«:  گفت19 ».  شاهزادگان  شبیه دند؛ هر یکی تو بو مثل

 خود،  زاده  نخست و به20 ». کشتم داشتید، شما را نمی  می  نگاه  را زنده  اگر ایشان  قسم  حیخداوند
 هنوز   نکشید چونکه س شمشیر خود را از تر  جوان  آن لیکن» .  را بکش برخیز و ایشان«:  ر، گفتیت

 خود   مرد مثل  زیرا شجاعت تو برخیز و ما را بکش«:  گفتند  و صلمونع  زبح پس21 . بود جوان
   ایشان تران ش  بر گردن  که  و هاللهایی  را بکشت  و صلمونع ، زبح  برخاسته  جدعون پس» . اوست

  . بود، گرفت
 پسر تو و پسر پسر تو نیز   نما، هم بر ما سلطنت«:  گفتند  جدعون  به  اسرائیل  مردان پس22  
   بر شما سلطنت من«:   گفت  ایشان  در جواب جدعون23 ».  رهانیدی  مدیان ما را از دست  چونکه
و 24 ».هد نمود خوا  بر شما سلطنتدخداون نخواهد کرد،   بر شما سلطنت  کرد، و پسر من نخواهم
   غنیمت های  از شما گوشواره  هر یکی  که  دارم  چیز از شما خواهش یک«:   گفت  ایشان  به جدعون

  در جواب25 . بودند  اسمعیلیان اشتند، چونکه طال د های  گوشواره زیرا که» . بدهد  من خود را به
   خود را در آن  غنیمت های  گوشواره ، هر یکی  کرده ن په  ردایی پس. » دهیم  می البته«: گفتند

   آن  طال بود، سوای  بود، هزار و هفتصد مثقال  طلبیده  که  طالیی های  گوشواره و وزن26 .انداختند
   بر گردن که   گردنبندهایی  بود، و سوای  مدیان  بر ملوک  که  ارغوانی های ها و جامه هاللها و حلقه

، و   برپا داشت  را در شهر خود عفره  و آن  ساخت  از آنها ایفودی و جدعون27 . بود  ایشان شتران
  پس28.  شد  او دام  و خاندان  جدعون  برای  زنا کردند، و آن  آن  آنجا در عقب  به  اسرائیل تمامی
  ایام در  لند نکردند، و زمین شدند و دیگر سر خود را ب  مغلوب اسرائیل  در حضور بنی مدیان
  .  یافت  آرامی  سال  چهل عونجد

 از   را هفتاد پسر بود که و جدعون30.  شد  خود ساکن ، در خانه  رفته یوآش  بن و یربعل29  
   وی  بود او نیز برای  در شکیم و کنیز او که31 .  بسیار داشت  بودند، زیرا زنان  آمده  بیرون صلبش
مرد، و در قبر ،   شده  پیر و سالخورده یوآش  بن و جدعون32 . نهاد  نام ورد، و او را ابیملک آ پسری
  . شد  دفن  ابیعزری ره در عف  یوآش پدرش
 بعلها زنا کردند، و  ، در پیروی  برگشته اسرائیل  بنی  که  جدعون  شد بعد از وفات و واقع33  

   جمیع  را از دست  ایشان که خود را  ، خدای  یهوه اسرائیل و بنی34 . خود ساختند  را خدای  بریت بعل
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   موافق  جدعون  یربعل و با خاندان35 . یاد نیاوردند  بود، به  داده ی رهای  از هر طرف  ایشان دشمنان
  . نکردند  بود، نیکویی  نموده اسرائیل  با بنی  که  احسانی همه

  

   قبیله  و تمامی ، ایشان  رفته شکیم   مادر خود به  نزد برادران یربعل  بن و ابیملک9    

 شما  برای:  بگویید  شکیم  اهل  جمیع  در گوشهای ناآل«2 : ، گفت  کرده خطاب را   پدر مادرش خاندان
   یک  کنند؟ یا اینکه  بر شما حکمرانی  یربعل  پسران  همه  هفتاد نفر یعنی ؟ که  بهتر است کدام

  و برادران3» .  شما هستم  و گوشت  استخوان  من  باشد؟ و بیاد آورید که  بر شما حاکم شخص
   پیروی  به  ایشان  را گفتند، و دل  سخنان  این  همه  شکیم  اهل  جمیع  او در گوشهای  درباره مادرش
 او دادند، و   به  بریت  بعل  از خانه  نقره و هفتاد مثقال4 .  شد، زیرا گفتند او برادر ماست  مایل ابیملک
   به  پدرش  خانه  به پس5 . نمودند پیروی او را   اجیر کرد که  آن  را به  باطل و  مهمل  مردان ابیملک
 پسر   یونام ؛ لیکن  بکشت  سنگ  هفتاد نفر بودند بر یک  را که  یربعل  خود پسران ، برادران  رفته عفره

 ملو   خاندان امی و تم  شکیم  اهل و تمامی6 . بود  کرده ، زیرا خود را پنهان ماند  زنده  یربعل کوچک
  . ساختند ، پادشاه  است  در شکیم  که  ستون  را نزد بلوط ، رفتند، و ابیملک  شده جمع

 ایستاد و آواز خود را بلند   جرزیم  سر کوه ، به  خبر دادند، او رفته  را از این  یوتام و چون7  
  وقتی8. ید تا خدا شما را بشنود مرا بشنو  شکیم  مردان ای«:   گفت  ایشان ، ندا در داد و به کرده

 . نما  گفتند بر ما سلطنت  زیتون  درخت  کنند؛ و به  نصب  رفتند تا بر خود پادشاهی درختان
دارند   می  مرا محترم  خدا و انسان  آن  سبب  به  خود را که آیا روغن:   گفت  ایشان  به  زیتون درخت9

 تو بیا و بر ما  که انجیر گفتند   به و درختان10 ؟ مایم ن  حکمرانی ، بر درختان ه و رفت  کنم ترک
، بر   و رفته  بکنم  خود را ترک  نیکوی  و میوه آیا شیرینی:   گفت  ایشان انجیر به11 . نما سلطنت
:   گفت  ایشان مو به13.  نما  بیا و بر ما سلطنت  مو گفتند که  به و درختان12؟   نمایم  حکمرانی درختان
   حکمرانی ، بر درختان ه و رفت  بکنم سازد، ترک  می  را خوش  خدا و انسان  خود را که آیا شیره

اگر :   گفت  درختان خار به15 . نما  تو بیا و بر ما سلطنت  که خار گفتند  به  درختان و جمیع14 ؟ نمایم
   گیرید، و اگر نه پناه   من  بیایید و در سایه کنید، پس  می  نصب  شما مرا بر خود پادشاه  حقیقت به

   عمل  و صداقت  اگر براستی نو اآل16 . را بسوزاند  آزاد لبنان سروهای بیاید و   از خار بیرون آتش
  سب کردید و برح  نیکویی  و خاندانش  یربعل  ساختید، و اگر به  را پادشاه  ابیملک نمودید در اینکه
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 خطر   خود را به ، جان  کرده  شما جنگ  جهت  به من پدر  زیرا که17 . رفتار نمودید  دستهایش عمل
  ، یعنی ، پسرانش  برخاسته  پدرم و شما امروز بر خاندان18 . رهانید  مدیان و شما را از دست  انداخت

   شکیم ، بر اهل برادر شما بود  را چون  کشتید، و پسر کنیز او ابیملک  سنگ هفتاد نفر را بر یک
   نمودید، از ابیملک  عمل  و خاندانش  با یربعل  و صداقت  راستی  اگر امروز به پس19 . ساختید پادشاه

   و خاندان  شکیم  بیاید، و اهل  بیرون  از ابیملک  آتش و اگرنه20 .شاد باشید و او از شما شاد باشد
   یوتام پس21 ».د را بسوزان  بیاید و ابیملک ن ملو بیرو  و خاندان  شکیم  از اهل ملو را بسوزاند، و آتش

  . شد ، ساکن ، ابیملک  برادرش ، در آنجا از ترس  بئیر آمده  و به ، گریخت فرار کرده
 و   ابیملک  در میان  خبیث و خدا روحی23.  کرد  حکمرانی  سال  سه  بر اسرائیل و ابیملک22  

 بر هفتاد پسر   که  ظلمی تا انتقام24 ورزیدند،   خیانت  با ابیملک  شکیم  فرستاد، و اهل  شکیم اهل
   شکیم  بود، و از اهل  را کشته  ایشان  که  ابیملک  آنها از برادر ایشان  بود، بشود، و خون  شده یربعل

 بر   شکیم  اهل پس25 . شود  بودند، رفته  ساخته د قوی خو  برادران  کشتن  را برای  دستهایشان که
  ، تاراج گذشت  می  در راه  ایشان  از طرف  را که و هر کس گذاشتند،   او کمین  کوهها برای های قله
  . را خبر دادند  ابیملک پس. کردند می

 . بر او اعتماد نمودند  شکیم اهل رسیدند و   شکیم ، به  آمده عابد با برادرانش  بن و جعل26  
 خود   خدای  خانه ، و به نمودند ، بزم ، موها را چیدند و انگور را فشرده  رفته ها بیرون  مزرعه و به27

  ابیملک«:  عابد گفت  بن لو جع28 . نمودند  را لعنت ردند و ابیملک ک  و شرب ، اکل  شده داخل
  ؟ مردان  او نیست ، وکیل  و زبول ؟ آیا او پسر یربعل  نماییم  او را بندگی  که  کیست  و شکیم کیست

   زیر دست  قوم  این  که کاش29؟    کنیم و را بندگیما چرا باید ا.  نمایید  را بندگی حامور پدر شکیم
  ». بیا  و بیرون لشکر خود را زیاد کن:   گفت  ابیملک و به» . کردم  می  را رفع بودند تا ابیملک  می من

   به پس31 . شد  او افروخته د را شنید، خشمعاب  بن  جعل  شهر، سخن ، رئیس  زبول و چون30  
اند و   آمده  شکیم  به عابد با برادرانش  بن  جعل اینک«:  ، گفت  فرستاده ملک نزد ابی  قاصدان حیله
،   توست اه همر  که  برخیز، تو و قومی  در شب ن اآل پس32 .کنند  می  ضد تو تحریک هر را به ش ایشان

   اینک آور، و  شهر هجوم ، به  برخاسته  آفتاب  طلوع  در وقت و بامدادان33 .  کن و در صحرا کمین
  ». کرد ، با او خواهی  توست  در قوت  آیند، آنچه  هستند بر تو بیرون  همراهش  که  او و کسانی چون

  ر مقابل، د  شده ، چهار دسته  برخاسته  بودند، در شب  با وی  که  کسانی  و همه  ابیملک پس34  
 و   شهر ایستاد، و ابیملک  دروازه  دهنه ، به  آمده عابد بیرون  بن و جعل35 . نشستند  در کمین شکیم
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  اینک«:   گفت  زبول  را دید به  گروه  آن  جعل و چون36 . برخاستند  بودند از کمینگاه وی با   که کسانی
 ». بینی  می  مردم  کوهها را مثل سایه«:   را گفت  وی زبول» .آیند  زیر می  از سر کوهها به گروهی

از  دیگر  آیند و جمعی  زیر می  به  زمین  از بلندی  گروهی اینک«:  گفت،   شده  متکلم بار دیگر جعل37
   کیست  ابیملک  گفتی  که  تو کجاست  زبان ناآل«:   را گفت  وی زبول38 ».آیند  می  معونیم  بلوط راه
  ا ایشان، ب  رفته  بیرون  حال ؟ پس  حقیر شمردی  که  نیست  قوم  آن ؟ آیا این  نماییم  او را بندگی که
 او را  و ابیملک40 . کرد  جنگ ، با ابیملک  شده رون بی  شکیم  اهل  روی  پیش و جعل39 ».  کن نگج

 در  و ابیملک41 . افتادند  مجروح  دروازه ا دهنه ت  فرار کرد و بسیاری  از حضور وی  که  ساخت منهزم
  . نباشند  ساکن ا در شکیم کرد ت  را بیرون  و برادرانش ل، جع  شد، و زبول  ساکن مهارو

.  را خبر دادند  رفتند، و ابیملک  صحرا بیرون  به  مردم  شد که  روز واقع  آن و در فردای42  
؛ و   نشست  نمود، و در صحرا در کمین  تقسیم  فرقه  سه  را به ، ایشان  خود را گرفته  مردان پس43

و 44 . داد  را شکست ، ایشان  برخاسته  بر ایشان آیند، پس  می  از شهر بیرون  مردم  کرد و اینک نگاه
 بر   دو فرقه  شهر ایستادند؛ و آن  دروازه ، در دهنه  برده  بودند حمله  با وی  که ای  با فرقه ابیملک
   آن  در تمامی و ابیملک45 . دادند  را شکست وردند، و ایشان آ  در صحرا بودند هجوم  که کسانی

  ، و شهر را منهدم  بودند، کشت  در آن  را که  و مردم ، شهر را گرفت  کرده روز با شهر جنگ
  .  کاشت  در آن ، نمک ساخته

  و به47 . شدند  داخل  بریت ئیل  بیت لعه ق  را شنیدند، به  این  برج شکیم  مردان  همه و چون46  
 با   که  کسانی  با همه بیملک ا آنگاه48 .اند  شده  جمع  شکیم  برج  مردان  همه  خبر دادند که ابیملک

  ، آن  بریده  از درخت ای ، شاخه  گرفته  دست  به  تبری  برآمدند، و ابیملک  صلمون  کوه  بودند به وی
   کردم  مرا دیدید که آنچه«:   بودند، گفت  با وی  که  کسانی ، به  خود نهاده  و بر دوش را گرفت
   ابیملک ، در عقب  خود را بریده  شاخه ، هر کس  قوم تمامیو 49 ». بکنید  من مثل،   نموده تعجیل

   همه  که  طوری  سوزانیدند، به  آتش  به  را بر سر ایشان ، قلعه  نهاده  قلعه  اطراف افتادند و آنها را به
  . بودند، بمردند  تخمینا هزار مرد و زن  که  شکیم  برج مردمان
   شهر برج و در میان51 .  را گرفت ، آن  اردو زده تاباص و بر   رفت  تاباص  به و ابیملک50  
،  ته شهر در آنجا فرار کردند، و درها را بر خود بس  اهل  و تمامی  و زنان  مردان  بود و همه محکمی

   نزدیک  برج  دروازه  کرد، و به  جنگ ، با آن  آمده  نزد برج و ابیملک52 . برآمدند  برج بام  پشت به
 و   انداخت ، بر سر ابیملک  گرفته  آسیایی  باالئین  سنگ  زنی آنگاه53 . بسوزاند  آتش  را به آنشد تا 
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:   را گفت ، وی  صدا زده  زودی  بود به  سالحدارش  را که  جوانی پس54 .  را شکست  سرش کاسه
مشیر  ش  غالمش پس» .  او را کشت  بگویند زنی  من ، مبادا درباره ، مرا بکش شمشیر خود را کشیده«

   مکان  به ، هر کس ست ا  مرده  ابیملک  دیدند که  اسرائیل  مردان و چون55 . مرد  او فرو برد که را به
 بود،   رسانیده ویش هفتاد برادر خ  کشتن  پدر خود به  به  را که  خدا شر ابیملک پس56 . خود رفت
  لیربع  بن  یوتام گردانید، و لعنت بر  ایشان را بر سر  شکیم  شر مردم و خدا تمامی57 . کرد مکافات
  . رسید بر ایشان

  

 تا   یساکار، برخاست  از سبط  دودا، مردی  بن فواه  بن ، تولع و بعد از ابیملک10    

 و   بیست و او بر اسرائیل2 . بود  ساکن  افرایم  در کوهستان دهد، و او در شامیر  را رهایی اسرائیل
  . شد ، در شامیر مدفون  یافته  وفات ، پس نمود  داوری  سال سه

  و او را سی4 . نمود  داوری  و دو سال  بیست ل، بر اسرائی  برخاسته و بعد از او یائیر جلعادی3  
 یائیر   حووت  تا امروز به  شهر بود که  را سی شدند؛ و ایشان  سوار می  االغ  کره  بر سی پسر بود که

  . شد  دفن ، در قامون  یافته و یائیر وفات5 .باشد عاد می جل ، و در زمین  است نامیده
 و   ارام  و خدایان  و عشتاروت ، بعلیم  ورزیده  شرارتخداوند باز در نظر  اسرائیل و بنی6  
 نمودند، و   را عبادت  فلسطینیان  و خدایان عمون  بنی  و خدایان  موآب  و خدایان  صیدون خدایان
   را به ، ایشان  شده  افروخته  بر اسرائیلخداوند  و غضب7.  نکردند و را عبادت، ا  کرده  را ترک یهوه

   و ظلم  ستم اسرائیل  بر بنی  سال  در آن و ایشان8 .  فروخت عمون  بنی  دست  و به ن فلسطینیا دست
، بودند، باشد در جلعاد   که  اموریان  اردن در زمین  طرف  آن  به  که اسرائیل  بنی نمودند، و بر جمیع

 نیز   افرایم  و خاندان  از اردن عبور کردند، تا با یهودا و بنیامین عمون و بنی9 . کردند  ظلم  سال هجده
  . بودند  تنگی  در نهایت و اسرائیل.  کنند جنگ

 خود   خدای ، چونکه ایم  کرده  تو گناه به«: ، گفتند  فریاد برآوردهخداوند نزد  اسرائیل و بنی10  
 و  آیا شما را از مصریان«:   گفت اسرائیل  بنی بهخداوند 11 ».  نمودیم  را عبادت ، بعلیم ده کر  ترکرا

 بر شما   و معونیان  و عمالیقیان  صیدونیان و چون12؟   ندادم  رهایی  و فلسطینیان عمون  و بنی اموریان
   شما مرا ترک لیکن13.   دادم هایی ر  ایشان  فریاد برآوردید و شما را از دست  کردند، نزد من ظلم
  بروید و نزد خدایانی14 . داد  نخواهم دیگر شما را رهایی   نمودید، پس  غیر را عبادت ، خدایان کرده
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  اسرائیل بنی15» . دهند  شما رهایی  تنگی اید، فریاد برآورید، و آنها شما را در وقت  اختیار کرده که
  ؛ فقط نما  ما عمل  درنظر تو پسند آید به  آنچه  برحسب ؛ پس ایم  کرده گناه«:  گفتندخداوند  به

   را عبادت ، یهوه  خود دور کرده  غیر را از میان  خدایان  ایشان پس16 ».  ده امروز ما را رهایی
  . شد  محزون  اسرائیل  تنگی  سبب  او به نمودند، و دل

 اردو  فه، در مص  شده  جمع اسرائیل  و بنی، در جلعاد اردو زدند،  شده  جمع عمون  بنی پس17  
   شروع عمون  را با بنی  جنگ  که  آن کیست«:  یکدیگر گفتند عاد به جل  سروران  یعنی و قوم18 .زدند
  ».عاد خواهد بود جل  ساکنان  سردار جمیع  وی  پسکند؟

  

 را  تاحاد یف بود؛ و جلع ای پسر فاحشه ، و  زورآور، شجاع  مردی  جلعادی و یفتاح11    

   را بیرون  شدند، یفتاح  بزرگ  زنش  پسران  زایید، و چون  وی  برای  جلعاد پسران و زن2 .تولید نمود
» .  دیگر هستی  تو پسر زن ، زیرا که  یافت  نخواهی  پدر ما میراث تو در خانه«:  گفتند  وی ، به کرده

   نزد یفتاح  باطل  شد؛ و مردان  ساکن  طوب مین، در ز  خود فرار کرده  از حضور برادران  یفتاح پس3
  .رفتند  می  بیرون  وی ، همراه  شده جمع

 با  عمون  بنی و چون5 . کردند  جنگ  با اسرائیل عمون ی بن  که  شد بعد از مرور ایام و واقع4   
:  گفتند  یفتاح هو ب6 . بیاروند  طوب را از زمین   جلعاد رفتند تا یفتاح  کردند، مشایخ  جنگ اسرائیل

   من آیا شما به«:   جلعاد گفت  مشایخ  به یفتاح7 ».  نماییم  جنگ عمون  تا با بنی بیا سردار ما باش«
   هستید چرا نزد من ی در تنگ  چونکه ن نکردید؟ و اآل  بیرون  پدرم  ننمودید؟ و مرا از خانه بغض
  »اید؟ آمده

، با   ما آمده  تا همراه ایم  نزد تو برگشته ن اآل  سبب یناز ا«:  گفتند  یفتاح  جلعاد به مشایخ8  
 جلعاد   مشایخ  به یفتاح9 ». عاد سردار باشی جل  ساکنان ، و بر ما و بر تمامی  نمایی  جنگ عمون بنی
 بسپارد،   من  دست  را به  ایشانخداوند باز آورید و  عمون  با بنی  کردن  جنگ اگر مرا برای«:  گفت

  » بود؟ سردار شما خواهم  آیا من
   سخن حسب بر  البته  ما شاهد باشد که در میانخداوند «:  گفتند  یفتاح  جلعاد به و مشایخ10  
 و سردار   او را بر خود رئیس  و قوم  جلعاد رفت  با مشایخ  یفتاح پس11 . نمود  خواهیم تو عمل

  .  گفت در مصفه خداوند حضور   خود را به  سخنان  تمام ساختند، و یفتاح
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 نزد   که  کار است  چه تو را با من«:  ، گفت  فرستاده عمون  بنی  نزد ملک  قاصدان و یفتاح12  
   سبب از این«:   گفت  یفتاح  قاصدان  به عمون  بنی ملک13 »؟  نمایی  جنگ  من  تا با زمین ای  آمده من
   آن ن اآل پس.  و اردن گرفتند  تا یبوق ارنون مرا از   آمدند، زمین  از مصر بیرون  چون  اسرائیل که

  ». رد نما  من  به  سالمتی را بهزمینها 
   چنین یفتاح «  که و او را گفت15  فرستاد، عمون  بنی  نزد ملک دان بار دیگر قاص و یفتاح14  

   از مصر بیرون  اسرائیل  چون زیرا که16.   را نگرفت عمون  بنی  و زمین  موآب  زمین اسرائیل: گوید می
   ادوم  نزد ملک  رسوالن و اسرائیل17 . رسیدند  قادش ، به  سفر کرده م تا بحر قلز آمدند، در بیابان

 نیز   موآب  نکرد، و نزد ملک  قبول  ادوم اما ملک.   تو بگذریم  از زمین تمنا اینکه: ، گفتند فرستاده
   ادوم ، زمین  سیر کرده  در بیابان پس18 . ماندند  در قادش  اسرائیل پس.  نشد فرستادند و او راضی

 اردو زدند، و   ارنون  طرف  آن ، به  آمده  موآب  زمین  شرقی  جانب  را دور زدند و به  موآب و زمین
،   نزد سیحون  رسوالن و اسرائیل19 . بود  حد موآب نون ار  نشدند، زیرا که  داخل  حدود موآب به

   مکان  تو به  از زمین تمنا اینکه:  گفتند  وی  به ، فرستادند، و اسرائیل حشبون  ، ملک  اموریان ملک
   تمامی  سیحون  اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند، بلکه  بر اسرائیل اما سیحون20 . خود عبور نماییم

،   اسرائیل خدای  و یهوه21 . نمودند  جنگ زدند و با اسرائیل اردو  ، در یاهص  کرده  خود را جمع قوم
   اسرائیل پس.  دادند  را شکست  ایشان  نمود که  تسلیم  اسرائیل  دست  را به  قومش  و تمامی سیحون
 را   حدود اموریان و تمامی22 . آوردند  بودند، در تصرف  والیت  آن  ساکن  که  اموریانی  زمین تمامی

 را  ، اموریان  اسرائیل ، خدای  یهوه  حال پس23 . آوردند  تصرف دن به تا ار  و از بیابان  تا بیوق از ارنون
آیا 24  آورد؟  خواهی  تصرف  آنها را به؛ و آیا تو  است  نموده  اخراج  خود اسرائیل از حضور قوم

،   را یهوه  هرکه  شد؟ و همچنین  نخواهی  آن  تو بیاورد، مالک  تصرف  به  تو، کموش  خدای آنچه
صفور،   بن  آیا تو از باالق و حال25 . بود  خواهیم اید، آنها را مالک نم ا اخراج ما از حضور م خدای
  هنگامی26  نمود؟  جنگ  کرد یا با ایشان له هرگز مقات ؟ و آیا او با اسرائیل  بهتر هستی  موآب ملک
  ارنون   بر کناره  که  شهرهایی  و در همه  و عروعیر و دهاتش  و دهاتش  در حشبون  اسرائیل که

   نکردم  تو گناه  به من27 باز نگرفتید؟ چرا آنها را   مدت  در آن  بودند، پس  ساکن ، سیصد سال است
  ، امروز در میان  است  داور مطلق  که  یهوه پس.  نمایی  می  جنگ  با من  که  کردی  بدی  من  تو به بلکه
 بود،   او فرستاده  به  را که  یفتاح  سخن عمون نی ب اما ملک28 ». نماید  داوری عمون  و بنی ئیلاسرا بنی

  .  نگرفت گوش
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 و از مصفه جلعاد عبور کرد و   گذشت  آمد و او از جلعاد و منسی  بر یفتاحخداوند  و روح29  
  عمون اگر بنی«:  ، گفت  نذر کردهخداوند   برای و یفتاح30 . ذشت گ عمون  بنی  سوی از مصفه جلعاد به

   استقبال  به ، هر چه  برگردم عمون  از بنی  سالمتی  به  که  وقتی آنگاه31 ،  نمایی  تسلیم من   دست را به
   خواهم  سوختنی ربانی ق  را برای خواهد بود، و آنخداوند    آید، از آن  بیرون ام  از در خانه من

   را به شان ایخداوندد، و  نمای  جنگ  تا با ایشان  گذشت عمون  بنی  سوی  به  یفتاح پس32 ».گذرانید
   به  کرامیم  شهر بود و تا آبیل  بیست  که  را از عروعیر تا منیت و ایشان33 . کرد  او تسلیم دست
  . شدند  مغلوب اسرائیل  از حضور بنی عمون  داد، و بنی  شکست  بسیار عظیم صدمه

   و رقص  با دف  وی تقبال اس  به  دخترش  خود آمد و اینک  خانه  به  مصفه  به و یفتاح34  
   او را دید، لباس و چون35 .  نداشت  یا دختری ر از او پسری او بود و غی  آمد و او دختر یگانه بیرون

،   شدی  من  از آزارندگان  و تو یکی  کردی ، مرا بسیار ذلیل  دختر من  ای آه«:  ، گفت خود را دریده
،   پدر من ای«:   را گفت و او وی36 ».  برگردم توانم  و نمی ام موده باز نخداوند   خود را به زیرا دهان

   نما، چونکه  آمد عمل  بیرون  از دهانت  چنانکه  با من پس.   باز کردیخداوند خود را نزد  دهان
   من  کار به این«:   پدر خود گفت و به37 ».  است  کشیده عمون  بنی  تو را از دشمنانت انتقامخداوند 
   خود با رفقایم ت بکری  و برای  نمایم  بر کوهها گردش  تا رفته  بده  مرا مهلت دو ماه.  شود معمول
   بکریتش ، برای  خود رفته  او با رفقای پس.  نمود  روانه و او را دو ماه. »برو«:  او گفت38 ».  گیرم ماتم

   و او موافق نزد پدر خود برگشت   دو ماه  بعد از انقضای  شد که و واقع39 .  گرفت بر کوهها ماتم
  شد،  عادت  در اسرائیل پس.  اخت را نشن  دختر مردی و آن.  نمود  او عمل  بود به  کرده  که نذری

   چهار روز در هر سال  جلعادی  دختر یفتاح رفتند تا برای  می  سال  به  سال  اسرائیل  دختران که40
  . گیرند ماتم

  

چرا «:  گفتند  یفتاح  گذشتند، و به شمال   طرف ، به  شده مع ج  افرایم و مردان12    

و را بر سر تو  ت  خانه ؟ پس  تو بیاییم  تا همراه  و ما را نطلبیدی  رفتی عمون  با بنی  کردن  جنگ برای
بود، و   می  سخت  جنگ عمون  مرا با بنی مرا و قوم«:   گفت  ایشان  به و یفتاح2 ». سوزانید خواهیم
   شما مرا رهایی  که  دیدم  چون پس3 . ندادید  رهایی  ایشان ا از دست مر  شما را خواندم چون
   دست  را به ایشانخداوند  و   رفتم عمون  بنی  سوی ، به  خود گرفته  دست  خود را به دهید، جان نمی
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   تمامی  یفتاح پس4 » نمایید؟  جنگ برآمدید تا با من   چرا امروز نزد من پس.  نمود  تسلیم من
   دادند، چونکه  را شکست  جلعاد افرایم  نمود و مردان  جنگ ، با افرایم  کرده  جلعاد را جمع مردان
  و اهل5 ». هستید  منسی  و در میان  افرایم  در میان  افرایم  جلعاد، شما فراریان  اهل ای«:  بودند گفته

   افرایم  از گریزندگان  یکی  چون  شد که تند و واقع گرف  افرایم  روی  را پیش  اردن جلعاد معبرهای
 ،  نی گفت و اگر می» ؟  هستی یمیآیا تو افرا«: گفتند  جلعاد می اهل» . بگذارید عبور نمایم«:  گفت می

   تلفظ  درستی  به توانست  نمی ، چونکه» سبولت«:  گفت ، و او می» بگو شبولت«: گفتند  او را می پس6
   و دو هزار نفر از افرایم  چهل  وقت و در آن. کشتند  اردن می ، نزد معبرهای  را گرفته او پس. نماید
  . شدند کشته

 از  ، در یکی  یافته  وفات  جلعادی  یفتاح پس.  نمود  داوری  سال  شش  بر اسرائیل و یفتاح7  
  . شد  جلعاد دفن شهرهای
 دختر   پسر بود و سی و او را سی9 . نمود  داوری  بر اسرائیل لحمی و بعد از او ابصان بیت8  

   بر اسرائیل  سال  خود آورد؛ و هفت  پسران  دختر برای  سی  بود و از بیرون  فرستاده  بیرون که
   داوری  بر اسرائیل  زبولونی و بعد از او ایلون11.  شد  دفن لحم  مرد و در بیت و ابصان10 . نمود داوری

   دفن  زبولون  در زمین  مرد و در ایلون  زبولونی و ایلون12 . بود  سال  ده یل او بر اسرائ ینمود و داور
  .شد

   پسر و سی و او را چهل14 . نمود  داوری  بر اسرائیل عتونی فر هلیل  بن و بعد از او عبدون13  
  و عبدون15 .مود ن  داوری  بر اسرائیل  سال شدند و هشت  سوار می  االغ  بر هفتاد کره  بود، که نواده
  . شد  دفن  عمالیقیان  در کوهستان  افرایم  در زمین  مرد و در فرعتون  فرعتونی  هلیل بن
  

 را  ایشانخداوند  ورزیدند، و  شرارت خداوند بار دیگر در نظر   اسرائیل و بنی13    

  . کرد  تسلیم  سال  چهل  فلسطینیان  دست به
  و فرشته3 .زایید ، نمی  نازاد بوده  و زنش بود،  نام وح، مان  دان  از قبیله  از صرعه و شخصی2  
،   شده  حامله لیکن.  ای  و نزاییده  نازاد هستی  تو حال اینک«:  ، او را گفت  ظاهر شده  زن  آن  بهخداوند
.  مخور  چیز نجس  و هیچ  منوش  و مسکری  شراب  و هیچ  باحذر باش نو اآل4 .د زایی  خواهی پسری

   ولد از رحم  نخواهد آمد، زیرا آن  بر سرش  زایید، و استره  خواهی ، پسری  شده ینا حاملهزیرا یق5
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 خواهد   شروع  فلسطینیان ت از دس  اسرائیل  رهانیدن  خواهد بود؛ و او به  خدا نذیره مادر خود برای
  ».کرد

 آمد، و منظر او  من نزد  مرد خدایی«:  ، گفت  کرده ، شوهر خود را خطاب  آمده  زن  آن پس6  
و 7 . خود مرا خبر نداد  و از اسم ست از کجا  که و نپرسیدم.  بود  خدا بسیار مهیب  منظر فرشته مثل
  ، و هیچ  منوش  و مسکری  شراب  هیچ ن زایید، و اآل  خواهی ، پسری  شده  حامله  اینک  گفت  من به

  ». خواهد بود  خدا نذیره  برای شز وفات مادر تا رو  ولد از رحم  آن  مخور زیرا که چیز نجس
   مرد خدا که  آن  خداوند، تمنا اینکه  ای آه«:  ، گفت  استدعا نمودهخداوند از  و مانوح8  

 رفتار  واهد شد، چگونه مولود خ  که  با ولدی  دهد که ، بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم فرستادی
  ». نماییم

   آمد و او در صحرا نشسته  زن  خدا بار دیگر نزد آن نید و فرشته را ش و خدا آواز مانوح9  
   وی ، به ، شوهر خود را خبر داده  دویده  زودی  به  زن و آن10 . نبود  نزد وی  مانوح اما شوهرشبود، 
  ».  است  آمد، بار دیگر ظاهر شده  روز نزد من  در آن  مرد که  آن اینک«:  گفت

آیا «:   را گفت ، وی  آمده  شخص  شد، و نزد آن  خود روانه  زن  در عقب،  برخاسته و مانوح11  
   تو واقع کالم«:   گفت مانوح12 ».  هستم من«:  او گفت» ؟  گفتی  سخن  زن  با این  که  مرد هستی تو آن
از هر «:   گفت  مانوح  بهخداوند  و فرشته13»  خواهد بود؟  چه  با وی  ولد و معامله  آن اما حکم. بشود
 ننوشد، و   و مسکری  شراب  مو زنهار نخورد و هیچ از هر حاصل14 . نماید  اجتناب  گفتم  زن  به آنچه
  ».دارد ، نگاه  او امر فرمودم  به  نخورد و هر آنچه  چیز نجس هیچ

» .  بینیم  تهیه ای  گوساله  و برایت  بیندازیم تو را تعویق«:   گفتخداوند به فرشته  و مانوح15  
   خورد، و اگر قربانی  تو نخواهم ، از نان  اندازی  مرا تعویق اگر چه«:   گفت  مانوح  بهخداوند  فرشته16

و 17 .  استخداوند   فرشته  که دانست  نمی زیرا مانوح» .  بگذران  یهوه  را برای  آن  بگذرانی سوختنی
 ».  نماییم  شود، تو را اکرام  تو واقع کالم   تا چون  تو چیست نام«:   گفتخداوند   فرشته  به مانوح

  ».  است  عجیب  آن ؟ چونکه کنی  می  سؤال  من  اسم چرا درباره«:   را گفت  ویخداوند  فرشته18
   گذرانید، و فرشتهخداوند   برای  سنگ ، بر آن  را گرفته  آردی  و هدیه  گوساله  مانوح پس19  
   به  از مذبح  آتش  شعله  چون  شد که زیرا واقع20 .دیدند می   و زنش  کرد و مانوح  عجیب کاری
  ن چو  و زنش  صعود نمود، و مانوح  مذبح در شعلهخداوند   ، فرشته رفت  باال می  آسمان سوی

   مانوح پس.  دیگر ظاهر نشد  و زنش  بر مانوحخداوندو فرشته 21 . افتادند  زمین دیدند، رو به
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 ».  مرد، زیرا خدا را دیدیم اهیم خو البته«:   گفت  زنش  به و مانوح22 . بودوندخدا   فرشته  که دانست
   را از دست  آردی  و هدیه  سوختنی  ما را بکشد قربانی خواست  میخداونداگر «:   گفت اما زنش23

   سمع ور را به ام  این  مثل  وقت داد، و در این  نمی  ما نشان  چیزها را به  این کرد، و همه  نمی ما قبول
  ».رسانید ما نمی
.  داد  او را برکتخداوندو پسر نمو کرد و .  نهاد  نام ، او را شمشون  زاییده  پسری  زن و آن24  

  . نمود  او شروع  برانگیختن  به  و اشتأول  صرعه  در میان  دان  در لشکرگاهخداوند  و روح25
  

و 2 . دید نه در تم  فلسطینیان ختراند  از ، زنی  فرود آمده  تمنه  به و شمشون14    

  او ن اآل پس.   دیدم  در تمنه  فلسطینیان  از دختران زنی«:  ، گفت  کرده  پدر و مادر خود بیان ، به آمده
   و در تمامی  برادرانت آیا از دختران«:  را گفتند  وی پدر و مادرش3 ». بگیرید  زنی  به  من را برای

 پدر   به شمشون» ؟  بگیری  زن  نامختون  و از فلسطینیان  تو باید بروی که   نیست  دختری  من قوم
  دانستند که  نمی شاما پدر و مادر4» . پسند آمد  بگیر زیرا در نظر من  من او را برای«:  خود گفت

  ان فلسطینی  وقت  در آن ، چونکه خواست  می  علتی  بر فلسطینیان ، زیرا که  استخداوند  از جانب این
  .داشتند  می  تسلط بر اسرائیل

 رسیدند،   تمنه  تاکستانهای  به  فرود آمد؛ و چون  تمنه  با پدر و مادر خود به  شمشون پس5  
   که  طوری  را درید به ، آن بر او مستقر شده خداوند  و روح6 . بر او بغرید  جوان  شیری اینک
   بود، اطالع  کرده  آنچه و پدر و مادر خود را از نبود؛  در دستش  شود، و چیزی  دریده ای بزغاله
   برای  بعد از چندی و چون8 . پسند آمد شون نظر شم  وبه  گفت  سخن  زن ، با آن و رفته7 .نداد

 در  نبور ، و عسل ز  انبوه  شیر را ببیند؛ و اینک  تا الشه  کنار رفت  به ، از راه گشت  برمی گرفتنش
 پدر و مادر خود  خورد تا به  می  شد و در رفتن ، روان  خود گرفته  دست  را به و آن9 . شیر بود الشه

  . بود  شیر گرفته  را از الشه  عسل  که  نگفت  ایشان اما به.  داد و خوردند  ایشان ، به رسیده
   عادت  چنین  جوانان  کرد، زیرا که  در آنجا مهمانی  آمد و شمشون  زن  نزد آن و پدرش10  

و 12 . او باشند  کردند تا همراه تخاب ان  رفیق  او را دیدند، سی  چون  شد که و واقع11. تندداش
   روز مهمانی  در هفت  من  را برای ، اگر آن گویم  شما می  برای معمایی«:   گفت  ایشان  به شمشون

  و اگر آن13 . دهم می  رخت   دست  و سی  کتان  جامه  شما سی  نمایید، به  را دریافت  کنید و آن حل
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  ایشان» . بدهید  من  به  رخت  دست  و سی  کتان  جامه  شما سی  کنید، آنگاه  نتوانید حل  من را برای
   بیرون  خوراک از خورنده«:   گفت  ایشان به14 ».  را بشنویم  خود را بگو تا آن معمای«:  گفتند  وی به

  . کنند  روز معما را نتوانستند حل  تا سه  ایشانو» . آمد  بیرون آمد، و از زورآور شیرینی
   نما تا معمای شوهر خود را ترغیب«:  گفتند  شمشون  زن  به  در روز هفتم  شد که و واقع15  

اید   کرده آیا ما را دعوت.   بسوزانیم  آتش  پدر تو را به  کند، مبادا تو را و خانه  ما بیان خود را برای
   مرا بغض  که  درستی به«:  ، گفت  او گریسته  پیش  شمشون  زن پس16 »؟ ید یا نه نمای اجتا ما را تار

   بیان  من  را برای  و آن ای  گفته  من  قوم  پسران  به  زیرا معمایی داری  نمی  و دوست نمایی می
و در 17 »؟  کنم  تو بیان ؛ آیا برای  نکردم  پدر و مادر خود بیان  برای اینک«:   را گفت او وی» . نکردی
 او را   چونکه  در روز هفتم  شد که ، و واقع گریست  او می بود پیش  می  ایشان  ضیافت  که  روزی هفت

  و در روز هفتم18 .  خود گفت  قوم  پسران ما را به کرد و او مع  بیان نمود، برایش  می بسیار الحاح
   و چیست تر از عسل  شیرین چیست «  گفتند که  وی  به  آفتاب  از غروب  شهر پیش مردان

  دریافت مرا  کردید، معمای  نمی  خیش اگر با گاو من«:   گفت  ایشان او به» .زورآورتر از شیر
،   نفر را کشت  آنجا سی  و از اهل  رفت  اشقلون ، به  مستقر شده  بر ویخداوند  و روح19 ».نمودید نمی

   بودند، داد و خشمش  کرده  معما را بیان  که  آنانی  را به ت رخ های ، دسته  آنها را گرفته و اسباب
 خود   او را دوست  که  رفیقش  به  شمشون و زن20 .  پدر خود برگشت  خانه ، به  شده افروخته

  . شد شمرد، داده می
  

   زن  دیدن  برای  درو گندم  در روزهای  شمشون  شد که ، واقع و بعد از چندی15    

   که  نگذاشت  پدرش نلیک» . درآمد  خواهم  حجره  خود به نزد زن«:   آمد و گفت ای لهخود با بزغا
 تو   رفیق  او را به ، پس نمودی  می  او را بغض  که کردم  می گمان«:   گفت و پدرزنش2 . شود داخل
   به ونشمش3 ». خود بگیر  برای  وی  عوض ؟ او را به  از او بهتر نیست ؛ آیا خواهر کوچکش دادم
  و شمشون4 ».  برسانم  را اذیتی  اگر ایشان بود  خواهم گناه  بی  از فلسطینیان  دفعه این«:   گفت ایشان
   هر دو دم ر میان، و د  گذاشت  بر دم ، دم ، و مشعلها برداشته  گرفت ، سیصد شغال  شده روانه

ها و   فرستاد، و بافه  فلسطینیان ، آنها را در کشتزارهای  زده و مشعلها را آتش5 . گذارد مشعلی
: گفتند» ؟  است  را کرده  این  که کیست«:  گفتند و فلسطینیان6 . را سوزانید  زیتون ها و باغهایزرع
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،   آمده  فلسطینیان پس» .  است  داده  رفیقش ، او را به  را گرفته  زنش ، زیرا که  داماد تمنی شمشون«
 از   کنید، البته  اینطور عمل اگر به«:   گفت  ایشان  به و شمشون7 .دند سوزانی  آتش  را به  و پدرش زن

  ای  صدمه  به  تا ران  را از ساق و ایشان8 ».  یافت  خواهم  آرامی عد از آن کشید و ب  خواهم شما انتقام
  . شد  ساکن  عیطام  صخره ، در مغاره  رفته پس.   کشت عظیم

:  یهودا گفتند و مردان10 . شدند  متفرق ردو زدند و در لحیدا ا، در یهو  برآمده و فلسطینیان9  
   به است کرده ما   به  آنچه  و برحسب  را ببندیم  تا شمشون ایم آمده«: گفتند» چرا بر ما برآمدید؟«

آیا «:  گفتند  شمشون ، به  رفته  عیطام  صخره  مغاره  هزار نفر از یهودا به  سه پس11 ».  نماییم او عمل
  در جواب» ؟ ای  ما کرده  به  که  کار است  چه  این  بر ما تسلط دارند، پس  فلسطینیان  که ای ندانسته
:  را گفتند  وی ایشان12 ».  نمودم  عمل  ایشان  به د، من کردن  من  به  ایشان  که  نحوی به«:   گفت ایشان

:   گفت  ایشان  در جواب شمشون» . اریم بسپ  فلسطینیان  دست  و به  تا تو را ببندیم ایم ما آمده«
  بلکه! حاشا«:  گفتند  وی  در جواب ایشان13» . نیاورید  هجوم  خود بر من  بخورید که  قسم  من برای«

 نو   دو طناب  او را به پس» .  کشت  سپرد، و یقینا تو را نخواهیم  خواهیم  ایشان  دست ، به تو را بسته
  . برآوردند ، از صخره بسته

 مستقر   بر ویخداوند   زدند؛ و روح  او نعره  از دیدن  رسید، فلسطینیان  لحی  او به و چون14  
، و بندها از  شود گردید  سوخته  آتش  به  که  کتانی  بود، مثل  بر بازوهایش  که ، طنابهایی شده

، هزار مرد  ا گرفته ر  آن خود را دراز کرد و ، دست  یافته  االغی  تازه و چانه15 .  فروریخت دستهایش
و 17 ».  هزار مرد کشتم  االغ با چانه،   بر توده  توده  االغ با چانه«:   گفت و شمشون16 .  کشت با آن
  . نامید  را رمتلحی  مکان  و آن  خود انداخت  را از دست  شد، چانه  فارغ  از گفتن چون

   نجات  این ات  بنده  دست به «  که ، گفت  دعا کردهخداوند، نزد   شده  بسیار تشنه پس18  
   را که ای  خدا کفه پس19 »؟  بیفتم تونان نامخ  دست  و به  بمیرم  از تشنگی ن و آیا اآل  را دادی عظیم

از .  شد  روح ، تازه  برگشته  بنوشید جانش  شد؛ و چون  جاری  از آن  آب  که  بود، شکافت در لحی
  و او در روزهای20 .  است  تا امروز در لحی  شد که خوانده   حقوری  عین  اسمش  سبب این

  . نمود  داوری  بر اسرائیل  سال ، بیست فلسطینیان
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  و به2 . شد ، نزد او داخل  دیده ای حشه و در آنجا فا  رفت  غزه  به و شمشون16    

 نزد   برایش  شب ، تمام ه نمود  او را احاطه پس.  است  اینجا آمده  به  شمشون  شد که  گفته  غزه اهل
 شود او را   روشن صبح  چون«: ، گفتند  مانده  خاموش  شب  گذاردند، و تمام  شهر کمین دروازه

 شهر و دو   دروازه های ، لنگه  برخاسته  شب و نصف.  خوابید  شب  تا نصف و شمشون3 ». کشیم می
   حبرون  در مقابل  که  کوهی ، بر قله گذاشته خود   بند کند و بر دوش ، آنها را با پشت باهو را گرفته

  .، برد است
.  داشت  می  بود، دوست  دلیله  اسمش  که  سورق  را در وادی  زنی  شد که  واقع و بعد از آن4  

   عظیمش  قوت  که  کن ، دریافت او را فریفته«:  را گفتند ، وی  نزد او برآمده  فلسطینیان و سروران5
 از ما هزار و صد  ؛ و هریکی  نماییم ، ذلیل  تا او را بسته  آییم  بر او غالب  و چگونه،  چیز است در چه
   قوت  که  بگویی  من  به تمنا اینکه«:   گفت  شمشون  به  دلیله پس6 ». داد  تو خواهیم  به  نقره لمثقا

اگر «:   را گفت  وی شونشم7 ». نمود  و ذلیل  تو را بست توان  می  و چگونه  چیز است  تو در چه عظیم
 ». شد  خواهم  سایر مردم  و مثل  ضعیف  نباشد ببندند، من  خشک  که  تر و تازه  ریسمان  هفت مرا به

   را به  بود، نزد او آوردند و او وی  نشده  خشک  که  تر و تازه  ریسمان  هفت  فلسطینیان و سروران8
  شون شم ای«:   را گفت و او وی. ودندب  می ین در کم  در حجره  نزد وی و کسان9 . ها بستآن

 برخورد   آتش  به  که  کتان  ریسمان  چنانکه  ریسمانها را بگسیخت آنگاه» . بر تو آمدند فلسطینیان
  . نشد  دریافت  شود، لهذا قوتش گسیخته
  مرا خبر بده  ن اآل پس.   گفتی  دروغ  من ، به  استهزا کرده اینک«:   گفت  شمشون  به و دلیله10  

 کار   با آنها هیچ  که  تازه اگر مرا با طنابهای«:   را گفت او وی11 ».  بست  چیز تو را توان  چه  به که
، او   گرفته  تازه  طنابهای و دلیله12 ». شد  خواهم  سایر مردان  و مثل ، ببندند، ضعیف  است  نشده کرده

   در کمین  در حجره و کسان» . بر تو آمدند  فلسطینیان  شمشون ای«:   گفت  وی  و به را با آنها بست
  .  بگسیخت  نخ  خود مثل  آنها را از بازوهای آنگاه. بودند می

 چیز   چه  به مرا بگو که.   گفتی ، دروغ  مرا استهزا نموده تابحال«:   گفت  شمشون  به و دلیله13  
   میخ  آنها را به پس14 ». سر مرا با تار ببافی   گیسوی اگر هفت«:   را گفت او وی» . شوی  می بسته
  ، هم  بیدار شده  از خواب آنگاه» . بر تو آمدند  فلسطینیان  شمشون ای«:   را گفت  و وی  بست قایم

  . تار را برکند  و هم میخ نورد نساج
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   با من تو  دل  آنکه  و حال داری  می  مرا دوست  که گویی  می چگونه«:   را گفت و او وی15  
و 16 ».  چیز است  تو در چه  عظیم  قوت  که ، مرا خبر ندادی  مرا استهزا نموده  مرتبه  سه این.  نیست
   موت  تا به نمود و جانش  می  و او را الحاح ساخت  خود عاجز می  سخنان  را هر روز به  او وی چون
   نیامده  بر سر من استره «  که ، گفت  کرده  او بیان  برای  خود داشت  در دل هر چه17 د،ش  می تنگ
 خواهد   از من ، قوتم  شوم ؛ و اگر تراشیده ام  شده  نذیرهخداوند   برای  مادرم  از رحم ، زیرا که است
  ». شد  خواهم  سایر مردمان  و مثل  و ضعیف رفت

 فرستاد و ،  است  کرده  او بیان  بود، برای  در دلش  هرآنچه  دید که  دلیله  چون پس18  
» .  است  مرا گفته  داشت  در دل  بیایید زیرا هرچه  دفعه این«:  ، گفت  را طلبیده  فلسطینیان سروران
 خود  و او را بر زانوهای19 . خود آوردند  دست د و نقد را به نزد او آمدن  فلسطینیان  سروران آنگاه

 کرد و   شروع او  نمودن  ذلیل  به پس.  را تراشید  سرش  گیسوی  را طلبید و هفت ، کسی خوابانیده
،   بیدار شده  از خواب آنگاه» . بر تو آمدند  فلسطینیان  شمشون ای«:  و گفت20 .  از او برفت قوتش
 .  است  از او دور شدهخداوند   که اما او ندانست» . افشانم ، خود را می  رفته  پیشتر بیرون مثل«:  گفت

   برنجین  زنجیرهای ، به  آورده  غزه  را کندند و او را به ، چشمانش فته او را گر  فلسطینیان پس21
  . نمود  شروع  بلند شدن  باز به  بعد از تراشیدن  سرش و موی22 .کرد  می  دستاس ستند و در زندانب

 بگذرانند و   خود، داجون  خدای  برای  عظیمی  شدند تا قربانی  جمع  فلسطینیان و سروران23  
   خلق و چون24 . است  نموده  ما تسلیم  دست  به را شون ما شم  ما دشمن زیرا گفتند خدایمایند  ن بزم

   ما را خراب  زمین  ما را که  ما دشمن  خود را تمجید نمودند، زیرا گفتند خدای او را دیدند خدای
:  شاد شد، گفتند ایشان   دل و چون25 . است  نموده  ما تسلیم  دست  به،  از ما را کشت کرد و بسیاری

   بازی  ایشان ، برای  آورده  را از زندان  شمشون پس» . کند  ما بازی  را بخوانید تا برای شمشون«
،  گرفت  او را می  دست  که  پسری  به و شمشون26 . ستونها برپا داشتند را در میانکرد، و او  می

و 27 ».  نمایم ، بر آنها تکیه  نموده ، لمس  است قایم بر آنها   خانه  که مرا واگذار تا ستونهایی«:  گفت
 هزار مرد و   سه  به  بودند و قریب  در آن  فلسطینیان  سروران  پر بود و جمیع  و زنان  از مردان خانه
  .کردند می  را تماشا  شمشون ، بازی بام  بر پشت زن

   خدا این ، مرا بیاد آور و ای هوهی  خداوند ای«:  ، گفت استدعا نمودهخداوند  از  و شمشون28  
 دو  و شمشون29» .  بکشم  خود از فلسطینیان چشم دو   برای  انتقام  تا یک  بده  فقط مرا قوت مرتبه

خود    چپ  دست  را به  و دیگری  راست  دست  را به  بود، یکی  بر آنها قایم  خانه  را که ستون میان
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 بر  ، خانه  شده و با زور خم» .  بمیرم  فلسطینیان همراه«:   گفت مشونو ش30 . نمود ، بر آنها تکیه گرفته
 از   خود کشت  در موت  که  مردگانی پس.  بودند، افتاد  در آن  که  خلقی  و بر تمامی سروران
   پدرش  خاندان  و تمامی  برادرانش آنگاه31.  بود، زیادتر بودند  کشته اش  در زندگی  که مردگانی

و .  کردند  دفن  و اشتاؤل  صرعه  در میان  مانوح ، در قبر پدرش او را برداشتند و او را آورده،  آمده
  . کرد  داوری  بر اسرائیل  سال او بیست

  

:   مادر خود گفت و به2 .  داشت میخا نام   بود که ، شخصی  افرایم و از کوهستان17    

   من  و در گوشهای  کردی  لعنت  آن  شد، و درباره ه از تو گرفت  که ای  نقره  هزار و یکصد مثقال آن«
پسر مرا خداوند « :   گفت مادرش» .  را گرفتم  آن ، من  است  نزد من  نقره  آن ، اینک  گفتی نیز سخن

   نقره این«:   گفت  رد نمود و مادرش  مادرش  را به  نقره  هزار و یکصد مثقال  آن پس3 ». دهد برکت
   ریخته  و تمثال  تراشیده  تا تمثال کنم  می  وقف  بالکل  پسرم  جهت  خود به  از دستخداوند  را برای

 مادر خود رد نمود،   را به  نقره و چون4 ». دهم  تو باز می  را به  آن ن اآل  شود؛ پس  ساخته ای شده
   ریخته ، و تمثال ده تراشی  او تمثال  داد که  زرگری  را به ، آن  گرفته  نقره  مثقال  دویست مادرش

، و   ساخت ، و ایفود و ترافیم  داشت  خدایان و میخا خانه5 .ود میخا ب  و آنها در خانه  ساخت ای شده
 نبود و   پادشاهی  در اسرائیل  ایام و در آن6 . او بشود  نمود تا کاهن ا تخصیص خود ر  از پسران یکی

  .کرد آمد، می  پسند می  در نظرش  آنچه هر کس
  و آن8 . در آنجا مأوا گزید  بود که ان یهودا و از الوی  یهودا از قبیله لحم  از بیت و جوانی7  
  و چون.  بیابد مأوا گزیند  که  شد، تا هر جایی  یهودا روانه لحم  از بیت  از شهر خود، یعنی شخص
او در » ؟ ای از کجا آمده«:  و میخا او را گفت9 . میخا رسید  خانه  به  افرایم ن کوهستا کرد به سیر می
 ».  مأوا گزینم  بیابم  که  جایی تا هر روم  یهودا، و می لحم  از بیت  هستم  الوی من«:   گفت  وی جواب

   نقره  مثقال  ده  تو را هر سال ، و من  باش  پدر و کاهن  شو و برایم  ساکن نزد من«:  میخا او را گفت10
 با او   شد که  راضی  الوی و آن11.  شد  داخل  الوی  آن پس» . دهم  می  و معاش  لباس  دست و یک
 نمود و   را تخصیص  الوی و میخا آن12 . بود  از پسرانش  یکی زد او مثل ن  جوان  شود، و آن ساکن
   من  بهخداوند   که  دانستم ناآل«:  و میخا گفت13 .بود  میخا می  او شد، و در خانه  کاهن  جوان آن

  ».  خود دارم  را کاهن ای  خواهد نمود زیرا الوی ناحسا
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  ، ملکی  روزها سبط دان و در آن . نبود  پادشاهی  در اسرائیل  ایام و در آن18    

   به سرائیل اسباط ا  در میان  ایشان  روز ملک کردند، زیرا تا در آن  می  خود طلب  سکونت برای
 بودند،   جنگی  مردان  خود که  نفر از جماعت  پنج  خویش بیله از ق  دان و پسران2 . بود  نرسیده ایشان

بروید و «:  گفتند  ایشان  نمایند، و به  و تفحص  را جاسوسی  فرستادند تا زمین  و اشتاؤل از صرعه
 . گرفتند ، در آنجا منزل خا آمده می  خانه  به  افرایم  کوهستان  به  ایشان پس» . کنید  را تفحص زمین

: ، او را گفتند  آنجا برگشته  را شناختند و به  الوی  میخا رسیدند، آواز جوان  نزد خانه  ایشان و چون3
  او به4 »؟ اری د  و در اینجا چه کنی  می  چه  مکان  و در این است  اینجا آورده  تو را به  که کیست«

  وی5 ». ام  او شده ، کاهن یر گرفتهاج، و مرا  است  رفتار نموده  و چنان  چنین میخا با من«:   گفت ایشان
   به کاهن6 ». خیر خواهد بود رویم  می در آن   که  آیا راهی  تا بدانیم  کن از خدا سؤال«: را گفتند
  ».  استخداوند روید منظور   شما می  که راهی.  بروید  سالمتی به«:   گفت ایشان

 در   بودند، دیدند که  در آن  را که  و خلقی. رسیدند  الیش ، به  شده  مرد روانه  پنج  آن پس7  
 نبود   اقتداری  صاحب  زمین و در آن.  بودند  ساکن  و امنیت  در اطمینان  صیدونیان  رسم  و به امنیت

 و   صرعه  خود به  نزد برادران پس8 . کار نداشتند ، با کسی دور بوده   رساند و از صیدونیان  اذیت که
   و بر ایشان برخیزیم«: گفتند9»  خبر دارید؟ چه«:  گفتند  ایشان  به  ایشان ادرانو بر.  آمدند اشتاؤل
  پس.  هستید ، و شما خاموش  است  بسیار خوب  اینک  که ایم  را دیده  زمین ، زیرا که  آوریم هجوم
   قوم ، به شوید  داخل و چون10 . آورید  را در تصرف شوید و زمین  ، داخل  رفته  مورزید بلکه کاهلی
  ؛ و آن  است  شما داده  دست  را به ، و خدا آن  است  بسیار وسیع  خواهید رسید، و زمین مطمئن
  ». ندارد ، باقی  است  در جهان  از هرچه  که  است جایی

 و   از صرعه  از آنجا یعنی  جنگ  آالت ، به  شده  مسلح  دان  ششصد نفر از قبیله پس11  
 را   مکان لهذا تا امروز آن.  در یهودا اردو زدند  یعاریم ، در قریه و برآمده12 . شدند  روانه تاؤلاش

،   گذشته  افرایم  کوهستان و از آنجا به13 .  است  یعاریم  قریه  در پشت نکخوانند و ای  می  دان محنه
  . میخا رسیدند  خانه به

،   کرده  خود را خطاب  بودند، برادران  رفته  الیش  زمین  جاسوسی  برای  نفر که  پنج و آن14  
  ای  شده  ریخته  و تمثال  تراشیده  و تمثال ها ایفود و ترافیم  خانه  در این دانید که آیا می«: گفتند
  ، یعنی  الوی  جوان  خانه ، به  آنسو برگشته  به پس15 ». باید بکنید  چه  فکر کنید که ن اآل ؟ پس هست
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 از   که  جنگ  آالت ، به  شده  ششصد مرد مسلح و آن16 . او را پرسیدند  سالمتی، ا آمده میخ  خانه به
   رفته  زمین  جاسوسی  برای  نفر که  پنج و آن17.  بودند  ایستاده  دروازه  بودند، در دهنه  دان پسران

 را   شده یخته ر  و تمثال  و ایفود و ترافیم  تراشیده  شدند، و تمثال  آنجا داخل ، به بودند برآمده
و 18 . بود  ایستاده  دروازه  دهنه به   جنگ  آالت ، به  شده  ششصد مرد مسلح  با آن گرفتند، و کاهن

 را گرفتند،   شده  ریخته  و تمثال  و ایفود و ترافیم  تراشیده ، تمثال  شده  میخا داخل  خانه  آنها به چون
   را بر دهانت ، دست  شده خاموش«:  گفتند  وی  به نایشا19» کنید؟  می چه«:   گفت  ایشان  به کاهن

   یک  خانه  کاهن  که  بهتر است  برایت کدام.   باش  ما پدر و کاهن ، برای  ما آمده بگذار و همراه
و ایفود و .   شاد گشت  کاهن  دل پس20 »؟  شوی  در اسرائیل ای  و قبیله  سبطی  یا کاهن  باشی شخص
  . شد  داخل  قوم ، در میان  را گرفته راشیده ت  و تمثال ترافیم

.  خود قرار دادند  روی  را پیش  و اسباب  و مواشی  شدند، و اطفال ، روانه  شده  متوجه پس21  
   میخا بودند جمع  خانه  اطراف های  در خانه  که  میخا دور شدند، مردانی  از خانه  ایشان و چون22
:  میخا گفتند ، به  رو برگردانیده  را صدا زدند؛ و ایشان دان و بنی23 .د نمودن  را تعاقب دان ، بنی دهش
   با کاهن  ساختم  مرا که خدایان«:  او گفت24» ؟ ای  آمده  جمعیت  با این  که  است  شده تو را چه«

  شده   تو را چه گویید که  می  من  به  چگونه ؟ پس  است  چیز باقی اید؛ و مرا دیگر چه ، رفته گرفته
 تند خو بر شما   نشود مبادا مردان  ما شنیده آواز تو در میان«:  او را گفتند  دان و پسران25» ؟ است
   خود را پیش  راه دان و بنی26 ». ی ساز  هالک ات  خانه  اهل  خود را با جانهای  آورند، و جان هجوم
  .  خود برگشت  خانه ، به یدهترند، رو گردان  از او قوی  ایشان  میخا دید که و چون. گرفتند
   آرام  که  بر قومی  الیش ، به  برداشته  داشت  را که بود و کاهنی  میخا ساخته  آنچه و ایشان27  

و 28 . سوزانیدند  آتش ، شهر را به ه شمشیر کشت  دم  را به  بودند، برآمدند، و ایشان و مطمئن
 شهر در   نبود و آن ای  معامله  را با کسی  ایشان دور بود و  از صیدون  نبود زیرا که ای رهاننده
و شهر را 29 . شدند  ساکن ، در آن ا بنا کرده شهر ر پس.  بود ، واقع  است رحوب  نزد بیت  که ای وادی

   الیش  از آن  شهر قبل اما اسم.  نامیدند  شد، دان  زاییده  اسرائیل  برای  که  پدر خود، دان  اسم به
 و   موسی  بن  جرشوم  بن  کردند و یهوناتان  خود نصب  را برای  تراشیده  تمثال  آن دان و بنی30. بود

   میخا را که  تراشیده  تمثال پس31. بودند  می دان  بنی ، کهنه  زمین  اهل  تا روز اسیر شدن پسرانش
  .د نمودن  خود نصب  بود، برای  خدا در شیلوه  خانه  که  روزهایی  بود تمامی ساخته

  

  هجدهمفصل / داوران کتاب



394 

   کوهستان  در پشت نبود، مرد الوی   در اسرائیل  پادشاهی  که  ایام و در آن19    

، از   بر او زنا کرده و کنیزش2 . بود  خود گرفته  یهودا از برای لحم  از بیت  بود، و کنیزی  ساکن افرایم
  و شوهرش3 .ماند ب  چهار ماه و در آنجا مدت،   یهودا رفت لحم  در بیت  پدرش  خانه نزد او به
 او   همراه  با دو االغ و غالمی.  خود باز آورد ، پیش  را برگردانیده  تا دلش  او رفت ، از عقب برخاسته
و پدر 4 . شاد شد  او را دید، از مالقاتش پدر کنیز و چون.  پدر خود برد  خانه  او را به  زن بود، و آن

،   نموده  و شرب  نمود و اکل  توقف  روز نزد وی  سه پس.   داشت  پدر کنیز او را نگاه ، یعنی زنش
 شود؛ اما پدر   تا روانه  زود بیدار شدند، او برخاست  صبح ، چون و در روز چهارم5 .آنجا بسر بردند

  پس6» . شوید  روانه ، و بعد از آن  ده  تقویت  نان ای  لقمه  خود را به دل «  که  داماد خود گفت کنیز به
 را  مشب، ا  کرده موافقت«:   مرد گفت  آن و پدر کنیز به. ، خوردند و نوشیدند  نشسته همهر دو با 

  ». شاد باشد  و دلت بمان
 دیگر در آنجا   نمود و شب  او را الحاح  شود، پدر زنش  تا روانه  مرد برخاست  آن و چون7  

 نما و   خود را تقویت دل«:   گفت شود، پدر کنیز  تا روانه  زود برخاست  صبح و در روز پنجم8. ماند
 خود   با کنیز و غالم  شخص  آن و چون9.  هردو خوردند و ایشان» . روز تأخیر نمایید تا زوال
شود،   می  غروب  به  روز نزدیک ناآل«:   پدر کنیز او را گفت  یعنی  شود، پدر زنش  تا روانه برخاست

   شاد باشد و فردا بامدادان  و دلت  را بمان اینجا شبدر . شود  می  روز تمام  را بمانید؛ اینک شب
  ». رسید  خود خواهی  خیمه  خواهید شد و به روانه

   که  یبوس  مقابل  شد و به ، روانه  برخاسته  را بماند، پس  شب  نکرد که  مرد قبول اما آن10  
   نزد یبوس  ایشان و چون11 .د بو  وی  همراه  و کنیزش  شده  پاالن  باشد، رسید؛ و دو االغ اورشلیم

  ، شب  برگشته  شهر یبوسیان  این بیا و به«:   خود گفت  آقای  به غالم.  بود  غروب  به رسیدند، نزدیک
   در آن اسرائیل  از بنی  احدی  که  شهر غریب به«:   را گفت  وی آقایش12» .  بسر بریم را در آن

 جاها،   از این  یکی بیا و به«:   خود گفت  غالم و به13 ». گذریم ب  جبعه  به ، بلکه گردیم باشد برنمین
  ».  را بمانیم  شب  و در آن شویم ب  نزدیک  یا رامه  جبعه  به یعنی

   غروب  بر ایشان ، آفتاب  است  بنیامین  از آن  که ، برفتند و نزد جبعه  از آنجا گذشته پس14  
و او درآمد در .  بسر برند  را در آن ، شب  شده  داخل  جبعه ه برگشتند تا ب  طرف  آن  به پس15. کرد
  . دهد  خود ببرد و منزل  خانه  را به  ایشان  نبود که ؛ اما کسی  شهر نشست کوچه
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   از کوهستان  شخص و این. آمد  می  از کار خود از مزرعه  پیر در شب  مردی و اینک16  
،  و او نظر انداخته17 . بودند  بنیامینی  مکان  آن ؛ اما مردمان بود  مأوا گزیده ، در جبعه  بوده افرایم
او 18 »؟ ییآ  و از کجا می روی کجا می«:   مرد پیر گفت  شهر دید؛ و آن  را در کوچه  مسافری شخص

   و به ، زیرا از آنجا هستم رویم  می  افرایم  کوهستان  طرف  آن  یهودا به لحم ما از بیت«:   را گفت وی
 خود   خانه  مرا به س ک ، و هیچ  هستمخداوند   خانه  عازم ن، و اآل  بودم  یهودا رفته لحم بیت
 و کنیز تو و   من  برای  هم  و شراب ، و نان  ما هست  االغهای  جهت  به  و علف و نیز کاه19 پذیرد؛ نمی

:   مرد پیر گفت آن20 ».  نیست  چیزی  به اشد و احتیاجب ، می  است  بندگانت  همراه  که غالمی
   او را به پس21 ». بسر مبر  را در کوچه ؛ اما شب  است  تو بر من  حاجات  بر تو باد؛ تمامی سالمتی«

  .، خوردند و نوشیدند  خود را شسته  داد و پایهای  االغها خوراک ، به  خود برده خانه
  بلیعال  بنی  اشخاص  بعضی نی شهر، یع  مردمان کردند، اینک  خود را شاد می  دلهای و چون22  
 مرد را  آن«: ، گفتند  کرده  خطاب خانه  مرد پیر صاحب  آن ، به  کردند، و در را زده  را احاطه خانه
   نزد ایشان خانه  مرد صاحب و آن23 ».  بیاور تا او را بشناسیم یرون ب  است  شده  تو داخل  خانه  به که

   داخل  من  خانه  مرد به  این  مورزید، چونکه  شرارت  برادرانم  ای نی«:   گفت  ایشان ، به  آمده بیرون
 را نزد شما   مرد، ایشان  و کنیز این  من  دختر باکره اینک24 . را منمایید  زشت  عمل ؛ این ست ا شده

  ن با ای نلیک.  بکنید  ایشان  در نظر شما پسند آید به ، آنچه  ساخته  را ذلیل  و ایشان آورم  می بیرون
 کنیز   شخص  آن پس.  او را بشنوند  نخواستند که  مردمان اما آن25 ». را مکنید  کار زشت مرد این

  عصمت  او را بی  تا صبح  شب  آورد و او را شناختند و تمامی  بیرون ، نزد ایشان خود را گرفته
   آن  در خانه ، به  آمده  صبح  در سپیده  زن و آن26 . فجر او را رها کردند و در طلوعکردند،  می

  . شد  بود، افتاد تا روشن  در آن  آقایش  که شخص
 نزد در   کنیزش  خود برود و اینک  راه  آمد تا به ، بیرون  برخاسته  آقایش  صبح و در وقت27  
   جواب اما کسی» . برخیز تا برویم«:   را گفت و او وی28 . بود  بر آستانه ، و دستهایش ده افتا خانه

   خانه  به و چون29 .  خود رفت  مکان ، به و برخاسته   خود گذاشت  مرد او را بر االغ  آن نداد، پس
 کرد، و آنها   تقسیم  قطعه  دوازده  او را به ، اعضای  و کنیز خود را گرفته  برداشت خود رسید، کاردی

 از مصر  اسرائیل  بنی  که از روزی«:   گفت را دید  این و هر که30 . فرستاد  حدود اسرائیل در تمامیرا 
   کنید و مشورت  تأمل  در آن پس.   است  نشده  و دیده  کرده  این  مثل اند تا امروز عمل  آمده بیرون
  ». نمایید ، حکم کرده
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 تا   واحد از دان  شخص  مثل جماعت  آمدند و  بیرون اسرائیل  بنی و جمیع20    

 اسباط   و جمیع  قوم  تمام و سروران2 . شدند  جمع فه در مصخداوندعاد نزد  جل  زمین  با اهل بئرشبع
و 3 . خدا حاضر بودند  قوم  در جماعت  پیاده  چهارصد هزار مرد شمشیر زن  یعنی اسرائیل

   عمل ن ای بگویید که«:  گفتند اسرائیل و بنی. اند  برآمده فه در مص اسرائیل  بنی  شنیدند که بنیامین بنی
 با کنیز  من«:   گفت  بود، در جواب  مقتوله  شوهر زن  که  مرد الوی آن4 ».  است  شده  چگونه شتز

،   برخاسته  بر من  جبعه و اهل5 .  را بسر بریم  تا شب شد، آمدیم با  بنیامین  از آن  که  جبعه خود به
 . بمرد  نمودند که  مرا ذلیلکنیز کردند، و مرا خواستند بکشند و   احاطه ، گرد من  را در شب خانه

،   فرستادم  اسرائیل  ملک  والیت  و او را در تمامی  کردم  قطعه ، او را قطعه و کنیز خود را گرفته6
   و مشورت  حکم اسرائیل  بنی  شما، ای  جمیع هان7 . نمودند  در اسرائیل  و زشت بیح کار ق زیرا که

  ».خود را اینجا بیاورید
   خود نخواهیم  خیمه  از ما به  کدام هیچ«: ، گفتند  واحد برخاسته  شخص  مثل قوم   تمام آنگاه8  
 کرد،   خواهیم  جبعه  به  که  کاری و حال9 .  گشت ر نخواهیم خود ب  خانه  از ما به  کدام ، و هیچ رفت
 هزار از  ار از ده نفر از صد و صد از هزار و هز و ده10 .  برآییم  بر آن  قرعه  حسب  به  که  است این

 برسند، با   بنیامینی  جبْعه  به  بیاورند، و تا چون  قوم  برای  تا آذوقه  بگیریم  اسباط اسرائیل تمامی
  ».اند، رفتار نمایند  نموده ائیل در اسر  که  قباحتی  همه  موافق ایشان

و اسباط 12 .شدند واحد متحد   شخص ، مثل  شده  بر شهر جمع  اسرائیل  مردان  جمیع پس11  
   در میان  که  است  شرارتی  چه این«: ، گفتند  فرستاده  سبط بنیامین  چند در تمامی  اشخاصی اسرائیل

 نمایید تا آنها   هستند، تسلیم  در جبعه  را که بلیعال  بنی  مردان  آن ن اآل پس13 ؟ است  شده ما واقعش
 خود  ان برادر  سخن  نخواستند که اما بنیامینیان» . دور کنیم   را از اسرائیل ، و بدی  رسانیم  قتل را به
، با   رفته  شدند تا بیرون  جمع  جبْعه  خود به  از شهرهای بنیامین و بنی14 . را بشنوند اسرائیل بنی
 از شهرها   و ششهزار مرد شمشیرزن  روز بیست  در آن بنیامین و از بنی15 . نمایند  جنگ اسرائیل بنی
   گروه این  و از تمام16 . شد  دیده ، سان صد نفر برگزیده هفت  که  جبعه  شد، غیر از ساکنان یده د سان

زدند و خطا   می فالخن   سنگ  را به  از آنها مویی  هر یکی  شدند که  برگزیده  دست هفتصد نفر چپ
 شد   دیده  سان یرزن چهارصد هزار مرد شمش  بنیامینیان  سوای  اسرائیل و از مردان17 .کردند نمی
  . بودند  جنگی  اینها مردان  جمیع که
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   که کیست«: ، گفتند  خواسته  رفتند و از خدا مشورت ئیل  بیت ، به  برخاسته اسرائیل و بنی18  
  ». برآید یهودا اول«:   گفتخداوند»  برآید؟ بنیامین  با بنی  نمودن  جنگ اوال از ما برای

   بیرون  اسرائیل و مردان20 . اردو زدند عه، در برابر جب  برخاسته ان بامداد اسرائیل و بنی19  
و 21 . کردند آرایی  صف عه در جب  برابر ایشان  اسرائیل  نمایند، و مردان  جنگ رفتند تا با بنیامینیان

  هالک   را بر زمین  و دو هزار نفر از اسرائیل  روز بیست ، در آن  آمده  بیرون  از جبعه بنیامین بنی
 نمودند، در  آرایی ، بار دیگر صف  ساخته  دل  خود را قوی  اسرائیل  مردان ، یعنی و قوم22. کردند
   گریه  تا شامخداوند  حضور ، به  برآمده اسرائیل  بنیو23. بودند  کرده آرایی  صف  روز اول  که مکانی

 خود   تا با برادران  بشوم یکآیا بار دیگر نزد«: ، گفتند  خواسته  مشورتخداوندکردند، و از 
  ». برآیید  ایشان  مقابله به«:   گفتخداوند» ؟  نمایم  جنگ بنیامین بنی

   در روز دوم و بنیامینیان25 . آمدند  پیش بنیامین  بنی قابله م  به  در روز دوم اسرائیل و بنی24  
   هالک  را بر زمین اسرائیل ر از بنی هزار نف ، بار دیگر هجده  شده  بیرون  از جبعه  ایشان  مقابله به

  ، به  برآمده  قوم  تمامی ، یعنی اسرائیل  بنی  تمامی آنگاه26.  بودند  اینها شمشیرزن  جمیع ساختند که
   روزه  روز را تا شام  نمودند، و آن توقفخداوند  حضور  ، در آنجا به  کرده  رفتند و گریه ئیل بیت

 از  اسرائیل و بنی27. گذرانیدندخداوند   حضور  به  سالمتی  و ذبایح ی سوختن های ، قربانی داشته
   العازار بن  بن و فینحاس28 . روزها در آنجا بود د خدا آن عه و تابوت.  خواستند مشورتخداوند 
 خود   و با برادران  روم آیا بار دیگر بیرون«:  بود، و گفتند  ایستاده  آن  روزها پیش  در آن هارون

 تو   دست  فردا او را به  زیرا که برآی«:  گفت خداوند»  ؟  بردارم  یا دست  کنم  جنگ بنیامین یبن
  ». نمود  خواهم تسلیم

   مقابله  به  در روز سوم اسرائیل و بنی30.  ساختند  کمین  جبعه  در هر طرف  اسرائیل پس29  
   قوم  مقابله  به بنیامین و بنی31 . نمودند راییآ  صف عه در برابر جب  سابق  برآمدند، و مثل بنیامین بنی

   سوی  از آنها به  یکی  در راهها که  قوم  و کشتن  زدن  شدند و به ، از شهر کشیده  آمده بیرون
 در   اسرائیل نفر از  قدر سی  کردند، و به  شروع  سابق رود مثل  می  جبعه  سوی  به  و دیگری ئیل بیت

اما » . شدند  ما منهزم  پیش  سابق  مثل ایشان «  گفتند که بنیامین و بنی32 . شدند صحرا کشته
 از   اسرائیل  مردان و تمامی33 ».  راهها بکشیم  را از شهر به ن تا ایشا بگریزیم«:  گفتند اسرائیل بنی

خود    از مکان  اسرائیل  کنندگان  نمودند، و کمین آرایی  تامار صف ، در بعل  خود برخاسته مکان
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 آمدند   در برابر جبعه  اسرائیل  از تمام هزار مرد برگزیده و ده34 . در جستند  به عه جب  از معره یعنی
  .  است  رسیده  بال بر ایشان دانستند که  نمی  شد، و ایشان  سخت و جنگ
 و   روز بیست  در آن اسرائیل  و بنی  ساخت  مغلوب  حضور اسرائیل  را به  بنیامینخداوندو 35  

  . بودند  شمشیرزن  ایشان  جمیع  ساختند که  هالک پنجهزار و یکصد نفر را از بنیامین
   جا داده  بنیامینیان  به  اسرائیل  مردان اند زیرا که  یافته  شکست  دیدند که بنیامین و بنی36  

  کنندگان کمینو 37 . بودند  نشانده عه جب  اطراف  به  که  اعتماد داشتند بر کمینی بودند، چونکه
   دم  شهر را به ام، تم  ساخته  خود را پراکنده کنندگان  آوردند و کمین  هجوم ، بر جبعه  نموده تعجیل

ود  د  تراکم  شد که  قرار داده  عالمتی کنندگان  و کمین  اسرائیل  مردان و در میان38 .شمشیر زدند
   شروع  رو گردانیدند، بنیامینیان  در جنگ ائیل اسر  مردان  چون پس39 .بسیار بلند از شهر برافرازند

 از  ول ا  جنگ  مثل  زیرا گفتند یقینا ایشان  اسرائیل  نفر از مردان  سی  و کشتن قریب  زدن کردند به
 از  ، بنیامینیان  گرفت  دود از شهر بلند شدن  ستون  تراکم  آن و چون40 .اند  یافته حضور ما شکست

  اسرائیل و بنی41 .رود  دود باال می  به  آسمان وی س  شهر به  تمام  اینک خود نگریستند و عقب
 از حضور  پس42 .  است  رسیده  بال بر ایشان  که شدند، زیرا دیدند  پریشان برگشتند و بنیامینیان

  یرون از شهر ب  که  و آنانی  را در گرفت ، ایشان اما جنگ.  صحرا روگردانیدند  راه  به  اسرائیل مردان
   را تعاقب ، ایشان  کرده  را احاطه  بنیامینیان پس43 . ساختند  هالک  را در میان یشانآمدند، ا

 هزار  و هجده44 . کردند  را پایمال  ایشان آفتاب   طلوع  سوی  به عه جب  در مقابل مودند، و در منوحهن
 صحرا تا   سوی ، به  برگشته و ایشان45 . بودند، افتادند  جنگی  مردان ن ایشا  جمیع  که نفر از بنیامین

 را تا   کردند، و ایشان  سر راهها هالک  را به  هزار نفر از ایشان و پنج.  بگریختند  رمون صخره
 روز از   در آن  که  کسانی  جمیع پس46.  را کشتند ، دو هزار نفر از ایشان  کرده  تعاقب جدعوم
اما 47 . بودند  جنگی  آنها مردان  جمیع  بودند که  مرد شمشیرزن هزار  و پنج  افتادند، بیست بنیامین

   چهار ماه  رمون  صخره فرار کردند، و در  رمون  صخره  به  بیابان  سوی ، به ششصد نفر برگشته
   اهل  تمام  شمشیر کشتند، یعنی  دم  را به ، ایشان  برگشته  بر بنیامینیان  اسرائیل و مردان48 .بماندند

   آتش  آنها رسیدند، به  به  را که  شهرهایی  همه  یافتند؛ و همچنین  را که  و هرچه و بهایمشهر 
  .سوزانیدند
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 از ما دختر خود را  احدی « گفتند که ،  خورده  قسم  در مصفه  اسرائیل و مردان21    

 نشستند و  ور خدا تا شام حض ، در آنجا به  آمده ئیل  بیت  به و قوم2 ». ندهند  زنی  به  بنیامینیان هب
   چرا در اسرائیل ، این  اسرائیل ، خدای  یهوه ای«: و گفتند3 .، زار زار بگریستند ا بلند کردهآواز خود ر

   زودی  به  روز قوم  آن و در فردای4 » شود؟  کم  سبط از اسرائیل ز یک امرو  که  است  شده واقع
و 5.  گذرانیدند  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های ربانی در آنجا بنا کردند، و ق ، مذبحی برخاسته

» ؟  است بر نیامدهخداوند  نزد   در جماعت  که  اسباط اسرائیل  از تمامی کیست«:  گفتند اسرائیل بنی
 . شود  کشته  نیاید، البته مصفه به خداوند حضور   به  هر که  بودند که ، گفته  خورده  سخت زیرا قسم

  منقطع   سبط از اسرائیل امروز یک«: ، گفتند  شده  پشیمان  برادر خود بنیامین  درباره اسرائیل و بنی6
 از   که ایم  خورده  قسمخداوند   ما به ؟ زیرا که  کنیم  چه  زنان  درباره  ایشان  بقیه برای7 .  است شده

  ».  ندهیم  زنی  به  ایشان  خود به دختران
» ؟ است  نیامده  مصفه  بهخداوند حضور   به  که  است  اسرائیل از اسباط  یک کدام«: و گفتند8  
 از   شدند، اینک  شمرده  قوم زیرا چون9 . بود  نیامده  اردو و جماعت  به  جلعاد کسی  از یابیش و اینک
   را به  قوم ترین  هزار نفر از شجاع  دوازده  جماعت پس10.  در آنجا نبود  جلعاد احدی  یابیش ساکنان

   به  و اطفال  جلعاد را با زنان  یابیش بروید و ساکنان«: ، گفتند  را امر کرده ، و ایشان جا فرستادهآن
  مرد خوابیده با   را که  را و هر زنی  هر مردی  که  است  باید بکنید این و آنچه11 . شمشیر بکشید دم

   با ذکوری  که ختر باکره جلعاد چهارصد د  یابیش  ساکنان و در میان12 ». کنید باشد، هالک
،   است  کنعان  در زمین  که  اردو در شیلوه  را به  بودند یافتند، و ایشان  را نشناخته  و مردی نخوابیده
  .آوردند
   صلح  را به ، ایشان  بودند فرستاده  رمون  در صخره  که بنیامین  نزد بنی  جماعت و تمامی13  
   جلعاد زنده  یابیش  از زنان  را که  برگشتند و دخترانی امینیان بنی  وقت و در آن14.  کردند دعوت
  . نکرد  را کفایت  دادند، و باز ایشان  ایشان  بودند به  داشته نگاه

. بود  پیدا کرده  شقاق  در اسباط اسرائیلخداوند شدند، زیرا   پشیمان  بنیامین  برای و قوم15  
   از بنیامین  زنان ، چونکه  کنیم  چه  ماندگان  باقی  جهت  به نان ز درباره«:  گفتند  جماعت و مشایخ16

   از اسرائیل  تا سبطی باید باشد  بنیامین یافتگان  نجات  جهت  به میراثی«: و گفتند17» اند؟  شده منقطع
،   خورده  قسم اسرائیل  داد زیرا بنی توانیم  نمی  زنی  به  ایشان  خود را به اما ما دختران18 .محو نشود

  بیست و یکمفصل / داوران کتاب



400 

   به  که  در شیلوه  هر سال اینک«: و گفتند19 ». دهد  بنیامین  به  زنی  که سی باد ک اند ملعون گفته
   جنوبی  سمت رود، و به  می  شکیم  به ئیل  از بیت  که  راهی  مشرق  طرف  و به ئیل  بیت  شمال طرف
ید در برو«: ، گفتند  را امر فرموده یامینبن  بنی پس20 ».باشد می خداوند   برای ، عیدی  است لبونه

  کنندگان  آیند تا با رقص  بیرون  شیلوه  اگر دختران  کنید و اینک و نگاه21  باشید، تاکستانها در کمین
   زمین ، به بوده خود را ر  زن  هرکس  شیلوه  از تاکستانها درآیید، و از دختران  کنند، آنگاه رقص

   گفت  خواهیم  ایشان  کنند، به ، نزد ما شکایت  آمده  ایشان  و برادران  پدران و چون22 . برود بنیامین
، و شما آنها   نداشتیم  نگاه  را در جنگ  زنش  هر کس  ما برای  خاطر ما ببخشید، چونکه  را به ایشان
،  کنندگان قص کردند، و از ر  چنین بنیامین  بنی پس23 ».باشید  می  مجرم ن ندادید، اآل  ایشان را به
،   خود برگشته  ملک ، رفتند، و به  یغما برده  را به  خود گرفتند، و ایشان  شماره  را برحسب زنان

 سبط خود و   به  هر کس اسرائیل  بنی  وقت و در آن24 . شدند بنا کردند و در آنها ساکنشهرها را 
  . رفتند یرون خود ب  ملک  به  شدند، و از آنجا هرکس  خود روانه  قبیله به

  .کرد آمد، می  پسند می  در نظرش  آنچه  نبود و هرکس  پادشاهی  در اسرائیل  ایام و در آن25  
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 Ruth-  روت کتاب
   است نوشته شده قبل از میالد1000حدودا سال  و نامعلوماب نویسنده کت

  

 از  ، و مردی پیدا شد  در زمین  قحطی  که  داوران  حکومت  شد در ایام و واقع1    

   مرد الیملک  آن و اسم2.   و دو پسرش  شود، او و زنش  ساکن  تا در بالد موآب  یهودا رفت لحم بیت
.  یهودا بودند لحم  و افراتیان بیت  مسمی  و کلیون  محلون  به ، و پسرانش  نعومی  زنش بود، و اسم

   باقی ، مرد و او با دو پسرش وهر نعومی ش و الیملک3 .، در آنجا ماندند  رسیده د موآب بال  به پس
 بود، و   روت  دیگری  و نام  عرفه  یکی  نام  گرفتند که  خود زن  برای  موآب  از زنان و ایشان4. ماند

 از   زن  نیز مردند، و آن ونی و کل  محلون و هر دو ایشان5 . نمودند  توقف  سال  ده  به ریبدر آنجا ق
  . ماند مدو پسر و شوهر خود محرو

   در بالد موآب  برگردد، زیرا که  تا از بالد موآب  خود برخاست  او با دو عروس پس6  
   در آن  که و از مکانی7 .  است  داده  ایشان  به ، نان ه خود تفقد نمود از قومخداوند    بود که شنیده
 یهودا   زمین ا به شدند ت نه روا  راه  بودند، و به  وی  همراه  آمد، و دو عروسش  بود بیرون ساکن

 مادر خود   خانه  از شما به بروید و هر یکی«:   خود گفت  دو عروس  به و نعومی8 . کنند مراجعت
   بهخداوندو 9 . کردید  من  و به  مردگان ما به ش  کناد، چنانکه  بر شما احسانخداوند برگردید، و

 را بوسید و آواز   ایشان پس» . یابید  خود راحت شوهر  از شما در خانه  هر یکی شما عطا کناد که
 ».  برگشت  تو خواهیم تو نزد قوم   همراه  بلکه نی«:  او گفتند و به10. ، گریستند خود را بلند کرده

 هستند   هنوز پسران  من  بیایید؟ آیا در رحم  من  برگردید، چرا همراه  دخترانم ای«:   گفت نعومی11
 شوهر   برای  گیرید زیرا که  خود را پیش ، راه  برگشته  دخترانم ای12باشند؟  شما شوهر   برای که

   هم  وپسران  شوم  داده شوهر  نیز به  و امشب  امید دارم  که ، و اگر گویم  پیر هستم  زیاده گرفتن
  رفتن، خود را از شوهر گ  خاطر ایشان  صبر خواهید کرد، و به  ایشان  شدن آیا تا بالغ13 ، بزایم

   دست  چونکه  است  شده  شما بسیار تلخ  برای  جانم  زیرا که  دخترانم  ای ؟ نی  خواهید داشت محروم
  ».  است  دراز شده  بر منخداوند
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 مادر شوهر خود را بوسید، اما  ، گریستند و عرفه  بار دیگر آواز خود را بلند کرده پس14  
   خویش  خود و خدایان  نزد قوم  برادر شوهرت  زن اینک«:  و او گفت15 . چسبید ی و  به روت

 تو   که  اصرار مکن بر من«:   گفت روت16 ». برگرد  برادر شوهرت  زن ر عقب تو نیز د  است برگشته
  ، منزل  کنی  منزل  که  و هر جایی آیم  می  روی  که ، زیرا هر جایی  و از نزد تو برگردم  کنم را ترک

 و در آنجا  میرم ، می  بمیری  که جایی17 . خواهد بود  من  تو خدای و خدای   من م تو قو ، قوم کنم می
، مرا از تو جدا   غیر از موت  کند اگر چیزی  بر این  زیاده  بلکه  چنین  من  بهخداوند.  شد  خواهم دفن
  ».نماید

 باز   با وی ن گفت ، از سخن  است  شده  مصمم  همراهش  رفتن  او برای  دید که  چون پس18  
   گردیدند، تمامی لحم  وارد بیت و چون.  رسیدند لحم  بیت  شدند تا به  هر دو روانه و ایشان19. ایستاد

مرا «:   گفت  ایشان او به20» ؟  است  نعومی آیا این « ند که گفت ، زنان  آمده  حرکت  به شهر بر ایشان
 پر  من21.   است  رسانیده  سخت  مرارت  من  به ر مطلق بخوانید زیرا قاد  مرا مره  مخوانید بلکه نعومی
مرا خداوند   خوانید چونکه  می  مرا نعومی  چه  برای پس.  برگردانید  مرا خالیخداوند و   رفتم بیرون
  ».  است  رسانیده  بدی  من  به  و قادرمطلق  است  ساخته ذلیل

   وی  بود، همراه  برگشته از بالد موآب   که  روت موآبیه  کرد و عروسش  مراجعت و نعومی22  
  . شدند لحم  جو وارد بیت  درویدن آمد؛ و در ابتدای

  

   الیملک  از خاندان دولتمند، بوعز نام   مردی  که  داشت  خویش شوهری و نعومی2    

   که کسی هر   و در عقب  کشتزارها بروم  به  که  ده مرا اجازت«:   گفت  نعومی  به  موآبیه و روت2. بود
  ، به  شده  روانه پس3» .  دخترم برو ای«:   را گفت او وی» .  نمایم چینی ، خوشه  یابم  التفات در نظرش

 از   بوعز که زمین ه قطع  او به نمود، و اتفاق  می چینی  خوشه  دروندگان کشتزار درآمد و در عقب
 با شما خداوند« :   گفت  دروندگان ، به مده آ لحم  بوعز از بیت و اینک4 . بود، افتاد  الیملک خاندان

  ». دهد  تو را برکتخداوند« :  را گفتند  وی ایشان» .باد
 »؟  کیست  دختر از آن این«:  گفت بود،   گماشته  بر دروندگان  نوکر خود که و بوعز به5  

 از   با نعومی  که بیه دختر موآ  است این«:   گفت  بود، در جواب  شده  گماشته  بر دروندگان نوکر که6
 در   دروندگان  و در عقب  نمایم چینی  خوشه تمنا اینکه:   گفت  من و به7،   است  برگشته بالد موآب
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   توقف  در خانه  اندکی  آنکه ، سوای  است  مانده  حال  تا به ، از صبح  آمده ؛ پس  کنم ها جمع  بافه میان
  ».  است کرده

  زار دیگر برای  کشت  هیچ ؟ به شنوی  مگر نمی  دخترم ای «:  گفت  روت و بوعز به8  
   که  زمینی  به و چشمانت9 .  در اینجا باش  من  با کنیزان  مگذر بلکه  مرو و از اینجا هم چینی خوشه
 نکنند؟ و اگر   تو را لمس  که  نکردم  را حکم  برو؛ آیا جوانان  ایشان  باشد و در عقب دروند نگران می

، او   در افتاده  روی  به پس10 ». کشند، بنوش  می  جوانان  آنچه برو و از  ایشان ، نزد ظروف  باشی تشنه
   نمودی  توجه  من  به  که  یافتم  در نظر تو التفات  چه برای«:   او گفت  کرد و به  تعظیم  زمین را تا به
  »؟  هستم یب غر  آنکه و حال

،   مادر شوهر خود کردی  به  شوهرت  بعد از مردن ر آنچهاز ه«:   او گفت بوعز در جواب11  
  ، نزد قومی  کرده  خود را ترک  والدت  پدر و مادر و زمین ، و چگونه  است  رسیده  من  به  تمام اطالع

،   اسرائیل ، خدای  یهوه  تو را جزا دهد و از جانب  عملخداوند12.  ، آمدی  بودی  پیشتر ندانسته که
   بیابم ، در نظر تو التفات  آقایم ای«:  گفت13» . تو برسد  به ، اجر کامل  بردی  پناه  بالهایش در زیر که

 تو   از کنیزان  یکی  مثل  من ، اگر چه آویز گفتی  دل  کنیز خود سخنان  و به  دادی  مرا تسلی زیرا که
  ». نیستم

 فرو   خود را در شیره بخور و لقمه   اینجا بیا و از نان  چاشت در وقت«:   را گفت بوعز وی14  
 را   مانده ، باقی شده او دادند و خورد و سیر   به  برشته  و غله  نشست  نزد دروندگان پس» .بر

  بگذارید که«:  ، گفت ، بوعز جوانان خود را امر کرده  برخاست چینی  خوشه  برای و چون15 . واگذاشت
  ، برایش ها کشیده و نیز از دسته16 .و او را زجر منمایید نماید  چینی  خوشه ها هم  بافه در میان

  ». مکنید بگذارید تا برچیند و او را عتاب
 قدر  بید و به بود، کو  برچیده  را که ، آنچه  نموده چینی  کشتزار خوشه  در آن  تا شام پس17  

 بود،   برچیده  را که آنچه   شهر درآمد، و مادر شوهرش ، به  را برداشته  آن پس18 . جو بود  ایفه یک
 را   وی و مادر شوهرش19 . داد  وی ، به  آورده ود، بیرون ب  مانده  باقی  بعد از سیرشدنش دید، و آنچه

   نموده  بر تو توجه  باد آنکه ؟ مبارک  و کجا کار کردی  نمودی چینی امروز کجا خوشه«:  گفت
   آن نام«:  ، گفت  بود، خبر داده  کار کرده وی نزد   که  مادر شوهر خود را از کسی پس» . است

  ».  است، بوعز  امروز نزد او کار کردم  که شخص
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 را بر   احسان  باد زیرا که  مبارکخداوند   او از جانب«:   خود گفت  عروس  به و نعومی20  
  های ا و از ولی م ، خویش  شخص این«:   را گفت  وی و نعومی» .  است  ننموده  ترک  و مردگان زندگان
   درو مرا تمام  تا همه  باش  من  با جوانان او نیز مرا گفت «  که  گفت  موآبیه و روت21» . ماست
   او بیرون  با کنیزان  که  است  خوب  دخترم ای «  که  گفت  خود روت  عروس  به نعومی22» .کنند
ماند تا درو جو و   می چینی  خوشه عز برای بو  با کنیزان پس23 ».و تو را در کشتزار دیگر نیابند  روی

  .  داشت  سکونت  شد، و با مادرشوهرش  تمام درو گندم
  

   نجویم حت تو را ، آیا برای  دختر من ای«:   را گفت  وی ، نعومی وهرشو مادر ش3    

   او امشب ؟ و اینک  ما نیست  خویش  بودی  تو با کنیزانش  آیا بوعز که نو اآل2 . نیکو باشد تا برایت
،   خود را پوشیده  و رخت  کن ، تدهین  کرده  را غسل  خویشتن پس3 .کند  می  خود، جو پاک در خرمن

 او  و چون4 . شود  فارغ  و نوشیدن  از خوردن تا  مرد نشناسان  آن  برو، اما خود را به  خرمن به
  خواهد گفت، و او تو را  شا و بخواب او را بگ ، پایهای  و رفته  کن  را نشان  خوابیدنش بخوابد، جای

  ». کرد ، خواهم  گفتی  من  به هر چه«:   را گفت او وی5 ».  باید بکنی  چه که
  پس7.  بود، رفتار نمود  او را امر فرموده  مادرشوهرش  هر چه ، موافق  رفته  خرمن  به پس6  
   او آهسته  جو خوابید، آنگاه های  کنار بافه ، به  شاد شد و رفته  بوعز خورد و نوشید و دلش چون

   آن  گردید و به  مرد مضطرب  آن  شب و در نصف8 . او را گشود و خوابید ، پایهای  آمده آهسته
  من«:  ؟ او گفت» تو کیستی«:  و گفت9 .  است  خوابیده  نزد پایهایش نی ز  اینک  شد که  متوجه سمت

  ».  هستی  تو ولی  زیرا که ستران بگ ر کنیز خویش خود را ب  دامن ؛ پس  هستم کنیز تو، روت
   در آخر بیشتر احسان زیرا که!   باش مبارکخداوند   از جانب!   دختر من ای«:  او گفت10  
!  ، مترس  دختر من  ای و حال11 . ، نرفتی  غنی  فقیر و چه ، چه  جوانان  در عقب ، چونکه  از اول نمودی

و 12 .دانند  نیکو می  تو را زن  من م شهر قو  تمام  کرد، زیرا که  خواهم رایت ب  گفتی  من  به هر آنچه
 و   در اینجا بمان امشب13 .  هست  نزدیکتر از من ای  ولی ن، لیک  هستم  ولی  من  که  است  راست ناآل

 را   ولی  تو حق ای بر  ادا نماید، و اگر نخواهد که  تو ادا نماید، خوب  را برای  ولی  اگر او حق بامدادان
  ».  بخواب  تا صبح ن نمود؛ اآل  تو ادا خواهم  را برای  آن  من  کهخداوند   حیات  به  قسم ادا نماید، پس
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 دهد،   را تشخیص اش  همسایه  کسی  از آنکه ، پیش  خوابیده  تا صبح  نزد پایش پس14  
   که  چادری و گفت15 .  است  آمده  خرمن  به  زن  این  نفهمد که زنهار کسی«:  ، و بوعز گفت برخاست
 شهر   گذارد و به ، بر وی  جو پیموده  کیل  و او شش  را بگرفت  آن پس» .، بیاور و بگیر بر توست

» ؟  گذشت ، بر تو چه  دختر من ای«:   را گفت  نزد مادر شوهر خود رسید، او وی و چون16 . رفت
   من  جو را به  کیل  شش این«:  و گفت17 . بود، خبر داد کرده   مرد با وی  آن  او را از هر آنچه پس

 تا   بنشین  آرام  دخترم ای«:   را گفت او وی18 ». مرو  تهیدست ، نزد مادرشوهرت داد زیرا گفت
 نخواهد   نکند، آرام  کار را امروز تمام  مرد تا این  آن  خواهد شد، زیرا که  امر چگونه  این  که بدانی
  ». گرفت

  

   او سخن  بوعز درباره  که  ولی  آن و اینک.  ، آنجا نشست  آمده  دروازه و بوعز به4    

و 2 . ، نشست و او برگشته» . ، بنشین  اینجا برگشته به!   فالن ای«:   او گفت ، و به گذشت  بود می گفته
   ولی  آن و به3 . نشستند یشانو ا» .ینجا بنشینیدا«:   گفت  ایشان ، به  شهر را برداشته  نفر از مشایخ ده

 بود،  برادر ما الیملک از   را که  زمینی ، قطعه  است  برگشته  از بالد موآب  که نعومی«:  گفت
 و   مجلس  حضور این  را به  آن  که ، بگویم  داده  تو را اطالع  که  دیدم  مصلحت و من4 .فروشد می

،   تا بدانم  مرا خبر بده کنی  نمی ؛ و اگر انفکاک ، بکن نیک  می  اگر انفکاک پس.  بخر  من  قوم مشایخ
   انفکاک من«:  او گفت» .  بعد از تو هستم  کند، و من  انفکاک  که  نیست زیرا غیر از تو کسی

   متوفی ، زن  موآبیه ، از روت خری  می  نعومی  را از دست  زمین  که در روزی«:  بوعز گفت5 ». کنم می
 خود   برای توانم نمی«:   گفت  ولی آن6»  .  برانگیزانی  را بر میراثش  متوفی د، تا نامنیز باید خری

 خود بگیر زیرا   مرا بر ذمه  انفکاک  تو حق پس.   خود را فاسد کنم ، مبادا میراث  کنم انفکاک
  ».  نمایم  انفکاک توانم نمی

   بود که  هر امر این  اثبات  جهت  به  در اسرائیل  قدیم  در ایام  و مبادلت  انفکاک و رسم7  
 .  است  شده  قانون  در اسرائیل و این. داد  خود می  همسایه ، به  کرده  خود را بیرون  کفش شخص

   بهو بوعز9 . کرد  خود را بیرون و کفش» .بخر خود   را برای آن«:   بوعز گفت  به  ولی  آن پس8
   مایملک  و تمامی  الیملک  مایملک  تمامی  امروز شاهد باشید کهشما«:   گفت  قوم  تمامی  و به مشایخ
   خود خریدم  زنی  را به  محلون  زن  موآبیه  روت و هم10 .  خریدم  نعومی  را از دست لون و مح کلیون
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  عمنقط  اش  محله  و از دروازه  برادرانش  از میان  متوفی ، و نام  برانگیزانم  را بر میراثش  متوفی تا نام
  ».نشود؛ شما امروز شاهد باشید

   را که  زن  اینخداوند و  شاهد هستیم«:  گفتند  بودند و مشایخ  نزد دروازه  که  قوم و تمامی11  
   کامیاب  را بنا کردند؛ و تو در افراته  اسرائیل  خانه  گرداند که  و لیه  راحیل  تو درآمد، مثل  خانه به

 یهـودا زاییـد، از   تامار برای  باشد که  فارص  خانه  تو مثل و خانه12 . باش نامور  لحم شو، و در بیت
  ». دختر، خواهد بخشید  تو را از اینخداوند   که اوالدی
   داد که  او را حمـلخداوند او درآمـد و   شد و به  وی  و او زن  را گرفت  بوعز روت پس13  

  ولی  تو را امروز بی  کهخداوند بـاد  متبارک«: نـد گفت  نعومـی  به و زنـان14 . زاییـد ـریپس
 تو   پیری  و پرورنده  جان کننده  تازه و او برایت15 . بلند شود  او در اسرائیل و نام؛   است نگذاشته

 ».، او را زاییـد بهتـر است پسر   از هفت دارد و برایت  می  تو را دوست  که  عروست باشد، زیرا که
، او  اش  همسایـه و زنان17 . او شـد  و دایـه  خـود گذاشـت ، در آغوش ـر را گرفته پس و نعومـی16

   او را عوبیـد خواندنـد و او پدر یسی  شـد، و نام  زاییـده  پسـری  نعومی ، گفتند بـرای  نهـاده را نام
  . پـدر داود اسـت

،  ورد؛ و رام را آ ، رام و حصرون19  را آورد؛  حصرون فارص:   فارص ش پیدای  است این18  
 را  بوعز و سلمون21  را آورد؛ مون سل  را آورد؛ و نحشون  نحشون و عمیناداب20  را آورد؛ عمیناداب

  . داود را آورد  را آورد؛ و یسی و عوبید یسی22 آورد؛ و بوعز عوبید را آورد؛
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 Samuel 1-لسموئی   اول کتاب
   استه نوشته شد قبل از میالد900سال  حدودا  ونامعلومنویسنده کتاب 

  

   یروحام  بن  القانه  به ، مسمی  افرایم کوهستان  از  صوفیم  تایم  بود از رامه و مردی1    

   فننه  دیگری  حنا و اسم  یکی اسم.   داشت و او دو زن2 . بود و او افرایمی.   صوف حو بن تو  الیهو بن بن
  . اوالد نبود حنا را  لیکن  اوالد داشت و فننه. بود

 از شهر   صبایوت  یهوه  برای  گذرانیدن  و قربانی  نمودن  عبادت  برای  مرد هر سال و آن3  
  و چون4 . در آنجا بودندخداوند  ، کاهنان  دو پسر عیلی  و فینحاس آمد، و حفنی  می  شیلوه خود به
ها   خود قسمت  و دختران  پسران و همه   خود فننه  زن گذرانید، به  می  قربانی  القانه آمد که  می روزی
 خداوند  ، اگر چه داشت  می  حنا را دوست داد زیرا که  می  مضاعف  حنا قسمت و اما به5 .داد می
   را خشمناک  وی  که  حدی رنجانید به  می  او را نیز سخت  وی و هئوی6 . بود  او را بسته رحم
 حنا   چون شد که  می  واقع  سال  به  سال و همچنین7. بود   او را بسته  رحمخداوند  ، چونکه ساخت می
،  و شوهرش8. خورد  نمی ، چیزی  نموده رنجانید و او گریه  او را می  همچنین آمد، فننه  خدا می  خانه به

  ؟ آیا من  است  چرا غمگین  و دلت خوری  و چرا نمی  حنا، چرا گریانی ای«:  گفت  را می ، وی القانه
  »؟  پسر بهتر نیستم و از ده ت برای

 خود   بر کرسی  و عیلی کاهن ، حنا برخاست  در شیلوه  نمودن ایشان  و شرب و بعد از اکل9  
رد، و زارزار دعا کخداوند  نزد   جان  تلخی و او به10.  بود  خدا نشسته  در هیکل نزد ستونی
،   کنیز خود نظر کرده  مصیبت  به لواقعا  اگر فی  صبایوت  یهوه ای«:  ، گفت و نذر کرده11 . بگریست

، او را   کنیز خود عطا فرمایی  به ، اوالد ذکوری  نکرده  خود را فراموش  و کنیزک مرا بیاد آوری
  ». نخواهد آمد  بر سرش  داد، و استره  خواهمخداوند   به  عمرش  ایام تمامی

و حنا 13 . کرد  او را مالحظه دهن   داد، عیلی طولخداوند  حضور   خود را به  دعای و چون12  
   گمان  عیلیشد، و  نمی  مسموع  بود و آوازش ، متحرک  فقط ، و لبهایش گفت  می  خود سخن در دل
 را از خود دور  شرابت؟  شوی  می  مست  کی تا به«:   را گفت  وی  عیلی پس14 .  است  مست برد که

   و مسکرات ، و شراب  هستم  روح  شکسته  زن  بلکه،  آقایم نی«:   گفت و حنا در جواب15 ». کن
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 مشمار،   بلیعال کنیز خود را از دختران16 . ام ریختهخداوند  حضور   خود را به  جان ، بلکه ام ننوشیده
 برو   سالمتی به«:   گفت  در جواب عیلی17»  . گفتم  می  خود تا بحال  و رنجیدگی  غم  از کثرت زیرا که
   در نظرت کنیزت«:  گفت18 ».، تو را عطا فرماید  نمودی طلب از او   را که  مسألتی ئیل اسرا و خدای
  .خورد و دیگر ترشرو نبود  و می  گرفت  خود را پیش  راه  زن  آن پس» . یابد التفات

   خویش  خانه ، به  کردند و برگشته  عبادتخداوند حضور  ، به  برخاسته  بامدادان و ایشان19  
  . آمدند مه را به

 حنا  و بعد از مرور ایام20 . یاد آورد  او را بهخداوند و   خود حنا را بشناخت  زن و القانه  
  ».  نمودم  سؤالخداونداو را از «:   نهاد، زیرا گفت  نام  زایید و او را سموئیل ، پسری  شده حامله

خداوند   و نذر خود را نزد الیانه س  تا قربانی  رفت اش  خانه  اهل  با تمامی  القانه و شوهرش21  
،  آیم  نشود، نمی  بود تا پسر از شیر باز داشته  شوهر خود گفته  به  زیرا که و حنا نرفت22 .بگذراند
   القانه شوهرش23 .، آنجا دائما خواهد ماند ضر شدهحاخداوند  حضور   آورد و به  او را خواهم آنگاه
 خداوند؛ لیکن   از شیر بمان  باز داشتنش ، تا وقت آید، بکن پسند   در نظرت آنچه«:   را گفت وی
ر خود از شیر، او را شیر  پس  بازداشتن  ماند و تا وقت  زن  آن پس» . خود را استوار نماید کالم
  .داد می

   شراب  مشک  آرد و یک  ایفه  گاو و یک  را با سه  بود، وی  او را از شیر باز داشته و چون24  
دند، و  نمو و گاو را ذبح25 . بود  پسر کوچک  رسانید و آن وه در شیلخداوند خانه  ، به دهبا خود آور

  من!   آقایم  باد ای  زنده جانت!   آقایم  ای کنم  می عرض«:  و حنا گفت26 . آوردند پسر را نزد عیلی
   پسر مسألت  این یبرا27.   نمودم مسألتخداوند  ، از  در اینجا نزد تو ایستاده ه ک  هستم  زن آن

 نیز او را  و من28 .  است  عطا فرموده  من ، به ودم ب  نموده  از او طلب  مرا که  مسألتخداوند و  نمودم
 در آنجا  پس» . خواهد بودخداوند   باشد وقف  زنده  که  ایامی مام؛ ت  نمودم  وقفخداوندبرای 

  . نمودند را عبادتخداوند 
  

 در   من نماید، و شاخ وجد می دخداون در   من دل«:  گفت،  و حنا دعا نموده2    

   تو شادمان  در نجات ، زیرا که  است  گردیده  وسیع  بر دشمنانم ، و دهانم  شده برافراشتهخداوند 
  . هستم
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  .  نیست ای  ما صخره  خدای ، و مثل  نیست ، زیرا غیر از تو کسی  نیست  قدوسی  یهوه مثل2
 و   است  عالم  خدای  شما صادر نشود، زیرا یهوه دیگر مگویید، و غرور از دهان تکبرآمیز  سخنان3
  .شود  می ، سنجیده  او اعمال به
  . شد  بسته  قوت لغزیدند، کمر آنها به  می  که ، و آنانی  است  را شکسته  جباران کمان4
   یافتند؛ بلکه ودند، استراحت ب  گرسنه  که  اجیر ساختند و کسانی  نان  را برای ، خویشتن سیرشدگان5

  .  گردیده ، زبون  اوالد بسیار داشت ، و آنکه  است  فرزند زاییده  نازا هفت زن
  .خیزاند آورد و برمی  قبر فرود می کند؛ به  می میراند و زنده می خداوند6
  .سازد کند و بلند می  می گرداند؛ پست  می سازد و غنی  فقیر میخداوند7
   بنشاند و ایشان  را با امیران دارد تا ایشان  برمی  را از مزبله افرازد و مسکین  برمی کفقیر را از خا8

 را بر آنها   مسکون  و ربع  استخداوند   از آن  زمین  ستونهای  گرداند، زیرا که  جالل  کرسی را وارث
  .  است استوار نموده

   خواهند شد، زیرا که  خاموش در ظلمت  دارد، اما شریران  می  خود را محفوظ  مقدسین پایهای9
  . نخواهد آمد  خود غالب  قوت  به انسان

  . خواهند شد  کنند، شکسته مخاصمه خداوند  با  که آنانی10
  . خواهد فرستاد  صاعقه  از آسمان او بر ایشان

   مسیح  خواهد بخشید و شاخ  خود قوت  پادشاه  خواهد نمود، و به  را داوری  زمین ، اقصایخداوند
  ».خود را بلند خواهد گردانید

   را خدمتخداوند حضور عیلی کاهن،   پسر به  و آن  رفت  رامه  خود به  خانه  به  القانه پس11  
  .نمود می

   این  با قوم  کاهنان و عادت13 . را نشناختندخداوند بودند و  بلیعال  از بنی  عیلی و پسران12  
   سه  با چنگال  کاهن شد، خادم  می  پخته  گوشت  که گذرانید، هنگامی  می  قربانی  کسی  چون بود که
   چنگال ، هر چه  فرو برده  یا پاتیل  یا دیگ  یا مرجل  تاوه  را به و آن14 .آمد  خود می  در دست دندانه
  لوه شی  در آنجا به  که  اسرائیل  با تمامی و همچنین.  گرفت  خود می  را برای  آن آورد، کاهن برمی
   قربانی  که  کسی ، به  آمده  کاهن ، خادم  پیه  از سوزانیدن و نیز قبل15 .نمودند آمدند، رفتار می می
گیرد،   از تو نمی ه پخت ، زیرا گوشت  بده  کاهن  برای  کباب  جهت  به گوشت«:  گفت گذرانید، می می
  خواهد برای  می  دلت  بسوزانند و بعد هر چه  را اول پیه«:  گفت  می  وی  مرد به و آن16 ».  خام بلکه

 م دوفصل / اول سموئیل کتاب



410 

 حضور   به  جوانان  آن  گناه پس17 ». گیرم  زور می ، واال به  بده ن اآل ، بلکه نی«:  گفت او می» .رخود بگی
  .داشتند  می  را مکروهخداوند   هدایای  مردمان  بود، زیرا که  بسیار عظیمخداوند
 ایفود  بر کمرش بود و  کرد، و او پسر کوچک  می  خدمتخداوند حضور   به و اما سموئیل18  
 خود   همراه  سال  به  را سال ، و آن ساخت  می  کوچک  جبه  وی  برای و مادرش19 . بود  بسته کتان
   و زنش  القانه و عیلی20 . را بگذرانند  سالیانه ا قربانیآمد ت  با شوهر خود برمی  که آورد، هنگامی می

، اوالد  ای  دادهخداوند   به  که  عاریتی  عوض  به  زن ن تو را از ایخداوند«:  ، گفت ه داد را برکت
  . خود رفتند  مکان  به پس» .بدهد

 پسر،   پسر و دو دختر زایید، و آن ، سه  شده  از حنا تفقد نمود و او حاملهخداوندو 21  
  .کرد  نمو میخداوند حضور   به سموئیل
نمودند،   می  عمل  اسرائیل  با تمامی  پسرانش  بود، و هر چه  شده ورده بسیار سالخ و عیلی22  

  پس23 .خوابیدند ردند، میک  می  خدمت  اجتماع  نزد در خیمه  که  با زنانی  چگونه شنید، و اینکه می
. ومشن  می  قوم  این ی بد شما را از تمام  اعمال کنید زیرا که  کارها می چرا چنین«:   گفت  ایشان به
 خداوند   قوم  عصیان شما باعث.   نیست  خوب شنوم  می  که ، زیرا خبری  پسرانم  مکنید ای چنین24
 بر   خواهد کرد؛ اما اگر شخصی  ورزد، خدا او را داوری  گناه  بر شخصی اگر شخصی25 .باشید می

ر خود را نشنیدند،  پد  سخن اما ایشان»  نماید؟  شفاعت  وی  برای  که  ورزد، کیست  گناهخداوند
  . سازد  را هالک  ایشان  که  خواستخداوندزیرا 

   پسندیـده  نـزد مردمـان  و همخداوند نـزد   و هم یافت ، نمو می  پسر، سموئیل و آن26  
  .شـد می

آیا خود را بر : گوید  می  چنینخداوند«:   گفت  وی ، به  آمده  نزد عیلی و مرد خدایی27  
و آیا او را از 28؟   بودند، ظاهر نساختم  فرعون  در مصر در خانه  ایشان  که گامی هن  پدرت خاندان
 حضور   بیاید و بخور بسوزاند و به  من ، نزد مذبح  بوده  من  تا کاهن  برنگزیدم  اسرائیل  اسباط جمیع
 چرا  پس29؟  شیدم نبخ  پدرت  خاندان  را به اسرائیل  بنی  آتشین  هدایای  ایفود بپوشد؛ وآیا جمیع من

 از   خود را زیاده کنید و پسران  می ، پایمال  خود امر فرمودم  در مسکن  مرا که ها و هدایای قربانی
 ؟  سازی  فربه ، اسرائیل  من قوم   هدایای  جمیع  را از نیکوترین ، تا خویشتن داری  می  محترم من
 تا   حضور من  به  پدرت  تو و خاندان  خاندان  که  گفتم البته: گوید  می  اسرائیل ، خدای  یهوه بنابراین30
   مرا تکریم  را که زیرا آنانی!  حاشا از من: گوید  میخداوند  ن اآل لیکن.  خواهند نمود بد سلوک ا به
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آید   می  ایامی اینک31.  مرا حقیر شمارند، خوار خواهند شد  که  نمود و کسانی  خواهم نمایند، تکریم
 . نشود  تو یافت  پیر در خانه دی مر  نمود که  خواهم  پدر تو را قطع  خاندان  تو را و بازوی  بازوی که
  یر در خانه پ  خواهد شد، و مردی  اسرائیل  به  که  دید، در هر احسانی  مرا خواهی  مسکن و تنگی32

   کاهیدن ، برای مایمن  نمی  خود قطع  از مذبح  تو که  را از کسان و شخصی33 .تو ابدا نخواهد بود
   برای و این34 . خواهند مرد  تو در جوانی  خانه  ذریت  خواهد بود، و جمیع  دلت  تو و رنجانیدن چشم

 روز   در یک  هر دو ایشان شود که  می  واقع  و فینحاس نی حف  بر دو پسرت  باشد که  عالمتتو
  .خواهند مرد

 رفتار خواهد   من  و جان  دل  موافق  که  داشت هم خود برپا خوا  جهت  به  امینی و کاهن35  
 . خواهد نمود وک سل  پیوسته  من  حضور مسیح  کرد، و به  بنا خواهم  مستحکمی  او خانه نمود، و برای

   و قرص  نقره ای  پاره  جهت ، نزد او به  ماند، آمده  تو باقی  در خانه  هر که  خواهد شد که و واقع36
  ای  بگذار تا لقمه  کهانت  از وظایف  یکی  مرا به تمنا اینکه:  واهد نمود و خواهد گفت خ  تعظیم نانی
  ».  بخورم نان
  

 روزها  نمود، و در آن  می  را خدمتخداوند،   حضور عیلی ، به  پسر، سموئیل و آن3    

   در جایش عیلی   چون  شد که  واقع  زمان و در آن2. شد  نمی  نادر بود و رؤیا مکشوفخداوند  کالم
،   نشده  خدا هنوز خاموش و چراغ3  دید، توانست ، نمی  نموده ر شدن آغاز تا  بود و چشمانش خوابیده

 را خواند و او  لسموئیخداوند 4خوابید،   خدا بود، می  تابوت  که ، جاییخداوند   در هیکل و سموئیل
  ». لبیک«:  گفت

؛  نخواندم«:  او گفت» .  زیرا مرا خواندی حاضرم  اینک«:  ، گفت  شتافته  نزد عیلی پس5  
  .، خوابید و او برگشته» .  بخواب، برگشته
:  ، گفت  آمده ، نزد عیلی برخاسته  و سموئیل» !  سموئیل ای«:  بار دیگر خواندخداوندو 6  

  ». ، بخواب ؛ برگشته  تو را نخواندم  پسرم ای«:  او گفت» .  زیرا مرا خواندی  حاضرم اینک«
و 8.  بود  نشده  بر او منکشف  تا حالخداوند   و کالم شناخت  را هنوز نمیخداوند،  و سموئیل7  
 زیرا مرا   حاضرم اینک«:  ، گفت  آمده ، نزد عیلی  خواند و او برخاسته  را بار سوم  باز سموئیلخداوند
برو و «:   گفت  سموئیل  به لیو عی9 .  است انده، پسر را خو  یهوه  فهمید که  عیلی آنگاه» . خواندی
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، در   رفته  سموئیل پس» .شنود  تو می  بنده بفرما زیرا کهخداوند    و اگر تو را بخواند، بگو ای بخواب
  . خود خوابید جای

» !  سموئیل ای!   سموئیل ای«:  خواند  پیش های  دفعه ، بایستاد و مثل  آمدهخداوندو 10  
   کاری  من اینک«:   گفت  سموئیل  بهخداوندو 11» .شنود  تو می  بنده بفرما زیرا که«:   گفت سموئیل

   خانه  درباره  روز هر چه در آن12 .واهد داد بشنود، صدا خ  هر که  گوشهای  که کنم  می در اسرائیل
  بر دادم او خ زیرا به13 . رسانید  خواهم  انجام ، به وده نم ، و شروع  داشت  بر او اجرا خواهم  گفتم عیلی
 بر   پسرانش داند، چونکه  می  که  گناهی  سبب  نمود به  خواهم  ابد داوری  او تا به  بر خانه  من که

   گناه  که  خوردم  قسم  عیلی  خاندان  برای بنابراین14.  ننمود  را منع  آوردند و او ایشان خود لعنت
  ». نخواهد شد  ابد کفاره ، تا به  و هدیه  قربانی  به  عیلی خاندان
   عیلی  ترسید که  را باز کرد، و سموئیلخداوند   خانه  خوابید و درهای و سموئیل تا صبح15  

 » لبیک«:  او گفت» !  سموئیل سرم پ ای«:  ، گفت  را خوانده  سموئیل اما عیلی16.  دهد را از رؤیا اطالع
   بلکه خدا با تو چنین.  مدار  مخفی من را از  ؟ آن  است  تو گفته  به  که  است  سخنی چه«:  گفت17

  پس18» .  داری  مخفی  از من  چیزی  است  تو گفته  به  نماید، اگر از هر آنچه  عمل  از این زیاده
.   استخداوند « و او گفت.   نداشت  مخفی  از آن  کرد و چیزی  او بیان  چیز را برای  همه سموئیل
  ». در نظر او پسند آید بکند آنچه

 بر   از سخنانش یکی   که گذاشت بود و نمی  می  با ویخداوندشد و   می  بزرگ و سموئیل19  
   تا نبی  است  برقرار شده  سموئیل  دانستند که  تا بئرشبع  از دان  اسرائیل و تمامی20 . بیفتد زمین

 خود را بر  ه در شیلوخداوند   ظاهر شد، زیرا که  بار دیگر در شیلوهخداوندو 21 . باشدخداوند
  .  ظاهر ساختخداوند   کالم  به سموئیل

  

 در   فلسطینیان  مقابله  به و اسرائیل.  رسید  اسرائیل  تمامی  به  سموئیل و کالم4    

 در  و فلسطینیان2 . فرود آمدند  در افیق فلسطینیان، نزد ابنعزر اردو زدند، و   آمده  بیرون جنگ
   شکست  از حضور فلسطینیان  در پیوستند، اسرائیل  جنگ د، و چون کردن آرایی  صف  اسرائیل مقابل

 رسیدند،   لشکرگاه  به  قوم و چون3 . کشتند میدان قدر چهار هزار نفر را در   به خوردند، و در معرکه
   تابوت  داد؟ پس  شکست  ما را از حضور فلسطینیانخداوند چرا امروز«:  گفتند  اسرائیل ایخمش
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   ما نجات  دشمنان  از دست، ما را  ما آمده  تا در میان  نزد خود بیاوریم را از شیلوه خداوندعهد 
 از   است  ساکن  کروبیان  در میان  را که  صبایوت  عهد یهوه ، تابوت  فرستاده  شیلوه  به و قوم4 ».دهد

  .ند عهد خدا بود  در آنجا با تابوت  و فینحاس  حفْنی آنجا آوردند، و دو پسر عیلی
   بلند زدند به  صدای  اسرائیل  شد، جمیع  داخل  لشکرگاه  بهخداوند عهد   تابوت و چون5  
 بلند   آواز صدای این«:  آواز صدا را شنیدند، گفتند  فلسطینیان و چون6 . شد متزلزل   زمین  که حدی

  و فلسطینیان7 . است   اردو آمده  بهخداوند   تابوت  فهمیدند که پس» ؟  چیست  عبرانیان در اردوی
   چیزی  چنین  از این  بر ما، زیرا قبل وای«: و گفتند»   است  اردو آمده خدا به«: ترسیدند زیرا گفتند

   دهد؟ همین  زورآور رهایی  خدایان  این  ما را از دست  که  بر ما، کیست وای8 !  است  نشده واقع
   را تقویت  خویشتن  فلسطینیان ای9. بالیا مبتال ساختند   همه  به  را در بیابان  مصریان خدایانند که

   مردان پس.  نمودند  شما را بندگی  ایشان  کنید، چنانکه  را بندگی  باشید مبادا عبرانیان ، مردان داده
  ». کنید شوید و جنگ

 خود فرار   خیمه  به ، هر یک  خورده  شکست  کردند و اسرائیل  جنگ  فلسطینیان پس10  
  دا گرفته خ و تابوت11 . شدند  کشته  هزار پیاده  سی ل شد، و از اسرائی ند و کشتار بسیار عظیمیکرد

  . شدند  کشته  و فینحاس نی حف شد، و دو پسر عیلی
  ، به سر ریخته بر   و خاک  دریده  روز با جامه ، در همان  از لشکر دویده  بنیامینی و مردی12  
   دلش ، زیرا که  نشسته  بر کرسی خود مراقب  کنار راه  به  عیلی شد، اینک وارد  و چون13 . آمد شیلوه
   شهر نعره ، خبر داد، تمامی  شده  شهر داخل  مرد به  آن و چون. بود  می  خدا مضطرب  تابوت درباره
،  ته مرد شتاف  آن پس» ؟  چیست  آواز هنگامه این«:   را شنید، گفت  آواز نعره  عیلی و چون14. زدند
  . دید توانست ، نمی  تار شده  بود و چشمانش  ساله  نود و هشت و عیلی15.  را خبر داد عیلی

» . ام  امروز از لشکر فرار کرده ، و من  از لشکر آمده  که منم«:   گفت  عیلی  مرد به  آن پس16  
 از حضور  اسرائیل«:   گفت  در جواب  خبر آورنده و آن17 »؟ شت گذ  کار چگونه  پسرم ای«:  گفت

   و فینحاس نی حف  شد، و نیز دو پسرت  واقع وم در ق  هم  عظیمی  فرار کردند، و شکست فلسطینیان
   خود به  از کرسی  خدا خبر داد، عیلی  از تابوت و چون18 ». شد  عهد خدا گرفته ند و تابوتمرد

   بود و چهل  پیر و سنگین  مردی ا که و بمرد، زیر  بشکست ، گردنش  افتاده  پشت  به  دروازه پهلوی
 بود،  یدن زای  به  و نزدیک  حامله  که  فینحاس  او، زن و عروس19 . بود  کرده  داوری  بر اسرائیل سال
   زیرا که، زایید  شده  را شنید، خم  و شوهرش  پدر شوهرش  خدا و مرگ تابوت  خبر گرفتن چون
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 زیرا  مترس«:  بودند، گفتند  ایستاده  نزد وی  که  زنانی ردنش م و در وقت20 .  او را بگرفت درد زه
 از  جالل«:  ، گفت  نهاده و پسر را ایخابود نام21 . نداد و اعتنا ننمود ما او جوابا. »  پسر زاییدی که

  پس22 .  و شوهرش  پدر شوهرش  سبب و به بود   شده  خدا گرفته  تابوت ، چونکه» شد  زایل اسرائیل
  ».  است  شده  خدا گرفته  تابوت  شد زیرا که  زایل  از اسرائیل جالل «: گفت

  

و 2 .دود آوردند اش ابنعزر به  را از ، آن  خدا را گرفته  تابوت و فلسطینیان5    

و 3.  گذاشتند  داجون ، نزدیک آورده در  داجون  خانه  را به ، آن  خدا را گرفته  تابوت فلسطینیان
و .  بود  افتاده  زمین  رو بهخداوند   حضور تابوت  به  داجون  برخاستند، اینک ودیان اشد  چون بامدادان
   برخاستند، اینک  صبح  روز چون  آن و در فردای4.  برپا داشتند ، باز در جایش  را برداشته داجون
،   شده  قطع نه بر آستا  و دو دستش ، و سر داجون  افتاده  زمین  رو بهخداوند   حضور تابوت  به داجون

   داجون  خانه  داخل  و هر که  داجون  کاهنان  جهت از این5 . بود  مانده  از او باقی  فقط نو تن داجو
  .گذارد دود پا نمی در اش  داجون ا امروز بر آستانهشود، ت می

دود و  اش  را، هم  و ایشان  ساخت تباه را  ، ایشان  شده  اشدود سنگین  بر اهلخداوند  و دست6  
:  گفتند  است  چنین  اشدود دیدند که  مردان و چون7 .  خراجها مبتال ساخت  را به  آن  نواحی هم

   سنگین  ما، داجون  خدای او بر ما و بر  دست  با ما نخواهد ماند، زیرا که  اسرائیل  خدای تابوت«
   خدای با تابوت«: ، گفتند ده کر  را نزد خود جمع  فلسطینیان  سروران ، جمیع  فرستاده پس8 ». است

   خدای  تابوت پس» . شود  جت منتقل  به  اسرائیل  خدای تابوت«: گفتند» ؟  کنیم  چه اسرائیل
   شهر به  بر آنخداوند   دست  که  آن  کردن  شد بعد از نقل و واقع9.  آنجا بردند  را به اسرائیل
  ، خراجها بر ایشان  مبتال ساخته  از خرد و بزرگ شهر را ، مردمان  دراز شده  بسیار عظیمی اضطراب

  ، اهل  عقرون  خدا به  مجرد ورود تابوت  بردند و به  عقرون  خدا را به  تابوت پس10 . شدمنتفخ
 ». ما را بکشند د تا ما را و قوم را نزد ما آوردن  اسرائیل  خدای تابوت«: ، گفتند  فریاد کرده عقرون

   را روانه  اسرائیل  خدای تابوت«: ، گفتند  کرده  را جمع  فلسطینیان  سروران ، جیمع  فرستاده پس11
 بود،   مهلک  شهر هنگامه  در تمام ، زیرا که» ما را نکشد  خود برگردد و ما را و قوم  جای کنید تا به
و فریاد . ند خراجها مبتال شد  نمردند، به  که و آنانی12 . بود  شده سنگین خدا در آنجا بسیار  و دست

  .  باال رفت  آسمان شهر تا به
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 و  ، کاهنان و فلسطینیان2 . ماند  ماه  هفت  فلسطینیان یتدر والخداوند   و تابوت6    

  جایش   را به  آن  نمایید که ؟ ما را اعالم  کنیم  چهخداوند  با تابوت«: ، گفتند  خود را خوانده فالگیران
   مفرستید، بلکه  را خالی  را بفرستید، آن  اسرائیل  خدای اگر تابوت«: گفتند3» .  چیز بفرستیم با چه
   از چه  خواهد شد که ، و بر شما معلوم  شفا خواهید یافت آنگاه.  او بفرستید  برای  البته  جرم قربانی
  »؟  او بفرستیم  برای  جرم  قربانی چه«:  گفتند ایشان4» .  است  نشده  او از شما برداشته  دست سبب

 بر   طال، زیرا که  موش  طال و پنج  خراج ، پنج  فلسطینیان  سروران  شماره بر حسب«: گفتند  
   موشهای  خود و تماثیل  خراجهای  تماثیل پس5.   است  شما بال یکی  سرداران  شما و بر جمیع جمیع

 خود را   شاید دست د که دهی  را جالل  اسرائیل کنند بسازید، و خدای  می  را خراب  زمین خود را که
   مصریان  سازید، چنانکه  خود را سخت و چرا دل6 . شما بردارد  شما و از زمین یاناز شما و از خدا

 بود،   کرده  عجیب  کارهای  ایشان  در میان  ساختند؟ آیا بعد از آنکه  خود را سخت  دل و فرعون
   بر گردن  یوغ  را که  بسازید و دو گاو شیرده  تازه  ارابه ن اآل پس7  رفتند؟  را رها نکردند که ایشان
   آنها به  عقب آنها را از های  ببندید و گوساله  ارابه  باشد بگیرید، و دو گاو را به  نشده  نهاده ایشان
   جهت  به  طال را که  بنهید و اسباب  را بر ارابه ، آن  را گرفتهخداوند  و تابوت8 . برگردانید خانه

 . را رها کنید تا برود ن بگذارید، و آ  آن  پهلوی  به ای فرستید، در صندوقچه  او می  برای  جرم قربانی
 را   عظیم  بالی  این  که  برود، بدانید اوست سشم  بیت  سوی  سرحد خود به  راه و نظر کنید اگر به9

  ، بلکه  است  نکرده ا را لمس او م  دست  که  خواهید دانست ، پس ؛ و اگرنه  است بر ما وارد گردانیده
  ».  است ، اتفاقی  است  شده  بر ما واقع آنچه

 بستند، و   ارابه ، آنها را به  را گرفته  کردند و دو گاو شیرده  چنین  مردمان  آن پس10  
 طال و   را با موشهای  و صندوقچهخداوند  و تابوت11 . داشتند  نگاه ه آنها را در خان های گوساله
  شمس  بیت  راه ، به  گرفته  خود را راست  راه و گاوان12 . گذاشتند  خود بر ارابه خراجهای  لتماثی
  نمودند؛ و سروران  نمی  میل  یا راست  چپ  سوی زدند و به  می ، بانگ  رفته  شاهراه  شدند و به روانه

  . رفتند شمس  آنها تا حد بیت  در عقب فلسطینیان
 را  ، تابوت  خود را بلند کرده کردند؛ و چشمان  را درو می ، گندم  دره در شمس  بیت و اهل13  

، در آنجا   درآمده شمسی  بیت  یهوشع  مزرعه  به و ارابه14 . شدند  خوشحال دیدند و از دیدنش
   به  سوختنی  قربانی  را برای ، گاوان  را شکسته  ارابه  چوب پس.  در آنجا بود  بزرگی بایستاد و سنگ
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 طال   بود و اسباب  با آن  را که ای  و صندوقچهخداوند   تابوت و الویان15 . گذرانیدندخداوند  تجه
   روز برای  در همان شمس  بیت  نهادند و مردان  بزرگ  سنگ ، آنها را بر آن  آورده ، پایین داشت
   سرور فلسطینیان پنج   آن و چون16.  نمودند  ذبح  گذرانیدند و ذبایح  سوختنی های  قربانیخداوند

  . برگشتند  عقرون  روز به  را دیدند، در همان این
:  فرستادندخداوند نزد  جرم   قربانی  جهت  به  فلسطینیان  که  طالیی  خراجهای  است و این17  
و 18 . یک رون عق ، و برای  جت یک ، و برای  یک  اشقلون ، و برای  یک  غزه ، و برای  اشدود یک برای
 از   سرور بود، چه  پنج  آن  از امالک  که  فلسطینیان  شهرهای  جمیع  شماره  طال بر حسب هایموش

 گذاشتند   را بر آنخداوند   تابوت  که  بزرگی  سنگ  تا آن  بیرون  از دهات  حصاردار و چه شهرهای
  .  است  باقی شمسی  بیت  یهوشع  تا امروز در مزرعه که

 هزار و هفتاد   پنجاه نگریستند؛ پس خداوند   تابوت  به را زد، زیرا که  شمس  بیت و مردمان19  
و 20 . بود  مبتال ساخته  عظیم  بالی  را به  خلقخداوند   گرفتند، چونکه  ماتم  را زد و قوم نفر از قوم
 و تدتواند بایس  می  یهوه  یعنی  قدوس  خدای  حضور این  به  که کیست«:  گفتند  شمس  بیت مردمان

  فلسطینیان«: ، گفتند  فرستاده  یعاریم  قریه  نزد ساکنان  رسوالن پس21 »؟  خواهد رفت از ما نزد که
  ». را نزد خود ببرید اند؛ بیایید و آن  فرستاده  را پسخداوند  تابوت

  

   خانه  را به آوردند، و آن  راخداوند  ، تابوت  آمده  یعاریم  قریه و مردمان7    

  . کند  را نگاهبانیخداوند   نمودند تا تابوت  العازار را تقدیس ، پسرش  کرده  داخل  جبعه در ابیناداب
.   گذشت  سال  کشید تا بیست  طول  شد، وقت  ساکن  یعاریم  در قریه  تابوت  که و از روزی2  

  . شدند  جمعخداوند   پیروی  برای  اسرائیل  خاندان و بعد از آن
   سوی  به  دل  تمامی اگر به«:  ، گفت  کرده  را خطاب  اسرائیل دان خان  تمامی و سموئیل3  

 خود را   خود دور کنید، و دلهای  را از میان  غیر و عشتاروت  نمایید، و خدایان بازگشتخداوند 
 خواهد   فلسطینیان  او شما را از دست  نمایید، پس ، او را تنها عبادت  حاضر ساختهخداوندبرای 
  . نمودند  را تنها عبادتخداوند،   را دور کرده  و عشتاروت  بعلیم اسرائیل  بنی نگاهآ4» .رهانید

 دعا خداوند شما نزد   کنید تا درباره  جمع  را در مصفه  اسرائیل تمامی«:   گفت و سموئیل5  
  ا روزه روز ر  ریختند، و آنخداوند حضور   را به ، آن  کشیده  شدند و آب  جمع و در مصفه6 ». نمایم
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   داوری  را در مصفه اسرائیل  بنی و سموئیل» . ایم  کرده  گناهخداوندبر  « ، در آنجا گفتند که داشته
  .نمود

 بر   فلسطینیان اند، سروران  شده  جمعفه در مصاسرائیل  بنی  شنیدند که  فلسطینیان و چون7  
   به اسرائیل و بنی8 . ترسیدند لسطینیان را شنیدند، از ف  این  چون اسرائیل  برآمدند، و بنی اسرائیل
   را از دست تا ما  مباش  ما ساکت  خدای  ما نزد یهوه  برای  نمودن از تضرع«:  گفتند سموئیل

   برای  تمام  سوختنی  قربانی  جهت  را به ، آن  گرفته  شیرخواره  بره و سموئیل9 ». برهاند فلسطینیان
.  نمود  او را اجابتخداوند ،  نموده تضرعخداوند  نزد   اسرائیل ره دربا گذرانید، و سموئیلخداوند 

و .  آمدند  نزدیک  اسرائیل  مقاتله  برای گذرانید، فلسطینیان  را می  سوختنی  قربانی  سموئیل و چون10
 از حضور ، و  ساخت  را منهزم ، ایشان  رعد کرده  بر فلسطینیان  عظیم  صدای  بهخداوند روز  در آن

،   نموده  را تعاقب  آمدند و فلسطینیان  بیرون  از مصفه  اسرائیل و مردان11 . یافتند  شکست سرائیلا
  . دادند کار شکست  را تا زیر بیت ایشان

:  ، گفت  نامیدهزر را ابنع  و آن  و سن برپا داشت  مصفه  را میان ، آن  گرفته  سنگی و سموئیل12  
 حدود   شدند، و دیگر به  مغلوب  فلسطینیان پس13 ».  است نموده   ما را اعانتخداوند  تا بحال«

و 14 . بود  سخت  بر فلسطینیان سموئیل   روزهای  در تمامیخداوند   نشدند، و دست  داخل اسرائیل
 دادند، و   پس  اسرائیل  تا جت، به  بودند، از عقرون  گرفته  از اسرائیل  فلسطینیان  که شهرهایی
  . شد  صلح  و اموریان  اسرائیل  رهانیدند، و در میان  فلسطینیان  آنها را از دست حدود اسرائیل
  ، به  رفته و هر سال16 .نمود  می  داوری خود بر اسرائیل عمر   روزهای  در تمام و سموئیل15  

  و به17 .نمود  می  داوری اها بر اسرائیل ج  این کرد، و در تمامی  می  گردش  و مصفه  و جلجال ئیل بیت
 در  نمود، و مذبحی  می  داوری  در آنجا بود و در آنجا بر اسرائیل اش  زیرا خانه گشت  بر می رامه

  . بنا کردخداوندآنجا برای 
  

.   ساخت  داوران  خود را بر اسرائیل  پیر شد، پسران  سموئیل  چون  شد که و واقع8    
  اما پسرانش3 . داور بودند ئرشبع؛ و در ب  ابیاه مینش دو  بود و نام  یوئیل اش زاده  پسر نخست و نام2
  .ساختند  می  را منحرف گرفتند و داوری  می ، رشوه  سود رفته  در پی نمودند بلکه  او رفتار نمی  راه به
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  اینک«: و او را گفتند5 . آمدند  رامه  به ، نزد سموئیل  شده  جمع  اسرائیل  مشایخ  جمیع پس4  
   نما تا مثل  نصب  ما پادشاهی  برای ن اآل پس. نمایند  تو رفتار نمی  راه  به  و پسرانت ای تو پیر شده

ما را «:  گفتند  ناپسند آمد، چونکه  امر در نظر سموئیل و این6 ». نماید ها بر ما حکومت ایر امتس
   سموئیل  بهدخداونو  7 . دعا کردخداوند نزد  و سموئیل» . نماید  تا بر ما حکومت  بده پادشاهی

  کردند  مرا ترک  نکردند بلکه  تو را ترک  تو گفتند بشنو، زیرا که  به  را در هر چه آواز قوم«:  گفت
   را از مصر بیرون  ایشان  که  از روزی  که  اعمالی  همه بر حسب8 .  ننمایم  پادشاهی تا بر ایشان

 رفتار   با تو نیز همچنین  نمودند، پس ا عبادت غیر ر ، خدایان  نموده آوردند و مرا ترک ، بجا آوردم
   را از رسم ، و ایشان  بده  تأکید شهادت  به  بر ایشان  را بشنو لکن  آواز ایشان ن اآل پس9. نمایند می

  ». ساز  خواهد نمود، مطلع  حکومت  بر ایشان  که پادشاهی
و 11 . کرد  بودند، بیان  خواسته ادشاه از او پ  که  قوم  را بهخداوند   سخنان  تمامی و سموئیل10  
 را بر  ، ایشان  شما را گرفته  پسران  که  است  خواهد نمود این  بر شما حکم  که  پادشاهی رسم«:  گفت
   را سردارانو ایشان12 . خواهند دوید هایش  ارابه و پیش   خود خواهد گماشت ها و سواران ارابه
   و درویدن  زمینش  شیار کردن  را برای ، و بعضی خود خواهدساخت   برای  پنجاهه  و سرداران هزاره

 شما را  و دختران13.  خواهد نمود  تعیین هایش  ارابه  و اسباب  جنگش  آالت  و ساختن محصولش
   زیتون ها و تاکستانها و باغات  مزرعه و بهترین14 .  خواهد گرفت  و خبازی  و طباخی  عطرکشی برای

  ، به  شما را گرفته  و تاکستانهای و عشر زراعات15 . خود خواهد داد  خادمان ، به تهشما را گرف
 شما را و   جوانان  و نیکوترین  و کنیزان و غالمان16 . خود خواهد داد  و خادمان رایانس خواجه
و   رفت شما را خواهد گ های و عشر گله17 .  کار خود خواهد گماشت ، برای ه شما را گرفت االغهای

اید فریاد   برگزیده  خویشتن  برای  خود که  پادشاه  روز از دست و در آن18 . او خواهید بود شما غالم
  ». نخواهد نمود  روز شما را اجابت  در آنخداوندخواهید کرد و 

 . باشد باید بر ما پادشاهی  می ه بلک نی«:  ابا نمودند و گفتند  سموئیل  قول  از شنیدن اما قوم19  
 در ،  رفته  ما بیرون  روی  کند، و پیش  ما بر ما داوری  و پادشاه ها باشیم  سایر امت  ما نیز مثلتا20

 خداوند   سمع ، آنها را به  را شنیده  قوم  سخنان  تمامی و سموئیل21 ». ما بجنگد  ما برای جنگهای
  پس» . نما  نصب بر ایشان   را بشنو و پادشاهی آواز ایشان«:   گفت  سموئیل  بهخداوندو . رسانید
  ». شهر خود بروید  به شما هرکس«:   گفت  اسرائیل  مردمان  به سموئیل
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   افیح  بن  بکورت  صرور بن  بن ابیئیل   بن  قیس  اسمش  که  بود از بنیامین و مردی9    

  ، جوانی  نام  شاؤل و او را پسری2 . زورآور مقتدر بود  و مردی مینیبود؛ و او پسر مرد بنیا
 باال از   تا به  از کتفش تر نبود که اندام  از او خوش  کسی اسرائیل  بنی  در میان  بود که اندام خوش
  . بلندتر بود  قوم تمامی

 از   یکی ناآل«:   گفت  پسر خود شاؤل  به  قیس پس.  شد  گم  پدر شاؤل  قیس و االغهای3  
   افرایم  از کوهستان پس4 ». جستجو نما، االغها را ه، برخیز و رفت  خود را با خود گرفته جوانان
   گذشتند و نبود و از زمین  شعلیم و از زمین. ، آنها را نیافتند  عبور نموده  شلیشه ، و از زمین گذشته
  .، آنها را نیافتند  گذشته بنیامین
،  بیا برگردیم«:   بود، گفت  همراهش  که  خادمی  به  رسیدند، شاؤل  صوف  زمین  به و چون5  

 در   مرد خدایی اینک«:   گفت  وی او در جواب6» . فکر ما افتد ، به  از فکر االغها گذشته مبادا پدرم
؛ شاید   آنجا برویم ناآل. شود  می  واقع گوید البته  می  و هر چه  است  مکرم  و او مردی  شهر است این

 چیز  ، چه  اگر برویم اینک«:   گفت  خادمش  به اؤلش7» . بدهد  ما را اطالع  باید برویم  که از راهی
.  دا بدهیم مرد خ  آن  به  که  نیست ای ، و هدیه  شده  ما تمام  از ظروف ؟ زیرا نان  مرد ببریم  آن برای
   نقره  مثقال  ربع  در دستم اینک «  که  گفت  شاؤل  باز در جواب  خادم و آن8 »؟  چیز داریم  چه پس
 در   کسی  چون  سابق در زمان9 ». دهد  ما نشان  ما را به ا راه ت دهم  مرد خدا می را به  آن.  است

زیرا » .  برویم بیایید تا نزد رائی«:  گفت  می ، چنین رفت  از خدا می  کردن  درخواست  برای اسرائیل
» . بیا برویم.  یکوست تو ن سخن«:   خود گفت  خادم  به و شاؤل10 .گفتند  می  رائی  امروز را سابقنبی
  . بود، رفتند  مرد خدا در آن  که  شهری  به پس

   بیرون  کشیدن  آب  برای  چند یافتند که رفتند، دختران  فراز شهر باال می  به  ایشان و چون11  
   پیش  اینک بلی«:  گفتند  ایشان در جواب12 »؟  در اینجاست آیا رائی«: گفتند   ایشان آمدند و به می
 بلند   را در مکان  امروز قوم  چونکه  است  شهر آمده  بشتابید زیرا امروز به حال.   شماست ویر

 او   بیایید، به  خوردن  بلند برای  مکان  به  از آنکه  شهر، قبل  مجرد ورود شما به به13.   هست قربانی
   را برکت  قربانی باید اول و می ا  غذا نخواهند خورد، چونکه  تا او نیاید قوم خواهید برخورد زیرا که

  پس14» .  او را خواهید یافت ن اآل  بروید زیرا که  اینک پس.  بخورند شدگان  دعوت دهد و بعد از آن
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   مکان  آمد تا به  بیرون  ایشان  مقابل  به  سموئیل شدند، اینک  شهر می  داخل  شهر رفتند و چون به
  .بلند برود

   این فردا مثل«16 : ، گفت  نموده  کشف  بر سموئیلخداوند،  مدن شاؤل از آ  روز قبل و یک15  
   رئیس  اسرائیل  من  نما تا بر قوم ؛ او را مسح فرستم  نزد تو می  بنیامین  را از زمین  شخصی وقت

   تضرع  چونکه  خود نظر کردم  بر قوم زیرا که.  دهد  رهایی  فلسطینیان  مرا از دست باشد، و قوم
   است  این اینک«:  او را گفتخداوند  را دید،   شاؤل  سموئیل و چون17 ». رسید زد من ن انایش

  ». خواهد نمود  حکومت  من بر قوم   که  تو گفتم  به اش  درباره  که شخصی
   رائی  خانه مرا بگو که«:  ، گفت  آمده  نزدیک  سموئیل  به  دروازه  در میان و شاؤل18  
   بلند برو زیرا که  مکان  به  من پیش.   هستم  رائی من«:   گفت  شاؤل  در جواب یلسموئ19» ؟ کجاست

   تو بیان  برای اری خود د  در دل ، هرچه  تو را رها کرده  خواهید خورد، و بامدادان شما امروز با من
 زیرا پیدا  نها فکر مکن آ ، درباره  است  شده  گم  از این  روز قبل  سه  که و اما االغهایت20 . کرد خواهم
» ؟  پدر تو نیست  خاندان ؟ آیا بر تو و بر تمامی  بر کیست  اسرائیل  تمامی ؛ و آرزوی  است شده

  ؟ و آیا قبیله  نیستم اسرائیل  بنی  اسباط ترین  و از کوچک  بنیامینی آیا من«:   گفت  در جواب شاؤل21
  »؟ گویی  می  من  به  سخنان  این  چرا مثل ؟ پس ست کوچکتر نی ین بنیام  سبط  قبایل  از جمیع من

 آورد و بر صدر   مهمانخانه  را به ، ایشان  را گرفته  و خادمش  شاؤل و سموئیل22  
   به  را که قسمتی«:   گفت  طباخ  به و سموئیل23.  نفر بودند، جا داد  سی  به  قریب  که شدگان دعوت
   بر آن  را با هرچه  ران  طباخ پس24 ». خود نگاهدار، بیاور  پیش  که  تو گفتم  به اش  و درباره تو دادم

 خود  ، پیش  است  شده  نگاهداشته  آنچه اینک«:   گفت  و سموئیل  گذاشت  شاؤل ، پیش بود، گرفته
  وعده   از قوم  گفتم  که ، از وقتی  است  شده  داشته  تو نگاه  برای  معین  تا زمان بگذار و بخور زیرا که

  ». بخواهم
 شهر آمدند، او با   بلند به  از مکان  ایشان و چون25 . غذا خورد  روز با سموئیل در آن  و شاؤل  
   را به  شاؤل  فجر، سموئیل  زود برخاستند و نزد طلوع و صبح26 . گفتگو کرد  بام ر پشت ب شاؤل
، او و   و هر دو ایشان  برخاست  شاؤل پس» .  نمایم برخیز تا تو را روانه«:  ، گفت  خوانده بام پشت

  . رفتند  بیرون سموئیل
 ما   پیش  را بگو که خادم«:   گفت  شاؤل  به  کنار شهر رسیدند، سموئیل  به  ایشان و چون27  
  ».  تو بشنوانم  خدا را به  تا کالم  بایست نو اما تو اآل«.)   رفت و او پیش(» .برود
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:  ، گفت  و او را بوسیده  ریخت سر وی ، بر  را گرفته  روغن  ظرف  سموئیل پس10    

 از  امروز بعد از رفتنت2 ؟  شوی  او حاکم کرد تا بر میراث   تو را مسحخداوند   که  نیست آیا این«
:  ، و تو را خواهند گفت  یافت  خواهی  در صلْصح  سرحد بنیامین  به  دو مرد، نزد قبر راحیل نزد من
،   کرده  فکر االغها را ترک  پدرت  و اینک  است ، پیدا شده  بودی  آنها رفته  جستن ی برا  که االغهایی

   و نزد بلوط  رفتی  از آنجا پیش چون3 .  کنم  چه  پسرم  جهت گوید به ی، و م  است  فکر شما افتاده به
 از آنها   یکی روند که  می ئیل  بیت  حضور خدا به  به  که  یافت  مرد خواهی ، در آنجا سه تابور رسیدی

 تو را خواهند  و سالمتی4 .  شراب  مشگ  یک ، و سومی  نان  قرص  سه  دارد، و دیگری  بزغاله سه
   خدا که  جبعه  به بعد از آن5 .  گرفت  خواهی  ایشان  از دست ه تو خواهندداد ک  به پرسید و دو نان
 از انبیا  ، گروهی  شهر برسی  در آنجا نزدیک  آمد؛ و چون  خواهی  است  فلسطینیان در آنجا قراول

کنند،   می ، نبوت  بوده  و بربط  و نای  و دف  چنگ  ایشان آیند و در پیش  زیر می  بلند به  از مکان که
  مرد  نمود، و به  خواهی  نبوت ، با ایشان  شده  بر تو مستولیخداوند  و روح6 . تو خواهند برخورد به

 زیرا خدا   یابد بکن ت دست  تو رونماید، هرچه  به  عالمات  این  که و هنگامی7 .شد  خواهی دیگر متبدل
   نمودن  و ذبح  سوختنی های  قربانی  گذرانیدن  برای  من  برو و اینک  جلجال  به  من و پیش8 . با توست

   چه  که  نمایم  اعالم و تو را  تا نزد تو بیایم  روز منتظر باش ، و هفت آیم  نزد تو می  سالمتی ذبایح
  ».باید کرد
  وز جمیع ر و در آن.  دیگر داد  برود، خدا او را قلب  رو گردانید تا از نزد سموئیل و چون9  

 برخوردند، و   وی  از انبیا به  گروهی  رسیدند، اینک  جبعه  آنجا به و چون10 . شد  واقع  عالمات این
 او را پیشتر   که  کسانی  همه و چون11 .کرد  می  نبوت  ایشان ، در میان  شده  خدا بر او مستولی روح
 با پسر   که  چیست این«:  یکدیگر گفتند  به کند، مردم  می  با انبیا نبوت  اینک شناختند، دیدند که می

:   گفت  در جواب  از حاضرین و یکی12 »؟  انبیا است  نیز از جمله شاؤل؟ آیا   است  شده  واقع قیس
  و چون13 »؟  انبیا است  نیز از جمله شاؤلآیا  «  شد که  مثل  جهت از این» ؟  کیست در ایشاناما پ«

  . بلند آمد  مکان  شد، به  فارغ  کردن از نبوت
  برای«:   گفت او در جواب»  بودید؟ کجا رفته«:   گفت  خادمش  او و به  به  شاؤل و عموی14  
   کهمرا بگو«:   گفت  شاؤل عموی15 ».  رفتیم ستند، نزد سموئیل نی ه ک  دیدیم  االغها؛ و چون جستن
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 االغها پیدا  ما را واضحا خبر داد که«:   خود گفت  عموی  به شاؤل16 »؟  گفت  شما چه  به سموئیل
  .  بود، او را مخبر نساخت  او گفته  به  سموئیل  که  امر سلطنت  درباره لیکن» . است شده

،  یهوه«:   گفت اسرائیل  بنی و به18  خواندخداوند حضور   به ا در مصفه ر  قوم و سموئیل17  
 و از   مصریان ، و شما را از دست  را از مصر برآوردم  اسرائیل من: گوید  می ، چنین  اسرائیل خدای
  شما را  خود را که و شما امروز خدای19 .  دادم رهایی  نمودند،  بر شما ظلم  که  ممالکی  جمیع دست

  پس.  نما  بر ما نصب پادشاهی: ، او را گفتید  کرده  شما رهانید، اهانت های  بدیها و مصیبت از تمامی
  ».حاضر شویدخداوند  حضور   خود به های  و هزاره  با اسباط ناآل

  و سبط21 . شد رفته گ  بنیامین  را حاضر کرد، سبط  اسرائیل  اسباط  جمیع  سموئیل و چون20  
 و  شد،  گرفته  پسر قیس و شاؤل.  شد  گرفته  مطری  آورد، و قبیله  نزدیک  ایشان ا با قبایل ر بنیامین
 اینجا دیگر   مرد به آیا آن «  کردند که  سؤالخداوند بار دیگر از  پس22 . او را طلبیدند، نیافتند چون

و 23 ».  است  کرده هان اسبابها پن ان او خود را در می اینک«:   گفت  در جوابخداوند» خواهد آمد؟
.  باال بلندتر بود  به  از کتف  قوم  بایستاد، از تمامی  قوم  در میان ، او را از آنجا آوردند، و چون دویده

 در   نمودید که ، مالحظه  است  برگزیدهخداوند   را که آیا شخصی«:   گفت  قوم  تمامی  به و سموئیل24
  »! بماند  زنده پادشاه«: ، گفتند  صدا زده  قوم  تمامیو» ؟  نیست  او کسی  مثل  قوم تمامی

 حضور   را به ، و آن  نوشت ، در کتاب  کرده  بیان  قوم  را به  سلطنت  رسوم  سموئیل پس25  
   نیز به و سموئیل26.  نمود  روانه اش  خانه  را به  قوم  از تمامی  هرکس و سموئیل.  گذاشتخداوند 

اما 27.  رفتند  وی ، همراه  را برانگیخت  ایشان  خدا دل  که  از کسانی  و فوجی فت ر  جبعه  خود به خانه
   برایش ، هدیه و او را حقیر شمرده»  ما را برهاند؟  چگونه  شخص این«:  گفتند  بلیعال  پسران بعضی

  .  نگفت اما او هیچ. نیاوردند
  

   یابیش  اهل اردو زد؛ و جمیعجلعاد   ، در برابر یابیش  برآمده  عمونی و ناحاش11    

:   گفت  ایشان  به  عمونی ناحاش2 ». نمود  خواهیم د و تو را بندگیبا ما عهد ببن«:  گفتند  ناحاش به
   را بر تمامی  شود، و این  شما کنده  جمیع  راست  چشمان  که  بست  با شما عهد خواهم  شرط  این به«

   تا رسوالن  بده  روز مهلت ما را هفت«:  گفتند  وی  به  یابیش خو مشای3 ».  ساخت  عار خواهم اسرائیل
» . آمد  خواهیم  نباشد، نزد تو بیرون ای  ما رهاننده ، و اگر برای  بفرستیم  حدود اسرائیل  تمامی به
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د  آواز خو  قوم  رسانیدند، و تمامی  قوم  گوش  را به  سخنان ، این  آمده  شاؤل  جبعه  به  رسوالن پس4
  .، گریستند را بلند کرده

   که  است  شده  را چه قوم«:   گفت آمد، و شاؤل  از صحرا می  گاوان  در عقب  شاؤل و اینک5  
   را شنید روح  سخنان  این  شاؤل و چون6 . او باز گفتند  را به  یابیش ان مرد  سخنان پس» گریند؟ می

، آنها را   گاو را گرفته  جفت  یک پس7 . شد ته افروخ  شدت  به ، خشمش ه گشت  مستولی خدا بر وی
   شاؤل  در عقب هر که«:  ، گفت  فرستاده  حدود اسرائیل  تمامی  به  قاصدان  دست  نمود و به پاره پاره

   مثل که افتاد   بر قومخداوند   ترس آنگاه» . شود  کرده ن او چنی  گاوان  نیاید، به  بیرون و سموئیل
 یهودا   و مردان سیصد هزار نفر اسرائیل  شمرد و بنی  را در بازق و ایشان8 . آمدند مرد واحد بیرون

:  گویید  جلعاد چنین  یابیش  مردمان به«:  بودند گفتند  آمده  که  رسوالنی  به پس9 . هزار بودند سی
   یابیش اهل  ، به  آمده و رسوالن» . خواهد شد  شما خالصی  شود، برای  گرم  آفتاب  که فردا وقتی

 آمد تا   خواهیم فردا نزد شما بیرون«:  گفتند  یابیش و مردان10.  شاد شدند  ایشان خبر دادند، پس
   تقسیم  فرقه  سه  را به  قوم  روز شاؤل  آن و در فردای11» . ما بکنید  پسند آید به  در نظرتان هرچه

زدند، و   می  آفتاب  شدن  را تا گرم عمونیان،   آمده  لشکرگاه  میان  به  صبح  در پاس نمود و ایشان
  . جا نماندند  در یک  دو نفر از ایشان  که  حدی  شدند به  پراکنده ماندگان باقی

   نماید؟ آن  بر ما سلطنت  آیا شاؤل  است  گفته  که کیست«:  گفتند  سموئیل  به و قوم12  
   نخواهد شد زیرا که  امروز کشته کسی«:  گفت  اما شاؤل13 ».  را بکشیم ا بیاورید تا ایشان ر کسان

  ». است  آورده  عمل  به  نجات امروز در اسرائیلخداوند 
 را در آنجا از سر نو برقرار   و سلطنت  برویم جال جل بیایید تا به« :  گفت  قوم  به و سموئیل14  
   پادشاهخداوند  حضور  را به ، شاؤل  رفتند، و آنجا در جلجال  جلجال  به  قوم  تمامی پس15» . کنیم

 در   اسرائیل  مردمان  و تمامی ، شاؤل  نموده ذبحخداوند  حضور   به  سالمتی ساختند، و در آنجا ذبایح
  . نمودند آنجا شادی عظیم

  

   من  به  شما را در هرآنچه  قول اینک« :  گفت  اسرائیل  تمامی  به و سموئیل12    

رود و   می  شما راه  روی  پیش  پادشاه  اینک و حال2 .  نمودم  شما نصب بر  و پادشاهی گفتید، شنیدم
   تا امروز پیش ام  از جوانی باشند، و من  با شما می  من  پسران ؛ و اینک ام  پیر و مو سفید شده من
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   شهادت  او بر من  و مسیحخداوند حضور   به ؛ پس  حاضرم  من اینک3 . ما  نموده  شما سلوک روی
   که  و از دست  کردم  را ستم ، که  نموده  ظلم  و بر که  را گرفتم  که  و االغ  را گرفتم  گاو که ید کهده

  بر ما ظلم«: گفتند4» .  شما رد نمایم  را به  و آن  کور سازم  آن  خود را به  تا چشمان  گرفتم رشوه
 بر خداوند« :   گفت  ایشان به5 ». ای فته نگر  کسی  از دست چیزی و  ای  ننموده  و بر ما ستم ای نکرده

او شاهد «: گفتند» .اید  نیافته  من  در دست  چیزی  که  او امروز شاهد است  و مسیح شما شاهد است
  ». است

 شما  ان و پدر  ساخت  را مقیم  و هارون  موسی  که  استخداوند« :   گفت  قوم  به و سموئیل6  
   اعمال  همه  با شما دربارهخداوند حضور   حاضر شوید تا به ن اآل پس7 . مصر برآورد را از زمین

 مصر آمد و   به  یعقوب چون8 .  نمایم  نمود، محاجه  شما عمل  با شما و با پدران  کهخداوند  عادله
 شما را از   پدران  را فرستاد که  و هارون موسیخداوند  نمودند،   استغاثهخداوند شما نزد  پدران

   خود را فراموش  خدای  یهوه و چون9 . گردانیدند  ساکن  مکان  در این را ، ایشان  آورده ونمصر بیر
   پادشاه  دست  و به  فلسطینیان  دست  سیسرا، سردار لشکر حاصور، و به  دست  را به کردند ایشان

 زیرا  ایم  کرده ناه، گفتند گ  فریاد برآوردهخداوند نزد  پس10 . کردند ها جنگ با آن  که  فروخت موآب
 ما   دشمنان  ما را از دست ؛ و حال ایم  نموده  را عبادت  و عشتاروت ، بعلیم  کرده  را ترکخداوند
،   را فرستاده  و سموئیل  و یفتاح  و بدان یربعلخداوند   پس11 . نمود  خواهیم  و تو را عبادت ه د رهایی

و 12.  شدید  ساکن ما بودند، رهانید و در اطمینان ش  در اطراف  شما که  دشمنان شما را از دست
 بر ما   پادشاهی  بلکه نی:  گفتید  من آید به ، بر شما می عمون  بنی ، پادشاه  ناحاش  دیدید که چون

   که  پادشاهی  اینک نو اآل13 . بود شما  شما، پادشاه ، خدای  یهوه  آنکه  نماید، و حال سلطنت
 خداونداگر از 14 .  است  نموده  نصب  شما پادشاهی برخداوندو همانا . یدبرگزیدید و او را طلبید

 شما و   نورزید، و هم  عصیانخداوند   او را بشنوید و از فرمان  نمایید و قول ، او را عبادت ترسیده
  قولو اما اگر 15 .  نمایید، خوب  خود را پیروی ای، خد کند، یهوه  می  بر شما سلطنت  که  پادشاهی هم

   ضد پدران  به  چنانکهخداوند دست   ورزید، آنگاه عصیانخداوند را نشنوید و از فرمان  خداوند
 نظر شما  ه بخداوند را که   کار عظیم  بایستید و این ن اآل پس16.  ضد شما نیز خواهدبود شما بود، به

 نمود و او  ستدعا خواهم اخداوند؟ از   نیست  درو گندم آیا امروز وقت17 .آورد، ببینید بجا می
 خود   برای  پادشاه  از طلبیدن  که  شرارتی  خواهد فرستاد تا بدانید و ببینید که رعدها و باران
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   در همانخداوند استدعا نمود و خداوند از   سموئیل پس18 ».  است عظیمخداوند نمودید در نظر 
  . بسیار ترسیدند  سموئیل وخداوند از    قوم  فرستاد، و تمامی روز رعدها و باران

،   خود استدعا نما تا نمیریم ، خدای  از یهوه  بندگانت برای«:  گفتند  سموئیل  به  قوم و تمامی19  
  و سموئیل20 ».  طلبیدیم  خود پادشاهی  برای  که  را افزودیم  بدی  خود این  گناهان  بر تمامی زیرا که

  برنگردید، بلکهخداوند    از پیروی اید، لیکن  را کرده  بدی  این شما تمامی! مترسید«:   گفت  قوم به
 نتواند   ندارد و رهایی  منفعت  که  اباطیلی و در عقب21.  نمایید  خود عبادت  دل  تمامی  را بهخداوند

   خود را ترک  خود قوم  عظیم  خاطر نام  بهخداوندزیرا 22. ، برنگردید  است  باطل داد، چونکه
، حاشا از  و اما من23 . سازد  خود قومی  شما را برای ه را پسند آمد کخداوند  د، چونکهنخواهد نمو

 شما   را به  نیکو و راست  راه ، بلکه  شما نمایم  برای  دعا کردن ، ترک  ورزیده  گناهخداوند   به  که من
 نمایید و   خود عبادت  دل ی تمام  به  راستی  بترسید و او را بهخداوند از  لیکن24 . داد  خواهم تعلیم

   شما و هم  ورزید، هم و اما اگر شرارت25 .، تفکر کنید  است  شما کرده رای ب  که  عظیمی در کارهای
  ». خواهید شد  شما، هالک پادشاه

  

   سلطنت  بر اسرائیل  دو سال و چون . شد  پادشاه  بود که ساله)  سی ( و شاؤل13    

 در   دو هزار با شاؤل  برگزید، و از ایشان  هزار نفر از اسرائیل  خود سه هت ج  به شاؤل2  بود، نموده
   قوم  از بقیه و اما هرکس.   بنیامین  در جبعه  هزار با یوناتان  بودند، و یک ئیل  بیت  و در کوه مخماس
و .  داد  بودند، شکست  در جبعه  را که  فلسطینیان  قراول و یوناتان3 . فرستاد اش ه خیم را به

 »! بشنوید  عبرانیان ای «  که فت، گ  کرنا نواخته  زمین  در تمامی و شاؤل.  را شنیدند  این فلسطینیان
   اسرائیل ، و اینکه  است  داده  را شکست  فلسطینیان  قراول  شاؤل  شنیدند که  اسرائیل  تمامی و چون4

  . شدند  جمع ال در جلج  نزد شاؤل اند، قوم  شده  مکروه نزد فلسطینیان
 دریا بیشمار   کناره  ریگ  مثل  را که  هزار سوار و خلقی  و شش  هزار ارابه  سی و فلسطینیان5  

  آون  بیت  شرقی  طرف  به ، در مخماس  نمایند، و برآمده  جنگ  کردند تا با اسرائیل بودند، جمع
   بودند، پس  مضطرب  قوم  زیرا که هستند  در تنگی  را دیدند که  اسرائیلیان و چون6 .اردو زدند

 از  و بعضی7 . کردند ها پنهان ها و صخره حفرهها و  ها و گریوه ها و بیشه  خود را در مغاره ایشان
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 در   قوم  بود و تمامی  هنوز در جلْجال و شاؤل.  جاد و جلعاد عبور کردند  زمین  به  از اردن عبرانیان
  . بودند  او لرزان عقب

   به اما سموئیل.  کرد  بود، درنگ  نموده  تعیین  سموئیل  که  وقتی  روز موافق  هفت پس8  
 را نزد   سالمتی  و ذبایح  سوختنی قربانی«:   گفت و شاؤل9 .شدند  می  از او پراکنده  و قوم نیامد جلْجال

   شد، اینک  فارغ ی سوختن  قربانی  از گذرانیدن و چون10.  را گذرانید  سوختنی و قربانی» . بیاورید من
  چه«:   گفت و سموئیل11 . آمد  بیرون  وی  استقبال ، به  تحیتش  جهت  به  برسید و شاؤل سموئیل
   معین شوند و تو در روزهای  می  پراکنده  از نزد من  قوم  که  دیدم چون«:   گفت شاؤل» ؟ کردی
   در جلجال  بر من  فلسطینیان ناآل:   گفتم پس12اند،   شده  جمع  در مخماس  و فلسطینیان نیامدی

   قربانی،  را مجبور ساخته  خویشتن پس.   را نطلبیدمخداوند   رضامندی فرود خواهند آمد، و من
  ».  را گذرانیدم سوختنی
 تو امر   به  خدایت  یهوه  که  و امری  نمودی  عمل احمقانه«:   گفت  شاؤل  به و سموئیل13  
 ابد برقرار   تا به  تو را بر اسرائیل سلطنتخداوند  حال  ، زیرا که اوردی، بجا نی  است فرموده

   دل  موافق  مردی  خویش  جهت  بهخداوند تو استوار نخواهد ماند و   سلطنت ن اآل لیکن14.  داشت می
 تو   باشد، چونکه  وی  قوم  پیشوای  که  است  او را مأمور کردهخداوند، و   است  نموده خود طلب

  . آمد  بنیامین  جبعه  به ، از جلجال  برخاسته و سموئیل15 ».  نداشتی را نگاهخداوند   فرمان
   و پسرش و شاؤل16 . دید  قدر ششصد نفر سان ودند به ب  همراهش  را که  قومی و شاؤل  
 اردو  ماس در مخ  ماندند، و فلسطینیان  بنیامین  حاضر بودند در جبعه  با ایشان  که  و قومی یوناتان
   به  از ایشان  فرقه  یک  آمدند که  بیرون  فرقه  در سه  فلسطینیان  از اردوی کنندگان و تاراج17 .زدند
   سوم و فرقه.  کردند  میل حورون  بیت  راه  دیگر به و فرقه18 . نمودند  توجه  شوعال  زمین  به  عفره راه
  . نمودند ، توجه  است  بیابان جانب   به  صبوعیم  بر دره  مشرف  که  حدی  راه به

مبادا «: گفتند  می  فلسطینیان شد، زیرا که  نمی  یافت  آهنگری  اسرائیل  زمین و در تمام19  
آمدند تا   فرود می  نزد فلسطینیان  اسرائیلیان و جمیع20 ».د بسازن  خود شمشیر یا نیزه  برای عبرانیان
   سه  و چنگال  و گاوآهن  بیل  جهت اما به21 .ود را تیز کند خ  و تبر و داس ن و گاوآه  بیل هر کس
 در  ، شمشیر و نیزه و در روز جنگ22 . داشتند  سوهان  گاوران  آهن دن تیز کر  و تبر و برای دندانه
  . بود  یوناتان  و پسرش  نشد، اما نزد شاؤل  بودند یافت  و یوناتان  با شاؤل  که  قومی  تمامی دست

  . آمدند  بیرون  معبر مخماس  به  فلسطینیان ولو قرا23  
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بیا تا «:  دار خود گفت  سالح  جوان  به  پسر شاؤل  یوناتان  شد که  واقع و روزی14    

   جبعه  در کناره و شاؤل2 .اما پدر خود را خبر نداد» .  طرفند بگذریم  آن  به  که  فلسطینیان  قراول به
 بودند، تخمینا ششصد نفر   همراهش  که  بود و قومی ، ساکن  است  در مغرون  که  اناری زیر درخت

 با ایفود  ، در شیلوهخداوند  ، کاهن  عیلی  بن فینحاس  برادر ایخابود بن  اخیطوب و اخیا ابن3 .بودند
  خواست می معبرهایی که یوناتان  میان و در4 . خبر نداشتند  یوناتان  از رفتن  بود، و قوم  شده ملبس

   طرف  آن  تیز به  صخره  و یک  طرف  این  تیز به  صخره  بگذرد، یک فلسطینیان  آنها نزد قراولاز 
 در برابر   شمال  طرف ها به  صخره  از این و یکی5 . بود  سنه  دیگری  و اسم  بوصیص  یکی  اسم بود، که
  .  در برابر جبعه  جنوب  طرف  به  بود، و دیگری  ایستاده مخماس
؛ شاید   بگذریم  نامختونان  این بیا نزد قراول«:   سالحدار خود گفت  جوان  به ناتانو یو6  
و 7 ».  نیست مانعی  با کثیر یا با قلیل  را از رهانیدنخداوند   کند، زیرا که  ما عمل برای خداوند

 تو با تو   رأی  موافق ن م  برو؛ اینک پیش.  نما  باشد، عمل  در دلت هر چه«:   گفت  وی  به سالحدارش
 آنها ظاهر   و خود را به گذر نماییم  مردمان  این  طرف ه ما ب اینک«:   گفت و یوناتان8 ». هستم
تاد و  ایس  خود خواهیم  در جای ، آنگاه بایستید تا نزد شما برسیم:  گویند  ما چنین اگر به9 ، سازیم

 خداوند زیرا   رفت  خواهیم نزد ما برآیید، آنگاه   گویند که اما اگر چنین10 .  رفت  نخواهیم نزد ایشان
  ». خواهد بود  عالمت  ما، این  جهت ؛ و به  است  نموده  ما تسلیم  دست  را به ایشان

:  گفتند  ظاهر ساختند و فلسطینیان  فلسطینیان  قراول  را به  خویشتن  هر دو ایشان پس11  
،  و قراوالن12 ».آیند  می اند، بیرون خته سا ر آنها پنهان خود را د  که هایی  از حفره  عبرانیان اینک«

و » .  دهیم  شما نشان  به نزد ما برآیید تا چیزی«: ، گفتند  کرده  را خطاب  و سالحدارش یوناتان
   تسلیم  اسرائیل  دست  را به  ایشانخداوند بیا زیرا   من در عقب «  که  سالحدار خود گفت  به یوناتان
  ».  است نموده

  ، و ایشان  وی  در عقب  و سالحدارش  باال رفت  خود نزد ایشان  و پای  دست  به و یوناتان13  
 و   یوناتان  که  کشتار اول و این14 . کشت  او می  در عقب و سالحدارش افتادند   یوناتان  روی پیش

و در اردو 15 . و زمین گا  جفت  شیار یک  نصف  نفر بود در قریب  قدر بیست  کردند به سالحدارش
   متزلزل  شدند و زمین  نیز لرزان کنندگان  و تاراج  در افتاد و قراوالن  تزلزل  قوم و صحرا و تمامی

  . گردید  واقع  عظیمی  تزلزل شد، پس
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 هر  ، به  شده  گداخته  انبوه  آن  کردند و اینک  نگاه  بنیامین  در جبعه  شاؤل بانان و دیده16  
 کنید و ببینید   تفحص ناآل«:   بودند، گفت  همراهش  که  قومی  به و شاؤل17 .شدند  می ده پراکن طرف

و 18 . حاضر نبودند رش و سالحدا  یوناتان  اینک  کردند که  تفحص پس» ؟  است  رفته  بیرون از ما که
  اسرائیل  بنی  همراه  وقت  خدا در آن زیرا تابوت» . بیاور  خدا را نزدیک تابوت«:   اخیا گفت  به شاؤل
 و   زیاده  فلسطینیان  در اردوی  اغتشاش  که گفت  می  سخن  با کاهن  شاؤل  شد چون و واقع19 .بود

  ». خود را نگاهدار تدس«:   گفت  کاهن  به شد، و شاؤل  می زیاده
شیر هر  شم  آمدند، و اینک  جنگ ، به  شده  بودند جمع  با وی  که  قومی  و تمامی و شاؤل20  
 بودند   با فلسطینیان  از آن  قبل  که و عبرانیانی21 . بود  بسیار عظیمی  بود و قتال  ضد رفیقش  به کس

   و یوناتان اؤل با ش  که  نیز نزد اسرائیلیانی  بودند، ایشان  اردو آمده  به  از اطراف  ایشان و همراه
 بودند،   کرده  پنهان  افرایم  خود را در کوهستان  نیز که  اسرائیل  مردان و تمامی22 .بودند، برگشتند

 در خداوند  پس23.  نمودند  تعاقب  را در جنگ اند، ایشان  شده  منهزم  فلسطینیان  شنیدند که چون
  . رسید آون  تا بیت  داد و جنگ  را نجات  روز اسرائیل آن

تا «:  بود ، گفته  داده  را قسم م قو  شاؤل  بودند زیرا که  روز در تنگی  آن  اسرائیل و مردان24  
   قوم و تمامی» . بخورد  طعام  تا شام  که  باد کسی ، ملعون  باشم  نکشیده  خود انتقام  از دشمنان من

  و چون26 .بود   زمین  بر روی  در آنجا عسل  رسیدند که  جنگلی  به  قوم و تمامی25 .چشیدند ن طعام
  نبرد زیرا قوم   دهانش  خود را به  دست چکید اما احدی  می  عسل  شدند، اینک  داخل  جنگل  به قوم

   نوک  بود؛ پس داد، نشنیده  می  قسم  قوم  به  پدرش  که  هنگامی  یوناتان لیکن27 . ترسیدند از قسم
   خود را به  فرو برد، و دست  عسل  شان  را به ، آن  دراز کرده  داشت  در دست  را که عصایی
  . گردید  او روشن ، چشمان ده بر دهانش
  ملعون:  ، گفت  داده  سخت  را قسم  قوم پدرت«:  ، گفت  نموده  او توجه  به  از قوم و شخصی28  

 را   زمین پدرم«:   گفت و یوناتان29 . بودند  شده تاب  بی و قوم» .د خور  امروز طعام  که باد کسی
   عسل  از این  اندکی  که  است  شده  قدر روشن  چه  چشمانم  ببینید که ن؛ اآل  است  ساخته مضطرب
  ممانعت اند بی  یافته  خود که  دشمنان  از غارت  اگر امروز قوم  قدر زیاده و چه30.  ام چشیده

  »شد؟  نمی  بسیار زیاده  فلسطینیان خوردند، آیا قتال می
.  شدند تاب  بسیار بی ختند و قوم سا  منهزم  تا ایلون  را از مخماس  روز فلسطینیان و در آن31  

   کشتند و قوم ، بر زمین ها گرفته  و گوساله  و گاوان ، از گوسفندان  کرده  حمله  بر غنیمت و قوم32
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  ، با خون  ورزیده گناه خداوند   به  قوم اینک«: ، گفتند  را خبر داده و شاؤل33 .وردند خ آنها را با خون
:   گفت و شاؤل34 ». بغلطانید  نزد من  بزرگ  سنگیامروز. اید  ورزیده شما خیانت«:  گفت» .خورند می

 گوسفند خود   گاو خود و هر کس هر کس:  بگویید  ایشان ، به  منتشر ساخته  قوم خود را در میان«
  و تمامی» . مخورید ، با خون  نورزیده  خدا گناه ، بخورید و به  نموده  بیاورد و در اینجا ذبح را نزد من

 برای   مذبحی و شاؤل35.  کردند ، در آنجا ذبح  را با خود آورده  گاوش  هر کس  شب  در آن قوم
  . بنا نمودخداوند   برای  بود که  اول  مذبح  بنا کرد و اینخداوند
،   کرده  غارت  صبح  و آنها را تا روشنایی  برویم  فلسطینیان  در عقب امشب«:   گفت و شاؤل36  
:   گفت و کاهن» .  پسند آید بکن  در نظرت هر چه«:  گفتند ایشان» .  نگذاریم  را باقی حدی ا از ایشان

 و   برویم  فلسطینیان  آیا از عقب  نمود که  از خدا سؤال و شاؤل37 ».  بجوییم  خدا تقرب ر اینجا بهد«
:   گفت  شاؤل آنگاه38 .داد ن  روز او را جواب ما در آن داد، ا  خواهی  اسرائیل  دست  را به آیا ایشان

 چیز   در چه  گناه  امروز این  شوید و بدانید و ببینید که  اینجا نزدیک  به  قوم  رؤسای  تمامی ای«
   باشد، البته  هم  یوناتان  اگر در پسرم  که  اسرائیل  رهانندهخداوند   حیات  به زیرا قسم39.  است

  . نداد  او جواب  به  احدی  قوم  از تمامی لیکن» .خواهد مـرد
   یک  به  با پسر خود یوناتان  باشید و من  طرف  یک شما به«:   گفت  اسرائیل  تمامی  به پس40  
  ، خدای  یهوه  به و شاؤل41 ».  پسند آید، بکن  در نظرت ر چهه«:  گفتند  شاؤل  به و قوم» .  باشیم طرف

و 42 . رها گشتند  شدند و قوم  گرفته  و شاؤل اتان یون پس» .  بده  راست ای قرعه«:   گفت اسرائیل
  . شد  گرفته و یوناتان» . بیندازید  قرعه  یوناتان  و پسرم  من در میان«:   گفت شاؤل

:  ، گفت  او خبر داده  به و یوناتان» ؟ ای  کرده  چه  که مرا خبر ده«:   گفت  یوناتان  به و شاؤل43  
:   گفت و شاؤل44 »؟  باید بمیرم و اینک.   چشیدم  عسل  اندکی دارم   در دست  که  عصایی  نوک به«
:  گفتند  شاؤل  به اما قوم45 ».رد م  خواهی زیرا البته!   یوناتان  بکند ای  از این  زیاده  بلکه خدا چنین«
خداوند    حیات  به قسم! ، باید بمیرد؟ حاشا  است  کرده  را در اسرائیل  عظیم  نجات  که آیا یوناتان«
   یوناتان  قوم پس» .  است  نموده  امروز با خدا عمل  نخواهد افتاد زیرا که  زمین  به  از سرش  مویی که

 خود   جای  به  باز آمد و فلسطینیان  فلسطینیان  از تعاقب و شاؤل46.  نمرد  نمودند که را خالص
  .رفتند

   خود، یعنی  اطراف  دشمنان  و با جمیع  گرفت  دست  را به  اسرائیل  عنان سلطنت و شاؤل47  
   توجه  که  هر طرف  کرد و به  جنگ  و فلسطینیان  صوبه  و ملوک  و ادوم عمون  و بنی با موآب
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 را از  ، اسرائیل  داده  را شکست نمود و عمالیقیان  می  عمل  دلیری و به48 .شد  می ود، غالبنم می
  . رهانید  ایشان کنندگان  تاراج دست

  اسم:   است  این  دخترانش و اسمهای.  و ملکیشو بودند  و یشوی ، یوناتان  شاؤل و پسران49  
، بود و  ، دختر اخیمعاص  اخینوعام  شاؤل  زن و اسم50 .  میکال چک کو  و اسم  میرب اش زاده نخست

یر پدر ابنیر و پسر  بود و ن  پدر شاؤل و قیس51 . بود  شاؤل  نیر، عموی نیر بن اب  سردار لشکرش اسم
  . بود ابیئیل

   و صاحب  قوت  بود و هر صاحب  سخت  جنگ  با فلسطینیان  شاؤل  روزهای و در تمامی52  
  .آورد دید، او را نزد خود می  می  شاؤل  که شجاعت

  

   تا بر قوم  نمایم  ترا مسح فرستاد که  مراخداوند« :   گفت  شاؤل  به و سموئیل15    

  آنچه: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه2. را بشنوخداوند    آواز کالم ن اآل پس.   شوی ادشاه پ او اسرائیل
  آمد، با او در راه  از مصر برمی  که  هنگامی  چگونه  که ام  کرد، بخاطر داشته  اسرائیل  به عمالیق
 نابود ساز، و   را بالکل  ایشان  مایملک ، جمیع  داده  را شکست  برو و عمالیق ن اآل پس3 . کرد مقاومت
  ».  را بکش  و گاو و گوسفند و شتر و االغ  و شیرخواره  و طفل  مرد و زن  مفرما بلکه  شفقت بر ایشان
  رد از یهودا در طالیم هزار م  و ده  هزار پیاده  دویست  را طلبید و از ایشان  قوم  شاؤل پس4  

:   گفت  قینیان  به و شاؤل6 .  گذاشت  کمین وادی، در   آمده  شهر عمالیق  به و شاؤل5 . دید سان
 شما   آنکه  و حال  سازم  هالک  دور شوید، مبادا شما را با ایشان  عمالقه ، از میان بروید و برگشته«

 دور   عمالقه  از میان یان قین پس» . نمودید  از مصر برآمدند، احسان  که  هنگامی اسرائیل  بنی با همه
   پادشاه و اجاج8 . داد ، شکست  در برابر مصر است  تا شور که  را از حویله  عمالقه و شاؤل7 .شدند
 و قوم  و اما شاؤل9 .  ساخت  هالک  شمشیر، بالکل  دم  را به  خلق  و تمامی  گرفت  را زنده عمالیق
، نخواستند  موده ن  را دریغ ها و هر چیز خوب  و پرواریها و بره  و گاوان  گوسفندان  را و بهترین اجاج

  . نابود ساختند  را بالکل قیمت  هر چیز خوار و بی لیکن.  سازند آنها را هالک
   ساختم  را پادشاه  شاؤل  که  شدم پشیمان«11 : ، گفت  شده  نازل  بر سموئیلخداوند  و کالم10  

  نزد  شب ، تمامی  شده ک خشمنا و سموئیل» .  است  مرا بجا نیاورده ، کالم  برگشته  من زیرا از پیروی
 را خبر   نماید و سموئیل  را مالقات  تا شاؤل  برخاست  سموئیل و بامدادان12 . فریاد برآوردخداوند
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،   نمود و دور زده  نصب  ستونی  خویشتن  جهت  به  آمد و اینک  کرمل  به شاؤل « ، گفتند که داده
:   او گفت  به  رسید، شاؤل  نزد شاؤل سموئیل  و چون13 ».  است  فرود آمده  و در جلْجال گذشت

   صدای  این پس«:   گفت سموئیل14 ».  را بجا آوردمخداوند   فرمان من!  بر تو بادخداوندبرکت «
  اینها را از عمالقه«:   گفت شاؤل15 »؟  چیست شنوم  می  من  که گاوان   و بانگ  من  در گوش گوسفندان

 نمایند، و   قربانی  خدایت  یهوه  داشتند تا برای  را دریغ  و گاوان  گوسفندان  بهترین اند زیرا قوم آورده
   من  به  دیشبخداوند   نما تا آنچه تأمل«:   گفت  شاؤل  به سموئیل16 ».  ساختیم  هالک  را بالکل بقیه
  ».بگو«:   را گفت او وی» .  تو بگویم  به گفت

   اسرائیل  اسباط ، آیا رئیس  بودی ر نظر خود کوچک تو د  که هنگامی«:   گفت و سموئیل17  
   راهی  تو را بهخداوندو 18؟   شوی  پادشاه  نکرد تا بر اسرائیل  تو را مسحخداوند و آیا  نشدی

  پس19.  تا نابود شوند  کن  جنگ  ساز و با ایشان  هالک  گناهکار را بالکل  عمالقه این:  ، گفت فرستاده
  بد استخداوند  در نظر   را که ، آنچه  آورده  هجوم  بر غنیمت  بلکه ا نشنیدی رخداوند  چرا قول

مرا خداوند    که  راهی  و به  نمودم  را استماعخداوند  قول«:   گفت  سموئیل  به شاؤل20» ؟  نمودی عمل
 از  اما قوم21.   ساختم  هالک  را بالکل  و عمالقه  را آوردم  عمالقه ، پادشاه  و اجاج فرستاد، رفتم

 در   خدایت  یهوه  بود، گرفتند تا برای  شده  حرام  آنچه  بهترین ، یعنی  و گاوان ، گوسفندان غنیمت
 خوشنود   و ذبایح  سوختنی های  قربانی  بهخداوندآیا «:   گفت سموئیل22 ». بگذرانند  قربانی جالجل

 قوچها نیکوتر   از پیه  گرفتن ها و گوش بانی از قر  اطاعت ؟ اینکخداوند   فرمان  اطاعت  یا به است
.   است  و ترافیم یپرست  بت  مثل کشی  و گردن  است  جادوگری  گناه  تمرد مثل زیرا که23.  است
  ». رد نمود ، او نیز تو را از سلطنت  کردی  را ترکخداوند  کالم چونکه

   تو تجاوز نمودم  و سخنخداوند    زیرا از فرمان  کردم گناه«:   گفت  سموئیل  به و شاؤل24  
   و با من  مرا عفو نمایی  گناه  تمنا اینکه  حال پس25 .  را شنیدم  ایشان ، قول ترسیده   از قوم چونکه

   کالم چونکه.  گردم با تو برنمی«:   گفت  شاؤل  به سموئیل26 ».  نمایم  را عبادتخداوند تا  برگردی
  ».  است  رد نموده  بر اسرائیل  بودن  نیز تو را از پادشاهاوندخد،  ای  نموده  را ترکخداوند
و 28 . شد  پاره  که  او را بگرفت امه ج  شود، او دامـن  تا روانه  برگشت  سموئیل و چون27  

  ه ک ات  همسایه  را به ، آن  کرده  را از تو پاره  اسرائیل سلطنت خداوندامروز «:   را گفت سموئیل وی
دهد   خود نمی  اراده گوید، و تغییر به  نمی  دروغ  اسرائیل و نیز جالل29 .  است ، داده ر استاز تو بهت

   مرا به  تمنا اینکه ، حال ام  کرده گناه«:  گفت30 ». خود تغییر دهد  اراده  به  که  نیست زیرا او انسان
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 را   خدایت  تا یهوه برگردی   من  و همراه  داری  محترم  حضور اسرائیل  و به  قومم حضور مشایخ
  . نمود  را عبادتخداوند  ، و شاؤل  برگشت  شاؤل  در عقب  سموئیل پس31» .  نمایم عبادت
 نزد او آمد و   خرمی  به و اجاج» . بیاورید  را نزد من  عمالیق  پادشاه اجاج«:   گفت و سموئیل32  
   شمشیر تو زنان چنانکه«:   گفت و سموئیل33 ».  است  گذشته  موت  تلخی  که ی درست به«:   گفت اجاج
   را به  اجاج و سموئیل» .اوالد خواهد شد ، بی  زنان  مادر تو از میان ، همچنین  است اوالد کرده را بی

  . کرد پاره  پاره  در جلجالخداوندحضور 
   برای  سموئیلو35 . برآمد  شاؤل عه جب  خود به  خانه  به  و شاؤل  رفت  رامه  به و سموئیل34  
  پشیمانخداوند ، و  گرفت  می  ماتم  شاؤل  برای اما سموئیل.  دیگر نیامد  تا روز وفاتش  شاؤل دیدن
  . بود  ساخته  پادشاه  را بر اسرائیل  شاؤل  بود که شده

  

   چونکه گیری  می  ماتم  شاؤل برای  تو  کی تا به«:   گفت  سموئیل  بهخداوندو 16    

، بیا تا تو را   پر کرده  خود را از روغن  حقه پس.   رد نمودم  بر اسرائیل  نمودن ز سلطنت او را ا من
  سموئیل2 ». ام  نموده  خود تعیین  برای ی پادشاه  از پسرانش ، زیرا که  بفرستم لحمی  بیت نزد یسای

 خود   همراه ای هگوسال«:   گفتخداوند» .  بشنود مرا خواهد کشت ؟ اگر شاؤل  بروم چگونه«:  گفت
 نما، و   دعوت  قربانی و یسا را به3 . ام آمدهخداوند    برای  قربانی  گذرانیدن  جهت  به ببر و بگو که

و 4 ». نما  مسح  من  برای امر نمایم تو   به  را که ، و کسی  باید بکنی  چه  که نمایم  می  تو را اعالم من
،   شده  شهر لرزان  آمد، و مشایخ لحم  بیت ، به  بود بجا آورده ته او گف  بهخداوند   را که  آنچه سموئیل

   قربانی  جهت  به با سالمتی«:  گفت5 »؟ آیی  می آیا با سالمتی«:  او آمدند، و گفتند  استقبال به
ا و و او یس» . بیایید  قربانی  به  من ، همراه  نموده  خود را تقدیس پس.  ام  آمدهخداوند   برای گذرانیدن
  . نمود  دعوت  قربانی  را به ، ایشان  نموده  را تقدیس پسرانش
 حضور   بهخداوند  یقینا مسیح«:  ، گفت  نظر انداخته  آمدند، بر الیĤب  چون  شد که و واقع6  

 نظر منما زیرا او را رد   قامتش  و بلندی اش  چهره به«:   گفت  سموئیل  بهخداونداما 7» .  است وی
   دل  بهخداوند نگرد و   ظاهر می  به  انسان نگرد، زیرا که  نمی  انسان  مثلخداوند  ، چونکه ام کرده
 را   اینخداوند«:   گذرانید، و او گفت ، او را از حضور سموئیل  را خوانده و یسا ابیناداب8 ».نگرد می

و 10 ».  است ا نیز برنگزیده ر  اینخداوند«:   را گذرانید و او گفت و یسا شماه9 ».  است نیز برنگزیده
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 اینها را خداوند«:   یسا گفت  به  گذرانید و سموئیل  پسر خود را از حضور سموئیل یسا هفت
  ».  است برنگزیده
 و   است کوچکتر هنوز باقی«:  گفت» . شدند  تمام آیا پسرانت«:   یسا گفت  به و سموئیل11  
 اینجا   تا او به  و او را بیاور، زیرا که بفرست«:  یسا گفت   به و سموئیل» .چراند  را می  او گله اینک

و . منظر بود  و خوش رو و نیکوچشم ، او را آورد، و او سرخ  فرستاده پس12 ». ست نش نیاید نخواهیم
،   را گرفته  روغن  حقه  سموئیل پس13 ».  است  همین  زیرا که  کن  مسح، او را برخاسته«:   گفتخداوند

و .  شد  بر داود مستولیخداوند   بعد روح  روز به و از آن.  نمود  مسح  برادرانش میاناو را در 
  .  رفت  رامه ، به  برخاسته سموئیل
 . ساخت  می  او را مضطربخداوند   بد از جانب روح دور شد، و   از شاؤلخداوند  و روح14  

   آقای پس16 .سازد  می ا تو را مضطرب خد جانب بد از  روح اینک«:  را گفتند  وی  شاؤل و بندگان15
 ماهر باشد   نواختن  بر بربط  را که  هستند امر فرماید تا کسی  حضورت  به  خود را که ما بندگان

» . خود بنوازد، و تو را نیکو خواهد شد  دست  خدا بر تو بیاید به  بد از جانب  روح بجویند، و چون
، نزد   پیدا کرده  من  ماهر باشد برای  نواختن  به  را که  کسی ناآل«:   خود گفت  بندگان  به و شاؤل17
   که  را دیدم لحمی  بیت  پسر یسای اینک«:   گفت  وی  در جواب  از خادمانش و یکی18» . بیاورید من
   است  نیکو صورت  و شخص  زبان  و فصیح  آزموده  و مرد جنگ  شجاعت  ماهر و صاحب  نواختن به
  ».باشد  می ا وی بخداوندو 

، نزد   است  با گوسفندان  داود را که پسرت«:  ، گفت  نزد یسا فرستاده  قاصدان  شاؤل پس19  
   دست ، به  گرفته  بزغاله  و یک  شراب  مشگ  و یک  از نان  بار االغ  یسا یک آنگاه20» .  بفرست من

ار  را بسی  ایستاد و او وی  حضور وی به،   آمده و داود نزد شاؤل21 . فرستاد پسر خود داود نزد شاؤل
   بماند زیرا که داود نزد من«:  ، گفت  نزد یسا فرستاده و شاؤل22 . و سالحدار او شد  داشت دوست

 داود  آمد که  می  خدا بر شاؤل  بد از جانب  روح  که شد هنگامی  می و واقع23 ». آمد پسند  نظرم به
 بد از او  شد و روح  می  حاصل  و صحت  را راحت ، و شاؤل واختن  خود می  دست ، به  گرفته بربط
  . رفت می
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   در یهودیه  که ، در سوکوه  نموده جمع   جنگ  لشکر خود را برای و فلسطینیان17    

   اسرائیل  و مردان و شاؤل2 . اردو زدند دمیم در افس  و عزیقه  سوکوه  شدند، و در میان ، جمع است
 از   بر کوه و فلسطینیان3 . کردند آرایی  صف  فلسطینیان له مقاب ، به  اردو زده  ایاله دره، در   شده جمع
  . بود  ایشان  در میان ند، و دره دیگر ایستاد  طرف  به  بر کوه  ایستادند، و اسرائیلیان  طرف یک

  آمد، و رون از شهر جت بود بی  که  جلْیات  به  مسمی  مرد مبارزی  فلسطینیان و از اردوی4  
 بود،   ملبس  فلسی  زره  و به  داشت و بر سر خود، خود برنجینی5 . بود  وجب  و یک  ذراع  شش قدش
   کتفهایش ن و در میا  برنجین بندهای  ساق و بر ساقهایش6 . بود برنج   هزار مثقال  پنج اش  زره و وزن
ود، و  ب  آهن  ششصد مثقال اش  و سرنیزه ن نورد جوالهگا  مثل اش  نیزه و چوب7 . بود  برنجین مزراق

  چرا بیرون«:   گفت  ایشان  را صدا زد و به  اسرائیل ، افواج و او ایستاده8 . رفت  او می  پیش سپردارش
  خصی خود ش ؟ برای  شاؤل  و شما بندگان  نیستم  فلسطینی  نمودید؟ آیا من آرایی ، صف آمده

   شما خواهیم ، مرا بکشد، ما بندگان  کرده  جنگ  او بتواند با مناگر9 . درآید برگزینید تا نزد من
و 10 ». خواهید نمود را بندگی، ما   ما شده  شما بندگان ، او را بکشم  آمده  بر او غالب شد، و اگر من

   بدهید تا با هم  من  به شخصی.  آورم  می  ننگ  را به  اسرائیل  امروز فوجهای من«:   گفت فلسطینی
،   شده  را شنیدند، هراسان  فلسطینی  سخنان  این  اسرائیلیان  و جمیع  شاؤل و چون11 ».  نماییم نگج

  .بسیار بترسیدند
 پسر بود،  ، و او را هشت  داشت  یسا نام  یهودا بود که لحم  مرد افراتی بیت و داود پسر آن12  
،   شده  یسا روانه  پسر بزرگ و سه13 . بود ه پیر و سالخورد  مردمان ن در میا  شاؤل  مرد در ایام و آن

 و   الیĤب اش زاده نخست:  بودند  رفته  جنگ  به  که  پسرش  سه و اسم.  رفتند  جنگ  به  شاؤل در عقب
   رفته  شاؤل  در عقب زرگ ب  سه و داود کوچکتر بود و آن14 . بود  شماه  و سوم  ابیناداب مشدو

و 16 . بچراند لحم  پدر خود را در بیت کرد تا گوسفندان  می  آمد و رفت داود از نزد شاؤل و15 .بودند
  . ساخت  روز خود را ظاهر می آمد و چهل  می  و شام  صبح  فلسطینی آن

   و این  برشته  غله  از این  ایفه  یک  برادرانت  جهت  به ناآل«:   پسر خود داود گفت و یسا به17  
   سردار هزاره  پنیر را برای  قطعه  ده و این18.   بشتاب  اردو نزد برادرانت  را بگیر و به  نان  قرص ده

  ». بگیر ای  نشانی  و از ایشان  بپرس  برادرانت  ببر و از سالمتی ایشان
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   جنگ  بودند و با فلسطینیان  ایاله  در دره  اسرائیل  مردان  و آنها و جمیع و شاؤل19  
  ، چنانکه  و برداشته  واگذاشت  چوپان  دست  را به ، گله  برخاسته  داود بامدادان پس20. کردند می

  ، برای فته ر  بیرون  میدان  لشکر به  که  سنگر اردو رسید وقتی ، و به  بود برفت یسا او را امر فرموده
داود و 22 . کردند آرایی  لشکر صف  مقابل ه لشکر ب  و فلسطینیان و اسرائیلیان21 .زدند  می  نعره جنگ
  سالمتی، آمد و   لشکر دویده  سوی  سپرد و به  اسباب  نگاهبان  دست  به  داشت  را که اسبابی
   که  جتی  مرد مبارز فلسطینی  آن کرد، اینک  گفتگو می  با ایشان و چون23 . خود را بپرسید برادران
  .و داود شنید   گفت  سخن  پیش ، مثل  برآمده  بود، از لشکر فلسطینیان  جلْیات اسمش
. ، بسیار ترسیدند  فرار کرده  مرد را دیدند، از حضورش  آن  چون  اسرائیل  مردان و جمیع24  

   آوردن  ننگ  به آید، دیدید؟ یقینا برای  برمی  مرد را که آیا این«:  گفتند  اسرائیل و مردان25
   دولتمند سازد، و دختر خود را به اوان فر  او را از مال  او را بکشد، پادشاه آید و هر که  برمی اسرائیل

   نزد او ایستاده  را که و داود کسانی26 ».  آزاد خواهد ساخت  در اسرائیل را  پدرش او دهد، و خانه
 بردارد   را از اسرائیل  ننگ  را بکشد و این  فلسطینی  این  که  شخصی به«:  ، گفت  کرده بودند خطاب

   ننگ  را به  حی دای خ  لشکرهای  که  کیست  نامختون  فلسطینی  این  خواهد شد؟ زیرا که چه
   او را بکشد، چنین  که  شخصی به«: ، گفتند  کرده  خطاب  سخنان  همین  او را به و قوم27 »آورد؟

  ».خواهد شد
 بر داود   الیĤب  شنید و خشم  الیĤب گفتند، برادر بزرگش  می  سخن  با مردمان و چون28  
 تکبر  ؟ من  گذاشتی  نزد که  را در بیابان  قلیل  گله  و آن  اینجا آمدی  چه برای«:  ، گفت ده ش افروخته

؟ آیا   کردم  چه ناآل«:  داود گفت29 ». ای  آمده  جنگ  دیدن یرا برای ز دانم  تو را می  دل و شرارت
 او را   و مردمان ر گفت طو  همین ، به  رو گردانیده  دیگری  طرف  به  از وی پس30 »؟  نیست سببی
  . دادند  پیشتر جواب مثل

و 32.  را طلبید  را مخبر ساختند و او وی  شد، شاؤل ، مسموع  داود گفت  که  سخنانی و چون31  
 ».کند  می  جنگ  فلسطینی  با اینرود و  می ات بنده.  او نیفتد  سبب  به  کسی دل«:   گفت  شاؤل داود به

 تو   زیرا که  نمایی  جنگ  تا با وی  بروی  فلسطینی  این  مقابل  به توانی تو نمی«:   داود گفت  به شاؤل33
 پدر   گله ات بنده«:   گفت  شاؤل داود به34 ».  است  بوده  مرد جنگی اش وانی و او از ج  هستی جوان

  ، کشتم  نموده  تعاقب را  آن و من35 . ربودند  از گله ای ، بره  آمده  شیر و خرسی چرانید که خود را می
  ات بنده36 .  و کشتم ، او را زدم  را گرفته او  بلند شد، ریش  من  طرف  به  و چون  رهانیدم و از دهانش
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   از آنها خواهد بود، چونکه  یکی  مثل  نامختون  فلسطینی ؛ و این  را کشت  خرس  شیر و هم هم
 شیر و از   مرا از چنگ  کهخداوند« :  و داود گفت37 ».  است  آورده  ننگ  را به  حی  خدای لشکرهای

برو و «:   داود گفت  به و شاؤل» . خواهد رهانید  فلسطینی  این  رهانید، مرا از دست  خرس چنگ
  ». با تو بادخداوند
 او   به ای  نهاد و زره  بر سرش  داود پوشانید و خود برنجینی  خود را به  لباس و شاؤل38  
 آنها را   برود زیرا که  که خواست  و می  خود بست  را بر لباس داود شمشیرشو 39 .پوشانید
 آنها را  داود پس» . ام  نیازموده  چونکه  رفت توانم با اینها نمی«:   گفت  شاؤل و داود به.  بود نیازموده

ز نهر سوا کرد، ، ا  مالیده  سنگ ، پنج  گرفته  دست  خود را به دستی و چوب40 . آورد از بر خود بیرون
  ، به  گرفته  دست  را به  و فالخنش  خود گذاشت  در انبان ، یعنی  داشت  که  شبانی و آنها را در کیسه

  . شد  نزدیک  فلسطینی آن
   پیش داشت ا برمی ر  سپرش  که  شد و مردی  داود نزدیک  آمد تا به  همی  فلسطینی و آن41  
 خوشرو و  را جوانی، داود را دید و او را حقیر شمرد زی کنده نظر اف و فلسطینی42 .آمد  می رویش

   نزد من دستی  با چوب  که  هستم  سگ آیا من«:   داود گفت  به و فلسطینی43 .نیکومنظر بود
 بیا  نزد من«:   داود گفت  به و فلسطینی44.  کرد  خود لعنت  خدایان  داود را به و فلسطینی» ؟ آیی می

  ».  صحرا بدهم  هوا و درندگان ان مرغ ه تو را ب تا گوشت
   اسم  به ، اما من آیی  می  نزد من  و مزراق تو با شمشیر و نیزه«:   گفت  فلسطینی داود به45  

 خداوند و46 . آیم  نزد تو می ای  آورده  ننگ  او را به  که  اسرائیل  لشکرهای ، خدای  صبایوت یهوه
 کرد، و   جدا خواهم ، سر تو را از تنت خواهد کرد و تو را زده   تسلیم  من  دست امروز تو را به

   زمین  داد تا تمامی  خواهم  زمین  هوا و درندگان  مرغان  را امروز به  لشکر فلسطینیان های الشه
 شمشیر   بهخداوند   که  خواهند دانست  جماعت  این و تمامی47 .  هست  خدایی  در اسرائیل ند کهبدان

  ». ما خواهد داد  دست  و او شما را به استخداوند    از آن  جنگ دهد زیرا که  نمی الصی خ و نیزه
  ه مقابل ، به  شد، داود شتافته  داود نزدیک  مقابله  آمد و به ، پیش  برخاسته  فلسطینی و چون48  
، از   گرفته آن از   برد و سنگی اش  کیسه  خود را به و داود دست49 . لشکر دوید  سوی  به فلسطینی
   خود بر زمین  بر روی  که  او فرو رفت  پیشانی  به  زد، و سنگ  فلسطینی  پیشانی  و به  انداخت فالخن
  .افتاد
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   و در دست ت را زد و کش ، فلسطینی  آمده  غالب  و سنگ  با فالخن  داود بر فلسطینی پس50  
  ، از غالفش  ایستاد، و شمشیر او را گرفته  فلسطینی ، بر آن و داود دویده51 . نبود داود شمشیری

  رز خود را کشته، مبا  فلسطینیان و چون.  جدا کرد  از تنش  را با آن ، سرش کشید و او را کشته
 را تا جت و تا  ، فلسطینیان  زده  و یهودا برخاستند و نعره  اسرائیل و مردان52 .دیدند، گریختند

  رون جت و عق  تا به  شعریم  راه  به  فلسطینیان  و مجروحان نمودند  تعاقب  عقرون های دروازه
 . نمودند  را غارت  ایشان  اردوی برگشتند و  فلسطینیان  نمودن  از تعاقب اسرائیل و بنی53 .افتادند

  .  خود گذاشت  او را در خیمه  آورد اما اسلحه  اورشلیم ، به  را گرفته و داود سر فلسطینی54
 ابنیر   سردار لشکرش رود، به  می  بیرون  فلسطینی  مقابله  به داود را دید که شاؤل  و چون55  
» . دانم  نمی  که  تو قسم  جان  به  پادشاه ای«:  ابنیر گفت» ؟  پسر کیست  جوان  ابنیر، این ای«:  گفت

،  برگشت   فلسطینی  داود از کشتن و چون57» .  پسر کیست  جوان  این  که بپرس«:   گفت پادشاه56
:   را گفت  وی و شاؤل58 .بود   در دستش  فلسطینی  آورد، و سر آن  حضور شاؤل ، به ابنیر او را گرفته

  ».  هستم لحمی  بیت ، یسای ات پسر بنده«:  داود گفت» ؟  تو پسر کیستی  جوان ای«
  

 داود  ل بر د  یوناتان  شد، دل  فارغ شاؤل  با  گفتن  از سخن  چون  شد که و واقع18    

،   را گرفته  وی  روز شاؤل و در آن2.   داشت  دوست  خویش  جان  او را مثل چسبید، و یوناتان
 خود   جان مثل او را   چونکه  با داود عهد بست و یوناتان3.  برگردد  پدرش  خانه  به  که نگذاشت
   داود داد و رخت  را به ، آن  کرده  بود، بیرون  در برش  را که  ردایی و یوناتان4 . بود  داشته دوست

فرستاد   او را می  شاؤل  که  هر جایی و داود به5 . را نیز  و کمربند خویش  و کمان شمشیر خود حتی
 نظر  ، و به  خود گماشت  جنگی  او را بر مردان کرد؛ و شاؤل  می  حرکت ، و عاقالنه رفت  می بیرون
  . افتاد مقبول نیز   شاؤل  نظر خادمان  و به  قوم تمامی

   زنان آمدند که  می  ایشان ، چون گشت  برمی  فلسطینی  داود از کشتن  که  شد هنگامی و واقع6  
   شاؤل  استقبال  به کنان  سرود و رقص  موسیقی  و با آالت  با دفها و شادی  اسرائیل  شهرهای از جمیع
   هزاران شاؤل«: گفتند سراییدند و می کدیگر می ی ، به  کرده  لهو و لعب و زنان7.  آمدند  بیرون پادشاه

 در   سخن  شد، و این  بسیار غضبناک و شاؤل8 ».  است  خود را کشته  هزاران خود را و داود ده
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   سلطنت غیر از پس.  دادند  هزاران  من  دادند و به  هزاران  داود ده به«:  ، گفت  ناپسند آمده نظرش
  . نگریست  بد می  چشم  بر داود به  بعد شاؤل  روز به  از آنو9 »؟  است  باقی  چه برایش
   احوال  شوریده  خانه ، در میان  آمده  خدا بر شاؤل  بد از جانب  روز، روح  آن و در فردای10  
  و شاؤل11 . بود  شاؤل  در دست زراقی و م نواخت  خود می  دست  هر روز به و داود مثل. گردید
   خویشتن  از حضورش اما داود دو مرتبه. » زد  دیوار خواهم داود را تا به«:   گفت،  را انداخته مزراق
  . کنار کشید را به

 را   وی  شاؤل پس13 .  دور شده  با او بود و از شاؤلخداوندترسید زیرا   از داود می و شاؤل12  
. کرد  می  و دخول  خروج  حضور قوم  نمود، و به  خود نصب از نزد خود دور کرد و او را سردار هزاره

 دید   شاؤل و چون15 .بود  می  با ویخداوندنمود، و   می  حرکت  رفتار خود عاقالنه و داود در همه14
 و یهودا داود   اسرائیل اما تمامی16 .بود  می  او هراسان  سبب ند، بهک  می  حرکت  او بسیار عاقالنه که

  .کرد  می  و دخول  خروج شان حضور ای  به داشتند، زیرا که  می را دوست
   برایم فقط.  دهم  می  زنی  تو به  را به  خود میرب  دختر بزرگ اینک«:   داود گفت  به و شاؤل17  
  از نشود بلکه بر او در  من دست«:  گفت  می ؛ زیرا شاؤل»  بکوشخداوند   و در جنگهای  باش شجاع
   در اسرائیل  پدرم  و خاندان  من  و جان  کیستم من«:   گفت  شاؤل و داود به18 ».  فلسطینیان دست
 شود، او   داود داده  به بایست  می  دختر شاؤل  میرب  که و در وقتی19 ».  بشوم  تا داماد پادشاه چیست

  . شد  داده  زنی  به  عدریئیل محوالتی به
   امر وی دادند این  را خبر  شاؤل ؛ و چون داشت  می ، داود را دوست ، دختر شاؤل و میکال20  

 بر او   فلسطینیان  شود و دست  دام  تا برایشدهم  می  وی او را به«:   گفت ؤلو شا21 .را پسند آمد
   خادمان و شاؤل22» . شد  خواهی امروز داماد من«:   گفت  داود بار دوم  به  شاؤل پس» .دراز شود

   و خادمانش  است  از تو راضی  پادشاه اینک«: د، بگویی  شده  در خفا با داود متکلم خود را فرمود که
  ». بشو  داماد پادشاه ن اآل دارند؛ پس  می تو را دوست

آیا در نظر شما «:   داود رسانیدند و داود گفت  سمع  را به  سخنان  این  شاؤل  خادمان پس23  
 او را   شاؤل و خادمان24 ».  حقیرم و  مرد مسکین  من  آنکه ؟ و حال  است  آسان  شدن داماد پادشاه

   بگویید که  داود چنین به«:   گفت و شاؤل25.   است  گفته  طور سخن  این  داود به ، گفتند که خبر داده
  و شاؤل» . شود  کشیده  انتقام  پادشاه  تا از دشمنان  فلسطینیان خواهد جز صد قلفه  مهر نمی پادشاه

  . رساند  قتل  به ان فلسطینی  دست  داود را به فکر کرد که
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   نظر داود پسند آمد که  به  سخن  امر خبر دادند، و این  داود را از این  خادمانش پس26  
 خود  ، با مردان  داود برخاسته پس27.  بود  نشده  هنوز تمام  معین  بشود، و روزهای داماد پادشاه

   را آورد و آنها را تماما نزد پادشاه یشان ا های ، داود قلفه  را کشته  نفر از فلسطینیان  و دویست رفت
 دید و  و شاؤل28.   داد  زنی  به  وی  را به  دختر خود میکال و شاؤل.  بشود گذاشتند، تا داماد پادشاه

 از داود باز  و شاؤل29 . داشت  می  او را دوست ختر شاؤل د و میکال.   با داود استخداوندفهمید که 
  . داود بود  دشمن  اوقات مه ه بیشتر ترسید، و شاؤل

آمدند داود از   می  بیرون  که  آمدند؛ و هر دفعه  بیرون  فلسطینیان  سرداران و بعد از آن30  
  .  یافت  بسیار شهرت  اسمش  جهت کرد، و از این  می  حرکت  عاقالنه  زیاده  شاؤل  خادمان جمیع

  

 فرمود تا داود را   خویش انخادم   جمیع  و به  پسر خود یوناتان  به و شاؤل19    

  پدرم«:  ، گفت  داود را خبر داده ، و یوناتان  داشت  داود بسیار میل  به  پسر شاؤل اما یوناتان2 .بکشند
، خود را   مانده خفی م  را نگاهدار و در جایی  خویشتن  تا بامدادان ن اآل پس.  تو دارد  قصد قتل شاؤل
 ایستاد، و   خواهم باشی  می  تو در آن  که  در صحرایی  پدرم  پهلوی ، به  آمده  بیرون و من3 .  کن پنهان
  ». داد  خواهم ، تو را اطالع ینم بب  کرد و اگر چیزی  گفتگو خواهم  تو با پدرم درباره

 بر  پادشاه«:   را گفت ، وی  رانده  سخن  نیکویی  به  داود نزد پدر خود شاؤل  درباره و یوناتان4  
 تو بسیار نیکو  برای   وی  اعمال ، بلکه  است  نکرده  تو گناه  او به  نکند زیرا که د داود گناه خو بنده
   عظیمی  نجاتخداوند و   را کشت  فلسطینی ، آن  خود نهاده  دست  را به  خویش و جان5 .  است بوده
   گناه تقصیری  بی  خون  به چرا ؛ پس  شدی ، شادمان  را دیده  نمود و تو آن  اسرائیل  تمامی  جهت به

   به  خورد که  قسم ، و شاؤل  گرفت  گوش  یوناتان  سخن  به و شاؤل6» .  بکشی سبب ، داود را بی کرده
   سخنان  این  او را از همه  داود را خواند و یوناتان  یوناتان آنگاه7 . نخواهد شد او کشتهخداوند   حیات

  .بود  می  در حضور وی  سابق  ایام ، او مثل  آورده اؤل داود را نزد ش خبر داد و یوناتان
 کشتار   را به ، ایشان  کرده  جنگ  و با فلسطینیان  رفت ، داود بیرون  شده  واقع و باز جنگ8  
 آمد و او در   بر شاؤلخداوند   بد از جانب و روح9 . فرار کردند  داد و از حضور وی  شکست عظیمی
  و شاؤل10 . تنواخ  خود می  دست  و داود به  داشت  را در دست  خویش اق، مزر  خود نشسته خانه
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   را به  و مزراق  بگریخت اما او از حضور شاؤل.  دیوار بزند  خود تا به  داود را با مزراق  که خواست
  .  یافت  نجات  شب ، آن دیوار زد و داود فرار کرده

.  او را بکشند  نمایند و در صبح  را نگاهبانی ا آن داود فرستاد ت  خانه  به  قاصدان و شاؤل11  
  ، فردا کشته  نکنی  خود را خالص  جان اگر امشب«:  ، گفت  داود، او را خبر داده ، زن اما میکال

 .  یافت ، نجات  شد و فرار کرده ، او روانه  فرو هشته  داود را از پنجره  میکال پس12 ». شد خواهی
 را با  ، آن نهاده   بز زیر سرش  از پشم  را در بستر نهاد و بالینی ، آن را گرفته   ترافیم اما میکال13

   شاؤل پس15 .  بیمار است اود را بگیرند، گفت تا د  فرستاده  قاصدان  شاؤل و چون14 . پوشانید رخت
و 16 ». را بکشم بیاورید تا او  زد من ن او را بر بسترش«:   را فرستاد تا داود را ببینند و گفت قاصدان

   به و شاؤل17.  بود  بز زیر سرش  پشم  در بستر و بالین  ترافیم  شدند، اینک  داخل  قاصدان چون
  و میکال»  یابد؟  تا نجات  را رها کردی  و دشمنم  دادی  فریب  مرا چنین  چه برای«:   گفت میکال
  »؟  تو را بکشم  چه ای؛ بر مرا رها کن«:   گفت  من  او به  داد که  را جواب شاؤل

   با وی  شاؤل ، از هر آنچه  آمده  رامه  به  و نزد سموئیل  یافت ، رهایی و داود فرار کرده18  
 را خبر   شاؤل پس19 . شدند  ساکن ، در نایوت  رفته ل، و او و سموئی  بود، او را مخبر ساخت کرده
 داود فرستاد، و   گرفتن  برای  قاصدان و شاؤل20» .  است  رامه  داود در نایوت اینک«: ، گفتند داده
،   است  ایستاده  ایشان  پیشوایی  به  را که کنند و سموئیل  می  نبوت  انبیا را دیدند که  جماعت چون
   را خبر دادند، قاصدان  شاؤل و چون21 . کردند  نیز نبوت ، ایشان  آمده  شاؤل  خدا بر قاصدان روح

  . کردند  نیز نبوت ، ایشان ستاده فر  سوم  باز قاصدان و شاؤل.  کردند  نیز نبوت ، ایشان دیگر فرستاده
   رسید، سؤال  است  نزد سیخوه  که  بزرگ  چاه  به ، و چون  رفت  رامه  خود او نیز به پس22  
 و23 ». هستند  رامه  در نایوت اینک «:  گفت و کسی» باشند؟  و داود کجا می سموئیل«:  ، گفت کرده
کرد تا  ی م  نبوت رفت  می  که  خدا بر او نیز آمد و در حینی  شد و روح  روانه  رامه  نایوت  آنجا به به
   آن کرد و تمامی  می  نبوت  حضور سموئیل ، به  خود را کنده و او نیز جامه24 . رسید  رامه  نایوت به

  »؟  انبیاست  نیز از جمله اؤلآیا ش«:  گفتند  افتاد، بنابراین  برهنه  شب  آن روز و تمامی
  

  ام  کرده چه«:   گفت  حضور یوناتان ، آمد و به  فرار کرده  رامه و داود از نایوت20    

:   را گفت او وی2 » دارد؟  من  قصد جان  که ام رده ک  گناهی  چه  و در نظر پدرت  چیست و عصیانم

 م بیستفصل / اول سموئیل کتاب



441 

   مرا اطالع  نخواهد کرد جز آنکه و کوچک   بزرگ  امری  پدر من اینک.  مرد تو نخواهی! حاشا«
  ».  نیست دارد؟ چنین ب  مخفی  امر را از من  این  پدرم  چگونه پس. خواهد داد

، و  ام  یافته  در نظر تو التفات داند که  نیکو می پدرت«:  ، گفت  خورده و داود نیز قسم3  
 در   تو که  حیات  و بهخداوند     حیات  به و لکن.  شود  را بداند و غمگین  این گوید مبادا یوناتان می

   را برای د آن بخواه  دلت هر چه«:   داود گفت  به یوناتان4 ».  نیست  بیش  قدم ، یک  و موت  من میان
  ». نمود تو خواهم

.   غذا بنشینم  به باید با پادشاه  می  و من  است  ماه  فردا اول اینک«:   گفت  یوناتان داود به5  
 مرا مفقود بیند، بگو  اگر پدرت6 .  کنم  خود را در صحرا پنهان،  سوم  تا شام  که  بده  مرا رخصت پس

 را آنجا  او  قبیله  تمامی  بشتابد، زیرا که لحم  بیت  شهر خود به  به  نمود که  بسیار التماس داود از من
 خواهد بود؛ و اما اگر بسیار   سالمتی را ات  بنده ، آنگاه  خوب اگر گوید که7 .  است  سالیانه قربانی

   خویش  بنده  نما چونکه  خود احسان  با بنده پس8.   است  شده  جازم  بدی  او به  شود بدانکه غضبناک
  برای زیرا   مرا بکش  باشد، خودت  در من و اگر عصیان.   در آوردیخداوند عهد   به را با خودت

  ».  ببری  مرا نزد پدرت چه
 بر   که  است  شده  جزم  پدرم  از جانب  بدی دانستم زیرا اگر می! حاشا از تو«:   گفت انیونات9  

   درشتی  تو را به اگر پدرت«:   گفت  یوناتان داود به10» ؟ دادم  نمی  اطالع تو بیاید، آیا تو را از آن
و هر » .  صحرا برویم بهبیا تا «:   داود گفت  به یوناتان11»  مرا مخبر سازد؟  که  دهد، کیست جواب

  . صحرا رفتند  به دو ایشان
   پدر خود را مثل  فردا یا روز سوم ، چون  اسرائیل ، خدای  یهوه ای«:   داود گفت  به و یوناتان12  

،   ندهم  را اطالع  و وی  نزد او نفرستم  داود خیر باشد، اگر من  اگر برای  و اینک  آزمودم  وقت این
 بیند،   ضرر تو را صواب و اما اگر پدرم.  نماید  عمل  از این  زیاده  بلکه  این  مثل وناتان ی  بهخداوند13

   همراه  تو باشد چنانکه  همراهخداوند و   بروی  سالمتی  نمود تا به ، رها خواهم  داده  تو را اطالع پس
 خود   لطف بلکه15 ،  تا نمیرم آوری بجا   را با منخداوند  ، لطف  حیاتم  تنها مادام و نه14 . بود پدر من

   زمین روی داود را جمیعا از   دشمنانخداوند که   در وقتی ، هم  ننمایی  ابد قطع  تا به را از خاندانم
   از دشمنان را  اینخداوند   و گفت  داود عهد بست با خاندان   یوناتان پس16 ». باشد  ساخته منقطع

   داد زیرا که ، داود را قسم  با او داشت  که  محبتی  سبب  بار دیگر به انو یونات17 . نماید داود مطالبه
  . داشت  می  خود را دوست  جان ، چنانکه داشت  می او را دوست
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باشد، تو را مفقود   می  تو خالی  جای  و چونکه  است  ماه فردا اول«:   او را گفت و یوناتان18  
   در روز شغل  خود را در آن  که  جایی ، به  فرود شده ودی ز  به و در روز سوم19.  خواهند یافت

   که  انداخت  خواهم  آن  طرف  تیر به  سه و من20 .  بنشین  آزل  سنگ یا و در جانب ب  کردی پنهان
و .   برو و تیرها را پیدا کن  گفت ، خواهم  خود را فرستاده  خادم و اینک21 . اندازم  می  هدف گویا به
 تو   برای  بیا زیرا که آنگاه. ، آنها را بگیر  تو است  طرف  تیرها از این اینک:   گویم خادم  اگر به
   بگویم  چنین  خادم اما اگر به22 . نخواهد بود  ضرری  تو را هیچخداوند   حیات  و به  است سالمتی

   کاری و اما آن23 .  است هتو را رها کردخداوند  برو زیرا  ، آنگاه  توست  طرف  تیرها از آن اینک:  که
  ». ابد خواهد بود  و تو تا به  من  در میانخداوند، اینک   گفتگو کردیم  آن  و تو درباره  من که

   غذا خوردن  برای  رسید، پادشاه  ماه  اول و چون.  کرد  داود خود را در صحرا پنهان پس24  
   ایستاده ، و یوناتان سند، نزد دیوار نشسته بر م  عادتش  خود بر حسب  در جای و پادشاه25.  نشست

  . بود  داود خالی ، و جای  نشسته  شاؤل  پهلوی بود و ابنیر به
.  ، طاهر نیست  شده  بر او واقع چیزی«: برد  می  زیرا گمان  نگفت  روز هیچ  در آن و شاؤل26  

   به  شاؤل پس.  بود  داود نیز خالی ی بود، جا  روز دوم  که  ماه  اول و در فردای27 »!  طاهر نیست البته
   در جواب یوناتان28»   غذا نیامد؟  امروز به  دیروز و هم چرا پسر یسا، هم«:   گفت پسر خود یوناتان

   مرا رخصت تمنا اینکه:  و گفت29 . برود لحم  بیت  نمود تا به  بسیار التماس داود از من«:   گفت شاؤل
 در نظر  ن اگر اآل ؛ پس  است ا امر فرموده مر  و برادرم  است در شهر قربانی ما را   زیرا خاندان بدهی

  ».  است  نیامده  پادشاه  سفره  به  جهت از این.   خود راببینم  تا برادران  بشوم ، مرخص  یافتم تو التفات
انگیز،  تنه پسر زن کردنکش ف ای«:  ، او را گفت  شده  افروخته  بر یوناتان  شاؤل  خشم آنگاه30  
 ؟ ای  اختیار کرده  مادرت  عورت  خود و افتضاح  افتضاح  جهت  تو پسر یسا را به  که دانم آیا نمی

  پس.  تو پایدار نخواهید ماند  باشد، تو و سلطنت  زنده  زمین  پسر یسا بر روی  که زیرا مادامی31
   را جواب  پدر خود شاؤل یوناتان32» .د خواهد مر  البته  بیاور زیرا که  و او را نزد من  بفرست ناآل

  »؟  است  کرده چرا بمیرد؟ چه«:   را گفت ، وی داده
 بر   پدرش  که  دانست  یوناتان پس.  تا او را بزند  او انداخت  خود را به  مزراق  شاؤل آنگاه33  

  ، طعام  ماه  دوم و در روز  برخاست ، از سفره  شدت خشم  به و یوناتان34 .  است  داود جازم نکشت
  . بود  ساخته  او را خجل  بود زیرا پدرش  داود غمگین  برای نخورد چونکه
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 پسر  و یک.   رفت  صحرا بیرون  بود، به  کرده  با داود تعیین  که  در وقتی  یوناتان و بامدادان35  
 پسر  و چون» . پیدا کن  اندازم  می بدو و تیرها را که«:   خود گفت  خادم و به36 . بود  همراهش کوچک

   انداخته  یوناتان  که  تیری  مکان  پسر به و چون37.  از او رد شد  که  انداخت دوید، تیر را چنان می
و 38 »؟  تو نیست  طرف  آن آیا تیر به«:   که ، گفت  پسر آواز داده  در عقب ، یوناتان رفت بود، می
 تیرها را   یوناتان  خادم پس.  منما  و درنگ  کن  تعجیل و  بشتاب  پسر آواز داد که  در عقب یوناتان
. دانستند  امر را می  و داود این اما یوناتان.  نفهمید و پسر چیزی39 .  خود برگشت ، نزد آقای برداشته

  ». شهر ببر  را به برو و آن«:  ت را گف ، وی  خود داده  خادم  خود را به  اسلحه و یوناتان40
  ، سه  افتاده  خود بر زمین  و بر روی  برخاست  جنوبی  بود، داود از جانب فته پسر ر و چون41  
   به و یوناتان42 . کردند تا داود از حد گذرانید ه گری ، با هم  کرد و یکدیگر را بوسیده  سجده مرتبه

  در میانخداوند    که ، گفتیم  خورده  قسمخداوند   نام  ما هر دو به  برو چونکه  سالمتی به«:  داود گفت
 شهر   به  و یوناتان ، برفت  برخاسته پس» . ابد باشد  تو تا به  و ذریه  من  ذریه  و تو و در میان من

  . برگشت
  

   استقبال ، به  شده  لرزان و اخیملک.   رفت  کاهن  نزد اخیملک  نوب و داود به21    

  پادشاه«:   گفت  کاهن  اخیملک داود به2 »؟ ت با تو نیس  و کسی چرا تنها آمدی«:  ، گفت داود آمده
 تو امر   به  و از آنچه فرستم  تو را می  که  کاری از این:   مأمور فرمود و مرا گفت  کاری مرا به
   در دست  چه ن اآل پس3 .  نمودم  جا تعیین  و فالن فالن   را به  نیابد، و خادمان  اطالع  کسی فرمودم
  ».  بده  من  به  حاضر است هر چهیا    نان  قرص ؟ پنج داری

،   هست  مقدس  نان ، لیکن  نیست  من  در دست  عام  نان هیچ«:   داود گفت  در جواب کاهن4  
  به«:   گفت  کاهن داود در جواب5 ». باشند  بازداشته  را از زنان ، خویشتن اگر خصوصا خادمان

 بود،   مقدس  جوانان  ظروف  آمدم  بیرون اند و چون ده از ما دور بو  روز زنان  سه  در این  که درستی
،   کاهن پس6 ».  است  شده  مقدس  در ظرف یگری امروز د  خصوصا چونکه  است  عام  بطوری و آن
   برداشتهخداوند از حضور   که  نبود غیر از نان تقدمه  در آنجا نانی  او داد زیرا که  را به  مقدس نان
  . بگذارند  گرم  نان ز برداشتنش بود، تا در رو شده
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خداوند  حضور   بود، به  ادومی  دوآغ  به'  مسمی  که  شاؤل  از خادمان  روز یکی و در آن7  
  . بود  شاؤل  شبانان ، و بزرگترین  داشت اعتکاف
 شمشیر و  ، زیرا که  یا شمشیر نیست  نیزه آیا اینجا در دستت«:   گفت  اخیملک و داود به8  
 شمشیر  اینک«:   گفت کاهن9 ». بود  تعجیل  به  کار پادشاه ه چونک ام  را با خود نیاورده ویش خ سالح
   آن خواهی اگر می.   است  ملفوف  جامه  ایفود به ، در پشت  کشتی  ایاله  در دره  که  فلسطینی جلیات

   را به آن.   نیست  دیگری،  آن مثل«:  داود گفت» .  در اینجا نیست  بگیر، زیرا غیر از آن را بگیری
  ».  بده من

و 11 . آمد  جت ، ملک ، نزد اخیش کرده فرار  ، از حضور شاؤل  روز برخاسته  داود آن پس10  
 سرود   کنان  او رقص ؟ و آیا در باره  نیست  زمین  داود، پادشاه آیا این«:  او را گفتند  اخیش خادمان
 را   سخنان و داود این12 »؟  خود را کشت  هزاران  داود دهد را و خو  هزاران  شاؤل ، نگفتند که خوانده
 رفتار خود راتغییر  و در نظر ایشان13 . جت بسیار بترسید ، ملک ز اخیش، ا  خود جا داده در دل
 را بر   دهنش کشید و آب  می  در خط های  نمود، و بر لنگه  را دیوانه  خویشتن  حضور ایشان ، به داده
   دیوانه بینید که  را می  شخص  این اینک«:   خود گفت  خادمان  به و اخیش14 . ریخت می خود  ریش
 را آوردید تا نزد   شخص  این  که  هستم  دیوانگان  به آیا محتاج15  آوردید؟ او را چرا نزد من.  است
  » بشود؟  من  خانه  داخل  شخص  کند؟ و آیا این  دیوانگی من
  

   و تمامی  برادرانش و چون.  فرار کرد  عدالم  مغاره ، به رفتهو داود از آنجا 22    

  دار و هر که  بود و هر قرض  در تنگی و هر که2 .شنیدند، آنجا نزد او فرود آمدند   پدرش خاندان
  . سردار شد و تخمینا چهار صد نفر با او بودند  آمدند، و بر ایشان ، نزد او جمع  داشت  جان تلخی

   و مادرم  پدرم تمنا اینکه«:   گفت  موآب  پادشاه ، به  رفته  موآب  مصْفه  آنجا بهو داود از3  
 برد و   موآب  را نزد پادشاه  ایشان پس4» . خواهد کرد  چه  من  خدا برای نزد شما بیایند تا بدانم

در  «  که ود گفت دا  به و جاد نبی5 .ند بود  مالذ بود، نزد او ساکن  داود در آن  که  روزهایی تمامی
   حارث  جنگل  و به  داود رفت پس» . یهودا برو  زمین ، به  شده  روانه  منما بلکه  مالذ دیگر توقف این

  .درآمد
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، زیر   در جبعه و شاؤل. اند  بودند پیدا شده  با وی  که  داود و مردمانی  شنید که و شاؤل6  
   او ایستاده  در اطراف  خادمانش ، و جمیع  دستش در اش  بود، و نیزه  نشسته  در رامه  بلوط درخت
آیا !  بشنوید  بنیامینیان  ای حال«:   بودند، گفت  ایستاده  در اطرافش  که  خادمانی  به و شاؤل7. بودند

ها و   شما را سردار هزاره  شما کشتزارها و تاکستانها خواهد داد و آیا همگی  جمیع پسر یسا به
   ندهد که  مرا اطالع ، کسی انگیز شده  فتنه  شما بر من  جمیع که8 ؟ اختها خواهد س سردار صده

شود تا مرا خبر دهد   نمی  غمگین  من  برای ؟ و از شما کسی  است  با پسر یسا عهد بسته پسر من
   ادومی و دوآغ9 »؟ هست امروز   بنشیند چنانکه  تا در کمین  است  مرا برانگیخته  بنده  پسر من که
   نزد اخیملک  نوب  به  که پسر یسا را دیدم«:   گفت  بود، در جواب  ایستاده  شاؤل  با خادمان که
   او داد و شمشیر جلْیات  به ای  نمود و توشه  سؤالخداوند  از  وی و او از برای10 . درآمد اخیتوب بن

  ». او داد  را نیز به فلسطینی
 در   را که  پدرش  خاندان  کاهنان  و جمیع  کاهن وباخیت  بن ، اخیملک  فرستاده  پادشاه پس11  
او » . بشنو  پسر اخیتوب ای«:   گفت و شاؤل12.  آمدند  نزد پادشاه  ایشان  بودند طلبید، و تمامی نوب
   به  اینکه  انگیختید به  فتنه تو و پسر یسا چرا بر من«:   او گفت  به شاؤل13 »!  آقایم  ای لبیک«:  گفت
 بنشیند  ، در کمین  برخاسته  ضد من  تا به  نمودی  از خدا سؤال  وی  و برای  و شمشیر دادی  نان وی

  »؟  است  امروز شده چنانکه
 باشد و او   داود امین  مثل  که  بندگانت  از جمیع کیست«:   گفت  پادشاه  در جواب اخیملک14  

   نمودن  سؤال آیا امروز به15 .  است مکرم تو   تو و در خانه ک شری  و در مشورت  است داماد پادشاه
   پدرم  خاندان  جمیع  خود و به  بنده  کار را به  این پادشاه.  ؟ حاشا از من  کردم  او شروع از خدا برای

   اخیملک ای«:   گفت پادشاه16» . بود  یا زیاد ندانسته  چیزها کم  از این ات  بنده اسناد ندهد زیرا که
  ». خواهید مرد  البته  پدرت ندان خا تو و تمامی

خداوند   ، کاهنان برخاسته«:   بودند، گفت  ایستاده  حضورش  به  که  شاطرانی  به  پادشاه آنگاه17  
  کند، مرا اطالع  او فرار می  دانستند که  و با اینکه  نیز با داود است  ایشان  دست را بکشید زیرا که

   هجومخداوند  ، بر کاهنان  خود را دراز کرده  دست خواستند که ن  پادشاه اما خادمان» .ندادند
،   برخاسته  ادومی و دوآغ» . آور  حمله تو برگرد و بر کاهنان«:   گفت  دوآغ  به  پادشاه پس18 .آورند

و 19 .  روز کشت وشیدند، در آنپ  می  ایفود کتان  نفر را که  آورد و هشتاد و پنج  حمله بر کاهنان
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 و   و شیرخوارگان  و اطفال  و زنان  شمشیر زد و مردان  دم  به  است  شهر کاهنان ا نیز که ر نوب
  .  شمشیر کشت  دم  را به  و گوسفندان  و االغان گاوان

 داود  ، در عقب  یافته ، رهایی  داشت  ابیاتار نام  که اخیتوب  بن  اخیملک  از پسران اما یکی20  
 ابیاتار  داود به22 .  را کشتخداوند   کاهنان  شاؤل  که د را مخبر ساختو ابیاتار داو21. فرار کرد

  پس.   مخبر خواهد ساخت  را البته  او شاؤل  که  در آنجا بود، دانستم  ادومی  دوآغ  که روزی«:  گفت
د  قص  زیرا هر که  و مترس  بمان نزد من23.   شدم  پدرت  خاندان  اهل  تمامی  شدن  کشته  باعث من
  ». بود  خواهی  محفوظ  نزد من و لکن.   تو نیز خواهد داشت دارد، قصد جان   من جان

  

ند و کن  می  جنگ  با قعیله  فلسطینیان اینک«: ، گفتند  داود خبر داده و به23    

 را   فلسطینیان  و این آیا بروم«:  ، گفت  کرده سؤالخداوند و داود از 2 ».نماید  می خرمنها را غارت
و 3» .  کن  را خالص ، قعیله  داده  را شکست برو و فلسطینیان«:   داود گفت  بهخداوند» ؟  دهم ستشک

   مقابله  اگر به  زیاده  چند مرتبه پس.  ترسیم  اینجا در یهودا می اینک«:  را گفتند داود وی مردمان
  ».  برویم  قعیله  به  فلسطینیان لشکرهای

   قعیله برخیز به«:  ، گفت  داده  او را جوابخداوند نمود و   سؤالخداوندو داود بار دیگر از 4  
 رفتند و با   قعیله  به و داود با مردانش5 ». داد  تو خواهم  دست  را به ان فلسطینی  من برو زیرا که
 داود  پس.  کشتند  کشتار عظیمی  را به  را بردند، و ایشان  ایشان ، مواشی  کرده  جنگ فلسطینیان

  . داد  را نجات  قعیله نانساک
 . خود آورد کرد، ایفود را در دست فرار   قعیله  نزد داود به  اخیملک  ابیاتار بن  که و هنگامی6  

   سپرده  من  دست خدا او را به«:   گفت  و شاؤل  است  آمده  قعیله  داود به  خبر دادند که  شاؤل و به7
  و شاؤل8 ».  است  گشته ، محبوس  شده داخلبندها دارد  شتها و پ  دروازه  که  شهری ، زیرا به است
  . نماید  را محاصره دانش، داود و مر  فرود شده  قعیله  طلبید تا به  جنگ  را برای  قوم جمیع

:   گفت  ابیاتار کاهن ، به  است  او اندیشیده  را برای  شرارت  شاؤل  که  داود دانستو چون9  
   شاؤل  که است  شنیده ات ، بنده  اسرائیل ، خدای  یهوه ای«:  و داود گفت10 ». بیاور ایفود را نزدیک«

   دست  مرا به  قعیله آیا اهل11 . کند  شهر را خراب  خاطر من  به بیاید تا  قعیله  به  دارد که عزیمت
  ، خدای وه یه ، خواهد آمد؟ ای  است  شنیده ات  بنده  چنانکه  خواهند نمود؟ و آیا شاؤل او تسلیم
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:  داود گفت12 ».او خواهد آمد «  که گفتخداوند » .  خود را خبر دهی  بنده  آنکه ، مسألت اسرائیل
  تسلیم « گفت کهخداوند » خواهند نمود؟  تسلیم  شاؤل  دست  مرا به  مرا و کسان  قعیله آیا اهل«

  ».خواهند نمود
 رفتند و هر   بیرون ، از قعیله  برخاسته تخمینا ششصد نفر بودند،  که  داود و مردانش پس13  
، از  ست ا  فرار کرده  داود از قعیله  خبر دادند که  شاؤل  به و چون.  توانستند بروند، رفتند  که جایی
   توقف  زیف  در بیابان  و در کوهی  در مالذها نشست و داود در بیابان14 . بازایستاد  رفتن بیرون
  . ننمود  تسلیم  دستش  او را بهخداوند  طلبید، لیکن او را می   روزه مه ه و شاؤل. نمود

   در جنگل  زیف یابانو داود در ب.   است  آمده  او بیرون  قصد جان  به  شاؤل و داود دید که15  
:  و او را گفت17 . نمود  خدا تقویت  او را به دست،   آمده  جنگل ، به ، پسر شاؤل و یوناتان16 . بود ساکن

 شد، و   خواهی  پادشاه ، و تو بر اسرائیل  تو را نخواهد جست ، شاؤل  پدر من  دست  زیرا که مترس«
خداوند   حضور  به و هر دو ایشان18 ».داند  را می  نیز این  شاؤل رم بود و پد  تو خواهم  دومین من

  .  خود رفت  خانه  به  و یوناتان  برگشت  جنگل عهد بستند و داود به
   حخیله  در کوه  جنگل آیا داود در مالذهای«: ، گفتند  آمده  جبعه  به  نزد شاؤل انو زیفی19  

   دلت  چنانکه  پادشاه  ای پس20 ؟  است  نکرده د را نزد ما پنهان، خو  است  بیابان  جنوب  طرف  به که
» .  نماییم  تسلیم اه پادش  دست  او را به  که  است  ما این  دارد بیا و تکلیف  آمدن  آرزو برای کمال

 بروید و  پس22 . نمودید  دلسوزی  بر من د چونکه باشی  مبارکخداوند  شما از جانب«:   گفت شاؤل21
 او را   که  کیست کند ببینید و بفهمید، و دیگر اینکه  می  آمد و رفت  را که ، جایی  نموده بیشتر تحقیق
   ببینید و جمیع پس23 .کند  بسیار با مکر رفتار می  که شد  گفته  من ، زیرا به  است در آنجا دیده

 باز رسانید تا   من  را به  حال کند، بدانید و حقیقت  می  خود را در آنها پنهان  را که  مخفی مکانهای
  پس24 ». کرد  یهودا پیدا خواهم های ره هزا  باشد او را از جمیع  زمین و اگر در این.  با شما بیایم

  . رفتند  زیف  به  شاؤل  روی ش، پی برخاسته
 و  و شاؤل25 . صحرا بودند  جنوب  طرف  به ربه در ع  معون  در بیابان و داود و مردانش  
   معون ، در بیابان  فرود آمده  داود را خبر دادند، او نزد صخره و چون.  او رفتند  تفحص  او به مردان
   طرف  یک  به و شاؤل26 . نمود  تعاقب  معون  در بیابانا را شنید، داود ر  این  چون و شاؤل.  شد ساکن
و .  بگریزد  از حضور شاؤل  که شتافت و داود می.   دیگر کوه  طرف  به  و داود و کسانش رفت  می کوه

   نزد شاؤل اما قاصدی27 . را بگیرند  نمودند تا ایشان طه را احا  داود و کسانش  و مردانش شاؤل
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   از تعاقب  شاؤل پس28 ».اند  آورده  حمله  زمین  به ان فلسطینی  و بیا زیرا که اببشت«:  ، گفت آمده
و 29 . نامیدند  محلقوت  را صخره کان م  آن بنابراین.   رفت  فلسطینیان  مقابله ، به  داود برگشته نمودن

  . شد  ساکن  جدی  عین ، در مالذهای داود از آنجا برآمده
  

،   او را خبر داده  که  فلسطینیان  از عقب  شاؤل  برگشتن شد بعد از و واقع24    

   را از تمامی  هزار نفر برگزیده  سه و شاؤل2 ».  است  جدی  عین اود در بیابان د اینک«: گفتند
   به  سر راه و به3 .  رفت  کوهی  بزهای های بر صخره   داود و کسانش  جستجوی ، برای  گرفته اسرائیل
 خود را   شد تا پایهای  آن  داخل و شاؤل.  بود، رسید ای  در آنجا مغاره  که ان گوسفند آغلهای
  اینک«:  را گفتند  داود وی و کسان4.  بودند  نشسته  مغاره  او در جانبهای و داود و کسان. بپوشاند
 نمود تا هر   خواهم  تسلیم  دستت  تو را به  همانا دشمن  که  است  داده  تو وعده بهخداوند    که روزی
و 5 . برید  را آهسته  شاؤل  ردای من، دا و داود برخاسته» .  نمایی  او عمل  پسند آید به  در نظرت چه

 خود   کسان و به6 . بود یده را بر  شاؤل  دامن  که  جهت  شد از این  داود مضطرب  دل بعد از آن
 خود  ، و دست  بکنمخداوند   خود مسیح آقای   امر را به  این  کهخداوند   از جانب حاشا بر من«:  گفت

   توبیخ  سخنان  این  خود را به  داود کسان پس7» . است خداوند   او مسیح  چونکه را بر او دراز نمایم
  .  گرفت  خود را پیش ، راه  برخاسته  از مغاره  برخیزند، و شاؤل  بر شاؤل  که  را نگذاشت ، ایشان نموده

  ای«:  ، گفت  صدا زده  شاؤل  و در عقب  رفت  بیرون ، از مغاره اود برخاسته، د و بعد از آن8  
و 9 . کرد ، تعظیم  شده  خم  زمین بهداود رو  ،  خود نگریست  عقب  به  شاؤل و چون» .  پادشاه آقایم

 .دارد تو  اذیت داود قصد  گویند اینک  می  که شنوی  را می  مردم چرا سخنان«:   گفت  شاؤل داود به
   تسلیم  من  دست  امروز به  تو را در مغارهخداوند   چگونه  که  است  دیده ز چشمانت امرو اینک10

   خود را بر آقای  دست ، گفتم  نموده  بر تو شفقت ، اما چشمم  تو را بکشم  گفتند که نمود، و بعضی
 خود را در   ردای  و دامن  کن حظه مال  پدرم و ای11 .  استخداوند   مسیح ، زیرا که  دراز نکنم خویش
 در   و خیانت  بدی  که  و ببین ، بدان  و تو را نکشتم  تو را بریدم  جامه ، زیرا از اینکه  ببین  من دست
 .  را گرفتار سازی  تا آن کنی می مرا شکار  اما تو جان.  ام  نکرده  تو گناه ، و به  نیست  من دست

 بر تو   من اما دست.  مرا از تو بکشد انتقام خداوند نماید، و  حکم و تو   من در میانخداوند 12
 بر   من شود، اما دست  صادر می  از شریران  شرارت گوید که  می  قدیمان  مثل چنانکه13 .نخواهد شد
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   او را تعاقب  که آید و کیست  می  بیرون  اسرائیل  پادشاه  که  کیست و در عقب14 . شدتو نخواهد
 و   من داور باشد و میانخداوند   پس15 !  کیک  یک  در عقب  بلکه ای رده م  سگ ، در عقب ینمای می

  ». تو برهاند  کند و مرا از دست  مرا با تو فیصل ، دعوی  کرده  نماید و مالحظه تو حکم
   ای  آواز توست آیا این«:   گفت  شد، شاؤل  فارغ  شاؤل  به  سخنان  این  داود از گفتن و چون16  
 نیکوتر  تو از من«:   داود گفت و به17 . ، گریست آواز خود را بلند کرده  و شاؤل»  داود؟ پسر من
و تو امروز ظاهر 18 .  تو رسانیدم  بد به  جزای و من   رسانیدی  من  نیکو به  تو جزای  زیرا که هستی
 . ، و مرا نکشتی  کرده  تو تسلیم ست د مرا بهخداوند    چونکه  نمودی  احسان  من  به  چگونه  که کردی

   نیکویی  تو را بهخداوند   رها نماید؟ پس  نیکویی و را به را بیابد، آیا ا  خویش  دشمن و اگر کسی19
 شد و   خواهی  پادشاه  البته  کهدانم  می  اینک و حال20 .  کردی  من روز به ام  آنچه  سبب جزا دهد به

   بخور کهخداوند   به  قسم  من  برای ن اآل پس21 . خواهد گردید  ثابت تو  در دست  اسرائیل سلطنت
   شاؤل و داود برای22» .  محو نکنی  پدرم  مرا از خاندان ، و اسم  نسازی  مرا منقطع  ذریه بعد از من

  . آمدند  خویش  مأمن  به  و داود و کسانش  خود رفت  خانه  به  خورد، و شاؤل قسم
  

  گری  نوحه ، از برایش  شده  جمع  اسرائیل  نمود، و تمامی وفات  و سموئیل25    

  . فرود شد  فاران  بیابان ، به و داود برخاسته.  نمودند  دفن  در رامه اش نمودند، و او را در خانه
 هزار   بود و سه  مرد بسیار بزرگ  بود و آن  در کرمل  امالکش  بود که  کسی و در معون2  

   نابال  شخص  آن و اسم3 .برید  می  پشم مل خود را در کر ، و گوسفندان  داشتگوسفند و هزار بز
درفتار و  و ب دل  مرد سخت اما آن. منظر بود  و خوش  فهم  نیک  زن و آن.   ابیجایل  زنش بود و اسم
  .برد  می  خود را پشم  گله نابال   شنید که و داود در بیابان4 . بود  کالیب از خاندان

   برآیید و نزد نابال  کرمل به «  که  خود گفت  خادمان  فرستاد و داود به  خادم  داود ده پس5  
   بر تو باد و بر خاندان  و سالمتی  باش زنده:  گویید و چنین6 . او را بپرسید  سالمتی  من زبان، از  رفته
 در   تو که  شبانان  و به  داری نبرندگا  پشم  که ام  شنیده نو اآل7 . باشد  سالمتی  داری  و بر هرچهتو
   گم  از ایشان بودند، چیزی   در کرمل  که  روزهایی همه.   نرسانیدیم  نزد ما بودند، اذیت  اوقات این
   یابند زیرا که  در نظر تو التفات  خادمان پس.   و تو را خواهند گفت  خود بپرس از خادمان8 .نشد

  ».  داود بدهی  و پسرت  بندگانت  بیابد به  دستت  آنچه ا اینکهتمن.  ایم  آمده در روز سعادتمندی
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 . شدند ساکت،   گفته  نابال  داود به  را از زبان  سخنان  این  داود آمدند و جمیع  خادمان پس9  
  ؟ امروز بسا بندگان  و پسر یسا کیست داود کیست«:  ، گفت  داده  داود جواب  خادمان  به و نابال10
  برندگان  پشم  برای  را که  خود را و گوشت  و آب آیا نان11 .گریزند  می  خویش ز آقای ا  یکیهر

 داود   خادمان پس12 »؟ جا هستند بدهم از ک دانم  نمی  که  کسانی  و به ، بگیرم ام  نموده خود ذبح
   مردان داود بهو 13 . مخبر ساختند  سخنان  این  جمیع، داود را از  نمودند و آمده ، مراجعت برگشته

 شمشیر خود را بستند، و داود نیز  و هریک» . از شما شمشیر خود را ببندد هر یک«:  خود گفت
  . ماندند  نفر نزد اسباب  داود رفتند، و دویست  و تخمینا چهارصد نفر از عقب شمشیر خود را بست

 از   داود، قاصدان اینک«:  ، گفت ، خبر داده  نابال ، زن  ابیجایل  به  از خادمانش و خادمی14  
 بسیار   احسان  مردمان و آن15 . نمود  را اهانت یند و او ایشان گو  مرا تحیت  فرستاد تا آقای بیابان

ما نرسید    به ، اذیتی  داشتیم  معاشرت  و با ایشان  در صحرا بودیم  که  روزهایی  ما نمودند و همه به
   و هم  در شب ، هم چرانیدیم  را می  گوسفندان  با ایشان  که زهایی رو و تمام16 . نشد  از ما گم و چیزی

   برای  بدی  زیرا که  باید بکنی  چه  که  و ببین  بدان ن اآل پس17 . حصار بودند  ما مثل ر روز براید
   سخن  با وی  احدی  که  است  پسر بلیعال  حدی  او به ، چونکه  مهیاست  خاندانش  ما و تمامی آقای

  ». نتواند گفت
 گوسفند مهیا   و پنج  شراب  و دو مشگ  نان  گرده ، دویست  نموده  تعجیل  ابیجایل آنگاه18  

، آنها را بر  فته انجیر گر  قرص  و دویست  کشمش  و صد قرص  برشته  خوشه  کیل ، و پنج شده
اما » . آیم  شما می  از عقب  من  بروید و اینک  من پیش«:   خود گفت  خادمان و به19 . االغها گذاشت

آمد،   زیر می  به  کوه ، از سایه  خود سوار شده  بر االغ و چون20 . خبر نداد  هیچ  شوهر خود نابال به
   که  تحقیق به«:  بود و داود گفته21 . برخورد  ایشان  او رسیدند و به  مقابل  به  داود و کسانش اینک
 نشد، و او   گم  چیزی  اموالش  از جمیع  که  داشتم  نگاه  عبث ابان را در بی  شخص  این  مایملک تمامی
   از این  زیاده  بلکه  داود چنین  دشمنان خدا به22 .  است  داده  پاداش  من  به ویی نیک  عوض  را به بدی
  ».  واگذارم  ذکوری  صبح  او تا طلوع  متعلقان  نماید اگر از همه عمل

  به خود   روی  داود به  شد و پیش  پیاده ، از االغ  نموده داود را دید، تعجیل،   ابیجایل و چون23  
 باشد و   تقصیر بر من ، این  آقایم ای«:  ، گفت  افتاده و نزد پایهایش24 . نمود ، تعظیم  افتاده زمین

 مرد  این خود را بر   دل و آقایم25 . کنیز خود را بشنو وید، و سخنان بگ  تو سخن  در گوش کنیزت
   و حماقت  است  نابال ؛ اسمش  است  خودش  مثل  اسمش  نسازد، زیرا که  مشغول  نابال ، یعنی بلیعال
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   حیات  به  آقایم  ای نو اآل26 .  بود، ندیدم  فرستاده  آقایم ه را ک  کنیز تو خادمانی  من لیکن.  با اوست
 خود   دست  به  کشیدن  و از انتقام  خون ز ریختن تو را اخداوند   تو چونکه  جان  حیات  و بهخداوند

   این نو اآل27 . بشوند  نابال  مثل  ضرر آقایم  و جویندگان  دشمنانت ن اآل ، پس  است  نموده منع
.  شود روند، داده  می  آقایم  همراه  که  غالمانی ، به  است  خود آورده  آقای  برای  کنیزت  که ای هدیه

 استوار بنا خواهد نمود،   خانه  آقایم برایخداوند    که  درستی خود را عفو نما زیرا بهو تقصیر کنیز 28
و اگر 29 . تو نخواهد رسید  به  روزهایت م در تما کوشد و بدی می خداوند   در جنگهای  آقایم چونکه

،  ، نزد یهوه  حیات  در دسته  آقایم  برخیزد، اما جان  قصد جانت  تو و به  تعاقب  برای  کسی چه
و 30 .  خواهد انداخت  فالخن  کفه یان را گویا از م  دشمنانت و اما جان.  خواهد شد ، بسته خدایت
ا  آورد، و تو ر ، عمل  است  داده  وعده  آقایم  برای  که  احسانی  همه  بر حسبخداوند   که هنگامی

   دل  لغزش  آقایم  جهت  و به  مصادم  تو سنگ  برای  این آنگاه31  نماید،  نصب پیشوا بر اسرائیل
   آقایم  بهخداوند   باشد؛ و چون  خود را کشیده  انتقام  و آقایم ای  ریخته جهت  بی  خون نخواهد بود که

  ». کنیز خود را بیاد آور  نماید، آنگاه احسان
   من  استقبال وز به امر تو را  باد که ، متبارک  اسرائیل ، خدای یهوه«:   گفت  ابیجایل داود به32  
   و از کشیدن  خون  امروز مرا از ریختن  که  باشی  و تو نیز مبارک  تو مبارک و حکمت33 .فرستاد
 مرا از  ، که  اسرائیل ، خدای  یهوه  حیات  به و لیکن34 .  نمودی  خود منع  دست  به خویش  انتقام

   صبح  تا طلوع ، البته آمدی  نمی  من  استقبال ، به  ننموده  نمود، اگر تعجیل  تو منع  به  اذیت رسانیدن
   بود، از دستش  او آورده  جهت  به  را که  داود آنچه پس35 ».ماند  نمی  باقی  ذکوری  نابال برای

  ».  داشتم ، تو را مقبول  را شنیده  سخنت  که  برو و ببین ات  خانه  به  سالمتی به«:   او گفت ، به پذیرفته
 خود   در خانه  ملوکانه  ضیافت  مثل  او ضیافتی و اینک.   برگشت  نزد نابال ابیجایل  پس36  

   کم ی چیز  صبح  بود و تا طلوع  بسیار مست  بود چونکه  شادمان  در اندرونش  نابال و دل.  داشت می
 او   چیزها را به ن ای ، زنش  رفت  بیرون  از نابال  شراب  چون و بامدادان37 . او خبر نداد یا زیاد به

 روز   بعد از ده  شد که و واقع38 . شد  سنگ  گردید و خود مثل مرده   در اندرونش  کرد و دلش بیان
  . بمرد  که  را مبتال ساخت نابالخداوند 
 عار مرا از   انتقام  کهخداوند باد  مبارک«:  ، گفت  است  مرده  نابال  داود شنید که و چون39  
   سرش  را به  نابال  شرارتخداوند، زیرا   است  داشته  نگاه  خود را از بدی ، و بنده شیده ک  نابال دست

  و خادمان40.  زنی خود بگیرد  تا او را به  گفت  سخن ، با ابیجایل و داود فرستاده» .  است رد نموده
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 تا   است را نزد تو فرستادهداود ما «: ، گفتند  کرده  مکالمه ، با وی  آمده  کرمل  به داود نزد ابیجایل
   کنیزت اینک«:   شد و گفت  خم  زمین ، رو به و او برخاسته41» . بگیرد  زنی  به  خویش تو را برای

   و بر االغ ، برخاست  نموده  تعجیل و ابیجایل42 ». خود را بشوید  آقای  خادمان ی تا پایها  است بنده
  . او شد ، زن  داود رفته  قاصدان  شدند و از عقب نه روا  همراهش  کنیزش خود سوار شد و پنج

 دختر خود،  و شاؤل44 .او شدند   زن  و هردو ایشان  را نیز گرفت و داود اخینوعم یزرعیلیه43  
  . بود، داد  از جلیم  که  الیش  ابن  فلطی  داود را به ، زن میکال

  

 را در تل  ا داود خویشتنآی«: گفتند ،  آمده  جبعه  به  نزد شاؤل  زیفیان پس26    

فرود    زیف  بیابان ، به  برخاسته  شاؤل آنگاه2 »؟  است  نکرده ، پنهان  است بان بیا  در مقابل  که حخیله
 جستجو   زیف را در بیابان رفتند تا داود   همراهش  اسرائیل  هزار مرد از برگزیدگان شد و سه

   ساکن  اردو زد، و داود در بیابان  است  سر راه  به  بیابان  در مقابل  که  حخیله  در تل و شاؤل3 .نماید
 کرد  ، دریافت  فرستاده داود جاسوسان4 ،  است  آمده ن در بیابا  در عقبش  شاؤل  دید که و چون. بود
  .  است  آمده  تحقیق  به  شاؤل هک

 و   شاؤل  را که داود مکانیو .  بود، آمد  اردو زده  در آن  شاؤل  که  جایی ، به و داود برخاسته5  
خوابید و   سنگر می  در اندرون و شاؤل.  کرد  بودند، مالحظه  خوابیده ابْنیر، پسر نیر، سردار لشکرش

  . بودند  او فرود آمده  در اطراف قوم
  کیست«:  ، گفت  کرده  خطاب  برادر یوآب  صرویه  ابن  و ابیشای  حتی  اخیملک و داود به6  

   داود و ابیشای پس7 ». آیم  تو می  همراه من«:   گفت ابیشای»  اردو بیاید؟  به  نزد شاؤل من   همراه که
 نزد  اش  بود، و نیزه ، خوابیده  سنگر دراز شده  در اندرون  شاؤل  آمدند و اینک  قوم  میان  به در شب
امروز «:   داود گفت  به ابیشایو 8 . بودند  خوابیده  در اطرافش قوم، و ابنیر و   کوبیده  در زمین سرش

   زمین  به  دفعه  یک  تا او را با نیزه  بده  اذن ن اآل پس.   نموده  تسلیم  دستت  تو را به خدا، دشمن
   به  که ، زیرا کیست  مکن او را هالک«:   گفت  ابیشای و داود به9 ». زد  نخواهم  و او را دوباره مبدوز
 یا   که  قسم  یهوه  حیات به«:  و داود گفت10 » باشد؟ گناه ، بی راز کرده را د خود دستخداوند   مسیح
 . خواهد گردید ، هالک  فرود شده  جنگ ، خواهد مرد یا به  رسیده  او را خواهد زد یا اجلشخداوند

زد  ن  را که ای  نیزه ناما اآل.   دراز کنمخداوند   خود را بر مسیح  دست  کهخداوند  از حاشا بر من11
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   را از نزد سر شاؤل  آب  و سبوی  داود نیزه پس12 ».  را بگیر و برویم  آب  و سبوی  است سرش
   در خواب  ایشان  ببیند و بداند یا بیدار شود زیرا جمیع  نبود که  شدند، و کسی  و روانه گرفت

  . بود  شده  مستولی  بر ایشانخداوند از   سنگین  خواب بودند، چونکه
   در میان  عظیمی  بایستاد و مسافت  سر کوه ، از دور به  دیگر گذشته  طرف د بهو داو13  
و ابنیر » ؟ دهی  نمی  ابنیر جواب ای«:  ، گفت  و ابنیر پسر نیر را صدا زده و داود قوم14.  بود ایشان
 و  ا تو مرد نیستیآی«:   ابنیر گفت داود به15» ؟ خوانی  را می  پادشاه  که تو کیستی«:  ، گفت  داده جواب

 آمد   از قوم ؟ زیرا یکی کنی  نمی  را نگاهبانی  خود پادشاه  چرا آقای ؟ پس  تو کیست  مثل در اسرائیل
  ، شما مستوجب  یهوه  حیات به.   نیست  خوب  کردی  کار که این16 . کند  را هالک  پادشاه تا آقایت

 و   پادشاه  نیزه ه ک  ببین ن اآل پس.  نکردید گاهبانیرا ن خداوند   خود مسیح  آقای  هستید، چونکه قتل
  »؟  بود، کجاست  نزد سرش که  آب سبوی

و داود »  داود؟  پسر من  ای  آواز توست آیا این«:  ، گفت  آواز داود را شناخته و شاؤل17  
 خود را   بنده ایم آق  که  است  سبب  از چه این«:  و گفت18 ».  است  آواز من  پادشاه  آقایم ای«:  گفت
   سخنان  پادشاه  آقایم ن اآل پس19 ؟  است  من  در دست  بدی  و چه م کرد کند؟ زیرا چه  می تعاقب
 نماید، و اگر   قبول ای  هدیه ، پس  است  نموده  تحریک  تو را بر منخداونداگر .  خود را بشنود بنده
   نصیب  به  امروز مرا از التصاق زیرا که. باشند   ملعونخداوند حضور   به  ایشان  باشند پس آدم بنی

خداوند  از حضور   من  خون نو اآل20 . نما ر را عبادت غی گویند برو و خدایان رانند و می میخداوند 
  کند، به  می ها تعاقب  را بر کوه  کبک  که  کسی  مثل  اسرائیل  پادشاه  نشود، زیرا که ریخته   زمین به

  ».  است  آمده  بیرون  کیک  یک جستجوی
   کرد، چونکه  نخواهم برگرد و تو را دیگر اذیت!  داود  پسرم  ای  ورزیدم گناه«:   گفت شاؤل21  

داود در 22 ».  شدم  و بسیار گمراه ار نمودم رفت  احمقانه اینک.  در نظر تو عزیز آمد  من امروز جان
هر خداوند و 23 . را بگیرد ، آن  اینجا گذشته به  المان از غ  یکی پس!   پادشاه  نیزه اینک«:   گفت جواب
   سپرده  من  دست  تو را بهخداوند  امروز  دهد، چونکه  پاداش  و امانتش  عدالت  را بر حسب کس
 تو امروز در نظر   جان  چنانکه و اینک24 . دراز کنمخداوند    خود را بر مسیح  دست اما نخواستم. بود
 داود   به شاؤل25 ». برهاند باشد و مرا از هر تنگی   عظیمخداوند در نظر   من ن آمد، جا  عظیم من

 داود  پس» . شد  خواهی کرد و غالب  خواهی  عظیم  کارهای  داود؛ البته  پسرم  ای  باش مبارک«:  گفت
  . کرد  خود مراجعت  جای  به  و شاؤل  گرفت  خود را پیش راه
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.  شد  خواهم  هالک  شاؤل  دست به  روزی الحال«:   خود گفت و داود در دل27    

 در   من  از جستجوی ، و شاؤل  فرار کنم  فلسطینیان  زمین  به  که  بهتر نیست  از این  من  برای چیزی
، با   داود برخاسته پس2 ».  یافت  خواهم  او نجات از دست  پس.  شود  مأیوس تمامی حدود اسرائیل

و داود نزد 3 .  جت گذشت ، پادشاه  معوک  بن ش بودند، نزد اخی  همراهش  ششصد نفر که آن
 اخینوعم  ، و داود با دو زنش اش  خانه  با اهل  هرکس  شد، او و مردمانش  در جت ساکن اخیش

  ، پس  است  جت فرار کرده  داود به  شد که  گفته  شاؤل و به4 .  نابال  زن ملیه کر  و ابیجایل یزرعیلیه
  . جستجو نکرداو را دیگر

 از   در یکی  من  به ، مکانی  یافتم  در نظر تو التفات  اگر من ناآل«:   گفت  اخیش و داود به5  
   با تو ساکن  تو چرا در شهر دارالسلطنه  بنده زیرا که.   شوم  صحرا بدهند تا در آنجا ساکن شهرهای
 .  یهوداست  پادشاهان مروز از آن تا ا لغ او داد، لهذا صق  را به  روز صقلغ  در آن  اخیش پس6» شود؟

  . بود  و چهار ماه  سال  بود، یک  ساکن  داود در بالد فلسطینیان  که و عدد روزهایی7
   این  آوردند زیرا که  هجوم  و عمالقه  و جرزیان ، بر جشوریان  برآمده و داود و مردانش8  
   زمین  آن و داود اهل9 .بودند  می  مصر ساکن  زمین ا به از شور ت  زمین  در آن  قدیم  در ایام طوایف

،  گرفته   و رخوت  و االغها و شتران  و گاوان  و گوسفندان  نگذاشت  زنده ، مرد یا زنی  داده را شکست
بر «:  داود گفت»  آوردید؟  کجا تاخت امروز به«:   گفت و اخیش10 . آمد  و نزد اخیش برگشت

   که  نگذاشت  را زنده و داود مرد یا زنی11 ».  قینیان  جنوب  و به ئیلیان یرحم جنوبی یهودا و جنوب
  و تمامی» .  است  کرده  داود چنین ، بگویند که  ما خبر آورده مبادا درباره«:   جت بیایند، زیرا گفت به

  ». خواهد بود  چنین بماند، عادتش   در بالد فلسطینیان  که روزهایی
   مکروه  بالکل  خود اسرائیل  را نزد قوم خویشتن«:  ، گفت  نموده صدیق داود را ت و اخیش12  
  ». خواهد بود  من  ابد بنده  تا به ، پس  است نموده

  

   فراهم  جنگ  خود را برای لشکرهای  فلسطینیان  که  ایام  شد در آن و واقع28    

   من  همراه  تو و کسانت  که یقینا بدان «:  داود گفت  به  نمایند، و اخیش  مقاتله آوردند تا با اسرائیل
   تو چه  بنده  که  دانست  خواهی  تحقیق به«:   گفت  اخیش داود به2 ». آمد خواهید  اردو بیرون به
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   خواهم  سرم  نگاهبان  اوقات  تو را همیشه  جهت از این«:   داود گفت  به اخیش» .خواهد کرد
  ». ساخت
  ، او را در شهرش  نموده گری  او نوحه  جهت  به  اسرائیل بود، و جمیع   نموده  وفات و سموئیل3  

و 4 . بود  کرده  بیرون  را از زمین  و فالگیران  اجنه  اصحاب  تمامی  بودند، و شاؤل  کرده  دفن رامه
 ، در  کرده  را جمع  اسرائیل  تمامی  اردو زدند؛ و شاؤل ، آمدند و در شونیم  شده  جمع فلسطینیان

و 6 . شد  بسیار مضطرب رسید و دلش را دید، بت  لشکر فلسطینیان  شاؤل و چون5 . اردو زدند بوعجل
و 7 . انبیا  به  و نه  اوریم  به نه خوابها و   به  نداد، نه  او را جوابخداوند نمود و   سؤالخداوند از  شاؤل
، از او   بطلبید تا نزد او رفته  من برای باشد،   اجنه  صاحب  را که زنی«:   خود گفت  خادمان  به شاؤل

  ».باشد  دور می  در عین  اجنه  صاحب  زنی اینک«:  را گفتند  وی خادمانش» .  نمایم مسألت
،   خود برداشته  دیگر پوشید و دو نفر همراه ، لباس  نموده  را تبدیل  خویش  صورت و شاؤل8  
   و کسی  نمایی  فالگیری  من  جن برای  واسطه  به نا اینکهتم«:  ، گفت  آمده  زن  نزد آن  و شبانگاه رفت
  دانی  می  است  کرده  شاؤل  آنچه اینک«:   را گفت  وی  زن آن9 ».  برآوری  از برایم  تو بگویم  به را که
   دام  جانم  تو چرا برای پس.   است  نموده  منقطع  را از زمین  و فالگیران  اجنه  اصحاب  چگونه که
   یهوه  حیات به«:  ، گفت  خورده  قسم  یهوه  به  وی  برای و شاؤل10 »؟  رسانی  قتل  تا مرا به گذاری یم

او » ؟  را برآورم  که از برایت«:   گفت  زن آن11» . نخواهد رسید  بدی  تو هیچ  امر به  از این  که قسم
،   آواز بلند صدا زد و زن  را دید به یل سموئ  زن  آن و چون12 ». برآور  من  را برای سموئیل«:  گفت
 را   وی پادشاه13 »؟  هستی ، زیرا تو شاؤل  دادی ب مرا فری  چه برای«:  ، گفت  کرده  را خطاب شاؤل
 بر   از زمین  که بینم  را می خدایی«:   گفت  شاؤل  در جواب  زن آن» ؟  دیدی چه!  مترس«:  گفت
   ردایی آید و به  پیر بر می مردی«:   گفت زن» ؟  است  او چگونه تصور«:   را گفت او وی14» .آید می

  . کرد ، تعظیم  شده  خم  زمین  و رو به  است  سموئیل  که  دانست  شاؤل پس» .  است ملبس
  در شدت«:   گفت شاؤل» ؟  ساختی ، مضطرب چرا مرا برآورده«:   گفت  شاؤل  به و سموئیل15  
 انبیا   واسطه  به ، مرا نه  دور شده نمایند و خدا از من  می  جنگ  با من طینیان فلس  چونکه  هستم تنگی
» .  باید بکنم  چه  که  نمایی  تا مرا اعالم لهذا تو را خواندم. دهد  می  خوابها دیگر جواب  به و نه

  ، دشمنت ه دور شد از توخداوند   آنکه ؟ و حال نمایی  می  سؤال  چرا از من پس«:   گفت سموئیل16
، زیرا   است  نموده  خود عمل  بود، برای  گفته  من  زبان  به  که  نحوی  بهخداوندو 17 .  است گردیده
 خداوند آواز  چونکه18 .  است  داود داده ات  همسایه به را  ، آن  تو دریده  را از دست  سلطنتخداوند
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   را به  عمل  امروز اینخداوند  ، بنابراین وردی نیا  عمل  به  او را بر عمالیق  غضب  و شدت را نشنیدی
   خواهد داد، و تو و پسرانت  فلسطینیان  دست  را نیز با تو به اسرائیلخداوند و 19 .  است تو نموده

  ». خواهد داد  فلسطینیان  دست  را نیز به  اسرائیل  اردویخداوند  خواهید بود، و فردا نزد من
و .  بسیار بترسید  سموئیل  افتاد، و از سخنان  بر زمین  قامتش  تمامی  فورا به و شاؤل20  
   نزد شاؤل  زن  آن و چون21 .  نداشت  قوت  بود، هیچ  نخورده  نان  شب  روز و تمامی  تمامی چونکه
   را به  آواز تو را شنید و جانم  کنیزت اینک«:   را گفت ، وی  است  حال  بسیار پریشان ، دید که آمده
 تو نیز آواز   تمنا اینکه  حال پس22 . نمودم   اطاعت  گفتی  من  به  را که  و سخنانی  خود گذاشتم دست

 ».  خود بروی  راه ، به  یافته ت تا قو  و بخوری  بگذارم  حضورت  به  نان ای  تا لقمه کنیز خود را بشنوی
 نیز اصرار نمودند، آواز   زن  و آن  خادمانش  چون لیکن» . خورم نمی«:  ، گفت اما او انکار نموده23

   در خانه  پرواری ای  گوساله  زن و آن24 . ، بر بستر نشست  برخاسته  زمین را بشنید و از ایشان
.   فطیر پخت  نان  و قرصهای ، خمیر ساخت  کرد و آرد گرفته  را ذبح ، آن  نموده  تعجیل پس.  داشت

  . شدند  روانه  شب ، در آن  برخاسته پس.  خوردند  که شت گذا  و خادمانش و آنها را نزد شاؤل25
  

 نزد   کردند، و اسرائیلیان  جمع افیق  خود را در  لشکرهای  همه و فلسطینیان29    

گذشتند، و   صدها و هزارها می  فلسطینیان و سرداران2 .، فرود آمدند  است رعیل در یز  که ای چشمه
  این «  گفتند که  فلسطینیان و سرداران3 .گذشتند  می  ایشان ه در دنبال ش با اخی داود و مردانش

،   شاؤل  داود، بنده مگر این«:   گفت  فلسطینیان  سرداران  جواب  به و اخیش»  کیستند؟ عبرانیان
  آمد  نزد من  که ؟ و از روزی  است  سالها بوده  روزها یا این  این  نزد من  که  نیست  اسرائیل پادشاه
  ».  نیافتم روز در او عیبیتا ام

  این«:  او را گفتند  فلسطینیان  شدند، و سرداران  غضبناک  بر وی  فلسطینیان اما سرداران4  
 نیاید، مبادا در   جنگ  برگردد، و با ما به ای  کرده  تعیین  برایش  که  جایی  تا به مرد را باز گردان

   این  با سرهای  کند؟ آیا نه  خود صلح یز با آقای چ  با چه  کس  ما بشود؛ زیرا این  دشمن جنگ
  گفتند شاؤل سراییدند و می ، می  کرده  او با یکدیگر رقص  درباره  که  داود نیست آیا این5؟  مردمان
  ».  است  را کشته  خویش  هزارهای  خود و داود ده هزارهای
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 و   هستی  تو مرد راست  که  قسم هوه ی  حیات به«:  ، او را گفت  داود را خوانده  اخیش آنگاه6  
 تا امروز از تو   نزد من  پسند آمد؛ زیرا از روز آمدنت  نظر من  در اردو به  تو با من  و دخول خروج
 برو مبادا   سالمتی ، به  برگشته ن اآل پس7 .  پسند نیستی  در نظر سرداران نلیک.  ام  ندیده بدی

  چه«:   گفت  اخیش و داود به8» . ناپسند آید  فلسطینیان اران در نظر سرد  که  شوی  عملی مرتکب
 و   نیایم  جنگ  به  تا آنکه ای  یافته  چه ات  تا امروز در بنده ام  حضور تو بوده  به  که  و از روزی ام کرده

  »؟  ننمایم  جنگ  پادشاه  آقایم با دشمنان
  لیکن.   خدا نیکو هستی  فرشته  مثل ظر من تو در ن  که دانم می«:   داود گفت  در جواب اخیش9  
   که  آقایت  با بندگان  بامدادان  الحال پس10.  نیاید  جنگ  با ما به  گفتند که  فلسطینیان سرداران
» . شوید  شما بشود، روانه  برای  باشید و روشنایی  برخاسته  بامدادان اند، برخیز و چون  تو آمده همراه

و .  برگردند  فلسطینیان  زمین ، به  شده  زود برخاستند تا روانه  خود صبح  داود با کسان پس11
  . برآمدند  یزرعیل  به فلسطینیان

  

 بر   عمالقه  رسیدند که  صقلغ  به سوم  در روز  داود و کسانش  شد چون و واقع30    

 و  و زنان2 . بودند یده سوزان  آتش  را به ن آ  را زده لغ بودند، و صق  آورده  هجوم لغ و بر صق جنوب
   را به  همه ، بلکه  را نکشته  کس ، هیچ  اسیر کرده  بودند، از خرد و بزرگ  در آن  را که  کسانی همه

   آتش  به  شهر رسیدند، اینک  به  داود و کسانش و چون3 . بودند  خود رفته  راه ، به رده ب اسیری
 بودند،   همراهش  که  داود و قومی پس4.  بودند اسیر شده   ایشان  و دختران  و پسران ، و زنان سوخته

 داود اخینوعم  و دو زن5 . دیگر نداشتند  کردن  گریه طاقت، گریستند تا  آواز خود را بلند کرده
   قوم  شد زیرا که و داود بسیار مضطرب6 . بودند ، اسیر شده ملی کر  نابال ، زن  و ابیجایل یزرعیلیه

   خویش  و دختران  پسران  برای  هر یک  قوم  تمامی  جان را سنگسار کنند، چون او  گفتند که می
  . نمود  خود، تقویت ، خدای  را از یهوه اما داود خویشتن.  بود  شده بسیار تلخ

ابیاتار ایفود را نزد و » . بیاور ایفود را نزد من«:   گفت ، پسر اخیملک  ابیاتار کاهن و داود به7  
   آنها خواهم ، آیا به  نمایم  را تعاقب  فوج اگر این«:  ، گفت  نموده  سؤالخداوندو داود از 8 .داود آورد

  پس9 ». کرد  رسید و رها خواهی  خواهی  تحقیق  به  نما زیرا که تعاقب«:   را گفت او وی» رسید؟
 در آنجا  ندگاناما بسور آمدند و و  وادی ، به  شده  بودند روانه  همراهش داود و ششصد نفر که
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   حدی  نمودند زیرا به  نفر توقف  نمود و دویست و داود با چهارصد نفر تعاقب10 . نمودند توقف
  .  بسور نتوانستند گذشت  از وادی  بودند که  شده خسته

 خورد و  که دادند   او نان ، او را نزد داود آوردند و به  در صحرا یافته  مصری  شخصی پس11  
 خورد   او دادند؛ و چون  به  کشمش  انجیر و دو قرص  از قرص ای و پاره12 .شانیدند نو او را آب
و داود 13  بود؛  نوشیده  آب ، و نه  خورده  نان  نه  شب  روز و سه  سه ، زیرا که  بازگشت  وی  به روحش

   شخص ده و بن  مصری  جوان من«:  او گفت» ؟ باشی  و از کجا می  هستی از آن که«:  او را گفت
   جنوب ما به14 . ام  بیمار شده  که  روز است سه زیرا   است  کرده  مرا ترک ، و آقایم  هستم عمالیقی
داود 15 ».  سوزانیدیم  آتش  را به لغصق.   آوردیم  تاخت  کالیب جنوب یهودا و بر   و بر ملک کریتیان

   نه  بخور که  خدا قسم  به  من برای«:   گفتاو»  رسانید؟  خواهی  گروه  آن آیا مرا به«:   را گفت وی
  ». رسانید  خواهم  گروه  تو را نزد آن ؛ پس  کنی  تسلیم  آقایم  دست  مرا به  و نه مرا بکشی

خوردند و  ، می  منتشر شده  زمین  تمامی  بر روی  آنجا رسانید اینک  او را به و چون16  
   و از زمین  فلسطینیان  از زمین  که  عظیمی  غنیمت می تما  سبب کردند، به  می نوشیدند و بزم می

   احدی  از ایشان زد که  تا عصر روز دیگر می  شام  را از وقت و داود ایشان17 . بودند یهودا آورده
   عمالقه و داود هرچه18 .، گریختند  سوار شده  بر شتران  که  جز چهارصد مرد جوان  نیافت رهایی
 مفقود نشد از خرد و   از ایشان و چیزی19.   خود را باز گرفت  و داود دو زن رفت بودند، بازگ گرفته
 داود  د، بلکه بودن  خود گرفته  برای  که  چیزهایی  و از همه  و غنیمت  و دختران  و از پسران بزرگ
 دیگر   مواشی  و آنها را پیش  خود را گرفت  و گاوان  گوسفندان و داود همه20 . را باز آورد همه

  . داود  غنیمت  است راندند و گفتند این
 داود بروند و   بودند در عقب  نتوانسته  خستگی  از شدت  نفر که  دویست و داود نزد آن21  
   که  قومی  استقبال  داود و به  استقبال  به  بودند آمد، و ایشان  بسور واگذاشته  را نزد وادی ایشان

  اما جمیع22 . پرسید  ایشان ی رسید از سالمت  داود نزد قوم و چون.  آمدند  بودند بیرون همراهش
   همراه چونکه«: ، گفتند  شده  بودند متکلم  با داود رفته  که  از اشخاصی  بلیعال  شریر و مردان کسان

 و   زن  هر کس  داد مگر به  نخواهیم  ایشان  به  چیزی ایم  باز آورده  که ما نیامدند، از غنیمتی
 مکنید، چونکه   چنین  برادرانم ای«:   داود گفت لیکن23 ».، بروند  آنها را برداشته پس.  او را زندانفر

  به بودند   آورده  بر ما تاخت  را که  فوج ، آن  نموده  و ما را حفظ  است  ما داده اینها را بهخداوند 
   که  آنانی  دهد؟ زیرا قسمت ما گوش ش  امر به  در این  که و کیست24 .  است  نموده  ما تسلیم دست
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   مساوی روند، خواهد بود و هر دو قسمت  می  جنگ  به  که  آنانی  قسمت مانند، مثل  می نزد اسباب
 تا امروز قرار   در اسرائیل  و قانون  را قاعده  این  شد که  بعد چنین  روز به و از آن25» .خواهند برد

  .داد
 خود   یهودا و دوستان  مشایخ  را برای  از غنیمت رسید، بعضی   صقلغ  داود به و چون26  
 و  ئیل  بیت  اهل برای27 ».  شماست برایخداوند    دشمنان  از غنیمت ای  هدیه اینک«:  ، گفت فرستاده

   اهل و برای29؛   اشتموع  و اهل  سفموت  عروعیر و اهل  اهل و برای28  یتیر؛  و اهل  جنوبی  راموت اهل
 و   کورعاشان  و اهل حرما  اهل و برای30 ؛  قینیان  شهرهای  و اهل ن یرحمئیلیا  شهرهای  و اهل الراک
   در آنها آمد و رفت  داود و کسانش  که  مکانهایی  و جمیع  حبرون  اهل و برای31 ؛  عتاق اهل
  .کردند می
  

  ضور فلسطینیان از ح  اسرائیل مردان  کردند و  جنگ  با اسرائیل و فلسطینیان31    

   سختی  را به  و پسرانش ، شاؤل و فلسطینیان2. ، افتادند  شده  کشته  جلبوع فرار کردند، و در کوه
 بر  و جنگ3 . را کشتند  شاؤل  پسران کیشوع و مل  و ابیناداب  یوناتان  نمودند، و فلسطینیان تعاقب
  . گردید  دلتنگ  غایت  به ندازان تیرا بب س  دور او را گرفتند و به  شد، و تیراندازان  سخت شاؤل

   فرو بر، مبادا این  من  را به ، آن شمشیر خود را کشیده«:   سالحدار خود گفت  به و شاؤل4  
 بسیار   زیرا که  نخواست اما سالحدارش» . نمایند  سازند و مرا افتضاح ، مرا مجروح  آمده نامختونان
  . افتاد ، بر آن هرا گرفت شمشیر خود   شاؤل پس.  بود در ترس
، با او   شمشیر خود افتاده، او نیز بر  است  مرده  را دید که  شاؤل  سالحدارش  که و هنگامی5  
و 7 . مردند  روز با هم  نیز در آن ش کسان  و جمیع  و سالحدارش  پسرش  و سه  شاؤل پس6 .بمرد
   اسرائیل  مردان  بودند، دیدند که  اردن طرف   آن  و به  دره  طرف  آن  به  که  اسرائیل  مردان چون

  ، گریختند و فلسطینیان  کرده  خود را ترک اند، شهرهای  مرده  و پسرانش اند و شاؤل فرار کرده
  . شدند ، در آنها ساکن آمده

 را   پسرش  و سه  آمدند، شاؤل  کشتگان  کردن  برهنه  برای  فلسطینیان  روز، چون  آن و در فردای8 
   زمین ، به  کرده  را بیرون اش  سر او را بریدند و اسلحه پس9 . بودند  افتاده  جلبوع وه در ک یافتند که
 او را  و اسلحه10 . برسانند  مژده  قوم  خود و به های  بتخانه  فرستادند تا به  هر طرف ، به فلسطینیان
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 جلعاد،   یابیش  ساکنان و چون11 .ختند آوی  را بر حصار بیتشان دش نهادند و جس  عشْتاروت در خانه
  ، و تمامی  برخاسته  شجاع  مردان جمیع12  بودند شنیدند،  کرده  شاؤل  به  فلسطینیان  را که آنچه
،  ته برگش  یابیش  گرفتند، و به  را از حصار بیتشان  و اجساد پسرانش ، جسد شاؤل  سفر کرده شب

 در   که  بلوطی ، آنها را زیر درخت  را گرفته  ایشان وانهایو استخ13 .آنها را در آنجا سوزانیدند
  . گرفتند  روز روزه  کردند و هفت ، دفن  است یابیش
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 Samuel 2-  سموئیل  دوم کتاب

   است نوشته شده قبل از میالد900 حدودا سال  ونامعلومکتاب نویسنده 
  

 داود دو روز   شد که ، واقع  عمالقه قاتله داود از م  و مراجعت  شاؤل و بعد از وفات1    

   بر سرش  و خاک  دریده  با لباس  از نزد شاؤل  شخصی  ناگاه و در روز سوم2 . نمود  توقف لغدر صق
از «:   را گفت و داود وی3 . نمود ، تعظیم  افتاده  زمین به نزد داود رسید،   از لشکر آمد، و چون ریخته

مرا «:   را گفت داود وی4 ». ام  فرار کرده  لشکر اسرائیلاز«:   گفت  وی او در جواب» ؟ کجا آمدی
 نیز   از قوم  فرار کردند و بسیاری  از جنگ قوم«:  او گفت» .  است  شده  کار چگونه  که خبر بده

  ته او را مخبر ساخ  که  جوانی  داود به پس5» .، مردند ، یوناتان  و پسرش  شاؤل افتادند و مردند، و هم
   او را مخبر ساخته  که و جوانی6 ».اند  مرده  یوناتان  و پسرش ؤل شا  که  دانستی چگونه«:  بود، گفت
  نمود، و اینک  می  خود تکیه  بر نیزه  شاؤل  گذر افتاد و اینک  جلبوع اتفاقا مرا در کوه«:  بود، گفت

مرا خواند و ، مرا دید و   نگریسته  عقب و به7 .کردند  می  تعاقب  سختی و را بهها و سواران ا ارابه
تمنا :   گفت  من او به9 .  هستم عمالیقی:   را گفتم ؟ وی تو کیستی:  او مرا گفت8 . ، لبیک  دادم جواب
 در   تا بحال  جانم  تمام  چونکه  است  مرا در گرفته  پریشانی  زیرا که  و مرا بکشی  بایستی  بر من اینکه
 نخواهد ماند و   زنده  بعد از افتادنش  که  زیرا دانستم ، او را کشتم  او ایستاده بر پس10.   است من

  ».  آوردم ، آنها را اینجا نزد آقایم  بود، گرفته  بر بازویش  که  و بازوبندی  بر سرش  که تاجی
  نین بودند، چ  همراهش  که  کسانی  را درید و تمامی ، آن  خود را گرفته  داود جامه آنگاه11  
 گرفتند و   ماتم  اسرائیل  و خاندانخداوند   قوم ، و برای ، یوناتان  و پسرش  شاؤل و برای12. کردند
 او   که  جوانی و داود به13 . بودند  شمشیر افتاده  دم  به ه داشتند، زیرا ک  روزه  کردند، و تا شام گریه

داود 14 ».  هستم  عمالیقی  پسر مرد غریب من«:  او گفت» ؟ تو از کجا هستی«:  ، گفت را مخبر ساخت
 »؟  ساختی  را هالکخداوند  ، مسیح  خود را بلند کرده  دست  که  نترسیدی چگونه«:   را گفت وی

   او را زد که پس» . ، او را بکش  آمده نزدیک«:  ، گفت  خود را طلبیده  از خادمان  داود یکی آنگاه15
   که ، گفت  داده  بر تو شهادت  دهانت  باشد زیرا که  بر سر خودت خونت«:  و داود او راگفت16. مرد
  ».  را کشتمخداوند مسیح  من
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 نشید  و امر فرمود که18 . انشا کرد  یوناتان  و پسرش اؤل ش  را درباره  مرثیه و داود این17  
  :  است  در سفر یاشر مکتوب اینک.  دهند یهودا تعلیم  بنی  را به قوس

  ! افتادند  چگونه جباران.  شد  کشته  بلندت  در مکانهای  اسرائیل  تو ای زیبایی«19  
   فلسطینیان  خبر مرسانید، مبادا دختران  اشقلون های  ندهید و در کوچه در جت اطالع20

  . وجد نمایند  نامختونان و مبادا دختران. کنند شادی
 هدایا بشود، زیرا در آنجا   از کشتزارهایت ه بر شما نبارد، و ن  و باران ، شبنم  جلبوع  کوههای ای21

  . بود  نشده  مسح  روغن  گویا به  که  شد، سپر شاؤل  دور انداخته سپر جباران
  .  برنگشت  تهی  برنگردید و شمشیر شاؤل  یوناتان ، کمان  جباران  و از پیه  کشتگان از خون22
.  خود از یکدیگر جدا نشدند ودند، و در موت ب  نازنین  محبوب  خویش  در حیات  و یوناتان شاؤل23

  . تواناتر بودند از عقابها تیزپرتر و از شیران
 و  ساخت  می  ملبس  قرمز و نفایس  شما را به  کنید که  گریه  شاؤل  برای  اسرائیل  دختران ای24

  . گذاشت  شما می  طال بر لباس زیورهای
  .  شدی  بلند خود کشته های  بر مکان  یوناتان یا!  افتادند  چگونه  جنگ  در معرض شجاعان25
   تو با من محبت.   بودی  بسیار نازنین  من برای.  ام  شده  تو دلتنگ  برای  یوناتان  برادر من ای26

  . بود  زنان تر از محبت عجیب
  »! شد  تلف  جنگ  اسلحه  افتادند و چگونه  چگونه جباران27
  

 از   یکی آیا به«:  ، گفت  نموده سؤال خداوند داود از   شد که  واقع و بعد از آن2    

  به«:  گفت» ؟ کجا برآیم«:  داود گفت» . برآی«:   را گفت ویخداوند » ؟  یهودا برآیم شهرهای
  ». رونحب

و 3 . ملی کر  نابال  زن  و ابیجایل  نیز اخینوعم یزرعیلیه  آنجا برآمد و دو زنش  داود به پس2  
  و مردان4 . شدند  ساکن رون حب  برد، و در شهرهای  هر یکی  با او بودند با خاندان  که را داود کسانی
،   داود خبر داده و به.  شود  یهودا پادشاه  کردند، تا بر خاندان ، داود را در آنجا مسح یهودا آمده
   یابیش  نزد اهل  داود قاصدان پس5 ». کردند  را دفن  شاؤل  جلعاد بودند که  یابیش اهل « گفتند که

   را به  احسان  این  باشید زیرا که مبارکخداوند   شما از جانب«:   گفت  ایشان ، به جلعاد فرستاده
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   بنماید و من  و راستی  شما احسان بهخداوند   نو اآل6 . کردید  نمودید و او را دفن اؤل خود ش آقای
   شما قوی  دستهای و حال7 . کار را کردید  این ونکه نمود چ  شما خواهم  را به  نیکویی  این نیز جزای

   خود به یهودا نیز مرا بر  و خاندان  است  مرده  شما شاؤل  باشید زیرا آقای باشد و شما شجاع
  ». نمودند  مسح پادشاهی
او و 9.  برد  محنایم ، او را به  را گرفته شاؤل  بن ، ایشبوشت  نیر سردار لشکر شاؤل اما ابنیر بن8  

   پادشاه ائیل اسر  و بر تمامی  و بر بنیامین  و بر افرایم  و بر یزرعیل را بر جلعاد و بر آشوریان
   بود، و دو سال  ساله  شد چهل  پادشاه  بر اسرائیل  که  هنگامی شاؤل  بن و ایشبوشت10 . ساخت
 بر   داود در حبرون  که و عدد ایامی11 . کردند  یهودا، داود را متابعت  نمود، اما خاندان سلطنت
  . بود  ماه  و شش  سال  نمود، هفت  یهودا سلطنت خاندان
  و یوآب13.  آمدند  بیرون  جبعون  به  از محنایم شاؤل  بن  ایشبوشت  نیر و بندگان و ابنیر بن12  

   طرف  این  به  شدند، و اینان  با آنها ملتقی  جبعون ، نزد برکه  آمده  داود بیرون  و بندگان  صرویه بن
 برخیزند و در   جوانان ناآل«:   گفت  یوآب و ابنیر به14.  نشستند  برکه  طرف  بر آن  و آنان برکه

 نفر   عبور کردند، دوازده  شماره ، به  برخاسته پس15» .برخیزید«:   گفت یوآب» . کنند حضور ما بازی
 سر   از ایشان و هر یک16 . داود فر از بندگان ن  و دوازده شاؤل  بن  ایشبوشت  و برای  بنیامین برای

 در   را که  مکان  آن پس.  افتادند  با هم  زد، پس ، شمشیر خود را در پهلویش  خود را گرفته حریف
   بود و ابنیر و مردان  بسیار سخت  روز جنگ و آن17 . نامیدند  هصوریم ، حلْقت  است جبعون
  . شدند زم داود منه  از حضور بندگان اسرائیل
   بری  غزال  مثل ل، در آنجا بودند، و عسائی  و عسائیل  و ابیشای ، یوآب  پسر صرویه و سه18  
نیر  اب  از تعاقب  یا چپ  راست  طرف  به  کرد و در رفتن ، ابنیر را تعاقب و عسائیل19 . پا بود سبک

» .  هستم من«:  گفت» ؟  هستی ائیلآیا تو عس«:  ، گفت  نگریسته  عقب و ابنیر به20 . نورزید انحراف
،   را گرفته  از جوانان  خود برگرد و یکی  چپ  طرف  یا به  راست  طرف به«:   را گفت ابنیر وی21

   ابنیر بار دیگر به پس22 . ورزد  او انحراف  از عقب  که ت نخواس اما عسائیل» . او را بردار اسلحه
   خود را نزد برادرت  روی  چگونه ؟ پس  بزنم  زمین ا تو را بهچر.  برگرد  من از عقب«:   گفت عسائیل
   زد که  شکمش  خود به  مؤخر نیزه  برگردد، ابنیر او را به  که  نخواست و چون23 »؟  برافرازم یوآب

 و   افتادن  مکان  به  که و هر کس.  مرد ، در جایش  آمد و در آنجا افتاده  بیرون  از عقبش سر نیزه
  . رسید، ایستاد عسائیل  مردن
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 در   جیح  مقابل  به  که  تل امه  به  ایشان  کردند و چون ، ابنیر را تعاقب  و ابیشای اما یوآب24  
  ، یک  شده  ابنیر جمع  بر عقب بنیامین و بنی25 .  فرو رفت  رسیدند، آفتاب  است  جبعون  بیابان راه

 ابد  آیا شمشیر تا به «  که ، گفت  را صدا زده نیر یوآبو اب26 . ایستادند  تل  شدند و بر سر یک گروه
   که کنی  را امر نمی  قوم  کی  تا به  خواهد انجامید؟ پس  تلخی  آخر به  که دانی  سازد؟ آیا نمی هالک

   نگفته  اگر سخن  حی قسم  خدای به«:   گفت  در جواب یوآب27 ». برگردند  خویش  برادران تعاقباز 
  ، تمامی  کرنا نواخته  یوآب پس28 ».گشتند  خود برمی  برادران عاقب از ت  در صبح  قوم آینه، هر  بودی
  . نکردند  ننمودند و دیگر جنگ  را باز تعاقب  ایستادند و اسرائیل قوم

  ز تمامی عبور کردند و ا ، از اردن  رفته  عربه  را از راه  شب  آن ، تمامی و ابنیر و کسانش29  
و از .  کرد  را جمع  قوم ، تمامی  ابنیر برگشته  از عقب و یوآب30 . رسیدند نایم مح ، به شته گذ رونیت

 ابنیر را   و مردمان  داود، بنیامین اما بندگان31 . نفر مفقود بودند  نوزده عسائیل   داود سوای بندگان
 در   که و را در قبر پدرش، ا  را برداشته و عسائیل32 . نفر مردند  سیصد و شصت ز ایشان ا زدند که

   حبرون  فجر به  طلوع ، هنگام  کرده  کوچ  شب ، تمامی  و کسانش  کردند و یوآب ، دفن  است لحم بیت
  .رسیدند

  

   انجامید و داود روز به  طول داود به   و خاندان  شاؤل  خاندان  در میان و جنگ3    

  .شدند  می عیف روز ض  روز به  شاؤل  و خاندان گرفت  می روز قوت
، از اخینوعم  ، عمون اش زاده  شدند، و نخست  زاییده  پسران  داود در حبرون و برای2  

، دختر  ، پسر معکه ، ابشالوم ، و سوم  کرملی  نابال ، زن ، از ابیجایل ، کیالب و دومش3 . بود رعیلیهیز
 از  ، یترعام و ششم5 ، ا پسر ابیطالی شفط ، و پنجم  ادونیا، پسر حجیت و چهارم4 . جشور  پادشاه مایتل

  . شدند  زاییده  داود در حبرون  برای اینان.  داود ، زن عجله
 را  ل شاؤ بود، ابنیر، خاندان  داود می  و خاندان  شاؤل  خاندان  در میان  جنگ  که و هنگامی6  
:   ابنیر گفت  به یشبوشتو ا.  بود  دختر ایه  رصفه  به'  مسمی  را کنیزی و شاؤل7 .نمود  می تقویت

:  ، گفت  شده  بسیار افروخته  ایشبوشت  سخن  سبب  ابنیر به و خشم8 »؟  درآمدی  کنیز پدرم چرا به«
 و  ، و برادرانش ، شاؤل  پدرت  خاندان  امروز به  آنکه ؟ و حال  یهودا هستم  برای  سر سگ آیا من«

 بر   امروز گناه  زن  این  سبب  به  که ام  نکرده ود تسلیم دا  دست  و تو را به ام  نموده  احسان اصحابش
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   برایخداوند   که  طوری  به  ابنیر بکند اگر من  به  از این  و زیاده  این خدا مثل9 ؟ دهی  اسناد می من
،   نموده  نقل  شاؤل  را از خاندان تا سلطنت10   ننمایم  عمل  چنین ، برایش  است  خورده داود قسم

 در  و او دیگر نتوانست11 ». گردانم پایدار   تا بئرشبع  و یهودا از دان  داود را بر اسرائیل کرسی
  .ترسید  از او می  گوید زیرا که  ابنیر سخنی جواب

  ؟ و گفت  کیست  مال  زمین این«:  ، گفت  نزد داود فرستاده  قاصدان  حین  ابنیر در آن پس12  
 ». تو برگردانم   سوی  را به  اسرائیل  با تو خواهد بود تا تمامی  من ت دس  عهد ببند و اینک تو با من

   که  است  این  و آن طلبم  چیز از تو می  یک  ولیکن  بست  با تو عهد خواهم ، من خوب«:  او گفت13
 را  ، دختر شاؤل  میکال  بیایی  من  روی  دیدن  برای  چون  اول  دید، جز اینکه  مرا نخواهی روی

   برای  را که ، میکال  من زن«:  ، گفت  فرستاده  شاؤل  بن  نزد ایشبوشت  داود رسوالن پس14» . یاوریب
، او را از   فرستاده  ایشبوشت پس15 ».  بفرست ، نزد من  نامزد ساختم  فلسطینیان  صد قلفه خود به

   گریه  تا حوریم قبش و در ع  رفت  همراهش و شوهرش16 .  گرفت  الیش  بن طئیل فل نزد شوهرش
  . و او برگشت» .، برو برگشته«:   را گفت  ابنیر وی پس. کرد می

طلبیدید تا بر شما   داود را می  از این قبل«:  ، گفت  نموده  تکلم  اسرائیل و ابنیر با مشایخ17  
   به  که  است  داود گفته  دربارهخداوند برسانید زیرا   انجام  را به  این ن اآل پس18 . کند پادشاهی
  منان دش  جمیع  و از دست  فلسطینیان  را از دست ، اسرائیل  خویش  خود، داود، قوم  بنده وسیله
   رفت  حبرون  به و ابنیر هم.   گفت  نیز سخن  بنیامینیان  گوش و ابنیر به19 ». داد  خواهم  نجات ایشان

 داود   گوش  بود، به  پسند آمده  بنیامین ندان خا  و در نظر تمامی  در نظر اسرائیل  را که تا آنچه
  .بگوید

نیر و  اب  جهت  آمد و داود به  حبرون ، نزد داود به  نفر با خود برداشته  ابنیر بیست پس20  
 را   اسرائیل  و تمامی  رفت ، خواهم  برخاسته من«:   داود گفت و ابنیر به21 . برپا کرد  ضیافتی رفقایش

خواهد،   می  دلت  هر آنچه  آورد تا با تو عهد ببندند و به  خواهم ، جمع دشاه خود، پا نزد آقای
  .  برفت  سالمتی ، او به  نموده  داود ابنیر را مرخص پس» .  نمایی سلطنت
و ابنیر با .  بسیار با خود آوردند ، غنیمت  باز آمده  از غارتی  داود و یوآب  بندگان و ناگاه22  

   و تمامی  یوآب و چون23 . بود  رفته  سالمتی ، و او به ه داد  را رخصت د زیرا وی نبو داود در حبرون
 آمد   نیر نزد پادشاه ابنیر بن « ، گفتند که  را خبر داده  بودند، برگشتند، یوآب  همراهش  که لشکری

  اینک!   کردی چه«:  ، گفت  آمده  نزد پادشاه  یوآب پس24» .  رفت  سالمتی  و به  داده و او را رخصت
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 او آمد تا تو را   که دانی  نیر را می ابنیر بن25؟   و رفت  دادی چرا او را رخصت. ابنیر نزد تو آمد
  ». کند ، دریافت کنی  می  را که  تو را بداند و هر کاری  و دخول  دهد و خروج فریب

   او را از چشمه  که ابنیر فرستاد  در عقب ، قاصدان  رفته  از حضور داود بیرون و یوآب26  
   دروازه  او را در میان ، یوآب  برگشت  حبرون  ابنیر به و چون27 . اما داود ندانست.  بازآوردند هسیر
 . مرد  او زد که  شکم  به عسائیل   برادرش  خون  سبب  گوید و به  کنار کشید تا با او خفیه سخن به
 ابنیر   از خونخداوند  حضور  به  من  و سلطنت من «: فت را شنید، گ  داود این  چون و بعد از آن28
   که  قرار گیرد و کسی  پدرش  خاندان  و تمامی  بر سر یوآب پس29.   هستیم  ابد بری نیر تا به بن

   باشد، از خاندان  نان  شمشیر بیفتد و محتاج  کند و به  باشد و بر عصا تکیه  داشته  و برص جریان
،   برادر ایشان  که  این  سبب ، ابنیر را کشتند، به  ابیشای  و برادرش و یوآب30» . نشود  منقطع یوآب

  . بود  کشته  در جنگ  را در جبعون عسائیل
   خود را بدرید و پالس جامه«:   بودند، گفت  همراهش  که  قومی  و تمامی  یوآب و داود به31  

   دفن و ابنیر را در حبرون32 .  رفت  جنازه  عقب در ود پادشاهو دا» . کنید  ابنیر نوحه بپوشید و برای
و 33 . کردند  گریه  قوم  و تمامی یست، نزد قبر ابنیر گر  آواز خود را بلند کرده کردند و پادشاه

 میرد؟  می  احمق  شخص  که  طوری آیا باید ابنیر بمیرد به«:  ، گفت  خوانده  ابنیر مرثیه  برای پادشاه
   افتاده  شریران  پیش  که  کسی مثل.  نشد  در زنجیر گذاشته نشد و پایهایت   تو بسته دستهای34

 هنوز روز بود،   چون  قوم و تمامی35 . کردند  او گریه  بار دیگر برای  قوم  تمامی پس» . باشد، افتادی
   از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من خدا به«:  ، گفت  خورده  بخورانند اما داود قسم آمدند تا داود را نان

 نظر   شدند و به  ملتفت  قوم و تمامی36 ».  بچشم  آفتاب  از غروب  یا چیز دیگر پیش بکند اگر نان
 و   قوم و جمیع37. آمد  پسند می  قوم کرد، در نظر تمامی  می  پادشاه  هر چه چنانکه.  پسند آمد ایشان
   خادمان  به و پادشاه38 . نبود  نیر از پادشاه ر بنابنی   کشتن  روز دانستند که  در آن  اسرائیل تمامی

   امروز با آنکه و من39 افتاد؟   امروز در اسرائیل  و مرد بزرگی  سروری دانید که آیا نمی«:  خود گفت
 خداوند.  تواناترند  از من  صرویه  پسران ، یعنی  مردان  و این  هستم ، ضعیف ام  شده  مسح  پادشاهی به

  ». جزا دهد  شرارتش  را بر حسب رت شرا عامل
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 شد،   ضعیف ، دستهایش  است مرده   ابنیر در حبرون  شنید که  پسر شاؤل و چون4    

   یکی  بودند؛ اسم  سردار فوج  که  دو مرد داشت و پسر شاؤل2 . گردیدند  پریشان  اسرائیل مامیو ت
   با بنیامین  بئیروت ، زیرا که بنیامین  از بنی  بئیروتی  رمون  بود، پسران  ریکاب  دیگری  و اسم بعنه

  . پذیرفتند ، در آنجا تا امروز غربت  فرار کرده  جتایم  به و بئیروتیان3.  بود محسوب
،   از یزْرعیل  و یوناتان  خبر شاؤل  رسیدن  هنگام  بود که  لنگ  را پسری  پسر شاؤل و یوناتان4  

نمود، او افتاد و   می  تعجیل  فرار کردن  به و چون. ، فرار کرد برداشته او را  اش  بود، و دایه  ساله پنج
  . بود  مفیبوشت  شد و اسمش لنگ

   ایشبوشت  خانه  روز به  گرمای ، در وقت  شده  روانه  بئیروتی  رمون ، پسران  و بعنه و ریکاب5  
،   شده  داخل  خانه بگیرند، در میان   گندم  که ای  بهانه  به پس6 . ظهر بود  خواب  شدند و او به لداخ
 شدند و او بر   داخل  خانه  به و چون7 . فرار کردند نه بع  و برادرش  او زدند و ریکاب  شکم به

 را   جدا کردند و سرش  را از تن خوابید، او را زدند و کشتند و سرش  خود می  در خوابگاه بسترش
  ، به  آورده  حبرون  را نزد داود به و سر ایشبوشت8 .دند کر  کوچ  شب  تمامی  عربه ه، از را گرفته
خداوند و .  داشت  تو می  قصد جان ، که ، پسر شاؤل ، ایشبوشت  سر دشمنت اینک«:  گفتند پادشاه

  ».  است  کشیده اش  و ذریه  را از شاؤل  ما پادشاه  آقای امروز انتقام
  قسم«:   گفت  ایشان ، به  داده  را جواب  بئیروتی  رمون ، پسران  بعنه  و برادرش و داود ریکاب9  

  ، گفت  مرا خبر داده  کسی  که وقتی10 ،  است  داده  فدیه ا از هر تنگی مر  جان  کهخداوند   حیات به
، و   کشتم ، در صقلغ آورد، او را گرفتـه  می  بشارت برد که  می  و گمان  است  مرده  شاؤل  اینک که
 را   صالح  شریر، شخص  مردان  چون  زیاده  چند مرتبه پس11 .  او دادم  به  بود که رت بشا ت اجر این

   هالک  شما را از زمین و  نکنم  شما مطالبه  او را از دست  بکشند، آیا خون  بر بسترش اش در خانه
   را قطع یشان ا  و پای  را کشتند و دست  ایشان  خود را امر فرمود که  داود خادمان پس12 »؟ نسازم
  . کردند  دفن  در قبر ابنیر در حبرون  را گرفته اما سر ایشبوشت.  آویختند  حبرون ، بر برکه نموده

  

  اینک«: ، گفتند  شده آمدند و متکلم   حبرون  نزد داود به  اسرائیل  اسباط و جمیع5    

   که نمود، تو بودی  می  ما سلطنت بر  شاؤل  نیز چون  از این و قبل2 .  تو هستیم  و گوشت ما استخوان
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 را  ، اسرائیل  من  تو قوم  که  تو را گفتخداوندو .  آوردی  می  و اندرون بردی  می  را بیرون اسرائیل
   به  نزد پادشاه  اسرائیل  مشایخ و جمیع3 ». بود  پیشوا خواهی  بر اسرائیل کرد و  خواهی رعایت
 و داود را بر   عهد بست  با ایشانخداوند حضور   به برون در ح  آمدند، و داود پادشاه حبرون

   سال  بود، و چهل  ساله  شد سی  پادشاه  که و داود هنگامی4 . نمودند  مسح  پادشاهی  به ائیلاسر
 در   سال  و سه  نمود، و سی  بر یهودا سلطنت  در حبرون  ماه  و شش  سال هفت5  نمود؛ سلطنت
  . نمود  و یهودا سلطنت ائیل اسر  بر تمامی اورشلیم
  و ایشان.   بودند، رفت  زمین  ساکنان  که  یبوسیان  مقابله  به  اورشلیم  به  با مردانش و پادشاه6  

» .  کنی  را بیرون  و لنگان  کوران شد جز اینکه  نخواهی اینجا داخل  به«: ، گفتند  شده  داود متکلم به
   همان  که  را گرفت  صهیون و داود قلعه7.  نخواهد شد جا داخل این  داود به  بردند که زیرا گمان
 و  ، لنگان  رسیده  قنات  را بزند و به  یبوسیان هر که«:   روز داود گفت و در آن8 . استشهر داود 

   داخل  خانه ، به گویند کور و لنگ  می بنابرین» ).بزند( داود هستند   جان  مبغوض  را که کوران
 ملو و  ف اطرا  را شهر داود نامید، و داود به  شد و آن  ساکن و داود در قلعه9. نخواهند شد

  ، با وی  صبایوت ، خدای شد و یهوه  می ، بزرگ  کرده و داود ترقی10 .  ساخت  عمارت اندرونش
  .بود می

  نزد داود تراشان  و سنگ  سرو آزاد و نجاران  و درخت  صور، قاصدان ، پادشاه و حیرام11  
   پادشاهی  به  او را بر اسرائیلخداوند   داود فهمید که پس12 .ودند بنا نم ای  داود خانه ، برای فرستاده

  .  است  برافراشته  اسرائیل  خویش  خاطر قوم او را به ، و سلطنت ستوار نمودها
 داود   برای، و باز  گرفت  دیگر از اورشلیم  و زنان ، کنیزان  داود از حبرون و بعد از آمدن13  
:   است  شدند، این  زاییده  او در اورشلیم  برای  که  آنانی و نامهای14 . شدند ه زایید  و دختران پسران
 و   و الیداع و الیشمع16 ،  و یافیع  و نافج جار و الیشوعو یب15 ،  و سلیمان  و ناتان  و شوباب عشمو
  . الیفلط

  اند، جمیع  نموده  مسح  پادشاهی اسرائیل را به داود   شنیدند که  فلسطینیان و چون17  
  و فلسطینیان18 . فرود آمد  قلعه  را شنید به ین داود ا و چون.  برآمدند تا داود را بطلبند فلسطینیان

   مقابله آیا به«:  ، گفت  نموده سؤالخداوند و داود از 19 . منتشر شدند  رفائیان ، در وادی آمده
برو زیرا «:   داود گفت  بهخداوند»  نمود؟  خواهی  تسلیم  من  دست  را به  ایشان و  برآیم فلسطینیان

 را در   آمد و داود ایشان  فراصیم  بعل و داود به20» . داد  تو خواهم  دست  به  را البته  فلسطینیان که
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  بنابرین» .بها آ  رخنه  کرد مثل  رخنه  را از حضور من دشمنانمخداوند « :  ، گفت  داده آنجا شکست
 آنها   کردند و داود و کسانش  خود را در آنجا ترک و بتهای21 . نهادند  نام  فراصیم ل را بع  مکان آن

  .را برداشتند
خداوند  داود از   و چون23 . منتشر شدند  رفائیان ، در وادی  بار دیگر برآمده و فلسطینیان22  
.  آور  حمله  بر ایشان  توت  درختان ، پیش  دور زده شان ای  از عقب برمیا، بلکه«:   نمود، گفت سؤال

   وقت  در آن  زیرا که  کن  تعجیل ، آنگاه  بشنوی  توت  قدمها در سر درختان  آواز صدای و چون24
   داود چنانکه پس25 ». دهد  را شکست  لشکر فلسطینیان خواهد آمد تا  تو بیرون  روی  پیشخداوند
  . داد  تا جازر شکست  را از جبعه  بود، کرد، و فلسطینیان وده او را امر فرمخداوند

  

و 2.  کرد  هزار نفر را جمع  سی یعنی،   اسرائیل  برگزیدگان و داود بار دیگر جمیع6    

   خدا را که  شدند تا تابوت  یهودا روانه ، از بعلی  بودند برخاسته  همراهش  که  قومی داود با تمامی
 .باشد، از آنجا بیاورند  می' سمی، م  است  نشسته  بر کروبیان  که  صبایوت  یهوه  اسم  به ، یعنی  اسم به
، برداشتند، و   است  در جبعه  که  ابیناداب  را از خانه  نو گذاشتند و آن ای  خدا را بر ارابه و تابوت3

، با   است  در جبعه  که یناداب اب  را از خانه و آن4 . نو را راندند ، ارابه  ابیناداب  و اخیو، پسران عزه
   آالت  با انواع  اسرائیل  خاندان و داود و تمامی5 . رفت  می  تابوت د و اخیو پیش خدا آوردن تابوت
  .کردند  می  بازیخداوند  حضور   و سنجها به  و دف و دهل  و رباب  سرو و بربط چوب

 را  ، آن  دراز کردهخداوند   تابوت ا به خود ر  دست  رسیدند، عزه  ناکون  خرمنگاه  به و چون6  
  ، خدا او را در آنجا به  شده  افروخته  بر عزهخداوند   غضب پس7 .لغزیدند  می  زیرا گاوان گرفت
   رخنه  بر عزهخداوند شد زیرا  و داود غمگین8 . خدا مرد ، و در آنجا نزد تابوت زد  تقصیرش سبب
،  ترسیدهخداوند  روز، داود از  و در آن9.  نهاد  نام  عزه مروز فارص ا  را تا به  مکان  بود، و آن کرده
 را نزد خود خداوند   تابوت  که و داود نخواست10»  بیاید؟  چگونه  نزد منخداوند  تابوت «  که گفت
 در خداوند   و تابوت11 . برگردانید  جتی بید ادوم عو  خانه  را به  داود آن پس.  شهر داود بیاورد به

  . داد  را برکت  خاندانش  و تمامی  عوبید ادومخداوند ماند؛ و   ماه  سه  جتی  عوبید ادوم خانه
   او را به  مایملک  و جمیع  عوبید ادوم  خانهخداوند « ، گفتند که  را خبر داده و داود پادشاه12  
 شهر   به  عوبید ادوم ه خدا را از خان  و تابوت  داود رفت پس»   است  داده  خدا برکت  تابوت سبب
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 و  د، گاوان بودن  رفته  قدم  ششخداوند   تابوت  بردارندگان و چون13 .آورد   شادمانی داود به
 ایفود  داود بهکرد، و   می  رقصخداوند حضور   خود به  قوت و داود با تمامی14 . نمود پرواریها ذبح

 و آواز   آواز شادمانی  را بهخداوند  ، تابوت ئیل اسرا  خاندان تمامی داود و  پس15 . بود  ملبس کتان
   از پنجره  دختر شاؤل شد، میکال  شهر داود می داخل خداوند   تابوت و چون16. کرنا آوردند

   او را در دل کند؛ پس  می وخیز و رقص  جستخداوند حضور   به  را دید که ، داود پادشاه نگریسته
  .خود حقیر شمرد

 برپا   داود برایش  که ای  خیمه  در میان  را در مکانش ، آن  را درآوردهندخداو  و تابوت17  
و 18.  گذرانید  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های قربانیخداوند  حضور   بود، گذاشتند، و داود به داشته
  ه یهو  اسم  را به  شد، قوم  فارغ  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  داود از گذرانیدن چون
   یک  هر یکی  به  و زنان ، مردان  اسرائیل  گروه  جمیع  به ، یعنی  قوم  تمامی و به19 . داد  برکت یوتصبا
 خود   خانه  به  هر یکی  قوم  تمامی پس.  بخشید  کشمش  قرص  و یک  گوشت  پاره  و یک  نان گرده
  .رفتند

 داود   استقبال  به  دختر شاؤل  میکالو.  دهد  خود را برکت  خانه  تا اهل اما داود برگشت20  
 خود را در نظر   داد که  را عظمت  قدر خویشتن  امروز چه  اسرائیل پادشاه«:  ، گفت  آمده بیرون

  و داود به21 ».کند  می  از سفها خود را برهنه  یکی  که  طوری ، به  ساخت  خود برهنه کنیزان بندگان
 داد تا مرا بر   برتری  خاندانش  و بر تمامی  مرا بر پدرت د که بوخداوند حضور  به«:   گفت میکال
  و از این22.   کردم  بازیخداوند حضور   به  جهت  پیشوا سازد؛ از این  بر اسرائیل ، یعنیخداوند  قوم

   که  در نظر کنیزانی  شد؛ لیکن  خواهم  نمود و در نظر خود پست  حقیر خواهم نیز خود را زیاده
  . اوالد نشد  را تا روز وفاتش  دختر شاؤل و میکال23 ».ود ب  خواهم ، معظم  گفتی آنها سخن  درباره

  

  ش دشمنان  او را از جمیعخداوند، و   خود نشسته  در خانه  پادشاه  شد چون و واقع7    

 سرو   در خانه  که بینی  مرا می ناآل«:   گفت  نبی  ناتان  به  پادشاه که2  بود،  داده  آرامی از هر طرف
بیا و هر «:   گفت  پادشاه  به ناتان3 ».  است ها ساکن  پرده ا در میان خد ، و تابوت باشم  می آزاد ساکن

  ».  با توستخداوند دار زیرا    باشد معمول  در دلت آنچه
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  من   بنده برو و به«5 : ، گفت  شده  نازل ناتان   بهخداوند   کالم  شد که  واقع  شب و در آن4  
   که زیرا از روزی6 ؟ کنی  بنا می  من  سکونت  برای ای آیا تو خانه: گوید  می  چنین خداوندداود بگو، 

   و مسکن ر خیمه د  بلکه ام  نشده  ساکن ای  تا امروز، در خانه  آوردم  را از مصر بیرون اسرائیل بنی
   از داوران  احدی ، آیا به  کردم  گردش اسرائیل  بنی  با جمیع  که  هر جایی و به7 . ام  کرده گردش
 سرو  از ای  چرا خانه  که  گفتم ، سخنی ، مأمور داشتم  خود، اسرائیل  قوم  رعایت  برای  که اسرائیل

: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه  بگو که ، داود چنین  من  بنده  به و حال8  بنا نکردید؟  من آزاد برای
   که و هر جایی9 . ، باشی ، اسرائیل  من  قوم وای تا پیش  گرفتم  گوسفندان  عقب از  تو را از چراگاه من
   بزرگ  تو اسم ، و برای  ساختم  را از حضور تو منقطع  دشمنانت  و جمیع بودم  با تو می  من رفتی می
 و   کردم  تعیین ی، مکان  خود، اسرائیل  قوم  جهت و به10 .  بر زمینند، پیدا کردم  که انی بزرگ  اسم مثل

  ، دیگر ایشان  نشوند، و شریران ، باز متحرک  شده  ساکن  خویش  تا در مکان  نمودم  را غرس ایشان
   نموده ، تعیین  خود، اسرائیل  را بر قوم  داوران  که  روزهایی و مثل11.  نسازند  ذلیل  سابق را مثل
 تو  ای برخداوند  دهد که تو را خبر میخداوند و ؛   دادم  آرامی  دشمنانت و تو را از جمیع.  بودم
   خوابید و ذریت  خود خواهی  خواهد شد و با پدران  تو تمام زیرا روزهای12 . بنا خواهد نمود ای خانه

   او را پایدار خواهم لطنت، و س  ساخت  آید، بعد از تو استوار خواهم  تو بیرون  از صلب تو را که
   ابد پایدار خواهم تا به او را   سلطنت  بنا خواهد نمود و کرسی ای  خانه  من  اسم او برای13 .نمود

   ورزد، او را با عصای  بود و او مرا پسر خواهد بود، و اگر او گناه  او را پدر خواهم من14 . ساخت
واهد شد،  از او دور نخ  من  رحمت ولیکن15 . نمود  خواهم  تأدیب آدم  بنی یها  تازیانه  و به مردمان

   تو، به  و سلطنت و خانه16 .  او را از حضور تو رد ساختم که   دور کردم  را از شاؤل  آن  که  طوری به
   تمامی بر حسب17» . ابد استوار خواهد ماند  تو تا به  ابد پایدار خواهد شد، و کرسی  تا به حضورت

  . نمود تکلم داود   به  رؤیا ناتان  این  تمامی  و مطابق  کلمات این
  ، من  خداوند یهوه ای«:   و گفت  نشستخداوند حضور  ، به  شده  داخل و داود پادشاه18  
   خداوند یهوه  نیز در نظر تو ای و این19 ؟  رسانیدی  مقام  این  مرا به ه ک  چیست  من  و خاندان کیستم

   ای و آیا این.   فرمودی  تکلم  طویل ن زما  نیز برای ات  بنده  خانه  درباره  نمود زیرا که امر قلیل
 خداوند   تو ای  زیرا که  تواند گفت  تو چه و داود دیگر به20 ؟  است آدم  بنی  عادت اوند یهوهخد
   عظیم  کارهای  این  خود تمامی  دل  خود و موافق  کالم و بر حسب21 ، شناسی  خود را می ، بنده یهوه

   به  زیرا چنانکه  هستی  خدا، تو بزرگ  یهوه  ای بنابرین22.   دهی ا تعلیم خود ر  تا بنده را بجا آوردی
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   تو اسرائیل  قوم و مثل23 .  نیست  و غیر از تو خدایی نیست   تو کسی ، مثل ایم  خود شنیده گوشهای
 بسازد، و  م قو  خویش ، برای  داده  را فدیه  خدا بیاید تا ایشان  که  است  زمین  بر روی  امت  یک کدام
   خود بجا آورد به  زمین  شما و برای  برای  و مهیب  عظیم  خود پیدا نماید، و چیزهای  برای اسمی

 خود  و قوم24 .  دادی  فدیه  ایشان ا و خدایان خود از مصر و از امته  برای  که  خویش حضور قوم
   ایشان ، خدای  یهوه و ای تو باشند، و ت م ابد قو  تا به ، تا ایشان  خود استوار ساختی  را برای اسرائیل
،   ابد استوار کن  تا به  گفتی اش  خود و خانه  بنده  درباره  را که  خدا، کالمی  یهوه  ای ن´و اال25 . شدی

،   صبایوت  یهوه  شود که  بماند، تا گفته  ابد معظم  تو تا به و اسم26 . نما ، عمل  گفتی  آنچه  بر حسبو
،   صبایوت  یهوه زیرا تو ای27 . حضور تو پایدار بماند  داود به ات  بنده ، و خاندان  است ائیل اسر خدای
   بنده بنابرین.  نمود  بنا خواهم ای  تو خانه  برای  که ، گفتی  نموده  خود اعالن  بنده ، به  اسرائیل خدای

   و کالم ، تو خدا هستی  خداوند یهوه ای  نو اآل28 . دعا را نزد تو بگوید  این  که  است  کرده تو جرأت
   بنده ، خاندان  فرموده  احسان نو اآل29 . ای  داده  خود وعده  بنده  را به  نیکویی  و این  است تو صدق

 و  ای  گفته  خداوند یهوه  تو ای  ابد بماند، زیرا که  تا به  در حضورت  تا آنکه  بده خود را برکت
  ». خواهد بود  ابد مبارک  تو تا به رکت از ب ات  بنده خاندان

  

   را ذلیل ، ایشان  داده شکست  را  داود فلسطینیان  شد که  واقع و بعد از این8    

   را به ، ایشان  داده  را شکست و موآب2.   گرفت  فلسطینیان  امالبالد را از دست و داود زمام.  ساخت
   زنده  برای  تمام  ریسمان  پیمود، و یک  کشتن  برای یسمان پیمود و دو ر ، با ریسمانی  خوابانیده زمین
  .، هدایا آوردند  داود شده  بندگان و موآبیان.   داشتن نگاه

 خود را نزد   تا استیالی رفت  می  که  را هنگامی  صوبه ، پادشاه  رحوب و داود، هددعزر بن3  
،   از او گرفت  هزار پیاده تصد سوار و بیستو داود هزار و هف4 . داد کست آورد، ش  دست نهر باز به

   ارامیان و چون5 .  داشت  نگاه  صد ارابه ها برای کرد، اما از آن  را پی هایش  ارابه  اسبهای و داود جمیع
و 6 .  را بکشت  هزار نفر از ارامیان و دو ، آمدند، داود بیست  صوبه  مدد هددعزر، پادشاه  به دمشق

، خداوندآوردند، و  ، هدایا می  داود شده ، بندگان ، و ارامیان  گذاشت  قراوالن ق دمش داود در ارام
 هددعزر بود   بر خادمان  طال را که و داود سپرهای7 .داد  می ، نصرت رفت  می ر جا کهداود را در ه
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 از حد  ، برنج  هددعزر داود پادشاه  شهرهای  و بیروتای و از باته8 . آورد  اورشلیم ، آنها را به تهگرف
  .  گرفت افزون

،   است  داده  لشکر هددعزر را شکست  داود تمامی  شنید که  حمات ، پادشاه  توعی و چون9  
 گوید، از   او بپرسد، و او را تهنیت  فرستاد تا از سالمتی ، پسر خود را نزد داود پادشاه ، یورام توعی10
   مقاتله  هددعزر با توعی  بود، زیرا که  داده ست، او را شک  نموده  با هددعزر جنگ  که  جهت آن
 آنها را   داود پادشاهو11 . با خود آورد  برنجین ال و ظروف ط  و ظروف  نقره  ظروف نمود و یورام می

   بود، وقف  داده  شکست  که هایی  امت  از جمیع  که  و طالیی  نمود با نقره  وقفخداوند  نیز برای
 هددعزر   و از غنیمت  و عمالقه  و فلسطینیان عمون  و بنی  و موآب  از ارام یعنی12 بود،  نموده
  .  صوبه  پادشاه رحوب بن

 هزار نفر از   هجده  دادن  از شکست  که  برپا نمود هنگامی ای  تذکره  خویشتن و داود برای13  
   قراوالن  ادوم  در تمامی ، بلکه  گذاشت  قراوالن و در ادوم14 .ود نم  مراجعت  ملح  در وادی ارامیان
  .داد  می ، نصرت رفت  می ، داود را هر جا کهخداوندو .  داود شدند  بندگان  ادومیان ، جمیع گذاشته
 را   و انصاف  خود داوری  قوم نمود، و داود بر تمامی  می  سلطنت  اسرائیل و داود بر تمامی15  

و 17 .نگار  اخیلود وقایع  بن هوشافاتر بود و ی سردار لشک  صرویه  بن و یوآب16 . داشت  میاجرا
   یهویاداع و بنایاهو بن18 . بود  بودند و سرایا کاتب  کاهن ابیاتار،  بن  و اخیملک  اخیطوب  بن صادوق

  . بودند  داود کاهن  بود و پسران  و فلیتیان بر کریتیان
  

   یوناتان خاطر  تا به  است اقی ب  حال  تا به  کسی  شاؤل آیا از خاندان«:  و داود گفت9    

 او را نزد داود خواندند و   صیبا بود؛ پس  به'  مسمی  خادمی  شاؤل و از خاندان2 »؟  نمایم او را احسان
 از   حال آیا تا به«:   گفت پادشاه3 ».  تو هستم بنده«:  گفت» ؟ آیا تو صیبا هستی«:   را گفت  وی پادشاه
 را  یوناتان«:   گفت  پادشاه صیبا در جواب» ؟  نمایم  خدایی ا او را احسان ت  هست  کسی  شاؤل خاندان

:   گفت  پادشاه صیبا به» ؟ او کجاست «  پرسید که  از وی پادشاه4 ».  است  باقی  لنگ  پسری  حال هتا ب
یر  ماک ز خانه، او را ا  فرستاده و داود پادشاه5 ».  در لودبار است  عمیئیل ماکیر بن  او در خانه اینک«
  .  از لودبار گرفت  عمیئیل بن

 م نهفصل / دوم سموئیل کتاب



474 

و داود .  نمود ، تعظیم  در افتاده  روی ، به  نزد داود آمده  شاؤل  بن یوناتان  بن  مفیبوشت پس6  
   خاطر پدرت زیرا به!  مترس«:   را گفت داود وی7 ». تو  بنده اینک«:  گفت» !  مفیبوشت ای«:  گفت

 کرد، و تو   تو رد خواهم  را به  شاؤل  پدرت  زمین  نمود و تمامی  خواهم ن احسا  بر تو البته یوناتان
 بر سگ   که  تو چیست بنده «  که ، گفت  کرده  او تعظیم پس8 ». خورد  خواهی  نان  من دائما بر سفره

  »؟  نمایی  التفات  مثل من ای مرده
 بود  نش خاندا  و تمام  شاؤل  مال  را که آنچه«:  ، گفت  را خوانده  شاؤل ، صیبا، بنده و پادشاه9  

 را   آن ، محصول  نموده  را زرع  او زمین  جهت  به  و بندگانت و تو و پسرانت10 .  تو دادم  پسر آقای به
 بر   همیشه ، پسر آقایت اما مفیبوشت.  باشد  نان  خوردنش  جهت  به  پسر آقایت بیاورید تا برای

:   گفت  پادشاه و صیبا به11 .  داشت  خادم  پسر و بیست انزدهو صیبا پ» . خواهد خورد  نان  من سفره
و » . خواهد نمود  عمل ات  طور بنده  بهمین  است  فرموده اش  بنده  به  پادشاه  آقایم  هر آنچه موافق«

 را  شتو مفیبو12 . خواهد خورد ادشاه پ  از پسران  یکی  مثل  من  بر سفره  مفیبوشت  که  گفت پادشاه
  پس13.  بودند  مفیبوشت  صیبا بنده  خانه  ساکنان ، و تمامی  داشت  میکا نام  بود که  کوچک پسری

  . بود خورد و از هر دو پا لنگ  می  پادشاه  بر سفره  همیشه  شد زیرا که  ساکن  در اورشلیم مفیبوشت
  

  ، در جایش ، حانون ، مرد و پسرش عمون  بنی  پادشاه  شد که  واقع و بعد از آن10    

   احسان  من  به  پدرش  چنانکه  نمایم  احسان ناحاش  بن  حانون به«:  و داود گفت2 . نمود سلطنت
 داود   گوید، و خادمان  تعزیت  پدرش  درباره  خادمانش  واسطه  داود فرستاد تا او را به پس» .کرد
   که بری  می آیا گمان«:  گفتند  خود حانون  آقای  به عمون  بنی و سروران3 . آمدند عمون  بنی  زمین به

  ؟ آیا داود خادمان  است  تو فرستاده  تعزیت  جهت  به  داود، رسوالن  که  پدر توست  تکریم برای
  پس4»  سازد؟  را منهدم ، آن  نموده  و تجسس  تا شهر را تفحص  است خود را نزد تو نفرستاده

   تا جای  را از میان  ایشان  را تراشید و لباسهای  ایشان  ریش  و نصف  داود را گرفت ، خادمان حانون
   فرستاد زیرا که  ایشان  استقبال  داود را خبر دادند، به و چون5 . را رها کرد  بدرید و ایشان ستننش

   شما درآید و بعد از آن در اریحا بمانید تا ریشهای«:   گفت  بودند، و پادشاه  بسیار خجل ایشان
  ».برگردید
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 از   هزار پیاده ، بیست  فرستاده عمون  شدند، بنی  نزد داود مکروه  دیدند که عمون  بنی و چون6  
   هزار نفر از مردان  را با هزار نفر و دوازده  معکه  و پادشاه  صوبه  و ارامیان  رحوب  بیت ارامیان
  عمون و بنی8.  را فرستاد شجاعان لشکر   و تمامی  داود شنید، یوآب و چون7.  اجیر کردند طوب
   و مردان  و رحوب  صوبه  نمودند؛ و ارامیان آرایی  صف  جنگ  برای  دروازه ، نزد دهنه  آمده بیرون
  . بودند حده' در صحرا علی  و معکه طوب

   بود، از تمام  از عقبش  و هم  از پیش ، هم  جنگ  صفوف  روی  دید که  یوآب و چون9  
   را به  قوم و بقیه10.  نمود آرایی  صف  ارامیان ، در مقابل  کرده  را انتخاب  گروهی اسرائیل  برگزیدگان

اگر «:  و گفت11 . کند آرایی  صف عمون  بنی مقابل   را به  سپرد تا ایشان  ابیشای  برادرش دست
 امداد تو   جهت ، بهند آی  بر تو غالب عمون  بیا، و اگر بنی  مدد من  آیند، به  غالب  بر من ارامیان
، و   بکوشیم  خود مردانه  خدای  شهرهای  جهت  و به  خویش  قوم  جهت  و به دلیر باش12 . آمد خواهم
   بودند، نزدیک  همراهش  که  و قومی  یوآب پس13» . پسند آید بکند  در نظرش  را که  آنچهخداوند

   دیدند که عمون  بنی و چون14 . فرار کردند  از حضور وی  ایشان کنند و  جنگ شدند تا با ارامیان
   از مقابله  شهر شدند و یوآب ، داخل  گریخته  نیز از حضور ابیشای  فرار کردند، ایشان ارامیان

  . آمد  اورشلیم ، به  برگشته عمون بنی
و 16.  شدند  جمع اند، با هم  یافته  شکست  از حضور اسرائیل  دیدند که  ارامیان و چون15  

،   آمدند، و شوبک  حیالم  به  نهر بودند، آورد و ایشان  طرف  آن  به  را که ، ارامیان هددعزر فرستاده
   را جمع  اسرائیل  داود خبر رسید، جمیع  به و چون17.  بود  ایشان سردار لشکر هددعزر، پیشوای

  ، با او جنگ  نموده راییآ د صف داو  مقابل  به  آمد، و ارامیان  حیالم  عبور کرد و به ، از اردن کرده
   و چهل ، مردان هفتصد ارابه  فرار کردند، و داود از ارامیان  از حضور اسرائیل و ارامیان18 .کردند

   پادشاهانی  جمیع و چون19 . در آنجا مرد  را زد که ر لشکرش و شوبکْ سردا هزار سوار را کشت
  ، بنده  نموده  صلح  خوردند، با اسرائیل  شکست اسرائیل از حضور   هددعزر بودند، دیدند که  بنده که

  . ترسیدند عمون  از امداد بنی  از آن  پس و ارامیان.  شدند ایشان
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 را   داود یوآب ، که  پادشاهان  رفتن بیرون ، هنگام  سال  شد بعد از انقضای و واقع11    

   را محاصره ، ربه  کرده  را خراب عمون نی ب  فرستاد، و ایشان  اسرائیل  و تمامی  خویش با بندگان
  . ماند نمودند، اما داود در اورشلیم

   گردش  پادشاه  خانه بام ، بر پشت  برخاسته  داود از بسترش  عصر که  شد در وقت و واقع2  
 . بسیار نیکومنظر بود  زن ؛ و آنکند  را شستشو می  خویشتن  را دید که  زنی  بام کرد و از پشت

  ، زن یعام، دختر ال  بتشبع آیا این «  استفسار نمود و او را گفتند که  زن ، درباره  داود فرستاده پس3
، داود با او همبستر   آمده  و او نزد وی ، او را گرفت  فرستاده و داود قاصدان4 »؟  نیست  حتی اوریای

، داود   شد و فرستاده  حامله  زن و آن5.   خود برگشت  خانه ، به  خود طاهر شده شد و او از نجاست
  ».  هستم  حامله من «  که  و گفت را مخبر ساخت

، اوریا را نزد داود  وآب و ی  بفرست  را نزد من  حتی  اوریای  فرستاد که  داود نزد یوآب پس6  
   جنگ  و از سالمتی  قوم  و از سالمتی  یوآب  رسید، داود از سالمتی  اوریا نزد وی و چون7 .فرستاد
   پادشاه  اوریا از خانه پس» . خود را بشو  برو و پایهای ات  خانه به«:   اوریا گفت و داود به8 .پرسید
 با سایر   پادشاه اما اوریا نزد در خانه9 . شد  فرستاده  از پادشاه  خوانی،  و از عقبش  رفت بیرون
 خود   خانه اوریا به «، گفتند که ر دادهو داود را خب10 .  خود نرفت  خانه ، به  خوابیده  آقایش بندگان
» ؟ ای  خود نرفته  خانه  چرا به ؟ پس ای آیا تو از سفر نیامده«:   اوریا گفت  داود به پس» .  است نرفته

، و  ، یوآب ها ساکنند و آقایم  و یهودا در خیمه  و اسرائیل تابوت «  کرد که  داود عرض اوریا به11
 و با   بنمایم  و شرب  تا اکل  خود بروم  خانه  به و آیا من. نشینند  خیمه بیابان   بر روی  آقایم بندگان

  و داود به12 ». کرد  کار را نخواهم  این  که  تو قسم  جان  حیات  تو و به  حیات ؟ به  خود بخوابم زن
 را در  وز و فردایش ر  اوریا آن پس» . کنم  می  و فردا تو را روانه امروز نیز اینجا باش«:  اوریا گفت
 کرد، و   خورد و نوشید و او را مست  در حضورش  نمود که و داود او را دعوت13.  ماند اورشلیم

  .  خود نرفت  خانه  خوابید و به  آقایش  با بندگان ، بر بسترش  رفته  بیرون  شام وقت
   این  به و در مکتوب15 .تاد اوریا فرس  دست ، به  نوشته  یوآب  برای  داود مکتوبی و بامدادان14  
،   شده تا زده بروید   پس  بگذارید، و از عقبش  جنگ سخت اوریا را در مقدمه «  که  نوشت مضمون
   مردان  که دانست  می  که کرد، اوریا را در مکانی  می  شهر را محاصره  یوآب و چون16 ».بمیرد
 از   کردند و بعضی  جنگ ، با یوآب  آمده رون شهر بی و مردان17 . باشند، گذاشت  در آنجا میشجاع
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   وقایع ا از جمیع، داود ر  فرستاده  یوآب پس18 . نیز بمرد  حتی فتادند و اوریای داود، ا ، از بندگان قوم
   خبر داده  پادشاه  به گ جن  وقایع  از تمامی چون«:  ، گفت و قاصد را امر فرموده19 . خبر داد جنگ
 شدید، آیا   شهر نزدیک  به  جنگ  شود و تو را گوید چرا برای  افروخته  پادشاه اگر خشم20 ، باشی
؟   را کشت  یربوشت  بن  ابیملک  که کیست21 ؟ از سر حصار، تیر خواهند انداخت  دانستید که نمی

   چرا به  مرد؟ پس  در تاباص  که  حصار بر او نینداخت  را از روی  آسیایی  باالیین  سنگ آیا زنی
  ».  است  نیز مرده  حتی ، اوریای ات  بنده  بگو که  شدید؟ آنگاه حصار نزدیک

 بود، مخبر   داده  او را پیغام  یوآب ، آمد و داود را از هر آنچه  شده  قاصد روانه پس22  
 آمدند،   صحرا بیرون  ما به ، در عقب  شده  بر ما غالب مردان «  که  داود گفت و قاصد به23.  ساخت

 حصار تیر انداختند، و   تو از روی  بر بندگان و تیراندازان24 .  تاختیم وازه در  تا دهنه  ما بر ایشانو
  به«:   قاصد گفت داود به25 ».  است  نیز مرده  حتی و اوریای ت  مردند و بنده  پادشاه  از بندگان بعضی
   هالک  تفاوت  را بی  و آن مشیر، این ش  در نظر تو بد نیاید زیرا که  واقعه این:  بگو  چنین یوآب
  ».  بده  او را خاطر جمعی پس.  بساز  را منهدم ، آن  کوشیده  سختی  با شهر به  در مقاتله پس. کند می

و 27 .  گرفت  شوهر خود ماتم ، برای ت اس  اوریا مرده  شوهرش  اوریا شنید که  زن و چون26  
   پسری  شد، و برایش  وی  خود آورد و او زن  خانه ، او را به ، داود فرستاده  گذشت  ماتم  ایام چون
  .ناپسند آمد خداوند  بود، در نظر  داود کرده  که اریاما ک. زایید

  

  در شهری «  که ، او را گفت  آمده وی  را نزد داود فرستاد و نزد  ناتانخداونو 12    

و 3 . بسیار بود نهایت او، بید را گوسفند و گو دولتمن2 . فقیر  دولتمند و دیگری ند، یکیدو مرد بود
   و پسرانش  وی ، همراه  داده ، و پرورش  را خریده  آن  نبود که  کوچک  بره  ماده فقیر را جز یک

  ابید و برایشخو  می نوشید و در آغوشش  او می خورد و از کاسه  می  وی شد؛ از خوراک  می بزرگ
 و   از گوسفندان  آمد که  مرد دولتمند آمد و او را حیف د آن نز و مسافری4 .بود  دختر می مثل
 مرد فقیر را   آن  بود مهیا سازد؛ و بره  آمده  نزد وی  که  مسافری  جهت  خود بگیرد تا به گاوان
   افروخته  شخص  داود بر آن  خشم آنگاه5» .  بود، مهیا ساخت  آمده  نزد وی  مرد که  آن ، برای گرفته
 .  است  قتل ، مستوجب  است  کرده کار را  این  که ، کسی  قسمخداوند   حیات به«:   گفت  ناتان ، به شده

  ». باید رد کند  را چهار چندان ، بره  ننموده  ترحم  و هیچ  است  کار را کرده  این و چونکه6
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 تو را  من: گوید  می ، چنین  اسرائیل ، خدای ، و یهوه  مرد تو هستی آن«:   داود گفت  به ناتان7  
   را به  آقایت و خانه8 .  دادم  رهایی  شاؤل  را از دست تو  و من  نمودم  مسح  پادشاهی  به بر اسرائیل

  و اگر این.   تو عطا کردم  و یهودا را به  اسرائیل  تو، و خاندان  آغوش  تو را به  آقای  و زنان تو دادم
، در نظر  را خوار نمودهخداوند    چرا کالم پس9.  کردم ید می تو مز  برای  و چنان بود، چنین  می کم
، و او   گرفتی  زنی  خود به  او را برای ، زن  شمشیر زده  را به  حتی  و اوریای  بد بجا آوردی  عمل وی

   تو هرگز دور نخواهد شد به  شمشیر از خانه  حال پس10؟   رسانیدی  قتل  به عمون را با شمشیر بنی
: گوید  می  چنینخداوند11 . تو باشد  تا زن  را گرفتی  حتی  اوریای ، زن  مرا تحقیر نموده ینکه ا علت
،   تو گرفته  چشم  تو را پیش  گردانید و زنان  خواهم  را بر تو عارض  بدی  خودت  از خانه  من اینک

 کار   تو این زیرا که12 .خوابید تو خواهد  ، با زنان تاب آف  داد، و او در نظر این  خواهم ات  همسایه به
و داود 13 ». نمود  خواهم  و در نظر آفتاب  اسرائیل  تمام  کار را پیش  این ، اما من  کردی  پنهانی را به

  فو نموده تو را ع  نیز گناهخداوند«:   داود گفت  به ناتان» . ام  کرده گناه خداوند  به«:   گفت با ناتان
 نیز  ، پسری ای  شدهخداوند   دشمنان  کفر گفتن  امر باعث  از این  چون لیکن14 . مرد  نخواهی  که است
   پسریخداوندو .   خود رفت  خانه  به  ناتان پس15 ». خواهد مرد ، البته  است  شده  تو زاییده  برای که

   از خدا برای داود پس16.  بیمار شد  سخت  که  بود، مبتال ساخت  داود زاییده  اوریا برای  زن را که
  و مشایخ17 . خوابید  زمین  بر روی  شب مامی، ت  شده  و داخل  گرفت  استدعا نمود و داود روزه طفل
و در 18 .نخورد   نان  نکرد و با ایشان  برخیزانند، اما قبول  بر او برخاستند تا او را از زمین اش خانه

:  دهند، زیرا گفتند  او را اطالع  طفل  مردن از  داود ترسیدند که  بمرد و خادمان  طفل روز هفتم
   که  او خبر دهیم  اگر به  ما را نشنید؛ پس  و قول  گفتیم  سخن  بود، با وی  زنده  طفل  چون اینک«

 با یکدیگر   بندگانش  داود دید که و چون19 ».شود  می  رنجیده  قدر زیاده چه،   است  مرده طفل
   مرده آیا طفل«:   خود گفت  خادمان ، و داود به  است  مرده  طفل کهکنند، داود فهمید   می' نجوی
  ».  است مرده«: گفتند» ؟ است

 خود را   کرد و لباس ، تدهین  و شو داده  را شست ، خویشتن  برخاسته  داود از زمین آنگاه20  
   که  خواست وراک، خ  خود آمده  خانه  نمود و به  و عبادت  رفتخداوند   خانه ، به  نموده عوض
   که ؟ وقتی  کردی  که  کار است  چه این«:  گفتند  وی  به و خادمانش21 . خورد گذاشتند و پیشش
او 22 »؟  خوردی ، خوراک  مرد، برخاسته  طفل ؛ و چون  نمودی ، گریه  گرفته  بود روزه  زنده طفل
   بداند که  که  کیست  زیرا فکر کردم م نمود  و گریه  گرفتم  بود، روزه  زنده  طفل  که وقتی«:  گفت
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   روزه  چرا من ، پس  است  مرده  که ناما اآل23 بماند،   زنده  فرماید تا طفل  ترحم  بر منخداوندشاید 
 باز نخواهد   او نزد من  لیکن  رفت  نزد او خواهم من! ؟  دیگر او را باز بیاورم توانم ؛ آیا می بدارم
  ».آمد

، او   زاییده ، با او خوابید و او پسری  درآمده  داد و نزد وی  را تسلی ود بتشبع خ و داود زن24  
 خاطر   فرستاد و او را به  نبی  ناتان  دست و به25.   داشت  او را دوستخداوندو .  نهاد  نام را سلیمان
  . نهاد  یدیدیا نامخداوند
   قاصدان و یوآب27 .  را گرفت شین ن ، شهر پادشاه ه کرد  جنگ عمون  بنی  با ربه و یوآب26  

   را جمع  قوم  بقیه ن اآل پس28 .  و شهر آبها را گرفتم  کردم نگ ج با ربه «  که ، گفت نزد داود فرستاده
 ». شود  نامیده  من  اسم  و به م شهر را بگیر  را بگیر، مبادا من ، آن  و در برابر شهر اردو زده کن
  و تاج30 .  را گرفت ، آن  کرده  جنگ ا آن و ب  رفت  ربه ، به  کرده جمع را   قوم  داود تمامی پس29

 را   و آن  گرانبها داشت  طال بود و سنگهای  وزنه  یک  وزنش  که  گرفت  را از سرش  ایشان پادشاه
  ، ایشان  آورده  آنجا را بیرون و خلق31.  از شهر بردند  از حد زیاده بر سر داود گذاشتند، و غنیمت

 گذرانید، و   آجرپزی  را از کوره  و ایشان  گذاشت  آهنین های  و تیشه  آهنین ها و چومهای را زیر اره
  . برگشتند  اورشلیم  به  قوم  داود و تمامی پس.  رفتار نمود عمون  بنی  شهرهای  طور با جمیع  همین به
  

 '  مسمی  نیکو صورت داود را خواهری  بن  ابشالوم  شد که ، واقع و بعد از این13    

   خواهر خود تامار چنان  سبب  به و امنون2 . داشت  می پسر داود، او را دوست،   تامار بود؛ و امنون به
.  کند  کاری  با وی  دشوار آمد که  نظر امنون  بود و به  او باکره ، زیرا که  بیمار گشت گرفتار شد که

 بسیار   مردی یوناداب، برادر داود، بود؛ و   شمعی  بن ناداب یو  به'  مسمی  که  داشت  رفیقی و امنون3
 و مرا خبر  شوی  الغر می  روز چنین  چرا روز به  پسر پادشاه ای«:   را گفت و او وی4 . بود زیرک
  ». دارم  می  را دوست  تامار، خواهر برادر خود، ابشالوم من «  که  را گفت  وی امنون» ؟ دهی نمی

 تو   عیادت  برای  پدرت  نما و چون ، تمارض بر بستر خود خوابیده«:   را گفت وی  و یوناداب5  
   را در نظر من  بخوراند و خوراک  تامار بیاید و مرا خوراک  خواهر من  که تمنا این:  را بگو بیاید، وی

   به  پادشاه  نمود و چون  خوابید و تمارض  امنون پس6 ».  بخورم  وی  و از دست ا ببینمحاضر سازد ت
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   من  پیش  طعام  تامار بیاید و دو قرص  خواهرم تمنا اینکه«:   گفت  پادشاه  به  آمد، امنون عیادتش
  ».  او بخورم بپزد تا از دست

   برو و برایش نون ام  برادرت  خانه  به ناآل«:  ، گفت  فرستاده اش  خانه و داود نزد تامار به7  
، خمیر کرد،  و آرد گرفته.  بود و او خوابیده.  ، رفت  برادر خود، امنون  خانه و تامار به8 ». بساز طعام

اما از خوردن ابا .   او ریخت ، آنها را پیش  را گرفته و تابه9 . ، آنها را پخت  او قرصها ساخته و پیش
   به و امنون10 . رفتند  از نزد او بیرون  همگانو» . کنید  بیرون  را از نزد من  کس همه«:  نمود و گفت
 بود،   ساخته و تامار قرصها را که» .  تو بخورم  بیاور تا از دست  اطاق  را به خوراک«:  تامار گفت

،   را گرفته  تا بخورد، او وی  او گذاشت  پیش و چون11 . آورد  اطاق ، به نون، نزد برادر خود، ام گرفته
 نساز زیرا  ، مرا ذلیل  برادرم  ای نی«:   را گفت او وی12 ».  بخواب  بیا با من  خواهرم ای«:   او گفت به
 خود را   کجا ننگ اما من13 .ور میا  عمل  را به  قباحت  نشود؛ این  کرده  کار در اسرائیل  چنین که

، زیرا   بگویی  پادشاه  به  تمنا اینکه  حال پس.  شد  خواهی  از سفها در اسرائیل  یکی ؟ و اما تو مثل ببرم
، او   را بشنود، و بر او زورآور شده  وی  سخن  او نخواست لیکن14 ». نخواهد نمود دریغ مرا از تو  که

  . و با او خوابید را مجبور ساخت
   با وی  که  با او ورزید از محبتی  که  نمود، و بغضی  بغض  بر وی  با شدت  امنون آنگاه15  

زیرا .   مکن چنین«:   را گفت او وی16 ».و بروبرخیز «:   را گفت  وی  امنون  بود؛ پس ، زیاده داشت می
  نلیک» .  کردی  با من  که  دیگری  از آن ، بدتر است کنی  می  من  کردن  در بیرون  که  عظیم  ظلم این

 دختر  این«:  ، گفت کرد خوانده  می  او را خدمت  را که  خادمی پس17 . را بشنود  وی  که او نخواست
   زیرا که  دربر داشت  رنگارنگ و او جامه18 ». ببند  و در را از عقبش  کن ن بیرو منرا از نزد 

، در را از   کرده  او را بیرون و خادمش. شدند  می ، ملبس  لباس  گونه  این  به  پادشاه  باکره دختران
، و  ود، دریده ب  در برش  که  رنگارنگ ، و جامه و تامار خاکستر بر سر خود ریخته19.   بست عقبش
  .نمود ، فریاد می رفت  می و چون.  شد ، روانه  خود را بر سر گذارده دست

   ای ؟ پس  است ، با تو بوده ، امنون  آیا برادرت که«:   را گفت ، وی ، ابشالوم و برادرش20  
 برادر   خانه تامار در پس» .  کار متفکر مباش  و از این او برادر توست.   باش  خاموش  اکنون خواهرم
 را شنید، بسیار  ایع وق  این  تمامی  داود پادشاه و چون21 . ماند حالی ، در پریشان شالومخود، اب

   را بغض  امنون  ابشالوم ، زیرا که  یا بد نگفت  نیک  سخنی  امنون  به و ابشالوم22 . شد غضبناک
  .ود ب  ساخته  تامار را ذلیل  خواهرش  اینکه  علت ، به داشت می
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،   است  نزد افرایم  حاصور که  در بعل  ابشالوم  شد که ، واقع  تمام و بعد از دو سال23  
،   آمده  نزد پادشاه و ابشالوم24 . نمود  را دعوت  پادشاه  پسران  تمامی و ابشالوم.   داشت برندگان پشم
  ات  بنده  خود همراه  با خادمان  پادشاه تمنا اینکه.  دارد برندگان  تو، پشم ، بنده  حال اینک«:  گفت
   تو بار سنگین  آمد مبادا برای  ما نخواهیم ، همه  پسرم  ای نی«:   گفت  ابشالوم  به پادشاه25» .بیایند
:   گفت و ابشالوم26 . داد  بیاید و او را برکت  که ت نخواس  نمود لیکن و هر چند او را الحاح» . باشیم

  اما چون27 »چرا با تو بیاید؟«:   او را گفت پادشاه» .، با ما بیاید  امنون،  برادرم  تمنا اینکه پس«
 خود   خادمان و ابشالوم28 . کرد  را با او روانه  پادشاه ن پسرا  و تمامی  نمود، امنون  او را الحاح ابشالوم

   که  شما بگویم ه شود، و ب  خوش  از شراب  امنون  دل  چون  کنید که مالحظه«:  ، گفت را امر فرموده
   دلیر و شجاع ؟ پس مودم شما را امر نفر آیا من.  او را بکشید، و مترسید  را بزنید، آنگاه امنون
 آوردند، و   عمل  بود، به  امر فرموده  ابشالوم  که  طوری  به  با امنون  ابشالوم و خادمان29 ».باشید
  .، گریختند خود سوار شده قاطر   به ، هر کس  برخاسته  پادشاه  پسران جمیع

   پسران  همه ابشالوم « ، گفتند که  داود رسانیده بودند، خبر به  می  در راه  ایشان و چون30  
 خود را درید و  ، جامه  برخاسته  پادشاه پس31 ».  است  نمانده  باقی  از ایشان  و یکی  را کشته پادشاه

  اما یوناداب32 . بودند  ایستاده  در اطرافش یده در جامه با   بندگانش  دراز شد و جمیع  زمین  روی به
   پادشاه  پسران ، یعنی  جوانان  جمیع  نبرد که  گمان آقایم«:  ، گفت  شده  برادر داود متوجه  شمعی بن

   که  بود از روزی  مقرر شده ، نزد ابشالوم  این  چونکه  است  تنها مرده  امنون اند، زیرا که  شده کشته
   نکند که  امر متفکر نشود، و خیال  از این ، پادشاه  آقایم نو اآل33 . بود  ساخته  تامار را ذلیل هرشاخو

  ».  است  تنها مرده نون ام اند زیرا که  مرده  پادشاه ن پسرا تمامی
  کرد و ، نگاه  خود را بلند کرده کرد، چشمان  می بانی  دیده  که ، و جوانی  گریخت و ابشالوم34  
  اینک«:   گفت  پادشاه  به و یوناداب35 .آمدند  بود، می  در عقبش  که وه ک  از پهلوی  بسیاری  خلق اینک
   فارغ  گفتن  از سخن و چون36 ». شد ، چنان  گفت ات  بنده  که  طوری  به پس. آیند  می  پادشاه پسران

   نیز و جمیع گریستند، و پادشاه،   رسیدند و آواز خود را بلند کرده  پادشاه  پسران شد، اینک
  . کردند  آواز بسیار بلند گریه  به خادمانش

ر خود  پس ، و داود برای  جشور رفت  عمیهود، پادشاه  ابن ، نزد تلمای  فرار کرده و ابشالوم37  
و 39.  در آنجا ماند  سال  و سه  جشور رفت ، به  فرار کرده و ابشالوم38 .نمود  می گری هر روز نوحه
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   مرده  بود، چونکه  یافته  تسلی  امنون  رود، زیرا درباره  بیرون  نزد ابشالومه ک داشت داود آرزو می
  .بود
  

   یوآب پس2 .  است  مایل شالوم اب به  پادشاه  دل  فهمید که  صرویه  بن و یوآب14    

   ماتم  را مثل  خویشتن نکهتمنا ای«:   گفت  وی  دانشمند از آنجا آورد و به ، زنی  فرستاده  تقوع به
   روزهای  که  زنی  و مثل  نکنی  تدهین  روغن  و خود را به  پوشی  تعزیت ، و لباس  ظاهر سازی کننده

   مضمون ، او را بدین  شده  داخل و نزد پادشاه3 .  باشد، بشوی  گرفته  ماتم مرده   جهت بسیار به
  . ذاشت گ  دهانش را به  سخنان  یوآب پس» . بگویی

:  ت نمود و گف ، تعظیم  افتاده  زمین  خود به  روی ، به  گفت  سخن  با پادشاه  تقوعیه  زن و چون4  
   من اینک«:  کرد عرض» ؟  است  شده تو را چه«:   او گفت  به و پادشاه5 ». فرما ، اعانت  پادشاه ای«

 با یکدیگر در صحرا  بود و ایشانو کنیز تو را دو پسر 6 .  است  مرده  و شوهرم  هستم یوه ب زن
 را زد و   دیگری  از ایشان  یکی پس.  را از یکدیگر جدا کند  ایشان  نبود که  نمودند و کسی مخاصمه
   برادر خود را بسپار تا او را به گویند قاتل ، و می  بر کنیز تو برخاسته  قبیله  تمامی و اینک7 . کشت
 اینطور اخگر  و به.   کنیم  را نیز هالک ، و وارث  برسانیم  قتل ، به  است  کشته  که  برادرش  جان عوض
   زمین  بر روی  اعقاب  و نه  اسم  نه  شوهرم  خواهند کرد، و برای ، خاموش  است  مانده  باقی مرا که

  ». واخواهند گذاشت
   تقوعیه و زن9 ».ود نم  خواهم  حکم ات  درباره  برو و من ات  خانه به«:  فرمود  زن  به پادشاه8  

 او   و کرسی اه باشد و پادش  من  و بر خاندان ، تقصیر بر من  پادشاه  آقایم ای«:  کرد  عرض  پادشاه به
 تو  دیگر به بیاور، و   گوید، او را نزد من  با تو سخن هر که«:   گفت و پادشاه10 ».تقصیر باشند بی

،   مقتول  یاد آور تا ولی  خود را به ، خدای ، یهوه ادشاه پ ای«:   گفت  زن پس11 ».ضرر نخواهد رسانید
 از   مویی  که  قسمخداوند   حیات به«:   گفت پادشاه» . سازند  نکند، مبادا پسر مرا تلف دیگر هالک
  ». نخواهد افتاد  زمین  به سر پسرت

» .بگو«:  گفت» . گوید  سخنی  خود پادشاه  با آقای  کنیزت  آنکه مستدعی«:   گفت  زن پس12  
   مثل  سخن  این  در گفتن  و پادشاه ای  تدبیر کرده  این  خدا مثل  قوم  چرا درباره پس«:   گفت زن13

 و   بمیریم زیرا ما باید البته14 .  است  خود را باز نیاورده  شده  آواره  پادشاه ، چونکه تقصیرکار است
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  گیرد بلکه  را نمی  کرد؛ و خدا جان  جمع  را نتوان آن شود، و   ریخته  زمین  به  که  هستیم  آب مثل
، نزد   سخن  این  کردن  قصد عرض  به  که و حال15.  نشود  از او آواره ای  شده کند تا آواره تدبیرها می

   به  چون  فکر کرد که  خلق مرا ترسانیدند، و کنیزت  بود که  این ، سبب  آمدم  خود پادشاه آقای
زیرا 16 . خواهد رسانید  انجام خود را به کنیز   عرض  پادشاه  دارد که ، احتمال  کنم  عرض پادشاه
  از  را با هم خواهد مرا و پسرم  می  که  کسی  کنیز خود را از دست  خواهد نمود که  اجابت پادشاه
 خواهد   تسلی ، باعث ، پادشاه  آقایم  کالم و کنیز تو فکر کرد که17 . سازد، برهاند  خدا هالک میراث

 تو  ، خدای  کند، و یهوه  و بد را تشخیص  تا نیک  خداست  فرشته ، مثل ، پادشاه  آقایم بود، زیرا که
  ». تو باشد همراه

» . مدار  مخفی ، از من کنم  می  از تو سؤال  را که چیزی«:  فرمود  زن  در جواب  پادشاه پس18  
 کار با تو   این  در همه  یوآب آیا دست«:   گفت پادشاه19 ».، بفرماید  پادشاه آقایم« کرد   عرض زن

   از هرچه  کس  هیچ  که  پادشاه  آقایم  تو، ای  جان  حیات به«:  کرد  عرض  در جواب زن» ؟ نیست
،   تو یوآب  بنده  ورزد، زیرا که تواند انحراف  نمی  یا چپ  راست  طرف  بفرماید به  پادشاه آقایم
 . است   گذاشته  کنیزت  دهان  را به  سخنان  این  تمامی  که ، و اوست  است امر فرموده مرا   که اوست

  ، مثل  آقایم اما حکمت.   است  کار را کرده ، این  تو، یوآب  امر، بنده  این  صورت  تبدیل برای20
  ».، بداند  است  زمین  بر روی باشـد تا هر چه  خدا می  فرشته حکمت
 را باز   جوان  برو و ابشالوم حال.  ام  کار را کرده  این اینک«:   گفت  یوآب  به  پادشاه پس21  

   کرد و یوآب  را تحسین  نمود، و پادشاه ، تعظیم  افتاده  زمین  خود به  روی  به  یوآب آنگاه22» .آور
   کار بنده  پادشاه  چونکه ام  یافته  در نظر تو التفات داند که  می ات  امروز بنده  پادشاه  آقایم ای«:  گفت
   اورشلیم  را به شالوم و اب  جشور رفت ، به  برخاسته ب یوآ پس23 ».  است  رسانیده  انجام د را بهخو

 خود   خانه  به  ابشالوم پس.  مرا نبیند  خود برگردد و روی  خانه  به  فرمود که و پادشاه24 .بازآورد
  . را ندید  پادشاه  و روی رفت

 پا تا   از کف  نبود که  ابشالوم  مثل  نیکو منظر و بسیار ممدوح  کسی  اسرائیل در تمامیو 25  
   را در آخر هر سال زیرا آن(چید   سر خود را می  موی  که و هنگامی26 . نبود  در او عیبی ق سرشفر
،   نموده  وزن سر خود را ، موی)چید  را می  آن  سبب شد و از آن  می  بر او سنگین چید، چونکه می

   تامار زاییده  به'  دختر مسمی  پسر و یک  سه  ابشالوم و برای27 . یافت  می  شاه  وزن  به  مثقال دویست
  . بود  نیکو صورت و او دختری. شدند

 م چهاردهفصل / دوم سموئیل کتاب



484 

 را  ، یوآب  ابشالوم پس29 . را ندید  پادشاه ، روی  مانده  در اورشلیم  تمام  دو سال و ابشالوم28  
  فرستاد و نخواستو باز بار دیگر .  بیاید  نزد وی  که اما نخواست.  بفرستد را نزد پادشاهطلبید تا او 

 و در آنجا جو   است  من  نزد مزرعه  یوآب ببینید، مزرعه«:   خود گفت  خادمان  به پس30 . بیاید که
.  سوزانیدند آتش   را به  مزرعه  ابشالوم  خادمان پس» . بسوزانید  آتش  را به بروید و آن. دارد

 مرا   تو مزرعه چرا خادمان «  که  را گفت ، وی  رفته اش  خانه  به ، نزد ابشالوم  برخاسته  یوآب آنگاه31
  اینجا بیا تا تو را نزد پادشاه:  ، گفتم  نزد تو فرستاده اینک«:   گفت  یوآب  به ابشالوم32 »اند؟  زده آتش

  ، پس  باشم  در آنجا مانده  تابحال بود که ؟ مرا بهتر می ام  آمده از جشور  چه  برای  تا بگویی بفرستم
، او   رفته  نزد پادشاه  یوآب پس33 ». باشد، مرا بکشد  در من  گناهی و اگر  را ببینم  پادشاه  روی حال

،  فتاده ا  زمین  رو به  حضور پادشاه  آمد و به  پادشاه  پیش  را طلبید که و او ابشالوم.  را مخبر ساخت
  . را بوسید ، ابشالوم  و پادشاه  کرده تعظیم

  

 او   پیش د که مر  و پنجاه  و اسبان ای  ارابه  ابشالوم  شد که ، واقع و بعد از آن15    

   که ایستاد، و هر کسی  می  دروازه  راه  کناره ، به  زود برخاسته  صبح و ابشالوم2 .بدوند، مهیا نمود
 شهر  تو از کدام«:  گفت ، می  او را خوانده آمد، ابشالوم  می  محاکمه  به  پادشاه و نزد داشت  می دعوایی
:  گفت  او را می و ابشالوم3 ».  هستم  اسرائیل  از اسباط سبط   از فالن ات بنده«:  گفت و او می» ؟ هستی

و 4 ». را بشنود تو  که ت نیس  کسی  پادشاه  از جانب  لیکن  است  تو نیکو و راست ، کارهای ببین«
،  داشت  می ای  یا مرافعه  دعوایی  که  و هر کس شدم  داور می  در زمین  که کاش«:  گفت  می ابشالوم
  ، او را تعظیم  آمده  نزدیک  کسی  که و هنگامی5 ». نمودم  می  او انصاف د و برایآم  می نزد من

 نزد   که  اسرائیل  با همه و ابشالوم6 .وسیدب می و  گرفت ، او را می  خود را دراز کرده نمود، دست می
 را   اسرائیل  مردان  دل  ابشالوم پس. نمود  می  عمل  منوال آمدند، بدین  می  داوری  برای پادشاه
  . فریفت
   را که  تا نذری  بروم  اینکه مستدعی«:   گفت  پادشاه  به ، ابشالوم  چهار سال و بعد از انقضای7   
،   بودم  ساکن  در جشور ارام  که  وقتی ات  بنده زیرا که8 ، ، وفا نمایم ام  کرده رونر حب دخداوند  برای

  پادشاه9 ». نمود  خواهم  را عبادت خداوند باز آورد،  اورشلیم  مرا بهخداوند اگر   که ، گفتم نذر کرده
   تمامی  به ، جاسوسان ابشالومو 10 .  رفت رون حب ، به  او برخاسته پس» . برو  سالمتی به«:   را گفت وی

 م پانزدهفصل / دوم سموئیل کتاب



485 

   پادشاه رون در حب  ابشالوم  آواز کرنا بگویید که  مجرد شنیدن به«:  ، گفت  فرستاده  اسرائیل اسباط
   به  رفتند، و اینان  از اورشلیم  ابشالوم  بودند، همراه  شده  دعوت  نفر که و دویست11 ».  است شده

،   مشیر داود بود، از شهرش  را که اخیتوفل جیلونی و ابشالوم12 . ندانستند زی، چی  رفته صافدلی
  روز زیاده  روزبه  با ابشالوم و قوم.  شد  سخت گذرانید، طلبید و فتنه ها می  قربانی  که ، وقتی جیلوه
  .شدند می

  ومشال اب  در عقب  اسرائیل  مردان دلهای «  که ، گفت ، او را خبر داده  نزد داود آمده و کسی13  
  ، فرار کنیم برخاسته«:   بودند، گفت  با او در اورشلیم  که  خادمانی  تمامی و داود به14 ».  است گرویده

 ما برسد و   به  مبادا او ناگهان  شویم  روانه  تعجیل  به پس.  نخواهد بود  نجات واال ما را از ابشالوم
   عرض  پادشاه ، به  پادشاه و خادمان15» . شمشیر بزند  دم  شود و شهر را به  بر ما عارض بدی

   و تمامی  پادشاه پس16» . اختیار کند  ما پادشاه  آقای  هرچه  حاضرند برای  بندگانت اینک«: کردند
   خانه  داشتن  نگاه  او بودند، برای  متعه  را که  زن  ده  رفتند، و پادشاه  بیرون  با وی اش  خانه اهل

  و تمامی18 . نمودند  توقف حق مر ، در بیت  رفته  بیرون  با وی  قوم و تمامی  و پادشاه17.  واگذاشت
   ششصد نفر که ، یعنی  جتیان  و جمیع  فلیتیان  و جمیع  کریتیان  او گذشتند و جمیع  پیش خادمانش

  . گذشتند  پادشاه  روی  بودند، پیش  او آمده از جت در عقب
   بمان  پادشاه ؟ برگرد و همراه آیی  ما چرا می تو نیز همراه «:  گفت  جتی  اتای  به و پادشاه19  
 آیا امروز  پس.  دیروز آمدی20 . ای  کرده  وطن  خود نیز جالی ن و از مکا  هستی  تو غریب زیرا که

   برگرد و برادران پس.  روم  می  که  جایی  به روم  می  من  آنکه  و حال  گردانم  ما آواره تو را همراه
  به«:  کرد  عرض  پادشاه  در جواب و اتای21 ». تو باد  همراه  و راستی  رحمت و د را برگردانخو

 در   و خواه  در موت  خواه  پادشاه  آقایم  که  هرجایی  که ، قسم  پادشاه  آقایم  حیات  و بهخداوند  حیات
   اتای پس» . برو بیا و پیش«:   گفت  اتای و داود به22» . تو در آنجا خواهد بود ، باشد، بنده زندگی
 آواز   به  زمین  اهل و تمامی23.   رفتند  با او بودند، پیش  که  اطفالی  و جمیع  مردمانش  با همه جتی

   راه  به  قوم  عبور کرد و تمامی  از نهر قدرون و پادشاه.  عبور کردند  قوم  کردند، و جمیع بلند گریه
  . گذشتند بیابان

 خدا را   عهد خدا را برداشتند، و تابوت  تابوت  با وی  الویان  نیز و جمیع  صادوق و اینک24  
:   گفت  صادوق  به و پادشاه25 .گذرانید  می ند، ابیاتار قربانی آمد  از شهر بیرون  قوم نهادند و تا تمامی

 را  ز خواهد آورد، و آن مرا با  یابم  التفاتخداوند اگر در نظر  پس.   شهر برگردان  خدا را به تابوت«
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   حاضرم ، اینک  نیستم  از تو راضی  گوید که و اگر چنین26 . خواهد داد  نشان  من خود را به  و مسکن
  آیا تو رایی«:   گفت  کاهن  صادوق  به و پادشاه27» . نماید  عمل  من  پسند آید، به  در نظرش هرچه
 پسر ، ، پسر تو، و یوناتان  اخیمعص  دو پسر شما، یعنی برگرد و هر  سالمتی  شهر به  به ؟ پس نیستی

 از شما   نمود تا پیغامی  خواهم  درنگ  بیابان های  در کناره  من بدانید که28 . شما باشند ابیاتار، همراه
، در آنجا   برگردانیده  اورشلیم  خدا را به  و ابیاتار تابوت  صادوق پس29 ».، مرا مخبر سازد رسیده
  .ماندند

   و پای کرد و با سر پوشیده  می ، گریه رفت  می  برآمد و چون  زیتون  فراز کوه و اما داود به30  
  کنان وشانیدند و گریه سر خود را پ  بودند، هریک  همراهش  که  قومی  و تمامی رفت  می برهنه
و » .  است  شده ، با ابشالوم نانگیزا  از فتنه ، یکی  اخیتوفل که«: ، گفتند و داود را خبر داده31 .رفتند می

  ».  گردان  را حماقت  اخیتوفل ، مشورتخداوند   ای«:  داود گفت
 با   ارکی  حوشای کنند رسید، اینک  می  خدا را سجده  که ، جایی  فراز کوه  داود به و چون32  
   بیایی  من گر همراها«:   را گفت و داود وی33.  کرد  او را استقبال  بر سر ریخته  و خاک  دریده جامه
 تو   بنده ، من  پادشاه ای:   بگویی  ابشالوم  و به  شهر برگردی اما اگر به34.  شد  بار خواهی  من برای

 را   اخیتوفل  مشورت آنگاه.  بود  تو خواهم  بنده ن، اآل  پدر تو بودم  پیشتر بنده  بود، چنانکه خواهم
   تو نیستند؟ پس  در آنجا همراه  و ابیاتار کهنه آیا صادوقو 35 . گردانید  خواهی  باطل من  برای

 دو پسر  و اینک36 . نما  اعالم  و ابیاتار کهنه وق صاد  را به ، آن  بشنوی  پادشاه  از خانه  را که هرچیزی
   را که ، پسر ابیاتار، در آنجا با ایشانند و هر خبری ، و یوناتان ، پسر صادوق  اخیمعص ایشان
 و   شهر رفت  داود، به ، دوست  حوشای پس37 ».ستاد خواهید فر ، نزد من  ایشان  دست ید، بهشنو می

  . شد  وارد اورشلیم ابشالوم
  

، با   مفیبوشت  صیبا، خادم بود، اینک  گذشته  اندکی  داود از سر کوه و چون16    

   انجیر و یک قرص و صد   کشمش  و صد قرص  نان  قرص  دویست  که  آراسته  االغ  جفت یک
 مقصود   چیزها چه از این«:   صیبا گفت  به و پادشاه2 . آمد  وی  استقبال ود، به بر آنها ب  شراب مشک
   خوراک  و انجیر برای ، و نان  پادشاه  خانه  اهل  سوار شدن  جهت االغها به«:  صیبا گفت» ؟ داری

  اما پسر آقایت«:   گفت پادشاه3 ».  است ر بیابان د  شدگان  خسته  نوشیدن  جهت  به ، و شراب خادمان
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  کند که ، زیرا فکر می  است  مانده  در اورشلیم اینک«:  کرد  عرض  پادشاه صیبا به» ؟ کجا است
   کل اینک«:   صیبا گفت  به پادشاه4 ». رد خواهند کرد  من پدر مرا به   سلطنت  اسرائیل امروز خاندان

تمنا .   پادشاه  آقایم  ای نمایم  می اظهار بندگی«:   صیبا گفت پس» .  توست ال از م  مفیبوشت مایملک
  ».  یابم  در نظر تو التفات اینکه

   به  مسمی  شاؤل  خاندان  از قبیله  شخصی  رسید، اینک  بحوریم  به  داود پادشاه و چون5  
   خادمان  جمیع  داود و به و به6 .ددا  می آمد، دشنام  می د و چون آم  جیرا از آنجا بیرون  بن شمعی

و 7 . او بودند  و چپ  راست  طرف  به  شجاعان  و جمیع  قوم ، و تمامی انداخت  سنگها می داود پادشاه
خداوند 8!   مرد بلیعال  ریز و ای  مرد خون دور شو، دور شو، ای«:  گفت  می ، چنین  داده  دشنام شمعی
   را به  سلطنتخداوند، و   بر تو رد کرده  نمودی  سلطنت  در جایش ه را ک  شاؤل  خاندان  خون تمامی
 خود   شرارت ، به ریز هستی  خون  مردی  چونکه ؛ و اینک  است  نموده ، تسلیم  پسر تو ابشالوم دست

  ». ای گرفتار شده
  را دشنام   پادشاه ، آقایم  مرده  سگ چرا این «  که  گفت  پادشاه  به  صرویه  ابن و ابیشای9  

  ».  جدا کنم  را از تن  و سرش  بروم  آنکه دهد؟ مستدعی
خداوند   دهد، زیرا  دشنام ؟ بگذارید که  کار است  مرا با شما چه  صرویه  پسران ای«:   گفت پادشاه10

و داود 11 »؟ کنی  کار را می بگوید چرا این   که  کیست پس.   بده  داود را دشنام  که  است او را گفته
   آمد، قصد جان  بیرون  من  از صلب  که  پسر من اینک«:   خود گفت  خادمان  تمامی  و به  ابیشای به
 خداوند دهد زیرا   دشنام  او را بگذارید که ؟ پس  بنیامینی  این  زیاده  چند مرتبه  حال  دارد؛ پس من

 او   که  دشنامی  عوض  بهخداوند  کند و  نگاه  من  بر مصیبتخداوندشاید 12 . ت اس او را امر فرموده
و .  گرفتند  خود را پیش  راه  داود و مردانش پس13 ». نیکو دهد  جزای  من دهد، به ی م  من امروز به
 او   سوی ، سنگها به  داده ، دشنام رفت  می  و چون رفت  می  کوه  جانب  به  در برابر ایشان اما شمعی

،   شده  بودند، خسته  همراهش  که  با تمامی قومی و پادشاه14 .یدپاش  هوا می  به  و خاک نداختا می
  . کردند آمدند و در آنجا استراحت

 . بود  همراهش توفل آمدند، و اخی  اورشلیم  به  اسرائیل  مردان  گروه  و تمامی و اما ابشالوم15  
  ه زند پادشاه«:   گفت الوم ابش  به  رسید، حوشای  داود، نزد ابشالوم ، دوست  ارکی  حوشای و چون16

؟  است   خود این  تو با دوست آیا مهربانی«:   گفت  حوشای  به و ابشالوم17 »! بماند  زنده پادشاه! بماند
   و اینخداوند   را که  هرکس ، بلکه نی«:   گفت  ابشالوم  به و حوشای18 »؟  خود نرفتی چرا با دوست
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 را  و ثانیا که19 . ماند  بود و نزد او خواهم واهم او خ  باشند، بنده ده برگزی  اسرائیل  مردان  و جمیع قوم
   همان ، به ام  نموده  حضور پدر تو خدمت  به  چنانکه  نزد پسر او؟ پس ؟ آیا نه  نمایم باید خدمت می

  ». بود طور در حضور تو خواهم
   ابشالوم  به و اخیتوفل21» . م بکنی  چه  کنید که شما مشورت«:   گفتتوفل اخی  به و ابشالوم20  
   تمامی ؛ و چون ، درآی  است  گذاشته  خانه  نگاهبانی  جهت  به  پدر خود که های نزد متعه «  که گفت

» . خواهد شد  قوی  همراهانت  تمامی  دست ، آنگاه ای  شده  مکروه  نزد پدرت  بشنوند که اسرائیل
 نزد  ئیلاسرا  در نظر تمامی بنی  برپا کردند و ابشالوم لوم ابشا  برای  بام  بر پشت ای  خیمه پس22

 از   کسی  بود که  آن داد، مثل  روزها می  در آن  اخیتوفل  که و مشورتی23 . درآمد  پدرش های متعه
  .بود  می داد، چنین  می  ابشالوم  به  داود و هم  به  هم  اخیتوفل  که و هر مشورتی.  کند  خدا سؤال کالم

  

،   هزار نفر را برگزیده  دوازده که  بده مرا اذن«:   گفت  ابشالوم  به و اخیتوفل17    

، بر   است  سست  و دستهایش  او خسته  که  در حالتی پس2 .  نمایم  داود را تعاقب شبانگاه و  برخیزم
، و  ت هستند، خواهند گریخ  همراهش  که  قومی  و تمامی  ساخت  خواهم ، او را مضطرب او رسیده
 او را   که  برگردانید زیرا شخصی  را نزد تو خواهم  قوم و تمامی3 .  کشت  خواهم  تنهایی  را به پادشاه

 در نظر   سخن و این4 ». خواهند بود  در سالمتی  قوم ی تمام ؛ پس  است  همه  برگشتن ، مثل طلبی می
  . پسند آمد  اسرائیل  مشایخ  و درنظر جمیع ابشالوم
  و چون6» .  خواهد گفت  او چه  که شنویم را نیز بخوانید تا ب  ارکی حوشای«:   گفت الومو ابش5  
؛   است  گفته  مضمون  بدین اخیتوفل«:  ، گفت  کرده  را خطاب  وی  آمد، ابشالوم  نزد ابشالوم حوشای

   که مشورتی«:   گفت  ابشالوم  به حوشای7 ».  یا نه  نماییم  او عمل  رای  بر حسب  تو بگو که پس
   و مردانش  پدرت  که دانی می«:   گفت و حوشای8 ».  نیست ، خوب  است  داده مرتبه   این اخیتوفل
 مرد   جانند؛ و پدرت  باشند، در تلخی  گرفته  را در بیابان هایش  بچه  که  خرسی  هستند و مثل شجاع
 دیگر   یا جای ای  در حفره ن او اآل اینک9 .ماند  نمی  قوم  را در میان  شب، و  است  آزموده جنگ
 بشنود خواهد   که  در ابتدا بیفتند، هر کس  از ایشان  بعضی  چون  خواهد شد که و واقع.   است مخفی
   دلش  که و نیز شجاعی10 .  است  شده  واقع  هستند، شکستی  ابشالوم  تابع  که  قومی در میان:  گفت
   است ی پدر تو جبار دانند که  می  اسرائیل  خواهد شد، زیرا جمیع داخته گ  شیر باشد، بالکل  دل مثل
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   مثل  که  تا بئرشبع  از دان  اسرائیل  تمامی  که  است  این  من لهذا رأی11 . هستند  شجاع و رفیقانش
  نی در مکا پس12 . برود  ایشان  تو همراه  و حضرت شوند، شمارند، نزد تو جمع  دریا بی  کناره ریگ
 آمد،  ریزد بر او فرود خواهیم  می  بر زمین  که  شبنمی  رسید، و مثل شود بر او خواهیم  می  یافت که

   شهری و اگر به13 . نخواهد ماند  باقی  هم ند، یکیباش  می  وی  همراه  که  مردانی و از او و تمامی
 نهر خواهند   شهر را به آورد و آن شهر خواهند   آن  طنابها به  اسرائیل  تمامی  شود، آنگاه داخل

  ». پیدا نشود  در آن  هم ای ریزه سنگ  کشید تا یک
   اخیتوفل  از مشورت  ارکی  حوشای مشورت«:  گفتند  اسرائیل  مردان  و جمیع  ابشالوم پس14  

  نکه گرداند تا آ  را باطل  اخیتوفل  نیکوی  مشورت  بود که  مقدر فرمودهخداوندزیرا » . بهتر است
  . برساند  را بر ابشالوم بدیخداوند 
 و   چنین  اسرائیل  و مشایخ  ابشالوم  به اخیتوفل«:   گفت  و ابیاتار کهنه  صادوق  به و حوشای15  
 بفرستید و داود را   زودی  به  حال پس16 . ام  داده  مشورت  و چنان  چنین ، و من  داده  مشورت چنان
،   عبور کن  توانی  که  هر طوری  به  منما بلکه  توقف  بیابان های  در کناره امشب: ، گویید  داده اطالع

  ». شوند باشند، بلعیده  می  وی ه همرا  که  کسانی  و همه مبادا پادشاه
 خبر   ایشان ، برای  رفته نمودند و کنیزی  می  توقف  روجل  نزد عین  و اخیمعص و یوناتان17  

  ه شوند ک  شهر داخل توانستند به رسانیدند، زیرا نمی  خبر می  داود پادشاه ه، ب  رفته و ایشان. آورد می
   به و هر دو ایشان.  خبر داد  ابشالوم ، به  را دیده  ایشان اما غالمی18 . را ظاهر سازند مبادا خویشتن

 فرود  آن در   بود که چاهی او   شدند و در حیاط  داخل  در بحوریم  شخصی  خانه ، به  رفته زودی
   چیزی پس.   ریخت ن گسترانید و بلغور بر آ اش ، بر دهنه  را گرفته  چاه ، سرپوش و زن19 .شدند
   و یوناتان اخیمعص«: ، گفتند  درآمده  خانه  به  زن  نزد آن  ابشالوم و خادمان20 . نشد معلوم

  ، نیافتند، به ستجو کرده ج  چون پس» . عبور کردند از نهر آب«:   گفت  ایشان  به زن» کجایند؟
  . برگشتند اورشلیم
 داود   را خبر دادند و به ، داود پادشاه  برآمدند و رفته  از چاه  آنها، ایشان و بعد از رفتن21  
   داده  مشورت  شما چنین  درباره  اخیتوفل  عبور کنید، زیرا که  از آب  زودی برخیزید و به«: گفتند
   عبور کردند و تا طلوع  بودند، برخاستند و از اردن  همراهش  که  قومی ی داود و تمام پس22» . است

  . باشد  عبور نکرده  از اردن  نماند که  باقی فجر یکی
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،   و برخاسته  خود را بیاراست  نشد، االغ  او بجا آورده  مشورت  دید که  اخیتوفل اما چون23  
 کرد و مرد و او را   را خفه ، خویشتن  دیده ود تدارک خ  خانه  و برای  رفت اش  خانه  شهر خود به به

  . کردند  دفن در قبر پدرش
   همراهش  اسرائیل  مردان  و تمامی  گذشت  از اردن  آمد و ابشالوم  محنایم اما داود به24  
  و عماسا پسر شخصی.  کرد  لشکر نصب  سرداری  به  یوآب  جای ، عماسا را به و ابشالوم25. بودند
   درآمده ، مادر یوآب ، خواهر صرویه ، دختر ناحاش  نزد ابیجایل  بود که  اسرائیلی  یترای  به' یمسم
  . جلعاد اردو زدند  در زمین  و ابشالوم  اسرائیل پس26. بود

 و ماکیر  عمون  از ربت بنی  ناحاش  رسید، شوبی ابن  محنایم  داود به  چون  شد که و واقع27  
 و   و گندم  سفالین ها و ظروف بسترها و کاسه28،   از روجلیم  جلعادی بار و برزالئی از لود  عمیئیل بن

 و پنیر   و گوسفندان  و کره و عسل29 ،  و نخود برشته  و باقال و عدس  برشته های جو و آرد و خوشه
 و   گرسنه ان در بیاب  قوم  بودند آوردند، زیرا گفتند که  همراهش  که  داود و قومی  خوراک گاو برای
  .باشند  می  و تشنه خسته

  

  ران و سردا  هزاره  دید، و سرداران سان،  بودند  همراهش  را که و داود قومی18    

   ابیشای  دست  به  و ثلثی  یوآب  دست  به  نمود، ثلثی  را روانه و داود قوم2 . نمود  تعیین  برایشان صده
   همراه نیز البته  من«:   گفت  قوم  به و پادشاه.   جتی  اتای دست   به ، و ثلثی ، برادر یوآب  صرویه ابن

 ما فکر  ، درباره  آمد زیرا اگر ما فرار کنیم  ما نخواهی تو همراه«:  گفتند اما قوم3 ». آیم شما می
 .  هزار ما هستی  ده  تو مثل  ما فکر نخواهند کرد؛ و حال ، برای  ما بمیریم نخواهند کرد؛ و اگر نصف

 در نظر شما  آنچه«:   گفت  ایشان  به پادشاه4» .  ما را از شهر امداد کنی  که  است  بهتر این ن اآل پس
ها  ها و هزاره صده با   قوم  بود، و تمامی  ایستاده  دروازه  جانب  به و پادشاه» . کرد پسند آید، خواهم

   بر ابشالوم  خاطر من به«:  ، گفت فرموده را امر   و اتای  و ابیشای  یوآب و پادشاه5 . رفتند بیرون
   قوم  داد، تمامی  فرمان  ابشالوم  را درباره  سرداران  جمیع  پادشاه و چون» . رفتار نمایید  رفق  به جوان

  .شنیدند
  و قوم7 . بود  افرایم  در جنگل ند و جنگ رفت  صحرا بیرون  به  اسرائیل  مقابله  به  قوم پس6  
شد و  در آنجا   روز کشتار عظیمی  یافتند، و در آن  داود شکست  آنجا از حضور بندگان در اسرائیل
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 روز   منتشر شد؛ و در آن  زمین  تمامی  در آنجا بر روی و جنگ8 . شدند  هزار نفر کشته بیست
  . شدند  شمشیر کشته  به  که  گشتند، بیشتر بودند از آنانی  هالک  از جنگل  که آنانی

  های  بر قاطر سوار بود و قاطر زیر شاخه  داود برخورد؛ و ابشالوم  بندگان  به لومو ابشا9  
   آسمان  در میان  که  طوری  گرفتار شد، به  بلوط  درآمد، و سر او در میان  بزرگی  بلوط  شده پیچیده
 خبر   یوآب ، به  را دیده  آن و شخصی10.   بود، بگذشت  زیرش  که  و قاطری  گشت  آویزان و زمین

   آن  به و یوآب11 ».  است  آویزان  بلوط  درخت یان در م  که  را دیدم  ابشالوم اینک«:  رسانید و گفت
  ؟ و من  نزدی  زمین  چرا او را در آنجا به ؟ پس ای  تو دیده هان«:   او را خبر داد، گفت  که شخصی

   به  نقره اگر هزار مثقال«:   گفت  یوآب  به شخص  آن12 ». دادم تو می   به  و کمربندی  نقره  مثقال ده
 و   تو را و ابیشای  پادشاه ، زیرا که کردم  دراز نمی  خود را بر پسر پادشاه رسید، دست  می  من دست
 . باحذر باشید  جوان شالوم اب  از شما درباره  زنهار هر یکی ، گفت  ما امر فرموده  سمع  را به اتای

   ضد من  به ماند، و خودت  نمی  مخفی  از پادشاه  امری  هیچ  چونکه کردم  می ود ظلم خ واال بر جان13
   دست  تیر به  سه پس» .  اینطور تأخیر نمایم  با تو به توانم نمی«:   گفت  یوآب آنگاه14» . خاستی بر می

   که  جوان و ده15 . بود نده ز  بلوط  هنوز در میان او  که  زد حینی  ابشالوم  دل ، آنها را به خود گرفته
  .، او را زدند و کشتند  را گرفته  بودند دور ابشالوم  یوآب سالحداران

   قوم  یوآب را که برگشتند، زی  اسرائیل  نمودن  از تعاقب ، قوم  کرنا را نواخت  یوآب و چون16  
   بود، انداختند، و بر او توده ل در جنگ  که  بزرگ ، او را در حفره  را گرفته و ابشالوم17 . نمود را منع

  اما ابشالوم18 . خود فرار کردند  خیمه  به  هر یک  اسرائیل  از سنگها افراشتند، و جمیع بسیار بزرگ
   ندارم  پسری  خود برپا کرد، زیرا گفت  برای  است  در وادی ملک  را که  خود، بنایی  حیات در حین

   تا امروز ید ابشالوم پس.   ساخت  خود مسمی  اسم  بنا را به آن مذکور بماند، و   من  از او اسم که
  .شود  می خوانده
او را    انتقامخداوند   که  برسانم  پادشاه  به  و مژده  بروم حال«:   گفت  صادوق  بن و اخیمعص19  

وز دیگر ، اما ر  نیستی  بشارت تو امروز صاحب«:   او را گفت یوآب20 ».  است  کشیده از دشمنانش
   کوشی  به و یوآب21 ».  است  مرده  پسر پادشاه چونکه داد   نخواهی  برد و امروز مژده  خواهی بشارت
و 22 .، دوید  نموده  را تعظیم  یوآب و کوشی» .  خبر برسان  پادشاه  به ای  دیده برو و از آنچه«:  گفت

   کوشی  نیز در عقب  من  اینکه ود، ملتمس بش هرچه«:   گفت  یوآب ، بار دیگر به  صادوق  بن اخیمعص
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  هرچه«:  گفت23» ؟  ببری  که  نداری  بشارت  چونکه  چرا باید بدوی  پسرم ای«:   گفت یوآب» . بدوم
  .  جست  سبقت ، از کوشی  دویده  وادی  راه  به  اخیمعص پس» .بدو«:   را گفت او وی» . بشود، بدوم

 حصار برآمد و   به  دروازه بام  بر پشت بان  بود و دیده  نشسته  دو دروازه و داود در میان24  
،   آواز کرده بان و دیده25 .دود  می  تنهایی  به  اینک د که را دی ، مردی  خود را بلند کرده چشمان
 .شد  می آمد و نزدیک و میو ا» .آورد  می ، بشارت اگر تنهاست«:   گفت  را خبر داد و پادشاه پادشاه

   به شخصی«:  ، گفت  آواز داده  دربان  به بان دود و دیده  می  دیگر را دید که ، شخص بان دهو دی26
 را   اولی دویدن«:   گفت بان و دیده27 ».آورد  می او نیز بشارت«:   گفت و پادشاه» .دود  می تنهایی

 و خبر   است  خوبیاو مرد«:   گفت پادشاه» .  است  صادوق  بن  اخیمعص  دویدن  مثل  که بینم می
  ».آورد  می خوب

،   افتاده  زمین  رو به  پادشاه و پیش» .  است سالمتی«:   گفت  پادشاه ، به  ندا کرده و اخیمعص28  
دند،  بو  بلند کرده  پادشاه  خود را بر آقایم  دست  که  مردمانی  باد که  تو متبارک  خدای یهوه«:  گفت
   در جواب و اخیمعص» ؟  است  سالمت  به  جوان آیا ابشالوم«:   گفت پادشاه29 ».  است  کرده تسلیم
   چه  که  اما ندانستم  دیدم  عظیمی  تو را فرستاد، هنگامه  و بنده  پادشاه ، بنده  یوآب چون«:  گفت
  .، بایستاد  شده  طرف  آن و او به» . بگرد و اینجا بایست«:   گفت و پادشاه30 ».بود

 خداوند، زیرا   است ، بشارت ، پادشاه  آقایم برای«:   گفت  رسید و کوشی  کوشی و اینک31  
آیا «:   گفت  کوشی  به و پادشاه32 ».  است نمود، کشیده  می  مقاومت با تو  تو را از هر که امروز انتقام

ضرر تو    برای ، و هر که ، پادشاه  آقایم دشمنان«:   گفت کوشی» ؟  است  سالمت  به  جوان ابشالوم
  ». باشد  جوان  آن برخیزد، مثل

   و چون گریست  برآمد و می  دروازه  باالخانه ، به  شده ، بسیار مضطرب  پادشاه پس33  
 تو   جای  به  که کاش!  ، ابشالوم ، پسرم  پسرم ای!   ابشالوم  پسرم ای«:  گفت  می ، چنین رفت می
  »!  پسر من ، ای ، پسرم  ابشالوم ، ای مردم می
  

   ماتم شالوم اب کند و برای  می گریه  پادشاه  اینک  خبر دادند که  یوآب و به19    

 روز   در آن ، زیرا قوم  گشت  مبدل  ماتم  ظفر به  قوم  تمامی  روز برای و در آن2 .  است گرفته
   شدند، مثل اخل شهر د  به  روز دزدانه  در آن و قوم3 . ست ا  غمگین  پسرش  برای  پادشاه شنیدند که
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 خود را پوشانید و   روی و پادشاه4. آیند  می  دزدانه  خجالت ، از روی  فرار کرده  از جنگ  که کسانی
   یوآب پس5 »!  پسر من ای!  پسرم!  شالوم اب ای!   ابشالوم  پسرم ای «  آواز بلند صدا زد که  به پادشاه

 تو   جان  که  ساختی  خود را شرمنده  بندگان  تمامی رویامروز «:  ، گفت  درآمده  خانه  به نزد پادشاه
   دشمنان چونکه6 . دادند  را امروز نجات هایت تعه م  و جان  زنانت  و جان  و دخترانت  پسرانت و جان

   سرداران  که  امروز ظاهر ساختی ، زیرا که  نمودی  را بغض  خویش  و محبان  داشتی خود را دوست
،  مردیم  ما امروز می ماند و جمیع  می  زنده  اگر ابشالوم  که و هیچند و امروز فهمیدم نزد ت و خادمان

آویز بگو،   دل  خود سخنان  بندگان  بیا و به ، بیرون  برخاسته نو اآل7 .آمد  در نظر تو پسند می آنگاه
 بال  واهد ماند، و این نخ  تو کسی  برای ، امشب  نیایی  اگر بیرون  که خورم  می قسمخداوند   زیرا به
  پس8 ».  است  تو رسیده  به  وقت  این تا  از طفولیتت  که  بالیایی  تو بدتر خواهد بود از همه برای

 نزد   پادشاه اینک « ، گفتند که  را خبر داده  قوم  و تمامی  بنشست  و نزد دروازه  برخاست پادشاه
  . آمدند  پادشاه حضور  به  قوم و تمامی» .  است  نشسته دروازه

   اسباط  در تمامی  قوم و جمیع9 . بودند  خود فرار کرده  خیمه  به ، هر کس و اسرائیلیان  
   که ، و اوست  است  ما رهانیده  دشمنان  ما را از دست پادشاه « گفتند که ، می  کرده  منازعه اسرائیل

و 10.   است  فرار کرده  از زمین لومبشا ا  سبب  به ، و حال  داده  رهایی  فلسطینیان ما را از دست
 شما چرا در  ن اآل پس.   است  مرده ، در جنگ  بودیم  نموده  خود مسح  او را برای  که ابشالوم

  »نمایید؟  تأخیر می  پادشاه بازآوردن
شما :  یهودا بگویید  مشایخ به«:  ، گفت  فرستاده  و ابیاتار کهنه  نزد صادوق و داود پادشاه11  

 نزد   اسرائیل  جمیع  سخن  آنکه  هستید، و حال ، آخر همه اش  خانه  به  پادشاه چرا در بازآوردن
  پس.  منید  هستید و شما استخوانها و گوشت  من شما برادران12 .  است  رسیده اش  خانه  به دشاهپا

   من  و گوشت تو استخوانآیا :  عماسا بگویید و به13باشید؟   می ، آخر همه  پادشاه چرا در بازآوردن
   اوقات  در همه  آورد اگر تو در حضور من  عمل  به  از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من ؟ خدا به نیستی

   مایل  شخص  یک  یهودا را مثل  مردان  جمیع  دل پس14 ». ، سردار لشکر، نباشی  یوآب ای ج به
   پادشاه پس15 ». برگردید  بندگانت تو و تمامی«  ند که فرستاد  پیغام  نزد پادشاه  ایشان گردانید که

 عبور   را از ارْدن  آمدند تا پادشاه  جلجال  به  پادشاه  استقبال  رسید و یهودا به دن ار ، به برگشته
  .دهند
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   یهودا به  مردان ، همراه  نموده  بود، تعجیل  از بحوریم  که  بنیامینی  جیرای  بن و شمعی16  
  ، با پانزده  شاؤل  خاندان  و صیبا، خادم و هزار نفر از بنیامینیان17 . فرودآمد  داود پادشاه استقبال
و معبر را 18 . عبور کردند دن از ار  پادشاه  پیش  بودند، و ایشان  همراهش  خادمش  و بیست پسرش

  .ورند پسند آید بجا آ  در نظرش  عبور کنند، و هر چه  پادشاه عبور دادند تا خاندان
:   گفت  پادشاه و به19 . افتاد  حضور وی  جیرا به  ابن  عبور کرد، شمعی  از اردن  پادشاه و چون  

   از اورشلیم  پادشاه  آقایم  که  در روزی ات  بنده  را که  اسناد ندهد و خطایی  بر من  گناهی آقایم«
داند   تو می  بنده زیرا که20 . ندهد د راه خو  دل ا به ر  آن آمد ورزید بیاد نیاورد و پادشاه  می بیرون

،  ، پادشاه آقایم   استقبال  و به ام  آمده ، اول  یوسف  خاندان  از تمامی  امروز من  و اینک ام  کرده  گناه که
 خداوند   مسیح  اینکه  سبب  به آیا شمعی«:  ، گفت  شده  متوجه  صرویه  ابن و ابیشای21 ». ام فرود شده

   کار است ، مرا با شما چه  صرویه  پسران ای«:  اما داود گفت22 » نشود؟ ، کشته  است  داده دشنامرا 
   من  که دانم  شود؟ و آیا نمی  کشته  در اسرائیل  باشید؟ و آیا امروز کسی  من  امروز دشمن که
   وی  برای  و پادشاه». مرد نخواهی«:   گفت  شمعی  به  پادشاه پس23 »؟  هستم  پادشاه روز بر اسرائیلام

  . خورد قسم
   که  تا روزی  رفت  پادشاه  که  آمد و از روزی  پادشاه  استقبال ، به ، پسر شاؤل و مفیبوشت24  

 خود   جامه ، و نه  را طراز نموده  خویش  ریش ، و نه  خود را ساز داده  پایهای  نه  برگشت  سالمتی به
   مفیبوشت ای«:   را گفت  وی  رسید، پادشاه  اورشلیم  به  پادشاه ات مالق  برای و چون25 . بود را شسته

  ات  داد زیرا بنده  مرا فریب  من ، خادم  پادشاه  آقایم ای«:  کرد او عرض26 »؟  نیامدی چرا با من
   تو لنگ  بنده ، چونکه  بروم ، نزد پادشاه  سوار شده  تا بر آن  آراست  خود را خواهم  االغ  که گفت
   فرشته ، مثل ، پادشاه  آقایم لیکن.   است  کرده ، متهم ، پادشاه  تو را نزد آقایم و او بنده27 . است

   حضورت  به  پدرم  خاندان زیرا تمامی28.  آور  عمل  پسند آید، به  نظرت در  هر چه ، پس خداست
 ممتاز  ات  سفره  خورندگان ن خود را در میا  بودند، و بنده  مرده  مردمان ، مثل ، پادشاه آقایم

:   را گفت  وی پادشاه29 »؟  فریاد نمایم  باز نزد پادشاه  که  دارم  حق  دیگر چه  من پس.  گردانیدی
 ». نمایید  را تقسیم  صیبا، زمین تو و  که ؟ گفتم گویی  می  خود سخن چرا دیگر از کارهای«

   خود به  خانه ، به ، پادشاه  آقایم  را بگیرد چونکه و همه ا ، بلکه نی«:  کرد  عرض  پادشاه  به مفیبوشت30
  ».  است  برگشته سالمتی
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   آن  عبور کرد تا او را به  از اردن  فرود آمد و با پادشاه  از روجلیم عادی جل و برزالئی31  
 در  دشاه پا  که  بود؛ و هنگامی  مرد بسیار پیر هشتاد ساله و برزالی32 . نماید ایعت مش  اردن طرف
   برزالی  به و پادشاه33 . بود  بسیار بزرگ داد زیرا مردی  می نمود، او را پرورش  می  توقف محنایم
  ». داد  خواهم  پرورش در اورشلیم بیا و تو را   من تو همراه«:  گفت

   به با پادشاه   که  چند است  من  زندگی  سالهای ایام«:  کرد  عرض  پادشاه  به برزالی34  
 و آیا   و بد تمیز بدهم  نیک  در میان توانم  و آیا می  هستم  امروز هشتاد ساله من35 ؟  بیایم اورشلیم

 را   و مغنیات ؟ یا دیگر آواز مغنیان  دریافت ، توانم نوشم  و می خورم  می  را که  آنچه  تو طعم بنده
   پادشاه  تو همراه لهذا بنده36  باشد؟ بار  پادشاه  آقایم  برای دیگر ات  چرا بنده  شنید؟ پس توانم
  ات  بنده بگذار که37 بدهد؟   مکافات  مرا چنین ادشاهو چرا پ.  عبور خواهد نمود  از اردن اندکی

   آقایم ، همراه  تو، کمهام  بنده ، و اینک  بمیرم برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خویش
  ». آور  عمل ند آید با او به پس  در نظرت  برود و آنچه پادشاه

   عمل  به  در نظر تو پسند آید، با وی  خواهد آمد و آنچه  من  همراه کمهام«:   گفت پادشاه38  
 از   قوم  تمامی پس39 ». رسانید  خواهم جام ان  تو به ، برای  کنی  خواهش  از من  آورد؛ و هر چه خواهم
   داد و او به  را برکت  را بوسید و وی  برزالئی د، پادشاه عبور کر  پادشاه  عبور کردند و چون اردن
   یهودا و نصف  قوم  آمد و تمامی  همراهش  و کمهام  رفت  جلجال  به و پادشاه40 .  خود برگشت مکان
  . را عبور دادند  نیز پادشاه  اسرائیل قوم

 ما،  چرا برادران«:  گفتند  پادشاه  آمدند و به  نزد پادشاه  اسرائیل  مردان  جمیع و اینک41  
  دن از ار  داود را همراهش  کسان  را و جمیع  و خاندانش  یهودا، تو را دزدیدند و پادشاه  مردان یعنی

 از   پادشاه  که  سبب از این«:  دادند  جواب  اسرائیل  مردان  یهودا به  مردان و جمیع42 »عبور دادند؟
 ما   به  یا انعامی ایم  خورده  از پادشاه برید؟ آیا چیزی حسد می امر   چرا از این ؛ پس  ماست خویشان

 و   است  حصه  ده ما را در پادشاه«:  یهودا گفتند  مردان  در جواب  اسرائیل و مردان43 »؟  است داده
   پادشاه  بازآوردن  چرا ما را حقیر شمردید؟ و آیا ما برای پس.  حق ما در داود از شما بیشتر است

  . سختتر بود  اسرائیل  مردان  یهودا از گفتگوی  مردان اما گفتگوی» ؟  نگفتیم  سخن  اولخود،
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 در آنجا بود و کرنا را   بنیامینی بکری  بن  شبع  به' ، مسمی و اتفاقا مرد بلیعال20    

!  سرائیل ا ، ای  نی  ما در پسر یسا نصیبی ، و برای  نیست ای ما را در داود حصه «  که ، گفت نواخته
   بکری  ابن  شبع  متابعت  داود به  از متابعت  اسرائیل  مردان و تمامی2 ». خود برود  خیمه  به هرکس

  . نمودند  را مالزمت ، پادشاه  تا اورشلیم  یهودا از ارْدن برگشتند، اما مردان
 خود   خانه  نگاهبانی ی برا  را که  متعه  زن  ده  آمد، و پادشاه  خود در اورشلیم  خانه و داود به3  
   داخل  داد، اما نزد ایشان ، پرورش  داشته  نگاه  محروس  را در خانه  و ایشان  بود، گرفت گذاشته

  . بودند  محبوس  بیوگی  در حالت  تا روز مردن نشد و ایشان
ینجا  و تو در ا  کن  جمع  روز نزد من  یهودا را در سه مردان«:   عماسا گفت  به و پادشاه4  

 بود تأخیر   نموده  تعیین ش برای  که  کند، اما از زمانی  تا یهودا را جمع  عماسا رفت پس5» .حاضر شو
 ما ضرر خواهد رسانید؛   به  بیشتر از ابشالوم  بکری  بن  شبع ناآل«:   گفت  ابیشای و داود به6 .کرد
ا کند و از  خود پید  حصاردار برای های نما مبادا شهر ، او را تعاقب  را برداشته  آقایت  بندگان پس

 رفتند،   او بیرون  از عقب  شجاعان  و جمیع  و فلیتیان  و کریتیان  یوآب و کسان7 ». یابد نظر ما رهایی
   بزرگی  نزد سنگ  ایشان و چون8 . شدند  روانه  از اورشلیم ری بک  بن  شبع  نمودن  تعاقب  جهت و به
 و بر   دربرداشت  جنگی  ردای و یوآب.  آمد  ایشان  استقبال د، عماسا به رسیدن  است  در جبعون که
و 9 . افتاد  شمشیر از غالف رفت  می ، و چون  بسته  بود، بر کمرش  در غالفش  که  بند شمشیری آن

   دست  عماسا را به  ریش و یوآب» ؟  هستی  سالمت  آیا به  برادرم ای«:   عماسا گفت  به یوآب
.  بود، اعتنا ننمود  یوآب  در دست  که  شمشیری و عماسا به10 . تا او را ببوسد ود گرفت خ راست
 و  و یوآب . نزد و مرد  و او را دوباره  ریخت  زمین  به  احشایش  فرو برد که  شکمش  را به  او آن پس

،   ایستاده زد وی ن  یوآب  از خادمان و یکی11 . نمودند  را تعاقب ری بک  بن  شبع  ابیشای برادرش
و عماسا 12» . بیاید  یوآب ، در عقب  داود است  طرف  به خواهد و هرکه  را می  یوآب هرکه«:  گفت

ایستند، عماسا را از   می  قوم  تمامی  دید که  شخص  آن غلطید، و چون  می  در خونش  راه در میان
 .ایستد آید، می  می  نزدش  هر که که زیرا دید   بر او انداخت  در صحرا کشید و لباسی  راه میان

 را   بکری  بن  رفتند تا شبع  یوآب  در عقب  مردان  شد، جمیع  برداشته  راه  از میان  چون پس13
  . نمایند تعاقب

  بیستمفصل / دوم سموئیل کتاب



497 

   عبور کرد، و ایشان  بیریان  و تمامی  معکه  و تا بیت  تا آبل  اسرائیل  اسباط و او از جمیع14  
 نمودند و   محاصره  معکه  بیت ، او را در آبل  آمده و ایشان15 . کردند متابعت، او را   شده جمعنیز 
 بودند، حصار   با یوآب  که  قوم  در برابر حصار برپا شد، و تمامی  در برابر شهر ساختند که ای پشته
  آب یو به! بشنوید «  از شهر صدا درداد که  حکیم و زنی16 . سازند  را منهدم زدند تا آن را می
آیا تو  «  که  گفت  شد، زن  وی  نزدیک و چون17 ».  گویم  بیا تا با تو سخن زدیکاینجا ن: بگویید
:  او گفت» . را بشنو کنیز خود سخنان«:   را گفت وی» .  هستم من«:  او گفت» ؟  هستی یوآب

   در آبل  هرآینه گفتند که  می  چنین  قدیم در زمان«:  ، گفت  شده  متکلم  زن پس18 ». شنوم می«
   و امین  سالم  در اسرائیل من19 .کردند  می  را ختم  هر امری نین بجویند و همچ باید مشورت می

   را بالکلخداوند  چرا نصیب.   کنی  خراب  را در اسرائیل  و مادری  شهری خواهی  و تو می هستم
   یا خراب  هالک  که  مناشا از، ح حاشا از من«:   گفت  در جواب  یوآب پس20 »؟ کنی  می الکه

 خود را   دست  افرایم  از کوهستان  بکری  بن  شبع  به'  مسمی  شخصی ، بلکه  نیست کار چنین21 . نمایم
   در جواب زن» .  رفت او را تنها بسپارید و از نزد شهر خواهم.   است  بلند کرده بر داود پادشاه

   حکمت  به  زن  آن پس22 ». خواهند انداختصار نزد تو  ح  سر او را از روی اینک«:   گفت یوآب
 انداختند و او  ، نزد یوآب  جدا کرده  را از تن ریبک   بن  سر شبع  و ایشان  رفت  قوم خود نزد تمامی
 نزد   اورشلیم  به و یوآب.  شدند  خود متفرق  خیمه  به  از نزد شهر، هر کس ، ایشان کرنا را نواخته

  . ت برگش پادشاه
 و   سردار کریتیان  یهویاداع  بود، و بنایاهو ابن  لشکر اسرائیل ، سردار تمامی و یوآب23  
 و  و شیوا کاتب25 نگار،   اخیلود وقایع  بن  و یهوشافاط  سردار باجگیران و ادورام24.  بود فلیتیان
  . داود بود  نیز کاهن  یائیری و عیرای26  بودند، ابیاتار، کاهن و  صادوق

  

 خداوند حضور   شد، و داود به قحطی االتصال  علی  سال  داود، سه و در ایام21    
 را  عونیان جب  زیرا که  است  ریز او شده  خون  و خاندان  شاؤل  سبب به«:   گفتخداوند کرد و  سؤال
 از   نبودند بلکه اسرائیل  از بنی اما جبعونیان (  گفت  ایشان ، به  را خوانده  جبعونیان و پادشاه2 ». کشت
   اسرائیل  برای  که  از غیرتی  شاؤل  بودند؛ لیکن  خورده  قسم  ایشان  برای اسرائیل ، و بنی  اموریان بقیه

   و با چه  بکنم  شما چه برای«:   گفت  جبْعونیان و داود به3 ).نمود  می  ایشان ، قصد قتل اشتو یهودا د
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،   و خاندانش از شاؤل«:  را گفتند  وی جبعونیان4 ». دهید را برکت خداوند   تا نصیب  نمایم چیز کفاره
 شما  هر چه«:  او گفت» . شود  ما کشته  برای  در اسرائیل  کسی  آنکه  و نه خواهیم  و طال نمی نقره

 و  ساخت  می  ما را تباه  که  شخص آن«:  گفتند  پادشاه  به ایشان5 ». کرد  شما خواهم بگویید، برای
  هفت6 ،  نمانیم  باقی از حدود اسرائیل   کدام  سازد تا در هیچ  ما را هالک کرد که  ما تدبیر می یبرا

   برگزیده  که  شاؤل عه در جبخداوند  را در حضور  شوند تا ایشان سلیم ما ت  او به نفر از پسران
  ». کرد اهم خو  شما تسلیم  را به ایشان«:   گفت پادشاه» .  دار کشیم  بود بهخداوند
 در   کهخداوند   قسم  سبب ، به  داشت  را دریغ  شاؤل  بن  یوناتان  بن ، مفیبوشت اما پادشاه7  
، دو پسر   و مفیبوشت مونی ار و پادشاه8.  بود  شاؤل  بن  داود و یوناتان  در میان ، یعنی  ایشان میان
   برای  را که ، دختر شاؤل  پسر میکال و پنج بود،   زاییده  شاؤل  را برای  ایشان  که ، دختر ایه رصفه

، آنها   نموده  تسلیم  جبعونیان  دست  را به و ایشان9 ،  بود، گرفت  زاییده  محوالتی ی برزال  بن عدرئیل
   در ابتدای و ایشان.  افتادند  نفر با هم  هفت  دار کشیدند و این  بهخداوند حضور   به  کوه را در آن

  . شدند  جو کشته  درویدن اول حصاد در  ایام
   از آسمان  درو تا باران  خود از ابتدای  را برای ، آن  گرفته ، پالسی ، دختر ایه و رصفه10  
 صحرا   هوا در روز، یا بهایم  پرندگان  که  گسترانید، و نگذاشت ای  شد، بر صخره  بارانیده برایشان
 . بود، خبر دادند  کرده  شاؤل عه، مت ، دختر ایه  رصفه هو داود را از آنچ11 . بیایند  بر ایشان در شب

   جلعاد گرفت  یابیش  را از اهل ، یوناتان  پسرش  و استخوانهای  شاؤل ، استخوانهای  داود رفته پس12
 بودند در   آنها را آویخته  فلسطینیان  که  بودند، جایی  دزدیده  بیتشان  عام  آنها را از شارع  ایشان که
،   پسرش  و استخوانهای  شاؤل و استخوانهای13 . بودند  کشته  را در جلبوع شاؤل   فلسطینیان  که یروز

  و استخوانهای14 .د کردن  بر دار بودند نیز، جمع  را که  آنانی  را از آنجا آورد و استخوانهای یوناتان
   کردند و هرچه ، دفن  قیس رش، در قبر پد  بنیامین ، در زمین  را در صیلع  یوناتان  و پسرش شاؤل
  . فرمود  اجابت  زمین  جهت ، خدا به و بعد از آن.  بود، بجا آوردند  امر فرموده پادشاه

  ، با فلسطینیان  فرود آمده  کردند و داود با بندگانش  جنگ  با اسرائیل و باز فلسطینیان15  
   او سیصد مثقال  نیزه  از اوالد رافا بود و وزن  که  بنوب و یشبی16 . شد  نمودند و داود وامانده تلهمقا

 او را مدد   صرویه  ابن اما ابیشای17 . داود نمود ، قصد کشتن کمر داشت نو بر   بود و شمشیری برنج
  بار دیگر همراه«:  گفتند  وی ، به  خورده  داود قسم  کسان آنگاه.   را زد و کشت  فلسطینی ، آن کرده
  ».  گردانی  را خاموش  اسرائیل  آمد مبادا چراغ  نخواهی  جنگ ما به
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،   حوشاتی  سبکای  در آن  شد که  واقع  در جوب  با فلسطینیان  نیز، جنگی و بعد از آن18  
   شد و الحانان  واقع  در جوب  با فلسطینیان و باز جنگ19 .  کشت او نیز از اوالد رافا بود،  را که صاف
و 20 . بود  نورد جوالهکان  مثل اش زه نی  چوب  که  را کشت  جتی ، جلیات لحمی  بیت  ارجیم  یعری بن

   شش  او هریک  و پای  دست  بلند قد بود که  در آنجا مردی  شد که  در جت واقع دیگر جنگی
  و چون21 . بود  شده  رافا زاییده یز برای و چهار باشد و او ن  آنها بیست  جمله  که  داشت انگشت
 رافا در   چهار نفر برای این22 . کشت، برادر داود، او را   شمعی  بن  آورد، یوناتان  ننگ  را به اسرائیل

  . افتادند  بندگانش  دست  داود و به  دست  بودند و به  شده جت زاییده
  

   شاؤل  و از دست  دشمنانش  جمیع او را از دستخداوند    که و داود در روزی22    

  : و گفت2 . انشا نمودخداوند   سرود را برای این   داد، کلمات رهایی
  .  است  من  و رهاننده  من  و قلعه  من  صخرهخداوند« 
  ، ای  من  بلند و ملجای ، برج  نجاتم  و شاخ  نمود، سپر من  خواهم  بر او توکل  که  من  صخره خدای3

  . رهانید  خواهی ، مرا از ظلم  من  دهنده نجات
  .  یافت  خواهم  خود خالصی  از دشمنان پس.  خواند ، خواهم زاوار کل حمد است س  را کهخداوند4
  . بود  مرا ترسانیده  عصیان ، و سیلهای  نموده  مرا احاطه  موت  موجهای زیرا که5
  . مرا دریافتند  موت دامهای.  نمودند  گور مرا احاطه رسنهای6
 خود شنید  ، و او آواز مرا از هیکل  دعا نمودم ش خوی  و نزد خدای  را خواندمخداونددر تنگی خود 7

  . رسید  وی  گوش  به  من و استغاثه
   او متحرک  خشم  بلرزیدند و از حدت  آسمان  گردید و اساسهای  و مرتعش  متزلزل  زمین آنگاه8

  .گردیدند
  . گردید فروخته ا  درآمد و اخگرها از آن  سوزان  او آتش  دود متصاعد شد و از دهان  وی از بینی9

  . بود  زیر پایهایش  غلیظ  فرمود و تاریکی ، نزول  کرده و او آسمانها را خم10
  . گردید  باد نمایان ، پرواز نمود، و بر بالهای  سوار شده بر کروبین11
  . را  افالک  متراکم  آبها و ابرهای ، و اجتماع  خود سایبانها ساخت  اطراف  را به ظلمت12
  . گردید  افروخته  آتش  بود، اخگرهای  وی  روی  پیش  که ای گیاز درخشند13
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  . گردانید  را مسموع  آواز خویش'  اعلی  رعد نمود و حضرت  از آسمانخداوند14
  . گردانید  را سراسیمه ، ایشان  را جهانیده  و برق  ساخت  را پراکنده ، ایشان تیرها فرستاده15
 و از دخداون   گردید، از توبیخ  منکشف  مسکون  ربع اسهای دریا ظاهر شد و اس های  عمق پس16

  .  وی  باد بینی نفخه
  . کشید  بسیار مرا بیرون  و از آبهای ، مرا گرفت  فرستاده  علیین از اعلی17
  . قویتر بودند  از من ، چونکه  داد، و از مبغضانم  رهایی  زورآورم مرا از دشمنان18
  . بود  من گاه  تکیهخداوند     بودند، لیکن  مرا دریافته ، ایشان  من در روز شقاوت19
  . داشت  می  رغبت  من  به  داد چونکه  آورد و مرا خالصی  بیرون  وسیع  مکان مرا به20
 خواهد   مرا مکافات  پاکیزگی دستم  حسب  جزا خواهد داد، و به  عدالتم  حسب  مرا بهخداوند  پس21

  .رسانید
  .  نورزیدم  عصیان  خویش  و از خدای  نمودم  را حفظخداوند  های  طریق زیرا که22
  .  نورزیدم  او انحراف  و از فرایض  است  او در مد نظر من  احکام  جمیع چونکه23
  .  را بازداشتم ، خویشتن  ورزیدن  و از عصیان  شدم  حضور او کامل و به24
  .  داشتم  در نظر وی  که  صداقتی ر حسب جزا داد و ب  عدالتم  حسب  مرا بهخداوند  بنابراین25
  . کرد  رفتار خواهی  با کاملیت  نمود و با مرد کامل  خواهی  را رحیم ، خویشتن  رحیم با شخص26
  . کرد  خواهی  مخالفت  خلقان  نمود و با کج  خواهی  عمل  طهارت  طاهر به با شخص27
  .  گردانی  را پست  تا ایشان  است و بر متکبران ت اما چشمان.  داد  خواهی  مستمند را نجات و قوم28
  .  خواهد ساخت  مبدل  روشنایی  مرا به ، تاریکیخداوند و   هستی ، نور منخداوند   تو ای زیرا که29
 و خیز   خود بر حصارها جست  مدد خدای  و به  آوردم  تاخت  تو بر لشکری  استعانت  به زیرا که30

  . نمودم
  .باشد  سپر می  متوکالنش  جمیع  مصفا؛ و او برایخداوند  ؛ و کالم  است  کامل  وی و اما خدا، طریق31
   ما؟  غیر از خدای  صخره ؟ و کیست  خدا غیر از یهوه زیرا کیست32
  .سازد  می  مرا کامل و طریق.   است  استوار من خدا قلعه33
  .دارد  برپا می  بلندم گرداند، و مرا بر مکانهای  می  غزال  پای  را مثل و پایهایم34
  . کشم  را می  برنجین  خود کمان  بازوی دهد، و به  می  تعلیم  جنگ  مرا به دستهای35
  .  خواهد ساخت  تو مرا بزرگ  داد، و لطف  خواهی  من  خود را به و سپر نجات36 
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  . نلغزید  پایهایم  که  دادی  وسعت  مرا در زیر من قدمهای37
  .  گشت ، و تا نابود نشوند بر نخواهم  ساخت  خواهم  را هالک ، ایشان  نموده عاقب خود را ت دشمنان38
  . خواهند افتاد  تا دیگر برنخیزند، و زیر پایهایم  ساخت ، خرد خواهم  کرده  را خراب ایشان39
   من برخیزند در زیر  ضد من  به  را که ، و آنانی  بست  خواهی  قوت  به  جنگ زیرا کمر مرا برای40
  .  ساخت  خواهی خم
  .  سازم  خود را منقطع  کرد تا خصمان  خواهی  منهزم  من  را پیش و دشمنانم41
  . نخواهد کرد  را اجابت  ایشان ، لیکنخداوند   سوی ؛ و به  نیست ای آورند، اما رهاننده فریاد برمی42
  . سازم  می ، پایمال ا کوبیدهه  کوچه  گل  و مثل کنم  می  نرم  غبار زمین  را مثل  ایشان پس43
 کرد، و   خواهی ها حفظ  امت  سرداری  رهانید، و مرا برای  خواهی  من  قوم و تو مرا از مخاصمات44

  . خواهند نمود ، مرا بندگی  بودم  نشناخته  را که قومی
  . خواهند نمود ، مرا اطاعت  من  مجرد شنیدن  خواهند کرد و به  تذلل  نزد من غریبان45
  . خواهند آمد  بیرون  خود با ترس  مخفی های  خواهند گردید و از مکان  پژمرده غریبان46
  . باد  متعال  من  نجات  صخره  و خدای  متبارک  من  و صخره  است  زندهخداوند47
  ، سازی  می  پست  و قومها را زیر من کشی  می  انتقام  من  برای  که  خدایی ای48
تو مرا از .  گردانی  مرا بلند می کنندگانم  و بر مقاومت آوری  می  بیرون نانم دشم و مرا از دست49

  . داد  خواهی  خالصی مرد ظالم
  . نمود  خواهم  تو ترنم  نام ، و به  گفت ها حمد خواهم  امت ، تو را در میانخداوند   ای بنابراین50
  به. آورد  را پدید می  رحمت  خویش  مسیح و برای. نماید  خود می  پادشاه  برای  عظیمی نجات51

  ».باد تا ابداآل  وی  داود و ذریت جهت
  

   بر مقام  که  مردی و وحی.  یسا داود بن وحی«:  آخر داود  سخنان  است و این23    

   متکلم  من  وسیله  بهخداوند  روح2 . ، و مغنی شیرین اسرائیل  یعقوب بلند ممتاز گردید، مسیح خدای
  آنکه:   مرا گفت  اسرائیل  شد و صخره  متکلم  اسرائیل خدای3.  گردید  جاری  او بر زبانم شد و کالم
   روشنایی و او خواهد بود مثل4 . نماید  سلطنت شد و با خدا ترسی با  کند، عادل  حکمرانی بر مردمان

  روید، به  می ز از زمین سب  علف  که ابر، هنگامی  بی  صبح  نماید، یعنی  طلوع  آفتاب  که ، وقتی صبح
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   بسته  با من  عهد جاودانی لیکن.   نیست  با خدا چنین  من یقینا خانه5.   بعد از باران  درخشندگی سبب
،   است  این  من  مسرت  و تمامی  نجات و تمامی.   است  و مستحکم  چیز آراسته  در همه ، که است

. شوند  می  دور انداخته  خارهایند که  مثل  بلیعال ان مرد  جمیع لیکن6. دهد  را نمو نمی هرچند آن
   نیزه  و نی باید با آهن  نماید، می  را لمس  ایشان  که و کسی7 .  گرفت  نتوان  دست  آنها را به چونکه
  ». خواهند شد  سوخته  خود با آتش  در مسکن و ایشان.  شود مسلح

   سردار شالیشیم  که  بشبت تحکمونی یوشیب:   است  این  داود داشت  که  شجاعانی و نامهای8  
  .  کشت  وقت  را در یک  آورد و ایشان  بر هشتصد نفر تاخت  باشد که  عدینو عصنی  همان بود که
 با داود بودند،   که  مرد شجاع  سه  از آن ، یکی  اخوخی  دودو ابن و بعد از او العازار بن9  
   بودند، به  رفته  اسرائیل ، و مردان  شده  جمع  جنگ جا برای در آن  را که  فلسطینیان  که هنگامی

   به  شد و دستش  خسته  کرد تا دستش  جنگ ، با فلسطینیان و اما او برخاسته10 . طلبیدند قاتلهم
   کردن  غارت  برای  او فقط  در عقب  داد، و قوم  روز، ظفر عظیمی در آنخداوند شمشیر چسبید و 

  .برگشتند
   که  آوردند، در جایی  فراهم ، لشکری  بود و فلسطینیان  هراری  آجی  بن عد از او شمهو ب11  
   آن  او در میان آنگاه12 .کردند  فرار می  حضور فلسطینیان از  بود، و قوم  پر از عدس  زمینی قطعه
  . داد  عظیمی ظفرخداوند داد و   را شکست ، فلسطینیان  داشته  را نگاه  ایستاد و آن  زمین قطعه

 آمدند، و   عدالم  مغاره  حصاد به ، نزد داود در وقت  سردار فرود شده  سی  نفر از آن و سه13  
  بود و  در مالذ خویش  وقت و داود در آن14.  بودند  اردو زده  رفائیم  در وادی لشکر فلسطینیان

 نزد   که  مرا از چاهی  کسی کاش«:  ، گفت  نموده و داود خواهش15 . لحم  در بیت  فلسطینیان قراول
   را از میان ، لشکر فلسطینیان  مرد شجاع  سه  آن پس16 ». بنوشاند  آب  است لحم  بیت دروازه
 را نزد داود آوردند،  ، برداشتند و آن  کشیده  است لحم  بیت  نزد دروازه  که  را از چاهی ، آب شکافته

   حاشا از منخداوند  ای«:  و گفت17 .  ریختخداوند   جهت به را   را بنوشد و آن  آن  که اما نخواست
   جهت از این»  خود رفتند؟  خطر جان  به  که  نیست  کسان  آن  خون مگر این.   کار را بکنم  این که

  .  است  مرد کردند، این  سه  این  که کاری.  بنوشد  که نخواست
   خود را بر سیصد نفر حرکت  نفر بود و نیزه  سه، سردار  صرویه  بن ، برادر یوآب و ابیشای18  

  تر نبود؟ پس  نفر مکرم  سه آیا از آن19 .  یافت  نفر اسم  سه  آن  و در میان  را کشت ، ایشان داده
  . نرسید  نفر اول  سه  به  شد لیکن سردار ایشان
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 بود، دو پسر   کرده ظیم ع  کارهای ، که  قبصئیلی  شجاع ، پسر مردی  یهویاداع و بنایاهو ابن20  
  و مرد خوش21 .  را بکشت ، شیری  فرود شده ای ه حفر  به  و در روز برف  را کشت  موآبی اریئیل
   دستی  با چوب  اما نزد وی  داشت ای  خود نیزه  در دست  مصری  و آن  را کشت ای  مصری اندام
   این  یهویاداع و بنایاهو ابن22 .  کشت ودش خ  را با نیزه  ربود و وی  مصری  را از دست  و نیزه رفت

   آن  به تر شد لیکن  نفر مکرم  سی و از آن23.   یافت  اسم  مرد شجاع  سه  آن کارها را کرد و در میان
  .  خود گماشت  مشورت  نرسید و داود او را بر اهل  نفر اول سه

  و شمه25 ، لحمی  بیت  دودوی  بن ان نفر بود و الحان  سی  از آن  یکی  برادر یوآب و عسائیل24  
   و مبونای عزر عناتوتیو ابی27 ، تقوعی   عقیش  فلطی و عیرا ابن و حالص26 ،  حرودی  و الیقای حرودی
 ریبای از   بن  و اتای  نطوفاتی  بعْنه  بن و حالب29 ،  نطوفاتی رای و مه و صلمون اخوخی28 ، حوشاتی
   و عزموت و ابوعلبون عرباتی31 ،  جاعش  از وادیهای و هدای  فرعاتونی یو بنایا30 ، یامینبن  بنی جبعه

و 34 ،  شارر اراری  بن  و اخیĤم راری ح و شمه33 ، یوناتان یاشن  و از بنی  شعلبونی و الْیحبای32 ، حومیبر
و 36 ،  اربی رایفع و   کرملی و حصرای35 ،  جیلونی توفل اخی  بن  و الیعام  معکاتی  ابن  احسبای  بن الیفلط
   بن  یوآب حداران سال  که  بئیروتی  و نحرای و صالق عمونی37 ،  جادی  و بانی به از صو  ناتان  بن یجĤل

 نفر   و هفت  اینها سی  جمیع ، که  حتی و اوریای39 ، ری و جارب یت  یتری و عیرای38  بودند، صرویه
  .بودند

  

   داود را بر ایشان پس.  شد افروخته ئیل بار دیگر بر اسراخداوند  و خشم24    

   که  سردار لشکر خود یوآب  به و پادشاه2 ».یهودا را بشمار و  برو و اسرائیل«:  ، گفت برانگیزانیده
ا بشمار  ر ، قوم  کرده  گردش  تا بئرشبع  از دان  اسرائیل  اسباط  در تمامی ناآل«:   بود، گفت همراهش

 باشد،   را هر چه  تو، عدد قوم ، خدای  یهوه حال«:   گفت  پادشاه  به و یوآب3 ».  را بدانم تا عدد قوم
   این ، خواهش ادشاه، پ  چرا آقایم لیکن.  را ببیند ، این ، پادشاه  آقایم  کند، و چشمان  زیاده صد چندان

 لشکر از  داران و سر  آمد و یوآب  لشکر غالب  و سرداران  بر یوآب  پادشاه اما کالم4 » دارد؟ عمل
   طرف ، در عروعیر به  عبور کرده و از اردن5 . رفتند  بیرون  اسرائیل  قوم دن شمر  برای حضور پادشاه

   تحتیم  جلعاد و زمین و به6 .، اردو زدند  یعزیر است ر مقابل جاد د  وادی  در وسط  که  شهری راست
   صور و تمامی  قلعه و به7 . دور زدند دون صی  سوی ، به یدهرس  یعـن  دان  آمدنـد و به حدشـی
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   در تمامـی و چـون8 . گذشتند  یهودا تا بئرشبع  جنوب  آمدند و به  و کنعانیان  حویان شهرهای
 عدد  و یوآب9 . کردند  مراجعت  اورشلیم روز به   و بیست  ماه  نه  بودنـد، بعد از انقضای  گشته زمین

 و از یهودا   شمشیرزن  هشتصـد هزار مـرد جنگـی از اسرائیل:  داد شاه پاد  را به  قوم شدگان شمرده
  .د هزار مرد بودندپانص

خداوند    داود به پس.   گشت  خود پشیمان  بود، در دل  را شمرده  قوم و داود بعد از آنکه10  
 خود را عفو فرما  ه بند  گناهخداوند   ای  و حال  ورزیدم  عظیمی ، گناه  کردم  که  کاری در این«:  گفت

   جاد نبی  بهخداوند  ، کالم  داود برخاست  چون و بامدادان11 ».  رفتار نمودم  بسیار احمقانه زیرا که
 تو   چیز پیش سه: گوید  می  چنینخداوندبرو داود را بگو «12:  ، گفت  شده  داود بود، نازل  رایی که
 جاد نزد داود  پس13 ».  آورم  عمل  به  تا برایت  کنار خود اختی  از آنها را برای  یکی  پس گذارم می

 از   ماه  شود، یا سه  برتو عارض  در زمینت  قحط  سال آیا هفت«:   و گفت ، او را مخبر ساخت آمده
.  شود  تو واقع  روز در زمین  کنند، یا وبا سه  تو را تعاقب  و ایشان  خود فرار نمایی حضور دشمنان

در «:   جاد گفت داود به14 ».  ببرم  جواب  خود چه  فرستنده نزد  که ، ببین  نموده  تشخیص ن اآل پس
   و به  است  او عظیم  رحمتهای  زیرا که بیفتیمخداوند     دست  به تمنا اینکه.   هستم  تنگی شدت
  ».  نیفتم  انسان دست

، از  قومو هفتاد هزار نفر از  فرستاد   معین  تا وقت  صبح  از آن  وبا براسرائیلخداوند  پس15  
 سازد،   را هالک  دراز کرد تا آن  خود را بر اورشلیم ، دست  فرشته و چون16 . مردند  تا بئرشبع دان

  حال!   است کافی«:   گفت ساخت  می  را هالک  قوم  که ای  فرشته  شد و به  بال پشیمان از آنخداوند 
 را  ای  داود، فرشته و چون17 . بود  یبوسی  ارونه  نزد خرمنگاهدخداون  و فرشته» . خود را باز دار دست

   و من ام  کرده  گناه  من اینک«:  ، گفت  کرده  عرضخداوند   دید، به ساخت  می  را هالک  قوم که
   پدرم  و برخاندان بر من تو   دست اند؟ تمنا اینکه  کرده  چه  گوسفندان اما این.  ام  ورزیده عصیان
  ».باشد

    برای  یبوسی  ارونه  در خرمنگاه برو و مذبحی«:  ، گفت  روز جاد نزد داود آمده و در آن18  
  و چون20 .  بود، رفت  امر فرمودهخداوند   جاد چنانکه  کالم  داود موافق پس19 ». برپا کنخداوند 

 حضور  ، به  آمده  بیرون رونهآیند، ا  می  نزد وی  را دید که  و بندگانش ، پادشاه  نظر انداخته ارونه
 خود  ، چرا نزد بنده ، پادشاه آقایم«:   گفت و ارونه21 . نمود ، تعظیم افتاده   زمین  خود به  روی  به پادشاه
و تا وبـا از    بنا نمایمخداوند   برای  و مذبحی  را از تو بخرم تا خرمنگاه«:  داود گفت» ؟  است آمده
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 پسند آید   در نظرش  را که  آنچه  پادشاه آقایم«:  کرد  داود عرض  به ارونـهو 22 ». شـود  رفـع قـوم
   جهت  به  گاوان  و چومها و اسباب  قربانـی سوختنی  جهـت  به  گاوان  کنـد و اینک ، قربانـی گرفته
، تو  ، خدایت یهوه«:   گفت  پادشاه  به و ارونه» .دهد  می  پادشاه  به ، ارونه  پادشاه  را ای  همه ایـن.  هیزم

، و   گرفت  از تو خواهـم  قیمت  به  البتـه ، بلکه نـی«:   گفت  ارونه  به اما پادشاه23 ». فرماید را قبول
   و گاوان  داود خرمنگاه پس» . گذرانید  نخواهم قیمت  بی  سوختنی های  خود، قربانی ، خدای  یهوه برای
  . خرید  نقره  مثقال  پنجاه را به

   سالمتی  و ذبایح  سوختنی های ، قربانی  بنا نمودهخداوند   برای و داود در آنجا مذبحی24  
  . شد  رفع  فرمود و وبا از اسرائیل  اجابت  زمین  جهت  بهخداوند  پس. گذرانید
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 Kings 1-ن پادشاها  اول کتاب
   است نوشته شدهاز میالد قبل 550 حدودا سال  و سنتی می گویند نویسنده ارمیایهودیان
   است قبل از میالد نوشته شده550 و حدودا سال ی گویند نویسنده کتاب نامعلومسایرین م

  

  پوشانیدند، لیکن ی م  لباس ، هر چند او را به  شده  پیر و سالخورده و داود پادشاه1    

   بطلبند تا به  جوان ای اکره، ب  ما، پادشاه  آقای  جهت به«:  را گفتند  وی و خادمانش2 .شد  نمی گرم
  ، گرم  ما، پادشاه  آقای تو بخوابد تا  نماید، و در آغوش  بایستد و او را پرستاری حضور پادشاه

، او را   را یافته  نیکو منظر طلبیدند و ابیشک شونمیه  دختری  حدود اسرائیل  در تمامی پس3 ».بشود
  ، او را خدمت  نموده  را پرستاری و منظر بود و پادشاه دختر بسیار نیک و آن4.  آوردند نزد پادشاه

  .  او را نشناخت اما پادشاه. کرد می
  و برای» . نمود  خواهم  سلطنت من«:  ، گفت  را برافراشته ، خویشتن  ادنیا پسر حجیت آنگاه5  

 او را در  پدرشو 6 .  بدوند، مهیا ساخت  وی  روی یش پ  نفر را که  و پنجاه ها و سواران خود ارابه
 بود  اندام ، و او نیز بسیار خوش کنی  می  و چنان  بود چرا چنین ، و نگفته  نرنجانیده  عمرش  ایام تمامی

  کرد و  مشورت  و ابیاتار کاهن  صرویه  بن و با یوآب7 . بود  زاییده ا بعد از ابْشالوم او ر و مادرش
 و   و شمعی  نبی  و ناتان  یهویاداع  و بنایاهو ابن  کاهن و اما صادوق8 . نمودند  ادنیا را اعانت ایشان
  . داود بودند، با ادنیا نرفتند  از آن  که  و شجاعانی ریعی

،   است  روجل  عین  جانب  به  که  زوحلت  و پرواریها نزد سنگ  و گاوان و ادنیا گوسفندان9  
 بودند،   پادشاه  خادمان  یهودا که  مردان ع را با جمی  پادشاه ، پسران  برادرانش  نمود، و تمامی ذبح

  . نکرد  را دعوت  و برادر خود، سلیمان  و بنایاهو و شجاعان  نبی اما ناتان10 .د نمو دعوت
،   ادنیا، پسر حجیت  که آیا نشنیدی«:  ، گفت  کرده ، عرض ، مادر سلیمان  بتشبع  به و ناتان11  
  جان خود و   تا جان  دهم  بیا تو را مشورت  حال پس12 .اندد  ما داود نمی کند و آقای ی م سلطنت
، آیا   پادشاه  آقایم  ای  را بگو که ، وی  شده  داخل برو ونزد داود پادشاه13 .  را برهانی ، سلیمان پسرت
 خواهد شد؟ و او بر   پادشاه ، بعد از من  پسر تو سلیمان  که ، نگفتی  خورده  کنیز خود قسم تو برای
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 تو هنوز در آنجا با   که  وقتی اینک14 ؟  است  شده  چرا ادنیا پادشاه س؟ پ  خواهد نشست سی منکر
  ». کرد  خواهم  تو را ثابت  آمد و کالم  نیز بعد از تو خواهم ، من  گویی  سخن پادشاه

  پادشاه،  میه شون  بسیار پیر بود و ابیشک  درآمد و پادشاه  اطاق  به  نزد پادشاه  بتشبع پس15  
   شده تو را چه«:   گفت ه نمود و پادشا  را تعظیم ، پادشاه  شده  خم و بتشبع16 .نمود  می را خدمت

   که  خوردی  قسم  خویش  خدای  یهوه  کنیز خود به  تو برای  آقایم ای«:   را گفت او وی17 »؟ است
   اینک و حال18 .  خواهد نشست  من  و او بر کرسی خواهد شد  پادشاه  بعد از من پسر تو، سلیمان

   بسیار ذبح  و پرواریها و گوسفندان و گاوان19 . ندارد  اطالع  پادشاه  و آقایم  است  شده ادنیا پادشاه
   سلیمان ات ، اما بنده  کرده ، سردار لشکر را دعوت  و یوآب  و ابیاتار کاهن  پادشاه  پسران ، همه کرده

   تا ایشان  توست  سوی  به  اسرائیل  تمامی ، چشمان  پادشاه  آقایم اما ایو 20 .  است  ننموده را دعوت
 خواهد  واال واقع21 .  خواهد نشست  وی  بر کرسی  که ، کیست ، پادشاه  بعد از آقایم  که را خبر دهی
  ». بود  مقصر خواهیم  سلیمان  و پسرم  من  بخوابد که  خویش  با پدران  پادشاه  آقایم  که شد هنگامی

 را خبر  و پادشاه23 . شد  نیز داخل  نبی ، ناتان گفت  می  سخن  او هنوز با پادشاه  چون و اینک22  
،   شده  خم  زمین ، رو به  درآمده  حضور پادشاه و او به» .  است  نبی  ناتان اینک « ، گفتند که داده

   پادشاه  ادنیا بعد از من  که ای ، آیا تو گفته ه پادشا  آقایم ای«:   گفت و ناتان24 . نمود  را تعظیم پادشاه
 و پرواریها و  ، گاوان  شده  امروز او روانه زیرا که25 ؟  خواهد نشست  من  و او بر کرسیخواهد شد
   کرده  را دعوت  لشکر و ابیاتار کاهن  و سرداران  پادشاه  پسران ، و همه  نموده  بسیار ذبح گوسفندان

 . بماند  زنده  پادشاه ند ادنیایگوی  مشغولند و می  و شرب  اکل  به  حضورش  به شان ای ، و اینک است
   نکرده  را دعوت ، سلیمان ات  و بنده  یهویاداع  و بنایاهو ابن  کاهن  مرا و صادوق ات  بنده لیکن26

،   بعد از آقایم  که  خبر ندادی ات  بنده  و آیا به  شده ، پادشاه  آقایم  کار از جانب آیا این27 . است
  » بنشیند؟  وی  بر کرسی  که  کیست پادشاه

   حضور پادشاه  او به پس» . بخوانید  را نزد من بتشبع«:   گفت  در جواب و داود پادشاه28  
  که خداوند   حیات  به قسم«:  ، گفت  سوگند خورده و پادشاه29 . ایستاد  حضور پادشاه رآمد و بهد

  ، گفتم  خورده ، قسم  اسرائیل  خدای  یهوه  تو، به  برای چنانکه30 ،  است  تنگیها رهانیده  از تمام مرا جان
،   خواهد نشست  من  بر کرسی  من  جای  خواهد شد، و او به  پادشاه  بعد از من  پسر تو، سلیمان که
 نمود   را تعظیم ، پادشاه  شده  خم  زمین  رو به و بتشبع31 ». آورد  خواهم  عمل ور امروز به ط  همان به

  »! بماند  ابد زنده  تا به ، داود پادشاه آقایم«:  و گفت
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   را نزد من  یهویاداع  و بنایاهو بن  نبی  و ناتان  کاهن صادوق«:   گفت و داود پادشاه32  
  آقای  بندگان«:   گفت  ایشان  به و پادشاه33 . شدند  داخل  حضور پادشاه  به ن ایشا پس» .بخوانید
 . ببرید  جیحون ، او را به  سوار نموده ر من را بر قاط ، سلیمان  خود بردارید و پسرم  را همراه خویش

،   نمایند و کرنا را نواخته  مسح  اسرائیل  پادشاهی  او را در آنجا به  نبی  و ناتان  کاهن و صادوق34
   من ، بر کرسی  شده  برآیید تا او داخل  وی و شما در عقب35 ! بماند  زنده  پادشاه سلیمان: دبگویی

ا  و بر یهودا پیشو  بر اسرائیل  که  خواهد شد، و او را مأمور فرمودم  پادشاه  من  جای بنشیند و او به
   نیز چنین ، پادشاه قایم آ ، خدای یهوه!  آمین«:   گفت  پادشاه  در جواب  یهویاداع و بنایاهو ابن36 ».باشد
 را   وی  نیز باشد، و کرسی  با سلیمان ، همچنین  است  بوده ، پادشاه  با آقایمخداوند  هچنانک37 .بگوید

  ».تر گرداند  عظیم  داود پادشاه  آقایم از کرسی
 را  ، سلیمان  رفته  و فلیتیان  و کریتیان  یهویاداع  و بنایاهو ابن  نبی  و ناتان  کاهن و صادوق38  

 را از   روغن ، حقه  کاهن و صادوق39 .وردند آ  جیحون دند و او را به سوار کر بر قاطر داود پادشاه
   زنده  پادشاه سلیمان «: گفتند  قوم  کرنا را نواختند تمامی  کرد و چون  را مسح ، سلیمان  گرفته خیمه
  ند، به نمود  شادی  عظیم  فرح  نواختند و به  نای  برآمدند و قوم  وی  در عقب  قوم و تمامی40 ».بماند
  .شد  می  منشق  از آواز ایشان  زمین  که حدی

 را   یافتند، این  فراغت  از خوردن  با او بودند، چون  که  شدگانی  دعوت و ادنیا و تمامی41  
  و چون42 » در شهر؟  اضطراب  صدای  این ستچی«:   آواز کرنا را شنید، گفت  یوآب شنیدند و چون
 تو مرد  بیا زیرا که«:   رسید و ادنیا گفت  ابیاتار کاهن  بن  یوناتان ، اینک گفت  می او هنوز سخن

 ما، داود   آقای  که  درستی به«:   ادنیا گفت  در جواب یوناتان43 ». آوری  و خبر نیکو می  هستی اعشج
   یهویاداع  ابن و بنایاهو  نبی  و ناتان  کاهن ، صادوق و پادشاه44 .  است  ساخته  را پادشاه سلیمان،  پادشاه

   و ناتان  کاهن و صادوق45 .اند کرده سوار  ، او را بر قاطر پادشاه  را با او فرستاده  و فلیتیان و کریتیان
   شهر به  برآمدند، چنانکه  کنان اند و از آنجا شادی  کرده  مسح  پادشاهی  به ، او را در جیحون نبی

   نموده  جلوس  سلطنت کرسی نیز بر  و سلیمان46 .ید شنید  که  صدایی  است  و این. درآمد آشوب
   تو اسم خدای: ، گفتند  آمده  ما، داود پادشاه  آقای  تهنیت  جهت  به  پادشاه و ایضا بندگان47 . است

   بر بستر خود سجده پادشاهو .  گرداند  تو اعظم  او را از کرسی  و کرسی  تو افضل  را از اسم سلیمان
   بر کرسی  را که  امروز کسی ، که  اسرائیل ، خدای  باد یهوه متبارک:   گفت  نیز چنین شاهو پاد48 .نمود
  ».بیند  را می ، این  من  و چشمان  است  داده  من  بنشیند، به من
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و ادنیا از 50 .  خود رفت  راه  به ستند و هرکس، برخا  شده  ادنیا ترسان  مهمانان  تمامی آنگاه49  
،   را خبر داده و سلیمان51 .  را گرفت  مذبح ، شاخهای  شده  و روانه ، برخاست  شده ن ترسا سلیمان

   سلیمان گوید که ، می  را گرفته  مذبح ترسد و شاخهای  می  پادشاه  ادنیا از سلیمان اینک « گفتند که
:   گفت و سلیمان52 ».  شمشیر نخواهد کشت  خود را به  بنده  بخورد که  قسم  من  امروز برای پادشاه

 شود،   در او یافت  نخواهد افتاد، اما اگر بدی  بر زمین  از مویهایش  باشد، یکی اگر مرد صالح«
 را   پادشاه ، سلیمان  آوردند و او آمده  فرستاد تا او را از نزد مذبح  پادشاه و سلیمان53» .خواهد مرد

  ». خود برو  خانه به«:   گفت  نمود و سلیمان تعظیم
  

:  ، گفت  فرموده  را وصیت  شد، پسر خود سلیمان  داود نزدیک  وفات  ایام و چون2    
   خود را نگاه ، خدای  یهوه وصایای3 .  و دلیر باش  تو قوی پس.  روم  می  زمین  اهل  تمامی  راه  به من«2

 در   که  نوعی  را به  وی  و شهادات  و اوامر و احکام  نما، و فرایض  سلوک  وی های  طریق ، به داشته
 ،  نمایی  توجه  که  هر جایی  و به  کنی  که  نما تا در هر کاری ، محافظت  است  مکتوب  موسی تورات

  ، برقرار دارد که  است  و گفته  فرموده  من  درباره  را که ، کالمیخداوند   و تا آنکه4 . برخوردار باشی
   به  خود در حضور من  جان  تمامی  و به  دل  تمامی ، به  نموده  را حفظ  خویش  تو راه اگر پسران

  . بنشیند، مفقود نخواهد شد  اسرائیل  بر کرسی  که  از تو کسی  که  نمایند، یقین  سلوک راستی
 را با دو سردار   آنچه ، یعنی دانی  کرد می  من  به  صرویه  بن  یوآب  را که و دیگر تو آنچه«5   

   صلح  را در حین  جنگ  و خون  را کشت  یتر کرد و ایشان  نیر و عماسا ابن یر بن ابن لشکر اسرائیل
 . بود، پاشید  پایهایش  به  که ی و بر نعلین  کمر خود داشت  به  که  را بر کمربندی  جنگ ، خون ریخته

و اما با 7 . قبر فرو رود  به  سالمتی او به سفید   موی  نما و مباد که  خود عمل  حکمت  موافق پس6
   ایشان  تو باشند، زیرا که  بر سفره  خورندگان  از جمله  نما و ایشان  احسان  جلعادی  برزالی پسران
   جیرای  ابن  شمعی و اینک8 . آمدند  چنین ، نزد من کردم  می فرار  از برادر تو ابشالوم  که هنگامی
 کرد،   لعن  سخت  لعنت  به  رسیدم  محنایم  به  که  و او مرا در روزی  نزد توست  از بحوریم بنیامینی

 تو را با شمشیر  ه ک ، گفتم  خورده  قسمخداوند   او به  آمد برای  اردن  به  من  استقبال  به  چون لیکن
 با او باید   را که  و آنچه  هستی  مرد حکیم  مشمار زیرا که گناه  او را بی ن اآل پس9 .  کشت نخواهم
  ». فرود آور  قبر با خون  سفید او را به  مویهای پس.  دانی کرد، می
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   داود بر اسرائیل  که و ایامی11 . شد د خوابید و در شهر داود دفن خو  داود با پدران پس10  
   سال  و سه  سی یم کرد و در اورشل  سلطنت  در حبرون  سال هفت.  بود  سال نمود، چهل  می سلطنت
  . او بسیار استوار گردید  و سلطنت  پدر خود داود نشست بر کرسی  و سلیمان12 . نمود سلطنت
او » ؟  آمدی  سالمتی آیا به«:   آمد و او گفت ، مادر سلیمان  نزد بتشبع و ادنیا پسر حجیت13  
  دانی تو می«:  گفت15 ».بگو«:  او گفت» .  دارم و حرفیبا ت«:   گفت پس14 ».  سالمتی به«:  داد جواب

   بودند تا سلطنت  کرده  مایل  من  خود را به  روی  اسرائیل  بود و تمامی  شده با من   سلطنت که
  . نمایم

و 16 . او بود  از آنخداوند   از جانب  گردید زیرا که ، از آن برادرم  شده  منتقل اما سلطنت  
   به  که تمنا این«:  گفت17 ».بگو«:   را گفت او وی» . د مکن مرا ر ؛ مسألت  از تو دارم  خواهشی ناآل

   زنی  به  من  را به یه تو را رد نخواهد کرد تا ابیشک شونم  زیرا خواهش  بگویی  پادشاه سلیمان
  ».  گفت  تو خواهم  برای  نزد پادشاه ، من خوب«:   گفت شبعبت18» .بدهد

   به و پادشاه.  گوید  ادنیا سخن  شد تا با او درباره  داخل  پادشاه  نزد سلیمان  بتشبع پس19  
   مادر پادشاه  جهت  و فرمود تا به  خود نشست  نمود و بر کرسی ، او را تعظیم  برخاسته استقبالش

 از   که  دارم  جزئی  مطلب یک«:  کرد و او عرض20 .  بنشست  راستش  دست ند و او به بیاور کرسی
 تو را رد   مسألت  بگو زیرا که ادرم م ای«:   گفت پادشاه» . مرا رد منما مسألت.   نمایم تو سؤال
،   پادشاه سلیمان22 ». شود  داده  زنی  ادنیا به درت برا  به ابیشک شونمیه«:  و او گفت21» . کرد نخواهم

 را نیز  ؟ سلطنت  ادنیا طلبیدی  جهت  را به چرا ابیشک شونمیه«:  ، گفت  داده مادر خود را جواب
 و   ابیاتار کاهن  جهت  به  او و هم  جهت  به ، هم  است  من رادر بزرگ او ب  چونکه  کن  طلب  وی برای
   من خدا به«:  ، گفت  خورده  قسمخداوند   به  پادشاه و سلیمان23» .  صرویه  بن  یوآب  جهت  به هم
و 24 . باشد نگفته خود   ضرر جان  را به  سخن  نماید اگر ادنیا این  عمل  از این  زیاده  بلکه  این مثل
  ای ، و خانه ، داود نشانیده  پدرم ، و مرا بر کرسی  مرا استوار نموده کهخداوند    حیات  به  قسم ناآل

   سلیمان پس25 ». ادنیا امروز خواهد مرد  که ست ا  بود، برپا کرده  نموده  وعده  که  طوری  به برایم
  . مرد  را زد که  فرستاد و او وی  یهویاداع  بنایاهو ابن  دست  به پادشاه

   قتل  تو مستوجب  برو زیرا که  عناتوت  خود به  مزرعه به«:   گفت  ابیاتار کاهن  به و پادشاه26  
 داود   را در حضور پدرم  خداوند، یهوه  تابوت ، چونکه  کشت  امروز تو را نخواهم ، لیکن هستی
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  ، ابیاتار را از کهانت  سلیمان پس27 ».  کشیدی مصیبت   پدرم های  مصیبت ، و در تمامی داشتی برمی
  . گرداند  بود، کامل  گفته  در شیلوه  عیلی  خاندان  درباره  را کهخداوند   نمود تا کالم  اخراجخداوند
   را گرفت  مذبح ، شاخهای  فرار کردهخداوند   خیمه  به  رسید، یوآب  یوآب  خبر به و چون28  
 را   پادشاه و سلیمان29 . بود  ننموده  را متابعت شالوم، هرچند اب  کرده ت، ادنیا را متابع  یوآب زیرا که

،   سلیمان پس.   است  مذبح  پهلوی  به ، و اینک  فرار کردهخداوند   خیمه  به  یوآب خبر دادند که
،   شده داخل خداوند   خیمه و بنایاهو به30» . برو و او را بکش«:  ، گفت  را فرستاده  یهویاداع بنایاهو ابن
  و بنایاهو به» . میرم  اینجا می ، بلکه نی«:  او گفت» . بیا  بیرون فرماید که  می  چنین پادشاه«:  او را گفت

  ».  است  داده  جواب  من  به نین، و چ  گفته  چنین یوآب «  که ، گفت  خبر رسانیده پادشاه
 را  گناهی  بی  تا خون  کن ، دفن  را کشته نما و او  عمل  سخنش موافق«:  را فرمود  وی پادشاه31  

 رد   را بر سر خودش خونشخداوند و 32 .  نمایی دور  پدرم  و از خاندان  بود از من  ریخته  یوآب که
 را  ، ایشان  آورده تر و نیکوتر بودند هجوم  از او عادل  بر دو مرد که  اینکه  سبب خواهد گردانید به
  اسا ابن و عم  نیر، سردار لشکر اسرائیل نیر بن اب ، یعنی  نداشت اود اطالع، د  و پدرم با شمشیر کشت

   ابد برخواهد گشت  تا به  و بر سر ذریتش  بر سر یوآب  ایشان  خون پس33 .یتر، سردار لشکر یهودا
» .باد خواهد بودتا ابداآلخداوند    از جانب  سالمتی اش  و کرسی  و خاندانش  داود و ذریتش و برای

   در صحرا بود، دفن  که اش  و او را در خانه ، او را زد و کشت  رفته  یهویاداع  بنایاهو ابن پس34
  ، صادوق  کرد و پادشاه  لشکر نصب  سرداری  به  جایش  را به  یهویاداع  بنایاهو ابن و پادشاه35. کردند
  .  ابیاتار گماشت  را در جای کاهن

 بنا   در اورشلیم ای  خود خانه  جهت به«:   را گفت ، وی  را خوانده ، شمعی  فرستاده و پادشاه36  
   روی  بیرون  که زیرا یقینا در روزی37 . مرو  بیرون  طرف  هیچ  آنجا به شو و از ، در آنجا ساکن کرده

و 38 ». خواهد بود  خودت بر سر  مرد و خونت  خواهی  البته  که ، بدان  عبور نمایی و از نهر قدرون
  ات ، بنده  است  فرموده  پادشاه  آقایم  که  طوری به.   نیکوست  گفتی آنچه«:   گفت  پادشاه  به شمعی
  . بود  ساکن  بسیار در اورشلیم  روزهای  شمعی پس» . خواهد نمود  عمل چنین

 جت  ه، پادشا  معکه  بن  نزد اخیش  شمعی  دو غالم  شد که  واقع  سال  سه اما بعد از انقضای39  
،   برخاسته و شمعی40 ». در جت هستند  غالمانت اینک « ، گفتند که  را خبر داده فرار کردند و شمعی

،   رفته  شد، و شمعی  جت روانه  به ، نزد اخیش  غالمانش  جستجوی  و به  خود را بیاراست االغ
 و   جت رفته  به م اورشلی از عی شم  خبر دادند که  سلیمان و به41 . خود را از جت بازآورد غالمان
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   ندادم  قسمخداوند  آیا تو را به«:   را گفت  را خواند و وی عی، شم  فرستاده و پادشاه42 .  است برگشته
 مرد، و تو   خواهی  که  بدان  یقین  هر جا بروی  و به  شوی  بیرون  که  در روزی  تأکید نگفتم و تو را به

، چرا  مر فرمودم تو ا  به  را که  و حکمیخداوند   قسم پس43 ؟ وست نیک  شنیدم  که  سخنی گفتیمرا 
 پدر   به  دارد که  آگاهی  از آن  دلت  را که  بدی تمامی«:   گفت  شمعی  به و پادشاه44 »؟  نداشتی نگاه
،  اه پادش و سلیمان45 .  است گردانیده بر  سرت  تو را به شرارت خداوند و  دانی ، می ای  داود کرده من

   پادشاه پس46» . ابد پایدار خواهد ماند  تا بهخداوند داود در حضور   خواهد بود و کرسی مبارک
   سلیمان  در دست و سلطنت.  مرد ، او را زد که  رفته  را امر فرمود و او بیرون  یهویاداع بنایاهو ابن

  .برقرار گردید
  

، و او   را گرفت ، دختر فرعون ده نمو  مصر، مصاهرت ، پادشاه  با فرعون و سلیمان3    

   تمام  هر طرفش  را به لیمو حصار اورشخداوند    خود و خانه  خانه  شهر داود آورد تا بنای را به
   زمان  تا آنخداوند   اسم  برای ای گذرانیدند زیرا خانه  می  بلند قربانی  در مکانهای  قوم لیکن2 .کند

  . بود بنا نشده
 در  نمود، جز اینکه  پدر خود، داود رفتار می  فرایض ، به  داشته  را دوستوندخدا  و سلیمان3  
   تا در آنجا قربانی  رفت  جبعون  به و پادشاه4 .سوزانید گذرانید و بخور می  می  بلند قربانی مکانهای

و 5 . گذرانید  سوختنی  هزار قربانی  مذبح  بر آن  بود و سلیمان ، آن  مکان بلند عظیم بگذراند زیرا که
،   تو بدهم  به را که  آنچه«:  و خدا گفت.  ظاهر شد  شب  در خواب  در جبعون  سلیمان  بهخداوند
   و قلب  و عدالت  در حضور تو با راستی  داود، هرگاه ، پدرم ات تو با بنده«:   گفت سلیمان6 ». نما طلب
   که داشتی  او نگاه  را برای  عظیم  احسان  این، و نمودی  می  عظیم نمود، احسان  با تو رفتار می سلیم
  ، خدای  یهوه  ای نو اآل7 .  است  شده  امروز واقع  چنانکه بنشیند،  وی  تا بر کرسی  او دادی  به پسری

   و دخول  خروج که   صغیر هستم  طفل  و من  ساختی  داود، پادشاه  پدرم  جای  خود را به ، تو بنده من
   که  حدی  کثیرند به  که  عظیمی ، قوم  هستم ای  برگزیده  تو که  قوم  در میان ات و بنده8 . دانم را نمی

   تو را داوری  عطا فرما تا قوم  فهیم  خود دل  بنده  به پس9 . کرد  شمرد و حساب  را نتوان انایش
  » تواند نمود؟  را داوری تو  عظیم  قوم  این  که ؛ زیرا کیست  و بد تمیز کنم  نیک  و در میان نمایم
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   خدا وی پس11 . بود  چیز را خواسته  این لیمان س  نظر خداوند پسند آمد که  امر به و این10  
   خود سؤال  برای ، و دولت  نطلبیدی  خویشتن  برای  ایام  و طول  چیز را خواستی  این چونکه«:  را گفت
 ،  را بفهمی  تا انصاف  خواستی ت خود حکم  جهت ه ب ، بلکه  را نطلبیدی  دشمنانت ، و جان ننمودی

   از تو مثل  پیش  که  طوری  به  تو دادم  به  و فهیم  حکیم  دل  و اینک  تو کردم  کالم  بر حسب اینک12
   هم ، یعنی  را نطلبیدی و نیز آنچه13 .  تو نخواهد برخاست  مثل تو کسی و بعد از   است  نبوده تویی
   در میان تو  مثل  کسی  روزهایت  در تمامی  که  حدی  به  تو عطا فرمودم  را به الل ج  و هم دولت

   به  داری  و اوامر مرا نگاه ، فرایض  نموده  سلوک  من و اگر در راههای14 . نخواهد بود پادشاهان
  ». گردانید  خواهم  را طویل  روزهایت  نمود، آنگاه  پدر تو داود سلوک  که طوری

 خداوند  عهد  تابوت ، پیش  آمده اورشلیم  و به.  بود  خواب  بیدار شد و اینک  سلیمان پس15  
   ضیافت  بندگانش  تمامی ، برای  کرده  ذبح  سالمتی  گذرانید و ذبایح  سوختنی های ایستاد، و قربانی

  .نمود
:   گفت  زنان  از آن و یکی17 . ایستادند ، در حضورش  آمده شاه نزد پاد  زانیه  دو زن آنگاه16  

 بعد از  و روز سوم18 .  با او زاییدم  خانه  و در آن  ساکنیم  خانه  در یک  زن  و این ، من  آقایم ای«
 ما  نبود و  دیگر با ما در خانه  و کسی  نیز زایید و ما با یکدیگر بودیم  زن  این  شد که  واقع زاییدنم

و او در 20 . بود  بر او خوابیده رد زیرا که م  زن ، پسر این و در شب19 .  تنها بودیم هر دو در خانه
 خود   و در بغل  گرفت  من  بود از پهلوی  در خواب  کنیزت  که ، پسر مرا وقتی  برخاسته  شب نصف

 تا پسر خود را شیر   برخاستم  چون و بامدادان21 . نهاد  من  خود را در بغل  و پسر مرده گذاشت
،   بودم  زاییده  من  که  پسری  که ، دیدم  کردم  بر او نگاه  صبح  در وقت  بود؛ اما چون  مرده ، اینک دهم

  و آن» .  توست  از آن  و پسر مرده  است  من  از آن  پسر زنده ، بلکه نی«:   دیگر گفت زن22 ». نیست
   حضور پادشاه و به» .  است  من  از آن  و پسر زنده  توست  از آن  پسر مرده ، بلکه نی«:  دیگر گفت

  .کردند  می مکالمه
   از آن  و پسر مرده  است  من  از آن  پسر زنده  این گوید که  می این«:   گفت  پادشاه پس23  
  و پادشاه24 ».  است  من  از آن  و پسر زنده  توست  از آن  پسر مرده ، بلکه گوید نی  می  و آن توست
:   گفت و پادشاه25 . آوردند  حضور پادشاه  به مشیری ش پس» . بیاورید  نزد من شمشیری«:  گفت

   که و زنی26 ». بدهید  آن  را به  و نصفش این   را به  نمایید و نصفش  تقسیم  دو حصه  را به پسر زنده«
  ای«:  ، گفت  کرده  عرض  پادشاه  به سوخت  می  بر پسرش  دلش  او بود، چونکه  از آن پسر زنده
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 از   و نه  من  از آن نه«:   گفت  دیگری اما آن» . او بدهید و او را هرگز مکشید  را به پسر زنده!  آقایم
 او بدهید و او   را به پسر زنده«:  ، گفت  امر فرموده  پادشاه آنگاه27 ». نمایید  تو باشد؛ او را تقسیم آن

   کرده  پادشاه  را که  حکمی اسرائیل   تمامی و چون28 ».  است  این  مادرش شید زیرا که مک را البته
   در دل  کردن  داوری  جهت  به  خدایی  حکمت  بترسیدند زیرا دیدند که بود، شنیدند از پادشاه

  . اوست
  

:  اینانند  داشت  که و سردارانی2 . بود  پادشاه  اسرائیل بر تمامی   پادشاه و سلیمان4    

   اخیلود وقایع  بن شافاط و یهو  کاتبان  شیشه  و اخیا پسران و الیحورف3 ،  کاهن  صادوق یاهو ابنعزر
، سردار   ناتان و عزریاهو بن5 ،  و ابیاتار کاهنان کر، و صادوق، سردار لش  یهویاداع و بنایاهو ابن4 نگار،

،  عبدا  بن  و ادونیرام و اخیشار ناظر خانه6 ،  پادشاه  خالص  و دوست کاهن   ناتان وکالء و زابود بن
  .  باجگیران رئیس

   و خاندانش  پادشاه  خوراک  جهت  به  که  داشت  اسرائیل  بر تمامی  وکیل  دوازده و سلیمان7  
:   است  این  ایشان و نامهای8 .دید  می  تدارک  در سال  ماه یک   از ایشان  هریک دیدند، که  می تدارک

و 10 ،  حانان  بیت  و ایلون شمس  بیت و علبیم و ش و بندقر در ماقص9 ،  افرایم حور در کوهستانبن
   نافت  در تمامی ئبیندابو بن11،   داشت  او تعلق  حافر به زمین   و تمامی  سوکوه  که بنحسد در اربوت

   که  بیتشان  و مجدو و تمامی نک اخیلود در تع نا ابنو بع12 او بود،   زن  دختر سلیمان  تافت دور که
و بنجابر در 13 ، معام یق  طرف  تا آن  محوله  تا آبل  از بیتشان  است زیر یزرعیل   صرتان  جانب به

   است  در باشان  که باشد و بلوک ارجوب  در جلْعاد می  که  منسی  یاعیر بن  قرای  جلعاد که راموت
   بن بو اخینادا14 ،  برنجین بندهای حصاردار با پشت   شهر بزرگ  شصت ، یعنی  داشت  او تعلق به

و 16 بود،   گرفته  زنی  را به ، دختر سلیمان  او نیز باسمت  که  در نفتالی و اخیمعص15 ، عدو در محنایم
 ایال در   ابن عیو شم18 ر، در یساکا  فاروح  بن و یهوشافاط17 ، لوت در اشیر و بع  حوشای بعنا ابن
   باشان  پادشاه  و عوج  اموریان  پادشاه یحون س  والیت  جلعاد که  در زمین  اوری و جابر بن19 ، بنیامین

  . بود  وکیل  زمین  در آن  تنهایی بود و او به
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  شادی،   نموده  و شرب  بودند و اکل  دریا بیشماره  کناره  ریگ  مثل و یهودا و اسرائیل20  
 سرحد مصر  و تا  فلسطینیان تا زمین)  فرات(، از نهر   ممالک  بر تمامی و سلیمان21 .کردند می

  .کردند  می  خدمت  عمرش  ایام  را در تمامی ، سلیمان نمود، و هدایا آورده  می سلطنت
 گاو  و ده23 . کر بلغور بود  و شصت ر آرد نرم ک  هر روز سی  برای  سلیمان و آذوقه22  
 . فربه  آهوها و گوزنها و مرغهای غزالها و   و صد گوسفند سوای  گاو از چراگاه  و بیست پرواری

نمود و او   می  نهر حکمرانی  ماورای  ملوک  بر جمیع  تا غزه  نهر از تفسح  ماورای  بر تمامی زیرا که24
   زیر مو و انجیر خود از دان ، هرکس و یهودا و اسرائیل25 . بود  صلح  اطرافش  همه  به را از هر جانب

   جهت  به  هزار آخور اسب  را چهل و سلیمان26. نشستند  می  ایمن  سلیمان  ایام  در تمامی تا بئرشبع
   که  کسانی  و همه  پادشاه  سلیمان  خوراک  وکال از برای و آن27 . هزار سوار بود  و دوازده هایش ارابه

   کهگذاشتند دیدند و نمی  می  خود تدارک  در ماه بودند، هر یک  حاضر می  پادشاه  سلیمان بر سفره
 بر   هر کس  که  مکانی  به  تازی  و اسبان  اسبان  جهت  به و جو و کاه28 . باشد  چیز احتیاج  هیچ به

  .آوردند  مقرر بود، می اش  وظیفه حسب
 دریا عطا   کناره  ریگ  مثل  دل  و وسعت  از حد زیاده  و فطانت  حکمت  سلیمان و خدا به29  
و 31.  بود  زیاده  مصریان  جمیع حکمت و از  مشرق  بنی  تمامی  از حکمت  سلیمان و حکمت30 .فرمود

تر بود و   حکیم  و دردع  و کلْکول  حیمان ، یعنی  ماحول  و از پسران  از ایتان ازراحی  آدمیان از جمیع
 و  ت گف  هزار مثل و سه32 .  یافت  بودند، شهرت  اطرافش به   که هایی  امت  تمامی  او در میان اسم

 بر   که  تا زوفائی ، از سرو آزاد لبنان  گفت  سخن  درختان و درباره33 . بود  هزار و پنج سرودهایش
   طوایف و از جمیع34 .  گفت سخن نیز   و ماهیان  و حشرات  و مرغان  بهایم روید و درباره دیوارها می
ا  ر  سلیمان آمدند تا حکمت  بودند، می  او را شنیده  حکمت  آوازه  که  زمین  پادشاهان و از تمام
 . نمایند استماع

  

   بود که  شنیده  فرستاد، چونکه  خود را نزد سلیمان  صور، خادمان ، پادشاه و حیرام5    

و 2 . داود بود  دوست  همیشه  حیرام اند، زیرا که  کرده  مسح  پادشاهی  به  پدرش  جای او را به
   اسم  به ای  خانه  نتوانست  که دانی  داود را می تو پدر من « که3  ، گفت  فرستاده  نزد حیرام یمانسل

   را زیر کف ان ایشخداوندنمود تا   می  او را احاطه  که  جنگهایی  سبب  خود بنا نماید به ، خدای یهوه
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   و هیچ  دشمنی  هیچ  که  است  داده  آرامی ، مرا از هر طرف  من ، خدای  یهوه ناما اآل4 . او نهاد پایهای
   خود، بنا نمایم ، خدای  یهوه  اسم  به ای  خانه  که  است  این  مراد من و اینک5 .ارد وجود ند  بدی واقعه
   خواهم  تو بر کرسی  جای  او را به  که  پسرت  که  داد و گفت  داود وعده  پدرم  بهخداوند  چنانکه

   من  برای د از لبنان آزا  سروهای  امر فرما که و حال6 . بنا خواهد کرد  من  اسم  را به نشانید، خانه
   بفرمایی  هرآنچه  را موافق  تو خواهند بود، و مزد خادمانت  خادمان  همراه  من  نمایند و خادمان قطع
   نمودن  در قطع  صیدونیان  مثل  که  نیست  ما کسی  در میان  که دانی  داد، زیرا تو می  تو خواهم به

  ». ماهر باشد درختان
خداوند امروز «:  ، گفت  شده  شادمان  غایت  را شنید، به  سلیمان خنان س  حیرام  چون پس7  
   نزد سلیمان و حیرام8 ».  است  عطا نموده  عظیم  قوم ن بر ای  حکیم  داود پسری  به  باد که متبارک
رو  س  چوب  تو را درباره  خواهش  و من  نمودم  اجابت  فرستادی  نزد من  که پیغامی«:  ، گفت فرستاده

 دریا فرود خواهند آورد و   به  آنها را از لبنان  من خادمان9 . آورد نوبر بجا خواهم ص آزاد و چوب
   و آنها را در آنجا از هم  کنی  معین  من  برای  که  در دریا، تا مکانی  ساخت  خواهم  آنها را بستنه من

   جا خواهی  مرا به  اراده  من  خانه  به قه آذو  دادن  و اما تو درباره  کرد تا آنها را ببری باز خواهم
 . داد  سلیمان  به اش  اراده امی تم  صنوبر را موافق  سرو آزاد و چوبهای  چوبهای  حیرام پس10 ».آورد

  اش  خانه  قوت  جهت  به  حیرام  به  صاف  هزار کر روغن  و بیست  هزار کر گندم  بیست و سلیمان11
   داده  او وعده  به  که  نوعی  را به سلیمانخداوند و 12 .داد  می رام حی اینقدر به   هرساله داد، و سلیمان
  . بود و با یکدیگر عهد بستند  صلح  و سلیمان  حیرام  بخشید و در میان بود، حکمت

و از 14.  هزار نفر بود  سی ره سخ  و آن  گرفت  سخره  اسرائیل  از تمامی  پادشاه و سلیمان13  
   در خانه  و دو ماه  در لبنان  ماه یک. فرستاد  می  لبنان  به  نوبت  به  هزار نفر، هر ماهی  ده ایشان
 را هفتاد هزار مرد باربردار و هشتاد  و سلیمان15 . بود ره سخ  رئیس و ادونیرام. ماندند  می خویش

هزار   سه ار بودند، یعنی ناظر ک  که  سلیمان  گماشتگان  سروران سوای16 . بود بر در کوههزار نفر چوب
   و سنگهای  بزرگ  امر فرمود تا سنگهای و پادشاه17.  بودند  کار ضابط  بر عامالن و سیصد نفر که

 و   حیرام  و بنایان  سلیمان و بنایان18 . کندند  خانه  بنای  جهت  به ده ش  تراشیده گرانبها و سنگهای
  . مهیا ساختند  خانه  بنای  جهت ها را به چوبها و سنگ  آنها را تراشیدند، پس لیانجب
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   مصر در ماه  از زمین اسرائیل  بنی  چهارصد و هشتاد از خروج  شد در سال و واقع6    

   را شروعخداوند   خانه  بنای  بود که  بر اسرائیل  سلیمان  سلطنت  چهارم  از سال  دوم  ماه زیو که
   و بلندیش  بیست  و عرضش  ذراع  شصت  بنا نمود طولش ه پادشا  سلیمان  کهخداوند  و خانه2. کرد
   و عرضش  ذراع  بیست ، طولش  خانه  عرض  موافق  خانه  هیکل  پیش و رواق3 . بود  ذراع سی

 هر   به و بر دیوار خانه5 .  ساخت مشبک های  پنجره  خانه و برای4.  بود  ذراع  ده  خانه روبروی
 هر   و به  بر محراب  و هم  بر هیکل  هم  خانه  دیوارهای  هر طرف  به نیها بنا کرد، یع  طبقه طرفش
 و   ذراع  شش  عرضش  وسطی  و طبقه  ذراع  پنج  عرضش  تحتانی و طبقه6 . ها ساخت  غرفه طرفش
 تا تیرها  ها گذاشت  پشته از خارج  خانه  هر طرف  به ا که بود زیر  ذراع  هفت  عرضش  سومی طبقه

 بود، بنا   مهیا شده  در معدن  که شد از سنگهایی  بنا می  خانه و چون7 . نشود  متمکن  خانهردر دیوا
  . شد  مسموع  آهنی  آالت  هیچ  تبر و نه  و نه  چکش  نه  خانه  بنا نمودن  در وقت  که  طوری شد به

 تا   وسطی بقه و از ط  وسطی  طبقه  بود و به  خانه  راست  در جانب  وسطی های و در غرفه8  
 را   رسانید و خانه  اتمام  را به ، آن  را بنا کرده و خانه9 .رفتند  باال می  پیچاپیچ های له از پ  سومی طبقه

 هر   بلندی ها را بنا نمود که  طبقه  خانه و بر تمامی10 . سرو آزاد پوشانید  چوب های ختهبا تیرها و ت
  . شد  متمکن  سرو آزاد در خانه ی بود و با تیرها  ذراع  از آنها پنج یک

، اگر در  کنی  تو بنا می  که ای  خانه این«12:  ، گفت  شده  نازل  بر سلیمانخداوند  و کالم11  
، در آنها رفتار   داشته  اوامر مرا نگاه  و جمیع  جا آوری  مرا به ، احکام  نموده  سلوک  من فرایض
  و در میان13.  گردانید  با تو استوار خواهم ام ، داود، گفته رت با پد  خود را که  سخنان ، آنگاه نمایی
  ». نمود  نخواهم  را ترک  خود اسرائیل ، قوم  شده  ساکن اسرائیل بنی

   را به  خانه  دیوارهای و اندرون15 . رسانید  اتمام  را به ، آن وده را بنا نم  خانه  سلیمان پس14  
   با چوب  را از اندرون  سقف  به  تا دیوار متصل  خانه  از زمین نی سرو آزاد بنا کرد، یع های تخته

  های  با تخته  ذراع  بیست  خانه و از پشت16 . کرد  صنوبر فرش های  تخته ا به ر  خانه پوشانید و زمین
   جهت  به ، یعنی  محراب  جهت  به  تا سر دیوارها بنا کرد و آنها را در اندرون سرو آزاد از زمین

  و در اندرون18 . بود  ذراع  چهل  محراب  روی یش پ  هیکل ، یعنی و خانه17 . بنا نمود االقداس قدس
 آزاد بود و  سرو اش  همه  بود چنانکه  گل های  کدوها و بسته  شکل  به  سرو آزاد منبت  چوب خانه
   را در آنخداوندد  عه  تا تابوت  را ساخت ، محراب  خانه و در اندرون19 . پیدا نشد  سنگ هیچ
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   ذراع  بیست  و بلندیش  ذراع  بیست  و عرضش  ذراع  بیست  طولش  محراب و اما داخل20 .بگذارد
   داخل  سلیمان پس21 . سرو آزاد پوشانید  را با چوب ح پوشانید و مذب  زر خالص  را به بود و آن

 . طال پوشانید  را به  کشید و آن طال  زنجیرهای  محراب  روی  پوشانید و پیش  زر خالص  را به خانه
   محراب  روی  پیش  را که  مذبح  شد و تمامی  تمام  خانه  طال پوشانید تا همگی  را به  خانه و تمامی22

  . طال پوشانید بود، به
و 24 . بود  ذراع  از آنها ده د هر یک ق  که  ساخت  زیتون  از چوب  دو کروبی و در محراب23  

   دیگر ده  سر بال  تا به  بال  بود و از سر یک  ذراع  دیگر پنج  کروبی  و بال  ذراع  پنج وبی کر  یک بال
  بلندی26 . بود  شکل  و یک  اندازه  را یک  هر دو کروبی  بود که  ذراع  ده  دوم و کروبی25.  بود ذراع

 و بالهای   گذاشت  خانه اندرون را در  و کروبیان27 . دیگر  کروبی  بود و همچنین راع ذ  ده کروبی اول
 دیوار دیگر   دیگر به  کروبی رسید و بال  دیوار می  به  کروبی  یک  بال  که  طوری  شد به  پهن کروبیان

  . طال پوشانید  را به و کروبیان28 .خورد  آنها با یکدیگر برمی لهای با  خانه رسید و در میان می
 خرما و   و درختان  کروبیان  شده  تراشیده  نقشهای  هر طرف ، به  خانه  دیوارهای و بر تمامی29  
 طـال   به  و بیـرون  را از انـدرون  خانـه و زمین30 . کند  و بیـرون  در انـدرون گـل  هـای بسته

  .پوشانیـد
   انـدازه  را به  آن  و باهوهـای ، و آستانـه  زیتـون  از چـوب  دو لنگه  در محراب  جهت و به31  

 و   کروبیـان  بود و بر آنها نقشهـای  زیتـون  از چوب  دو لنگه  آن پس32 .  دیوار ساخت  یک نـجپ
 طال   خرما را به  و درختان و کروبیان.  طال پوشانید  کنـد و به  گل هـای  خرمـا و بسته درختـان
  .پوشانیـد
و 34.   دیوار ساخت  چهار یک ه انداز  به  زیتون  چوب  باهوهای  در هیکل  جهت  به و همچنین33  
. شد  تا می  دوم  لنگه شد و دو تخته  تا می  اول  لنگه  صنوبر بود و دو تخته  در از چوب  این دو لنگه

 نقشها   موافق  که  طالیی  کند و آنها را به  گل های  خرما و بسته  و درختان و بر آنها کروبیان35
 سرو   تیرهای  صف ، و یک  تراشیده  سنگهای  صف  را از سه ن اندرو و صحن36 .پوشانید بود،  ساخته

  .آزاد بنا نمود
   در ماه  یازدهم و در سال38 . شد  نهاده  چهارم  زیو از سال  در ماهخداوند    و بنیاد خانه37  

 را   آن پس.  شد  تمام هایش  قانون  تمامی  بر وفق  متعلقاتش  با تمامی  باشد، خانه  هشتم  ماه  که بول
  . بنا نمود  سال در هفت
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   خویش  خانه ، تمامی  بنا نموده  سال  سیزده  در مدت  را سلیمان  خودش اما خانه7    

 و   ذراع  پنجاه  و عرضش  صد ذراع  طولش  را بنا نمود که  لبنان  جنگل و خانه2 . رسانید  اتمام را به
   ستونها، تیرهای  سرو آزاد بنا کرد و بر آن رهای تی  را بر چهار صف  بود و آن  ذراع  سی بلندیش

  . سرو آزاد گذاشت
 در هر   شد که  سرو آزاد پوشانیده  ستونها بود به  باالی  که  غرفه  و پنج  بر زبر چهل و آن3  
  و جمیع5.  بود  طبقه  در سه  پنجره قابل م  بود و پنجره  پوش  تخته  صف و سه4 . بود  پانزده صف

  . بود  طبقه  در سه  پنجره  مقابل  بود و پنجره پوش  و تخته باهوها مربعدرها و 
   پیش  بود و رواقی  ذراع  سی  و عرضش  ذراع  پنجاه  طولش  که  از ستونها ساخت و رواقی6  

   در آن  که  داوری  رواق  خود، یعنی  کرسی  جهت  به  آنها و رواقی  پیش و ستونها و آستانه7. آنها
  . پوشانید  تا سقف  سرو آزاد از زمین  را به  و آن نماید، ساخت  حکم

   ساخته  ترکیب  همین  به  رواق  دیگر در اندرون  شود در صحن  ساکن  در آن  که اش و خانه8  
  .  ساخت  رواق  این  مثل ای  بود، خانه  گرفته  زنی  او را به  سلیمان  که  دختر فرعون و برای. شد

ها   با اره  و بیرون  و از اندرون  تراشیده  اندازه  به  که  گرانبهایی  از سنگهای عمارات   این همه9  
 گرانبها  و بنیاد از سنگهای10 . بود  بزرگ  تا صحن  و از بیرون سر دیوار  بود از بنیاد تا به  شده بریده

   آنها سنگهای و باالی11 . بود  ذراعی  هشت یسنگها  و  ذراعی  ده  سنگهای ، یعنی  بزرگ و سنگهای
   صف  سه  بزرگ و گرداگرد صحن12 . سرو آزاد بود ، و چوبهای  شده  تراشیده  اندازه  به گرانبها که
   خانه  و رواقخداوند   خانه  اندرون  سرو آزاد بود و صحن  تیرهای  صف  و یک  تراشیده سنگهای
  . بود همچنین
 بود   نفتالی  از سبط زنی و او پسر بیوه14 . را از صور آورد ام، حیر رستاده ف  پادشاه و سلیمان13  

 هر   کردن  برای  و فهم  و مهارت  صور و مسگر بود و او پر از حکمت  از اهل  مردی و پدرش
  . رسانید  انجام  را به  کارهایش ، تمامی  آمده  پادشاه  نزد سلیمان پس.  بود  مسگری صنعت
  اع ذر  دوازده  بود و ریسمانی  ذراع  هجده  هر ستون  طول  که خت ری  برنج و دو ستون15  
 تا آنها را بر سر ستونها بگذارد   ساخت  شده  ریخته  از برنج و دو تاج16 .  داشت  را احاطه  دوم ستون
  های  و رشته  کاری  شبکه های و شبکه17 . بود ع ذرا  دیگر پنج  تاج  و طول  ذراع  پنج  تاج  یک  طول که

   برای  و هفت  اول ج تا  برای  هفت  بر سر ستونها بود، یعنی  که  تاجهایی  جهت  بود به زنجیر کاری
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 بر   را که  بود تا تاجهایی  دو صف  کاری  شبکه  و گرداگرد یک  ستونها را ساخت پس18 .  دوم تاج
   که  بر سر ستونهایی  که تاجهاییو 19 .  ساخت  دیگر همچنین  تاج  جهت و به. سر انارها بود بپوشاند

 دو   باال نیز بر سر آن و تاجها از طرف20.  بود  مقدار چهار ذراع  به  بود، از سوسنکاری در رواق
و 21 . بود  دیگر دویست  بود، و انارها در صفها گرداگرد تاج  شبکه  جانب  به  که  بود نزد بطنی ستون

   ستون پس.  نهاد  نام  را یاکین ، آن  را برپا نموده  راست  و ستون برپا نمود  هیکل ستونها را در رواق
  . شد  کار ستونها تمام پس.  بود و بر سر ستونها سوسنکاری22 . را بوعز نامید ، آن برپا نموده را  چپ

 مدور بود،   بود و از هر طرف  ذراع  ده  تا لبش  از لب  که  را ساخت  شده  ریخته و دریاچه23  
 از هر  و زیر لب آن24 .  داشت  را گرداگرد احاطه  آن ی ذراع  سی  و ریسمانی  ذراع  پنج ندیشو بل

   را از هر جانب ، و آنها دریاچه  ده  هر ذراع  برای داشت  می  را احاطه  آن  کدوها بود که طرف
 بر  و آن25 . بود  شده ، ریخته شدن آن  ریخته  بود و در حین  کدوها در دو صف  و آن  داشت احاطه
   سه  و روی  مغرب  سوی  به  سه  بود و روی  شمال  سوی  از آنها به  سه  روی  بود که  گاو قایم دوازده

ها  آن  مؤخرهای  آنها بود و همه  بر فوق  بود، و دریاچه  مشرق  سوی  به  سه  و روی  جنوب  سوی به
   ساخته  سوسن  مانند گل  کاسه  لب  مثل د و لبش بو  وجب  یک  آن و حجم26 . بود  اندرون  طرف به

  . داشت  دو هزار بت می  آن  گنجایش  بود که شده
 و   چهار ذراع  بود و عرضش  چهار ذراع  هر پایه  طول  که  ساخت  را از برنج اش  پایه و ده27  
  ها در میان حاشیه  و ها داشت  حاشیه ها اینطور بود که  پایه و صنعت28.  بود  ذراع  سه بلندیش

   بودند و همچنین  و کروبیان  و گاوان ها بود شیران  زبانه  درون ها که  حاشیه و بر آن29 .ها بود زبانه
  و هر پایه30.  بود  آویزان کاری  گل های  بسته  و گاوان و زیر شیران.  باال بود  طرف ها به بر زبانه

 دوشها زیر   را دوشها بود و آن  آن  و چهار پایه داشت   برنجین های  با میله  برنجین چهار چرخ
 و   تاج  در میان و دهنش31 . از آنها بود  طرف  هریک  جانب ها به  بود و بسته  شده  ریخته حوض
 نیز نقشها  و بر دهنش.  بود  و نیم  ذراع  مدور و یک  کار پایه  مثل  بود و دهنش  ذراع  یک  آن فوق

 چرخها در  های ها بود و تیره  زیر حاشیه و چهار چرخ32 . مدور  بود نه آنها مربع  های هبود و حاشی
 بود و   ارابه  کار چرخهای و کار چرخها مثل33 . بود  و نیم  ذراع  یک  هر چرخ  بود و بلندی پایه
 هر   گوشه بر چهار و چهار دوش34 . بود  شده  ریخته همه آنها  های ها و قبه ها و پره ها و فلکه تیره
 بود و   ذراع  نیم  بلندی  مدور به ای ، دایره و در سر پایه35 . بود  از خودش  پایه د و دوشهای بو پایه

،  هایش ها و بر حاشیه  تیره های و بر لوحه36 . بود  از خودش هایش  و حاشیه یش، تیرها بر سر پایه
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  به37 . بود ها گرداگردش  کرد و بسته شق ن  مقدار هریک  خرما را به  و درختان  و شیران کروبیان
  . بود  شکل  و یک  پیمایش  و یک  ریخت  آنها را یک  همه  که  را ساخت  پایه  ده  طور آن این

 چهار  و هر حوض.   داشت  بت  چهل  گنجایش  هر حوض  که  ساخت  برنجین  حوض و ده38  
 و   خانه  راست  جانب  را به  پایه و پنج39 . بود  حوض ، یک  پایه  ده از آن  ای  بود و بر هر پایه ذراعی
   از طرف  مشرق  سوی  به  خانه  راست  جانب  را به  و دریاچه  گذاشت  خانه  چپ  جانب  را به پنج

  .  گذاشت جنوب
   برای  که  کاری  تمام  حیرام پس.  ها را ساخت  اندازها و کاسه ها و خاک ، حوض و حیرام40  
   که  تاجهایی  و دو پیاله دو ستون41 . رسانید  انجام کرد به  میخداوند   خانه  جهت  به پادشاه  سلیمان

و 42 . بر سر ستونها بود  که  تاجهایی  دو پیاله  پوشانیدن  جهت  به  بود و دو شبکه بر سر دو ستون
   دو پیاله  پوشانیدن  جهت  بود به  هر شبکه  انار برای  دو صف  که  دو شبکه چهارصد انار برای

   و دوازده  دریاچه و یک44ها بود،   بر پایه  که  حوضی  ده و  پایه و ده43 ستونها بود،   باالی  که اجهاییت
  . گاو زیر دریاچه

 در   پادشاه  سلیمان  برای  حیرام  که  ظروفی  این همه ها، یعنی اندازها و کاسه و دیگها و خاک45  
 در   که  در کل رست  اردن  در صحرای آنها را پادشاه46 . بود  صیقلی ز برنج ا  ساختخداوند  خانه
 زیرا   واگذاشت وزن  را بی  ظروف  این  تمامی و سلیمان47 . ، ریخت  است  و صرطان  سکوت انمی

  . نشد  دریافت  برنج  بود، وزن  از حد زیاده چونکه
 نان   را از طال و میز را که ، مذبح بود ساخت خداوند   در خانه  که  آالتی  تمامی و سلیمان48  
   چپ  طرف  به  و پنج  راست  طرف  از آنها به  پنج و شمعدانها را که49 . بود از طال  بر آن تقْدمه

و طاسها و گلْگیرها و 50 چراغها و انبرها را از طال، و گلها و   خالص  بود، از طالی  محراب روبروی
،   اندرونی  خانه  درهای  جهت  به ها را هم  و پاشنه  خالص رها را از طالیها و قاشقها و مجم کاسه
  . ، از طال ساخت  هیکل ، یعنی  خانه  درهای  جهت  به  و هم االقداس  قدس  جهت  به یعنی

   شد و سلیمان  تمام  ساختخداوند خانه   برای  پادشاه  سلیمان  که  کاری  تمامی پس51  
   خانه های ، در خزینه  درآورده  و طال و آالت  بود، از نقره  کرده  داود وقف درش پ  را که چیزهایی
  .  گذاشتخداوند
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   آبای های  خانه  و سروران  اسباط  رؤسای  و جمیع  اسرائیل ، مشایخ  سلیمان آنگاه8    

   داود که را از شهرخداوند عهد   کرد تا تابوت  جمع  در اورشلیم  پادشاه  را نزد سلیمان اسرائیل بنی
 نزد  در عید  است  هفتم  ماه  که  ایتانیم  در ماه  اسرائیل  مردان و جمیع2 . باشد، برآورند صهیون
و 4 . را برداشتند  تابوت نان آمدند و کاه  اسرائیل  مشایخ و جمیع3 . شدند  جمع  پادشاه سلیمان
   و الویان ان بود آوردند و کاهن  در خیمه ا که ر  مقدس  آالت  و همه  اجتماع  و خیمهخداوند  تابوت

   بودند، پیش  شده  جمع  نزد وی  که  اسرائیل  جماعت  و تمامی  پادشاه و سلیمان5 .آنها را برآوردند
   شمار و حساب  به د که کردن  ایستادند، و اینقدر گوسفند و گاو را ذبح  وی  همراه  تابوت روی
 زیر  االقداس  در قدس ، یعنی  خانه  در محراب  مکانش را بهخداوند  عهد  ت تابو و کاهنان6 .آمد نمی

  کردند و کروبیان  می  پهن  تابوت  خود را بر مکان  بالهای زیرا کروبیان7.  درآوردند  کروبیان بالهای
  ز قدسی عصاها ا  سرهای و عصاها اینقدر دراز بود که8.  پوشانیدند  را از باال می  و عصاهایش تابوت

و در 9 . شد و تا امروز در آنجا هست نمی   دیده شد اما از بیرون  می  بود، دیده  محراب  پیش که
 خداوند   که ، وقتی  گذاشت  در آن  در حوریب  موسی  که  سنگ  دو لوح  آن  نبود سوای  چیزی تابوت
   کاهنان  چون  شد که و واقع10 .  مصر عهد بست  از زمین  ایشان  آمدن  بیرون  در حین اسرائیل با بنی

   جهت  ابر نتوانستند به  سبب  به و کاهنان11 .  را پر ساختخداوند   آمدند ابر، خانه  بیرون از قدس
  . بود  را پر کردهخداوند  ، خانه  یهوه  بایستند، زیرا که جالل خدمت
  الواقع فی13.  شوم  می  ساکن  غلیظ ر تاریکی د  که  است  گفتهخداوند«:   سلیمان گفت آنگاه12  
  ». ام  بنا نموده  شوی  ابد ساکن  تا به  در آن  را که  تو و مکانی  سکونت  برای ای خانه

   جماعت امی داد و تم  را برکت  اسرائیل  جماعت ، تمامی  خود را برگردانیده  روی و پادشاه14  
   پدر من  خود به  دهان  به  باد که  متبارک ئیل اسرا  خدای یهوه«:   گفت پس15 . بایستادند اسرائیل

 را از   خود اسرائیل  قوم  که از روزی16 : ، گفت  جا آورده  را به خود آن   دست ، و به  داده داود وعده
   در آن  من  اسم  که  بنا نمایم ای  تا خانه  برنگزیدم  اسرائیل  اسباط  از جمیع ، شهری مصر برآوردم
  ، داود بود که  پدرم و در دل17 . بشود  اسرائیل  من  قوم پیشوای تا  اود را برگزیدمباشد، اما د

   در دل چون:   داود گفت  پدرم به خداونداما 18 .، بنا نماید  اسرائیل ، خدای وه یه  اسم  برای ای خانه
 تو  لیکن19 .  خود نهادی ل را در د  این  که ، نیکو کردی  بنا نمایی  من  اسم  برای ای  خانه تو بود که

 بنا خواهد   من  اسم ا برای ر  آید، او خانه  تو بیرون  از صلب  پسر تو که  نمود بلکه  را بنا نخواهی خانه
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، و   پدر خود داود برخاسته  جای  به  گردانید، و من  بود ثابت  گفته  را که  کالمیخداوند  پس20 .کرد
،   اسرائیل ، خدای  یهوه  اسم  را به ، و خانه ام  نشسته  اسرائیل  بر کرسی بود  گفتهخداوند   آنچه بر وفق
 را با   آن  که  است  در آنخداوند عهد   که  تابوتی  برای ام  مقرر کرده ، مکانی و در آن21 . ام بنا کرده
  ». بود  از مصر بسته  ایشان  آوردن  بیرون  ما حین پدران

ود را  خ ، دستهای  ایستاده  اسرائیل  جماعت  حضور تمامی  بهاوندخد   مذبح  پیش و سلیمان22  
 و   باال در آسمان  تو نه  مثل ، خدایی  اسرائیل ، خدای  یهوه ای«:  و گفت23   برافراشت  آسمان  سوی به
 ند،نمای  می  سلوک  خویش  دل  تمامی  حضور تو به  به  خود که  با بندگان  که  هست  بر زمین  پایین نه

  ای  داشته ، نگاه ای  داود داده  خود، پدرم  بنده  به  که ای  وعده و آن24 . داری  می  را نگاه عهد و رحمت
  پس25 .  است  امروز شده  چنانکه نمودی را وفا   خود آن  دست  و به  دادی  خود وعده  دهان زیرا به

 و   او داده  به  دار که  را نگاه ای  وعده داود، آن   خود، پدرم ، با بنده  اسرائیل ، خدای  یهوه  ای ناآل
   شرطی  نخواهد شد، به  منقطع  حضور من  تو به  بنشیند برای  اسرائیل  بر کرسی  که  کسی ای گفته
 رفتار   حضورم  تو به که نمایند چنان  سلوک  حضور من ، به  داشته  خود را نگاه های  طریق  پسرانت که

  ، ثابت ای  داود گفته  خود، پدرم  بنده  به  که  کالمی  تمنا اینکه  اسرائیل  خدای  ای نو اآل26 . نمودی
  .بشود

 تو را  االفالک  و فلک  فلک  خواهد شد؟ اینک  ساکن  بر زمین الحقیقه اما آیا خدا فی«27  
 دعا و  ، به  من ، خدای هوه ی  ای لیکن28 . ام  بنا کرده  من  که ای  خانه  این  رسد به  ندارد تا چه گنجایش
تا 29 کند، بشنو،  حضور تو می امروز به  ات  بنده  را که  و دعایی  نما و استغاثه  خود توجه  بنده تضرع
 در   من  اسم  که  گفتی اش  درباره  که  باز شود و بر مکانی  خانه  تو بر این  و روز چشمان  شب آنکه

  و تضرع30 .  کنی  بنماید، اجابت  مکان این   سوی  به ات  بنده  را که آنجا خواهد بود و تا دعایی
 خود،   سکونت نمایند، بشنو و از مکان  دعا می  مکان  این  سوی  به  را که  خود اسرائیل  و قوم ات بنده
  . عفو نما  شنیدی  بشنو و چون  از آسمان یعنی

   پیش  بخورد و او آمده  شود که و عرضه بر ا  ورزد و قسم  خود گناه  همسایه  به اگر کسی«31  
   حکم  بندگانت  جهت ، به  نموده  بشنو و عمل  از آسمان آنگاه32  خورد،  قسم  خانه  تو در این بحمذ

 را  ، ایشان  شمرده  را عادل  و عادالن  برسان  سر ایشان  را به  ایشان ، راه  ساخته  را ملزم نما و شریران
  .  جزا ده ان ایش  عدالت بر حسب
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   حضور دشمنان  باشند به  تو ورزیده  به  که  گناهی  سبب  به  تو اسرائیل  قوم  که و هنگامی«33  
   خانه  این نمایند و نزد تو در  تو را اعتراف ، اسم  نموده  تو بازگشت  سوی  شوند، اگر به خود مغلوب
   را به  را بیامرز و ایشان  خود، اسرائیل قوم   بشنو و گناه  از آسمان آنگاه34  نمایند، دعا و تضرع

  . بازآور ای  داده  ایشان  پدران  به  که زمینی
 نبارد، اگر   باشند باران  تو ورزیده  به  که  گناهی  سبب  شود و به  بسته  آسمان  که هنگامی«35  

   رسانیده  ایشان  به  که بتی مصی  سبب  نمایند و به  تو را اعتراف  دعا کنند و اسم  مکان  این  سوی به
 را   خود اسرائیل  و قوم  بندگانت  بشنو و گناه  از آسمان آنگاه36  کنند،  بازگشت  خویش  از گناه یباش

   قوم  را به  آن  خود که  زمین  و به  ده ، تعلیم  باید رفت  در آن  نیکو که  راه  را به بیامرز و ایشان
  .  بفرست ، باران ای  بخشیده  میراث  برای خویش
 باشد و   یا کرم  باشد و اگر ملخ  یا یرقان  باشد و اگر وبا یا باد سموم  قحطی اگر در زمین«37  

   که هر مرضی یا   نمایند، هر بالیی  محاصره  ایشان  زمین  را در شهرهای ، ایشان  ایشان اگر دشمنان
 شود  ، کرده  تو، اسرائیل  قوم  از هر مرد یا از تمامی  که ای  هر دعا و هر استغاثه آنگاه38  باشد، بوده
 دراز   خانه  این  سوی  خود را به ، و دستهای  خود را خواهند دانست  دل  بالی  از ایشان  هریک که

   که  هر کس ، به  نموده  تو باشد، بشنو و بیامرز و عمل  سکونت  مکان  که  از آسمان آنگاه39نمایند، 
  آدم  بنی  جمیع  قلوب  عارف  تنهایی  تو به ، زیرا که  جزا بده  راههایش  حسب  به دانی  او را می دل

   زنـده ای  ما داده  پدران  به  که  زمینـی  روی  به  که  روزهایی  در تمام  ایشان تا آنکه40.  هستی
  .باشنـد، از تـو بترسنـد

  باشد،  بعید آمده  تو از زمین م خاطر اس  و به، نباشد  تو، اسرائیل  از قوم  که و نیز غریبی«41  
   بیاید و به  چون  دراز تو را خواهند شنید، پس  و بازوی  قویت  و دست  عظیمت  اسم  آوازه زیرا که42
   آن  هر چه  بشنو و موافق  توست  سکونت  مکان  که  از آسمان آنگاه43  دعا نماید،  خانه  این یسو

 تو،   قوم  تو را بشناسند و مثل  اسم  جهان  قومهای  آور تا جمیع  عمل نماید به از تو استدعا  غریب
  .  است  شده ، نهاده ام  بنا کرده  که ای  خانه  تو بر این  اسم ، از تو بترسند و بدانند که اسرائیل
 روند   بیرون ی باش  را فرستاده  ایشان  که  راهی  خود به  با دشمنان  مقاتله  تو برای اگر قوم«44  
 خداوند ، نزد ام  تو بنا کرده  اسم  جهت  به  که ای  و خانه ای  تو برگزیده  که  شهری  سوی  به و ایشان

  . را بجا آور  ایشان  بشنو و حق  را از آسمان  ایشان  دعا و تضرع آنگاه45 دعا نمایند،
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   غضبناک  نکند و تو بر ایشان  گناه ه ک  نیست  باشند، زیرا انسانی  ورزیده  تو گناه و اگر به«46  
   زمین  را به ، ایشان  ایشان  و اسیرکنندگان  باشی  کرده  تسلیم  دشمنان  دست  را به ، ایشان شده

 اسیر   در آن  که  در زمینی  اگر ایشان پس47  ببرند،  اسیری  به  نزدیک  خواه دور و  خواه دشمنان
   گناه ، گویند که  نموده  خود نزد تو تضرع  اسیری مایند و در زمین ن ، بازگشت  خود آمده باشند به

   اسیری  را به  ایشان  که و در زمین دشمنانی48 ، ایم  رفتار نموده ، و شریرانه  ورزیده ، و عصیان کرده
   به ه ک  زمینی  سوی  نمایند، و به  تو بازگشت  خود به  جان  تمامی  و به  دل  تمامی  باشند به برده

، نزد تو دعا  ام نا کرده تو ب  اسم  برای  که ای  و خانه  برگزیده  که  و شهری ای  داده  ایشان پدران
 را بجا   ایشان ا بشنو و حق ر  ایشان ، دعا و تضرع  توست  سکونت  مکان  که  از آسمان آنگاه49 نمایند،

 تو   به  را که  ایشان  تقصیرهای عفو نما و تمامی باشند،   ورزیده  تو گناه  به  خود را که و قوم50 .آور
   ترحم  عطا فرما تا بر ایشان  ترحم  ایشان  اسیرکنندگان  را در دل  باشند بیامـرز و ایشان ورزیده
   بیرون  آهن  کوره  از مصـر از میان باشند که  تو می  تـو و میراث  قـوم  ایشان زیرا که51 .نمایند
 را در   شود و ایشـان  گشاده  تو اسرائیل  قوم  تضرع  و به ات  بنده  تضرع  تو به نتا چشما52 . آوردی
   برای  جهان  قومهای  را از جمیع  تو ایشان زیرا که53 .  نمایی تـو دعا نماینـد، اجابت نـزد  هـر چه
   تو ای  که نگامی ه  دادی  وعده  خود موسی  بنده  واسطه  به  چنانکه ای  ممتاز نموده  خویش ارثیت

  ».  آوردی  ما را از مصـر بیرون  پـدران خداوند یهوه
 شد، از   فارغخداوند  نزد  دعا و تضرع  این  تمامی تن از گف  سلیمان  چون  شد که و واقع54  
و 55 ،  برخاست  آسمان  سوی  خود به ی دستها  و دراز نمودن  از زانو زدنخداوند   مذبح پیش

  :  داد و گفت  آواز بلند برکت  را به  اسرائیل  جماعت می، تما ایستاده
   داده  بود، آرامی  کرده  وعده  هر چه  را موافق  خود، اسرائیل  قوم  کهخداوند باد  متبارک«56  
   زمین  به  سخن  بود، یک  داده  خود، موسی  بنده  واسطه  به  نیکو که های  وعده  از تمامی  زیرا که است
و 58 . نکند و رد ننماید  و ما را ترکبود  ما می  با پدران  ما با ما باشد چنانکه  خدای یهوه57. نیفتاد
 و  ، اوامر و فرایض  نموده  سلوک هایش  طریق  بگرداند تا در تمامی  خود مایل  سوی  ما را به دلهای
خداوند  نزد   که  دعایی  این ماتو کل59 .  داریم  بود، نگاه  امر فرموده ما  پدران  به  او را که احکام
  را بر  اسرائیل  خویش  قوم  خود و حق  بنده  ما باشد تا حق  خدای  یهوه  و روز نزدیک ، شب ام گفته

   و دیگری  خداست  یهوه ه بدانند ک  جهان های  قوم تا تمامی60 . هر روز بجا آورد  اقتضای حسب
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  ، اوامر او را مثل  نموده  او سلوک  باشد تا در فرایض  کامل ما  خدای  شما با یهوه  دل پس61 . نیست
  ». دارید امروز نگاه

   به و سلیمان63 .ها گذرانیدند  قربانیخداوند حضور   به  با وی  اسرائیل  و تمامی  پادشاه پس62  
گوسفند  هزار   و دو هزار گاو و صد و بیست گذارنید، بیستخداوند    برای  که  سالمتی  ذبایح جهت
   روز پادشاه و در آن64 . نمودند  را تبریکخداوند  ، خانه اسرائیل  بنی  و جمیع  نمود و پادشاه ذبح
 حضور   به  که  برنجینی  مذبح  نمود زیرا چونکه ، تقدیس  استخداوند   خانه  پیش  را که  صحن وسط

   سالمتی های  قربانی  و پیه دی آر  و هدایای  سوختنی های  قربانی  گنجایش  جهت  بود بهخداوند
 را در آنجا   سالمتی  ذبایح  و پیه  آردی  و هدایای  سوختنی های  قربانی  جهت  بود، از آن کوچک
  .گذرانید
 از   بزرگ  انجمن  داشتند و آن  عید را نگاه  با وی  اسرائیل  و تمامی  سلیمان  وقت و در آن65  

 ما  ، خدای  حضور یهوه به روز   چهارده  روز یعنی  و هفت روز  مصر هفت  تا وادی مدخل حمات
  ، و با شادمانی  خواسته  برکت  پادشاه  برای  فرمود و ایشان  را مرخص ، قوم و در روز هشتم66 .بودند

   نموده  اسرائیل  خویش  قوم  خود، داود و به  بنده  بهخداوند   که  احسانی  تمامی  سبب  به و خوشدلی
  . خود رفتند های  خیمه هبود، ب

  

 و از بجا   پادشاه  و خانهخداوند  خانه   از بنا نمودن  سلیمان  چون  شد که و واقع9    

 ظاهر شد،   سلیمان  بار دیگر بهخداوند2 شد،   بود، فارغ  خواسته  سلیمان  که  هر مقصودی آوردن
 حضور   به  تو را که دعا و تضرع«:   گفت را  ویخداوندو 3 . بود  ظاهر شده  بر وی  در جبعون چنانکه

 شود   ابد نهاده  تا به  در آن  من  تا نام  بنا نمودی  را که ای  خانه ، و این  نمودم ، اجابت  کردی من
 و   کامل  اگر تو با دل پس4.  خواهد بود  در آن  اوقات  همیشه  من  و دل ، و چشمان  نمودم تقدیس
 تو را امر  ، و هر چه  نمایی  سلوک  حضور من  داود رفتار نمود به پدرت   که  طوری  به استقامت
   تا به  تو را بر اسرائیل  سلطنت  کرسی آنگاه5 ،  داری  مرا نگاه  احکام و  و فرایض  بجا آوری فرمایم

   بر کرسی  که  از تو کسی  که  و گفتم  دادم  پدر تو داود وعده  به  گردانید، چنانکه ابد برقرار خواهم
  . بنشیند، مفقود نخواهد شد اسرائیل
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 شما   پدران  به  را که ، اوامر و فرایضی  روگردانیده  من  شما از متابعت اما اگر شما و پسران«6  
 را از   اسرائیل آنگاه7 ید، کن ، آنها را سجده  نموده  دیگر را عبادت، خدایان  ندارید و رفته  نگاه مداد
   خود تقدیس  اسم  جهت  به  را که  خانه ، و این  ساخت  خواهم  منقطع  دادم  ایشان ه ب  که  زمینی روی
 و  المثل ا ضرب قومه  جمیع  در میان ، و اسرائیل  انداخت  دور خواهم  از حضور خویش نمودم

حیر  بگذرد، مت  نزد آن  هر که  که  طوری  خواهد گردید به  عبرتی  خانه و این8 . خواهد شد مضحکه
   نموده  عمل  چرا چنین نه خا  این  و به  زمین  این  بهخداوند:  ، صفیر خواهد زد و خواهند گفت شده
 مصر   را از زمین  ایشان  پدران  خود را که ، خدای  یهوه  که  جهت از این:  و خواهند گفت9 ؟ است
.  نمودند  و عبادت نها را سجده، آ  شده  دیگر متمسک  خدایان  کردند و به  بود، ترک  آورده بیرون
  ».  است  آورده  بال را بر ایشان  این  تمامیخداوندلهذا 

 و خداوند   خانه ، یعنی  دو خانه  این  سلیمان  که  سالی  بیست  شد بعد از انقضای و واقع10  
 صنوبر و   و چوب سرو آزاد  چوب  را به  صور، سلیمان ، پادشاه و حیرام11 کرد،  را بنا می  پادشاه خانه

   جلیل  در زمین شهر  بیست  پادشاه  سلیمان  بود، آنگاه  کرده  بود اعانت  خواسته  هر چه طال موافق
 آمد،   بود، از صور بیرون  او داده  به  سلیمان  که  شهرهایی  دیدن  جهت  به و حیرام12 . داد  حیرام به

  ای  بخشیده  من  به  که  شهرهایی  این  برادرم ای«:  و گفت13 . پسند نیامد  نظرش اما آنها به
   پادشاه  طال برای  وزنه  صد و بیست و حیرام14 . نامید  کابول را تا امروز زمینو آنها » ؟ چیست
  .فرستاد
و  خداوند   خانه  بنای  جهت  بود به  گرفته  پادشاه  سلیمان  که ای  سخره  حساب  است و این15  
 مصر  ، پادشاه  فرعون زیرا که16 . و حاصور و مجدو و جازر اورشلیم   و حصارهای خود و ملو خانه

 بودند   در شهر ساکن  را که ، و کنعانیان  سوزانیده  آتش  را به ، و آن ، جازر را تسخیر نموده برآمده
، جازر و  مانو سلی17 . بود  مهر داده  جهت بود به   زن سلیمان  دختر خود که  را به  بود، و آن کشته
   مخزنی  شهرهای و جمیع19 ،  زمین مر را در صحرای و تد و بعلت18 . را بنا کرد رون تحتانیحو بیت
   داشت  میل  سلیمان  را که  را و هر آنچه  سواران ها و شهرهای  ارابه  و شهرهای  داشت  سلیمان که
 از   که  مردمانی و تمامی20 ).بنا نمود(ماید  خود بنا ن ملکت م  زمین  و تمامی  و لبنان  در اورشلیم که

   پسران یعنی21 نبودند،  اسرائیل ، و از بنی  مانده  باقی  و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و حتیان اموریان
   هالک  را بالکل  نتوانستند ایشان اسرائیل  بنی  که  ماندند بعد از آنانی  باقی  در زمین  که ایشان

   احدی ، سلیمان اسرائیل اما از بنی22 .  ساخت گذار و غالمان مروز خراج را تا ا  ایشان نسازند، سلیما
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ها و   ارابه  و رؤسای  و سرداران  و سروران  و خدام  جنگی  مردان  ایشان ، بلکه  نگرفت  غالمی را به
  . او بودند سواران
   بر اشخاصی  نفر که ، پانصد و پنجاه بودند  سلیمان  بر کارهای  که  خاصه و اینانند ناظران23  

  . داشتند بودند، سرکاری  می  در کار مشغول که
   بود، برآمد، و در آن  بنا کرده  برایش  خود که  خانه  از شهر داود به  دختر فرعون پس24  
  .کرد  ملو را بنا می زمان

   جهت  به  که  بر مذبحی متی سال  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  مرتبه  سه  هر سال و سلیمان25  
 را   خانه پس. گذرانید  بود، بخور میخداوند پیش   که گذرانید، و بر مذبحی  بود می  بنا کردهخداوند

  . رسانید  اتمام به
   ادوم زمین در   بحر قلزم  بر کناره  ایلوت  جانب  به  جابر که  در عصیون  پادشاه و سلیمان26  
 داشتند، در   بودند و در دریا مهارت  مالح  خود را که ، بندگان و حیرام27 . ، کشتیها ساخت است

 طال از آنجا   وزنه  اوفیر رفتند و چهارصد و بیست  به پس28 . فرستاد  سلیمان  بندگان  همراهکشتیها
  . آوردند  پادشاه  سلیمان ، برای گرفته

  

  ا او را به شنید، آمد تداوندخ   اسم  را درباره  سلیمان  سبا آوازه  ملکه و چون10    

 بسیار و   و طالی  عطریات  به  که  و با شترانی  بسیار عظیم  با موکب پس2 . کند  امتحان مسائل
 در   هر چه از  آمد و با وی  حضور سلیمان ، به  وارد شده  اورشلیم  بود، به  گرانبها بار شده سنگهای
  ی مخف  از پادشاه  نمود و چیزی  بیان  را برایش مسائلش   تمامی و سلیمان3 . بود، گفتگو کرد دلش

 بنا   را که ای  خانه را دید و  سلیمان  حکمت  سبا تمامی  ملکه و چون4 . نکرد  بیان  برایش نماند که
 و   را و ساقیانش  خادمانش  و لباس  را و نظام  بندگانش  او و مجلس  سفره و طعام5  بود، کرده
  . در او دیگر نماند آمد، روح  برمیخداوند   خانه  به  آن  به  را که ای زینه

  ، راست  خود شنیدم  تو در والیت  کارها و حکمت  درباره  که ای آوازه«:   گفت  پادشاه و به6  
   اعالم  من  به  نصفش ، و اینک ، اخبار را باور نکردم  خود ندیدم  چشمان  و به اما تا نیامدم7. بود

 تو   مردان حال  به خوشا8 .  است ، زیاده  بودم  شنیده  که  تو از خبری  و سعادتمندی ؛ حکمت بود نشده
 .شنوند تو را می  ایستند و حکمت  می  حضور تو همیشه  به  که  بندگانت  این حال  به و خوشا
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  از این10 .انید نش  اسرائیل تو را بر کرسی،   داشته  بر تو رغبت  تو، که ، خدای  باد یهوه متبارک9
 تا   است  نموده  نصب دارد، تو را بر پادشاهی  می  ابد دوست  را تا به ، اسرائیلخداوند   که سبب
  ».  را بجا آوری  و عدالت داوری

   گرانبها داد، و مثل  و سنگهای  از حد زیاده  طال و عطریات  وزنه  صد و بیست  پادشاه و به11  
  و کشتیهای12.  دیگر نیامد  فراوانی  آن ز به داد، هرگ  پادشاه  سلیمان ا به سب  ملکه  که  عطریات این

  . گرانبها از اوفیر آوردند ، و سنگهای  از حد زیاده  صندل  طال از اوفیر آوردند، چوب  نیز که حیرام
و  و عودها   پادشاه  و خانهخداوند   خانه  جهت ، ستونها به  صندل  چوب  از این و پادشاه13  

  .  است  نشده  و دیده  تا امروز نیامده  صندل  چوب  این ، و مثل  ساخت  مغنیان بربطها برای
   سلیمان  آنچه  بود داد، سوای  خواسته  او را که  اراده  سبا، تمامی  ملکه  به  پادشاه و سلیمان14  
  . ، رفت  نموده وجهود ت خ  والیت  به  او با بندگانش پس.  بخشید  وی  به  خویش  ملوکانه از کرم
   طال بود،  وزنه  و شش  رسید، ششصد و شصت  نزد سلیمان  سال  در یک  که  طالیی و وزن15  

 .رسید  می  مملکت  و حاکمان  عرب  پادشاهان  و جمیع  بازرگانان  و تجارت  از تاجران  آنچه سوای16
 کار   طال به  هر سپر ششصد مثقال ای بر  که  ساخت  چکشی  سپر طالی  دویست  پادشاه و سلیمان17

   کار برده  طال به  منای  هر سپر سه  برای  که  ساخت  چکشی  طالی  شد، و سیصد سپر کوچک برده
 را   و آن  ساخت  از عاج  بزرگی  تخت و پادشاه18 .  گذاشت  لبنان  جنگل  آنها را در خانه شد؛ و پادشاه

 و   طرف  این  مدور بود، و به  از عقبش  بود و سر تخت  پله ا شش ر و تخت19 . پوشانید  زر خالص به
 شیر از  و آنجا دوازده20 . بودند  دستها ایستاده  پهلوی هها بود و دو شیر ب  دسته اش  کرسی  طرف آن
   نشده  ساخته  این  مثل کت ممل  در هیچ  بودند که  ایستاده  پله  شش  بر آن  طرف  و آن  طرف این
 از زر   لبنان  جنگل  خانه  ظروف  از طال و تمامی  پادشاه  سلیمان  نوشیدنی  ظروف و تمامی21 .بود

 .آمد  نمی  حساب  به  هیچ سلیمان   در ایام  آن  نبود زیرا که  از آنها از نقره  یکی  بود و هیچ خالص
 هر   ترشیشی  و کشتیهای ت دریا داش  روی  به  حیرام  با کشتیهای  ترشیشی  کشتیهای زیرا پادشاه22
  .آوردند  و میمونها و طاووسها می  و عاج آمدند و طال و نقره  می  مرتبه  یک  سال سه

  و تمامی24 . بزرگتر شد  جهان  پادشاهان میع از ج  و حکمت  در دولت  پادشاه  سلیمان پس23  
و 25.  بود، بشنوند  نهاده در دلشخداوند   را که طلبیدند تا حکمتی  را می ، حضور سلیمان  جهان اهل

 و   و اسبان  و عطریات  و اسلحه  طال و رخوت  و آالت  نقره  خود را از آالت  هدیه  از ایشان هر یکی
  .آوردند  می  سال  به قاطرها، سال
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   هزار سوار داشت  و دوازده ، هزار و چهارصد ارابه  کرده  جمع ها و سواران  ارابه و سلیمان26  
   را در اورشلیم  نقره و پادشاه27 .  گذاشت  در اورشلیم نزد پادشاهها و   ارابه ها را در شهرهایو آن
  و اسبهای28 .  ساخت ، فراوان  در صحراست  که  افراغ  چوب  سرو آزاد را مثل  سنگها و چوب مثل

   قیمت  را به د هر دستهنخرید  آنها را می های  دسته  پادشاه شد، و تاجران  می  از مصر آورده سلیمان
  رسانیدند و یک  آوردند، و می  از مصر بیرون  نقره  ششصد مثقال  قیمت  را به  ارابه و یک29 . معین
   توسط  به  ارام  و پادشاهان  حتیان  پادشاهان  جمیع  برای ، و همچنین  صد و پنجاه  قیمت  را به اسب

  .آوردند  می آنها بیرون
  

 و   را از موآبیان  بسیاری  غریب ، زنان  دختر فرعون  سوای ادشاه پ و سلیمان11    

   ایشان دربارهخداوند    که از امتهایی2.  داشت  می  دوست  و حتیان  و صیدونیان  و ادومیان عمونیان
  را به شما   شما درنیایند، مبادا دل  به  درنیایید و ایشان  ایشان  شما به  بود که  را فرموده اسرائیل بنی

 بانو  و او را هفتصد زن3 . شد صق مل  محبت  با اینها به و سلیمان.  گردانند  خود مایل  خدایان پیروی
   زنانش  شد که  واقع  سلیمان  پیری و در وقت4 . او را برگردانیدند  دل و زنانش بود  و سیصد متعه

  ، خدایش ود با یهوه دا  پدرش  دل مثل او   ساختند، و دل  مایل  غریب  خدایان  پیروی  او را به دل
  س عمونیان رج  ملکوم ، و در عقب  صیدونیان ، خدای  عشتورت  در عقب  سلیمان پس5 . نبود کامل
   کامل  را پیرویخداوند پدر خود داود،  ، مثل  ورزیده  شرارتخداوند در نظر  و سلیمان6 . رفت
 رجس   که  کموش  جهت  بلند به  مکانی  است  اورشلیم ی روبرو  که  در کوهی  سلیمان آنگاه7 .ننمود

   غریب  زنان  همه  جهت  به و همچنین8.  بنا کرد عمون ، رجس بنی  مولک  جهت ، و به  است موآبیان
  . نمود گذرانیدند، عمل ها می سوزانیدند و قربانی  بخور می  خویش  خدایان  برای خود که
   اسرائیل ، خدای  از یهوه  دلش  که  جهت  شد از آن  افروخته  بر سلیمانخداوند خشم  پس9  
   پیروی  بود که  امر فرموده  باب او را در همین10 ،  بر او ظاهر شده  دو مرتبه  که  گشت منحرف
   بهخداوند  پس11.   جا نیاورد  بود، به  او امر فرموده بهخداوند  اما آنچه.  غیر را ننماید خدایان
،   نداشتی  نگاه  تو امر فرمودم  به  مرا که  و عهد و فرایض  را نمودی  عمل  این چونکه«:  فت گ سلیمان
 خاطر   را به  تو این  در ایام لیکن12.  داد  خواهم ات  بنده  را به ن، آ  کرده  را از تو پاره  سلطنت البته

   را پاره  مملکت  تمامی ولی13 . کرد  خواهم  را پاره  آن  پسرت  کرد، اما از دست ، داود نخواهم پدرت
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 پسر تو   به ام  برگزیده  که  خاطر اورشلیم  داود و به ام  خاطر بنده  را به  سبط  یک  کرد بلکه نخواهم
  ». داد خواهم

   پادشاهان  از ذریت  را که  هدد ادومی  برانگیزانید، یعنی  سلیمان  برای  دشمنیخداوندو 14  
   کردن  دفن  سردار لشکر بود، برای  که  بود و یوآب  داود در ادوم  که  هنگامیزیرا15 . بود ادوم

 در   ماه  شش  اسرائیل  و تمامی زیرا یوآب(16 . بود  را کشته  ادوم  ذکوران می بود و تما  رفته کشتگان
   از بندگان  که یان ادوم  هدد با بعضی آنگاه17 ). ساختند  را منقطع  ادوم کوران ذ آنجا ماندند تا تمامی

،   شده  روانه ، از مدیان پس18 . بود  کوچک ر بروند، و هدد طفلی مص  بودند، فرار کردند تا به پدرش
 مصر آمدند، و او  ، پادشاه  مصر نزد فرعون ، به  با خود برداشته  آمدند، و چند نفر از فاران  فاران به
و هدد در نظر 19 .  داشت  او ارزانی  به  و زمینی نمود  تعیین  برایش  داد و معیشتی ای  را خانه وی

و 20.  داد  زنی  به  وی  را به  خواهر تحفنیس ملکه  خود، یعنی  و خواهر زن  بسیار یافت  التفات فرعون
 از شیر   فرعون  او را در خانه  زایید و تحفنیس  وی  برای  نام  جنوبت  پسری خواهر تحفنیس

 هدد در مصر شنید  و چون21 .بود  می  فرعون  پسران  در میان  فرعون در خانه   و جنوبت بازداشت
مرا «:   گفت  فرعون ، هدد به  است ، سردار لشکر مرده ، و یوآب  خوابیده  خویش  داود با پدران که

  ست ا  چیز کم  چه اما تو را نزد من«:   را گفت  وی فرعون22 ».  خود بروم  والیت  تا به  بده رخصت
  ». نما  مرخص  مرا البته ، لیکن هیچ«:  گفت» ؟  خود بروی  والیت  به خواهی  می  اینک که

   از نزد آقای  را که الیداع  بن  رزون  برانگیزانید، یعنی  وی  دیگر برای و خدا دشمنی23  
، سردار   کرده  نزد خود جمع  چندی و مردان24 . بود کرده فرار   صوبه ، هددعزر، پادشاه خویش
، در  شده   رفتند و در آنجا ساکن  دمشق  به پس.   را کشت  ایشان  داود بعضی  که  شد هنگامی فوجی
   بر ضرری بود، عالوه  می  اسرائیل ، دشمن  سلیمان  روزهای و او در تمامی25 . نمودند  حکمرانی دمشق

  .نمود  می ت سلطن ، بر ارام  داشته  نفرت رسانید و از اسرائیل  هدد می که
   و بیوه  صروعه  به'  مسمی  و مادرش  سلیمان  بنده  که  از صرده  افرایمی نباط  بن و یربعام26  

   ضد پادشاه  خود را به  دست  آنکه و سبب27 . بلند کرد  ضد پادشاه را نیز به خود   بود، دست زنی
و 28 .نمود  پدر خود داود را تعمیر می شهر کرد، و رخنه  ملو را بنا می  سلیمان  بود که بلند کرد، این

 بود او   زرنگ  در کار مردی  را دید که  جوان  آن  سلیمان  چون پس.  بود  جنگی  مرد شجاع یربعام
   بیرون  از اورشلیم  یربعام  شد که  واقع  زمان و در آن29 .  بگماشت  یوسف  امور خاندان میرا بر تما

 هر دو در  یشان و ا  در برداشت ای  تازه  او برخورد، و جامه  به  در راه نبی   شیلونی آمد و اخیای می
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   پاره  قسمت  دوازده را به  ، آن  گرفته  در برداشت  که ای  تازه  اخیا جامه پس30 .صحرا تنها بودند
گوید،   می نین چ  اسرائیل ، خدای  یهوه  خود بگیر زیرا که  برای  قسمت ده«:   گفت  یربعام و به31 .کرد
،   من  خاطر بنده و به32 . دهم  تو می  به  سبط  و ده کنم  می  پاره  سلیمان  را از دست  مملکت  من اینک

 او   از آن  سبط ، یک ام  برگزیده اسرائیل  بنی  اسباط  از تمامی  که ، شهری  خاطر اورشلیم داود و به
  ، خدای ، و کموش  صیدونیان ، خدای  عشتورت کردند و  مرا ترک  ایشان چونکه33. د بودخواه

 در   ننمودند و آنچه  سلوک  من  کردند، و در طریقهای  را سجده عمون  بنی ، خدای ، و ملکوم موآب
  لیکن34.  نداشتند ، داود نگاه پدرش   مرا مثل  و احکام ، بجا نیاوردند و فرایض  است  راست نظر من

، از آنرو   او را برگزیدم  خود داود که  خاطر بنده  به  بلکه  گرفت نخواهم او   را از دست  مملکت تمام
اما 35 .  ساخت سرور خواهم   روزهایش  ایام  بود، او را در تمامی  داشته  مرا نگاه  اوامر و فرایض که

   پسرش ه ب  سبط و یک36 . داد  تو خواهم  به  سبط  ده نی را یع ، آن  گرفته  پسرش  را از دست سلطنت
   خود را در آن  تا اسم ام  خود برگزیده  برای  که ، شهری ، داود در اورشلیم  من  بخشید تا بنده خواهم
   دلت  هر چه  تا موافق  گرفت و تو را خواهم37.   باشد  داشته  همیشه  در حضور من ، نوری بگذارم

 تو را امر   اگر هر چه  خواهد شد که و واقع38 .  شوی  پادشاه  و بر اسرائیل یی نما آرزو دارد، سلطنت
 و   و فرایض  بجا آوری  است  راست  در نظرم ، آنچه  نموده  سلوک هایم  طریق  و به ، بشنوی فرمایم

  ای  بود و خانه  با تو خواهم ، آنگاه  داشت ، داود آنها را نگاه  من  بنده  چنانکه  داری اوامر مرا نگاه
 . بخشید  تو خواهم  را به سرائیل و ا  داود بنا کردم  برای  نمود، چنانکه نا خواهم تو ب  برای مستحکم

 قصد   سلیمان پس40 ». ابد  تا به  اما نه  ساخت اهم خو  امر ذلیل  این  سبب  داود را به و ذریت39
  تا وفات مصر فرار کرد و  ، پادشاه  مصر نزد شیشق ، به  برخاسته  و یربعام  داشت  یربعام کشتن
  . در مصر ماند سلیمان
   مکتوب  وقایع سلیمان اب او، آیا آنها در کت  کرد و حکمت  و هر چه  امور سلیمان و بقیه41  
  پس43.  بود  سال  کرد، چهل  سلطنت  اسرائیل  بر تمامی  در اورشلیم  سلیمان  که و ایامی42 ؟ نیست
 او   در جای  رحبعام  شد و پسرش د داود دفن خود خوابید و در شهر پدر خو  با پدران سلیمان
  . نمود سلطنت
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 آمدند تا او را   شکیم  به  اسرائیل  تمامی  زیرا که  رفت  شکیم  به و رحبعام12    

 از حضور  و او هنوز در مصر بود که( شنید  نباط  بن  یربعام  چون  شد که و واقع2 . بسازند پادشاه
، او را   فرستاده و ایشان3 بود،  می  در مصر ساکن عام، و یرب ار کرده آنجا فر  به  پادشاه سلیمان
پدر تو «4 :، گفتند  کرده  عرض عام رحب  آمدند و به  اسرائیل  جماعت  و تمامی  یربعام ، آنگاه)خواندند

   بر ما نهاد سبک  پدرت  را که  سنگینی  و یوغ  سخت  بندگی ن، اما تو اآل  ساخت  ما را سخت یوغ
   نزد من  روز دیگر بروید و بعد از آن تا سه«:   گفت  ایشان به5 ». نمود  خواهیم ز، و تو را خدمتسا

  . رفتند  قوم پس» .برگردید
ایستادند   می  حضورش  به ، سلیمان  پدرش  حیات  در حین  که  با مشایخی و رحبعام پادشاه6  
   او را عرض ایشان7» ؟  دهم  جواب  قوم  این  تا بهبینید  می  صالح  شما چه که«:  ، گفت  کرده مشورت

   و سخنان  دهی ، جواب  نموده  را خدمت  و ایشان  شوی  را بنده  قوم اگر امروز این«: ، گفتند کرده
 او   به  را که  مشایخ اما مشورت8» . تو خواهند بود  بنده  اوقات ، همانا همیشه  گویی  ایشان نیکو به

  ایستادند، مشورت  می  حضورش  بودند و به  یافته  با او تربیت  که د، و با جوانانی کر دادند ترک
   عرض  من  به ؟ که  دهیم  جواب  قوم  این  به بینید که  می  صالح شما چه«:   گفت  ایشان و به9. کرد
   یافته  با او تربیت ه ک و جوانانی10 ». ساز ، سبک  است  بر ما نهاده  پدرت  را که اند یوغی ، گفته کرده

 ما را   یوغ  پدرت اند که ، گفته  کرده  تو عرض  به  که  قوم  این  به ، گفتند که  کرده بودند او را خطاب
 از   من  کوچک انگشت:  بگو  چنین  ایشان  ساز، به  ما سبک  را برای  و تو آن  است  ساخته سنگین

   شما را زیاده  یوغ ، اما من  است  بر شما نهاده  سنگین یوغ   پدرم و حال11 . تر است  کلفت کمر پدرم
   خواهم  عقربها تنبیه  شما را به نمود، اما من  می ها تنبیه  تازیانه  شما را به پدرم.  گردانید خواهم
  ».نمود

   پادشاه  که  نحوی  باز آمدند، به  نزد رحبعام  به  قوم  و تمامی ، یربعام و در روز سوم12  
 داد، و   جواب  سختی  را به ، قوم و پادشاه13 . باز آیید  نزد من  در روز سوم  بود که  و گفته فرموده
   را خطاب  ایشان  جوانان  مشورت و موافق14 . کرد  بودند، ترک  داده  وی  به  را که  مشایخ مشورت

 شما  پدرم.  گردانید  خواهم ا زیاده شما ر  یوغ ، اما من  ساخت  شما را سنگین  یوغ پدرم«:  ، گفت کرده
   را اجابت ، قوم و پادشاه15» . کرد  خواهم  عقربها تنبیه به شما را  نمود اما من  می ها تنبیه  تازیانه را به
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   شیلونی  اخیای  واسطه  بهخداوند   را که  بود تا کالمی  شدهخداوند   امر از جانب  این نکرد زیرا که
  . گرداند  بود، ثابت  گفته باطن  بن  یربعام به

 را  ، پادشاه  قوم  نکرد آنگاه  را اجابت ، ایشان  پادشاه  دیدند که  اسرائیل  تمامی و چون16  
   به  اسرائیل ؟ ای  نصیب ؟ و در پسر یسا چه  است  حصه ما را در داود چه«: ، گفتند  داده جواب
  »!  باش  خود متوجه نه خا  داود به  ای و اینک!  خود بروید های خیمه

 یهودا   در شهرهای  که اسرائیل  بر بنی اما رحبعام17.  رفتند  خویش های  خیمه  به  اسرائیل پس  
 بود، فرستاد و  گیران  سردار باج  را که ، ادورام  پادشاه و رحبعام18 .نمود  می لطنت بودند، س ساکن
وار  خود س ، بر ارابه  نموده  تعجیل  پادشاه رحبعام مرد و  ، او را سنگسار کردند که  اسرائیل تمامی

  . شدند  داود عاصی  امروز بر خاندان  تا به  اسرائیل پس19 . فرار کرد  اورشلیم شد و به
، او را نزد   فرستاده ، ایشان  است  کرده  مراجعت  یربعام  شنیدند که  اسرائیل  تمامی و چون20  
   خاندان ، کسی  یهودا فقط  ساختند، و غیر از سبط  پادشاه  اسرائیل  طلبیدند و او را بر تمام جماعت

  . نکرد داود را پیروی
 صد و هشتاد  ، یعنی  بنیامین  یهودا و سبط  خاندان  رسید، تمامی  اورشلیم  به  رحبعام و چون21  

   را به ، سلطنت ه نمود  مقاتله  اسرائیل  کرد تا با خاندان  را جمع آزموده  جنگ هزار نفر برگزیده
   رحبعام به«23 : ، گفت  شده یا، مرد خدا نازل خدا بر شمع اما کالم22 . برگرداند  سلیمان  بن عامرحب
: ، بگو  کرده  خطاب  قوم  بقیه  و به  یهودا و بنیامین  خاندان  تمامی  یهودا و به ، پادشاه  سلیمان بن
   خانه  به  منمایید، هر کس  جنگ اسرائیل  خود بنی نمروید و با برادرا: گوید  می  چنینخداوند24

،   را شنیدند و برگشتهخداوند   کالم و ایشان» .  است  شده  من  امر از جانب  این خود برگردد زیرا که
  . رفتار نمودندخداوند   فرمان موافق

،   رفته ونز آنجا بیر شد و ا  ساکن ، در آن  بنا کرده  افرایم  را در کوهستان  شکیم و یربعام25  
 داود خواهد   خاندان  به  سلطنت حال «  خود فکر کرد که  در دل و یربعام26 . را بنا نمود فنوئیل
   بروند، همانا دل  اورشلیم  بهخداوند   خانه ها به  قربانی  گذرانیدن  جهت  به  قوم اگر این27 ، برگشت

،  ، نزد رحبعام  رسانیده  قتل  و مرا به  یهودا خواهد برگشت ، پادشاه ، رحبعام  خویش  آقای  به  قوم این
   ایشان  و به  طال ساخت ، دو گوساله  نموده  مشورت  پادشاه پس28 ».  یهودا خواهند برگشت پادشاه
   تو را از زمین  تو که  خدایان  اسرائیل  ای ؛ هان  است  زحمت  اورشلیم  تا به  شما رفتن برای«:  گفت
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   امر باعث و این30.  قرار داد  را در دان  و دیگری  گذاشت ئیل  را در بیت و یکی29» !آوردندمصر بر
  .رفتند  می  تا دان  یک  آن  پیش  شد و قوم گناه

و 32.  نمود  تعیین  نبودند، کاهنان الوی  از بنی  که  قوم  و از تمامی  بلند ساخت ها در مکانهای و خانه31
   برپا کرد و نزد آن  در یهوداست  که  عیدی  مثل  ماه  در روز پانزدهم  هشتم اه در م  عیدی یربعام
   بود، قربانی  ساخته  که هایی  گوساله ، برای  نموده  طور عمل  همان  به ئیل  و در بیت رفت  می مذبح
  ر روز پانزدهمو د33 . قرار داد ئیل  بود، در بیت خته سا  بلند را که و کاهنان مکانهای. گذرانید می
 بود   ساخته ئیل  در بیت  که  بود، نزد مذبح  نموده  خود ابداع  از دل  که  در ماهی ، یعنی  هشتم ماه
  .سوزانید ، بخور می  برآمده ، نزد مذبح  عید برپا نموده اسرائیل  بنی ، و برای رفت می
  

   به  آمد و یربعام ئیل  بیت  از یهودا بهخداوند   فرمان  به  مرد خدایی و اینک13    

  ای«:  ، گفت  را ندا کرده  مذبحخداوند   فرمان  به پس2 . بود  ایستاده  بخور نزد مذبح ن سوزانید جهت
 داود   خاندان  جهت  دارد به  یوشیا نام  که  پسری اینک: گوید  می  چنینخداوند!   مذبح ای!  مذبح
 خواهد نمود و  سوزانند، بر تو ذبح  بر تو بخور می ا که بلند ر  مکانهای شود و کاهنان  می زاییده

   است این«:  ، گفت  داده  نشان  روز عالمتی و در آن3 ». را بر تو خواهند سوزانید مردم  استخوانهای
،   است ر آن ب  که  خواهد شد و خاکستری  چاک  مذبح  این ؛ اینک  است  فرمودهخداوند   که عالمتی
  ئیل  در بیت  را که  مذبح  مرد خدا را که ، سخن  پادشاه  چون  شد که و واقع4 ». ت خواهد گش ریخته

و » .او را بگیرید«:  ، گفت  دراز کرده  مذبح  خود را از جانب  دست  بود، شنید، یربعام بود، ندا کرده
 . خود باز بکشد را نزد  آن وانست نت  که  طوری  شد به  بود، خشک  او دراز کرده  سوی  به  که دستش

   مرد خدا به  آن  که  عالمتی  بر حسب  گشت  ریخته  مذبح  شد و خاکستر از روی  چاک و مذبح5
،   نزد یهوه تمنا اینکه«:  ، گفت  کرده ، مرد خدا را خطاب و پادشاه6 . بود  داده  نشانخداوند  فرمان
 مرد خدا نزد  پس» . شود  باز داده  من به   من  تا دست  دعا کنی  من  و برای  نمایی  خود تضرع خدای

 مرد خدا   آن  به و پادشاه7 . گردید  اول ، مثل  شده از داده او ب  به  پادشاه  نمود، و دست تضرعخداوند 
   پادشاه اما مرد خدا به8 ». داد  خواهم  نما و تو را اجرت  بیا و استراحت  خانه  به  من همراه«:  گفت
   آب  و نه خورم  می  نان ، و در اینجا نه آیم  تو نمی ، همراه  بدهی  من  خود را به خانه  اگر نصف«:  گفت
 و   منوش  مخور و آب  نان  است  و گفته  امر فرموده  خود چنین  کالم  مرا بهخداوندزیرا 9.  نوشم می
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 بود،   آمده ئیل  بیت  به  که  و از راهی  دیگر برفت  راه  به پس10 ». بر مگرد ای  آمده  که راهی  به
  . ننمود مراجعت
   آن  که ، او را از هر کاری  آمده بود و پسرانش  می  ساکن ئیل  در بیت ای  سالخورده و نبی11  

بود،    گفته  پادشاه  به  را که  بود، مخبر ساختند، و نیز سخنانی  کرده ئیل  روز در بیت مرد خدا آن
  و پسرانش» ؟  است  رفته  راه  کدام به«:   گفت  ایشان  به و پدر ایشان12 . کردند  پدر خود بیان برای
:   خود گفت  پسران  به پس13.   رفت  راه  کدام  بود به آمده از یهودا   مرد خدا که  آن  بودند که دیده

رد خدا  م و از عقب14 . سوار شد  آراستند و بر آن رایش را ب و االغ» . بیارایید  من  را برای االغ«
ا  از یهود  که  مرد خدا هستی آیا تو آن«:   او را گفت پس.   یافت  نشسته  بلوط ، او را زیر درخت رفته
  او در جواب16 ». بیا و غذا بخور  خانه  به  من همراه«:   را گفت وی15 ».  هستم من«:  گفت» ؟ ای آمده
   آب  و نه خورم  می ن نا ، و در اینجا با تو نه شوم   و با تو داخل  برگردم توانم  تو نمی همراه «  که گفت
 و   منوش  مخور و آب  در آنجا نان  که  است  شده  گفته  من  بهخداوند   فرمان  به زیرا که17 . نوشم می
   به ای  و فرشته  هستم  تو نبی  نیز مثل من«:   را گفت او وی18 ». منما  مراجعت ای  آمده  که هیاز را

   بخورد و آب  تا نان  برگردان ات  خانه  او را با خود به ، گفت  شده  متکلم  با منخداوند  فرمان
  . نوشید ، غذا خورد و آب  برگشته اش  در خانه  وی  همراه پس19.   گفت  را دروغ اما وی» .بنوشد

  و را برگردانیده ا  که  نبی  آن  بهخداوند   بودند، کالم  نشسته  بر سفره  ایشان  که و هنگامی20  
: گوید  می چنین خداوند«:  ، گفت  بود، ندا کرده  از یهودا آمده  مرد خدا که  آن و به21 بود آمد،
 ،  نداشتی  بود نگاه  امر فرموده تو  به ، خدایت  یهوه  را که ، حکمی  تمرد نمودهخداوند   از فرمان چونکه

   و آب ، غذا خوردی  منوش بود غذا مخور و آب   شده  تو گفته  به  که ، در جایی و برگشته22
   او غذا خورد و آب  بعد از اینکه پس23 ». نخواهد شد  داخل  قبر پدرانت ، لهذا جسد تو به نوشیدی

 او را  ، شیری  رفت و چون24 . بود  برگردانیده  که  نبی  جهت  به ، یعنی  بیاراست  را برایش نوشید االغ
   شیر نیز نزد الش، و  ایستاده  پهلویش  به  شد، و االغ  انداخته  و جسد او در راه ، کشت  یافته در راه
  ، و شیر را نزد جسد ایستاده  شده  انداخته  جسد را در راه  گذران  راه  بعضی و اینک25 . بود ایستاده

  .بود، خبر دادند  می  ساکن  پیر در آن  نبی  آن  که  آمدند و در شهری دیدند؛ پس
   از حکم  که  مرد خداست  آن این«:   بود شنید، گفت  برگردانیده  او را از راه  که  نبی و چون26  
   که  کالمی ، موافق  است  و کشته  او را دریده  که  شیر داده  او را بهخداوند تمرد نمود؛ لهذا خداوند

و » .ایید بیار  من  را برای االغ«:  ، گفت  کرده  خود را خطاب  پسران پس27 ». بود  او گفته بهخداوند 
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 و شیر را نزد جسد  ، و االغ  انداخته ، جسد او را در راه  شده و او روانه28 . را آراستند  آن ایشان
   جسد مرد خدا را برداشت  نبی و آن29 . بود  را ندریده  و االغ نخورده؛ و شیر جسد را   یافت ایستاده

و 30 . نماید  گیرد و او را دفن  ماتم شهر آمد تا  پیر به  نبی ازآورد و آن را ب ، آن  گذارده و بر االغ
و بعد از 31 »!  برادر من  ای یوا«: ، گفتند  گرفته  او ماتم  گذارد و برای جسد او را در قبر خویش

رد  م  که  مرا در قبری  بمیرم  من چون«:  ، گفت  کرده  خود خطاب  پسران  کرد به  او را دفن آنکه
زیرا 32 . بگذارید  وی  استخوانهای پهلوی   را به  کنید، و استخوانهایم ، دفن  است  مدفون خدا در آن

 در   بلند که  مکانهای های  خانه  همه  و درباره  است ئیل  در بیت  که  مذبحی  درباره  را که کالمی
  ». خواهد شد اقع و  بود، البته گفتهخداوند    فرمان باشد، به  می  سامره شهرهای
   مکانهای  برای  کاهنان  ننمود، بلکه  خود بازگشت  ردی  از طریق  امر، یربعام و بعد از این33  

   مکانهای کرد تا از کاهنان  می ، او را تخصیص خواست  می  نمود، و هرکه  تعیین  قوم بلند از جمیع
   و هالک  منقطع  زمین  را از روی دید تا آن گر  یربعام  خاندان  گناه  کار باعث و این34. بلند بشود

  . ساخت
  

  ناآل «  که  خود گفت  زن  به و یربعام2.  بیمار شد  ابیا پسر یربعام  زمان در آن14    

  اینک.  برو  شیلوه ، و به  هستی  یربعام  تو زن  نما تا نشناسند که  خود را تبدیل برخیز و صورت
   خود ده و در دست3 .  شد در آنجاست  خواهم  پادشاه  قوم  براین  که فت گ  من  درباره  که  نبی اخیای
شود،   می  واقع  بر طفل  برو و او تو را از آنچه ، نزد وی  گرفته  عسل ها و کوزه  و کلیچه  نان قرص

  ».خبر خواهد داد
ا رسید و اخیا  اخی  خانه ، به  رفته  شیلوه  و به ، برخاست  کرده  چنین  یربعام  زن پس4  

   زن اینک«:   اخیا گفت  بهخداوندو 5 . بود  تار شده  از پیری  چشمانش  ببیند زیرا که توانست نمی
 بگو و   و چنان  او چنین  به پس.  از تو بپرسد ، چیزی  بیمار است  که  پسرش آید تا درباره  می یربعام
   به  او را که  پایهای  اخیا صدای  که و هنگامی6 ». خواهد بود ، متنکره  هیأت  بهشود  می  داخل چون

؟ زیرا  ای  خود را متنکر ساخته چرا هیأت.  شو  داخل  یربعام  زن ای«:  شد شنید، گفت  می در داخل
   چنین  اسرائیل ، خدای یهوه:  بگو  یربعام برو و به7.  ام  شده  نزد تو فرستاده  باخبر سخت  من که
و 8 ،  ساختم  رئیس  خود، اسرائیل وم، و تو را بر ق  ممتاز نمودم  قوم ا از میان تو ر چونکه: گوید می
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 اوامر مرا   که ، داود نبودی  من  بنده ، و تو مثل  تو دادم  را به ، آن  داود دریده  را از خاندان سلطنت
  ، معمول است  ت راس  در نظر من نمود، و آنچه  می  خود مرا پیروی  دل ، با تمامی  داشته نگاه
  ، خدایان  و رفته  ورزیدی  شرارت  از تو بودند زیاده  قبل  که  کسانی اما تو از همه9 .  و بس داشت می

 سر خود   و مرا پشت دی آور  هیجان  مرا به  و غضب  خود ساختی  جهت  به  شده  ریخته غیر و بتهای
  هر مرد را و هر  و از یربعام گردانم  می ال عارض ب  یربعام  بر خاندان  من  اینک بنابراین10 . انداختی
  اندازم  را دور می  یربعام  خاندان ، و تمامی سازم  می  باشد، منقطع  در اسرائیل  و آزاد را که محبوس
   بخورند و هرکه  در شهر بمیرد، سگان  از یربعام هرکه11 .اندازند  دور می  را بالکل رگین س چنانکه

   خانه  به  تو برخاسته پس12 .  است  را گفته اینخداوند  هوا بخورند، زیرا   مرغاندر صحرا بمیرد،
   او نوحه  برای  اسرائیل و تمامی13 .پسر خواهد مرد شهر،   به  پایهایت  مجرد رسیدن خود برو و به

   علت  شد، به خواهد  قبر داخل  به  یربعام  او تنها از نسل  خواهند کرد زیرا که ، او را دفن نموده
خداوند و 14 .  است  شده  یافت عام یرب  در خاندان  اسرائیل ، خدای  یهوه  به  با او چیز نیکو نسبت اینکه

   و چه  خواهد ساخت  را منقطع عام یرب  خاندان  که خواهد برانگیخت   بر اسرائیل امروز پادشاهی
   در آب  که ای  نی  را خواهد زد مثل سرائیل اخداوندو 15).   است  شده واقع( نیز  ناآل)  بگویم(

 بود، خواهد کند و   داده  ایشان  پدران  به  نیکو که  زمین  را از این  اسرائیل  شود، و ریشه متحرک
 را خداوند  ، خشم  خود را ساخته  اشیریم ، زیرا که  خواهد ساخت  نهر پراکنده  طرف  آن  را به ایشان

 آنها   را به ، و اسرائیل  ورزیده  یربعام  که  گناهانی  سبب  را به و اسرائیل16 . آوردند  هیجان به
  ». خواهد نمود ، تسلیم  است  ساخته  گناه مرتکب
   آستانه  به  مجرد رسیدنش  آمد و به  ترصه ، به  شده ، و روانه  برخاسته  یربعام  زن پس17  
 خداوند   کالم  گرفتند، موافق  ماتم  کردند و برایش  او را دفن  اسرائیل و تمامی18 .، پسر مرد خانه
  . بود  گفته  نبی  خود، اخیای  بنده  واسطه  به که

 در کتاب تواریخ   نمود، اینک  سلطنت  کرد و چگونه  جنگ  چگونه  که  یربعام  وقایع و بقیه19  
.  بود  و دو سال مود، بیست ن  سلطنت  یربعام  که و ایامی20 .  است  مکتوب  پادشاهان اسرائیلایام
  . شد  پادشاه  جایش  به  ناداب  خود خوابید و پسرش  با پدران پس

   و یک  شد چهل  پادشاه  چون و رحبعام. کرد  می  در یهودا سلطنت  سلیمان  بن و رحبعام21  
   خود را در آن  برگزید تا اسم  اسرائیل  اسباط  از تمامخداوند   که ، شهری  بود و در اورشلیم ساله

خداوند  و یهودا در نظر22 . بود عمونیه   نعمه  مادرش و اسم.  کرد  پادشاهی  سال بگذارد، هفده
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 او را   غیرت بودند،  کرده  ایشان  پدران  کردند، بیشتر از هر آنچه  که  گناهانی  ورزیدند، و به شرارت
   و زیر هر درخت بلند  بر هر تل ونها و اشیریم بلند و ست  نیز مکانهای و ایشان23 . آوردند  هیجان به

از حضور خداوند    که هایی  امت  رجاسات  بودند و موافق  نیز در زمین و الواط24 .سبز بنا نمودند
  .نمودند  می  بود، عمل  نموده  اخراج اسرائیل بنی

و 26.  برآمد ورشلیم ا  مصر به ادشاه پ  شیشق  شد که  واقع  پادشاه  رحبعام  پنجم و در سال25  
   و جمیع  چیز را برداشت  و همه  را گرفت  پادشاه  خانه های  و خزانهخداوند   خانه های خزانه

   برنجین  آنها سپرهای  عوض  به  پادشاه و رحبعام27 . بود، برد  ساخته  سلیمان  که ی طالی سپرهای
و 28 .کردند، سپرد  می  را نگاهبانی ه پادشا ه در خان  که  شاطرانی  سرداران  دست  و آنها را به ساخت

   حجره داشتند و آنها را به  آنها را برمی شد، شاطران  می  داخلخداوند   خانه  به  پادشاه  که هر وقتی
  .آوردند می  باز شاطران
   یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  و هرچه  رحبعام  وقایع و بقیه29  

 با  و رحبعام31 .بود  می  جنگ  ایشان  روزهای ـی در تمام  و یربعـام  رحبعـام و در میـان30 ؟ یستن
 بود و   عمونیه  نعمه  مادرش  شد، و اسم  خود دفـن  خوابید و در شهر داود با پـدران  خویش پدران
  . نمود  پادشاهی  در جایش  ابیام پسرش

  

  سه2.  شد  بر یهودا پادشاه ، ابیام نباط  بن ربعام ی  پادشاهی  هجدهم و در سال15    

   که  گناهانی و در تمامی3 . بود شالوم دختر اب  معکه  مادرش  نمود و اسم  سلطنت  در اورشلیم سال
   داود کامل  پدرش  دل مثل  ، خدایش  با یهوه نمود، و دلش  می  بود، سلوک  از او کرده  قبل پدرش
 را بعد از او برقرار   داد تا پسرش  در اورشلیـم  را نوری  خاطر داود وی  به دایش، خ اما یهوه4 .نبود

آورد و از   بود، بجا می راست خداوند در نظر   داود آنچه چونکه5.  را استوار نماید گرداند، و اورشلیم
   حتی ی بود، مگر در امر اوریا ه تجاوز ننمود  عمرش  روزهای ، تمام  او را امر فرموده هرچه

   و هرچه  ابیام  وقایع و بقیه7 . بود  جنگ  عمرش  روزهای  تمام  و یربعام  رحبعام و در میان6   
 . بود  جنگ عام و یرب  ابیام ؟ و در میان  نیست  یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ کرد، آیا در کتاب

   سلطنت  آسا در جایش  کردند و پسرش فن خوابید و او را در شهر داود د  خویش  با پدران و ابیام8
  .نمود
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 و   چهل و در اورشلیم10 . شد ر یهودا پادشاه، آسا ب  اسرائیل  پادشاه  یربعام  بیستم و در سال9  
 خداوند در نظر  و آسا آنچه11 . بود شالوم دختر اب  معکه  مادرش  کرد و اسم  پادشاهی  سال یک

   را که هایی  کرد و بت  بیرون  را از والیت و الواط12 . نمود ل، داود عم  پدرش ود، مثل ب راست
 او   کرد، زیرا که  معزول  بودن  را نیز از ملکه و مادر خود، معکه13 .د بودند، دور نمو  ساخته پدرانش
 .ید سوزان رون قد  را در وادی ، آن  نموده  او را قطع و آسا تمثال.  بود  ساخته  اشیره  جهت  به تمثالی

و 15 .ودب  می  کاملخداوند با   ایامش  آسا در تمام  دل  نشد، لیکن  بلند برداشته های اما مکان14
، در   و طال و ظروف  بود، از نقره  نموده  وقف  خودش  و آنچه  کرده  وقف  پـدرش  را که چیزهایی

  .درآوردخداوند   خانه
و بعشا 17 .بود  می  جنگ  ایشان  روزهای ام، تم  اسرائیل  آسا و بعشا، پادشاه و در میان16  
 و  یهودا رفت   نزد آسا، پادشاه  کسی  را بنا کرد تا نگذارد که ، رامه  بر یهودا برآمده  اسرائیل پادشاه

   پادشاه  خانه های  و خزانهخداوند   خانه های  در خزانه  و طال را که  نقره  آسا تمام آنگاه18 .آمد نماید
   را نزد بنهدد بن  ایشان  خود سپرد و آسا پادشاه  بندگان  دست  را به ، آن  بود گرفته  مانده باقی

 و تو و در   من در میان«19 : ، گفت  بود فرستاده  ساکن دمشق در   که  ارام ، پادشاه  حزیون  بن طبرمون
 بیا و  ؛ پس  تو فرستادم و طال نزد  از نقره ای  هدیه ؛ اینک  است  و پدر تو عهد بوده  پدر من میان

   را اجابت و بنهدد، آسا پادشاه20» . برود  تا او از نزد من  بشکن  اسرائیل عهد خود را با بعشا، پادشاه
   و تمامی که مع  و آبلبیت  ودان ستاد و عیون فر  اسرائیل  خود را بر شهرهای  افواج ، سرداران نموده

 را   رامه  را شنید بنا نمودن  بعشا این و چون21 .  ساخت غلوب م  نفتالی  زمین می را با تما کنروت
   از آن  احدی  یهودا ندا درداد که  در تمام و آسا پادشاه22 . نمود قامت ا ، در ترصه  کرده ترک

  کرد برداشتند، و آسا پادشاه  بعشا بنا می  را که  آن  و چوب  رامه  سنگهای  نبود تا ایشان مستثنی
 کرد و   آسا و تهور او و هرچه  وقایع  تمامی و بقیه23 . را با آنها بنا نمود فه و مص مین بنیا جبع

  در زمان؟ اما   یهودا مذکور نیست  پادشاهان  ایام  تواریخ  بنا نمود، آیا در کتاب  که شهرهایی
   دفن درانش خوابید و او را در شهر داود با پ  خویش و آسا با پدران24 .  درد پا داشت اش پیری

  . نمود  سلطنت  در جایش  یهوشافاط کردند، و پسرش
 بر   سال شد، و دو  پادشاه  بر اسرائیل  یربعام  بن  دوم آسا، پادشاه یهودا، ناداب و در سال25  
   پدر خود و به  راه آورد و به ناپسند بود، بجا میخداوند  در نظر  و آنچه26 . کرد  پادشاهی اسرائیل

  .نمود  می  بود، سلوک  ساخته  گناه  مرتکب  آن  را به  اسرائیل  که او گناه
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   که  و بعشا او را در جبتون  انگیخت  فتنه  یساکار بود، بر وی  از خاندان  اخیا که و بعشا ابن27  
و در 28 . بودند  نموده  را محاصره جبتون،   اسرائیل  و تمامی  و ناداب  بود، کشت  فلسطینیان از آن

 شد،   او پادشاه و چون29 . نمود  سلطنت  و در جایش را کشت یهودا، بعشا او   سوم آسا، پادشاه الس
   کرد موافق  را هالک  تا همه  نگذاشت  زنده  یربعام  را برای  و کسی  را کشت  یربعام  خاندان تمام
   شد که  گناهانی  سبب  به اینو 30 . بود  گفته  شیلونی  خود اخیای  بنده  واسطه  به  کهخداوند  کالم

 آنها   را به  اسرائیل ، خدای  یهوه ، و خشم  ساخته  گناه  آنها مرتکب  را به ، و اسرائیل  ورزیده یربعام
  . بود  آورده  هیجان به

   مکتوب  اسرائیل ادشاهان پ  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  و هرچه  ناداب  وقایع و بقیه31  
  .بود  می  جنگ  ایشان  روزهای ، در تمام  اسرائیل  آسا و بعشا، پادشاه  در میانو32 ؟ نیست

  شد و  پادشاه  در ترصه  اسرائیل  اخیا بر تمامی  یهودا، بعشا ابن  آسا، پادشاه  سوم در سال33  
 و  بعام یر  راه کرد و به  ناپسند بود، میخداوند در نظر  و آنچه34 . نمود  سلطنت  و چهار سال بیست

  .نمود  می  بود، سلوک  ساخته  گناه  مرتکب  آن  را به  اسرائیل  که  گناهی به
  

 تو را  چونکه«2:  ، گفت  شده  بعشا نازل  درباره  حنانی  بر ییهو ابنخداوند  و کالم16    

،   نموده سلوک   یربعام  راه ، اما تو به  پیشوا ساختم  خود، اسرائیل  و تو را بر قوم  برافراشتم از خاک
 آوردند،   هیجان  خود به  مرا از گناهان  خشم ، تا ایشان  ساخته  گناه  را مرتکب ، اسرائیل  من قوم

   خواهم  نباط  بن عام یرب  خانه  تو را مثل  نمود و خانه  خواهم  تلف  او را بالکل  بعشا و خانه  من اینک3
 هوا   در صحرا بمیرد، مرغان  را که  بخورند و آن  سگان از بعشا در شهر بمیرد،  را که آن4 .گردانید
  ».بخورند
   اسرائیل ادشاهان پ  ایام  تواریخ  کرد و تهور او، آیا در کتاب  بعشا و آنچه  وقایع و بقیه5  
   در جایش  ایله سرش شد و پ  مدفون  خود خوابید و در ترصه  بعشا با پدران پس6 ؟  نیست مکتوب
   به  هم  بعشا و خاندانش  شد، درباره  نازل  نبی  حنانی  بر ییهوابنخداوند  و نیز کالم7 . شد پادشاه
   هیجان  خود به  دستهای  اعمال  او را به ، خشم بجا آورده خداوند در نظر   که  شرارتی  تمام سبب

  .  او را کشت  که  سبب  از این  گردید و هم  یربعام  خاندان آورد و مثل
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 شد  دشاه پا  بر اسرائیل  بعشا در ترصه  بن  یهودا، ایله  آسا، پادشاه  و ششم  بیست الو در س8  
و .   انگیخت  او بود، بر او فتنه های  ارابه  سردار نصف  که  او، زمری و بنده9 . نمود  سلطنت و دو سال

  و زمری10 .نمود  می ینوشید و مست  بود، می  او در ترصـه  ناظر خانه  ارصا که  در خانه او در ترصه
 . نمود  سلطنت  و در جایش  و کشت یهودا زد  آسا، پادشاه  و هفتم  بیست ، او را در سال  شده داخل

 مرد از اقربا و   یک  بعشا را زد چنانکه  خاندان ، تمـام  بنشست  وی  شد و بر کرسی  پادشاه و چون11
   که  کالمـی  بعشـا را موافق  خانـدان  تمامـی ی زمـر پس12.   نگذاشت  باقی  او را برایش اصحاب
   گناهانـی  تمامی  سبب به13 . کرد  بود، هالک شا گفته بع  دربـاره  نبـی  ییهـوی  واسطـه  بهخداوند

   بودند، به  ساخته  گنـاه  آنها مرتکب  را به ، و اسرائیل  کرده  ایله  پسرش  که  بعشـا و گناهانـی که
   وقایع و بقیه14 . آوردند یجان ه  رابه  اسرائیل ، خدای  یهوه  خشم  خویش  اباطیل  به یشان ا  که طوری
  ؟  نیست  مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  و هرچه ایله

  و قوم.  نمود  روز سلطنت  هفت  در ترصه  یهودا، زمری  آسا، پادشاه  و هفتم  بیست در سال15  
 در اردو بودند، شنیدند   که و قومی16 . بودند  بود، اردو زده لسطینیان ف  از آن  که در برابر جبتون

 سردار   را که ، عمری  اسرائیل  تمامی پس.   است  را نیز کشته  و پادشاه  برانگیخته  فتنه  زمری که
   اسرائیل  و تمام  عمری آنگاه17 .د ساختن  در اردو پادشاه سرائیل ا  روز بر تمامی لشکر بود، در همان

   شد، به  شهر گرفته  دید که  زمری و چون18 . نمودند  را محاصره صه، تر  برآمده  از جبتون با وی
   به و این19 . سوزانید و مرد  آتش  به ر خویش را بر س  پادشاه ، خانه  شده  داخل  پادشاه قصر خانه

 و   یربعام  راه  ناپسند بود بجا آورد، و بهخداوند در نظر   را که چه ورزید و آن  بود که  گناهانی سبب
   وقایع و بقیه20 .  ساخت  گناه  را نیز مرتکب ئیل، اسرا  نموده  بود، سلوک  او ورزیده  که  گناهی به

  ؟  نیست  مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  ایام  تواریخ  بود، آیا در کتاب  او برانگیخته  که ای  و فتنه زمری
 گشتند تا   پسر جینت  تبنی  تابع  قوم  شدند و نصف  تقسیم  دو فرقه  به  اسرائیل  قوم آنگاه21  

   تابع  که  بودند، بر قومی  عمری  تابع  که اما قومی22 .  عمری  دیگر تابع  سازند و نصف او را پادشاه
   و یکم  سی در سال23.  نمود  سلطنت ری مرد و عم  تبنی  آمدند پس  بودند، غالب  پسر جینت تبنی

   در ترصه  سال  نمود؛ شش  سلطنت  سال  شد و دوازده  پادشاه  بر اسرائیل  یهودا، عمری آسا، پادشاه
  . کرد سلطنت
 را   و شهری  ساخت  بنایی  کوه  خرید و در آن  نقره  دو وزنه  را از سامر به  سامره  کوه پس24  

  . نامید  بود، سامره  کوه  مالک سامر که   نام  بنا کرد به که
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 از او   پیش که   آنانی  آورد و از همه  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر   آنچه و عمری25  
 آنها   را به  اسرائیل  که  گناهانی  و به  نباط  بن  یربعام  راههای  تمامی  به زیرا که26 بودند، بدتر کرد،

  به را   اسرائیل ، خدای  یهوه  خشم  خویش  اباطیل  به  ایشان  که  طوری  به بود  ساخته  گناه مرتکب
   نمود، آیا در کتاب  که  کرد و تهوری  که  عمری  اعمال و بقیه27 .نمود  می  آورد، سلوک هیجان
  ه خوابید و در سامر  خویش  با پدران  عمری پس28 ؟  نیست  مکتوب  اسرائیل ادشاهان پ  ایام تواریخ
  . نمود  سلطنت  در جایش  اخاب  شد و پسرش مدفون
 شد، و   پادشاه ر اسرائیل یهودا، ب  آسا، پادشاه  و هشتم  سی  در سال  عمری  بن و اخاب29  
   از همه  عمری  بن و اخاب30 . نمود  سلطنت  و دو سال  بیست ه در سامر  بر اسرائیل  عمری بن  اخاب
  . بدتر کردخداوندند در نظر  از او بود  قبل  که آنانی

،  ، دختر اتبعل  ایزابل بود که  می  سهل  نباط  بن  یربعام  گناهان  او به  نمودن و گویا سلوک31  
  و مذبحی32.  کرد  نمود و او را سجده عبادت را  ، بعل  و رفته  گرفت  زنی  را نیز به  صیدونیان پادشاه

 و   را ساخت   اشیره و اخاب33.  بود، برپا نمود  ساخته امره س در  که  بعل  در خانه  بعل  جهت به
   اسرائیل  پادشاهان  را بیشتر از جمیع  اسرائیل ، خدای  یهوه ، خشم  نموده  خود افراط  در اعمال اخاب
 را  ، اریحا را بنا کرد و بنیادش ئیلی  او، حیئیل بیت و در ایام34 . آورد  هیجان  از او بودند، به  قبل که

   برپا کرد، موافق  خود سجوب  را بر پسر کوچک هایش  نهاد و دروازه  خود ابیرام زاده بر نخست
  . بود  گفته  نون  بن  یوشع  واسطه  به کهخداوند   کالم

  

،   یهوه  حیات به«:   گفت  اخاب  جلعاد بود، به  از ساکنان  که  تشبی و ایلیای17    

   من  کالم  جز به  و باران  سالها شبنم  در این  که  قسم ام  ایستاده وی حضور   به  که  اسرائیل خدای
  ».نخواهد بود

 نما و   توجه  مشرق  طرف از اینجا برو و به«3 : ، گفت  شده  نازل  بر ویخداوند  و کالم2  
و غرابها را  نوشید  و از نهر خواهی4.   کن ، پنهان  اردن است  در مقابل  که  را نزد نهر کریت خویشتن

  ، و رفته  نموده عمل خداوند   کالم ، موافق  شده  روانه پس5 ». تو را در آنجا بپرورند  که ام امر فرموده
 و   وی  برای  و گوشت ، نان و غرابها در صبح6 . شد ، ساکن ت اردن اس  در مقابل  که نزد نهر کریت
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   شد که  چند، واقع  روزهای و بعد از انقضای7 .نوشید آوردند و از نهر می  می ت و گوش ، نان در شام
  . نبود  در زمین  باران نهر خشکید زیرا که

 برو و   است  نزد صیدون  که  صرفه ، به برخاسته«9:  ، گفت  شده  نازل  بر ویخداوند  و کالم8   
  ، به  برخاسته پس10 ». تو را بپرورد  که ام  در آنجا امر فرموده زنی  بیوه  به اینک.  بشو در آنجا ساکن

 او را صدا  چید؛ پس  برمی  در آنجا هیزم  زنی  بیوه  شهر رسید، اینک  نزد دروازه  و چون  رفت صرفه
   جهت  به و چون11 ».  تا بنوشم  بیاوری  من  برای  در ظرفی  آب ای  جرعه تمنا اینکه«:  ، گفت زده

او 12 ». خود بیاور  در دست  من  برای  نان ای لقمه«:  ، گفت  را صدا زده ، وی رفت  می  آن آوردن
 آرد در تاپو و   مشت  یک  فقط ، بلکه  ندارم  نانی  قرص  که  قسم ، خدایت  یهوه  حیات به«:  گفت
   که  بپزم  خود و پسرم  را برای ، آن  تا رفته چینم  برمی  دو چوبی ، و اینک  در کوزه  روغن قدری
  ای  گرده  اول لیکن.   بکن  گفتی  که  طوری ، برو و به مترس«:   را گفت ایلیا وی13 ».  و بمیریم بخوریم
،   یهوه زیرا که14 . بپز  خود و پسرت ی برا  بیاور، و بعد از آن  بپز و نزد من  من  برای  از آن کوچک
   آرد تمام ند، تاپوی نبارا  بر زمین بارانخداوند    که  تا روزی گوید که  می ، چنین  اسرائیل خدای

 و او  و زن.  نمود  ایلیا عمل  کالم ، موافق  رفته پس15 ». نخواهد گردید  کم  روغن نخواهد شد، و کوزه
   نگردید، موافق  کم  روغن  نشد و کوزه  آرد تمام و تاپوی16  بسیار خوردند، ، روزهای  زن و خاندان

  .د بو  ایلیا گفته  واسطه  به  کهخداوند  کالم
 او  و مرض.  بود، بیمار شد  خانه  صاحب  که  زن  پسر آن  شد که  امور، واقع و بعد از این17  
 کار   مرد خدا مرا با تو چه ای«:   ایلیا گفت و به18 . نماند  در او باقی  نفسی شد که   سخت چنان
 را  پسرت«:   را گفت و ویا19 »؟  و پسر مرا بکشی  آوری مرا بیاد  تا گناه  آمدی ؟ آیا نزد من است
 بود، برد و او را بر   ساکن  در آن  که ای  باالخانه ، به  گرفته  وی  او را از آغوش پس» .  بده  من به

 نیز  زنی  بیوه ، آیا به  من ، خدای  یهوه ای«:  ، گفت  نموده استغاثهخداوند و نزد 20. بستر خود خوابانید
 بر   مرتبه  را سه  خویشتن آنگاه21» ؟  و پسر او را کشتی  بال رسانیدی ام  نزد او مأوا گزیده  من که

   این  جان  اینکه ، مسألت  من ، خدای  یهوه ای«:  ، گفت  نموده  استغاثهخداوند، نزد  پسر دراز کرده
  ه زند  که  برگشت  وی سر به پ  نمود و جان  آواز ایلیا را اجابتخداوندو 22 ». برگردد  وی پسر به

:   سپرد و ایلیا گفت  مادرش  زیر آورد و به  به  خانه  به ، او را از باالخانه و ایلیا پسر را گرفته23 .شد
 تو مرد خدا   که  دانستم  از این ناآل«:   ایلیا گفت  به  زن  آن پس24 »!  است  زنده  پسرت  که ببین«

  ».  است  تو راست در دهانخداوند    و کالم هستی
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:  ، گفت  شده  ایلیا نازل ، به  سوم  در سالخداوند   بسیار، کالم بعد از روزهایو 18    

   شد تا خود را به ا روانه ایلی پس2 ». بارانید اهم خو  باران  بر زمین  بنما و من  اخاب برو و خود را به«
 بود، احضار نمود و  او  ناظر خانه  عوبدیا را که و اخاب3 . بود  سخت  در سامره ماید و قحط بن اخاب

، عوبدیا  ساخت  می را هالک خداوند   انبیای  ایزابل  که و هنگامی4. ترسید  بسیار میخداوندعوبدیا از 
 .پرورد   و آب  نان  را به  کرد و ایشان  پنهان  در مغاره  پنجاه  را پنجاه ، ایشان صد نفر از انبیا را گرفته

   شاید علف  نهرها برو که  و همه  آب های  چشمه  نزد تمامی ندر زمی«:   عوبدیا گفت   به و اخاب5
 را در   زمین پس6 ». نشوند ز ما تلف ا  بهایم  و همه  داریم  نگاه  را زنده  و قاطران ، اسبان پیدا کرده

یگر،  د  راه ، و عوبدیا به  تنها رفت  راه  یک   به  عبور نمایند؛ اخاب  کردند تا در آن  خود تقسیم میان
  . تنها رفت

 خود در   روی ، به  را شناخته  ایلیا بدو برخورد؛ و او وی  بود، اینک  عوبدیا در راه و چون7  
 خود  ی آقا ؛ برو و به  هستم من «  داد که را جواب او8 »؟  ایلیا، تو هستی  من یا آقایآ«:  ، گفت افتاده

 تا  کنی  می تسلیم  ب اخا  دست  خود را به  بنده  که ما  کرده  گناه چه«:  گفت9 ».  ایلیاست  اینک بگو که
 تو   طلب  جهت  به  آقایم ، که  نیست  و مملکتی  قومی  که  تو قسم ، خدای  یهوه  حیات به10 .مرا بکشد

 تو را  داد که  می م قس  و قوم  مملکت  آن  به  اینجا نیست گفتند که  می  باشد و چون آنجا نفرستاده
   چون  خواهد شد که و واقع12 ؟  ایلیاست  اینک  خود بگو که ای آق  برو به گویی  می و حال11 .دان نیافته

   اخاب  و به  بروم  که د و وقتی، بردار دانم  نمی  که  جایی  تو را بهخداوند  ، روح  باشم از نزد تو رفته
مگر 13. ترسد میخداوند  خود از  ت از طفولی ات و بنده.   و او تو را نیابد، مرا خواهد کشت خبر دهم

 صد   چگونه ، که  کردم کشت  را میخداوند   انبیای  ایزابل  که  هنگامی  من  ندارد از آنچه  اطالع آقایم
و 14 ؟  پروردم  و آب  نان  را به شان، ای  کرده  پنهان ای  در مغاره  پنجاه  را پنجاهخداوند  نفر از انبیای

:  ایلیا گفت15» . ؟ و مرا خواهد کشت  ایلیاست  اینک  خود را بگو که  و آقای برو گویی  تو می حال
   ظاهر خواهم  وی روز به خود را ام  که  قسم ام  ایستاده  حضور وی  به  که ، صبایوت  یهوه  حیات به«

  . ایلیا آمد  مالقات  جهت  به ، او را خبر داد؛ و اخاب   رفته  اخاب  مالقات  عوبدیا برای پس16» .نمود
   را مضطرب  اسرائیل  که آیا تو هستی«:   را گفت  وی  ایلیا را دید، اخاب  اخاب و چون17  

 اوامر  ؛ چونکه  پدرت  تو و خاندان ، بلکه سازم  نمی  را مضطرب  اسرائیل من«:  گفت18 »؟ سازی می
   را نزد من  اسرائیل  و تمام بفرست  ن اآل پس19 .  را نمودی  بعلیم د و تو پیروی کردی  را ترکخداوند

 هم هجدفصل / اول پادشاهان کتاب



546 

 را چهارصد نفر   اشیریم  نفر، و انبیای  را نیز چهارصد و پنجاه  بعل  و انبیای  کن  جمع  کرمل بر کوه
  ».خورند  می  ایزابل  بر سفره که

  و ایلیا به21 . کرد  جمع  کرمل نبیا را بر کوه، ا  فرستاده اسرائیل  بنی  نزد جمیع  اخاب پس20  
، او را   خداست لنگید؟ اگر یهوه  می  دو فرقه  در میان  کی تا به«:  ، گفت  آمده  نزدیک  قوم تمامی
 ایلیا  پس22 . نگفتند  او هیچ  در جواب ا قومام» ! نمایید  را پیروی ، وی  است و اگر بعل!  نمایید پیروی

 ما دو   به پس23 . نفرند  چهارصد و پنجاه  بعل ای و انبی ام  مانده  باقی  تنها نبی یهوه من«:   گفت  قوم به
   را بر هیزم ، آن  نموده  قطعه  را قطعه ، و آن  کرده  خود انتخاب  جهت  گاو به گاو بدهند و یک
و 24 . نهم  نمی  و آتش گذارم  می یزم، بر ه  گاو دیگر را حاضر ساخته  ننهند؛ و من بگذارند و آتش

   جواب  آتش  به  که  خدایی  خواند؛ و آن  را خواهم  یهوه  نام بخوانید و من خود را   خدای شما اسم
  ». نیکو گفتی«:  گفتند  در جواب  قوم و تمامی» .دهد، او خدا باشد

 را حاضر   آن ، شما اول  کرده  خود انتخاب  گاو برای یک«:   گفت  بعل  انبیای  ایلیا به پس25  
   به  گاو را که پس26 ». نگذارید خود بخوانید، اما آتش   خدای  نام  به بسیار هستید و سازید زیرا که

: گفتند ، می  تا ظهر خوانده  را از صبح  بعل ، نام  را حاضر ساخته  بود، گرفتند و آن  شده  داده ایشان
 بودند،  ه ساخت  که  بر مذبحی  نبود و ایشان  صدا یا جوابی  هیچ لیکن» .  بده  ما را جواب  بعل ای«

 آواز بلند  به«:  ، گفت  نموده  را مسخره  ظهر، ایلیا ایشان  وقت و به27 .نمودند  و خیز می جست
  باشد، یا شاید که ، یا در سفر می  رفته  خلوت  یا به شاید متفکر است!   او خداست بخوانید زیرا که

 خود،   عادت خواندند و موافق ند می آواز بل  به و ایشان28 »! و باید او را بیدار کرد  است در خواب
و 29 .شد  می  جاری  بر ایشان  خون  که  حدی ساختند، به  می ها مجروح  تیغها و نیزه  را به خویشتن

 بود و   آوازی  نه کردند؛ لیکن  می  نبوت ، ایشان  عصری  هدیه  گذرانیدن  ظهر تا وقت بعد از گذشتن
  .ماید ن  دهد یا توجه  جواب  که  کسی نه

   آمدند و مذبح  نزد وی  قوم و تمامی» . بیایید نزد من«:   گفت  قوم  تمامی  ایلیا به آنگاه30  
خداوند    کالم  که یعقوب  بنی  اسباط  شماره و ایلیا موافق31 . بود، تعمیر نمود  شده  خراب که را  یهوه

 سنگها   آن و به32.   گرفت  سنگ ود، دوازدهخواهد ب   تو اسرائیل  نام  بود که ، گفته  شده  نازل بر وی
 . ، ساخت  بزر داشت  دو پیمانه ش گنجای  که  خندقی  بنا کرد و گرداگرد مذبح  یهوه  نام  به مذبحی

چهار خم «:   گفت پس.   گذاشت  را بر هیزم ، آن  نموده  قطعه  داد و گاو را قطعه  را ترتیب و هیزم33
:  ؛ و گفت»بار دیگر بکنید«:   گفت پس34» . بریزید  و هیزم  سوختنی بانیبر قر را  ، آن  پر کرده از آب
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 پر   نیز از آب  شد و خندق  جاری  گرداگرد مذبح و آب35 . کردند بار سومو » . بکنید بار سوم«
  . گشت

  ، خدای  یهوه ای«:  ، گفت  آمده  نزدیک  نبی ، ایلیای  عصری  هدیه  گذرانیدن و در وقت36  
   تو هستم  بنده  و من  خدا هستی  تو در اسرائیل  بشود که ، امروز معلوم لا و اسرائی  و اسحاق ابراهیم
   قوم  فرما تا این مرا اجابت! خداوند   فرما ای مرا اجابت37 . ام  تو کرده  فرمان ارها را به ک  این و تمام

،   افتاده  آتش یهوه آنگاه38 ».  گردانیدی  باز پس را  ایشان  دل  و اینکه  خدا هستی  تو یهوه بدانند که
  و تمامی39 . بود، لیسید  در خندق  را که آب را بلعید و   و سنگها و خاک  و هیزم  سوختنی قربانی
و ایلیا 40 »!  او خداست یهوه!  ، او خداست یهوه«: ، گفتند  خود افتاده  روی  را دیدند، به  این  چون قوم
 را گرفتند و ایلیا   ایشان پس» . نیابد  رهایی  از ایشان  را بگیرید و یکی  بعل انبیای«:  ت گف  ایشان به

  .  را در آنجا کشت ، ایشان  فرود آورده  را نزد نهر قیشون ایشان
» .آید  باران بسیار می  صدای  نما زیرا که  و شرب ، اکل برآمده«:   گفت  اخاب و ایلیا به41  

 خود  ، روی  شده  خم  زمین  برآمد و به  کرمل و ایلیا بر قله.  نمود  و شرب ، اکل ده برآم  اخاب پس42
و او باال » .  کن  دریا نگاه  سوی ، به باال رفته«:   خود گفت  خادم و به43 .  گذاشت  زانوهایش  میان بهرا 

   هفتم و در مرتبه44 ». دیگر برو  مرتبه هفت«:  و گفت و ا  نیست  چیزی  که  و گفت ، نگریست رفته
  برو و به«:  او گفت» .یدآ  از دریا برمی  آدمی  دست  قدر کف  به  کوچک  ابری اینک «  که گفت
   در اندک  شد که و واقع45 ». شود  تو را مانع  مبادا باران خود را ببند و فرود شو  ارابه بگو که  اخاب
  رعیل یز ، به  سوار شده ارید و اخاب ب  سخت  شد، و باران م فا  و باد، سیاه  از ابر غلیظ ، آسمان زمانی
    دوید تا به  اخاب  روی  و پیش ، کمر خود را بست  شده  بر ایلیا نهادهخداوند  و دست46 .آمد

  . رسید یزرعیل
  

   شمشیر کشته ا به انبیا ر  جمیع چگونه ، و  ایلیا کرده  را از آنچه ، ایزابل و اخاب19    

   از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من  به خدایان«:  ، گفت  نزد ایلیا فرستاده  رسولی و ایزابل2 .بر دادبود، خ
   این و چون3 ».  نسازم  از ایشان کی ی  جان  تو را مثل ، جان  وقت  این  به  نمایند اگر فردا قریب عمل

 خود   آمد و خادم  در یهوداست  که ئرشبع ب ، به  شده  خود روانه  جان  جهت  و به را فهمید، برخاست
  . را در آنجا واگذاشت
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   و برای  نشست  اردجی  و زیر درخت ، رفت  کرده  بیابان  به  روزه  سفر یک و خودش4  
 بهتر   از پدرانم را که مرا بگیر زی جان!   است  بسخداوند  ای«:  ، گفت  را خواسته  مرگ خویشتن
:   گفت  وی ، به  کرده  او را لمس ای  فرشته و اینک. ، خوابید  دراز شده ردج ا و زیر درخت5 ». نیستم

   از آب ای  و کوزه  داغ  بر ریگهای  نان  قرصی  نزد سرش  کرد، اینک  نگاه و چون6 ».برخیز و بخور«
 کرد و  ، او را لمس  بار دیگر برگشتهخداوند  و فرشته7 .ورد و آشامید و بار دیگر خوابید خ پس. بود

   قوت ، خورد و نوشید و به  برخاسته پس8 ».  است  تو زیاده  برای  راه کهبرخیز و بخور زیرا «:  گفت
  ای  مغاره و در آنجا به9 . باشد، رفت خدا   کوه  که  تا حوریب  شب  روز و چهل ، چهل  خوراک آن

  . بسر برد  را در آن ، شب  شده داخل
» ؟  کار است  ایلیا تو را در اینجا چه ای«:  ، او را گفت  شده  نازل وی   بهخداوند   کالم و اینک  

 عهد  اسرائیل  بنی  زیرا که  دارم  عظیمی  لشکرها، غیرت ، خدای  یهوه  جهت به«:   گفت او در جواب10
   به اند، و من  شمشیر کشته  تو را به ، و انبیای  ساخته  تو را منهدم های ، مذبح  نموده تو را ترک

  ». نیز دارند  من  جان  و قصد هالکت ام  مانده  باقی تنهایی
 عبور نمود و با خداوند  و اینک» .  بایست  در کوهخداوند حضور   و به  آی بیرون«:  او گفت11  
 در باد خداوند خرد کرد؛ اما خداوند حضور  ها را به  و صخره  ساخت  کوهها را منشق  سخت عظیم
 در خداوند، اما  ، آتشی و بعد از زلزله12 . نبود  در زلزلهخداوند شد اما  باد، زلزلهو بعد از . نبود
   خود را به  را شنید، روی  ایلیا این و چون13.   و آهسته  مالیم ، آوازی و بعد از آتش.  نبود آتش
، تو  ایلیا ای«:  او گفت   به  هاتفی و اینک.  ایستاد  مغاره  آمد و در دهنه ، بیرون  پوشانیده  خویش ردای

   عظیمی  لشکرها، غیرت ، خدای  یهوه  جهت به«:   گفت او در جواب14 »؟  کار است را در اینجا چه
   تو را به اند و انبیای  ساخته  تو را منهدم های ، مذبح  کرده  عهد تو را ترک اسرائیل  بنی  زیرا که دارم

خداوند   پس15 ». نیز دارند  من  جان قصد هالکت و  ام  مانده  باقی  تنهایی  به اند و من شمشیر کشته
  پادشاهی   را به ، حزائیل  برسی و چون.  برگرد  دمشق  بیابان  خود به  راه ، به  شده روانه«:   او گفت به

 از   را که  شافاط  بن  نما، و الیشع  مسح  پادشاهی اسرائیل  را به  نمشی و ییهو ابن16 ،  کن  مسح ارام
   از شمشیر حزائیل  خواهد شد هر که و واقع17.  بشود  تو نبی  جای  تا به  کن ، مسح  است  محوله آبل

   قتل  او رابه شع یابد، الی  از شمشیر ییهو رهایی  خواهد رسانید و هر که  قتل  یابد، ییهو او را به رهایی
   ایشان  زانوهای  تمامی  که  گذاشت  خواهم ی هزار نفر را باق  هفت اما در اسرائیل18 .خواهد رسانید

  ».  است  او را نبوسیده  ایشان  دهنهای ، و تمامی  نشده  خم نزد بعل
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 گاو   جفت کرد و دوازده  شیار می  که  را یافت  شافاط  بن ، الیشع  شده  از آنجا روانه پس19  
   خود را بر وی ، ردای گذشت و می ایلیا از ا و چون.  بود  دوازدهم  با جفت  و خودش  وی پیش

 پدر و مادر خود را  بگذار که«:   ایلیا دوید و گفت ، از عقب  کرده و او گاوها را ترک20.  انداخت
  پس21 »! ام  کرده  تو چه رگرد زیرا بهبرو و ب«:   را گفت او وی» .  تو آیم  در عقب  و بعد از آن ببوسم

، و   پخت  گاوان  را با آالت ، گوشت  کرده  و آنها را ذبح و را گرفت گا  جفت ، یک  او برگشته از عقب
  . شد  او مشغول  خدمت  و به  ایلیا رفت ، از عقب  خوردند و برخاسته  خود داد که  کسان به
  

 و   و دو پادشاه  کرد، و سی  لشکر خود را جمع ، تمامی  ارام و بنهدد، پادشاه20    

و 2.  نمود  جنگ  کرد و با آن حاصره را م ، سامره  برآمده پس.  بودند ها همراهش  و ارابه اسبان
 تو و  نقره3 :گوید  می هدد چنینبن«:   را گفت ، وی  شهر فرستاده  به  اسرائیل  پادشاه نزد اخاب رسوالن
  اب در جو  اسرائیل و پادشاه4 ». منند  تو از آن  مقبول  پسران و  و زنان  است  من  تو از آن طالی
 بار دیگر  و رسوالن5 ».  تو هستیم  از آن  دارم هر چه و   تو، من  کالم موافق!   پادشاه  آقایم ای«:  گفت
   نقره  که ، گفتم  نزد تو فرستاده  من  که  درستی به: گوید ، می  امر فرموده بنهدد چنین«: ، گفتند آمده

 خود را نزد تو  ، بندگان  وقت  این  به  فردا قریب پس6 .  بدهی  من  خود را به  و پسران و طال و زنان
   به  است  در نظر تو پسندیده  را جستجو نمایند و هر چه  بندگانت  تو را و خانه  تا خانه فرستم می

  ».، خواهند برد  خود گرفته دست
 مرد   این کهبفهمید و ببینید «:  ، گفت  را خوانده  زمین  مشایخ  تمامی  اسرائیل  پادشاه آنگاه7  
ا  بود، او ر  فرستاده  و طالیم  و نقره  و پسرانم  زنان  جهت  به  چون اندیشد، زیرا که  را می  بدی چگونه

   به پس9 ». منما او را مشنو و قبول«: تند را گف  وی  قوم  و تمامی  مشایخ  جمیع آنگاه8 ». انکار نکردم
   بجا خواهم  خود فرستادی  بنده  به  بار اول هر چه: بگویید  ، پادشاه  آقایم به«:   بنهدد گفت رسوالن

  آنگاه10 . او رسانیدند  را به ، جواب  کرده  مراجعت  رسوالن پس» . کرد توانم  کار را نمی آورد؛ اما این
د  نمایند اگر گر  عمل  من  به  از این  زیاده  بلکه  این ، مثل خدایان«:  ، گفت  فرستاده بنهدد نزد وی

   در جواب  اسرائیل و پادشاه11 ». باشند بکند  من  همراه  را که  مخلوقی  همه  مشتهای  کفایت سامره
   جواب  این و چون12 ».گشاید فخر نکند  می  آنکه  مثلپوشد،  می  اسلحه آنکه:  را بگویید وی«:  گفت
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:   خود گفت  بندگان ند، بهنمود  می ها میگساری  در خیمه  او و پادشاهان  که را شنید در حالی
  . نمودند آرایی  در برابر شهر صف پس» . بنمایید آرایی صف«

  آیا این: گوید  می  چنینخداوند« :  ، گفت  آمده  اسرائیل  ، پادشاه  نزد اخاب ای  نبی و اینک13  
   یهوه  من  که بدانی تا  نمایم  می  تو تسلیم  دست  را به  امروز آن ؟ همانا من بینی  را می  عظیم گروه
 خادمان   واسطه گوید به  میخداوند« :   گفت او در جواب» ؟  که  واسطه به«:    گفت اخاب14» . هستم

 خادمان  پس15 ».تو«:  داد جواب»  کند؟ را شروع   جنگ  که کیست«:  گفت» .سروران کشورها
،   قوم ، تمامی  بودند و بعد از ایشان و دو نفر  و سی  دویست  ایشان  دید که سروران کشورها را سان

  . هزار نفر بودند  هفت  دید که  را سان اسرائیل  بنی  تمامی یعنی
   که  پادشاه  و سه  سی  آن  یعنی  پادشاهان  رفتند و بنهدد با آن  ظهر بیرون و در وقت16  

   کشورها اول  سروران و خادمان17 . بودند  مشغول  میگساری ها به هبودند، در خیم مددکار او می
   بیرون مره از سا مردمان « ، گفتند که  او را خبر داده  فرستاد و ایشان  رفتند و بنهدد کسان بیرون
   جهت  به  بگیرید، و خواه  را زنده  باشند، ایشان  آمده  بیرون  صلح  برای خواه«:  او گفت18 ».آیند می

  ». بگیرید  را زنده  باشند، ایشان  آمده  بیرون جنگ
   در عقب  که  کشورها و لشکری  سروران  خادمان  آمدند، یعنی  از شهر بیرون  ایشان پس19  
 را   ایشان  فرار کردند و اسرائیلیان  و ارامیان  خود را کشت  حریف  از ایشان هر کس20 .بود  ایشان
  و پادشاه21 . یافتند ر رهایی، با چند سوا ده سوار ش  بر اسب  ارام  نمودند و بنهدد پادشاه تعاقب
  .  کشت  کشتار عظیمی  را به  داد، و ارامیان ها را شکست  و ارابه ، سواران  رفته  بیرون اسرائیل
   ساز و متوجه  را قوی برو و خویشتن«:   را گفت ، وی  آمده  اسرائیل  نزد پادشاه  نبی و آن22  

  ». بر تو خواهد برآمد  ارام ، پادشاه  سال  تحویل  در وقت  زیرا که کنی  می  چه  که ، ببین شده
  باشند و از این  خدایان کوهها می خدایان ایشان«:  را گفتند ، وی  ارام  پادشاه و بندگان23   
  غالب   بر ایشان ، هر آینه  نماییم  جنگ  در همواری  آمدند؛ اما اگر با ایشان  بر ما غالب سبب

   جای به،   کرده  خود عزل  را ازجای  از پادشاهان  هر یک  نما که ینطور عمل ا  به پس24 . آمد خواهیم
   اسب  جای  به ، اسب  است  شده  از تو تلف  که  لشکری  را مثل و تو لشکری25 . بگذار  سرداران ایشان
   غالب  بر ایشان  و البته  نماییم  جنگ  در همواری  خود بشمار تا با ایشان  برای  ارابه  جای  به و ارابه
  . نمود  طور عمل  همین ، به  نموده  را اجابت  ایشان  سخن پس» . آمد خواهیم
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   جنگ رآمد تا با اسرائیل ب  افیق ، به  دیده  را سان ، بنهدد ارامیان  سال  تحویل و در وقت26  
 در برابر  اسرائیل ند و بنی رفت  ایشان  مقابله ، زاد دادند و به  دیده  را سان اسرائیل و بنی27 .نماید
 مرد خدا  و آن28 .ردند را پر ک  زمین  اردو زدند، اما ارامیان  کوچک بزغاله  دو گله  مثل ایشان
   ارامیان چونکه: گوید  می چنینخداوند «:  ، گفت  کرده  را خطاب  اسرائیل ، پادشاه  آمده نزدیک

   دست  را به  عظیم  گروه  این ، لهذا تمام یها نیست واد  و خدای  کوههاست  خدای  یهوه گویند که می
 روز اردو زدند  ، هفت  آنان  در مقابل و اینان29 ». هستم یهوه   من  نمود تا بدانید که  خواهم تو تسلیم

 . روز کشتند  را در یک  ارامیان  صد هزار پیاده اسرائیل  پیوستند و بنی  با هم  جنگ و در روز هفتم
  ماندگان  هزار نفر از باقی  و هفت  فرار کردند و حصار بر بیست  شهر افیق  به ماندگان  و باقی30

  .افتاد
همانا «:  را گفتند  وی و بندگانش31 . درآمد  اندرونی  اطاق  به، در شهر و بنهدد فرار کرده  
 و بر سر  خود پالس بر کمر  باشند، پس  می  حلیم ، پادشاهان  پادشاهان خاندان اسرائیل  که ایم شنیده

و 32 ». دارد  نگاه را زنده تو   جان  شاید که  رویم  بیرون  اسرائیل  و نزد پادشاه خود ریسمانها ببندیم
 تو،  بنده«: ، گفتند  آمده  اسرائیل ، نزد پادشاه  خود و ریسمانها بر سر خود بسته  بر کمرهای پالس

  ؟ او برادر من  است ه زند آیا او تا حال«:  داد او جواب» .د بمان  زنده  جانم تمنا اینکه: گوید بنهدد می
برادر تو «:  گرفتند و گفتند  وی  از دهان  زودی  را به ، آن  نموده  تفأل  مردان  آن پس33 ».باشد می

 خود   آمد، او را بر ارابه  بنهدد نزد او بیرون و چون» .بروید و او را بیاورید«:   او گفت پس» !بنهدد
 و  دهم  می ، پس  از پدر تو گرفت  پدر من  را که شهرهایی«:   را گفت وی) بنهدد(و 34 .ار کردسو

 تو  من«):   گفت در جواب(» .  ساخت  در سامره  پدر من ها بساز، چنانکه  کوچه  خود در دمشق برای
  . و او را رها کرد  با او عهد بست پس» . کنم  عهد رها می  این را به

 مرد از  اما آن» . مرا بزن«:   خود گفت  رفیق  بهخداوند   فرمان  انبیا به  از پسران یو مرد35  
   بروی  از نزد من ، همانا چون را نشنیدیخداوند  آواز  چونکه«:   را گفت و او وی36 . ابا نمود زدنش
و او 37 . کشت،   او را یافته  بود، شیری  رفته  از نزد وی  چون پس» .  تو را خواهد کشت شیری
  پس38 .  ساخت جروح، م  زده  مرد او را ضربتی و آن» . مرا بزن«:  ، گفت  دیگر را پیدا کرده شخصی

 را  ، خویشتن  خود کشیده  خود را بر چشمان  ایستاد، و عصابه  منتظر پادشاه  سر راه ، به  رفته  نبی آن
   میان  تو به بنده «  که  ندا در داد و گفت ادشاه پ بود، او به  درگذر می  پادشاه و چون39. متنکر نمود

 دار و اگر   مرد را نگاه این:   آورد و گفت  را نزد من ، کسی  کرده  میل  شخصی  و  اینک  رفت جنگ
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 تو   بنده و چون40 . داد  خواهی  نقره  وزنه  او خواهد بود یا یک  جان  عوض  تو به مفقود شود جان
.   است  تو چنین حکم«:   را گفت  وی  اسرائیل  پادشاه پس» . شد بود، او غایب  می اینجا و آنجا مشغول

ا  او ر  اسرائیل  و پادشاه  خود برداشت  را از چشمان  عصابه  زودی  به پس41» .  دادی'  فتوی خودت
   من  را که  تو مردی چون: گوید  می  چنینخداوند« :   را گفت او وی42.   از انبیاست  یکی  که شناخت

   قوم  عوض  تو به  او و قوم  جان  عوض  تو به ، جان  خود رها کردی  از دست  بودم  سپرده  هالکت به
   سامره  و به  خود رفت  خانه ، به  شده  و مغموم  حال  پریشان  اسرائیل  پادشاه پس43» .او خواهند بود

  . شد داخل
  

   به  در یزرعیل ، تاکستانی  یزرعیلی ابوت ن  شد که  امور، واقع و بعد از این21    

 خود را  تاکستان«:  ، گفت  کرده  را خطاب و اخاب، نابوت2.  ، داشت  سامره ، پادشاه  قصر اخاب پهلوی
   آن  عوض ، و به  است  من  خانه  بشود زیرا نزدیک  من ، برای  کاری  تا باغ سبزی  بده  من به

» . داد  خواهم  را نقره  پسند آید قیمتش  داد، یا اگر در نظرت تو خواهم   به  نیکوتر از آن تاکستانی
   اخاب پس4 ».  تو بدهم  اجداد خود را به رث ا کهخداوند  از   حاشا بر من«:    گفت  اخاب  به نابوت3
   خود رفت  خانه ، به  شده  و مغموم  حال  بود، پریشان  او گفته  به  یزرعیلی  نابوت  که  سخنی  سبب به

 را  ، رویش و بر بستر خود دراز شده» . داد  تو نخواهم  اجداد خود را به ارث«:  بود زیرا گفته
  . نخورد برگردانید و طعام

   طعام  که  است شان تو چرا پری روح«:   را گفت ، وی  آمده  نزد وی ، ایزابل و زنش5  
  تاکستان:  ، گفتم  کرده  را خطاب  یزرعیلی بوت نا  که  جهت از این«:   را گفت او وی6 »؟ خوری نمی

 داد، و او   تو خواهم  به  دیگری ، تاکستان  آن  عوض  به  یا اگر بخواهی  بده  من  به  نقره خود را به
   بر اسرائیل نآیا تو اآل«:   او گفت  به  ایزابل زنش7 ». دهم  تو نمی  خود را به کستان تا  داد که جواب

 تو   را به  یزرعیلی  نابوت  تاکستان من.  باشد  خوش ؟ برخیز و غذا بخور و دلت کنی  می سلطنت
  ». داد خواهم

   را نزد مشایخ  و مکتوب  ساخت  مهر او مختوم  را به ، آن  نوشته  اخاب  اسم  به  مکتوبی آنگاه8  
  به«:   نوشت  مضمون بدین  و در مکتوب9 . بودند، فرستاد  ساکن  در شهرش  با نابوت  که و نجبایی

   او وا دارید که  را پیش بلیعال و دو نفر از بنی10.  بنشانید  صدر قوم  را به  کنید و نابوت  اعالن روزه
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، سنگسار   کشیده  او را بیرون پس.  ای  را کفر گفته  تو خدا و پادشاه ، بگویند که  داده بر او شهادت
   بودند، موافق  ساکن  در شهر وی  که  و نجبایی  مشایخ ، یعنی  شهرش  اهل پس11 ».کنید تا بمیرد

 بود،   کرده ال ارس  نزد ایشان  که  مکتوبی  مضمون ، و بر حسب  فرستاده  نزد ایشان  ایزابل  که پیغامی
  یعالبل و دو نفر از بنی13 . نشانیدند  را در صدر قوم نابوت،   کرده  اعالن  روزه و به12 . آوردند  عمل به

  ، گفتند که  داده  شهادت  بر نابوت  حضور قوم  به  بلیعال  مردان  نشستند و آن  وی ، پیش درآمده
 را سنگسار کردند تا  ، وی  کشیده ، و او را از شهر بیرون»  است  کفر گفته  بر خدا و پادشاه نابوت«

  .  است و مرده   سنگسار شده  نابوت ، گفتند که  فرستاده و نزد ایزابل14. بمرد
برخیز «:   گفت  اخاب  به ، ایزابل  است ، و مرده  سنگسار شده  نابوت  شنید که  ایزابل و چون15  

   نابوت  شو، زیرا که  بدهد، متصرف  نقره  تو به  را به  آن  او نخواست  را که  یزرعیل  نابوت و تاکستان
  ، به برخاسته  ، اخاب  است  مرده  نابوت د که شنی  اخاب و چون16 ».  است  مرده  بلکه  نیست زنده
  . فرود آمد  یزرعیلی  تاکستان نابوت  تصرف جهت

  ، پادشاه  اخاب  مالقات برخیز و برای«18 : ، گفت  شده  نازل بی تش  نزد ایلیایخداوند  و کالم17  
ا فرود شد تا  آنج  به ه ک  است  نابوت  او در تاکستان اینک. ، فرود شو  است  در سامره  که اسرائیل

   و هم  نمودی  قتل آیا هم: گوید  می  چنینخداوند، بگو   کرده و او را خطاب19 . شود  را متصرف آن
   خون  سگان  که در جایی: گوید  می  چنینخداوند، بگو   کرده ؟ و باز او را خطاب  شدی متصرف
  ».د تو را نیز خواهند لیسی  خون  را لیسیدند، سگان نابوت

 زیرا   تو را یافتم بلی«:  داد او جواب» ؟ ، آیا مرا یافتی  من  دشمن ای«:   ایلیا گفت  به اخاب20  
، تو   بر تو بال آورده  من اینک21 . ، بجا آوری  بد استخداوند در نظر   تا آنچه ای تو خود را فروخته
   منقطع ر اسرائیل آزاد د  و خواه وس محب  هر مرد را خواه ، و از اخاب  ساخت  خواهم را بالکل هالک

   اخیا خواهم  بعشا ابن  و مانند خاندان نباط  بن  یربعام  خاندان  تو را مثل و خاندان22 .  ساخت خواهم
  و درباره23 ». ای  ساخته  گناه  را مرتکب یل، و اسرائ  آورده  هیجان  مرا به  خشم  اینکه  سبب  به ساخت
  هر که24 .ورد خواهند خ  را نزد حصار یزرعیل سگان ایزابل«:  ، گفت  نموده تکلم خداوند نیز  ایزابل

  ». هوا بخورند  را در صحرا بمیرد، مرغان  بخورند و هر که  در شهر بمیرد، سگان  اخاب را از کسان
   بد استخداوند در نظر   آنچه  بجا آوردن  را برای  خویشتن  که  اخاب  نبود مثل و کسی25  

   آنچه مود، برحسبن  بسیار می  بتها رجاسات و در پیروی26 . او را اغوا نمود  ایزابل و زنش،  روختف
  .کردند  بود، می  نموده  اخراج اسرائیل  را از حضور بنی  ایشانخداوند   کهاموریانی
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  ه در بر کرد و روز ، پالس  زده  خود را چاک  را شنید، جامه  سخنان  این  اخاب و چون27  
،   شده  نازل بی تش  بر ایلیایخداوند   کالم نگاه28.  رفت  می  راه  سکوت  خوابید و به ، بر پالس گرفته
 جهت که در   از این پس؟   است  شده  متواضع  حضور من  به  چگونه  را دیدیآیا اخاب«29 : گفت

 بال را بر  ، این  پسرش  در ایام ، لیکن آورم  نمی  وی  بال را در ایام نماید، این  می  تواضعحضور من
  ». گردانید  خواهم  عارض خاندانش

  

،   سوم و در سال2 . نبود  جنگ  و اسرائیل  ارام ان در می  که  گذشت  سال و سه22    

:   خود گفت  خادمان  به  اسرائیل و پادشاه3 . فرود آمد  اسرائیل  نزد پادشاه یهودا ، پادشاه یهوشافاط
   غافل  ارام  پادشاه  از دست  و ما از گرفتنش  ماست  جلعاد از آن  راموت د کهدانی آیا نمی«

و »  آمد؟  خواهی  جنگ  جلعاد برای  راموت  به  من آیا همراه«:   گفت  یهوشافاط  به پس4» ؟ باشیم می
،   من  سواران تو و  قوم ، چون  من  تو و قوم ، چون من «  داد که  را جواب  اسرائیل  پادشاه یهوشافاط

  ».باشند  تو می  سواران چون
و 6 ».  نمایی  مسألتخداوند   امروز از کالم تمنا اینکه«:   گفت  اسرائیل  پادشاه  به و یهوشافاط5  
   جلعاد برای  راموت آیا به«:   گفت  ایشان ، به  کرده  قدر چهارصد نفر از انبیا جمع  به  اسرائیل پادشاه
 خواهد  یم تسل  پادشاه  دست  را به  و خداوند آن برآی«:  گفتند ایشان» ؟  ایستم یا باز  بروم جنگ
و 8 »؟  نماییم  تا از او سؤال نیست خداوندآیا در اینجا غیر از اینها نبی «:   گفت اما یهوشافاط7 ».نمود

 او از   واسطه  به  که  هست  یمله  میکایا ابن  مرد دیگر، یعنی یک«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل پادشاه
کند،   نمی  نبوت  نیکویی  به  من  درباره  زیرا که  دارم  از او نفرت  من لیکن.  کرد  توان  مسألتخداوند
   از خواجه  یکی  اسرائیل  پادشاه پس9 ». نگوید  چنین پادشاه«:   گفت طو یهوشافا» .  بدی بلکه به

 و   اسرائیل و پادشاه10 ».  حاضر کن  زودی  را به له یم ابنیکایا م«:  ، گفت  خود را خوانده رایانس
  ، نزد دهنه  وسیع  خود در جای ، بر کرسی  خود را پوشیده  لباس  یهودا، هر یکی ، پادشاه یهوشافاط

   کنعنه و صدقیا ابن11 .کردند  می  نبوت  حضور ایشان به انبیا   بودند، و جمیع  نشسته  سامره دروازه
 زد تا   اینها خواهی  را بهارامیان: گوید  می  چنینخداوند«:  ، گفت  خود ساخته  برای  آهنین شاخهای

 و فیروز شو زیرا    جلعاد برآی  راموت به«: گفتند  می ، چنین  کرده  انبیا نبوت و جمیع12 ». شوند تلف
  ». خواهد نمود  تسلیم  پادشاه  دست  را به  آنخداوند
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   یک  انبیا به اینک«:  ، گفت  کرده  بود، او را خطاب  میکایا رفته  طلبیدن ای بر  که و قاصدی13  
» . نیکو بگو  باشد و سخنی  از ایشان  یکی  کالم  تو مثل  کالم پس. گویند  نیکو می  پادشاه  درباره زبان

  ».  گفت خواهم را   بگوید همان  من  بهخداوند هر آنچه   که  قسمخداوند   حیات به«:  میکایا گفت14
   جلعاد برای  راموت  میکایا، آیا به ای«:   را گفت  وی  رسید، پادشاه  نزد پادشاه  چون پس15  
  دست   را به  آنخداوندو .  و فیروز شو برآی«:   گفت  وی او در جواب» .  یا باز ایستیم  برویم جنگ
،   یهوه  اسم  به  که  بدهم  تو را قسم رتبهچند م«:   را گفت  وی پادشاه16 ». خواهد کرد  تسلیم پادشاه

   شبان  که ای  گله  را مثل  اسرائیل تمامی«:  او گفت17» ؟  نگویی  من  به  است  راست غیر از آنچه
   به  سالمتی  به  هر کس  ندارند، پس اینها صاحب:  گفتخداوند  و    دیدم ندارد بر کوهها پراکنده

   به  من  درباره  که آیا تو را نگفتم«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل دشاهو پا18 ». خود برگردد خانه
  »؟  بدی  به کند بلکه  نمی  نبوت نیکویی
   و تمامی  دیدم  خود نشسته  را بر کرسیخداوند  من:  را بشنوخداوند   کالم پس«:  او گفت19  

 را   اخاب  که کیست:   گفتخداوندو 20 . بودند  ایستاده  و چپ  راست رف ط  به لشکر آسمان نزد وی
   آنطور تکلم  به  و دیگری راند  اینطور سخن  به و یکی. ، بیفتد  جلعاد برآمده  راموت اغوا نماید تا به

و 22 . کنم  او را اغوا می من:  و گفتبایستاد  خداوند حضور  ، به  آمده بیرون) پلید (  روح و آن21 .نمود
   انبیایش  جمیع  و در دهان روم  می  بیرون  من  داد که  چیز؟ او جواب  چه به:   را گفت  ویخداوند
 .  بکن  برو و چنین پس.   توانست  کرد و خواهی  را اغوا خواهی وی:  او گفت.  بود  خواهم  کاذب روح

 تو  باره درخداوند و   است  تو گذاشته  انبیای  این  جمیع  در دهان  کاذب  روحیخداوند  ن اآل پس23
  ».  بد گفته است سخن

   کدام  بهخداوند  روح«:   رخسار میکایا زد و گفت ، به  آمده  نزدیک  کنعنه  صدقیا ابن آنگاه24  
   به  که  در روزی اینک«:  داد میکایا جواب25 » گوید؟  تو سخن  تا به  تو رفت  سوی  به  از نزد من راه

:   گفت  اسرائیل و پادشاه26 ». دید  را خواهی ، آن  کنی نهانپ، خود را   شده  داخل  اندرونی حجره
   چنین و بگو پادشاه27 . ببر ، پسر پادشاه  شهر و یوآش ، حاکم میکایا را بگیر و او را نزد آمون«

   به ید تا من بپرور  تنگی  و آب  تنگی  نان  بیندازید و او را به  را در زندان  شخص این: فرماید می
   تکلم  من  بهخداوند،   کنی  مراجعت  سالمتی  به الواقع اگر فی«:  میکایا گفت28 ».  برگردم سالمتی
  ». جمیعا بشنوید  قوم ای«:  و گفت» .  است ننموده
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  و پادشاه30 .عاد برآمدند جل  راموت  یهودا به ، پادشاه  و یهوشافاط  اسرائیل و پادشاه29  
» .  خود را بپوش  و تو لباس روم  می  جنگ ، به  خود را متنکر ساخته نم«:   گفت  یهوشافاط  به اسرائیل

 و دو سردار   سی  ارام و پادشاه31 .  رفت  جنگ ، به را متنکر ساخته خود   اسرائیل  پادشاه پس
   جنگ  فقط  اسرائیل اه با پادش ، بلکه  با بزرگ  و نه  با کوچک نه«:  ، گفت  خود را امر کرده های ارابه

» .  است  اسرائیل  پادشاه یقینا این«:  را دیدند، گفتند ها یهوشافاط  ارابه  سرداران و چون32 ».نمایید
  ها دیدند که  ارابه  سرداران و چون33 . فریاد برآورد شافاط نمایند و یهو  برگشتند تا با او جنگ پس

،   کشیده  غرض  خود را بدون  کمان اما کسی34 . او برگشتند ، از تعاقب  نیست ل اسرائی او پادشاه
 و مرا   خود را بگردان دست«:   خود گفت ران  ارابه  زد، و او به  زره های  وصله  را میان  اسرائیل پادشاه

 را در   شد و پادشاه  سخت  روز جنگ و در آن35 ».  شدم  مجروح  ببر زیرا که روناز لشکر بی
 .  ریخت  ارابه  میان  به  زخمش  مرد و خون  غروب داشتند؛ و وقت می برپا   ارامیان  مقابل  به اش ارابه

   والیت  به  شهر خود و هر کس  به هر کس«: ، گفتند  در لشکر ندا در داده  آفتاب  غروب و هنگام36
و 38 . کردند  دفن  را در سامره ادشاه آوردند و پ  سامره  مرد و او را به و پادشاه37» . برگردد خویش

   کالمی  او را شستند، برحسب  را لیسیدند و اسلحه  خونش  شستند و سگان  سامره  را در برکه ابهار
   و تمامی  ساخت  که  عاجی  او کرد و خانه  و هر چه  اخاب  وقایع و بقیه39 . بود گفتهخداوند   که

  اخاب پس40 .  نیست مکتوب   اسرائیل دشاهـان پا  ایام  تواریـخ  بنا کـرد، آیا در کتاب  که شهرهایی
  . نمود  سلطنت  جایش ، اخزیا به با اجداد خود خوابید و پسرش

و 42.  شد  بر یهودا پادشاه  اسرائیل ، پادشاه  اخاب  چهارم  آسا در سال  بن و یهوشافاط41  
 کرد  طنت سل  در اورشلیم  سال  و پنج  نمود و بیست  آغاز سلطنت  بود که  ساله  و پنج  سی یهوشافاط

، از آنها   نموده ، آسا سلوک  پدرش  طریقهای و در تمامی43 .، بود حی دختر شل  عزوبه  مادرش و اسم
   بلند برداشته  مکانهای آورد، مگر اینکه  بود، بجا می راستخداوند  در نظر  نمود و آنچه تجاوز نمی
 با  و یهوشافاط44 . سوزانیدند همیذرانیدند و بخور  گ  همی  بلند قربانی  در مکانهای نشد و قوم

  . کرد  صلح  اسرائیل پادشاه
ام  کرد، آیا در کتاب تواریخ ای  که  نمود و جنگهایی  که  و تهوری  یهوشافاط  وقایع و بقیه45  

 بودند، آنها را از   مانده ، آسا باقی  پدرش  از ایام  که  الواطی و بقیه46 ؟  نیست پادشاهان یهودا مکتوب
  .  نابود ساخت نزمی
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   کشتیهای و یهوشافاط48 .کرد  می  پادشاهی  وکیلی  نبود، لیکن ، پادشاهی و در ادوم47  
 جابر  یون اوفیر بروند، اما نرفتند زیرا کشتیها در عص  طال به  آوردن  جهت  تا به  ساخت ترشیشی
 تو در   با بندگان  من ندگان ب بگذار که«:   گفت  یهوشافاط  به  اخاب  اخزیا ابن آنگاه49 . شکست

 در شهر   با اجداد خود خوابید و با اجدادش و یهوشافاط50 . نکرد قبول اما یهوشافاط» .کشتیها بروند
  . نمود  سلطنت  در جایش ، یهورام  شد و پسرش ، داود دفن پدرش
   پادشاه  سامره در  یهودا بر اسرائیل ، پادشاه  هفدهم یهوشافاط  در سال  اخاب و اخزیا ابن51  

  آورد و به  ناپسند بود، بجا میخداوند درنظر  و آنچه52.  نمود  پادشاهی  بر اسرائیل شد، و دو سال
 بود،   ساخته ناه گ  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط  بن  یربعام  و طریق  مادرش  و طریق  پدرش طریق
   نموده  عمل  پدرش  هر چه  کرد و بر حسب ، او را عبادت  نموده  را خدمت و بعل53 .نمود  می سلوک

  . آورد  هیجان  را به  اسرائیل  خدای  یهوه بود، خشم
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   Kings 2- پادشاهان  دوم کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده550 و حدودا سال یهودیان سنتی می گویند نویسنده ارمیا

   است قبل از میالد نوشته شده550  و حدودا سالی گویند نویسنده کتاب نامعلومسایرین م
  

   باالخانه و اخزیا از پنجره2.  شدند  عاصی  بر اسرائیل ، موآب  اخاب و بعد از وفات1    

  نزد بعل«:   گفت  ایشان ، به  نموده  را روانه  رسوالن پس. ، بیمار شد  بود افتاده  در سامره خود که
   بهخداوند  و فرشته3 »؟  یافت  شفا خواهم  مرض از این  آیا ، بپرسید که  رفته  عقرون ، خدای زبوب
   آیا از این  بگو که  ایشان ، به  برآمده  مالقات رسوالن پادشاه سامره برخیز و به«:   گفت  تشبی ایلیای
روید؟   می  عقرون ، خدای  زبوب  از بعل  نمودن  سؤال ، شما برای  نیست  در اسرائیل  خدایی  که جهت

   خواهی  البته  شد بلکه ، فرود نخواهی  برآمدی  بر آن  که از بستری: گوید  می  چنینداوندخ  پس4
  ».مرد

 در  ایشان6 »چرا برگشتید؟«:   گفت  ایشان ه برگشتند و او ب  نزد وی  و رسوالن و ایلیا رفت5  
 شما را   که دشاهیبروید و نزد پا:  ، ما را گفت  ما برآمده  مالقات  به شخصی«:  گفتند  وی جواب

 در   خدایی  که  جهت آیا از این: فرماید  می چنینخداوند : ، او را گویید  کرده ، مراجعت  است فرستاده
   از بستری ؟ بنابراین فرستی  می  عقرون ، خدای  زبوب  از بعل  نمودن  سؤال ، تو برای  نیست اسرائیل

   شخصی هیأت«:   گفت  ایشان او به7 ». مرد  خواهی البته   شد بلکه ، فرود نخواهی  برآمدی  آن  به که
:  دادند  او را جواب ایشان8 » بود؟  چگونه  شما گفت  را به ن سخنا  شما برآمد و این  مالقات  به که
  ».  است  تشبی ایلیای«:  او گفت» . بود  بسته  بر کمرش دار بود و کمربند چرمی مرد موی«

 او بر   که  آمد در حالتی  فرستاد و او نزد وی  نزد وی  نفرش  را با پنجاه  سردار پنجاهه آنگاه9  
ایلیا در 10 »؟  زیر آی گوید به  می ، پادشاه مرد خدا ای «  کرد که  عرض  وی  بود و به  نشسته  کوه قله

  پنجاه، تو را و   شده  نازل  از آسمان ، آتش  مرد خدا هستم اگر من«:   گفت  سردار پنجاهه جواب
  .  را بسوخت  نفرش ، او را و پنجاه  شده  نازل  از آسمان  آتش پس» . را بسوزاند نفرت

،   کرده  را خطاب  فرستاد و او وی  نزد وی  نفرش  دیگر را با پنجاه و باز سردار پنجاهه11  
   ایشان  در جوابایلیا12 »؟ ر آی زی  به  زودی  به فرماید که  می  چنین  مرد خدا، پادشاه ای«:  گفت

  یکمفصل / دوم پادشاهان کتاب



559 

  پس» . را بسوزاند  نفرت ، تو را و پنجاه  شده  نازل  از آسمان ، آتش  مرد خدا هستم اگر من«:  گفت
  .  را بسوخت  نفرش ، او را و پنجاه  شده  نازل  خدا از آسمان آتش

زد ایلیا ، ن  آمده  سوم  فرستاد و سردار پنجاهه  نفرش  را با پنجاه  سوم  سردار پنجاهه پس13  
   پنجاه  این  و جان  من  جان  مرد خدا، تمنا اینکه ای «  که ، گفت  نموده  زانو درآمد و از او التماس به
   اول  دو سردار پنجاهه ، آن  شده  نازل  از آسمان  آتش اینک14 . در نظر تو عزیز باشد ر بندگانتنف

   بهخداوند  و فرشته15 ». در نظر تو عزیز باشد ن م  جان ن سوزانید؛ اما اآل  ایشان های را با پنجاهه
و 16 . فرود شد  نزد پادشاه  وی همراه،   برخاسته پس» .  و از او مترس  زیر آی  او به همراه«:  ایلیا گفت

   عقرون ، خدای  زبوب  تا از بعل  فرستادی  رسوالن چونکه: گوید  می چنین خداوند«:   را گفت وی
  ؟ بنابراین  نمایی  او سؤال  از کالم  نبود که  خدایی  در اسرائیل  بود که  سبب  از این نمایند، آیا سؤال

  ». مرد  خواهی  شد البته ، فرود نخواهی  برآمدی  آن  به  که از بستری
   بن  یهورام  دوم  در سال  بود، مرد و یهورام  ایلیا گفته  بهخداوند   که  کالمی  او موافق پس17  

   اخزیا که  اعمال و بقیه18 . نبود  او را پسری  شد، زیرا که  پادشاه  یهودا در جایش ، پادشاه یهوشافاط
  ؟  نیست  مکتوب کرد، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل

  

   شد که  باال برد، واقع  آسمان گردباد به  ایلیا را در  نمود که  ارادهخداوند  و چون2    

  مرا به خداوند، زیرا  در اینجا بمان«:   گفت  الیشع و ایلیا به2 . شدند  روانه ز جلجال ا و الیشعایلیا 
» . نکنم   تو را ترک  که  قسم  خودت  و حیات  یهوه  حیات به«:   گفت الیشع» .  است  فرستاده ئیل بیت
 را  ، وی  آمده  بیرون ع بودند، نزد الیش ئیل  در بیت  که  انبیایی و پسران3 . رفتند ئیل  بیت  به پس

  من«:  او گفت» ؟  سر تو خواهد برداشت  تو را از فوق  آقایخداوند امروز   که دانی آیا می«: گفتند
  ». باشید ؛ خاموش دانم  می هم

او » .  است  اریحا فرستاده  مرا بهخداوند زیرا   در اینجا بمان  الیشع ای«:   او گفت و ایلیا به4  
و 5 . اریحا آمدند  به پس» .  نکنم ک تو را تر  که  قسم  خودت  حیات  و به  یهوه ات حی به«:  گفت

، خداوند امروز   که دانی آیا می«:  را گفتند ، وی  آمده  در اریحا بودند، نزد الیشع  که  انبیایی پسران
  ».ید باش ؛ خاموش دانم  می  هم من«:  او گفت» دارد؟  سر تو برمی  تو را از فوق آقای
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  به«:  او گفت» .  است  فرستاده  اردن  مرا بهخداوند زیرا  در اینجا بمان«:   را گفت و ایلیا وی6  
و 7 . شدند  روانه  ایشان  هردوی  پس».  نکنم  تو را ترک  که  قسم  خودت  حیات  و به  یهوه حیات
 . بودند  ایستاده دن نزد ار ند و ایشان از دور ایستاد  ایشان ، در مقابل  انبیا رفته  نفر از پسران پنجاه

   شکافته  طرف  و آن  طرف  این  به  را زد که ، آب  را پیچیده  و آن  را گرفت  خویش  ایلیا ردای پس8
  . عبور نمودند  بر خشکی  ایشان شد و هردوی

 از  ، پیش و بکنم ت  برای خواهی  می  را که آنچه«:   گفت  الیشع ، ایلیا به  ایشان و بعد از گذشتن9  
او 10 ». بشود  تو بر من  روح  مضاعف بنصی«:   گفت الیشع» . ، بخواه  شوم  از نزد تو برداشته آنکه
   چنین ، از برایت  مرا ببینی  شوم  از نزد تو برداشته  که اما اگر حینی!   خواستی چیز دشواری«:  گفت

 و   آتشین  ارابه کردند، اینک تند و گفتگو میرف  می  ایشان و چون11 ».خواهد شدخواهد شد واال ن
  و چون12 . صعود نمود  آسمان در گردباد به را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا   آتشین ایشان اسبان
 او را  پـس» !  و سوارانش  اسرائیـل ارابه!   پدرم ای!   پدرم ای «  را بدید، فریاد برآورد که  این الیشع

  . زد  چاک  دو حصـه  را به ، آن ـود را گرفتـه خ دیگـر ندید و جامه
   ردای پس14.  ایستاد دن ار  کناره  به  و برگشته  بود، برداشت  از او افتاده  ایلیا را که و ردای13  

 او نیز  و چون» ؟  ایلیا کجاست  خدای یهوه«:  ، گفت  را زده  و آب  بود، گرفت  از او افتاده ایلیا را که
  . عبور نمود  شد و الیشع  شکافته  طرف  و آن  طرف  این ه را زد، ب آب

   ایلیا بر الیشع روح«:  او در اریحا بودند او را دیدند، گفتند  روبروی  انبیا که  پسران و چون15  
   حال اینک«: و او را گفتند16.  نمودند  تعظیم  زمین ، او را رو به  آمده  وی  مالقات و برای» .باشد می

   تو را جستجو نمایند؛ شاید روح  بروند و آقای  ایشان  هستند؛ تمنا اینکه  مرد قوی  پنجاه گانتبا بند
» .مفرستید«:  او گفت» . باشد ها انداخته  از دره  از کوهها یا در یکی  یکی ، به  او را برداشتهخداوند

 نفر فرستادند و   پنجاه پس» .بفرستید«:  ، گفت  شده  خجل  نمودند که  ابرام  بر وی  حدی اما به17
 نزد  نمود، ایشان  می  او در اریحا توقف و چون18 .ستجو نمودند، اما او را نیافتند روز ج  سه ایشان
  » نروید؟  که آیا شما را نگفتم«:   گفت  ایشان  برگشتند و او به وی

  بیند؛ لیکن  ما می ای آق  چنانکه  شهر نیکوست  موضع اینک«:  گفتند  الیشع  شهر به و اهل19  
  ن در آ ، نمک  آورده  نوی  طشت نزد من«:  او گفت20 ».  است حاصل  بی ناگوار و زمینش  آبش

:   و گفت  انداخت  را در آن ، نمک  رفته  بیرون  آب و او نزد چشمه21 . آوردند  برایش پس» .بگذارید
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 ». پدید نیاید  از آن حاصلی ا بی ی ر دیگر مرگ با  که  را شفا دادم  آب این: گوید  می چنینخداوند « 
  .  بود، شفا یافت  گفته  الیشع  که  سخنی  امروز برحسب  تا به  آب پس22

   از شهر بیرون  کوچک آمد، اطفال  برمی  راه  او به و چون.  برآمد ئیل  بیت و از آنجا به23  
  ، ایشان  برگشته  عقب و او به24 »!  برآی  کچل یا!   برآی  کچل یا«: ، گفتند  نموده ، او را سخریه آمده

 و دو پسر از   چهل،  آمده  بیرون  از جنگل  کرد؛ و دو خرس  لعنت  یهوه  اسم  را به را دید و ایشان
  . نمود  مراجعت  سامره  و از آنجا به  رفت  کرمل  کوه و از آنجا به25 . بدرید ایشان

  

 بر   یهودا در سامره ، پادشاه  یهوشافاط هجدهم   در سال  اخاب  بن و یهورام3    

   ناپسند بود بهخداوند در نظر  و آنچه2 . کرد  پادشاهی  سال ود و دوازده نم  آغاز سلطنت اسرائیل
.  بود، دور کرد  ساخته  پدرش  را که  بعل  تمثال  زیرا که  پدر و مادرش  مثل آورد، اما نه  می عمل

   دوری ، از آن  بود، چسبیده  ساخته  گناه  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط  بن ام یربع  گناهان  به لیکن3
  .نورزید
  و صدهزار  صدهزار بره  اسرائیل  پادشاه  بود و به  مواشی ، صاحب  موآب و میشع، پادشاه4  

.  شد  عاصی ل اسرائی  بر پادشاه  موآب ، پادشاه  اخاب و بعد از وفات5 .نمود  آنها ادا می  با پشم قوچ
 و نزد  و رفت7 . دید  را سان  اسرائیل ، تمامی  شده  بیرون  از سامره  پادشاه  یهورام  وقت و در آن6

   من آیا همراه.   است  شده  عاصی  بر من  موآب پادشاه«:  ، گفت  یهودا فرستاده ، پادشاه یهوشافاط
   قوم  چون  من  و قوم  تو هستم  چون  آمد، من خواهم«:  او گفت»  آمد؟  خواهی  با موآب  مقاتله برای

  ».  ادوم  بیابان  راه به«:  گفت» ؟  برویم  راه  کدام به«:  او گفت8 ». تو  اسبان  چون  من و و اسبانت
 دور زدند و   روزه ، سفر هفت  شده  روانه  ادوم  یهودا و پادشاه  و پادشاه  اسرائیل  پادشاه پس9  

   که افسوس«:   گفت  اسرائیل و پادشاه10 . نبود  بود، آب  ایشان  همراه ه ک  چارپایانی لشکر و  جهت به
  و یهوشافاط11 ». کند  تسلیم  موآب  دست  را به  تا ایشان  است  را خوانده  پادشاه  سه این دخداون
 از  و یکی» ؟ م نمایی  مسألتخداوند او از   واسطه  تا به  در اینجا نیستخداوند  آیا نبی«:  گفت

،  ریخت  ایلیا می های بر دست  آب  که  شافاط  بن الیشع«:   گفت  در جـواب  اسرائیـل  پادشـاه خادمان
 و   و یهوشافـاط  اسرائیـل  پادشـاه پس» . با اوسـتخداوند   کـالم«:   گفت و یهوشافاط12 ». اینجاست
  . فـرود آمدنـد  نـزد وی  ادوم پادشـاه
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   و انبیای  پدرت ؟ نزد انبیای  کار است مرا با تو چه«:   گفت  اسرائیل  به پادشاه و الیشع13  
 تا   است  را خوانده  پادشاه  سه  اینخداوند، زیرا  نی«:   را گفت  وی  اسرائیل اما پادشاه» . برو مادرت
   حضور وی  به  که ایوت صب  یهوه  حیات به«:   گفت الیشع14 ». نماید  تسلیم  موآب  دست ا به ر ایشان
ظر  تو ن  سوی ، به داشتم  نمی  یهودا را نگاه ، پادشاه  یهوشافاط  احترام  اگر من  که  قسم ام ایستاده

 ساز   مطرب  چون  شد که و واقع» . بیاورید  مطربی  من  برای ناما اآل15 . دیدم  و تو را نمی کردم نمی
 را پر از خندقها   وادی ینا: گوید  می  چنینخداوند«:  فتو او گ16 . آمد بر ویخداوند   زد، دست

 پر   از آب  وادی  نخواهید دید، اما این باد نخواهید دید و باران: گوید  می چنینخداوند زیرا 17 .بساز
  ، بلکه  است  قلیلخداوند در نظر  و این18 . شما بنوشید  شما و بهایم مواشیخواهد شد تا شما و 

   شهرهای  حصاردار و همه  شهرهای و تمامی19 . خواهد کرد  شما تسلیم  دست  به را نیز موآب
   آب های  چشمه  خواهید نمود و جمیع  نیکو را قطع  درختان  و همه  خواهید ساخت  را منهدم بهترین

   در وقت و بامدادان20 ».ید کرد خواه  نیکو را با سنگها خراب  زمین  و هر قطعه را خواهید بست
  .  پر ساخت  را از آب  زمین  آمد و آن  ادوم  از راه  آب ، اینک  هدیه گذرانیدن

  آیند، هر که  برمی  ایشان  مقاتله  برای  پادشاهان  بودند که  موآبیان شنیده  تمامی و چون21  
. کردند   سرحد خود اقامت  شدند و به  بود، جمع  باالتر از آن  و هرکهدش  می  مسلح  جنگ  اسالح به
   خون  را مثل ، آب  طرف  از آن  تابید، موآبیان  آب  بر آن  چون برخاستند و آفتاب  بامدادان پس22

  اند؛ پس ، یکدیگر را کشته  کرده  مقاتله  البته ، پادشاهان  است  خون این«: و گفتند23  دیدند، سرخ
،   برخاسته  رسیدند، اسرائیلیان  اسرائیل گاه لشکر  به اما چون24 ». بشتابید مت غنی  به  موآبیان  ای حال

  ، موآبیان  شده خل دا  ایشان  زمین  شدند، و به  منهزم  از حضور ایشان  دادند که  را شکست موآبیان
  ، آن  سنگ خود را انداخته  هرکس  زمین  ساختند و بر هر قطعه و شهرها را منهدم25 .کشتند را می

  لکن.  نمودند  را قطع  خوب  درختان  را مسدود ساختند، و تمامی  آب های  چشمه را پر کردند و تمام
  و چون26 .، زدند  کرده  را احاطه  آن زاناندا  واگذاشتند و فالخن  را در آن  قیرحارست سنگهای
  دوم ا  تا نزد پادشاه  که  گرفت  شد، هفتصد نفر شمشیرزن  بر او سخت  جنگ  دید که  موآب پادشاه
 نماید،   سلطنت بایست  می  جایش  به  خود را که زاده  پسر نخست پس27 .شکافند، اما نتوانستندرا ب

  پس.  پدید آمد  بر اسرائیل  عظیمی و غیظ.  گذرانید  سوختنی  قربانی  جهت ، او را بر حصار به گرفته
  . کردند  خود مراجعت  زمین ، به  شده  روانه از نزد وی
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 مرد  ، شوهرم ات بنده«:  ، گفت نموده  تضرع  انبیا نزد الیشع  پسران ن از زنا و زنی4    

   بندگی پسر مرا برای تا دو   است ترسید، و طلبکار او آمده می خداوند از  ات  بنده  که دانی و تو می
  یزتکن«:  او گفت» ؟  داری  چه ؟ و در خانه  کنم  تو چه بگو برای«:   را گفت  وی الیشع2 ».خود ببرد

   از تمامی برو و ظرفها از بیرون«:  او گفت3 ».  نیست  از روغن  ظرفی  سوای ی چیز را در خانه
   و پسرانت ، در را بر خودت  شده و داخل4 .  و بسیار بخواه  خالی ، ظرفهای  کن  خود طلب همسایگان

  ». کنار بگذار  پر شود به و هرچه ظرفها بریز   آن ببند و در تمامی
، او   آورده  ظرفها نزد وی  و ایشان  بست ، در را بر خود و پسرانش  رفته  از نزد وی سپ5  

   دیگر نزد من ظرفی«:   خود گفت  از پسران  یکی  بود به  ظرفها را پر کرده و چون6.  ریخت می
دا را خبر  مرد خ ، آن  رفته پس7 . بازایستاد و روغن» .  دیگر نیست ظرفی«:   را گفت او وی» .بیاور
   مانده  از باقی ، تو و پسرانت  خود را ادا کرده  و قرض  را بفروش برو و روغن«:   را گفت و او وی. داد

  ». کنید گذران
 نمود   بر او ابرام  بود که  بزرگ  و در آنجا زنی  رفت  شونیم  به  الیشع  شد که  واقع و روزی8  

   زن  آن پس9. کرد  می  میل  خوردن  نان  جهت  آنجا به  بهنمود،  عبور می  بخورد؛ و هرگاه  طعام که
. گذرد  از نزد ما می  همیشه  که  مرد مقدس خداست  این  که ام  فهمیده اینک«:   شوهر خود گفت به
   درآن  و شمعدانی  و کرسی  و بستر و خوان  بر دیوار بسازیم  کوچک ای  باالخانه  وی  برای پس10

  ». نزد ما آید، در آنجا فرودآید  چون  که نیم بگذرا  وی برای
 خود،   خادم و به12 .، در آنجا خوابید  فرود آمده نه باالخا  آن  آنجا آمد و به  روزی پس11  
  و او به13 . ایستاد  حضور وی خواند، او به او را  و چون» .  را بخوان  زن شونمی این«:   گفت جیحزی
 شود؟   تو چه  برای ؛ پس ای  ما کشیده  را برای  زحمت  این  تمامی  اینک  او بگو که به«:   گفت خادم

و 14 ».  هستم  خود ساکن  قوم در میان  ، من نی«:  او گفت» ؟  داری  یا سردار لشکر کاری آیا با پادشاه
ندارد و    پسری  که یقین«:  کرد  عرض جیحزی»  باید کرد؟  چه  زن  این  برای پس«:  او گفت

، او نزد در   را خوانده  وی پس» . او را بخوان«:   گفت  الیشع آنگاه15 ».  است  سالخورده وهرشش
:  و او گفت» .  گرفت  خواهی  در آغوش ، پسری  حیات  زمان  موافق  وقت در این«:  و گفت16 .ایستاد

  ». مگو  کنیز خود دروغ  مرد خدا به ؛ ای  آقایم  ای نی«
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 او   به  الیشع  که  کالمی  موجب  به  حیات  زمان  موافق  وقت ، در آن  شده له حام  زن  آن پس17  
  . زایید  بود، پسری گفته

  و به19.   رفت نزد پدر خود نزد دروگران   افتاد که  اتفاق  شد روزی  پسر بزرگ  آن و چون18  
 او  پس20 ».ببر   را نزد مادرش وی«:   خود گفت  خادم و او به» !  سر من آه!   سر من آه«:   گفت پدرش

، او   باال رفته  مادرش پس21 . و مرد  تا ظهر نشست  زانوهایش  برد و او به ، نزد مادرش را برداشته
:  ، گفت و شوهر خود را آواز داده22 .  رفت ، بیرون در را بر او بستهرا بر بستر مرد خدا خوابانید و 

:  او گفت23 ».  و برگردم نزد مرد خدا بشتابم تا   از االغها بفرستی ی و االغ  از جوانان  یکی تمنا اینکه«
 را   االغ پس24 ».  است سالمتی«:  گفت» .  است ت سب  و نه  ماه  غره ، نه امروز چرا نزد او بروی«

، نزد   رفته پس25 ». منما  کوتاهی  در راندن نگویم و برو و تا تو را  بران«:   خود گفت  خادم ، به آراسته
  . رسید  کرمل  کوه مرد خدا به

   شونمی  زن  اینک که«:   گفت  خود جیحزی  خادم  مرد خدا او را از دور دید، به و چون  
   و آیا شوهرت  است آیا تو را سالمتی:  را بگو  و وی  بشتاب  وی  استقبال  به  حال پس26. آید می

   رسید، به  کوه  نزد مرد خدا به و چون27» .  است سالمتی«:  او گفت» ؟  است  سالم  و پسرت سالم
  او را واگذار زیرا که«:   آمد تا او را دور کند اما مرد خدا گفت  نزدیک و جیحزی.  چسبید پایهایش
:   گفت و زن28 ».  است ، مرا خبر نداده داشته   مخفی  را از من  اینخداوند و   است  تلخ  در وی جانش

:   گفت  جیحزی  او به پس29 »؟  مده  مرا فریب ، مگر نگفتم م نمود  درخواست یم از آقا آیا پسری«
 مگو  ، او را تحیت  کنی  را مالقات ، برو و اگر کسی  گرفته  دستت  مرا به کمر خود را ببند و عصای«

  فلاما مادر ط30 ». بگذار  طفل  مرا بر روی  عصای و  مده  گوید، جوابش  تو را تحیت و اگر کسی
   زن ، در عقب رخاسته او ب پس» .  نکنم  تو را ترک  که  قسم  خودت  حیات  و به  یهوه  حیات به«:  گفت
 اعتنا   آواز داد و نه  نهاد؛ اما نه  طفل ، عصا را بر روی  رفته  پیش  از ایشان و جیحزی31 . شد روانه
  ». بیدار نشد طفل «  که ، او را خبر داد و گفت  برگشته  وی  استقبال  به پس. نمود

  و چون33 .  است  و بر بستر او خوابیده ده مر  طفل ، دید که  شده  داخل  خانه  به  الیشع پس32  
  . دعا نمودخداوند و نزد   شد، در را بر هر دو بست داخل

 خود   او و دست  خود را بر چشم  و چشم  وی  خود را بر دهان  دراز شد و دهان  بر طفل و برآمده34
   مرتبه  یک ، درخانه و برگشته35 . شد  پسر گرم  و گوشت  گشت  خم ، بر وی  او گذاشته را بر دست

   کرد؛ پس  عطسه  مرتبه  هفت  طفل  شد که  خم ، بر وی  بخرامید و برآمده  طرف  و آن  طرف این
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 او  پس» .  را بخوان  شونمی  زن این«:  ، گفت  را آواز داده و جیحزی36 . خود را باز کرد  چشمان طفل
،   شده  داخل  زن  آن پس37 ».پسر خود را بردار«:   را گفت ی شد، او و  نزد او داخل را خواند و چون

  .  رفت ، بیرون  شد و پسر خود را برداشته  خم  زمین  افتاد و رو به نزد پایهایش
   نشسته  حضور وی  انبیا به ران بود و پس  در زمین و قحطی.   برگشت  جلجال  به و الیشع38  
  و کسی39 ». انبیا بپز  پسران  جهت  به آش را بگذار و   بزرگ دیگ«:   خود گفت  خادم و او به. بودند

 خود را پر  ، دامن  چیده  از آن  بری  و خیارهای  یافت  بری  تا سبزیها بچیند و بوته  صحرا رفت به
   مردمان  آن  برای پس40 . آنها را نشناختند  کرد زیرا که خرد  آش ، آنها را در دیگ  و آمده ساخت

  دیگ در   مرد خدا، مرگ ای«: ، گفتند  خوردند، صدا زده  آش  قدری ریختند تا بخورند و چون
  برای«:   و گفت  انداخت  را در دیگ  آن پس» .آرد بیاورید«:  او گفت41 .و نتوانستند بخورند» ! است
  . نبود  چیز مضر در دیگ  هیچ پس» .خورند بریز تا ب مردم

 جو و   نان  قرص  بیست  نوبر، یعنی  مرد خدا خوراک ، برای  آمده  شلیشه  از بعل و کسی42  
اینقدر را «:   گفت خادمش43 ».تا بخورند   بده  مردم به«:   او گفت پس.  خود آورد ها در کیسه خوشه
  گوید که  می چنینخداوند  تا بخورند، زیرا   بده  مردمان به «: او گفت» ؟  صد نفر بگذارم  پیش چگونه

 خداوند   کالم  موجب  و به  گذاشت  ایشان  پیش پس44 ». خواهد ماند  باقی  و از ایشانخواهند خورد
  . ماند  باقی خوردند و از ایشان

  

  د جاه و بلن  بزرگ  مردی حضور آقایش ، در  ارام ، سردار لشکر پادشاه و نعمان5    

و 2 . بود  ابرص  ولی مرد جبار، شجاع   بود، و آن  داده  را نجات  او ارام  وسیله  بهخداوندبود، زیرا 
 آوردند و او در حضور   اسیری  به  اسرائیل  از زمین  کوچک ، کنیزکی  رفته  بیرون  ارامیان فوجهای

   در سامره  که ای  در حضور نبی  آقایم  که کاش«:   خود گفت  خاتون و به3 .کرد  می  خدمت مان نع زن
:  ، گفت  خود را خبر داده ، آقای  درآمده  کسی پس4» .داد  شفا می  او را از برصش بود که ، می است

بیا برو و «:   گفت  ارام  پادشاه پس5 ».گوید  می  و چنان ، چنین  است  اسرائیل  از والیت  که کنیزی«
  ». فرستم  می ئیل اسرا  پادشاه  برای مکتوبی
 .  خود گرفت  دست  به  لباس  دست  طال و ده  و ششهزار مثقال  نقره  وزنه  شد و ده  روانه پس  

   حضورت  به  مکتوب  این  چون ناآل «  بود که  نوشته  آورد و در آن  اسرائیل  را نزد پادشاه و مکتوب6
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   پادشاه اما چون7 ».  شفا دهی  او را از برصش تا م را نزد تو فرستاد  خود نعمان  بنده برسد، اینک
   کنم  و زنده  بمیرانم  که  خدا هستم آیا من«:  ، گفت  خود را دریده  را خواند لباس  مکتوب اسرائیل

 او   بدانید و ببینید که پس.   شفا بخشم  را از برصش  تا کسی  است  فرستاده  نزد من  شخص  این که
  ».کند ی م  از من جویی بهانه

  ، نزد پادشاه  است  خود را دریده  لباس  اسرائیل  پادشاه ، مرد خدا شنید که  الیشع اما چون8  
  ای  نبی  در اسرائیل  بیایـد تا بداند که ؟ او نزد من  خود را چرا دریدی لباس«:  ، گفت فرستاده
   رسولی و الیشع10 . ایستاد  الیشع ، نزد در خانه  خود آمده های  و ارابه  با اسبان  نعمان پس9 ». هست

،   تو برگشته ه ب  و شو نما و گوشتت  شست  مرتبه برو و در اردن هفت«:  ، گفت  فرستاده نزد وی
   بیرون  نزد من  البته  گفتم اینک«:   و گفت ، رفت  شده  غضبناک اما نعمان11 ». شد طاهر خواهی

   حرکت  برص  خود را بر جای ، و دست  را خوانده هوه خود، ی  خدای ، خواهد ایستاد و اسم آمده
 بهتر   اسرائیل  آبهای ، از جمیع  دمشق  و فرفر، نهرهای آیا ابانه12.  را شفا خواهد داد ، ابرص داده

  اما بندگانش13 .  رفت ، با خشم  برگشته پس» ؟ م تا طاهر شو  و شو نکنم ؟ آیا در آنها شست نیست
 را   بود، آیا آن  گفته  بزرگ  تو را امری  پدر ما، اگر نبی ای«: ، گفتند  کرده را خطاب، او   آمده نزدیک
  پس14 ».و و طاهر ش  و شو کن  شست  است  تو را گفته  چون  زیاده  چند مرتبه ؟ پس آوردی بجا نمی

   گوشت ل او مث  خورد و گوشت  مرد خدا غوطه  کالم  موجب  در اردن به  مرتبه ، هفت فرود شده
  .، طاهر شد  برگشته  کوچک طفل

   حضور وی  شد و به ، داخل  کرده  خود نزد مرد خدا مراجعت  جمعیت  او با تمامی پس15  
 تمنا  و حال.   نیست  خدایی  جز در اسرائیل  زمین  در تمامی  که ام  دانسته ن اآل اینک«:  ، گفت ایستاده
  ام  ایستاده  در حضور وی  که  یهوه  حیات به«:  او گفت16 ». فرمایی   قبول ات  از بنده ای  هدیه اینکه
،  اگرنه«:   گفت و نعمان17.  بپذیرد ابا نمود  نمود که رامو هرچند او را اب» . کرد  نخواهم  قبول  که قسم

   سوختنی  قربانی ات ، بنده  بعد از این  شود زیرا که  داده ات  بنده ، به  دو بار قاطر از خاک  که تمنا این
 تو را عفو  بندهخداوند  امر،  اما در این18 . ر نخواهد گذرانید اال نزد یهوه غی  نزد خدایان و ذبیحه

 کند و   تکیه  من  نماید و بر دست ، در آنجا سجده  شده  داخل  رمون  خانه  به  آقایم  چون فرماید که
   تو را در این  بندهخداوند،   کنم  سجده  رمون ر خانه د  چون ، یعنی  نمایم  سجده  رمون  در خانه من

  ». برو  سالمتی به«:   را گفت او وی19 ».امر عفو فرماید
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  اینک«:   مرد خدا بود گفت  الیشع  خادم  که اما جیحزی20 .  برفت  مسافتی  اندک از نزد ویو   
   قسم  یهوه  حیات به.  نمود  بود، امتناع رده آو  را که  آنچه  ارامی مان نع  این  از دست  از گرفتن قایمآ

 و   شتافت  نعمان  از عقب  جیحزی پس21» .  گرفت  از او خواهم ، چیزی  او دویده  از عقب  من که
آیا «:  آمد و گفت فرود   استقبالش  خود به دود، از ارابه  می  از عقبش  او را دید که  نعمان چون

 از   دو جوان ن اآل اینک: گوید ، می  مرا فرستاده آقایم.   است سالمتی«:  او گفت22 »؟  است سالمتی
   به  لباس  و دو دست  نقره  وزنه  یک اند؛ تمنا اینکه  آمده  نزد من  افرایم  انبیا از کوهستان پسران
  و دو وزنه نمود تا ا  بر او ابرام پس» . بگیر ، دو وزنه  فرموده مرحمت«:   گفت نعمان23» .  بدهی ایشان
   به و چون24 . او بردند  خود نهاد تا پیش ادم و بر دو خ  بست  لباس  با دو دست  را در دو کیسه نقره

،   کرده  را مرخص  اشخاص  و آن  گذاشت ، در خانه  گرفته  ایشان  رسید، آنها را از دست عوفل
  .رفتند

 از کجا   جیحزی ای«:   را گفت  وی  خود ایستاد و الیشع  حضور آقای ، به  شده و او داخل25  
   تو نرفت  همراه  من آیا دل«:   را گفت  وی الیشع26» . بود  نرفته  جایی ات بنده«:  گفت» ؟ آیی می

   و گرفتن  نقره  گرفتن ، وقت  وقت ؟ آیا این  تو برگشت  استقبال  خود به  مرد از ارابه  آن  که هنگامی
   برص نعمان پس27؟   است  و کنیزان ها و غالمان ههاو رم کستانها و گله و تا  زیتون  و باغات لباس

  .  رفت  بیرون  برف  مثل  مبروص و از حضور وی» . ابد خواهد چسبید  تو تا به  ذریت  تو و به به
  

،   ساکنیم ن در حضور تو در آ  که  مکانی اینک «  گفتند که  الیشع  انبیا به و پسران6    

 خود در   برای  و مکانی  از آنجا بگیریم  چوبی  و هریک  برویم  اردن  به پس2 .  است گ ما تن برای
،   فرموده مرحمت«:   گفت  از ایشان و یکی3» .بروید«:  او گفت» .  باشیم  ساکن  تا در آن آنجا بسازیم

   اردن  به شد و چون   روانه  ایشان  همراه پس4 ». آیم می «  داد که او جواب» .ا بی  بندگانت همراه
 افتاد   تبر در آب برید، آهن  تیر را می  از ایشان  یکی  که و هنگامی5 . نمودند رسیدند، چوبها را قطع

و » کجا افتاد؟«:   مرد خدا گفت پس6» . بود  عاریه ، زیرا که  آقایم  ای آه«:  ، گفت و او فریاد کرده
  پس7 . آورد  آب  را روی  و آهن نداخت، در آنجا ا یده بر  داد، او چوبی  نشان  وی  جا را به چون
  .  را گرفت ، آن  خود را دراز کرده  دست پس» . خود بردار برای«:  گفت
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 جا  فالندر «:  ، گفت  کرده  خود مشورت کرد و با بندگان  می  جنگ  با اسرائیل  ارام و پادشاه8  
   از فالن  که با حذر باش«:  ، گفت  فرستاده  اسرائیل هاما مرد خدا نزد پادشا9 ». خواهد بود  من اردوی

 مرد خدا او   که  مکانی  به  اسرائیل و پادشاه10 ».اند  کرده  آنجا نزول  به میان ارا  زیرا که جا گذر نکنی
  . کرد  دو بار محافظت  یکبار و نه ، خود را از آنجا نه  انذار نمود، فرستاده  را از آن را خبر داد و وی

آیا «:   گفت  ایشان ، به  خود را خوانده  شد و خادمان  امر مضطرب  از این  ارام  پادشاه و دل11  
:   گفت  از خادمانش و یکی12 »؟  است اسرائیل   پادشاه  طرف  از ما به  کدام دهید که مرا خبر نمی

 در   که  را از سخنانی  اسرائیل شاه، پاد  است  در اسرائیل  که  نبی  الیشع ، بلکه  نیست  چنین  آقایم ای«
 و او  ، تا بفرستم  او کجاست بروید و ببینید که«:  او گفت13 ».سازد ، مخبر می گویی  خود می هخوابگا

  ها و لشکر عظیمی  و ارابه  سواران پس14 .  است  در دوتان  اینک دادند که او را خبر  پس» . را بگیرم
 زود   خادم مرد خدا صبح و چون15 . نمودند ، شهر را احاطه  آمده بش   وقت بدانجا فرستاد و ایشان

   خادمش پس.  بودند  نموده ها شهر را احاطه  و ارابه  با سواران  لشکری ، اینک  رفت ، بیرون برخاسته
 با  که  آنانی با مایند از   که  زیرا آنانی مترس«:  او گفت16» ؟  بکنیم  چه  آقایم  ای آه«:   را گفت وی

  پس» . او را بگشا تا ببیند  چشمانخداوند  ای«:  ، گفت  دعا کرده و الیشع17 ».ایشانند بیشترند
  های  و ارابه  از سواران  الیشع  اطراف  کوههای  اینک  را گشود و او دید که  خادم  چشمانخداوند
تمنا «:  ، گفت  دعا کردهوندخدا نزد   فرود شدند، الیشع  نزد وی  ایشان و چون18.  ت پر اس آتشین
 مبتال   کوری  به  الیشع  کالم  موجب  را به  ایشان پس» .  مبتال سازی  کوری  را به  گروه  این اینکه

 بیایید و شما را   من از عقب.   نیست  و شهر این  نیست  این راه«:   را گفت ، ایشان و الیشع19 . ساخت
  . آورد  سامره  را به  ایشان پس» .نید رسا طلبید، خواهم  می  که  کسی به

 را بگشا تا   ایشان  چشمانخداوند  ای«:   گفت  شدند، الیشع  وارد سامره  که و هنگامی20  
   پادشاه آنگاه21.  هستند  در سامره  اینک دند که را گشود و دی  ایشان  چشمانخداوند  پس» .ببینند

؛ آیا  مزن«:  او گفت22 »؟ ؟ آیا بزنم  آیا بزنم  پدرم یا«:   گفت  الیشع  را دید، به  ایشان  چون اسرائیل
 بگذار تا   ایشان  پیش  و آب  زد؟ نان ، خواهی ای  خود اسیر کرده  شمشیر و کمان  به  را که کسانی

   برپا کرد و چون  ایشان  برای  بزرگ  ضیافتی پس23 ». خود بروند  بنوشند و نزد آقایبخورند و
   ارام ، فوجهای و بعد از آن.  رفتند  خویش  نزد آقای  کرد که  را مرخص وشیدند، ایشانخوردند و ن

  . نیامدند  اسرائیل  زمین دیگر به

  ششمفصل / دوم پادشاهان کتاب



569 

،  رآمده کرد و ب  لشکر خود را جمع ، تمام  ارام  بنهدد، پادشاه  شد که ، واقع و بعد از این24  
   بودند، به  نموده  را محاصره  آن بود و اینک   در سامره  سخت و قحطی25 . نمود  را محاصره سامره
. شد  می  فروخته  نقره  پاره  پنج ، به  جلغوزه  قاب  ربع  و یک  نقره  هشتاد پاره  به  سر االغی  که حدی

   آقایم ای «: ، گفت  فریاد برآورده  نزد وی نمود، زنی  گذر می  بر باره  اسرائیل  پادشاه و چون26
؟ آیا از   از کجا تو را مدد کنم  تو را مدد نکند، منخداونداگر «:  او گفت27 ». ن، مدد ک پادشاه
   من  به  زن این«:  کرد او عرض»  شد؟ تو را چه«:   او را گفت  پادشاه پس28 »؟ ت یا از چرخش خرمن
  مرا پختیم پسر  پس29 . خورد  و پسر مرا فردا خواهیم م تا امروز او را بخوری پسر خود را بده:  گفت

 ». کرد  اما او پسر خود را پنهان.  تا او را بخوریم  را بده پسرت:   را گفتم  و روز دیگر وی و خوردیم
   دیدند که  و قوم گذشت  می  خود را بدرید و او بر باره  را شنید، رخت  زن  سخن  پادشاه و چون30

   از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من ا بهخد«:  و گفت31 .  دربر داشت  خود پالس زیر لباس در  اینک
،   بود و مشایخ  خود نشسته  در خانه و الیشع32 ». بماند  امروز بر تنش  شافاط ن ب بکند اگر سر الیشع

،   قاصد نزد وی  از رسیدن  را از نزد خود فرستاد و قبل ، کسی  بودند و پادشاه  نشسته همراهش
 جدا کند؟   تا سر مرا از تن  است  فرستاده  پسر قاتل  این بینید که میآیا «:   گفت  مشایخ  به الیشع
 در   آقایش پایهای   قاصد برسد، در را ببندید و او را از در برانید؛ آیا صدای  که  باشید وقتی متوجه
:   رسید و او گفت  قاصد نزد وی ، اینک گفت  می  سخن  ایشان  او هنوز به و چون33 »؟  نیست عقبش

  »؟  انتظار بکشمخداوند  ؛ چرا دیگر برای استخداوند    بال از جانب  این اینک«
  

   فردا مثل گوید که  می  چنینخداوند.  را بشنویدخداوند  کالم«:   گفت و الیشع7    

   فروخته  سامره  نزد دروازه  مثقال  یک  جو به  و دو کیل  مثقال  یک  به  آرد نرم  یک کیل  وقت این
 اگر  اینک«:   مرد خدا گفت نمود در جواب  می  تکیه  وی  بر دست  پادشاه  که و سرداری2» .دشو می

   چشم همانا تو به«:  او گفت»  تواند شد؟  چیز واقع  بسازد، آیا این  در آسمان ها هم پنجرهخداوند 
  ». خورد  نخواهی  دید اما از آن خود خواهی

 تا  ا ما اینجا بنشینیمچر«:  یکدیگر گفتند  بودند و به وازه در  نزد دهنه و چهار مرد مبروص3  
 مرد و اگر   و در آنجا خواهیم  در شهر است ، همانا قحطی  شویم  شهر داخل  به اگر گوییم4 ؟ بمیریم

  اگر ما را زنده.   بیندازیم  ارامیان  اردوی  و خود را به  برویم  حال پس.  مرد ، خواهیم در اینجا بمانیم

 مهفتفصل / دوم پادشاهان کتاب



570 

   برخاستند تا به  شام  وقت پس5» . مرد اگر ما را بکشند، خواهیم ماند و   خواهیم  دارند، زنده گاهن
زیرا 6 . در آنجا نبود  کسی رسیدند اینک   ارامیان  کنار اردوی  به  بروند، اما چون  ارامیان اردوی

   شنوانید و به  ارامیان وی را در ارد  لشکر عظیمی  و صدای  اسبان ها و صدای  ارابه خداوند صدای
  ضد ما اجیر  را به  مصریان  و پادشاهان  حتیان ، پادشاهان  اسرائیل  پادشاه اینک«: یکدیگر گفتند

 و االغها و  ها و اسبان  شام فرار کردند و خیمه  وقت ، به  برخاسته پس7 ». تا بر ما بیایند  است کرده
 کنار   به  مبروصان و آن8 . خود گریختند  جان ، از ترس ردهک   بود ترک  که  طوری  خود را به اردوی

، رفتند   گرفته  و طال و لباس ، از آنجا نقره  نموده  و شرب  شدند و اکل  داخل ای  خیمه ، به اردو آمده
  ، پنهان  نیز بردند؛ و رفته ، از آن  شده  دیگر داخل ای  خیمه ، به  کردند و برگشته و آنها را پنهان

  .کردند
  مانیم  می  و ما خاموش  است ؛ امروز روز بشارت کنیم  نمی ما خوب«:  یکدیگر گفتند پس به9  

   خانه  و به  بیایید برویم ن اآل  ما خواهد رسید؛ پس  به ، بالیی  تأخیر اندازیم  به  صبح و اگر تا روشنایی
  به«: ، گفتند  را مخبر ساخته  و ایشان شهر را صدا زدند ، دربانان  رفته پس10 ».  خبر دهیم پادشاه
، و   شده  بسته  بود مگر اسبان  انسانی  صدای  و نه  کسی  در آنجا نه  و اینک  درآمدیم  ارامیان اردوی

  ». خود  حالت ها به  و خیمه  شده االغها بسته
   در شب ادشاهو پ12 . دادند  اطالع  را در اندرون اه پادش ، خاندان  صدا زده  دربانان پس11  
 خواهند   ما چه  به  ارامیان  که دهم  شما را خبر می  تحقیق به«:   خود گفت  خادمان  و به برخاست

اند و   کرده ، خود را در صحرا پنهان  رفته  از اردو بیرون پس.   هستیم  ما گرسنه دانند که می: کرد
 ». شد  خواهیم  شهر داخل  و به ت گرف هیم خوا  را زنده  آیند، ایشان  از شهر بیرون گویند چون می
اند،   در شهر باقی  که  مانده  باقی  از اسبان  رأس پنج«:   گفت  وی  در جواب  از خادمانش و یکی13

   که  اسرائیل  گروه اند یا مانند تمامی  باقی  در آن  که  اسرائیل  گروه  تمامی  آنها مثل اینک(بگیرند 
   با اسبها گرفتند و پادشاه  دو ارابه پس14» .  نماییم  تا دریافت و بفرستیم) شندبا اند، می  شده هالک
 رفتند و   تا اردن  ایشان  از عقب پس15» . کنید بروید و تحقیق«:  ، گفت  فرستاده  لشکر ارام از عقب
   رسوالن پس.  بود بودند، پر  خود انداخته  از تعجیل  ارامیان  که  و ظروفی  از لباس  راه  تمامی اینک

  . را مخبر ساختند ، پادشاه برگشته
 و دو   مثقال  یک  به  آرد نرم  کیل  کردند و یک  را غارت  ارامیان ، اردوی  رفته  بیرون و قوم16  

 بر   سردار را که  آن و پادشاه17 .  رفت  فروش  بهخداوند موجب کالم   به  مثقال  یک  جو به کیل
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 مرد بر   کردند که  پایمال ، او را نزد دروازه  و خلق  گماشت نمود بر دروازه  می  تکیه  وی دست
   که  نهجی  شد به و واقع18 . فرودآمد  نزد وی  پادشاه ه ک  هنگامی  مرد خدا گفت  که  کالمی حسب

   و یک قال مث  یک  جو به  دو کیل  وقت  این  فردا مثل  بود که ، گفته  کرده  را خطاب مرد خدا، پادشاه
 مرد   سردار در جواب و آن19  خواهد شد،  فروخته  سامره  نزد دروازه  مثقال  یک  به  آرد نرم کیل

 تواند شد؟ و او   امر واقع  این  بگشاید، آیا مثل  در آسمان ها هم  پنجرهخداونداگر :  بود خدا گفته
 شد   واقع  او را همچنین پس20 خورد،   نخواهی آن دید اما از   خود خواهی  چشمان  به  اینک گفت

  . مرد  کردند که  پایمال  او را نزد دروازه زیرا خلق
  

تو و «:  ، گفت  کرده خطاب،  بود  کرده  را زنده  پسرش  که  زنی  به و الیشع8    

   قحطیخداوند شو، زیرا  ، ساکن  شوی  ساکن توانی  می  که ، بروید و در جایی  برخاسته خاندانت
 مرد   کالم ، موافق  برخاسته  زن و آن2» . خواهد شد  واقع  سال  هفت  بر زمین  و هم  است ندهخوا

 شد بعد  و واقع3.  مأوا گزید  سال  هفت لسطینیان ف ، در زمین  خود رفته  نمود و با خاندان خدا، عمل
   آمد تا نزد پادشاه برای رون، بی  کرده  مراجعت  فلسطینیان  از زمین  زن  آن  که  سال  هفت از انقضای

:  گفت نمود و می  مرد خدا گفتگو می ، خادم  با جیحزی و پادشاه4 . نماید  خود استغاثه  و زمین نهخا
   پادشاه  او برای  که و هنگامی5 ». بگو  من ، به  است  بجا آورده  الیشع  را که  عظیمی  اعمال  تمام حال«

   بود، نزد پادشاه  کرده  را زنده  پسرش  که  زنی  نمود، اینک  را زنده ای  مرده  چگونه کرد که  می بیان
 و   است  زن  همان این!   پادشاه  آقایم ای«:   گفت و جیحزی.  نمود  خود استغاثه  و زمین  خانه  جهت به

  داد؛ پس را خبر   پرسید، او وی  از زن  پادشاه و چون6 ».  است  کرد، این  زنده  الیشع  که پسری
   ملک  حاصل  او وتمامی  مایملک تمامی«:  ، گفت  نموده  تعیین  خود را برایش  از خواجگان  یکی پادشاه

  ». او رد نما  به ن تا اآل  است  کرده  را ترک  زمین  که او را از روزی
 مرد  د که، گفتن  او خبر داده و به. ،  بیمار بود  ارام  و بنهدد، پادشاه  رفت  دمشق  به و الیشع7  

   مالقات ، برای  خود گرفته  دست  به ای هدیه«:   گفت  حزائیل  به  پادشاه پس8 .  است خدا اینجا آمده
و 9 »؟  یافت  خود شفا خواهم  مرض ین آیا از ا  نما که  سؤالخداوند او از   واسطه مرد خدا برو و به

   نفایس  شتر از تمامی  بار چهل ، یعنی  خود گرفت دست   به ای ، هدیه  رفته  وی  مالقات  برای حزائیل
،   مرا نزد تو فرستاده  ارام ، بنهدد، پادشاه پسرت«:   ایستاد و گفت  حضور وی ، به و آمده.  دمشق
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  البته: برو و او را بگو«:   را گفت  وی و الیشع10 »؟  یافت  خود شفا خواهم  مرض ینآیا از ا: گوید می
 خود را  و چشم11 ». او خواهد مرد  هرآینه  که است   نموده  مرا اعالمخداوند   لیکن افت ی شفا توانی

  آقایم«:   گفت و حزائیل12 .  مرد خدا بگریست پس.  گردید جل تا خ  نگریست ، بر وی  ساخته خیره
؛  دانم رسانید، می   خواهی اسرائیل  بنی  تو به  را که  ضرری چونکه«:  داد او جواب» کند؟  می چرا گریه

 را   ایشان ، و اطفال  کشت  شمشیر خواهی  را به  ایشان  زد و جوانان  خواهی  را آتش  ایشان های قلعه
   تو که بنده«:   گفت و حزائیل13 ». کرد  خواهی  پاره  را شکم شان ای های  نمود و حامله خرد خواهی

 تو   که  است  نموده  بر منخداوند« :   گفت لیشعا»  بکند؟  عظیمی  عمل  چنین  که ، کیست  است سگ
:   را گفت  خود آمد و او وی ، نزد آقای  شده  روانه  از نزد الیشع پس14» . شد  خواهی  ارام پادشاه

  و در فردای15 ».  یافت  شفا خواهی  البته  که  گفت  من به«:  داد او جواب» ؟  گفت  تو را چه الیشع«
   در جایش  مرد و حزائیل  گسترد که  فرو برد و بر رویش  را در آب  آن  گرفته را  روز، لحاف آن

  . شد پادشاه
 یهودا   هنوز پادشاه  یهوشافاط  که ، وقتی  اسرائیل ، پادشاه  اخاب  بن  پنجم یورام و در سال16  

   و دو ساله شد، سی   پادشاه و چون17 . نمود  یهودا آغاز سلطنت پادشاه،   یهوشافاط  بن بود، یهورام
   خاندان  که  نحوی  به  اسرائیل  پادشاهان  طریق و به18.  کرد  پادشاهی  در اورشلیم  سال بود و هشت

خداوند  در نظر    او بود و آنچه ، زن  دختر اخاب  نمود، زیرا که نمودند سلوک  می  عمل اخاب
 سازد   یهودا را هالک  که  داود نخواست بنده خاطر   بهخداونداما 19 .آورد  می  عمل ناپسند بود، به

   وی و در ایام20 . بدهد ، چراغی  اوقات  را همیشه  او را و پسرانش  بود که  داده  را وعده  وی چونکه
  های  ارابه  با تمامی و یورام21 . کردند  بر خود نصب ، پادشاهی ه شد  یهودا عاصی  از زیر دست ادوم

ها   ارابه  بودند و سرداران  نموده  او را احاطه  را که ، ادومیان  برخاسته و در شب صعیر رفتند  خود به
   یهودا تا امروز عاصی  از زیر دست و ادوم22.  خود فرار کردند های  خیمه  به  داد و قوم را شکست

  ا در کتاب کـرد، آی  و آنچه  یورام  وقایع و بقیه23 . شد  عاصی  وقت  نیز در آن نهاند و لب شده
 خود خوابید و در شهر داود با   با پدران و یورام24 ؟  نیست  یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام تـواریخ
  . کرد  پادشاهی  جایش  اخزیا به و پسرش.  شد  خود دفن پدران

آغاز  یهودا،  ادشاه، پ  یهورام ، اخزیا ابن  اسرائیل ، پادشاه  اخاب  بن  دوازدهم یورام و در سال25  
   پادشاهی  در اورشلیم  سال  بود و یک  و دو ساله  شد، بیست  پادشاه و اخزیا چون26 . نمود سلطنت

   سلوک  اخاب  خاندان  طریق و به27 . بود  اسرائیل  پادشاه ختر عمری عتلیا، د  مادرش کرد و اسم
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   داماد خاندان را کهآورد زی  می  عمل  به  اخاب  خاندان  ناپسند بود، مثلخداوند در نظر  ، آنچه نموده
 و   جلعاد رفت  راموت  به  ارام  پادشاه  با حزائیل  مقاتله  برای  اخاب  بن و با یورام28 . بود اخاب

   که  کرد تا از جراحتهایی  مراجعت  یزرعیل  به  پادشاه و یورام29 . ساختند  را مجروح ، یورام میانارا
و اخزیا . نمود، شفا یابد  می  جنگ  ارام ، پادشاه  با حزائیل  که بودند هنگامی   رسانیده  وی  به ارامیان

   مریض  نماید چونکه  را عیادت  اخاب  بن  فرود آمد تا یورام  یزرئیل  یهودا، به ، پادشاه  یهورام ابن
  .بود
  

  ببند و اینکمر خود را «:   او گفت به ،  انبیا را خوانده  از پسران  یکی  نبی و الیشع9    

  ، ییهو ابن  آنجا رسیدی  به و چون2 .عاد برو جل  راموت ، به  خود گرفته  دست  را به  روغن حقه
   اطاق  و او را به ن برخیزا  برادرانش ، او را از میان  شده  و داخل  را پیدا کن  نمشی  بن یهوشافاط

   تو را به گوید که  می چنینخداوند و  بریز و بگ  سرش ، به  را گرفته  روغن و حقه3 . ببر خلوت
  ». منما  و درنگ ، فرار کن  در را باز کرده پس.   کردم  مسـح  اسرائیـل پادشاهی
   بدانجا رسید، اینک و چون5 .عاد آمد جل  راموت  به  جوان  نبی  آن ، یعنی  جوان  آن پس4  
   یک  کدام به«:  ییهو گفت» .  دارم سخنی سردار با تو  ای«:   بودند و او گفت  لشکر نشسته سرداران
   سرش  را به  شد و روغن  داخل  خانه ، به  او برخاسته پس6 »! سردار  تو ای به«:  گفت»  ما؟ از جمیع
 بر  ، یعنیخداوند   تو را بر قوم گوید که  می  چنین  اسرائیل ، خدای یهوه«:   را گفت ، وی ریخته

   خون  انتقام  زد تا من  را خواهی  خود، اخاب  آقای و خاندان7 .  کردم  مسح  پادشاهی  به رائیلاس
   خاندان و تمامی8 .  بکشم  ایزابل  را از دستخداوند   بندگان  جمیع  خود، انبیا را و خون بندگان
   را منقطع سرائیل در ا ای  و رهاشده  هر مرد را و هر بسته و از اخاب.  خواهند شد  هالک اخاب
 اخیا   بعشا ابن ن و مانند خاندا  نباط  بن  یربعام  خاندان  را مثل  اخاب و خاندان9 .  ساخت همخوا

» . نخواهند بود ای کننده  خواهند خورد و دفن  یزرعیل  را در ملک ، ایزابل و سگان10 .  ساخت خواهم
  . ، بگریخت  در را باز کرده پس

؟ و   است آیا سالمتی«:   وی را گفت  آمد و کسی ن بیرو  خویش  آقای و ییهو نزد بندگان11  
: گفتند12 ».دانید  را می  مرد و کالمش اینشما «:   گفت  ایشان به»  نزد تو آمد؟  چه  برای  دیوانه این

 خداوند   که ، گفت  نموده  تکلم  من  به  و چنان چنین«:   او گفت پس» .  بده ما را اطالع.   نیست چنین«
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  ، هر کدام  نموده  تعجیل  ایشان آنگاه13» .  کردم  مسح  اسرائیل پادشاهی  تو را به: رمایدف  می چنین
  ییهو پادشاه « ، گفتند که  نهادند، و کرنا را نواخته  زینه  روی  را زیر او به ، آن  خود را گرفته رخت
  ». است

  ، راموت  اسرائیل  خود و تمامی م بشورید و یورا  بر یورام  نمشی  بن  یهوشافاط لهذا ییهو ابن14  
 بود   کرده  مراجعت  یزرعیل  به  پادشاه اما یهورام15.  داشتند  می  نگاه  ارام ، پادشاه جلعاد را از حزائیل
نمود،   می ، جنگ  ارام ، پادشاه  با حزائیل  که  بودند وقتی  او رسانیده  به  ارامیان  که تا از جراحتهایی

 رود  ، از شهر بیرون  رها شده  کسی ، مگذارید که  است  شما این اگر رأی«:  یهو گفت ی پس. شفا یابد
   زیرا که  رفت  یزرعیل ، به  سوار شده  ارابه  ییهو به پس16» . خبر برساند  یزرعیل ، به مبادا رفته

  . بود  فرود آمده  یورام  عیادت  یهودا برای  بود و اخزیا، پادشاه  در آنجا بستری یورام
آمد، دید و   می  که  بود، و جمعیت ییهو را وقتی  ایستاده  یزرعیل  بر برج یانی  دیده پس17  
  تا بپرسد که   بفرست  ایشان  استقبال ، به  گرفته سواری«:   گفت و یهورام» . بینم  می جمعیتی«:  گفت

 آیا  فرماید که  می  چنین ادشاهپ«:   و گفت  رفت  وی  استقبال  به  سواری پس18 »؟  است آیا سالمتی
و » . برگرد  من  عقب ؟ به  کار است  چه تو را با سالمتی «  داد که ییهو جواب» ؟  است سالمتی
 فرستاد   سوار دیگری پس19 ».گردد  رسید، اما برنمی د ایشانقاصد نز «  که  گفت  خبر داده بان دیده

تو «:  داد ییهو جواب» ؟  است  آیا سالمتی فرماید که  می  چنین پادشاه«:   آمد و گفت و او نزد ایشان
  نزد ایشان «  که ، گفت  خبر داده بان و دیده20 ». برگرد  من  عقب ؟ به  کار است  چه را با سالمتی

  ».راند  می  دیوانگی  به  زیرا که  است نمشی  ییهو ابن  راندن  مثل گردد و راندن رسید، اما برنمی
 و   اسرائیل ، پادشاه  او را حاضر کردند و یهورام  ارابه پس» .حاضر کنید«:   گفت و یهورام21  

  ، او را در ملک  شده  ییهو بیرون  استقبال  رفتند و به  خود بیرون  بر ارابه  یهودا، هر یک اخزیا، پادشاه
  او جواب» ؟  است متی ییهو آیا سال ای«:  ، ییهو را دید گفت  یهورام و چون22 . یافتند رعیلینابوت یز

  آنگاه23» ؟  اینقدر زیاد است  وی  و جادوگری  ایزابل  مادرت  زناکاری  که  مادامی  سالمتی چه«: داد
و ییهو 24» .  است  اخزیا خیانت ای«:   اخزیا گفت ، فرار کرد و به  خود را برگردانیده ، دست یهورام
 آمد و در   بیرون  تیر از دلش  زد که  یهورام  بازوهای ن، در میا  کشیده  تمام  قوت  خود را به کمان
   یزرعیلی  نابوت  ملک ، در حصه او را برداشته«:   بدقر، سردار خود گفت و ییهو به25 . افتاد خود ارابه

 خداوند،  بودیم ، سوار می  اخاب  پدرش  از عقب  و تو با هم  من  که  وقتی  چگونه بینداز و بیادآور که
 را دیروز   پسرانش  و خون  نابوت  خون هرآینه: گوید میخداوند 26 . او فرمود  را درباره  وحی این
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 او را بردار و  ن اآل پـس.  رسانیـد  خواهـم  تو مکافات  به  ملک  در این که: گوید میخداوند  و  دیدم
  ». بینداز  ملک  او را در اینخداوند   کالم  موجب به

   فرار کرد و ییهو او را تعاقب  بوستان  خانه  راه  را دید، به  یهودا این  پادشاه اخزیا، اما چون27  
ا و او ت) زدند (  است  نزد یبلعام  فراز جور که  به اش  او را بزنید و او را نیز در ارابه ، فرمود که نموده

بردند و او را در مزار    اورشلیم  به  او را در ارابه و خادمانش28 .، در آنجا مرد مجدو فرار کرده
  . کردند  دفن  در شهر داود با پدرانش خودش
  . شد ، اخزیا بر یهودا پادشاه اخاب  بن  یازدهم یورام و در سال29  
 خود کشید و سر   چشمان  به ، سرمه  را شنیده  این  آمد، ایزابل  یزرعیل  ییهو به و چون30  

 را  آیا زمری«:   شد، او گفت  داخل  دروازه  ییهو به چونو 31 .  نگریست ، از پنجره  دادهخود را زینت
   به  که کیست«:  ، گفت  نظر افکنده  پنجره  سوی و او به32 » بود؟ ، سالمتی  خود را کشت قای آ که

او را «:  و او گفت33 . او نظر کردند  سوی  به خواجگان نفر از   دو سه پس» ؟  باشد؟ کیست  من طرف
   شد و او را پایمال پاشیده   بر دیوار و اسبان  از خونش  زیر انداختند و قدری  او را به پس» .بیندازید

 را نظر کنید، و او   ملعون  زن این«:   گفت پس.   گشت  مشغول  و شرب  اکل ، به  شده و داخل34 .کرد
 سر و  تند، جز کاسه رف  کردنش  دفن  برای اما چون35 ».  است  دختر پادشاه ید زیرا که نمای را دفن

   کالم این«:  و او گفت.  را خبر دادند ، وی  برگشته پس36.  از او نیافتند ، چیزی  دست ایپایها و کفه
 را   ایزابل  گوشت  سگان  که ، گفت  نموده  تکلم  تشبی  خود، ایلیای  بنده  واسطه  به  که استخداوند 
   یزرعیل ، در ملک  زمین  روی  به  سرگین  مثل ابل ایز و الش37 . خواهند خورد رعیل یز در ملک

  ».  است  ایزابل  این  که  نخواهند گفت  که  طوری خواهد بود، به
  

 نزد   سامره ، به  نوشته ییهو مکتوبی  پس.  بودند  در سامره و هفتاد پسر اخاب10    

   مکتوب  این  چون ناآل«2 :  گفت،  بودند فرستاده  اخاب ان و مربیان پسر  مشایخ  که  یزرعیل سروران
،   با شما است  و شهر حصاردار و اسلحه ها و اسبان  شما و ارابه  آقای  پسران  شما برسد چونکه به
   بنشانید و به  پدرش ، او را بر کرسی  کرده  خود را انتخاب  آقای  پسران  و نیکوترین  بهترین پس3

   دو پادشاه اینک«:  شدند و گفتند  ترسان  شدت  به اما ایشان4 ». نمایید  خود جنگ  آقای  خانه جهت
   و رئیس  ناظر خانه پس5 » کرد؟  خواهیم  مقاومت ما چگونه   نمایند، پس نتوانستند با او مقاومت
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   ما بفرمایی  به  و هر چه  تو هستیم ما بندگان«: ، گفتند  را نزد ییهو فرستاده  و مربیان شهر و مشایخ
  پس6» . آور  عمل  در نظر تو پسند آید، به آنچه.   ساخت  نخواهیم  را پادشاه  آورد؛ کسی اهیمبجا خو
   مرا خواهید شنید، سرهای  هستید و سخن اگر شما با من«:   و گفت  نوشت  ایشان  دیگر به مکتوبی
  زادگان  پادشاه و آن» . بیایید  یزرعیل  به  نزد من  وقت  این  خود را بگیرید و فردا مثل  آقای پسران

  .بودند کردند، می  می  را تربیت  ایشان  شهر که  هفتاد نفر بودند، نزد بزرگان که
، هر هفتاد نفر را کشتند و   را گرفته زادگان  رسید، پادشاه  نزد ایشان  مکتوب  آن و چون7  
، او را خبر   آمده و قاصدی8 . فرستادند ، نزد وی رعیل یز ، به  را در سبدها گذاشته  ایشان سرهای

 تا   دروازه  نزد دهنه  دو توده آنها را به«:  او گفت» . را آوردند  پادشاه  پسران سرهای«:  داد و گفت
.  هستید شما عادل«:   گفت  قوم  تمامی ، بایستاد و به  رفت  بیرون  چون و بامدادان9 ». بگذارید صبح
  پس10 ؟  است را کشته اینها   جمیع  که اما کیست.  را کشتم، او   خود شوریده  بر آقای  من اینک

 نخواهد   زمین  به ، حرفی  است  گفته  اخاب  خاندان درباره خداوند   کهخداوند   از کالم بدانید که
  و ییهو جمیع11 ».  است ، بجا آورده  ایلیا گفته خود  بنده  واسطه  به  را که آنچهخداوند افتاد و 

 و   و اصدقایش  بزرگانش ، و تمامی  بودند، کشت  در یزرعیل  را که  اخاب  خاندان گانماند باقی
  . نماند  باقی  کسی  را تا از برایش کاهنانش
 رسید،  د شبانانعق  بیت  به  در راه  آمد و چون  سامره ، به  شده ، و روانه  برخاسته پس12  

 اخزیا  برادران«: گفتند» شما کیستید؟«:  ، گفت ر شده یهودا دچا  اخزیا، پادشاه  برادران ییهو به13
  اینها را زنده«:  او گفت14 ».  گوییم  را تحیت  ملکه  پسران و  پادشاه  تا پسران آییم  و می هستیم
عقد کشتند   بیت  و دو نفر بودند، نزد چاه  چهل  را که  گرفتند و ایشان  را زنده  ایشان پس» .بگیرید

  .  نیافت  رهایی  احدی  از ایشان که
آمد، برخورد و او را   او می  استقبال  به  که  رکاب  بن  یهوناداب  شد، به  از آنجا روانه و چون15  
   داد که  جواب یهوناداب»  تو؟  با دل  من  دل ، مثل  است  تو راست آیا دل «  که ، گفت  نموده تحیت

   او داد و او وی  خود را به  دست پس» .  بده  من ا به خود ر ، دست اگر هست«:  گفت» .  است راست«
و او » . ، ببین  دارمخداوند   برای  که  بیا، و غیرتی  من اههمر«:  و گفت16 . برکشید  ارابه را نزد خود به

   در سامره  را که  اخاب ماندگان  باقی  رسید، تمامی  سامره  به و چون17 .ر کردند سوا  وی را بر ارابه
  . بود  ایلیا گفته بهخداوند    که  کالمی  بر حسب  اثر او را نابود ساخت  که  حدی  به ودند، کشتب
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 کرد، اما   قلیل  را پرستش  بعل اخاب«:   گفت  ایشان ، به  کرده  را جمع  قوم  ییهو تمامی پس18  
   و جمیع  پرستندگانش یع و جم  بعل  انبیای  جمیع ن اآل پس19 . کثیر خواهد نمود و او را پرستشییه

.   دارم  بعل  برای  عظیمی  نباشد زیرا قصد ذبح  غایب  از ایشان  بخوانید و احدی  او را نزد من کهنه
 را   بعل  کرد تا پرستندگان  حیله  را از راه اما ییهو این» . نخواهد ماند  حاضر نباشد زنده هر که
و 21 . کردند  را اعالن و آن» .نمایید   تقدیس  بعل  برای  مقدس محفلی«:  و ییهو گفت20.  سازد هالک

   نیامد و به  نماند که  باقی  آمدند و احدی  بعل  پرستندگان  فرستاد و تمامی  اسرائیل ییهو نزد تمامی
   جمیع برای «  که  گفت  لباس  ناظر مخزن و به22 . سرتاسر پر شد ل بع  شدند و خانه  داخل  بعل خانه

  و ییهو و یهوناداب23 . آورد  بیرون  لباس  ایشان برایو او » . آور  بیرون  لباس  بعل گانپرستند
   کنید که ، دریافت  کرده تفتیش«:   گفت  بعل  پرستندگان  شدند و به  داخل  بعل  خانه  به رکاب بن

   شدند تا ذبایح  داخل پس24 ».  و بس ل بع  در اینجا با شما نباشد، مگر بندگان  یهوه  از بندگان کسی
اگر «:   بود و گفت  در گماشته  خود بیرون و ییهو هشتاد نفر برای.  بگذرانند  سوختنی های و قربانی

و 25» . او خواهد بود  جان  عوض  شما به  یابد، خون  رهایی  شما سپردم  دست  به  که یکنفر از اینانی
،   شده داخل«:   گفت  و سرداران  شاطران د، ییهو به شدن  فارغ  سوختنی  قربانی  از گذرانیدن چون
 و سرداران   شمشیر کشتند و شاطران  دم  را به  ایشان پس» . نیاید  بیرون  را بکشید و کسی ایشان
  یرون بود، ب  بعل  در خانه  را که و تماثیل26  رفتند لبع   شهر بیت  به پس.  انداختند  را بیرون ایشان
 را تا امروز   آن،  ساخته  را منهدم  بعل  را شکستند و خانه  بعل و تمثال27 ا سوزانیدند، آنها ر آورده
  .  نابود ساخت اسرائیل  را از  ییهو، اثر بعل پس28 . ساختند مزبله

،   بود برنگشت  ساخته  گناه  را مرتکب  اسرائیل  که نباط  بن  یربعام  گناهان اما ییهو از پیروی29  
   نیکویی چونکه«:   ییهو گفت  بهخداوندو 30 . بود  و دان ئیل در بیت   طال که های ساله از گو یعنی
   اخاب  بود با خانه  من  در دل  هر چه  و موافق  پسند بود، بجا آوردی  در نظر من  و آنچه کردی
اما 31 ».  خواهند نشست  اسرائیل ر کرسی ب  چهارم  تو تا پشت  پسران  جهت ، از این  نمودی عمل

   نماید، و از گناهان ، سلوک  اسرائیل ، خدای  یهوه  خود در شریعت  دل  تمامی  ننمود تا به ییهو توجه
  . ننمود بود، اجتناب  ساخته  گناه  را مرتکب  اسرائیل  که عامیرب

ا در  ر ، ایشان  نمود؛ و حزائیل  شروع  اسرائیل  ساختن  منقطع  بهخداوند،   ایام و در آن32  
 و   جلعاد و جادیان  زمین ، تمامی  آفتاب  طلوع  طرف  به  از اردن یعنی33 زد،  می د اسرائیل حدو تمامی

 ییهو و   وقایع و بقیه34 . عاد و باشان و جل  است  ارنون  بر وادی  را از عروعیر که  و منسیان رؤبینیان
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  پس35؟   نیست  مکتوب  پادشاهان اسرائیل تهور او، آیا در کتاب تواریخ ایام  کرد و تمامی هر چه
 . شد  پادشاه  جایش یهواخاز به   کردند و پسرش  دفن  خود خوابید و او را در سامره ییهو با پدران

  . بود  سال  و هشت  نمود، بیست  سلطنت  بر اسرائیل  ییهو در سامره  که و ایامی36
  

   و تمامی ، او برخاست  است همرد  پسرش  عتلیا، مادر اخزیا دید که و چون11    

 پسر   خواهر اخزیا بود، یوآش  که  پادشاه  دختر یورام اما یهوشبع2 .  ساخت  را هالک  سلطنت خانواده
   در اطاق اش ، او را با دایه  شدند، دزدیده  کشته  که  پادشاه  پسران ، و او را از میان اخزیا را گرفت

 ماند   مخفی  سال  ششخداوند    در خانه و او نزد وی3 . نشد او کشته کرد و  یا پنهان از عتل خوابگاه
  .نمود  می  سلطنت و عتلیا بر زمین

 را   را طلبید و ایشان  و شاطران  کریتیان ، یوزباشیهای  فرستاده ، یهویاداع  هفتم و در سال4  
 داد و پسر   قسمخداوند   خانه در  ایشان  و به  عهد بست ، با ایشان  آوردهخداوند   خانه نزد خود به

  یک:   است  باید بکنید، این  که کاری«:  ، گفت  را امر فرموده و ایشان5 . داد  نشان  ایشان  را به ادشاهپ
   دیگر به و ثلث6 . باشید  مشغول  پادشاه  خانه بانی  دیده شوید به  می  داخل  در سبت  شما که ثلث

 نمایید  نیبا  را دیده ، حاضر باشید، و خانه  است  شاطران  پشت  که ای ه درواز  به  سور و ثلثی دروازه
  روید، خانه  می  بیرون  در روز سبت  که  آنانی  جمیع  شما، یعنی و دو دسته7 . نشود  داخل  کسی که

  ف اطرا ، به  گرفته  دست  خود را به  سالح و هر کدام8 . نمایید بانی  دیده  نزد پادشاهراخداوند 
 رود یا   بیرون  پادشاه و چون.  گردد ها درآید، کشته  صف  از میان  نمایید و هر که  احاطه پادشاه
  ». شود، نزد او بمانید داخل

   کسان  نمودند، و هر کدام  امر فرمود، عمل  کاهن  یهویاداع  هر چه  یوزباشیها موافق پس9  
   بیرون  در روز سبت  که  از آنانی شدند و خواه  می  داخل  در روز سبت  که  از آنانی خود را خواه

 و   داود پادشاه  از آن ها و سپرها را که  نیزه و کاهن10 . آمدند  کاهن ، نزد یهویاداع تهرفتند، برداش می
، از   گرفته  دست  خود را به ، سالح  از شاطران و هر یکی11 . یوزباشیها داد بود، بهخداوند   در خانه
 . ایستادند  پادشاه  اطراف ، به  خانه  پهلوی  و به  مذبح  پهلوی  به  خانه  چپ  تا طرف  خانه سترا  طرف

   او داد و او را به  را به ، و شهادت  گذاشت  بر سرش ، تاج  آورده  را بیرون و او پسر پادشاه12
  ».بماند   زنده پادشاه«: ، گفتند  زده  نمودند و دستک ، مسح  کرده  نصب پادشاهی

 میازدهفصل / دوم پادشاهان کتاب



579 

و دید 14 . شد داخلخداوند    خانه  به  را شنید، نزد قوم  و قوم یا آواز شاطران عتل و چون13  
 بودند و   نزد پادشاه  و کرنانوازان و سروران.   ایستاده ، نزد ستون  عادت  بر حسب  پادشاه  اینک که

، صدا زد  ده خود را دری تلیا لباس ع پس. نواختند کردند و کرناها را می  می  شادی  زمین  قوم تمامی
 را  ، ایشان  بودند، امر فرموده  فوج  سرداران ، یوزباشیها را که و یهویاداع کاهن15 ! خیانت!   خیانت که

زیرا » . شود  شمشیر کشته  او برود، به  از عقب  کنید و هر که  صفها بیرون او را از میان«:  گفت
   به  اسبان  که  دادند و از راهی  او را راه پس16.  نگردد  کشتهخداوند   در خانه  بود که  فرموده کاهن
  . شد  و در آنجا کشته آمدند، رفت  می  پادشاه خانه

 در  مچنین باشند و هخداوند   تا قوم  عهد بست  و قوم  و پادشاهخداوند   در میان و یهویادع17  
 و  هایش  ساختند و مذبح  را منهدم ، آن  رفته  بعل  خانه  به  زمین  قوم و تمامی18 .  و قوم  پادشاه میان

 بر   ناظران ها کشتند و کاهن  مذبح  را روبروی ، متان  بعل و کاهن.  شکستند  را خرد درهم تماثیلش
  ، ایشان  را برداشته  زمین  قوم  و تمامی  و شاطران و یوزباشیها و کریتیان19 .  گماشتخداوند  خانه

و او بر  آمدند   پادشاه  خانه  به  شاطران  دروازه  راه  زیر آوردند و به  بهخداوند  از خانه را  پادشاه
 و عتلیا را نزد   یافت  کردند و شهر آرامی  شادی  زمین  قوم و تمامی20 .  بنشست  پادشاهان کرسی
  . شمشیر کشتند  به  پادشاه خانه

  . بود  ساله  شد، هفت  پادشاه  یوآش و چون21  
  

.  کرد  پادشاهی  در اورشلیم  سال و چهلد  ش  پادشاه  هفتم ییهو، یهوآش در سال12    

   پسند بود، در تمامخداوند در نظر   را که  آنچه و یهوآش2 . بود  از بئرشبع  ظبیه  مادرش مو اس
   بلند برداشته ایه  مکان  که مگر این3 .آورد داد، بجا می  می  را تعلیم او  کاهن  یهویاداع  که روزهایی

  .سوزانیدند گذرانیدند و بخور می  می  بلند قربانی های  هنوز در مکان نشد و قوم
   شود، یعنی  آوردهخداوند   خانه  به  که  موقوفاتی  نقره تمام«:   گفت  کاهنان  به و یهوآش4   

   در دل  که ای ، و هر نقره ت اس  شده  او تقویم  برای  که  نفوسی  بر حسب  هر کس  و نقره  رایج نقره
   از آشنای  را نزد خود بگیرند، هر کس  آن کاهنان5  بیاورد،خداوند   خانه  را به  آن  بگذرد که کسی

   واقع اما چنان6 ». پیدا کنند، تعمیر نمایند رابی خ  در آن  را هر جا که  خانه  خرابیهای خود؛ و ایشان
و 7 . بودند  را تعمیر نکرده  خانه ی، خرابیها ، کاهنان آش پادشاه یهو  و سوم  بیست  در سال شد که
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 را   خانه خرابیهای «  که  گفت  ایشان ، به  را خوانده  و سایر کاهنان  کاهن ، یهویاداع  پادشاه یهوآش
   جهت ه را ب  آن  خود مگیرید بلکه  دیگر از آشنایان ای  نقره ن اآل اید؟ پس چرا تعمیر نکرده

 را   خانه  خرابیهای  بگیرند و نه  از قوم  نقره  نه  شدند که  راضی و کاهنان8 ». بدهید  خانه یهایخراب
  .تعمیر نمایند

   مذبح  پهلوی  را به ، آن  کرده  آن  در سرپوش  و سوراخی  گرفته  صندوقی و یهویاداع کاهن9  
   مستحفظان  که و کاهنانی.  ، گذاشتشدند میخداوند    خانه  داخل  مردم  که  راهی  راست  طرف به

  . گذاشتند آوردند، در آن میخداوند    خانه  به  را که ای  نقره در بودند، تمامی
  ای ، نقره  برآمده  کهنه  و رئیس  پادشاه  بود، کاتب  بسیار در صندوق  نقره  دیدند که و چون10  
   را که ای و نقره11 .دادند  را می  آن ، حساب ا بستهه شد، در کیسه  می  یافتخداوند   در خانه را که
و . سپردند  بودند، می  گماشتهخداوند   بر خانه  که  کارگذارانی  دست شد، به  می  داده  آن حساب
  و به12 نمودند،  می کردند، صرف  کار میخداوند   در خانه  که  و بنایان  نجاران  را به  آن ایشان

   خانه  تعمیر خرابیهای  برای  تراشیده  و سنگهای  چوب  خریدن  جهت  به و تراشان  و سنگ معماران
  طاسهایخداوند    خانه اما برای13 .بود  می  الزم  تعمیر خانه  برای  که  هر خرجی  جهت ، و بهخداوند

د خداون خانه   به  که  از نقدی  از طال و نقره  ظرفی ها و کرناها و هیچ  و گلگیرها و کاسه نقره
، تعمیر   آن  را بهخداوند   دادند تا خانه  کارگذاران ا به ر  آن زیرا که14 . نشد آوردند، ساخته می

   بسپارند، حساب  کارگذاران دادند تا به  می  ایشان  دست  را به  نقره  که و از کسانی15 .نمایند
  های  قربانی  و نقره  جرم های  قربانی هاما نقر16 .نمودند می رفتار   امانت  به  ایشان گرفتند، زیرا که نمی
  .بود  می  کاهنان  از آن آوردند، چونکه نمی خداوند   خانه  را به گناه

   حزائیل پس.  را تسخیر کرد  نمود و آن ، با جت جنگ  برآمده  ارام ، پادشاه  حزائیل آنگاه17  
،   پدرانش  را که  موقوفاتی  یهودا تمامی ، پادشاه و یهوآش18 . برآمد یم اورشل  سوی ، به  نموده توجه

   طال را که  خود و تمامی  بودند و موقوفات  نموده  یهودا وقف  و اخزیا، پادشاهان  و یهورام یهوشافاط
 فرستاد   ارام ، پادشاه  را نزد حزائیل ، آن  شد، گرفته  یافت  پادشاه  و خانهخداوند   خانه های در خزانه

  .  برفت و او از اورشلیم
  ام پادشاهان یهودا مکتوب کرد، آیا در کتاب تواریخ ای  و هر چه  یوآش  وقایع و بقیه19  
   سلی  سوی به   که  راهی  ملو به  را در خانه  انگیختند و یوآش ، فتنه  برخاسته و خادمانش20 ؟ نیست
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 مرد  شومیر، او را زدند که بن  و یهوزاباد عت شم ، یوزاکار بن زیرا خادمانش21 .رود، کشتند فرود می
  . نمود  سلطنت  امصیا در جایش  کردند و پسرش  در شهر داود دفن و او را با پدرانش

  

 ییهو، بر   یهودا، یهواخاز بن پادشاه اخزیا،  بن  و سوم یوآش  بیست در سال13    

   ناپسند بود بهخداوند  در نظر و آنچه2.  نمود  سلطنت  سال ، هفده  شده  پادشاه  در سامره اسرائیل
،   نموده ک بود، سلو  ساخته  گناه  را مرتکب  اسرائیل  که نباط  بن  یربعام  گناهان  آورد، و در پی عمل
،   حزائیل  دست  را به ، ایشان  شده  افروخته بر اسرائیلخداوند    غضب پس3 . نکرد  اجتناب از آن
  تضرعخداوند و یهواخاز نزد 4.  نمود  روزها تسلیم ، همه یل بنهدد، پسر حزائ  دست  و به  ارام پادشاه

 را  ، ایشان م ارا  پادشاه  چگونه  را دید که  اسرائیل  تنگی  فرمود زیرا که  او را اجابتخداوندنمود و 
   بیرون  ارامیان  از زیر دست  ایشان  داد که  اسرائیل  به ای دهنده نجاتخداوند و 5 .آورد  می  تنگ به

   که  یربعام  خانه اما از گناهان6 . شدند  خود ساکن های  در خیمه ق ساب  ایام  مثل اسرائیل آمدند و بنی
   نیز در سامره د، و اشیره کردن  سلوک ، در آن  ننموده  بود، اجتناب  ساخته  گناه  را مرتکب اسرائیل

   زیرا که  وانگذاشت  هزار پیاده  و ده رابه ا  سوار و ده  جز پنجاه  به  یهواخاز، از قوم و برای7 .ماند
   وقایع و بقیه8 . بود  غبار گردانیده ، مثل  کرده  را پایمال ، و ایشان  ساخته  را تلف  ایشان  ارام پادشاه

  پس9 ؟  نیست  مکتوب  اسرائیل ادشاهان پ  ایام  تواریخ  کرد و تهور او، آیا در کتاب یهواخاز و هر چه
   سلطنت ، در جایش ، یوآش  کردند و پسرش  دفن  خود خوابید و او را در سامره پدرانیهواخاز با 

  .نمود
   در سامره  یهواخاز بر اسرائیل  بن  یهودا، یهوآش ، پادشاه  یوآش  و هفتم  سی و در سال10  
 آورد و از   عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه11 . نمود  سلطنت  سال  شد و شانزده پادشاه
در آنها ،   نکرده  بود اجتناب  ساخته  گناه  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط  بن  یربعام  گناهان تمامی
 یهودا   با امصیا، پادشاه  چگونه  کرد و تهور او که  و هر چه  یوآش  وقایع و بقیه12 .نمود  می سلوک
 خود   با پدران و یوآش13؟   نیست  مکتوب یل اسرائ دشاهان پا  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب جنگ

  . شد  دفن  در سامره  اسرائیل  با پادشاهان  و یوآش  نشست  وی  بر کرسی خوابید و یربعام
 فرود  ، نزد وی  اسرائیل ، پادشاه و یوآش.  شد  مرد، مریض  از آن  که ای  بیماری  به و الیشع14  

  و الیشع15 »!  و سوارانش  اسرائیل  ارابه ای!   پدر من ای!  ر من پد ای«:   و گفت ، بر او بگریست شده
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   اسرائیل  پادشاه و به16 .  و تیرها گرفت  خود کمان  برایو» . و تیرها را بگیر کمان«:   را گفت وی
 خود را بر  ت دس  و الیشع  خود گرفت  دست  را به  آن پس» . خود بگیر  دست  را به کمان«:  گفت
   را باز کرد و الیشع  آن پس» .  باز کن  مشرق  سوی  را به پنجره«:  و گفت17 . نهاد ادشاه پ دست
 را   ارامیان  زیرا که  تیر ظفر بر ارام ، یعنیخداوندتیر ظفر «:  و او گفت.   انداخت پس» .بینداز«:  گفت

   پادشاه  و به  گرفت پس» .تیرها را بگیر«:  و گفت18 ». شوند  خواهید داد تا تلف شکست  در افیق
   او خشم و مرد خدا به19. ، باز ایستاد  را زده  آن  مرتبه  سه پس» .  را بزن زمین«:   گفت اسرائیل
   تا تلف دادی  می  را شکست  ارامیان ؛ آنگاه  باشی  زده  مرتبه  شش  پنج بایست می«:  ، گفت نموده
  ». داد  خواهی  شکست تبه مر  سه  را فقط  ارامیان شدند، اما حال می

   زمین  به  موآب های لشکر  سال  تحویل و در وقت.  نمودند  کرد و او را دفن  وفات و الیشع20  
 را در قبر   مرده  لشکر را دیدند و آن کردند، آن  می  را دفن  مردی  چون  شد که و واقع21 .درآمدند

 خود   پایهای  و به  گشت  برخورد، زنده  الیشع  استخوانهای  به  میت  آن  انداختند؛ و چون الیشع
  .ایستاد

بر د خداوناما 23 . آورد  تنگ  یهواخاز به  ایام ی را در تمام ، اسرائیل  ارام ، پادشاه و حزائیل22  
   بود به  بسته  و یعقوب  و اسحاق  با ابراهیم  خاطر عهد خود که ، به  نموده  و ترحم  رأفت ایشان
  .  را از حضور خود هنوز دور نینداخت  سازد، و ایشان  را هالک  ایشان  کرد و نخواست ت التفا ایشان

   بن و یهوآش25 . شد  پادشاه  جایش هدد به، بن  مرد و پسرش  ارام ، پادشاه  حزائیل پس24  
  دد بن بنه  بود، از دست  گرفته  جنگ ، یهواخاز به  پدرش  از دست  حزائیل  را که یهواخاز، شهرهایی

  . را استرداد نمود  اسرائیل ، شهرهای  داده  او را شکست  مرتبه  سه ، و یهوآش  گرفت  باز پس حزائیل
  

  پادشاه،   یوآش ، امصیا بن  اسرائیل  یهواخاز پادشاه  بن  دوم یوآش در سال14    

   در اورشلیم  سال و نه  و بیست.  شد  پادشاه  بود که  ساله  و پنج و بیست2 . نمود یهودا آغاز سلطنت
   عمل پسند بود، به خداوند در نظر  و آنچه3 . بود  اورشلیمی عدان یهو  مادرش  کرد و اسم پادشاهی

  لیکن4 .نمود  بود، رفتار می  کرده یوآش   پدرش  هر چه  موافق  داود بلکه  پدرش  مثل آورد اما نه
گذرانیدند و بخور   می  بلند قربانی های ان هنوز در مک  نشد، و قوم  بلند برداشته های مکان
  ، پادشاه  پدرش  خود را که  شد، خادمان  مستحکم  در دستش  سلطنت  که و هنگامی5 .سوزانیدند می
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   موسی  تورات  کتاب  نوشته  موجب  به  را نکشت  قاتالن اما پسران6 . رسانید  قتل  بودند، به ا کشتهر
   پدران  جهت  به  نشوند و پسران  کشته  پسران  جهت  به  بود پدران فته و گ  امر فرمودهخداوند  که

  . شود  خود کشته  گناه  جهت  به  هر کس  نگردند، بلکه مقتول
 را تا   و آن  گرفت  را در جنگ  و سالع  کشت  ملح  را در وادی  هزار نفر از ادومیان و او ده7  

  . نامید  امروز یقتئیل به
 بیا«:  ، گفت ، فرستاده  اسرائیل  ییهو، پادشاه  یهواخاز بن  بن  نزد یهوآش ا رسوالن امصی آنگاه8  

:  ، گفت  یهودا فرستاده  نزد امصیا، پادشاه  اسرائیل  پادشاه و یهوآش9 ».  نماییم تا با یکدیگر مقابله
  ؛ اما حیوان  بده  زنی به   پسر من دختر خود را به:  ، گفت  فرستاده  نزد سرو آزاد لبنان شترخار لبنان«

 و   دادی  شکست  را البته ادوم10 . نمود ، شترخار را پایمال  کرده بود، گذر  در لبنان  که ای وحشی
 خود   بال را برای  چه  زیرا برای  خود بمان ، در خانه  فخر نموده ؛ پس  است  تو را مغرور ساخته دلت
  ». بیفتید  و یهودا همراهت  تا خودت انگیزانی برمی

 یهودا در   برآمد و او و امصیا، پادشاه  اسرائیل ، پادشاه  یهوآش پس.  نداد اما امصیا گوش11  
، هر   شده  منهزم و یهودا از حضور اسرائیل12 . نمودند ، با یکدیگر مقابله است در یهود  که شمس بیت
   اخزیا پادشاه  بن  یهوآش صیا ابن، ام  اسرائیل ، پادشاه و یهوآش13 . خود فرار کرد  خیمه  به کس

   تا دروازه  افرایم  را از دروازه ، حصار اورشلیم  آمده  اورشلیم  و به  گرفت شمس یهودا را در بیت
   در خانه  را که  ظروفی  و تمامی  طال و نقره و تمامی14 .  ساخت  منهدم  چهار صد ذراع نی، یع زاویه

  . کرد  مراجعت  سامره ، به  گرفته  شد، و یرغماالن  یافت پادشاه   خانه های  و در خزانهخداوند
 کرد، آیا   یهودا جنگ  با امصیا پادشاه  کرد و تهور او و چگونه  یهوآش  را که  اعمالی و بقیه15  

 خود خوابید و با   با پدران و یهوآش16 ؟  نیست  مکتوب  اسرائیل شاهان پاد  ایام  تواریخ در کتاب
  . شد  پادشاه  در جایش  یربعام  شد و پسرش  دفن  در سامره  اسرائیل پادشاهان

،   اسرائیل  یهواخاز، پادشاه  بن  یهوآش  یهودا، بعد از وفات ، پادشاه  یوآش و امصیا ابن17  
   یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ  امصیا، آیا در کتاب  وقایع و بقیه18 .ود نم  زندگانی  سال پانزده
   الکیش  به  فرار کرد و از عقبش  الکیش  او به پس.  انگیختند  فتنه  بر وی و در اورشلیم19 ؟ نیست

 در شهر   اورشلیم خود در  آوردند و با پدران و او را بر اسبان20 .، او را در آنجا کشتند فرستاده
،   پدرش  جای ، او را به ود گرفته ب  ساله  شانزده  یهودا، عزریا را که  قوم و تمامی21 . شد داود، دفن
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 را   بود، آن  خود خوابیده  با پدران  پادشاه  را بنا کرد و بعد از آنکه او ایلت22 . ساختند یا، پادشاهامص
  .  یهودا استرداد ساخت برای

، در   اسرائیل ، پادشاه  یهوآش  بن  یهودا، یربعام ، پادشاه یوآش  پانزدهم امصیا بن و در سال23  
ناپسند بود،  خداوند در نظر  و آنچه24 . کرد  پادشاهی  سال  و یک و چهل نمود،   آغاز سلطنت سامره

   بود، اجتناب  ساخته ناه گ  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط  بن  یربعام  گناهان ، از تمامی  آورده  عمل به
،   یهوه  که  کالمی سترداد نمود، موافق ا  عربه  تا دریای  حمات  را از مدخل او حدود اسرائیل25 .ننمود
زیرا 26 . بود  از جت حافر بود، گفته  که  نبی  امتای  خود یونس بن  بنده  واسطه ، به  اسرائیل خدای
   ماند و معاونی  باقی  آزادی  و نه  محبوس  نه  بود چونکه  بسیار تلخ  اسرائیل  مصیبت  دید کهخداوند

   تکلم  از زیر آسمان  اسرائیل  نام  محو ساختن  بهخداونداما 27.  داشت وجود ن  اسرائیل  جهت به
  . داد  نجات یوآش  بن  یربعام  دست  را به ننمود؛ لهذا ایشان

 و   دمشق  نمود و چگونه  جنگ  چگونه  کرد و تهور او که  و آنچه  یربعام  وقایع و بقیه28  
   پادشاهان  ایام  تواریخ ، آیا در کتاب  استرداد ساخت یل اسرائ  یهودا بود، برای  از آن  را که حمات
   خوابید و پسرش  اسرائیل  با پادشاهان  خود، یعنی  با پدران  یربعام پس29 ؟  نیست  مکتوب یلاسرائ

  . نمود  سلطنت زکریا در جایش
  

  شاهپاد امصیا،  ، عزریا ابن  اسرائیل ، پادشاه  و هفتم یربعام  بیست و در سال15    

   در اورشلیم  و دو سال  شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله و شانزده2 . نمود یهودا آغاز سلطنت
 هر   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه3 . بود  اورشلیمی یای یکل  مادرش  کرد و اسم پادشاهی

   هنوز در مکانهای نشد و قوم   بلند برداشته  مکانهای لیکن4 . بود، بجا آورد یا کرده امص  پدرش چه
 تا روز   که  را مبتال ساخت ، پادشاهخداوندو 5 .سوزانیدند  بخور میگذرانیدند و  می بلند قربانی

  و بر قوم او بود   بر خانه  پسر پادشاه  ماند و یوتام  ساکن ای خانه  بود و در مریض  ابرص وفاتش
یهودا    پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب ا و هر چه عزری  وقایع و بقیه6 .نمود  می  داوری زمین

 کردند و   در شهر داود دفن  خود خوابید و او را با پدرانش  عزریا با پدران پس7 ؟  نیست مکتوب
  . بود  پادشاه  در جایش ، یوتام پسرش
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  اه پادش  در سامره یل بر اسرائ  یربعام  یهودا، زکریا ابن  عزریا، پادشاه  و هشتم  سی در سال8  
   پدرانش  که  نحوی  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه9 . کرد  پادشاهی  ماه شد و شش

 بود،   ساخته ناه گ  را مرتکب  اسرائیل  که نباط  بن  یربعام  آورد و از گناهان  عمل کردند، به می
   جایش  و به  زد و کشت و را در حضور قوم، ا  بر او شوریده  یابیش  بن  شلوم پس10 . ننمود اجتناب
 .  است  مکتوب  اسرائیل پادشاهان   ایام  تواریخ  در کتاب  زکریا اینک  وقایع و بقیه11 .ود نم سلطنت

   برکرسی  چهارم  تو تا پشت پسران«:  ، گفت  کرده  ییهو خطاب  را به  آن  بود کهخداوند  کالم این12
  .  پیوست  وقوع  به  همچنین  پس».  خواهند نشست اسرائیل
   در سامره  ماه یک شد و   پادشاه  یابیش  بن  یهودا، شلوم  و نهم عزیا، پادشاه  سی در سال13  
 را در   یابیش  بن و شلوم.  شد  داخل  سامره ، به  برآمده  از ترصه  جادی  بن و منحیم14 . نمود سلطنت
 در   کرد، اینک  که ای  و فتنه  شلوم  وقایع و بقیه15 . نمود لطنت س  جاش  و به را کشت، او   زده سامره
   در آن  که  را با هر چه  تفْصح  منحیم آنگاه16 .  است  مکتوب  اسرائیل پادشاهان   ایام  تواریخ کتاب

   زنان  را زد، و تمامی  او باز نکردند، آن  برای  که  جهت  زد، از این  را از ترصه بود و حدودش
  . کرد پاره  را شکم اش حامله

  ده شد و   پادشاه ، بر اسرائیل  جادی  بن  یهودا، منحیم  و نهم عزریا، پادشاه  سی در سال17  
   آورد و از گناهان  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه18 . نمود  سلطنت  در سامره سال

 آشور،  ، پادشاه  فول پس19 . ننمود  بود، اجتناب ساخته  ناه گ  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط  بن یربعام
 را در  سلطنت باشد و   او با وی داد تا دست  فول  به  نقره ، هزار وزنه  آورد و منحیم  هجوم بر زمین
   تا هر یک  گذاشت  متموالن  بر جمیع ، یعنی  نقد را بر اسرائیل  این و منحیم20 . استوار سازد دستش

  ، در زمین  نموده  آشور مراجعت  پادشاه پس.  آشور بدهند  پادشاه  به  نقره  مثقال پنجاه  از ایشان
   اسرائیل ادشاهان پ  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  و هر چه  منحیم  وقایع و بقیه21 . ننمود اقامت
  . شد پادشاه   جایش  فقحیا به  خود خوابید و پسرش  با پدران  منحیم پس22 ؟  نیست مکتوب
 شد  دشاه پا  در سامره  بر اسرائیل  منحیم  یهودا، فقحیا ابن  پنجاهم عزریا، پادشاه و در سال23  

   یربعام  آورد و از گناهان  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه24 . نمود  سلطنت و دو سال
   بـن ، فقـح  از سردارانش و یکی25 . ننمود ب بود، اجتنا  ساخته ناه گ  را مرتکب  اسرائیل  که  نباط بن

 نفر از   پنجاه  زد و با وی  پادشاه  در قصر خانه  در سامره  واریـه ، او را با ارجوب رملیا بر او شوریده
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 کرد،   فقحیا و هر چه  وقایع و بقیه26.  نمود  سلطنت  جایش ، به  کشته او را پس. جلعاد بودند بنی
  .  است  مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  ایام واریخ ت  در کتاب اینک

   پادشاه ، در سامره  رملیا بر اسرائیل  بن  یهودا، فقح  و دوم عزریا، پادشاه  پنجاه و در سال27  
   آورد و از گناهان  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه28 . نمود  سلطنت  سال د و بیستش

  . ننمود  بود، اجتناب  ساخته  گناه  را مرتکب ائیل اسر  که  نباط  بن یربعام
 و  معکه  بیت  و آبل ، عیون  آشور آمـده ، تغلتفالسر، پادشاه  اسرائیل ، پادشاه  فقح در ایام29  
   آشور به  را به ان، ایش  را گرفته  نفتالی  زمین  و تمامی  و حاصور و جلعاد و جلیل  و قادش یانوح
،   رملیا بشورید و او را زده  بن ، بر فقـح  ایله  بن  عزیا، هوشع  بن  بیستم یوتام  سالو در30 . برد اسیری
   ایام  تواریخ  در کتاب  کرد، اینک  و هر چه  فقح  وقایع و بقیه31 . نمود  سلطنت  و در جایش کشت

  .  است  مکتوب  اسرائیل پادشاهان
   یهودا، آغاز سلطنت  عزیا، پادشاه  بن ، یوتام ئیل اسرا  رملْیا، پادشاه  بن  دوم فقح در سال32  
   کرد و اسم  پادشاهی  در اورشلیم  سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج او بیست33. نمود

   پدرش  هر آنچه  بود، موافق  شایستهخداوند در نظر  و آنچه34 . بود  یروشا، دختر صادوق مادرش
   بلند هنوز قربانی های  در مکان  نشد و قوم  بلند برداشته های  مکان لیکن35 .ورد آ  عمل عزیا کرد، به

 و   یوتام  وقایع و بقیه36 .را بنا نمود خداوند   خانه  عالی و او باب. سوزانیدند گذرانیدند و بخور می می
  شروعخداوند    ایام ندر آ37 ؟  نیست  یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب هر چه
 خود خوابید و   با پدران  یوتام پس38 .یا را بر یهودا فرستاد رمل  بن  و فقح  ارام ، رصین، پادشاه نموده

  . نمود  سلطنت  جایش ، آحاز به  شد و پسرش  خود دفن  داود با پدران در شهر پدرش
  

   یهودا آغاز سلطنت شاه، پاد  یوتام  رملیا، آحاز بن  بن  هفدهم فقح در سال16    

 در   نمود و آنچه  سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله و آحاز بیست2. نمود
   اسرائیل  پادشاهان  راه  به  فقط و نه3 . ننمود  داود عمل  پدرش ، موافق بود  شایسته  خدایش نظر یهوه
  ، ایشانخداوند    که هایی  امت  رجاسات  گذرانید، موافق ش پسر خود را نیز از آت  نمود، بلکه سلوک

   سبز قربانی  بلند و تلها و زیر هر درخت های و در مکان4.  بود  نموده  اخراج اسرائیل را از حضور بنی
  .سوزانید گذرانید و بخور می می
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،   برآمده  جنگ  برای ورشلیم ا ، به  اسرائیل  رملیا، پادشاه  بن ، و فقح  ارام  رصین، پادشاه آنگاه5  
   را برای ، ایلت  ارام  رصین، پادشاه  وقت در آن6 . آیند ودند، اما نتوانستند غالب نم آحاز را محاصره

  ، تا امروز در آن ه شد  داخل  ایلت  به  نمود و ارامیان  استرداد نمود و یهود را از ایلت اخراج ارامیان
 تو و پسر   بنده من«:  ، گفت  آشور، فرستاده نزد تغلت فالسر، پادشاه  و آحاز رسوالن7 . شدند ساکن

  د من ض  به  که  اسرائیل  پادشاه  و از دست  ارام  پادشاه ، مرا از دست  برآمده پس.  تو هستم
  اه پادش  خانه های  و در خزانهخداوند   در خانه  را که  و طالیی و آحاز، نقره8 ».  ده اند، رهایی برخاسته

 نمود   را اجابت  آشور، وی  پادشاه پس9 . فرستاد  آشور پیشکش نزد پادشاه را  ، آن  شد، گرفته یافت
   برد و رصین را به  اسیری  قیر به  را به  آن  و اهل  را گرفت ، آن  برآمده  دمشق  آشور به و پادشاه

  . رسانید قتل
 در   را که  و مذبحی  رفت  دمشق  آشور، به شاه تغلتفالسر، پاد  مالقات  برای و آحاز پادشاه10  
   نزد اوریای  صنعتش  تمامی  را بر حسب  آن  و شکل  مذبح  شبیه  بود، دید و آحاز پادشاه دمشق
 بود، بنا کرد، و   فرستاده  از دمشق  آحاز پادشاه  آنچه  موافق  مذبحی  کاهن و اوریای11 . فرستاد کاهن
 از   پادشاه و چون12 .  ساخت  را همچنان ، آن از دمشق   آحاز پادشاه آمدن   تا وقت  کاهن اوریای
  و قربانی13 . گذرانید  قربانی ، برآن  آمده  نزدیک  مذبح  به و پادشاه.  را دید  مذبح  آمد، پادشاه دمشق

  المتی س  ذبایح  و خون  را ریخت  خویش  ریختنی  خود را سوزانید و هدیه  آردی  و هدیه سوختنی
  ، از میان  خانه  را از روبروی  بود، آنخداوند    پیش  را که  برنجین و مذبح14 . پاشید د را بر مذبحخو

،  و آحاز پادشاه15 .  گذاشت  مذبح  آن  شمالی  طرف  را به ، آن  آوردهخداوند   خود و خانه مذبح
   سوختنی  و قربانی  شام  آردی  و هدیه  صبح  سوختنی قربانی«:  ، گفت  را امر فرموده  کاهن اوریای
   و هدایای  ایشان  آردی  و هدیه  زمین  قوم  تمامی  سوختنی  او را با قربانی  آردی  و هدیه پادشاه
 را بر   ذبایح  خون  و تمامی  سوختنی  قربانی  خون ، و تمامی  بگذران  بزرگ  بر مذبح  ایشان ریختنی

   آنچه  بر وفق  کاهن  اوریای پس16 ».  نمایم  باشد تا مسألت  من  برای ن برنجی ؛ اما مذبح  بپاش آن
  . نمود  بود، عمل  امر فرموده آحاز پادشاه

   را از باالی  و دریاچه  را از آنها برداشت ، حوض ها را بریده  پایه ، حاشیه و آحاز پادشاه17  
 را   سبت و رواق18 .  گذاشت فرشی سنگرا بر    بودند، فرود آورد و آن  زیر آن  که  برنجینی گاوان
  ه بخداوند  شد، در خانه  می  داخل  آن  به  از بیرون  پادشاه  را که  بودند و راهی  بنا کرده  در خانه که

   پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  آحاز که  اعمال و بقیه19 . آشور تغییر داد خاطر پادشاه

 دهم شانزفصل / دوم پادشاهان کتاب



588 

 شد   در شهر داود دفن  خویش  خود خوابید و با پدران  آحاز با پدران پس20 ؟ یست ن یهودا مکتوب
  . شد  پادشاه  حزقیا در جایش و پسرش

  

   در سامره  ایال بر اسرائیل  بن  یهودا، هوشع  دوازدهم آحاز، پادشاه در سال17    

   مثل  آورد، اما نه  عمل ود، به ناپسند بخداوند در نظر  و آنچه2 . نمود  سلطنت  سال  شد و نه شاهپاد
  ، بنده ، هوشع  برآمده  ضد وی  آشور، به و شلمناسر، پادشاه3 . از او بودند  قبل  که  اسرائیل پادشاهان

 نزد   رسوالن  زیرا که  یافت  خیانت  آشور در هوشع اما پادشاه4 . آورد  او پیشکش او شد و برای
   پادشاه پس.   آشور نفرستاده  نزد پادشاه  هر سال  مثل یشکش بود و پ  مصر فرستاده سوء، پادشاه

  .  انداخت ، در زندان آشور او را بند نهاده
   محاصره  سال  را سه و آن برآمد   سامره ، به  آورده  هجوم  زمین  آشور بر تمامی و پادشاه5   
 برد و   اسیری  آشور به  را به ئیل و اسرا  را گرفت  آشور، سامره ، پادشاه  نهم هوشع و در سال6 .نمود
  . داد  سکونت  مادیان  و در شهرهای  را در حلح و خابور بر نهر جوزان ایشان

   مصر از زیردست  را از زمین  ایشان  خود که ، خدای  یهوه  به اسرائیل  بنی  که  جهت و از این7  
  و در فرایض8 دیگر ترسیدند،  از خدایان ورزیدند و   بود، گناه  آورده  مصر بیرون ، پادشاه فرعون
   اسرائیل  پادشاهان  که  بود و در فرایضی  نموده  اخراج اسرائیل  از حضور بنیخداوند   که هایی امت

   درست  را که  خود کارهایی ، خدای  یهوه  خالف  به اسرائیل و بنی9 نمودند،   بودند، سلوک ساخته
 حصاردار،   تا شهرهای  دیدبانان  خود، از برجهای  شهرهای در جمیع آوردند، و   عمل نبود، سرا به

   سبز برای درخت بلند و زیر هر   بر هر تل  و اشیریم و تماثیل10  خود ساختند،  بلند برای های کانم
 بود، در   رانده  از حضور ایشانخداوند   که هایی  امت  جایها مثل و در آن11  ساختند، خویشتن

و 12  آوردند،  هیجان را بهخداوند ، خشم   جا آورده  به  زشت  بلند بخور سوزانیدند واعمال های مکان
  بهخداوند و 13  کار را مکنید،  بود، این  گفته  ایشان بهخداوند  آنها   درباره  نمودند که بتها را عبادت

  از طریقهای«:  گفت داد و می  می  و بر یهودا شهادت  بر اسرائیل  رائیان  انبیا و جمیع  جمیع واسطه
 شما امر   پدران  به  که  شریعتی  تمامی  مرا موافق  نمایید و اوامر و فرایض  خود بازگشت زشت

،   ننموده  اطاعت اما ایشان14 » دارید، ، نگاه نزد شما فرستادم خود، انبیا   بندگان  واسطه  و به فرمودم
   نیاوردند، سخت  خود ایمان ، خدای  یهوه  به  که ایشان   پدران  گردنهای  خود را مثل گردنهای
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 بود،   داده  ایشان  به  را که ، و شهادات  بسته  ایشان  با پدران  که  او و عهدی و فرایض15گردانیدند، 
 بودند و    ایشان  اطراف  به  را که هایی  گردیدند و امت ، باطل  نموده  اباطیل  نمودند، و پیروی ترک
  و تمامی16  کردند،  منمایید، پیروی نها عمل آ  مثل  بود که  آنها امر فرموده  را درباره ، ایشانندخداو

 خود ساختند و   برای  دو گوساله ، یعنی  شده  ریخته ، بتهای  کرده  خود را ترک  خدای اوامر یهوه
 و  و پسران17  نمودند، ت را عباد ل کردند و بع  سجده  لشکر آسمان  تمامی ، به  را ساخته اشیره

 در   را فروختند تا آنچه ، خویشتن  نموده  و جادوگری  گذرانیدند و فالگیری  خود را از آتش دختران
   غضب  جهت  از این پس18  بیاوردند،  هیجان  او را به خشم،   آورده  عمل ناپسند بود، بهخداوند نظر 

   جز سبط  که  را از حضور خود دور انداخت  ایشان،  شده  افروخته  شدت  به  بر اسرائیلخداوند
  . نماند  باقی یهودا فقط

  ان اسرائیلی  که  فرایضی  به  نداشتند بلکه  خود را نگاه ، خدای اما یهودا نیز اوامر یهوه19  
   را ذلیل ، ایشان  نموده  را ترک  اسرائیل  ذریت  تمامیخداوند پس20 . نمودند  بودند، سلوک ساخته
 را از حضور خود دور   ایشان  اینکه  نمود، حتی  تسلیم کنندگان  تاراج  دست  را به  و ایشان ساخت
  . انداخت
   را به  نباط  بن  یربعام  و ایشان  ساخت  داود منشق  را از خاندان  او اسرائیل زیرا که21  
   گناه  را مرتکب ن، ایشا دانیده برگرخداوند   را از پیروی ، اسرائیل  نمودند و یربعام  نصب پادشاهی
، از آنها  نموده   بود سلوک  ورزیده  یربعام  که  گناهانی  تمامی  به اسرائیل و بنی22 .  ساخت عظیم

   خود، انبیا گفته  بندگان  جمیع  واسطه  به  آنچه  را موافق  اسرائیلخداوند  تا آنکه23 . نکردند اجتناب
  . شدند  وطن  آشور جالی  خود تا امروز به  از زمین  اسرائیل پس.  بود، از حضور خود دور انداخت

   را به ، ایشان  آورده  و سفروایم  و عوا و حمات  و کوت  از بابل  آشور، مردمان و پادشاه24  
، در   آورده  تصرف  را به  سامره  داد و ایشان  سکونت  سامره  در شهرهای اسرائیل  بنی جای

. نترسیدند خداوند در آنجا از   ایشان  سکونت  در ابتدای  شد که و واقع25 . شدند  ساکن شهرهایش
 آشور   پادشاه  به پس26.  را کشتند  از ایشان  بعضی  که فرستاد  ایشان  در میان شیرانخداوند لهذا 

   آن ای خد ، قاعده  گردانیدی  سامره  شهرهای  و ساکن  کوچانیدی  که طوایفی«: ، گفتند خبر داده
  کشند از این  را می  ایشان ؛ و اینک  است  فرستاده  ایشان  در میان دانند و او شیران  را نمی زمین
 از  یکی«:  ، گفت  آشور امر فرموده و پادشاه27 ».دانند  را نمی  زمین  آن  خدای  قاعده  که جهت

   قاعده  را موافق  شود و ایشان ساکن تا برود و در آنجا   از آنجا کوچانیدید، بفرست  را که کاهنانی
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  ئیل  بودند، آمد و در بیت  کوچانیده  از سامره  که  از کاهنانی  یکی پس28» . دهد  تعلیم  زمین خدای
  . را باید بپرستندخداوند   چگونه  داد که  را تعلیم ، ایشان  شده ساکن

   ساخته  سامریان  بلند که های ان مک های  خود را ساختند و در خانه ، خدایان اما هر امت29  
  ، سکوت  بابل  اهل پس30 . بودند  ساکن  در آن  در شهر خود که  هر امتی بودند گذاشتند، یعنی

 را  ، نبحز و ترتاک و عویان31 .، اشیما را ساختند  حمات  و اهل را ، نرجل  کوت بنوت را و اهل
   بودند، به سفروایم  خدایان  که  و عنملک درملک ا  خود را برای  سفروایم، پسران ساختند و اهل

 خود   بلند از میان های  مکان  برای پرستیدند و کاهنان  را می  یهوه پس32 .سوزانیدند  می آتش
 را   یهوه پس33 .گذرانیدند  می  بلند قربانی های  مکان های  در خانه  ایشان  برای ساختند که

   آنها کوچانیده  را از میان  ایشان  که هایی  امت  رسوم یز بر وفق خود را ن پرستیدند و خدایان می
 از  نمایند و نه  خود رفتار می  نخستین  عادت  تا امروز بر حسب ایشان34 .نمودند ی م بودند، عبادت

   پسران بهخداوند    که  و اوامری  شریعت  مطابق  او و نه  و احکام  فرایض  موافق ترسند و نه  می یهوه
   عهد بسته  با ایشانخداوندبا آنکه 35 کنند،  نهاد، امر نمود، رفتار می  نام  او را اسرائیل  که یعقوب

   منمایید و عبادت  غیر مترسید و آنها را سجده از خدایان«:  بود ، گفته  را امر فرموده بود و ایشان
 و   عظیم  قوت  مصر به  شما را از زمین که   فقط  از یهوه بلکه36 .گذرانید م  آنها قربانی مکنید و برای

 و  و فرایض37 . بگذرانید  او قربانی ید و برای نمای  آورد، بترسید و او را سجده  بیرون  افراشته بازوی
 آورید و  جا ، به  شده  متوجه  اوقات ، همیشه  است  شما نوشته  برای  را که  و اوامری  و شریعت احکام

.  غیر مترسید  مکنید و از خدایان ، فراموش  با شما بستم  را که و عهدی38 .سید غیر متر از خدایان
» . شما خواهد رهانید  دشمنان  جمیع  خود بترسید، او شما را از دست ، خدای زیرا اگر از یهوه39
  . خود رفتار نمودند  نخستین  عادت  موافق  نشنیدند بلکه اما ایشان40

  کردند و همچنین  می  خود را نیز عبادت پرستیدند و بتهای را می  ها، یهوه  امت  آن پس41  
 بودند، تا امروز رفتار   رفتار نموده  ایشان  پدران  که  نحوی  به  ایشان  پسران  و پسران  ایشان پسران

  .نمایند می
  

ودا  یه پادشاه آحاز،  ، حزقیا ابن  اسرائیل ، پادشاه  ایله  بن  هوشع  سوم و در سال18    

   در اورشلیم  سال  و نه  شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج او بیست2 . نمود آغاز سلطنت
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 هر   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه3 .، دختر زکریا بود  ابی  مادرش م کرد و اس سلطنت
 و   را شکست و تماثیل   بلند را برداشت های او مکان4 . آورد  عمل  بود، به  داود کرده  پدرش چه

   تا آن اسرائیل  بنی  بود، خرد کرد زیرا که  ساخته  موسی  را که  نمود و مار برنجین  را قطع اشیره
 نمود   توکل  اسرائیل ، خدای او بر یهوه5 . نامید  را نحشْتان و او آن. ندسوزانید  بخور می  برایش زمان

  و به6 . از او بودند  قبل  که از آنانی   او نبود و نه  مثل ی یهودا کس  پادشاهان و بعد از او از جمیع
 بود،   امر فرموده  موسی  بهخداوند   را که  نورزید و اوامری  او انحراف ، از پیروی  چسپیدهخداوند

  آشور شد؛ و بر پادشاه نمود، فیروز می  رو می  که  هر طرفی بود و به  با او میخداوندو 7 .  داشت نگاه
 تا  بانان  دیده  و از برجهای  و حدودش  را تا غزه او فلسطینیان8 . ننمود ، او را خدمت  شده صیعا

  . داد  حصاردار شکست شهرهای
 بود، شلْمناسر،   اسرائیل ، پادشاه  ایله  بن  هفتم هوشع  سال  که  چهارم حزقیا پادشاه و در سال9  
 ششم حزقیا،   در سال  سوم و در آخر سال10 . کرد صره را محا ، آن  برآمده ه آشور به سامر پادشاه

 آشور،  و پادشاه11 . شد  گرفته ، سامره  اسرائیل اه، پادش  نهم هوشع  در سال  را گرفتند، یعنی آن
،   برده  مادیان های، و در شهر  را در حلح و خابور، نهر جوزان ، ایشان  آشور کوچانیده  را به اسرائیل
   بودند و از عهد او و هر چه  خود را نشنیده ، خدای  آواز یهوه  که  جهت از این12 . داد سکونت
  . نیاوردند  عمل  نکردند و به  را اطاعت  بود، تجاوز نمودند و آن ، امر فرمودهخداوند  ، بنده موسی

 حصاردار   شهرهای ، سنحاریب، پادشاه آشور بر تمامی  چهاردهم حزقیا پادشاه و در سال13  
،   فرستاده  الکیش  آشور به  یهودا نزد پادشاه و حزقیا پادشاه14 .، آنها را تسخیر نمود دا برآمدههوی

 آشور   پادشاه پس» . کرد ، ادا خواهم  بگذاری  بر من  را که  برگرد و آنچه از من.  خطا کردم«:  گفت
 در   را که ای  نقره و حزقیا تمامی15 .  یهودا گذاشت ر حزْقیا پادشاه طال ب  وزنه  و سی  نقره سیصد وزنه

  ، حزقیا طال را از درهای  وقت در آن16 . شد، داد  یافت  پادشاه  خانه های  و در خزانهخداوند  خانه
   را به ، آن  بود کنده  طال پوشانیده  یهودا آنها را به  حزقیا، پادشاه  که  و از ستونهاییخداوند  هیکل
  . آشور داد پادشاه

   اورشلیم  به  پادشاه  نزد حزقیای  را از الکیش  و ربشاقی  و ربساریس  آشور، ترتان و پادشاه17  
   برآمدند، رفتند و نزد قنات  رسیدند؛ و چون  اورشلیم ، به  برآمده و ایشان.  فرستاد  عظیم با موکب

   بن  را خواندند، الیاقیم شاه پاد و چون18 .، ایستادند  گازر است  مزرعه  سر راه  به  که  فوقانی برکه
  . آمدند  بیرون نگار، نزد ایشان  وقایع  آساف  بن  و یوآخ  کاتب  بود و شبنای  ناظر خانه قیا کهحل
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: گوید  می  آشور چنین ، پادشاه  عظیم سلطان:  حزقیا بگویید به«:   گفت  ایشان  به و ربشاقی19  
 و قوت جنگ  ، اما مشورت گویی  می تو سخن20؟  ، چیست ینمای  می  توکل  بر آن  اعتماد شما که این

 ؟ ای  شده  عاصی  بر من  که ای ه نمود  بر او توکل  که  کیست ناآل.   است  باطل  سخن تو، محض
   تکیه  بر آن  اگر کسی  که نمایی  می  بر مصر توکل ، یعنی  خرد شده  نی  این  بر عصای  حال اینک21

  نی همگا  مصر برای ، پادشاه  فرعون  است همچنان. سازد  می  را مجروح ، آن  رفته فرو  دستش کند، به
  ، آیا او آن  داریم  خود توکل ، خدای  بر یهوه و اگر مرا گویید که22 .نمایند  می  توکل  بر وی که

   که  گفته م یهودا و اورشلی  و به  است  او را برداشته های  بلند و مذبح های  حزقیا مکان  که نیست
 دو   ببند و من  آشور شرط ، پادشاه  با آقایم  حال پس23 ید؟ نمای  سجده  در اورشلیم  مذبح  این پیش

   یک  روی  چگونه پس24 !  گذاشت  بر آنها توانی  سواران خود اگر از جانب.  دهم  تو می  به هزار اسب
   توکل ها و سواران  ارابه  جهت د و بر مصر به برگردانی  را خواهی  آقایم  بندگان پاشا از کوچکترین

مرا  خداوند؟  ام  برآمده  آن  خرابی  جهت  به  مکان  بر اینخداوند  اذن  بی ن اآل و آیا من25 ؟ داری
  ».  کن  را خراب  و آن  برآی  زمین  بر این  است گفته

   زبان  به  با بندگانت تمنا اینکه «: گفتند  ربشاقی  به  حلقیا و شبنا و یوآخ  بن  الیاقیم آنگاه26  
 بر حصارند، گفتگو   که  مردمی  یهود در گوش  زبان  و با ما به فهمیم  را می  آن  که  گفتگو نمایی ارامی
 را   سخنان  تا این  است  و تو فرستاده  مرا نزد آقایت آیا آقایم«:   گفت  ایشان  به ربشاقی27 ». منمای
 خود را   با شما نجاست ، تا ایشان اند، نفرستاده  بر حصار نشسته  که مردانی؟ مگر مرا نزد  بگویم

  » خود را بنوشند؟ بخورند و بول
  کالم«:  ، گفت  کرده  یهود صدا زد و خطاب  زبان  آواز بلند به  ایستاد و به  ربشاقی پس28  
   ندهد زیرا که زقیا شما را فریبح: گوید  می  چنین پادشاه29 . آشور را بشنوید ، پادشاه  عظیم سلطان

،   یهوه  نسازد و نگوید که  مطمئن و حزقیا شما را بر یهوه30 . برهاند  وی تواند از دست ا نمیاو شما ر
   حزقیا گوش به31 . نخواهد شد لیم آشور تس  پادشاه  دست  شهر به  ما را خواهد رهانید و این البته

 از   آیید تا هرکس  بیرون  کنید و نزد من  صلح با من: گوید  می  آشور چنین  پادشاه مدهید زیرا که
 و شما را  تا بیایم32 . خود بنوشد  چشمه آب از   بخورد و هرکس  از انجیر خویش مو خود و هرکس

   و تاکستانها و زمین  نان  و زمین  و شیره  غله  زمین  به ، یعنی  بیاورم  خودتان  مانند زمین  زمین به
   شما را فریب  مدهید زیرا که  حزقیا گوش  به پس.  بمانید و نمیرید  تا زنده  نیکو و عسل نهایزیتو
   زمین  وقت ها، هیچ  امت  از خدایان آیا هیچکدام33.  ما را خواهد رهانید یهوه: گوید دهد و می می

 دهم هجفصل / دوم پادشاهان کتاب



593 

   سفروایم ند؟ و خدایان و ارفاد کجای  حمات خدایان34 ؟  است  آشور رهانیده  پادشاه ستخود را از د
 زمینها کدامند   این  خدایان از جمیع35 اند؟  رهانیده  من  را از دست ره و عوا کجا؟ و آیا سام و هینع

  » دهد؟  نجات  من  را از دست ، اورشلیم اند تا یهوه  داده  نجات  من  را از دست  خویش  زمین که
  فته بود و گ  امر فرموده  پادشاه  ندادند زیرا که  جواب  او هیچ ، به  نموده  سکوت اما قوم36   
   بن  و یوآخ  کاتب  بود و شبنه  ناظر خانه  حلقیا که  بن  الیاقیم پس37 . ندهید  او را جواب بود که

  . او باز گفتند  را به  ربشاقی  نزد حزقیا آمدند و سخنان  دریده نگار با جامه آساف وقایع
  

، و   زده  خود را چاک  را شنید، لباس  این  پادشاه  حزقیای  چون  شد که و واقع19    

 را   و مشایخ کهنه  کاتب  و شبنه ، ناظر خانه و الیاقیم2 . شد داخلخداوند    خانه ، به  پوشیده پالس
  گوید که  می حزقیا چنین«:  گفتند  وی به3،   فرستاده  نبی  آموص  نزد اشعیا ابن  پالس  به ملبس

   زاییدن اند و قوت  رسیده  فم رحم  به  پسران  زیرا که  است  و اهانت  و تأدیب ز تنگیامروز رو
   اهانت  آشور، او را برای ، پادشاه  آقایش  را که  ربشاقی  سخنان  تمامی  خدایت شاید یهوه4.  نیست
.  نماید ، توبیخ است   شنیده ، خدایت  یهوه  را که ، بشنود و سخنانی  است  فرستاده  حی  خدای نمودن
و 6 . نزد اشعیا آمدند  پادشاه قیای حز و بندگان5 ». نما شوند، تضرع  می  یافت  که ای  بقیه  برای پس

   که از سخنانی: فرماید  می چنینخداوند    گویید که  خود چنین  آقای به«:   گفت  ایشان اشعیا به
 بر او  همانا روحی7 . اند، مترس  کفر گفته مـن  ا به آنهـ  آشور به  بندگان پادشـاه  که شنیدی

 شمشیر   به  خودش  و او را در والیت  خود خواهد برگشت  والیت ، به  شنیده  خبری  که فرستم می
  ».  ساخت  خواهم هالک

  کرد، زیرا شنیده  می  جنگ  با لبنه  که  آشور را یافت ، پادشاه  کرده  مراجعت  ربشاقی پس8  
   جهت  به  بود که  شنیده ، خبری  حبش ، پادشاه ههاق تر و درباره9 .  است  کرده  کوچ  الکیش از  کهبود

  به«10 : گفت،   نزد حزقیا فرستاده بار دیگر ایلچیان)  شنید  چون پس. (  است  آمده  با تو بیرون مقاتله
   ندهد و نگوید که ، تو را فریب ینمای  می  او توکل  به  تو که خدای:  گویید  یهودا چنین حزقیا، پادشاه

   آشور با همه  پادشاهان  که ای  تو شنیده اینک11.  نخواهد شد  آشور تسلیم  پادشاه  دست  به اورشلیم
آیا 12 ؟  یافت  خواهی ، و آیا تو رهاییاند  ساخته  هالک  آنها را بالکل  و چگونه  کرده والیتها چه

 و   و رصف  و حاران  جوزان  ساختند، مثل  را هـالک ، ایشـان من   پـدران  که هایـی  امت خدایان
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  ؟ و پادشاه  کجاست  حمات پادشاه13  دادنـد؟  را نجـات شنـد، ایشـانبا  در تلسار می  که عـدن بنی
  » و عوا؟  و هینع  شهر سفروایم ارفاد و پادشاه

 خداوند   خانه ند و حزقیا به را خوا ، آن  گرفته  ایلچیان  را از دست و حزقیا مکتوب14  
،   یهوه ای«:  ، گفت  دعا نمودهخداوندو حزقیا نزد 15 . کرد  پهنخداوند حضور   را به ، آن درآمده
 خدا   جهان  ممالک  بر تمامی  تنهایی  به  که ، تویی نمایی  می  جلوس  بر کروبیان  که  اسرائیل خدای
 خداوند  ای. ، بشنو  خود را فرا گرفته  گوشخداوند  ای16 . ای  را آفریده  و زمین و آسمان و ت هستی
   حی فرستاده  خدای  نمودن  اهانت  جهت  به  را که حاریب سن  و سخنان ، ببین ود را گشوده خ چشمان
   را خراب  ایشان ها و زمین  آشور امت  پادشاهان  که  است ، راستخداوند  ای17.  نما ، استماع است
   انسان  دست  ساخته  خدا نبودند، بلکه ، زیرا که  انداخته  آتش  را به  ایشان و خدایان18 ،  است کرده

 ما، ما را از  ، خدای  یهوه  ای  حال پس19.  ساختند  آنها را تباه  سبب  این  به پس.   و سنگ از چوب
  ». خدا هستی،   یهوه  تو تنها ای  بدانند که  جهان  ممالک  تا جمیع  ده  او رهایی دست

: گوید  می ، چنین  اسرائیل ، خدای یهوه«:  ، گفت  نزد حزقیا فرستاده  آموص  اشعیا ابن پس20  
 خداوند  که کالمی21.   کردم  اجابت  دعا نمودی د من آشور، نز ، پادشاه  سنحاریب  درباره  را که آنچه
 و دختر   است ، استهزا نموده را حقیر شمرده، تو  ، دختر صهیون  باکره آن:   است ، این  گفته اش درباره

   که  و کیست ای ، کفر گفته  کرده  او را اهانت  که کیست22 .  است  تو جنبانیده ر خود را به س اورشلیم
  به23 ؟  نیست  اسرائیل ؟ مگر قدوس ای  افراشته  علیین  خود را به ، چشمان  آواز بلند کرده بر وی
   کوهها و به  خود بر بلندی های  ارابه  کثرت به:  ای ، گفته  کرده ند را اهانت، خداو  رسوالنت واسطه
   بلندی ، به  نموده  را قطع  صنوبرهایش  و بهترین  آزادش  سروهای  و بلندترین ام  برآمده  لبنان اطراف

   و به  نوشیدم  غریب ، آب  کنده ، حفره و من24 . ام  شده  داخل  بوستانش ختستان در  و به اقصایش
   را از زمان  این  من  که ای آیا نشنیده25 . کرد  خواهم  مصر را خشک نهرهای   خود تمامی  پای کف
 و   ظهور آمده  تا تو به ام  آورده  وقوع  را به ، آن ن و اآل ام  داده  صورت  قدیم  و از ایام ام  کرده سلف

 آنها  ، ساکنان  جهت از این26 ؟  سازی دل مب  ویران های  توده ، به  نموده  حصاردار را خراب شهرهایی
  ای  غله  و مثل  بام  پشت  سبز و علف  صحرا و گیاه  علف  شدند، مثل  و خجل ، ترسان  بوده قوت کم
  . شود، گردیدند  پژمرده  از رسیدنش  پیش که
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  چونکه28.  دانم ، می اری د  بر من را که   و خشمی  و دخولت  تو را و خروج  نشستن اما من«27  
 بینی تو و   مهار خود را به بنابراین.   است  برآمده  من  گوش  و غرور تو، به  داری  بر من  که خشمی
  . گردانید ، برخواهم ای  آمده  که  راهی ، تو را به  گذاشته  لبهایت  خود را به لگام

   آنچه  دوم  خودرو خواهید خورد و سال  غله  امسال  خواهد بود که  تو این ، برای و عالمت«29  
و 30 . آنها را بخورید ، میوه  نموده  بکارید و بدروید و تاکستانها غرس  سوم  بروید؛ و در سال از آن
   باال میوه د و به خواهند ز  ریشه  پایین  یهودا رستگار شوند، بار دیگر به  از خاندان  که ای بقیه

  غیرت.  خواهند آمد  بیرون  صهیون  از کوه  و رستگاران  از اورشلیم ای یه بق زیرا که31 .خواهند آورد
  . را بجا خواهد آورد  این یهوه

 نخواهد شد و   شهر داخل  این  به گوید که  می  آشور چنین  پادشاه  دربارهخداوند  بنابراین«32  
 بر نخواهد   آن  در پیش را جنیق با سپر نخواهد آمد و من  و در مقابلش  اینجا تیر نخواهد انداخت به

.  نخواهد شد  شهر داخل  این  و به  برخواهد گشت  همان  به  است  آمده  که  راهی به33 . افراشت
   خویش  خاطر بنده  خاطر خود و به ، به  کرده  شهر را حمایت  این زیرا که34 .گوید  را می  اینخداوند

  ». داد  خواهم  را نجات داود، آن
   هزار نفر از اردوی ، صد و هشتاد و پنج  آمده بیرون  شب  در آنخداوند   فرشته پس35  

،  و سنحاریب36 .دند بو  مرده های  آنها الشه  جمیع  برخاستند، اینک  چون و بامدادان. آشور را زد
 او در   چون  شد که و واقع37 . شد  ساکن' ، در نینوی و برگشته گردید  ، روانه  کرده  آشور کوچ پادشاه
 شمشیر زدند؛ و   و شرآصر او را به  ادرملک کرد، پسرانش  می  عبادت ، نسروک  خویش  خدای خانه
  . نمود  سلطنت  جایش  به  آسر حدون  فرار کردند و پسرش  آرارات  زمین  به ایشان

  

زد  ن  نبی  آموص و اشعیا ابن.  شد  موت  به ، حزقیا بیمار و مشرف  ایام در آن20    

   و زنده میری می   زیرا که  خود را ببین  خانه تدارک: گوید  می  چنینخداوند« :  ، او را گفت  آمده وی
:  ، گفت  دعا نمودهخداوند دیوار برگردانید و نزد   سوی  خود را به  او روی آنگاه2 ». ماند نخواهی

   سلوک  کامل  دل  و به  امانت  به حضور تو  به  چگونه  که  بیاد آوری  اینکه  مسألتخداوند  ای«3
  . قیا زارزار بگریست حز پس» . ام ، بجا آورده  است  در نظر تو پسند بوده  و آنچه ام نموده
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،   شده  نازل  بر ویخداوند   کالم  رود، که  شهر بیرون  اشعیا از وسط  از آنکه  شد قبل و واقع4  
 تو را  دعای: گوید  می ، داود چنین  پدرت خدای:  بگو حزقیا  من  قوم  پیشوای برگرد و به«5 : گفت

   داخلخداوند   خانه  به  داد و در روز سوم  تو را شفا خواهم اینک.   تو را دیدم  و اشکهای شنیدم
   پادشاه  شهر را از دست  افزود، و تو را و این  خواهم  سال  تو پانزده  بر روزهای و من6 . شد خواهی

 ». کرد  خواهم  خود، داود حمایت  خاطر بنده  خاطر خود و به  شهر را به انید، و این ره آشور خواهم
  .  شفا یافت  گذاشتند که ، بر دمل  را گرفته  آن و ایشان» . از انجیر بگیرید قرصی «  که و اشعیا گفت7

 خانه   به مرا شفا خواهد بخشید و در روز سومخداوند    که عالمتی«:   اشعیا گفت و حزقیا به8  
 را   کالم این خداوند   کهخداوند   از جانب عالمت«:  و اشعیا گفت9 »؟  برآمد، چیست خواهمخداوند 

»  برگردد؟  درجه  برود یا ده  پیش  درجه  ده آیا سایه:   است ، بجا خواهد آورد، این  است  گفته که
   عقب  به  درجه  ده یه سا ، بلکه ین.  برود  پیش  درجه  ده  سایه  که  است سهل«:  حزقیا گفت10

   آفتابی  بر ساعت  که  را از درجاتی  استدعا نمود و سایهخداوند از   نبی  اشعیای پس11 ».برگردد
  . برگردانید  درجه  بود، ده  رفته آحاز پایین

 فرستاد  نزد حزقیا  و هدیه ، رسایل  بابل ، پادشاه  بلدان  بن  بلدان ، مرودک  زمان و در آن12  
   خانه  نمود و تمامی  را اجابت و حزقیا ایشان13 .  است قیا بیمار شده حز  بود که زیرا شنیده

 در   را که  و هرچه  خویش  اسلحه  معطر و خانه  و روغن  و طال و عطریات  خود را از نقره های خزانه
   نبود که  چیزی  مملکتش  تمامی و در اش  داد، و در خانه  نشان  ایشان شد، به  می  او یافت خزاین
  این«:   را گفت ، وی  آمده  پادشاه  نزد حزقیای  نبی  اشعیای پس14 . نداد  نشان  ایشان  را به ا آنحزقی

   از بابل  دور، یعنی از جای«:  داد حزقیا جواب»  گفتند؟ و نزد تو از کجا آمدند؟  چه مردمان
، دیدند   است  من  در خانه هرچه«:  داد حزقیا جواب»  دیدند؟ چه تو  در خانه«:  او گفت15 ».اند آمده

  ».  ندادم  نشان  ایشان  به  که  نیست  من  در خزاین و چیزی
 در   هرچه آید که  روزها می اینک17 : را بشنوخداوند  کالم«:   حزقیا گفت  اشعیا به پس16  
ید گو می خداوندو .  خواهد شد  برده  بابل ند، بها  کرده  تا امروز ذخیره  پدرانت  و آنچه  توست خانه
،   را تولید نمایی  از تو پدید آیند و ایشان  را که  از پسرانت و بعضی18 . نخواهد ماند  باقی  چیزی که

 خداوند  کالم«:   اشعیا گفت حزقیا به19 ». خواهند شد ، خواجه  بابل دشاه و در قصر پا خواهند گرفت
  ». خواهد بود  و امان  سالمتی  من  در ایام هرآینه«:  و دیگر گفت» .  نیکوست  گفتی که
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 شهر   را به  و آب  ساخت  که  و قناتی  حوض  تهور او و حکایت  حزقیا و تمامی  وقایع و بقیه20  
 خود خوابید   حزقیا با پدران پس21 ؟  نیست  یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ آورد، آیا در کتاب

  . نمود  سلطنت  جایش  به ، منسی پسرشو 
  

   سلطنت  در اورشلیم  سال  و پنج  شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله  دوازده منسی21    

  هایی  امت  رجاسات  ناپسند بود، موافقخداوندنظر   درو آنچه2 . بود صیبه حف  مادرش و اسم. نمود
   بلند را که زیرا مکانهای3.  نمود  بود، عمل  کرده اج اخر اسرائیل ، آنها را از حضور بنیخداوند  که

   نوعی  را به  بنا نمود و اشیره  بعل  ها برای  بود، بار دیگر بنا کرد و مذبح  کرده ، حزقیا خراب پدرش
، آنها را  موده ن  سجده  لشکر آسمان  تمامی  و به  بود، ساخت  ساخته  اسرائیل ، پادشاه  اخاب که

 خود را  اسم«:  بود  گفتهخداوند  اش  درباره  بنا نمود کهخداوند ها در خانه  و مذبح4 . کرد عبادت
 خداوند خانه   در هر دو صحن  لشکر آسمان  تمامی ها برای و مذبح5» .  گذاشت  خواهم در اورشلیم

 و  اجنه  کرد و با اصحاب  می  و افسونگری  گذرانید و فالگیری و پسر خود را از آتش6 .بنا نمود
و 7 . آورد  هیجان  او را به، خشم  بسیار ورزیده  شرارتخداوندو در نظر . نمود  می  مراوده جادوگران

   گفته ، سلیمان  داود و پسرش  به اش  دربارهخداوند که  ای  بود، در خانه  ساخته  را که  اشیره تمثال
 خود را تا  ، اسم ام  برگزیده  اسرائیل  اسباط ی را از تمام  آن  که  و در اورشلیم  خانه در این « بود که

 بار  ام  داده  ایشان  پدران  به  که  را از زمینی  اسرائیل و پایهای8 . برپا نمود  گذاشت  ابد خواهم هب
   امر فرمودم  ایشان  به  هرآنچه  نمایند تا بر حسب  توجه  که  شرطی  گردانید، به  نخواهم دیگر آواره
  اما ایشان9» . بود، رفتار نمایند  امر فرموده  ایشان  به ، موسی  من  بنده  که  شریعتی تمامی  و بر حسب

  اسرائیل  بنی  پیشخداوند   که هایی  را اغوا نمود تا از امت ، ایشان  منسی  ننمودند زیرا که اطاعت
  . بود، بدتر رفتار نمودند  کرده هالک

 یهودا،  ، پادشاه  منسی چونکه«11 : ، گفت  نموده ود، انبیا تکلم خ  بندگان  واسطه  بهخداوندو 10  
   نمود، و به  از او بودند عمل  قبل  که  اموریانی  اعمال  را بجا آورد و بدتر از جمیع  رجاسات این

  اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل ، خدای  یهوه بنابراین12،   ساخت  گناه  خود، یهودا را نیز مرتکب بتهای
و بر 13.  را بشنود، صدا خواهد کرد  آن  هرکه  گوشهای  رسانید که  و یهودا بال خواهم  بر اورشلیم من

   کرد، به  خواهم  را پاک  کشید و اورشلیم  را خواهم  اخاب  خانه  و ترازوی ، ریسمان سامره اورشلیم
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 خود را   میراث و بقیه14 .کند می   را پاک ، آن  ساخته ون و واژگ  را زدوده  پشقاب  کسی  که طوری
   جمیع  نمود، و برای  خواهم  تسلیم  ایشان  دشمنان  دست  را به  و ایشان  ساخت  خواهم پراکنده

 آوردند و   عمل ، به  ناپسند است  در نظر من  آنچه چونکه15 خواهند شد،   یغما و غارت دشمنانشان
  ». آوردند  هیجان  مرا به  آمدند تا امروز، خشم  از مصر بیرون  ایشان  پدران  که از روزی
 را سراسر پر کرد،   تا اورشلیم  ریخت  را از حد زیاده گناهان  بی  خون ، منسی  براین و عالوه16  
 بجا   ناپسند استخداوند در نظر   تا آنچه  ساخت  گناه  مرتکب  آن  یهودا را به  او که  گناه سوای
  .آورند

   ایام  تواریخ  شد، آیا در کتاب  آن  مرتکب  که  کرد و گناهی  و هرچه  منسی  وقایع و بقیه17  
 در   خود، یعنی  خانه  خود خوابید و در باغ  با پدران  منسی پس18 ؟  نیست  یهودا مکتوب پادشاهان

  . شد  پادشاه  جایش ، به ، آمون  شد و پسرش باغ عزا دفن
   نمود و اسم  سلطنت  در اورشلیم  شد و دو سال پادشاه   بود که  و دو ساله  بیست آمون19  
  چه آن  ناپسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه20 . بود به، از یط ، دختر حاروص  مشلمت مادرش
 بود، رفتار   نموده  سلوک  آن  به  پدرش  که  طریقی  تمامی و به21 . نمود  کرد، عمل  منسی پدرش

   پدران ، خدای و یهوه22.  نمود  کرد و آنها را سجده ادت پرستید، عب  پدرش  را که هایی کرد، و بت
  و پادشاه بر او شوریدند   آمون  خادمان پس23 . ننمود  سلوکخداوند   طریق ، به  کرده خود را ترک
   قتل ه بودند ب ، شوریده  بر آمون پادشاه  را که  آنانی  همه  زمین اما اهل24 . کشتند اش را در خانه

   که  اعمالی و بقیه25 . کردند  نصب  پادشاهی  به  جایش، یوشیا را در  پسرش  زمین رسانیدند، و اهل
  و در قبر خود در باغ26 ؟  نیست  یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ  بجا آورد، آیا در کتاب آمون

  . نمود  سلطنت  جایش  یوشیا به  شد و پسرش عزا دفن
  

   سلطنت  سال  و یک  سی  شد و در اورشلیم  پادشاه  بود که  ساله شیا هشتیو22    

پسند بود،  خداوند در نظر   را که و آنچه2 . بود قت، از بص ، دختر عدایه  یدیده  مادرش و اسم. نمود
   انحراف  یا چپ  راست  طرف ، به  نموده  پدر خود، داود سلوک  طریق  تمامی  آورد، و به  عمل به

  .نورزید
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 را   مشالم کاتب  اصلیا بن  بن ، شافان  پادشاه  شد که  واقع  هجدهم یوشیا پادشاه و در سال3  
 خداوند   خانه  به  را که ای  برو و او نقره  کهنه نزد حلقیا رئیس«4 : ، گفت  فرستادهخداوند   خانه به

   سرکارانی  دست  را به و آن5 .بشماردکنند،   می  جمع ا از قوم ر شود و مستحفظان در، آن  می آورده
 کار خداوند   در خانه  که  کسانی  را به  آن اند، بسپارند تا ایشان  شده  گماشتهخداوند   بر خانه که
، و تا چوبها و   و معماران  و بنایان  نجاران  به یعنی6  بدهند،  خانه  تعمیر خرابیهای ت جه کنند، به می

   سپردند، حساب  ایشان  دست  به  را که ای اما نقره7 ». بخرند  تعمیر خانه جهت   به ه تراشید سنگهای
  . رفتار نمودند  امانت  به نکردند زیرا که

و » . ام  یافتهخداوند   را در خانه  تورات کتاب«:   گفت  شافان کاتب ، به  کهنه و حلقیا، رئیس8  
   پادشاه  و به  برگشت  نزد پادشاه و شافان کاتب9 .واند را خ  آن  داد که  شافان ه را ب  کتاب حلقیا آن
   را به  آوردند و آن  شد، بیرون  یافتخداوند   در خانه  را که ای ، نقره بندگانت«:  ، گفت خبر داده

 را خبر  ، پادشاه  کاتب و شافان10 ». بودند، سپردند  گماشتهخداوند   بر خانه  که  سرکارانی دست
  . خواند  حضور پادشاه  را به  آن  شافان پس» .  است  داده  من  به ، کتابی حلقیا، کاهن«:  ، گفت داده

  ، حلقیای و پادشاه12 . خود را درید  را شنید، لباس ات سفر تور  سخنان  پادشاه  چون پس11  
،  ا امر فرموده ر  پادشاه  و عسایا، خادم  میکایا و شافان کاتب  و عکبور بن  شافان  بن  و اخیقام کاهن
   در این  که  سخنانی  یهودا درباره  تمامی  و برای  قوم  و برای  من  برایخداوندبروید و از «13 : گفت
  ، عظیم  است  شده  بر ما افروخته  کهخداوند   نمایید، زیرا غضب شود، مسألت  می  یافت کتاب
 ما   درباره  هرآنچه  ندادند تا موافق  گوش اب کت  این  سخنان  ما به  پدران  که  جهت باشد، از این می

  ». نمایند ، عمل  است مکتوب
   تقوه  بن  شالم ، زن  نبیه  و عسایا نزد حلده  و عکبور و شافان  و اخیقام  کاهن  حلقیای پس14  

  و بهو ا15 . گفتند  سخن  بود؛ و با وی ساکن   اورشلیم  دوم دار، رفتند و او در محله  حرحس لباس بن
،   است ستاده فر  شما را نزد من  که  کسی به: گوید  می  چنین  اسرائیل ، خدای یهوه«:   گفت ایشان
   رسانید، یعنی  خواهم  و ساکنانش  مکان  بر این  بالیی  من اینک: گوید  می چنینخداوند 16 :بگویید
 دیگر   خدایان ، برای  کرده  مرا ترک هچونک17،   است  یهودا خوانده  پادشاه  را که  کتاب  سخنان تمامی

 بر   من  غضب پس.  بیاورند  هیجان  مرا به  خود، خشم  دستهای  اعمال  تمامی بخور سوزانیدند تا به
   مسألت  جهت  شما را به  یهودا که  پادشاه  به لیکن18 . نخواهد شد ، خاموش  شده  مشتعل  مکان این

  درباره: فرماید  می  چنین  اسرائیل ، خدای یهوه:  بگویید ، چنین  است  فرستادهخداوند از  نمودن
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   و ساکنانش  مکان  این  مرا درباره  کالم  که  بود و هنگامی  تو نرم  دل چونکه19  ای  شنیده  که سخنانی
،   خود را دریدی ، لباس  شده متواضعخداوند  حضور   خواهند شد، به  و مورد لعنت  ویران  که شنیدی

،   من لهذا اینک20.   فرمودم  نیز تو را اجابت  منگوید،  میخداوند  ، بنابراین  گریستی  حضور من و به
   بال را که  شد و تمامی  خواهی  گذارده  سالمتی  کرد و در قبر خود به  خواهم  جمع تو را نزد پدرانت

  . آوردند  جواب  نزد پادشاه  ایشان پس» . نخواهد دید ، چشمانت رسانم  می  مکان  بر این من
  

 . کردند  جمع  را نزد وی یم مشایخ یهودا و اورشل  تمامی  فرستاد که و پادشاه23    
  ، چه  قوم  و انبیا و تمامی  و کاهنان  با وی  اورشلیم  سکنه  یهودا و جمیع  مردان  و تمامی و پادشاه2

   در خانه  را که  عهدی  کتاب  سخنان تمامیو او . برآمدندخداوند  ه خان ، به  بزرگ  و چه کوچک
عهد  خداوند حضور   ایستاد و به  نزد ستون و پادشاه3.  ایشان خواند  شد، در گوش  یافتخداوند
   نگاه  جان  و تمامی  دل  تمامی  او را به  و فرایض ، اوامر و شهادات  را پیروی نمودهخداوند   که بست

 عهد   این  قوم  تمامی پس. ، استوار نمایند  است  مکتوب  کتاب  در این ه این عهد را ک دارند و سخنان
  .را برپا داشتند

   تمامی  و مستحفظان در را امر فرمود که  دوم  و کاهنان دسته  کهنه ، حلقیا، رئیس و پادشاه4  
   بیرونخداوند   بود، از هیکل  شده  ساخته  لشکر آسمان  و تمامی  و اشیره  بعل  برای  را که ظروف
  ئیل  بیت  سوزانید و خاکستر آنها را به  قدرون های  در مزرعه  اورشلیم و آنها را در بیرون. آورند
 یهودا   بلند شهرهای های  بودند تا در مکان  نموده  یهودا تعیین  پادشاهان و کاهنان بتها را که5. برد

 لشکر   و تمامی  و بروج  و ماه  و آفتاب  بعل  برای  را که  بخور بسوزانند، و آنانی  اورشلیم و نواحی
   وادی  به  از اورشلیم ، بیرونخداوند   را از خانه و اشیره6 . کرد ولسوزانیدند، معز  بخور می آسمان
ا بر  ر  و گرد آن  ساخت  غبار، نرم  را مثل  سوزانید، و آن  کنار نهر قدرون  را به  برد و آن قدرون
ها   در آنها خیمه  زنان  بود کهخداوند   نزد خانه  را که  لواط های و خانه7 . پاشید الناس  عوام قبرهای

 بلند   یهودا آورد و مکانهای  را از شهرهای  کاهنان و تمامی8 . کرد بافتند، خراب  می  اشیره ت جه به
 بلند  های ، و مکان  ساخت  نجس  تا بئرشبع سوزانیدند، از جبع  در آنها بخور می  کاهنان را که
   شهر بود، منهدم  دروازه  چپ  طرف  شهر، و به ، رئیس  یهوشع  دروازه  نزد دهنه ها را که دروازه
  ر در میان فطی  برنیامدند اما نان در اورشلیمخداوند    مذبح  بلند، به  کاهنان مکانهای لیکن9 . ساخت
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 پسر یا دختر   تا کسی  ساخت  بود، نجس هنوم بنی   در وادی و توفت را که10 . خود خوردند برادران
   بودند که  داده  آفتاب  یهودا به  پادشاهان  را که و اسبهایی11.  نگذراند  از آتش  مولک خود را برای
  ایه  دور کرد و ارابهخداوند   بودند، از مدخل خانه  خانه سرا در پیرامون  نتنملک خواجه نزد حجره

 یهودا   آحاز بود و پادشاهان بام باالخانه  بر پشت  را که هایی و مذبح12 . سوزانید  آتش  را به آفتاب
   بود، پادشاه ساختهخداوند    در دو صحن خانه  منسی  را که هایی  بودند، و مذبح آنها را ساخته

  ند را که بل و مکانهای13 . پاشید ، گرد آنها را در نهر قدرون  کرده  و از آنجا خراب  ساخت منهدم
،   اشتورت ، آنها را برای  اسرائیل ، پادشاه  فساد بود و سلیمان  کوه  راست  طرف  به  اورشلیم مقابل

  ، ساخته عمون  بنی ، رجاست  ملکوم ، و برای  موآبیان ، رجاست  کموش  و برای  صیدونیان رجاست
 آنها را   نمود و جایهای  را قطع اشیریم را خرد کرد و  و تماثیل14 .  ساخت ، آنها را نجس د، پادشاهبو

  .  پر ساخت  مردم از استخوانهای
 را   اسرائیل  که  نباط  بن  یربعام  که  بلندی  بود و مکان ئیل  در بیت  که و نیز مذبحی15  
ند  بل  و مکان  ساخت  بلند را منهدم  مکان  و هم  مذبح  بود، هم  را بنا نموده ، آن  ساخته  گناه مرتکب

  ، قبرها را که  شده و یوشیا ملتفت16 . را سوزانید  کرد و اشیره ، نرم غبار  را مثل ، آن را سوزانیده
   مذبح  و آنها را بر آن  قبرها برداشت ، استخوانها را از آن  فرستاده پس.  بود، دید آنجا در کوه

  امور اخبار  از این  که مرد خدایی   آن  کهخداوند   کالم  موجب ، به  ساخت  را نجس ، آن سوزانیده
 را   شهر وی مردان» ؟ ، چیست بینم  می  که ای  مجسمه این«: و پرسید17 . ندا درداد  آن  بود، به نموده
،  ای  کرده ئیل  بیت  تو بر مذبح  که  کارهایی  این ، به  از یهودا آمده  که  است قبر مرد خدایی«: گفتند

  پس» . ندهد  او را حرکت  استخوانهای  را واگذارید و کسی آن«:  تاو گف18 ». بود ندا کرده
  و یوشیا تمامی19 . بود، واگذاشتند  آمده از سامره   که  نبی  آن  او را با استخوانهای استخوانهای

،   آنها را ساخته  اسرائیل  بود و پادشاهان  سامره  در شهرهای  بلند را نیز که های  مکان های خانه
  ئیل  بیت  به  که  کارهایی  تمامی  و با آنها موافق  بودند، برداشت  آورده  هیجان را به) خداوند ( خشم
 و  ها کشت  در آنجا بودند، بر مذبح  بلند را که های  کاهنان مکان و جمیع20 . نمود  بود، عمل کرده

  . کرد  مراجعت  اورشلیم ، به  را بر آنها سوزانیده  مردم استخوانهای
 کتاب   در این  که  نحوی  را به عید فصح «  که ، گفت  را امر فرموده  قوم  تمامی و پادشاه21  

   داورانی  از ایام  فصح  این  مثل  فصحی  تحقیق به22» . دارید  خود نگاه  خدای ، برای  است عهد مکتوب
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   داشته  یهودا نگاه  و پادشاهان  اسرائیل  پادشاهان  ایام  نمودند و در تمامی  داوری  بر اسرائیل که
  . داشتنـد  نگاه  در اورشلیـمخداوند   را بـرای  فصـح ، این ، یوشیا پادشاه  هجدهم اما در سال23.  نشد

   در زمین  را که  رجاسات  و بتها و تمام  و ترافیم  و جادوگران  اجنه و نیز یوشیا اصحاب24  
 در   کاهن  حلقیای  که  در کتابی  را که  تورات  تا سخنان ساخت پیدا شد، نابود  یهودا و در اورشلیم

 و   جان  و تمامی  دل  تمامی  به  نبود که  از او پادشاهی و قبل25 . جا آورد  بود، به  یافتهخداوند  خانه
ر  او ظاه  نماید، و بعد از او نیز مثل  رجوعخداوند   به  موسی  تورات  خود موافق تمامی  قوت تمامی
  .نشد

   کارهایی  همه  سبب  او به  غضب  زیرا که  عظیم خود برنگشت  خشم  از حدتخداونداما 26  
یهودا «:   گفتخداوندو  27 . شد  بود، بر یهودا مشتعل آورده   هیجان  او را از آنها به  خشم  منسی که

   را که  شهر اورشلیم  و این  را دور کردم  اسرائیل  کرد چنانکه را نیز از نظر خود دور خواهم
  ». نمود  خواهم  در آنجا خواهد بود، ترک  من  اسم  گفتم  را که ای  و خانه برگزیدم
   یهودا مکتوب  پادشاهان  ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  یوشیا و هرچه  وقایع و بقیه28  
   برآمد و یوشیای  نهر فرات ه آشور ب  مصر، بر پادشاه ، پادشاه  او، فرعون نکوه و در ایام29 ؟ نیست
 او را  و خادمانش30 .  را در مجدو کشت او را دید، وی)  فرعون (  او برآمد و چون  مقابل  به پادشاه

،   زمین و اهل.  کردند  دفن  آوردند و او را در قبرش ، مرده  اورشلیم ، از مجدو به  نهاده در ارابه
  . کردند  نصب  پادشاهی  به  پدرش  جای ، به  نموده مسح یوشیا را گرفتند و او را  یهوآحاز بن

 نمود و   سلطنت  در اورشلیم  ماه  شد و سه  پادشاه  بود که  ساله  و سه و یهوآحاز بیست31  
   ناپسند بود، موافقخداوند در نظر   را که و او آنچه32 . بود نه، دختر ارمیا از لب  حموطل  مادرش اسم

، در   حمات ، در زمین ، او را در ربله و فرعون نکوه33 . آورد  عمل  بودند، به رده ک نش پدرا هرآنچه
و فرعون 34 . گذارد  طال بر زمین  وزنه و یک   نقره  ننماید و صد وزنه  سلطنت بند نهاد تا در اورشلیم

   یهویاقیم  را به  کرد و اسمش  نصب  پادشاهی ، یوشیا، به  پدرش  جای  یوشیا را به  بن ، الیاقیم نکوه
 و طال را   نقره ، آن و یهویاقیم35 .و او در آنجا مرد. صر آمد م ، به  نمود و یهوآحاز را گرفته تبدیل

 و طال را   نقره  بدهند و آن  فرعون  فرمان  را موافق  مبلغ  کرد تا آن  را تقویم  داد اما زمین  فرعون به
  . بدهد  فرعون نکوه  را به  تا آن  زور گرفت  او به  تقویم  موافق ، از هرکس  زمین از اهل
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 کرد و   سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و یازده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  بیست یهویاقیم36  
   ناپسند بود موافقخداوند در نظر   را که و آنچه37 . بود ، از رومه ر فدایه، دخت  زبیده  مادرش اسم

  . آورد  عمل  بودند، به ه کرد  پدرانش هرآنچه
  

. د او بو  بنده  سال  سه  آمد، و یهویاقیم  بابل  او، نبوکدنصر، پادشاه و در ایام24    

 و   موآبیان  و فوجهای  ارامیان  و فوجهای  کلدانیان فوجهایخداوند و 2 . شد ، از او عاصی  برگشته پس
   موجب  سازد، به  را هالک هودا فرستاد تا آن را بر ی ایشان  را بر او فرستاد و عمون  بنی فوجهای

 بر یهودا خداوند   از فرمان ، این  تحقیق به3 . بود  خود انبیا گفته  بندگان  واسطه  به  کهخداوند  کالم
  و نیز به4. او کرد، از نظر خود دور اندازد   و هرچه  منسی  گناهان  سبب  را به  شد تا ایشان واقع
 بود و   پر کرده گناهان  بی  را از خون  اورشلیم  بود، زیرا که  او ریخته  که هانیگنا  بی  خون سبب

   ایام  تواریخ  کرد، آیا در کتاب  و هرچه  یهویاقیم  وقایع و بقیه5 . او را عفو نماید  که  نخواستخداوند
   جایش  به یهویاکین   خود خوابید و پسرش  با پدران  یهویاقیم پس6 ؟  نیست  یهودا مکتوب پادشاهان
   را که  هرچه  بابل  پادشاه  نیامد زیرا که  خود بیرون  مصر، بار دیگر از والیت و پادشاه7 . شد پادشاه
  . بود  آورده  تصرف ، به  مصر بود، از نهر مصر تا نهر فرات  پادشاه  به متعلق

   نمود و اسم  سلطنت رشلیم در او  سال  شد و سه  پادشاه  بود که  ساله  هجده و یهویاکین8  
   ناپسند بود، موافقخداوند در نظر   را که و آنچه9 . بود  اورشلیمی ناتان نحوشطا دختر ال مادرش
  . آورد  عمل  بود، به  کرده  پدرش هرآنچه
 . شد  برآمدند؛ و شهر محاصره لیم، بر اورش  بابل  نبوکدنصر، پادشاه  بندگان  زمان در آن10  

و 12 . شهر برآمد  بودند، به  نموده ه را محاصر  آن  بندگانش  که ، در حینی  بابل صر، پادشاهو نبوکدن11
   بابل  نزد پادشاه  سرایانش  و خواجه  و سردارانش  یهودا با مادر خود و بندگانش ، پادشاه یهویاکین
  .  خود، او را گرفت  سلطنت  هشتم  در سال  بابل  آمد؛ و پادشاه بیرون

   آورد و تمام  را از آنجا بیرون  پادشاه  خانه های  و خزانهخداوند   خانه های  خزانه و تمامی13  
   کالم  موجب  بود، به  ساختهخداوند   خانه  برای  اسرائیل ، پادشاه  سلیمان  را که  طالیی ظروف
هزار   ده  را که  جنگی  مردان  و جمیع  سرداران  و جمیع  اورشلیم  ساکنان و جمیع14 . ، شکستخداوند

  ، اهل  مسکینان  سوای  را نیز، چنانکه  و آهنگران گران  صنعت ، برد و جمیع نفر بودند، اسیر ساخته
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   و خواجه  پادشاه  و زنان  برد و مادر پادشاه  بابل  را به و یهویاکین15 . نماند  باقی  کسی زمین
   مردان و تمامی16 . برد  بابل  به  را از اورشلیم شان و ای  را اسیر ساخت  زمین  و بزرگان سرایانش

 و  ، قوی  ایشان  جمیع  را که  و آهنگران گران  هزار نفر از صنعت  هزار نفر و یک  هفت ، یعنی جنگی
، متنیا   وی ، عموی  بابل و پادشاه17 . برد  اسیری  به  بابل  را به ن، ایشا  بابل  بودند، پادشاه آزموده جنگ

  .  ساخت  صدقیا مبدل  را به  کرد و اسمش  نصب  پادشاهی  او به  در جایرا
   پادشاهی  در اورشلیم  سال  نمود و یازده  آغاز سلطنت  بود که  و یکساله صدقیا بیست18  

 ناپسند بود، خداوند در نظر   را که و آنچه19 . بود نه، دختر ارمیا از لب  حمیطل  مادرش کرد؛ و اسم
 و   بر اورشلیمخداوند   که  غضبی  سبب زیرا به20.  آورد  عمل  بود، به  کرده  یهویاقیم رآنچه ه موافق

   عاصی  بابل  صدقیا بر پادشاه  شد که ، واقع  آنها را از نظر خود انداخت  که  حدی ، به یهودا داشت
  .شد
  

   روز دهم ماه لشکر خود در ، با تمامی  بابل  نبوکدنصر، پادشاه  شد که و واقع25    

   گرداگردش ، سنگری ده اردو ز  آن  برآمد، و در مقابل  بر اورشلیم  خویش  سلطنت  نهم  از سال دهم
 در  ، قحطی  ماه  آن و در روز نهم3 . شد ، محاصره  پادشاه ای صدقی  یازدهم و شهر تا سال2 .بنا نمود

   مردان  ساختند و تمامی ای  در شهر رخنه سپ4.  نبود  نان  زمین  اهل  برای  شد که  سخت شهر چنان
  و کلدانیان.  بود، فرار کردند  پادشاه  دو حصار، نزد باغ  در میان  که ای  دروازه  از راه  در شب جنگی

   را تعاقب ، پادشاه و لشکر کلدانیان5 .  رفت  عربه  راه به)  و پادشاه( شهر بودند   در مقابل  هر طرف به
،   را گرفته  پادشاه پس6 . شدند  از او پراکنده  لشکرش می او رسیدند و تما  اریحا به یابان، در ب نموده

   قتل  به  رویش  صدقیا را پیش و پسران7 . دادند  آوردند و بر او فتوی له رب  به  بابل او را نزد پادشاه
  . آوردند بل با ، به  دو زنجیر بسته  صدقیا را کندند و او را به رسانیدند و چشمان

  ، رئیس ، نبوزرادان  بابل ، سلطان  نوزدهم نبوکدنصر پادشاه  از سال  پنجم و در روز هفتم ماه8  
   را سوزانید و همه  پادشاه  و خانهخداوند  و خانه9  آمد،  اورشلیم ه، ب  بابل  پادشاه ، خادم جالدان
   همراه  که  لشکر کلدانیان و تمامی10 .ید سوزان  آتش  را به  بزرگ  و هر خانه  اورشلیم های خانه

  ، رئیس و نبوزرادان11 . ساختند  منهدم  هر طرف  را به  اورشلیم  بودند، حصارهای  جالدان رئیس
   شده  بابل  پادشاه  طرف  به  را که  بودند و خارجین  مانده  در شهر باقی  را که  قوم ، بقیه جالدان
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   را برای  زمین  از مسکینان  بعضی  جالدان اما رئیس12 . برد  اسیری  را به  جمعیت بودند و بقیه
  .  واگذاشت  و فالحی باغبانی
   را که  برنجینی ها و دریاچه بود و پایهخداوند    در خانه  که  برنجینی  ستونهای و کلدانیان13  
 اندازها و گلگیرها و  ها و خاکو دیگ14 . بردند  بابل  آنها را به  برنج بود، شکستند وخداوند  در خانه

  ها یعنی و مجمرها و کاسه15 .کردند، بردند  می  با آنها خدمت  را که  برنجینی  اسباب قاشقها و تمامی
 و  اما دو ستون16 . برد  جالدان  بود، رئیس ز نقره ا  را که  آنچه  از طال بود و نقره  را که  آنچه طالی
   این  همه  برنج  بود، وزن  ساختهخداوند   خانه  آنها را برای  سلیمان  که هایی  و پایه  دریاچه یک

   سه  تاج  و بلندی  بر سرش  برنجین  و تاج  ذراع  هجده  ستون  یک بلندی17 . بود اندازه  بی اسباب
 بر  وم د  ستون  اینها برای  بود و مثل  از برنج ، همه  تاج  گرداگرد روی  و انارهای  بود و شبکه ذراع
  . بود اش شبکه

.   مستحفظ در را گرفت  و سه  دوم  کاهن ، و صفنیای  کهنه ، سرایا، رئیس  جالدان و رئیس18  
 را   پادشاه  روی  که  نفر را از آنانی  بود و پنج  شده  گماشته  جنگی  بر مردان  که و سرداری19
  دید، و شصت  می  را سان  والیت  اهل  سردار لشکر را که  شدند، و کاتب دیدند و در شهر یافت می

  ، ایشان  جالدان  رئیس و نبوزرادان20.   شدند، از شهر گرفت  در شهر یافت  را که  زمین نفر از اهل
،   زده  حمات  در زمین  را در ربله ، ایشان  بابل و پادشاه21 . برد  بابل ، نزد پادشاه  ربله ، به را برداشته

  . رفتند  اسیری  خود به  یهودا از والیت پس.  رسانید  قتل به
   را رها کرده  ایشان  بابل  ماندند و نبوکدنصر، پادشاه  یهودا باقی  در زمین  که و اما قومی22  
   لشکر با مردان  سرداران  تمامی و چون23 .  گماشت  را بر ایشان  شافان بن   اخیقام  جدلیا ابن بود، پس
 آمدند،   مصفه  نزد جدلیا به ، ایشان  است  قرار داده ، جدلیا را حاکم  بابل اه پادش  شنیدند که ایشان
 با  کاتی مع  و یازنیا ابن  تنحومت نطوفاتی  و سرایا ابن  قاری  بن  نتنیا و یوحنان  بن  اسماعیل یعنی
  از بندگان«:   گفت  ایشان ، به  خورده  قسم  ایشان  کسان  و برای  ایشان و جدلیا برای24 .  ایشان کسان

 شما نیکو خواهد  ید و برای نمای  را بندگی  بابل  شوید و پادشاه  ساکن در زمین.  مترسید کلدانیان
   بود، به  پادشاه  از ذریت  که  الیشمع  نتنیا ابن  بن  اسماعیل  شد که  واقع  هفتم اما در ماه25 ».بود

 بودند  فه با او در مص  را نیز که  و کلدانیان بمرد و یهودیان   نفر آمدند و جدلیا را زدند که  ده اتفاق
 مصر رفتند زیرا  ، به  لشکرها برخاسته ، و سرداران  بزرگ  خرد و چه ، چه  قوم و تمامی26 ).کشتند(

  . ترسیدند  از کلدانیان که
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 یهودا،  پادشاه،   یهویاکین  و هفتم اسیری  سی  از سال  دوازدهم  و هفتم ماه و در روز بیست27  
 یهودا را از  ، پادشاه  شد، سر یهویاکین  پادشاه  که ، در سالی  بابل  اویل مرودک، پادشاه  شد که واقع

   سایر پادشاهانی  او را باالتر از کرسیهای  و کرسی  دالویز گفت و با او سخنان28 .  برافراشت زندان
   عمرش  روزهای  نمود و او در تمامی  او را تبدیل دانی زن و لباس29 .  بودند، گذاشت  با او در بابل که
 هر روز در   قسمت ، یعنی  دائمی  او وظیفه  معیشت و برای30 .خورد  می  نان  در حضور وی میشهه

  .شد  می  او داده  به  پادشاه  از جانب  عمرش  ایام ، در تمامی روزش
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 Chronicle 1-  ایام  تواریخ  اول کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده450و حدودا سال عزرا  ودیان سنتی می گویند نویسندهیه

   است قبل از میالد نوشته شده450 و حدودا سال ی گویند نویسنده کتاب نامعلومسایرین م
  

نوح سام حام 4خنوخ متوشالح لمک، 3  مهللئیل یارد، قینان2،   انوش ، شیث دمآ1    

  .یافث
:  جومر و پسران6 .  و ماشک و تیراس  و توبال اوان و ی  و مادای ر و ماجوججوم:  یافث پسران5  

  .  و دودانیم  و کتیم  و ترشیش الیشه:   یاوان و پسران7.   و تجرمه اشکناز و ریفات
 و سبتا و  سبا و حویله:   کوش و پسران9 .  و کنعان  و فوت  و مصرایم کوش:  حام و پسران8  

   در جهان  جبار شدن ، نمرود را آورد، و او به و کوش10 .  ددانشبا و:  رعما انو پسر. رعما و سبتکا
  . نمود شروع

   را که  و کسلوحیم و فتروسیم12  را آورد،  و نفتوحیم  و لهابیم  و عنامیم ، لودیم و مصرایم11  
  . پدید آمدند  از ایشان  و کفتوریم فلستیم
و 15 ،  و جرجاشی  و اموری و یبوسی14و حت را آورد،    خود، صیدون زاده  نخست و کنعان13  
  . را  و حماتی  و صماری و اروادی16،   و سینی  و عرقی حوی

و 18 . و جاتر و ماشک  و حول  و عوص م و آشور و ارفکشاد و لود و ارا عیالم:  سام پسران17  
   را فالج  یکی پسر متولد شدند که عابر، دو  و برای19. ، عابر را آورد  را آورد و شالح ارفکشاد، شالح

 و  الف، الموداد و ش و یقطان20.  بود  یقطان  برادرش  شد و اسم  منقسم  زمین  وی  بود زیرا در ایام نام
و اوفیر و 23  و شبا،  و ابیمایل و ایبال22 ،  و دقله  و اوزال و هدورام21  را آورد؛  و یارح حضرموت

  . بودند  یقطان  اینها پسران  جمیع  را که  و یوباب حویله
   ابراهیم  همان  که ابرام27 ،  ناحور تارح سروج26عابر فالج رعو، 25 سام، ارفکشاد سالح،24  
  .باشد

:   اسماعیل نخستزاده:   ایشان  پیدایش  است این29 .  و اسماعیل اسحاق:   ابراهیم نپسرا28  
 و  و یطور و نافیش31  و مسا و حدد و تیما،  و دومه اعو مشم30 ،  و مبسام و قیدار و ادبئیل  نبایوت
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 و   او زمران  بود، پس  ابراهیم  متعه  که  قطوره و پسران32 . بودند  اسماعیل  پسران  اینان  که قدمه
  و پسران33 . بودند ا و ددانشب:   یقشان  و شوحا را زایید و پسران  و یشباق  و مدیان  و مدان یقشان
  . بودند  قطوره  اینها پسران  جمیع پس.  بودند  و الدعه  و ابیداع  و عیفر و خنوح  عیفه مدیان

:  عیسو و پسران35 . بودند  عیسو و اسرائیل  اسحاق  را آورد؛ و پسران  اسحاق و ابراهیم34  
و قناز و   تام و جع  و اومار و صفی تیمان:  الیفاز پسران36 .  و قورح  و یعالم  و یعوش وئیلالیفاز و رع

  .  و مزه  و شمه  و زارح نحت:   رعوئیل پسران37 .  و عمالیق تمناع
  و پسران39 .  و ایصر و دیشان  و دیشون  عنه و  و صبعون  و شوبال لوطان:  سعیر و پسران38  
 و   و شفی  و عیبال  و مناحت علیان:  شوبال پسران40.   و خواهر لوطان تمناع  و هومام حوری:  لوطان

 و   و اشبان رانحم:   دیشون  و پسران دیشون:   عنه و پسران41 .  و عنه ایه:   صبعون  و پسران وناما
  .  و اران عوص:   دیشان  و پسران  و یعقان  و زعوان بلْهان:  ایصر پسران42 .  و کران یتران

  اسرائیل بر بنی   پادشاهی  از آنکه  نمودند، پیش  سلطنت  ادوم  در زمین  که و پادشاهانی43  
 از   زارح  بن  مرد و یوباب و بالع44 . بود  شهر او دنهابه بعور و اسم   بن بالع:  کند، اینانند سلطنت
و 46 .د نمو  سلطنت  جایش  به  تیمانی  از زمین  مرد و حوشام و یوباب45 . شد  پادشاه  جایش  به بصره

   شد و اسم شاه پاد  داد در جایش  شکست  موآب ن را در زمی  مدیان  بدد که  مرد و هدد بن حوشام
   مرد و شاؤل و سمله48 . شد  پادشاه  جایش  به ز مسریقه ا و هدد مرد و سمله47 . بود  عویت شهرش
 . شد  پادشاه  جایش  عکبور به بن   حانان  مرد و بعل و شاؤل49 . شد  پادشاه  جایش  نهر به وبوتاز رح

 دختر  یل مهیطبئ  زنش  و اسم  فاعی  شهرش  شد؛ و اسم  پادشاه  جایش  هدد به مرد و  حانان و بعل50
  بودند؛  و امیر یتیت  امیر الیه و  امیر تمناع و هدد مرد و امیران ادوم51 . بود ذهب مطرد دختر می

وامیر 54 ؛ و امیر مبصار ناز و امیر تیمانو امیر ق53؛   و امیر فینون  و امیر ایله و امیر اهولیبامه52
  . بودند  ادوم  امیران ؛ اینان  و امیر عیرام مجدیئیل

  

و 2   و یهودا و یساکار و زبولون وی و ال  و شمعون رؤبین:  اینانند  اسرائیل پسران2    

  . و جاد و اشیر  و نفتالی  و بنیامین  و یوسف دان
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 شدند؛ و   او زاییده  برای عانیه نفر از بتشوع کن  سه ؛ این  و شیله عیر و اونان:  یهودا پسران3  
 و   تامار فارص  وی و عروس4 .  او را کشت  شریر بود؛ پسخداوند نظر   یهودا به زاده عیر نخست

  . نفر بودند  یهودا پنج  پسران  زایید، و همه  وی  را برای زارح
 و   و کلکول ن و هیما  و ایتان زمری:   زارح و پسران6 .  و حامول حصرون:   فارص و پسران5  
   بود که  اسرائیل کننده ، عاکار مضطرب  کرمی و از پسران7 . نفر بودند  پنج  ایشان  همگی ه ک دارع
  .عزریا بود:  و پسر ایتان8 . ورزید  خیانت  چیز حرام درباره

  ب عمینادا و رام10.   و کلوبای  و رام  شدند، یرحمئیل  زاییده  وی  برای  که  حصرون و پسران9  
ما را آورد و سلما  سل و نحشون11 .یهودا بود  بنی  رئیس ا آورد که ر  نحشون را آورد و عمیناداب

   الیĤب  خویش زاده  نخست و یسی13 . را آورد د را آورد و عوبید یسیو بوعز عوبی12 .بوعز را آورد
و 15  را،  ردای  را و پنجمین  نتنئیل و چهارمین14  را،  شمعی مین را، و سو  ابیناداب را آورد، و دومین

  و پسران.  بودند  و ابیحایل  صرویه  ایشان و خواهران16 . داود را آورد  را و هفتمین وصم ا ششمین
 عماسا را زایید و پدر عماسا یتر  و ابیحایل17 . نفر بودند ، سه  و عسائیل وآب و ی ، ابشای صرویه

  . بود اسماعیلی
   وی  رسانید و پسران هم  اوالد به  و از یریعوت  خود عزوبه  زن از  حصرون  بن و کالیب18  

   و او حور را برای ت گرف  زنی  را به  افرات  مرد و کالیب و عزوبه19 .  و اردون یاشر و شوباب: ینانندا
  . را آورد  بصلئیل  را آورد و اوری و حور، اوری20 . زایید وی

   که  حینی  گرفت  زنی ، او را به کیر پدر جلعاد درآمده دختر ما  به ، حصرون و بعد از آن21  
 شهر  و سه   یائیر را آورد و او بیست و سجوب22.  زایید  وی  را برای  بود و او سجوب  ساله شصت

   آنها که  و دهات  یائیر باشد، با قنات  حووب  را که و او جشور و ارام23 .  جلعاد داشت در زمین
  و بعد از آنکه24 .ماکیر پدر جلعاد بودند  بنی  آن اینها از  و جمیع  گرفت یشان شهر بود، از ا شصت

  . زایید  وی  را برای  اشحور پدر تقوع  حصرون  زن ، ابیه  یافت  وفات  افراته  در کالیب حصرون
ا  و اوصم و اخی  و اورن ه و بون رام:  اش زاده  نخست  حصرون زاده  نخست  یرحمئیل و پسران25  
   رام و پسران27.  باشد  مادر اونام  بود که  عطاره  به  دیگر مسماه  را زن و یرحمئیل26 .بودند

   بودند، و پسران  و یاداع شمای:   اونام و پسران28 . و عاقر بودند  و یامین  معص یل یرحمئ زاده نخست
و 30 . زایید  وی  و مولید را برای ان بود و او احب  ابیشور ابیحایل  زن و اسم29 .شور و ابی  ناداب شمای
 و   شیشان عییش  و بنی  یشعی افایم و بنی31 .اوالد مرد  بودند و سلد بی فایم سلد و ا  ناداب پسران
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  و پسران33 .والد مردا ؛ و یتر بی  یتر و یوناتان  برادر شمای  یاداع و پسران32 .  احالی شیشان بنی
   داشت  دختران  نبود لیکن  را پسری و شیشان34 . بودند  یرحمئیل  پسراناینها. ا و زاز فالت:  یوناتان

   خویش  غالم  دختر خود را به و شیشان35 .  داشت  نام  یرحاع  بود که صری م  را غالمی و شیشان
و 37 .رد زاباد را آو را آورد و ناتان   ناتان و عتای36 . زایید  وی  را برای  داد و او عتای  زنی  به یرحاع

و عزریا 39 .و راآورد، و ییهو عزریا را آوردو عوبید ییه38 . عوبید را آورد را آورد و افالل  زاباد افالل
و 41.  را آورد  شلوم  را آورد و سسمای  سسمای و العاسه40 . را آورد  العاسه ا آورد و حالص ر حالص
  . را آورد  یقمیـا را آورد و یقمیـا الیشمـع شلـوم

   که یشهمار  باشد و بنی  پدر زیف  که  میشاع اش زاده  نخست  برادر یرحمئیل کالیب بنیو 42  
 پدر   راحم و شامع44 .  و شامع  و راقم  و تفوح  قورح:  حبرون و پسران43 . باشد بودند پدر حبرون

و 46 .ر بودصو  پدر بیت  و ماعون عئون ما و پسر شمای45 . را آورد  شمای  را آورد و راقم یرقعام
   راجم  یهدای و پسران47.  جازیز را آورد  و موصا و جازیز را زایید و حاران  حاران  کالیب  متعه عیفه

و او 49 . زایید را ، شابر و ترحنه  کالیب  متعه و معکه48 .  و شاعف  و عیفه  و فالت جیشان و  و یوتام
و 50 . بود  عکسه زایید؛ و دختر کالیبا را  و شوا، پدر مکبینا و پدر جبع ، پدر مدمنه نیز شاعف

 و  لحم و سلما پدر بیت51 ،  یعاریم  پدر قریه شوبال: انند این  افراته زاده حور نخست  بن  کالیب پسران
و 53 .  منوحوت  و نصف هرواه: اینانند   یعاریم  پدر قریه  شوبال و پسران52 . جادر یت پدر ب حاریف
 و  عاتیان صار  از ایشان  که  و مشراعیان  و شوماتیان  و فوتیان یتریان: ینانند ا  یعاریم  قریه قبایل

 و   مانحتیان نصف و  یوآب  بیت  و عطروت  و نطوفاتیان لحم سلما بیت و بنی54 . پیدا شدند اشطاولیان
  و سوکاتیان   و شمعاتیان  بودند، ترعاتیان  ساکن  در یعبیص  که  کاتبانی و قبایل55 . بودند صرعیان
  . آمدند  بیرون  ریکاب  از حمت پدر بیت اند که  قینیان اینان. بودند

  

   امنون اش زاده نخست: شدند، اینانند   زاییده  او در حبرون  برای  داود که پسرانو 3    

  ر تلمای دخت  پسر معکه  ابشالوم و سومین2 ؛  از ابیجایل کرملیه  دانیال ین؛ و دوم  یزرعیلیه از اخینوعم
   از زن  یترعام ششمین و   شفطیا از ابیطال و پنجمین3 .  ادونیا پسر حجیت ر؛ و چهارمین جشو پادشاه

   سلطنت  ماه  و شش  سال  در آنجا هفت  شدند که  زاییده  او در حبرون  برای  شش این4 . او عجله
:  شدند  زاییده  در اورشلیم  وی و اینها برای5 . کرد  سلطنت  سال  و سه  سی لیمنمود و در اورش
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 و  و یبحار و الیشامع6 . بودند  دختر عمیئیل ر از بتشوع چها این.   و سلیمان  و ناتان  و شوباب شمعی
   اینها پسران همه9 . نفر باشند  نه  که  و الیفلط ع و الیادا و الیشمع8 .  و یافیع  و نافج نوجهو 7 . الیفالط

  . تامار بود و خواهر ایشان. ها  متعه ن پسرا داود بودند سوای
  و پسر او یورام11 .  پسر او آسا و پسر او یهوشافاط و پسر او ابیا و ، رحبعام و پسر سلیمان10  
 و پسر او آحاز13.  تامو پسر او امصیا و پسر او عزریا و پسر او یو12 .  اخزیا و پسر او یوآشو پسر او

 یوشیا  و پسران15 . و پسر او یوشیا و پسر او آمون14 . و پسر او حزقیا و پسر او منسی
   یهویاقیم و پسران16 .  شلوم  صدقیا و چهارمین  سومین و  یهویاقیم  و دومین  یوحانان اش زاده نخست

 و فدایا و  و ملکیرام18 .  یکنیا اشیر و پسر او شألتیئیل و پسران17 .دقیاپسر او یکنیا و پسر او ص
 و   مشالم  زربابل  و پسران  و شمعی  فدایا زربابل و پسران19 . و ندبیا هوشاماعأصر و یقمیا و شن
 نفر   پنج حسد که  و برخیا و حسدیا و یوشب  و اوهل و حشوبه20 . بود  شلومیت نیا و خواهر ایشانحن

و پسر شکنیا 22 .شکنیا عوبدیا و بنی  و بنی رنانا رفایا و بنی  حننیا فلطیا و اشعیا، بنی و پسران21 .باشند
 نعریا  و پسران23 . باشند  شش  که و نعریا و شافاط   و باریح  و یبحĤل  شمعیا، حطوش شمعیا و پسران

 و   و فالیا و عقوب یاشیب هودایا و ال الیوعینای و بنی24 . باشند سه   که  و حزقیا و عزریقام الیوعینای
  . باشند  هفت  که  و عنانی  و دالیاع یوحانان

  

 را   یحت  شوبال و رآیا ابن2 . حور و شوبال  و  و کرمی  و حصرون فارص: یهودا بنی4    

: اند  پدر عیطام  پسران و اینان3 .  صرعاتیان انند قبایلاین.  و الهد را آورد  اخومای آورد و یحت
عازر پدر  پدر جدور و  و فنوئیل4 . بود  هصللفونی  خواهر ایشان سم و ا  و یشما و یدباش یزرعیل
:   داشت  دو زن قوعو اشحور پدر ت5 . بودند لحم  پدر بیت  افراته دهزا  حور نخست  اینها پسران خوشه

و 7. اند  نعره  پسران  او زایید؛ اینان  را برای  و اخشطاری  و حافر و تیمانی ، اخزام و نعره6 . حال و نعره
  . را آورد هارم  بن  اخرحیل بایل و ق  و صوبیبه  عانوب و قوس8.   و صوحر و اتنان صرت:  حال پسران

  از این«:   نهاد و گفت  نام  او را یعبیص تر بود و مادرش  خود شریف  از برادران و یعبیص9  
 مرا   که کاش«:  ، گفت  استدعا نموده  اسرائیل  از خدای و یعبیص10 ».  زاییدم  حزن او را با  که جهت
  بود و مرا از بال نگاه  می  تو با من  و دست گردانیدی  می ا وسیع و حدود مر دادی  می برکت
  . او بخشید  به  خواست  را که و خدا آنچه» .  نشوم  تا محزون داشتی می
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 و  رافا و فاسیح  بیت و اشتون12 . باشد آورد  پدر اشتون یر را که مح  برادر شوحه و کلوب11  
یا بودند؛  و سرا  قناز و عتنیئیل و پسران13 .باشند می   ریقه  اهل اینان.  را آورد  پدر عیر ناحاش تحنه

  ورد، زیرا که را آ  پدر جیحراشیم  را آورد و سرایا، یوآب  عفره و معونوتای14 .  حتات و پسر عتنیئیل
و 16 . قناز بود  بودند؛ و پسر ایله م و ناع ، عیرو و ایله  یفنه  بن  کالیب و پسران15 .صنعتگر بودند

و زن  (  یتر و مرد و عافر و یالون  عزره و پسران17 .  و تیریا و اسرئیل  و زیفه زیف،   یهللئیل پسران
 او یارد، پدر جدور، و جابر پدر   یهودیه و زن18.  را زایید  و یشبح پدر اشتموع  و شمای مریم) مرد

   گرفته  زنی ا به مرد او ر  که ختر فرعون د  بتیه  پسران اما آنان.  را زایید  پدر زانوح سوکو و یقوتیئیل
   و اشتموع معکاتی  جرمی  بود پدر قعیله  خواهر نحم  او که  یهودیه  زن و پسران19 .باشند بود می
و 21 .  و بنزوحیت  زوحیت  یشعی پسران و   و تیلون  و بنحانان  ورنه امنون:   شیمون و پسران20 .بودند
   از خانواده ازک ن  کتان  عامالن  خاندان  و قبایل  پدر مریشه ، و لعده پدر لیکه یهودا، عیر   بن شیله بنی

لحم؛   داشتند، و یشوبی  ملک  در موآب  که  و ساراف  کوزیبا و یوآش  و اهل و یوقیم22.  بودند اشبیع
 در آنجاها نزد   که  و جدیره  نتاعیم گر بودند با ساکنان  کوزه و اینان23 .  است  قدیم  وقایع و این
  . داشتند  کار او سکونت  جهت  به پادشاه

  و پسرش   شلوم و پسرش25 .  و شاؤل زارح و   و یاریب  و یامین نموئیل:   شمعون پسران24  
و 27 .  شمعی  زکور و پسرش  و پسرش یل حموئ  پسرش مشماع و بنی26 .  مشماع  و پسرش مبسام
  شان ای  قبایل  بسیار نبود و همه  را پسران  برادرانش  بود ولکن دختر  پسر و شش  را شانزده شمعی
 و عاصم و  و در بلهه29،   و حصر شوآل  بئرشبع و موالده در و ایشان28 .یهودا زیاد نشدند  بنی مثل

   و شعرایم برئی  و بیت  و حصرسوسیم  مرکبوت و در بیت31،   و صقلغ  و حرمه و در بتوئیل30توالد، 
 و   و عین  عیطام  ایشان های و قریه32 . داود بود  سلطنت  تا زمان یشان ا اینها شهرهای. ودند ب ساکن
 شهرها   آن  در پیرامون  که  ایشان های  قریه و جمیع33 بود،   قریه  پنج ، یعنی  و عاشان  و توکن رمون
   و یملیک اتو مشوب34 .اشتند خود را د های نامه  و نسب  است  این  ایشان  مسکنهای پس.  بود تا بعل
 و   و یعکوبه و الیوعینای36 ، عسیئیل   سرایا ابن  یوشبیا ابن  و ییهو ابن و یوئیل35  امصیا،  بن و یوشه

   ابن  شمری  یدایا ابن ن ب  الون  ابن  شفعی و زیزا ابن37  و بنایا،  و یسیمیئیل  و عدیئیلیشوحایا و عسایا
   ایشان  آبای یها  خود رؤسا بودند و خانه  مذکور شد، در قبایل  ایشان م اس  که اینانی38 شمعیا،

   چراگاه  خویش های  گله  رفتند تا برای  شرقی وادی  جدور تا طرف  مدخل و به39. بسیار زیاد شد
ر  آل حام د  بود، زیرا که  و ایمن  و آرام  زمین وسیع  برومند نیکو یافتند و آن  مرتعی پس40 .بجویند
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 یهودا   حزقیا پادشاه  مذکور شد، در ایام  ایشان  اسم  که و اینانی41 . بودند  در آنجا ساکن  قدیم مانز
   را تا به  دادند و ایشان  شدند، شکست  در آنجا یافت  را که  و معونیان  ایشان های آمدند و خیمه

 . در آنجا بود  ایشان های  گله ی برا تع مر اند زیرا که  شده  ساکن  ایشان ، در جای  ساخته امروز تباه
 سعیر رفتند؛ و فلطیا و نعریا و رفایا و   کوه  به شمعون  پانصد نفر از بنی ، یعنی  از ایشان و بعضی42

، تا   داده  بودند، شکست  فرار کرده  را که  عمالقه و بقیه43.  بودند  ایشان  رؤسای  یشیع  پسران عریئیل
  .اند  شده امروز در آنجا ساکن

  

   بود و اما به زاده  او نخست زیرا که: ( اینانند  اسرائیل زاده  نخست  رؤبین و پسران5    

   داده  اسرائیل  بن  یوسف  پسران  او به زادگی  نخست ، حق  بستر پدر خویش  ساختن عصمت  بی سبب
 خود  زیرا یهودا بر برادران2 . بود  نشده  ثبت زادگی  نخست سب او برح نامه  نسب  جهت از این. شد

   رؤبین  پسران پس3).  بود  یوسف  از آن زادگی نخست از او بود؛ اما   و پادشاه  یافت برتری
  عیا و پسرش شم پسرش:   یوئیل و پسران4 .  و کرمی  و فلو و حصرون حنوک:   اسرائیل زاده نخست
 تلغت   که  بئیره و پسرش6 ؛  بعل ش رآیا و پسر یکا و پسرش م و پسرش5 ؛  شمعی  و پسرش جوج

   قبایل  برحسب و برادرانش7 . بود  رؤبینیان و رئیس برد و ا  اسیری  اشور او را به فلناسر پادشاه
   بن و بالع8  بود و زکریا،  یعیئیل  ایشان دم گردید، مق  ثبت  موالید ایشان نامه  نسب  که  وقتی ایشان

 تا   مشرق  طرف و به9  بود،  ساکن  معون  تا نبو و بعل در عروعیر  که  یوئیل  بن  شامع عزاز بن
و در 10 . شد  جلعاد زیاده  در زمین ایشان   مواشی ، زیرا که  سکنا گرفت  از نهر فرات  بیابان مدخل
 آنها در  های  افتادند و در خیمه  ایشان  دست  کردند و آنها به  جنگ  با حاجریان  ایشان  شاؤل ایام
  . شدند  جلعاد ساکن  شرقی  اطراف مامیت

   یوئیل  ایشان و مقدم12 . بودند  ساکن  تا سلخه  باشان  در زمین  ایشان جاد در مقابل و بنی11  
  های  خانه  برحسب  ایشان و برادران13 ). بود ساکن (  در باشان و شافاط   و یعنای  شافام بود و دومین

اینانند 14 . نفر باشند  هفت  و عابر که زیع و   و یعکان  و یورای  و شبع م و مشال ، میکائیل  ایشان آبای
  اخی15 . بوز  یحدو ابن  بن  یشیشای  بن  میکائیل  جلعاد بن  بن  یاروح  ابن  حوری  بن  ابیحایل پسران

 و در  هایش ه و قری  در جلعاد باشان و ایشان16 .  ایشان  آبای  خاندان  رئیس نی جو  بن  عبدیئیل ابن
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   پادشاه  یوتام  اینها در ایام  جمیع نامه و نسب17.  بودند  تا حدود آنها ساکن رون شا  نواحی تمامی
  . گردید  ثبت  اسرائیل  پادشاه  یربعام یهودا و در ایام

 سپر و شمشیر   که  و مردانی  شجاعان  منسی  سبط  و نصف  و جادیان رؤبین از بنی18  
زار و  و چهار ه رفتند، چهل  می  بیرون  جنگ  به  که آزمودگان  و جنگ  تیراندازانداشتند و برمی
و 20 . نمودند  مقاتله  و نوداب نافیش و یطور و   با حاجریان و ایشان19 . نفر بودند  صد و شصت هفت

 در  را که شدند زی  تسلیم  ایشان  دست  آنها به  رفقای  و جمیع  یافتند و حاجریان  نصرت بر ایشان
  پس21 . فرمود  نمودند، اجابت  او توکل بر  را چونکه  نمودند و او ایشان  نزد خدا استغاثه  جنگ حین

  و صد هزار مرد  هزار گوسفند و دو هزار االغ  و پنجاه  هزار شتر و دویست ، پنجاه از مواشی ایشان
   به  ایشان پس.  گردیدند  مقتول یاری خدا بود، بس  از جانب  جنگ زیرا چونکه22 . بردند  تاراج به

  . شدند  ساکن  اسیری  آنها تا زمان جای
و سنیر و    حرمون  تا بعل ، از باشان  شده  ساکن  زمین  در آن  منسی  سبط  نصف و پسران23  
  ل و عزریئی  و الیئیل  عافر و یشعی  ایشان  آبای  خاندان و اینانند رؤسای24 . زیاد شدند  حرمون جبل

   ایشان  آبای  خاندان  و رؤسای  و ناموران  تنومند شجاع  مردان  که و ارمیا و هودویا و یحدیئیل
 خدا آنها را   که  زمین  آن  قومهای  خدایان ، در پی  ورزیده  خود خیانت  پدران  خدای اما به25 .ندبود
   اشور و روح  پادشاه  فول  روح یل اسرائ  خدای پس26.  بود، زنا کردند  کرده  هالک  حضور ایشان به

 را اسیر   منسی  سبط  و نصف  و جادیان  او رؤبینیان  که  اشور را برانگیخت تلغت فلناسر پادشاه
  . تا امروز برد  و خابور و هارا و نهر جوزان  حلح  را به ، ایشان کرده

  

 و   یصهار و حبرون و امعمر:  قهات و بنی2.   و مراری  و قهات جرشون:  الوی بنی6    

و 4 . و ابیهو و الیعازار و ایتامار ناداب:  هارون و بنی.   و مریم  و موسی هارون:  عمرام و بنی3 . عزیئیل
.  را آورد  عزی  را آورد و بقی  بقی و ابیشوع5 . را آورد  ابیشوع آورد و فینحاس را  الیعازار فینحاس

 را  ا آورد و امریا اخیطوب امریا ر و مرایوت7.  آورد زرحیا را آورد و زرحیا مرایوت را و عزی6
 آورد و  عزریا را و اخیمعص9 . را آورد  اخیمعص  آورد و صادوق را  صادوق و اخیطوب8 .آورد

 بنا کرد،  در اورشلیم   سلیمان  که ای  عزریا را آورد و او در خانه و یوحانان10 . را آورد عزریا یوحانان
را آورد و    صادوق و اخیطوب12.  را آورد ا آورد وامریا اخیطوبا امریا رو عزری11 . بود کاهن
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و عزریا سرایا را آورد و 14 . را آورد و حلقیا عزریا را آورد حلقیا و شلوم13 . را آورد  شلوم صادوق
  ا به ر  یهودا و اورشلیمخداوند   که  هنگامی  رفت  اسیری  به و یهوصاداق15 . آورد را سرایا یهوصاداق

  .  نبوکدنصر اسیر ساخت دست
 و  لبنی:   جرشوم  پسران  اسمهای و اینها است17.   و مراری  و قهات جرشوم:   الوی پسران16  
   و موشی محلی:   مراری و پسران19 .  و عزیئیل  و یصهار و حبرون عمرام:   قهات و پسران18 . شمعی
،   یحت ، پسرش  لبنی  پسرش از جرشوم20 .  است  اجداد ایشان  برحسب  الویان  اینها قبایل پس

  ، پسرش  قهات پسران22.   یاترای  پسرش  زارح عدو پسرش   پسرش  یوآخ پسرش21 .  زمه پسرش
  و پسرش24.  اسیر  پسرش  ابیĤساف  پسرش  القانه پسرش23.  اسیر  پسرش  قورح  پسرش عمیناداب

و اما 26 .  و اخیموت  عماسای  القانه رانو پس25 . اؤل ش  عزیا، پسرش  پسرش وریئیل ا  پسرش تحت
 .  القانه  پسرش  یروحام  پسرش ب الیĤ پسرش27.   نحت  پسرش  صوفای  پسرش قانه ال پسران.  القانه

   لبنی  و پسرش  محلی  مراری پسران29 . ابیا  و دومش  وشنی اش دهزا  نخست  سموئیل و پسران28
  . عسایا  هجیا پسرش  پسرش  شمعی پسرش30.   عزه  پسرش  شمعی پسرش
  د بعد از آنکه نمو  تعیینخداوند   سرود در خانه  را بر خدمت  داود ایشان و اینانند که31  
   که شدند تا حینی  می  سراییدن  مشغول  اجتماع  خیمه  مسکن  پیش و ایشان32 . مستقر شد تابوت
   خود مواظب  بر خدمت  خویش  قانون  برحسب پس.  کرد بنا را در اورشلیمخداوند    خانه سلیمان
   یوئیل  ابن  مغنی همان قهاتیان از بنی: اینانند  شدند،  خود معین  با پسران  که  آنهایی پس33. شدند
،   عماسای  بن  مهت  بن  القانه  بن  صوف ابن35 نوح،   بن  الیئیل  بن  یروحام  بن  القانه بن34 .  سموئیل بن
 یصهار  ابن38 ،  قورح  بن  ابیĤساف  اسیر بن ن ب  تحت ابن37  صفنیا،  عزریاء بن  بن  یوئیل ن ب القانه ابن36
   بن آساف. ادایست  می  وی  راست  دست  به  که  آساف و برادرش39 .  اسرائیل  بن  الوی  بن  قهات بن

   بن  ایتان ابن42  عدایا،  بن  زارح  ابن  اتنی بنا41 ملْکیا،   بعسیا ابن  بن یکائیل م ابن40 ،  شمعی برکیا ابن
   پسران  که  ایشان  برادران  چپ  طرف و به44 .  الوی  بن  جرشوم  بن  یحت ابن43 ،  شمعی  بن زمه

   امصی بنا46  حلقیا،  امصیا ابن  حشبیا ابن ناب45،   ملوک  ابن  عبدی  ابن  قیشی  بن ایتان:  بودند مراری
   ایشان  برادران  که و الویانی48 .  الوی  ابن  مراری  ابن  موشی  ابن  محلی ابن47  شامر،  ابن انی ب ابن

  . شدند  خدا گماشته  خانه  مسکن  خدمت  تمامی بودند، به
   عمل  تمامی  جهت  بخور به  و بر مذبح  سوختنی  قربانی  بر مذبح  و پسرانش و اما هارون49  
امر  خدا   بنده  موسی  هر آنچه  موافق  اسرائیل  جهت گذرانیدند تا به  می انی قرب االقداس قدس
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  ، پسرش حاس فین  العازار، پسرش پسرش:   هارون و اینانند پسران50 . نمایند  بود، کفاره فرموده
   امریا پسرش  پسرش یوت مرا پسرش52 زرحیا،  ، پسرش  عزی ، پسرش  بقی پسرش51 . ابیشوع

  .  اخیمعص ، پسرش  صادوق پسرش53 ، اخیطوب
   به  هارون از پسران:   اینها است ها و حدود ایشان  موضع  برحسب  ایشان های و مسکن54  
   به  آن  یهودا با حوالی  در زمین  حبرون پس55.  بود  از آن ایشان  اول  زیرا قرعه  قهاتیان  قبایل جهت

 . دادند  یفنه  بن  کالیب  را به  شهر و دهاتش  آن مینهایو اما ز56 . شد  داده  ایشان  به هر طرفش
  لی و حوا ، و یتیر و اشتموع  آن  و حوالی  و لبنه  ملجا حبرون  شهرهای  جهت  به  هارون  پسران به57
  را و بیت   آن  و حوالی و عاشان59  را،  آن  را و دبیر و حوالی  آن  و حوالی و حیلین58 . را دادند آن

 و   را و عناتوت  آن  و حوالی  را و علمت  آن  و حوالی  جبع  بنیامین و از سبط60  را،  آن  و حوالی شمس
  . شهر بود  سیزده  ایشان  قبایل  برحسب  ایشان  شهرهای  جمیع پس.  را  آن حوالی

  از ی یعن  سبط  شهر از نصف  ماندند، ده  باقی  سبط  آن  از قبایل  که  قهات  پسران و به61  
   یساکار و از سبط  از سبط  ایشان  قبایل  برحسب جرشوم  بنی و به62 . شد  داده  قرعه  به  منسی نصف

   قبایل  برحسب  مراری  پسران و به63 . شهر  سیزده باشان در   منسی  و از سبط  نفتالی اشیر و از سبط
  پس64 . شد  داده  قرعه  شهر به زدهدوا   زبولون  جاد و از سبط  و از سبط  رؤبین  از سبط ایشان
   بنی یهودا و از سبط  بنی و از سبط65 . دادند  الویان  آنها به  حوالی شهرها را با  این اسرائیل بنی

  . دادند  قرعه  به  آنها مذکور است  اسم  شهرها را که  این بنیامین  بنی  و از سبط شمعون
 را   شکیم پس67 . داشتند  افرایم  خود را از سبط حدود  شهرهای قهات  بنی  از قبایل و بعضی66  
 . دادند شان ای  ملجا به  شهرهای  جهت  به  آن  و جازر را با حوالی  افرایم  در کوهستان  آن با حوالی

 را   و جت رمون ن آ  را با حوالی و ایلون69 .  آن  را با حوالی  حورون و بیت   آن  را با حوالی و یقمعام68
   قبایل ، به  آن  را با حوالی ، و بلعام  آن ، عانیر را با حوالی  منسی  سبط و از نصف70 .  آن  حوالیبا

  . دادند قهات  بنی مانده باقی
 و  آن   با حوالی  را در باشان ، جوالن  منسی  سبط  نصف  از قبایل  جرشوم  پسران و به71  

و 73.   آن  را با حوالی  و دبره  آن کار قادش را با حوالی یسا و از سبط72 .  آن عشتاروت را با حوالی
 را   و عبدون آن   را با حوالی  اشیر مشĤل و از سبط74.   آن  را با حوالی  و عانیم  آن  را با حوالی راموت
 در  را  قادش  نفْتالی و از سبط76 .  آن  را با حوالی  و رحوب  آن  را با حوالی و حقوق75 .  آن با حوالی
 از   که  مراری  پسران و به77.   آن  را با حوالی  و قریتایم  آن  را با حوالی  و حمون  آن  با حوالی جلیل
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  و از آن78 .  آن  و تابور را با حوالی  آن  را با حوالی  رمون  زبولون  بودند، از سبط  مانده  باقی الویان
 و   آن  با حوالی ، باصر را در بیابان  رؤبین  از سبط ن ارد  شرقی  جانب  در برابر اریحا به  اردن طرف
 جاد  و از سبط80 .  آن  را با حوالی  و میفعه  آن  را با حوالی و قدیموت79 .  آن  را با حوالی یهصه
 و یعزیر   آن  را با حوالی و حشبون81.   آن  و محنایم را با حوالـی  آن  را در جلعاد با حوالـی راموت
  .  آن الیرا با حو

  

  و پسران2 . چهار نفر بودند شمرون و   و یاشوب  و فوه توالع:  یساکار و اما پسران7    

 پدر خود   خاندان  رؤسای ؛ ایشان  و سموئیل  و یبسام  و یحمای  و رفایا و یربیئیل عزی:  توالع
 و دو هزار و  د بیست داو  در ایام  خود بودند، و عدد ایشان  در انساب  قوی شجاع  و مردان توالع

   پنج  و یشیا که  و عوبدیا و یوئیل  یزرحیا، میکائیل ، یزرحیـا و پسران و پسـر عزی3. ششصد بود
،   ایشـان  آبـای  و خاندان  ایشان  انساب  برحسب و بـا ایشـان4 . آنهـا رؤسـا بودند نفر و جمیع

و 5 . بسیـار داشتنـد  و پسـران زنان  ه هزرا نفر بودند، زیرا ک  و شش  سی  لشکر جنگی فوجهای
 هزار نفـر جمیعـا در   هشتاد و هفت  شجاع  قوی  یساکار مردان  قبایل  از جمیـع  ایشـان بـرادران

  . شدند  ثبت نامـه نسب
 و   و عزی اصبون:   بالع و پسران7 . نفر بودند ، سه باکر و یدیعئیل و  بالع:   بنیامین و پسران6  
 و دو هزار   بیست  که  شجاع  قوی  آبا و مردان  خاندان  نفر رؤسای ، پنج  و عیری  یریموت و عزیئیل
 و الیعازار   و یوعاش زمیره:  باکر و پسران8 . گردیدند  ثبت نامه  در نسب شان و چهار نفر از ای و سی

  و بیست9.  باکر بودند ان اینها پسر جمیع.   و عالمت  و ابیا و عناتوت  و یریموت  و عمری و الیوعینای
ی  قو  مردان  ایشان  آبای  خاندان ، رؤسای  ایشان  انساب  برحسب  نفر از ایشان هزار و دویست

 و ایهود   و بنیامین یعیش:   بلهان  و پسران بلهان:  و پسر یدیعئیل10 . شدند  ثبت نامه  در نسب شجاع
   آبا و مردان  رؤسای  برحسب  یدیعئیل  اینها پسران جمیع11.  و اخیشاحر  و ترشیش  و زیتان و کنعنه

  و پسران12. رفتند  می  بیرون  جنگ  در لشکر برای  نفر بودند که  هزار و دویست  هفده جنگی شجاع
  .  و پسر احیر حوشیم  و حفیم شفیم: عیر

  . بودند  بلهه  از پسران  و یصر و شلوم  و جونی یحصیئیل:   نفتالی و پسران13  
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 او   وی  ارامیه  متعه  او را زایید، و ماکیر پدر جلعاد که اش  زوجه  که  اسریئیل  منسی پسران14  
   پسر دوم ؛ و اسم  گرفت  زنی  بود، به  مسماه  معکه  به  را که  و شفیم و ماکیر خواهر حفیم15 .را زایید
 نهاد   نام ، او را فارش  زاییده ری ماکیر پس  زن کهو مع16 .  داشت اد بود؛ و صلفحاد دختراناو صلفح
  راناینانند پس.  بود  بدان و پسر اوالم17 . بودند  و راقم ، اوالم  پسرانش بود و  شارش  برادرش و اسم

  و پسران19 . را زایید شهود و ابیعزر و محله ای و خواهر او همولکه18 .  منسی  ماکیر بن جلعاد بن
  .  و انیعام  و لقحی  و شکیم  اخیان شمیداع
.   تحت  العادا و پسرش  و پسرش  تحت  بارد و پسرش  و پسرش  شوتالح  افرایم و پسران20  

 مولود شدند،   زمین  در آن  جت که  مردان  و عازر و العاد که  شوتالح  زاباد و پسرش و پسرش21
   به  افرایم و پدر ایشان22 . بودند  فرود آمده  ایشان مواشی   گرفتن  برای  را کشتند زیرا که ایشان
 خود   نزد زن پس23 . آمدند  وی  تعزیت  برای ادرانش و بر  گرفت  بسیار ماتم  روزهای  ایشان جهت

   او بالیی ندان در خا  که  جهت  نهاد، از این  نام  زایید و او را بریعه ، پسری  شده درآمد و او حامله
 . را بنا کرد  شیره ال را و ازین و با  پایین  حورون  بیت که بود   شیره و دخترش24 . بود  شده عارض

 عمیهود، و  ، و پسرش  لعدان و پسرش26 ،  تاحن ، و پسرش  تالح ، و پسرش  و راشف  رافح و پسرش25
 و  ئیل  بیت  ایشان های  و مسکن و امالک28،   یهوشوع ، و پسرش  نون و پسرش27 ،  الیشمع پسرش
   آن  دهات و  و شکیم  آن  مغرب جازر و دهات  طرف  و به  مشرق نعران  طرف ه بود و ب  آن دهات
 و مجدو   آن  و دهات  و تعناک  آن  و دهات شان  بیت منسی و نزد حدود بنی29 .  آن  و دهات تا غزه

  . بودند  ساکن اسرائیل  بن  یوسف  در اینها پسران  که  آن  و دور و دهات  آن و دهات
  و پسران31 . بود  سارح ودند، و خواهر ایشان ب  و بریعه  و یشوی  و یشوه  اشیر، یمنه پسران30  
 و خواهر  م و شومیر و حوتا و حابر، یفلیط32 . باشد  پدر برزاوت  همان  که یل، حابر و ملکیئ بریعه
و 34 .  یفلیط یاینانند بن.  بودند وت و عش  و بمهال  فاسک  یفلیط و پسران33 . شوعا را آورد ایشان
 و   و شالش  یمناع و  صوفح  برادر وی  هیالم و پسران35 .  و ارام  و یحبه  و رهجه مراخی شا پسران
و شما و و باصر و هود 37 .  و یمره  و بیری  شوعال و حرنفر و ، سوح  صوفح و پسران36 . بودند عامال
 . و رصیا  و حنیئیل  عال، آرح انو پسر39. و ارا و فسفا   یتر، یفنه سرانو پ38 . و بئیرا  و یتران شلشه

   و رؤسای  جنگی  مردان  و برگزیدگان  ایشان  آبای  خاندان  اشیر و رؤسای  اینها پسران جمیع40
 و   گردید، بیست  ثبت نامه  نسب  برحسب  جنگ  در لشکر برای  که  ایشان و شماره.  بودند سرداران

  . هزار نفر بود شش
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و 2،   اخرخ  و سومش اشبیل   را آورد و دومین  خود بالع زاده  نخست مینو بنیا8    

 و5 .  و اخوخ  و نعمان وعو ابیش4 .ادار و جیرا و ابیهود:   بالع نو پسرا3 . را فارا  و پنجم  نوحه چهارم
 بودند  جبع   ساکنان  آبای  خاندان  رؤسای  احود که و اینانند پسران6 . بودند  و حورام جیرا و شفوفان

 او عزا و اخیحود را تولید  و اخیا و جیرا را کوچانید و و او نعمان7 . کوچانیدند  مناحت  را به ایشانو 
 . تولید نمود  و بعرا فرزندان یم خود حوش  زنان  دادن  بعد از طالق  در بالد موآب و شحرایم8 .نمود

 و  و یعوص10 . را آورد کامیا و میشا و مل و ظب  یوباب  داشت  نام  خوداش  که  خویش  از زن پس9
 را   و الفعل  ابیطوب و از حوشیم11 . آبا بودند  خاندانهای  و رؤسای او  اینها پسران  را که شکیا و مرمه

  و بریعه13 . را بنا نهاد بودند لود و دهاتش اونو و   و شامر که  عابر و مشعام  الفعل و پسران12 .آورد
   را اخراج  جت  ساکنان  بودند و ایشان  ایلون  ساکنان  آبای  خاندان  رؤسای ن ایشا  که و شامع
   و یوخا پسران  و یشفه و میکائیل16 .درو زبدیا و عارد و عا15 .  و یریموت و اخیو و شاشق14 .نمودند
   الفعل ن پسرا  و یوباب  و یزلیĤه و یشمرای18  و حابر،  و جزقی  زبدیا و مشالمو17. ند بود بریعه
  یا و بریا و شمرتو ادا21 ،  و ایلیئیل  و صلتای  الیعینایو20 ،  و زبدی  و زکری و یعقیم19 .بودند
 و  و حننیا و عیالم24 ،  و حانان  و زکری و عبدون23 .  و عابر و ایلیئیل انو یشف22 ،  شمعی پسران
یا و یعرشیا و ایل27 . و شحریا و عتلیا ایو شمشر26 . بودند  شاشق  پسران ا و فنوئیلو یفدی25 عنتوتیا،
 بودند و   خود و سرداران  انساب  آبا برحسب  خاندان  رؤسای اینان28 . بودند  یرحام  پسران و زکری
  . داشتند  سکونت  در اورشلیم ایشان

  اش زاده و نخست30 . بود عکه م  زنش  و اسم  داشت  سکونت  پدر جبعون و در جبعون29  
 را آورد   شمĤه و مقْلوت32 و جدور و اخیو و زاکر؛31 ،  و ناداب  و بعل  صور و قیس پس بود،  عبدون
 را  و نیر قیس33 . بودند  ساکن  ایشان  برادران ل در مقاب  خود در اورشلیم  نیز با برادران و ایشان

و پسر 34 . را آورد عل و اشب  و ابیناداب  و ملکیشوع  یهوناتان  را آورد و شاؤل  شاؤل آورد و قیس
 و   و تاریع  و مالک  میکا، فیتون و پسران35 . میکا را آورد  بعل  بود و مریب  بعل  مریب یهوناتان

 موصا را   را آورد و زمری  و زمری  و عزموت  علمت  را آورد، یهوعده و آحاز یهوعده36. آحاز بودند
  و آصیل38 . بود  آصیل  و پسرش  العاسه سرش پ بود و  رافه و موصا بنعا را آورد و پسرش37. آورد

.   و شعریا و عوبدیا و حانان  و بکرو و اسمعیل عزریقام:   اینها است  ایشان  پسر بود و نامهای را شش
 و   یعوش  دومین و  اوالم اش زاده  برادر او نخست  عیشق و پسران39 .اند  آصیل  اینها پسران و جمیع
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   و پسران پسران  و تیرانداز بودند؛ و پسران  زورآور شجاع ، مردان  اوالم پسرانو 40 .  الیفلط سومین
  .باشند  می بنیامین  اینها از بنی جمیع.  نفر بودند  صد و پنجاه  بسیار یعنی ایشان

  

   در کتاب  شدند، و اینک خود شمرده های نامه  نسب  برحسب  اسرائیل و تمامی9    

  و کسانی2.   رفتند  اسیری  به  بابل  خود به  خیانت  سبب اند و یهودا به ب مکتو  اسرائیل پادشاهان
   و نتینیم  و الویان  و کاهنان  داشتند، اسرائیلیان  سکونت  ایشان  در ملکها و شهرهای  اول که

  .بودند
. بودند   ساکن  و منسی افرایم  و از بنی بنیامین یهودا و از بنی  از بنی  بعضی و در اورشلیم3  

  و از شیلونیان5 . یهودا  بن فارص  از بنی  بانی  ابن  امری  ابن  عمری  عمیهود بن  ابن عوتای4
و از 7 . ششصد و نود نفر  ایشان برادران و   یعوئیل زارح و از بنی6 . او  عسایا و پسران اش زاده نخست

 و   مکری  ابن  عزی  بن  و ایله  یروحام یا ابنو یبن8.   هسنوآه  هودویا ابن  بن  مشالم  سلو ابن بنیامین بنی
 و   صد و پنجاه  نه  ایشان  انساب  برحسب  ایشان و برادران9 .نیا یب  بن  راؤئیل یا بن شفط  بن مشالم
  . بودند  ایشان  آبای  خاندانهای  اجداد برحسب  اینها رؤسای جمیع.  نفر شش

   بن  صادوق  بن  مشالم حلقیا ابن و عزریا ابن11،  ین و یاک ، یدعیا و یهویاریب و از کاهنان10  
   ابن  ملکیا و معسای  فشحور بن  بن  یروحام و عدایا ابن12  خدا،  خانه  رئیس  اخیطوب  بن تمرایو

   آبای  خاندان  رؤسای  که  ایشان و برادران13.  امیر  بن  مشلیمیت  بن  مشالم  بن  یحزیره  بن عدیئیل
  . خدا بودند  خانه  خدمت  عمل  جهت  رشید به  مردان  نفر که د، هزار و هفتصد و شصت بودن ایشان

 و  و بقبقر و حارش15 . مراری  حشبیا از بنی  بن ریقام عز  بن حشوب  شمعیا ابن و از الویان14  
 و برخیا  دوتون ی  و بن  جالل  شمعیا ابن و عوبدیا ابن16 . آساف  ابن  زکری  میکا ابن ابن و متنیا  جالل
  . بود  ساکن  نطوفاتیان  در دهات  که  القانه  آسا ابن ابن

و 18 . بود  رئیس و شلوم.   ایشان  و برادران  و اخیمان  و طلمون  و عقوب و در بانان، شلوم17  
   بن و شلوم19 . بودند الوی  بنی  دربانان فرقهو) باشند می (  شرقی پادشاه  بر دروازه ن تا اآل ایشان
   عمل  ناظران  که قورح  از بنی  یعنی  پدرش  از خاندان  و برادرانش  قورح  بن  ابیĤساف  ابن قوری

   و مستحفظانخداوند   اردوی  ناظران  ایشان  بودند و پدران  خیمه های  دروازه  و مستحفظان خدمت
و 21 .بود  می  با ویخداوند و.  بود  ایشان  رئیس ازار، سابقع ال  بن و فینحاس20 . بودند  آن مدخل
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ها   دربانی دروازه  برای  که  اینانی و جمیع22.  بود  اجتماع  خیمه  دروازه  مشلمیا دربان زکریا ابن
 خود  های نامه  نسب  خود برحسب  در دهات  نفر بودند و ایشان  و دوازده  شدند، دویست منتخب
 و   ایشان پس23.  بودند  گماشته  ایشان های را بر وظیفه   داود و سموئیل رائی ایشان  شدند که شمرده
و 24 . شدند  گماشته  نگاهبانی آن رای ب  خیمه و خانهخداوند    خانه های  بر دروازه  ایشان پسران
   که  ایشان و برادران25 . بودند  و جنوب  و شمال  و مغرب  مشرق  به  یعنی  هر چهار طرف  به دربانان

   دربانان زیرا چهار رئیس26 .آمدند  می  با ایشان  نوبت  به  روز نوبت  بودند، هر هفت خود در دهات
  و به27 . خدا بودند  خانه های ا و خزانهه  خاص داشتند و ناظران حجره  بودند، منصب  الویان که

   بر ایشان هر صبح   آن  بود، و باز کردن  بر ایشان بانیش  نگاه  داشتند زیرا که  خدا منزل  خانه اطراف
  .بود

  د و بهآوردن  می  شماره  آنها را به  مأمور بودند، چونکه  خدمت  بر آالت  از ایشان و بعضی28  
 و   و روغن  و شراب  و آرد نرم  قدس  آالت  و جمیع  بر اسباب از ایشان29 .بردند  می  بیرون شماره

. کردند  می  خوشبو را ترکیب ، عطریات کاهنان   از پسران و بعضی30.  مأمور بودند بخور و عطریات
.  بود  شده  گماشته  مطبوخات  بود، بر عمل  قورحی  شلوم زاده  و نخست  الویان  از جمله و متتیا که31
 را در هر روز   مأمور بودند تا آن  تقدمه ، بر نان  قهاتیان  از پسران  ایشان  از برادران و بعضی32

  . مهیا سازند سبت
   داشتند و از کار دیگر فارغ ها سکونت  در حجره  الویان  آبای  خاندان  از رؤسای و مغنیان33  

 و   الویان  آبای  خاندان  رؤسای اینان34 .بودند  می  در کار خود مشغول شب روز و  بودند زیرا که
  . داشتند  سکونت  بودند و در اورشلیم  خود رئیس  انساب برحسب
و 36 . بود  معکه  زنش  و اسم  داشت ت سکون ، یعوئیل پدر جبعون،  و در جبعون35  
و جدور و اخیو و زکریا و 37 ،  و نیر و ناداب  و بعل ر و قیس صو  بود، پس  عبدون اش زاده نخست
   ایشان  برادران ل در مقاب  خود در اورشلیم  نیز با برادران  را آورد و ایشان  شمĤم و مقلوت38 ؛ مقلوت
  یناداب و اب  و ملکیشوع  یهوناتان  را آورد و شاؤل  شاؤل  را آورد و قیس و نیر قیس39 .بودند  ساکن

  و پسر میکا، فیتون41 . میکا را آورد بعل  بود و مریب بعل ، مریب و پسر یهوناتان40 . را آورد و اشبعل
 را آورد و   و زمری  و عزموت  علْمت  را آورد و یعره و آحاز یعره42 . و آحاز بودند ریع و تح و مالک
و 44.   آصیل  و پسرش  العاسه  رفایا و پسرش و موصا بنعا را آورد و پسرش43 . موصا را آورد زمری
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 و شعریا و عوبدیا و   و بکرو و اسمعیل عزریقام:   ایشان  نامهای  است  پسر بود و این  را شش آصیل
  .باشند  می  آصیل  اینها پسران حانان

  

   از حضور فلسطینیان  اسرائیل  کردند، و مردان  جنگ  با اسرائیل فلسطینیانو 10    

   سختی  را به  و پسرانش  شاؤل و فلسطینیان2 .، افتادند  شده  کشته  جلبوع وهفرار کردند و در ک
ر  ب و جنگ3 . را کشتند  و ملکیشوع  ابیناداب و  یوناتان  شاؤل  پسران  نمودند، و فلسطینیان تعاقب
 سالحدار خود   به و شاؤل4.  شد  مجروح ند و از تیراندازان او را دریافت  شد و تیراندازان  سخت شاؤل
اما » . کنند  بیایند و مرا افتضاح  نامختونان  فرو بر، مبادا این  من  و به شمشیر را بکش«:  گفت

و 5 . افتاد  بر آن ته شمشیر را گرف  شاؤل ترسید؛ پس  بسیار می  زیرا که  نخواست سالحدارش
 و   پسرش  مرد و سه و شاؤل6 .، بمرد افتاده دید، او نیز بر شمشیر   را مرده  شاؤل  چون سالحدارش

 را   بودند، این  در وادی  که  اسرائیل  مردان  جمیع و چون7 . مردند  وی  همراه اش  خانه اهل  تمامی
،   کرده  خود را ترک  نیز شهرهای اند، ایشان  مرده  و پسرانش ، و شاؤل  شده  لشکر منهزم دیدند که

  .، در آنها قرار گرفتند  آمده گریختند و فلسطینیان
 و   نمایند، شاؤل  را برهنه  آمدند تا کشتگان  فلسطینیان  چون  شد که و روز دیگر واقع8  
 را گرفتند و آنها  اش اسلحه، سر و   ساخته  او را برهنه پس9 . یافتند  افتاده  جلبوع  در کوه را پسرانش

 را  اش و اسلحه10 . برسانند  خود مژده  بتها و قوم  فرستادند تا به  هر طرف  به  فلسطینیان  زمین را به
   اهل  تمامی و چون11 . دیوار کوبیدند  به  داجون خانه را در   خود گذاشتند و سرش  خدایان در خانه
،   برخاسته  شجاعان جمیع12  بودند شنیدند،  کرده  شاؤل  به ن فلسطینیا  را که  جلعاد آنچه یابیش

 را زیر   ایشان ، استخوانهای  آورده  یابیش ، آنها را به  را برداشته  پسرانش  و جسدهای جسد شاؤل
  . داشتند  روز روزه  کردند و هفت ، دفن  است  در یابیش  که  بلوط درخت
   آن  کهخداوند   کالم  جهت  بود مرد، به ورزیدهخداوند   ه ب  که  خیانتی  سبب  به  شاؤل پس13  
 را خداوند  و چونکه14 . بود  نموده  سؤال  اجنه  صاحبه از  نیز که  جهت  بود، و از این  نداشته را نگاه
  . برگردانید  یسی  داود بن  او را به  و سلطنت  بود، او را کشت نطلبیده

  

 م دهفصل / اول تواریخ ایام بکتا



623 

 ما استخوانها و  اینک«: گفتند ، شده   جمع ود در حبرون نزد دا  اسرائیل و تمامی11    

   را بیرون بود، تو اسرائیل  می  پادشاه  شاؤل  که  نیز هنگامی  از این و قبل2 . باشیم  می تو گوشت
   خواهی  را شبانی  اسرائیل  من تو قوم:   که  تو را گفت  خدایت ؛ و یهوه آوردی  می  و درون بردی می

   حبرون  به  نزد پادشاه  اسرائیل  مشایخ و جمیع3 ». شد  پیشوا خواهی  اسرائیل  من بر قومنمود و تو 
   که  کالمی ، و داود را برحسب  عهد بست  در حبرونخداوند حضور   به آمدند و داود با ایشان

  . نمودند  مسح  پادشاهی اسرائیل  بود به  گفته  سموئیل  واسطه  بهخداوند
   ساکن  زمین  در آن ن باشد، آمدند و یبوسیا  یبوس  که  اورشلیم  به  اسرائیل مامیو داود و ت4  
   را که ن صهیو اما داود قلعه» . شد  نخواهی  اینجا داخل به«:  داود گفتند  به  یبوس و اهل5 .بودند

و سردار    سازد، رئیس  مغلوب  را اول  یبوسیان هر که«:  و داود گفت6 . شهر داود باشد بگرفت
 شد، از   ساکن  قلعه و داود در آن7 . شد یس بر آمد و رئ  اول  صرویه  بن  یوآب پس» .خواهد شد

   باقی  یوآب بنا کرد و  و گرداگرد ملوه  آن  اطراف و شهر را به8 . را شهر داود نامیدند  آن  جهت آن
  .بود  می  با وی بایوت ص شد و یهوه  می ، بزرگ  کرده و داود ترقی9 .شهر را تعمیر نمود

   تقویت  او را در سلطنتش  با تمامی اسرائیل  که  داود داشت  که  شجاعانی و اینانند رؤسای10  
  و عدد شجاعانی11 . سازد  بود پادشاه  گفته سرائیل ا  دربارهخداوند   که  کالمی دادند تا او را برحسب

 خود را   بر سیصد نفر نیزه  بود که  سردار شلیشیم ه ک  حکونی  بن یشبعام:   است  این  داود داشت که
  .  کشت  وقت  را در یک  داد و ایشان حرکت
او با داود در 13 . بود  شجاع  سه  از آن  یکی  که اخوخی دودوی و بعد از او العازار بن12  
 پر از جو بود،  ن زمی  بودند، و قطعه  شده  جمع  جنگ  در آنجا برای  فلسطینیان  که  بود وقتی فسدمیم
 را  ، آن  ایستاده  زمین  قطعه  آن  در میان و ایشان14 .کردند ی فرار م  از حضور فلسطینیان و قوم

  . داد  ایشان  به  عظیمی نصرتخداوند  دادند و    را شکست  نمودند، و فلسطینیان محافظت
 فرود شدند و لشکر  عدالم   مغاره  نزد داود به  صخره  سردار به  سی  نفر از آن و سه15  

   بود، و قراول  در مالذ خویش  وقت و داود در آن16 . بودند  اردو زده م رفائی  در وادی فلسطینیان
   مرا از آب  کسی کاش«:  ، گفت  نموده و داود خواهش17 . بودند لحم  در بیت  وقت  آن انفلسطینی
   را از میان  مرد، لشکر فلسطینیان  سه  آن پس18» . بنوشاند  است لحم  بیت  نزد دروازه  که چاهی
 را نزد داود آوردند؛  ، برداشتند و آن  کشیده  است لحم  بیت  نزد دروازه  که  را از چاهی ، آب شکافته
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   من  خدای ای«:  و گفت19 ،  بریختخداوند   جهت  را به  را بنوشد و آن  آن  که اما داود نخواست
 خطر انداختند   خود را به  جان  که  را بنوشم  مردان  این آیا خون!   کار را بکنم  این  که حاشا از من

 مرد   سه  این  که  را بنوشد؛ کاری  آن  که  نخواست پس»  را آوردند؟  خود آن  خطر جان زیرا به
  .  است  کردند این شجاع

  ود را بر سیصد نفر حرکت خ  نفر بود و او نیز نیزه  سه  سردار آن  برادر یوآب و ابیشای20  
  تر بود؛ پس  از دو مکرم  سه  آن در میان21.   یافت  نفر اسم  سه  آن  و در میان  را کشت ، ایشان داده

  . نرسید  نفر اول  سه  به  شد، لیکن سردار ایشان
 پسر  بود، و  کرده  عظیم  کارهای  بود که  قبصیئیلی  شجاع  پسر مردی  یهویاداع و بنایا ابن22  
  و مرد مصری23 .  را کشت ، شیری  فرود شده ای ه حفر  به  و در روز برف  را کشت  موآبی اریئیل

   نورد نساجان  مثل ای  خود نیزه  در دست  مصری ، و آن  بود کشت  ذراع  او پنج  قامت بلند قد را که
   خودش  را با نیزه ، وی ربوده   مصری  را از دست  و نیزه  رفت دستی  با چوب ؛ اما او نزد وی داشت
 او  اینک25 .  یافت  اسم  مرد شجاع  سه  آن  کارها را کرد و در میان  این  یهویاداع بنایا ابن24.  کشت
 خود   مشورت  نرسید و داود او را بر اهل  نفر اول  سه  آن  به تر شد، لیکن  نفر مکرم  سی از آن

  . برگماشت
و شموت 27 ، لحمی  بیت  دودوی  بن  و الحانان  برادر یوآب ، عسائیل لشکر و نیز از شجاعان26  
 و عیالی  و سبکای حوشاتی29 ،  و ابیعزر عناتوتی  عقیش تقوعی و عیرا ابن28 ،  و حالص فلونی هروری
و   بنیامین نی ب  از جبعه  ریبای  ابن و اتای31 ،  نطوفاتی  بعنه  و خالد بن اتی نطوف و مهرای30 ، اخوخی
   و ایحبای زموت بحرومیو ع33 ،  و ابیئیل عرباتی  جاعش دیهای از وا و حورای32  فرعاتونی، بنایای

   و الیفال ساکار هراری   بن و اخیام35،   هراری  شاجای  بن  یوناتان هاشم جزونی و از بنی34 .شعلبونی
 برادر  و یوئیل38 .  ازبای  ابن  نعرای و  کرملی یو حصرو37 ،  فلونی  و اخیای  حافر مکیراتیو36  اور، بن
 . بود  صرویه  بن  سالحدار یوآب  که  بیروتی  و نحرای و صالق عمونی39 ،  هجری  و مبحار بن اننات
   رؤبینی  شیزای و عدینا ابن42 ، احالی  و زاباد بن  حتی اوریایو 41 ،  و جارب یتری  یتری و عیرای40
و 44 ،  متنی  و یوشافاط  معکه  بن انو حان43.  بودند  نفر همراهش  بود و سی  سردار رؤبینیان که

   و برادرش  شمری  بن و یدیعیئیل45 ،  حوتام عروعیری  پسران  یعوئیل و  و شاماع  عشتروتی عزیای
ید  و عوب و الیئیل47 ،  موآبی  و یتمه ناعم ال  یوشویا پسران  و یربیای  ازمحویم و الیئیل46 ،  تیصی یوخای

  . و یعسیئیل مصوباتی
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   بن  شاؤل  او هنوز از ترس  که هنگامی  آمدند،  صقلغ  نزد داود به و اینانند که12    

   مسلح  کمان و به2 . او بودند  معاون  در جنگ ند که بود  شجاعان  از آن  گرفتار بود، و ایشان قیس
   شاؤل برادرانانداختند و از   می  چپ  و دست  راست بودند و سنگها و تیرها از کمانها از دست

 و   و یزیئیل  جبعاتی  شماعه  پسران  اخیعزر بود، و بعد از او یوآش سردار ایشان3 . بودند بنیامینی
 نفر   سی  آن  در میان  که  جبعونی و یشمعیای4 ،  عناتوتی  و ییهوی  و براکه وت عزم  پسران فالط

و 5 ،  و یوزاباد جدیراتی  و یوحانان  و ارمیا و یحزیئیل داشت   نفر برتری  سی  بود، و بر آن شجاع
  و یوعزر و  و یشیا و عزرئیل و القانه6،   حروفی علیا و شمریا و شفطیای و ب  و یریموت العوزای
  .  جدوری  یروحام  و زبدیا پسران و یوعیله7  بودند،  از قورحیان  که یشبعام

 سپر و   به  و مسلح  آزموده  جنگ  و مردان وی شجاع ق  مردان  که  از جادیان و بعضی8  
اود  را نزد د  تیزرو بودند، خویشتن  کوهی  شیر و مانند غزال  روی  مثل  ایشان  روی  که تیراندازان

و 10  بود،  الیĤب  عوبدیا و سومین ین عازر و دوم  ایشان  رئیس که9  جدا ساختند، در مالذ بیابان
  الزاباد،  و نهم  یوحانان  هشتمو12،   الیئیل  و هفتم  عتای و ششم11 یا، ارم جمین و پن  مشمنه چهارمین

 برابر   کوچکتر ایشان  لشکر بودند که جاد رؤسای  از بنی اینان14 .  مکبنای  ارمیا و یازدهم و دهم13
   که نمودند هنگامی عبور   از اردن  اول  در ماه اینانند که15 .بود و بزرگتر برابر هزار نفر میصد نفر 

   به  و هم  مشرق  طرف  به  وادیها را هم  ساکنان  بود و جمیع  کرده  سیالن  حدودش  از تمامی آن
  . ساختند  منهزم  مغرب طرف

   ایشان  استقبال و داود به17 . مالذ آمدند  آن دا نزد داود به و یهو بنیامین  از بنی و بعضی16  
   من  آمدید، دل  نزد من  من  اعانت  برای اگر با سالمتی«:  ، گفت  کرده طاب را خ ، ایشان  آمده بیرون

 در   ظلمی  آمدید، با آنکه  دشمنانم  دست  به  من  نمودن  تسلیم  خواهد شد؛ و اگر برای با شما ملصق
   که اسای بر عم  روح آنگاه18» . نماید  را ببیند و انصاف این ما   پدران  خدای ، پس  نیست  من دست
؛   ما با تو هستیم  پسر یسی  تو و ای  داود ما از آن ای«):  و او گفت( شد   بود نازل  شالشیم رئیس

  پس» .  تو است دهنده  تو نصرت  بر انصار تو باد زیرا خدای  بر تو باد، و سالمتی ، سالمتی سالمتی
  .  لشکر ساخت ، سرداران  را پذیرفته داود ایشان

 با   مقاتله  برای  فلسطینیان  او همراه  که  شدند هنگامی  داود ملحق  به  از منسی و بعضی19  
، او را   نمودن  بعد از مشورت  فلسطینیان  سرداران  را مدد نکردند زیرا که ؛ اما ایشان رفت  می شاؤل
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   که و هنگامی20 ». خواهد شد  ملحق  خود شاؤل قای آ  ما به او با سرهای«:  ، گفتند که  فرستاده پس
 و   و میکائیل  و یوزاباد و یدیعئیل  عدناح  او پیوستند یعنی  به  از منسی ، بعضی رفت  می  صقلغ به

   فوجهای  مقاومت  داود را به ایشان21.  بودند نسی م  هزارهای  سرداران  که یوزاباد و الیهو و صلتای
  زیرا در آن22 . و سردار لشکر بودند وی شجاعق   مردان  ایشان مدد کردند، زیرا جمیع)  عمالقه(

  . لشکر خدا شد ، مثل آمدند تا لشکر بزرگ  می  داود نزد وی  اعانت  روز برای ، روز به وقت
 آمدند تا   حبرون ، نزد داود به  شده  مسلح  جنگ  برای  که  افراد آنانی  شماره  است و این23  
 هزار و هشتصد  یهودا شش از بنی24.  نمایند  تحویل  وی  بهدخداون   فرمان  را برحسب  شاؤل سلطنت
   مردان  هزار و یکصد نفر که  هفت شمعون از بنی25 .د بودن  جنگ  داشتند و مسلح  سپر و نیزه نفر که

   رئیس و یهویاداع27.  چهار هزار و ششصد نفر الوی از بنی26.  بودند  جنگ  برای قوی شجاع
 و  ت بود با بیس  و شجاع  قوی  جوان  که و صادوق28 .  وی ار و هفتصد نفر همراههز   و سه هارون بنی

 اکثر   وقت  و تا آن  شاؤل  هزار نفر از برادران  سه بنیامین و از بنی29 .  پدرش دو سردار از خاندان
   مردان د نفر که هزار و هشتص  بیست افرایم و از بنی30 .داشتند  می  را نگاه  شاؤل ندان خا  وفای ایشان
   هزار نفر که  هجده  منسی  سبط و از نصف31 . نامور بودند  خویش  پدران ندان و در خا  و شجاع قوی
یساکار  و از بنی32 . نمایند  نصب  پادشاهی ود را به بیایند و دا  بودند که  شده  خود تعیین  نامهای به

   دویست  ایشان  باید بکنند، سرداران  چه  اسرائیلیان فهمیدند که ، می  از زمانها مخبر شده  که کسانی
 با لشکر   هزار نفر که  پنجاه و از زبولون33 . بودند انبردار ایش  فرمان  ایشان  برادران نفر و جمیع

 . نبودند  کنند و دو دل آرایی صف بیارایند و   حرب  آالت  را با همه توانستند جنگ ، می  رفته بیرون
 و   بیست دان و از بنی35 .  هزار نفر با سپر و نیزه و هفت   سی  هزار سردار و با ایشان الیو از نفْت34

   با لشکر بیرون  هزار نفر که و از اشیر چهل36 . مهیا شدند  جنگ  برای د نفر که هزار و ششص هشت
   سبط جاد و نصف  بنی و رؤبین  از بنی  اردن  طرف و از آن37 . را مهیا سازند توانستند جنگ می،  رفته
  ).مهیا شدند (  جنگ  لشکر برای  آالت  با جمیع  هزار نفر که  صد و بیست منسی

   حبرون  به  کامل  قادر بودند با دل آرایی  بر صف  بودند که  جنگی  اینها مردان جمیع38  
   نیز برای  اسرائیل ه بقی  نمایند، و تمامی  نصب  پادشاهی  به  اسرائیل آمدند تا داود را بر تمامی

   نمودند زیرا که  و شرب  روز اکل و در آنجا با داود سه39 . بودند  دل  داود یک  ساختن شاهپاد
 و   نیز تا یساکار و زبولون ن ایشا و مجاوران40 . بودند  دیده  تدارک  ایشان جهت   به  ایشان برادران
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 انجیر و   از آرد و قرصهای  آوردند و مأکوالت اوان و گ  و قاطران  بر االغها و شتران  نان تالینف
  . بود  شادمانی  در اسرائیل  آوردند چونکه  فراوانی  به  و گوسفندان  و گاوان  و روغن  و شراب کشمش

  

  و داود به2 . کرد  رؤسا مشورت  و با جمیع ده و ص  هزاره و داود با سرداران13    

 ما باشد،   خدای  یهوه  از جانب دانید و اگر این  می  شما مصلحتاگر«:   گفت  اسرائیل  جماعت تمامی
   و با ایشان  بفرستیم  هر طرف اند، به  مانده  باقی  اسرائیل  زمینهای  در همه  خود که نزد برادران

   خدای و تابوت3 شوند،  باشند، نزد ما جمع ها می آن  خود و حوالی  در شهرهای  که  و الویانی کاهنان
   جماعت و تمامی4 ».  ننمودیم  مسألت  نزد آن شاؤل   در ایام  چونکه  را باز نزد خود بیاوریم ویشخ

  . پسند آمد  قوم  نظر تمامی  امر به  این زیرا که» .  بکنیم چنین«:  گفتند که
دا را از  خ  کرد تا تابوت  جمع  حمات  را از شیحور مصر تا مدخل  اسرائیل  داود تمامی پس5  
 و از آن یهودا   است  یعاریم  قریت  همان  که  بعله  به  اسرائیل و داود و تمامی6 . بیاورند  یعاریم قریت

  ود ساکنش  می  او خوانده  اسم  که  در جایی  کروبیان  در میان  را که  خدا یهوه بود، برآمدند تا تابوت
  عزا و اخیو ارابه آوردند و   ابیناداب  از خانه زه تا ای  خدا را بر ارابه وتابوت7 .، از آنجا بیاورند است
   به  تمام  قوت  و کرنا به  و سنج  و عود و دف  با سرود و بربط  اسرائیل و داود و تمامی8 .راندند را می

  .نمودند حضور خدا وجد می
یرا ا بگیرد ز ر  خود را دراز کرد تا تابوت  رسیدند عزا دست  کیدون  خرمنگاه  به و چون9  
 خود را   دست  که  جهت ، او را زد از آن  شده  بر عزا افروختهخداوند  و خشم10 .لغزیدند  می گاوان

بر عزا خداوند    شد چونکه و داود محزون11 . حضور خدا مرد کرد و در آنجا به دراز   تابوت به
،   شده د از خدا ترسان روز داو و در آن12 .عزا نامید   را تا امروز فارص  مکان  نمود و آن رخنه
 شهر داود نیاورد   را نزد خود به  داود تابوت پس13» ؟  بیاورم  خدا را نزد خود چگونه تابوت«:  گفت
 در   عوبید ادوم  خدا نزد خاندان و تابوت14.  برگردانید  جتی  عوبید ادوم  خانه  را به  آن بلکه
  . داد  او را برکت  مایملک  و تمامی وم عوبید اد خانهخداوند  ماند و   ماه  سه اش خانه
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 نزد داود   و نجاران  سرو آزاد و بنایان  با چوب  صور، قاصدان  پادشاه و حیرام14    

 استوار   اسرائیل  پادشاهی  او را بهخداوند   که و داود دانست2 . او بسازند  برای ای اد تا خانهفرست
  . بود  شده  بلند برافراشته  درجه  به  او اسرائیل ومخاطر ق  به  سلطنتش ، زیرا که  است داشته

  و این4 . دیگر تولید نمود  و دختران ران، و داود پس  گرفت  باز زنان و داود در اورشلیم3  
 ،  و سلیمان ناتان و   و شوباب شموع:  رسیدند هم  به  وی  برای  در اورشلیم  که  فرزندانی  نامهای است

  .  و الیفلط  و بعلیاداع و الیشامع7 ،  و یافیع  و نافج و نوجه6 ،  و الیفالط و یبحار و الیشوع5
  ، پس  است  شده  مسح  اسرائیل  تمام  پادشاهی  داود به  شنیدند که  فلسطینیان و چون8  

 و9.  برآمد  ایشان  مقابله  داود شنید، به بطلبند؛ و چون)   جنگ برای( برآمدند تا داود را  فلسطینیان
  آیا به«:  ، گفت  نموده و داود از خدا مسألت10 . منتشر شدند  رفائیم ، در وادی  آمده فلسطینیان

:   او را گفتخداوند»  نمود؟  خواهی  تسلیم  من  دست  را به  و آیا ایشان  برآیم  فلسطینیان مقابله
   برآمدند و داود ایشان راصیم ف  بعل  به پس11 ». کرد  خواهم  تو تسلیم  دست  را به  و ایشان برآی«

   کرده  رخنه  آب  رخنه  مثل  من  دست  به  من خدا بر دشمنان«:   داد و داود گفت را در آنجا شکست
 کردند و   خود را در آنجا ترک و خدایان12.  نهادند  نام  فراصیم ل را بع  مکان  آن بنابراین» . است

  .سوزانند ب  آتش  آنها را به داود امر فرمود که
 نمود و خدا  و داود باز از خدا سؤال14 . منتشر شدند  وادی ر دیگر در آن با و فلسطینیان13  

   ایشان  به  توت تان درخ ، در مقابل  رو گردانیده  از ایشان  مرو بلکه  ایشان از عقب«:  او را گفت
 شو، زیرا   بیرون  جنگ  برای ، آنگاه  آواز قدمها بشنوی  توت  در سر درختان و چون15 . شو نزدیک

   داود بر وفق پس16 ». سازد  را مغلوب شکر فلسطینیان تا ل  است  رفته  تو بیرون  روی خدا پیش
.  دادند  تا جارز شکست  را از جبعون  نمود و لشکر فلسطینیان  بود، عمل  خدا او را امر فرموده آنچه

  . ساخت  ها مستولی  امت  او را بر تمامی ترسخداوند   و  یافت  شیوع  اراضی  داود در جمیع و اسم17
  

،   خدا مهیا ساخته  تابوت  برای ها بنا کرد و مکانی و داود در شهر خود خانه15    

 خدا را برندارد   تابوت  کسی  غیر از الویان  داود فرمود که آنگاه2 . برپا نمود  آن  جهت  به ای یمهخ
و داود 3 . نمایند  خدمت ند و او را همیشه خدا را بردار  بود تا تابوت ده را برگزی  ایشانخداوندزیرا 
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 بود،   مهیا ساخته رایش ب  که  مکانی  را بهخداوند   کرد تا تابوت  جمع  را در اورشلیم  اسرائیل تمامی
  و بیست و صد   اوریئیل رئیس قهات از بنی5 . کرد  را جمع ویان و ال  هارون و داود پسران4 .بیاورند

از 7 . را  نفر برادرانش  و بیست ویست و د  رئیس ، عسایای مراری از بنی6 . را نفر برادرانش
   و دویست  رئیس ، شمعیای الیصافان از بنی8 . را  نفر برادرانش  و صد و سی س رئی ، یوئیل جرشوم بنی

،  عزیئیل از بنی10 . را رانش و هشتاد نفر براد رئیس  ، ایلیئیل حبرون از بنی9 . را انشنفر برادر
  . را  نفر برادرانش  و صد و دوازده  رئیس عمیناداب

 و  یلیئیل و شمعیا و ا  و عسایا و یوئیل  اریئیل  یعنی  و الویان  و ابیاتار کهنه و داود صادوق11  
 شما و   پس هستید؛  الویان  آبای  خاندانهای شما رؤسای«:   گفت  ایشان به12 ،  را خوانده عمیناداب
 مهیا   برایش  که  مکانی  را به  اسرائیل  خدای  یهوه  نمایید تا تابوت  را تقدیس  شما خویشتن برادران
   ما بر ما رخنه  خدای  را نیاوردید، یهوه  آن  اول  شما دفعه  که  سبب زیرا از این13 . بیاورید ام ساخته

 نمودند تا   را تقدیس  خویشتن  و الویان  کاهنان پس14 ».  نطلبیدیم  قانون  حسب  را به او کرد، چونکه
   کالم  برحسب  موسی  آنچه  بر وفق  الویان و پسران15 . را بیاورند  اسرائیل  خدای هوه ی تابوت
  . را برداشتند ، آن  خود گذاشته  خدا را بر کتفهای  تابوت دستیهای  بود، چوب  امر فرمودهخداوند
 از عودها و   موسیقی  را با آالت  خود مغنیان  را فرمود تا برادران ویان ال و داود رؤسای16  

   یوئیل  بن  هیمان  الویان پس17 . صدا زنند  آواز بلند و شادمانی  نمایند، تا به بربطها و سنجها تعیین
و 18 . نمودند تعیین قوشیا را   بن ان ایت مراری  بنی  ایشان  برکیا و از برادران  بن  او آساف و از برادران

   و الیĤب  و عنی  و یحیئیل  و شمیراموت  و یعزیئیل زکریا و بین:  خود  دوم  درجه  از برادران با ایشان
 و  هیمان:  و از مغنیان19 . را نان دربا  و یعیئیل و بنایا و معسیا و متتیا و الیفلْیا و مقنیا و عوبید ادوم

   و عنی  و یحیئیل  و شمیراموت و زکریا و عزیئیل20.  تا بنوازند جین برن  را با سنجهای  و ایتان آساف
 و   و یعیئیل و متتیا و الیفلیا و مقنیا و عوبید ادوم21 . و بنایا را با عودها بر آالموت و معسیا  و الیĤب

 را  و مغنیان بود   برنغمات  الویان و کننیا رئیس22 . نمایند  تا پیشروی  بر ثمانی عزریا را با بربطهای
 و  و شبنیا و یوشافاط24 . بودند  تابوت  دربانان  القانهو برکیا و23 . ماهر بود داد زیرا که  می علیمت

 و  نواختند، و عوبید ادوم  خدا کرنا می  تابوت  پیش  و زکریا و بنایا و الیعزر کهنه  و عماسای نتنئیل
  . بودند  دربانان تابوت یحیی

وبید  ع  را از خانهخداوند عهد   رفتند تا تابوت  هزاره  و سرداران  اسرائیل خو داود و مشای25  
  داشتند اعانت  را برمیخداوند عهد   تابوت  را کهو چون خدا الویان26 . بیاورند  با شادمانی ادوم
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داشتند  ی را برم  تابوت  که  الویانی و داود و جمیع27 . کردند  ذبح  قوچ  گاو و هفت  هفت کرد، ایشان
   بودند، و داود ایفود کتان  ملبس  نازک  کتان  بود به  مغنیان  نغمات  رئیس  و کننیا که و مغنیان

 و   و کرنا و سنج  و آواز بوق  آواز شادمانی  را بهخداوند عهد   تابوت  اسرائیل و تمامی28.  دربرداشت
  .نواختند  می عود و بربط

   نگریست  از پنجره  دختر شاؤل شد، میکال رد شهر داود می واخداوند عهد   تابوت و چون29  
  . خود خوار شمرد نماید، او را در دل  و وجد می  رقص  را دید که و داود پادشاه

  

 بود،   برپا کرده  داود برایش  که ای  را در خیمه ، آن  خدا را آورده و تابوت16    

 داود از  و چون2 . حضور خدا گذرانیدند  به  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های گذاشتند؛ و قربانی
  و به3. اد د  برکتخداوند   اسم  را به  شد، قوم  فارغ  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی گذرانیدن

   قرص  و یک  گوشت  پاره  و یک  نان  گرده  یک  هر یکی  به  و زنان  مردان  به  اسرائیلیان جمیع
  . بخشید کشمش
   خدای  نمود تا یهوه  تعیینخداوند   تابوت  پیش  خدمتگزاری  را برای  از الویان و بعضی4  
 و بعد از او زکریا و   رئیس  آساف یعنی5  خوانند، ند و شکر گویند و تسبیح را ذکر نمای اسرائیل
دها و بربطها  را با عو  و یعیئیل  و بنایا و عوبید ادوم Ĥب و متتیا و الی  و یحیئیل یراموت و شم یعیئیل

حاضر ( عهد خدا با کرناها دائما   تابوت  پیش  کهنه و بنایا و یحزیئیل6 . نواخت  با سنجها می و آساف
  ).بودند می

   را تسبیحخداوند داد تا   و برادرانش  آساف  دست به)  سرود را این( روز داود اوال   در همان پس7
  :بخوانند

  . نمایید  قومها اعالم  او را در میان اعمال. بخوانید او را   را حمد گویید و نام یهوه8
  . او تفکر نمایید  عجیب  کارهای در تمامی.  بخوانید  او تسبیح او را بسرایید برای9

  . باشد شادمانخداوند   ان طالب دل.  او فخر کنید  قدوس در نام10
  . باشید  طالب  او را پیوسته روی.  او را بطلبید  و قوتخداوند11
   را،  وی  دهان  او و داوریهای ، بیاد آورید، آیات  است  او کرده  را که  عجیب کارهای12
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 او  داوریهای.   ما است  خدای یهوه14 ! او  برگزیده  یعقوب  فرزندان یا!   او اسرائیل  بنده  ذریت ای13
  .  است  جهان در تمامی

  ،  است  فرموده  پشت  هزاران  به  که را باد، و کالمیعهد او را بیاد آورید تا ابداآل15
  ،  است  خورده  اسحاق  برای  را که ، و قسمی  بسته  با ابراهیم  را که  عهدی آن16
  ؛  عهد جاودانی  اسرائیل  قرار داد و برای  فریضه  یعقوب  را برای و آن17
   شما شود،  میراث  داد، تا حصه  تو خواهم  را به عان کن  زمین و گفت18
  العدد و غربا در آنجا،  معدود بودید، قلیل  عددی  که هنگامی19
  . دیگر  تا قوم  مملکت بودند، و از یک  می  سرگردان  تا امتی و از امتی20
 بر  که22  نمود،  توبیخ  خاطر ایشان را به   پادشاهان  کند، بلکه  ظلم  بر ایشان  کسی  که او نگذاشت21

  . مرا ضرر مرسانید انبیای مگذارید، و   دست  من مسیحان
  . دهید  روز بشارت  او را روز به نجات.  را بسرایید  یهوه  زمین  تمامی ای23
  .ها  قوم  او را در جمیع  عجیب  او را ذکر کنید، و کارهای ها جالل  امت در میان24
  .  خدایان  بر جمیع  است و او مهیب  محمود؛ نهایت  و بی  است  عظیمخداوندزیرا 25
  . آسمانها را آفرید اما یهوه. ها بتهایند  امت  خدایان زیرا جمیع26
  .  او است  در مکان  و شادمانی ؛ قوت  است  حضور وی  به مجد و جالل27
  .  نمایید  توصیف  و قوت  جالل  را بهخداوند.  نمایید  را توصیفخداوندها   قوم  قبایل ای28
 را در خداوند.  بیایید  حضور وی هدایا بیاورید و به.  نمایید  او توصیف  اسم  جالل را بهخداوند 29

  . بپرستید  قدوسیت زینت
  . نخواهد خورد  نیز پایدار شد و جنبش  مسکون ربع.  بلرزید  از حضور وی  زمین  تمامی ای30
  .کند  می  سلطنت  یهوه ها بگویند که  امت  سرور نماید، و در میان  کند و زمین  شادی آسمان31
  . وجد آید  به  است  در آن  نماید؛ و صحرا و هر چه  غرش  آن دریا و پری32
  .آید  می  جهان  داوری  برای زیرا کهخداوند  حضور   خواهند نمود، به  ترنم  جنگل  درختان آنگاه33
  ایو بگویید 35 . باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که.   نیکو است  را حمد بگویید زیرا که یهوه34

 تو   قدوس تا نام.   بخش ها رهایی  امت ، از میان  کرده و ما را جمع.   بده  ما ما را نجات  نجات خدای
  .  تو فخر نماییم ، و در تسبیح را حمد گوییم

  .باد تا ابداآل از ازل.  باد  متبارک  اسرائیل  خدای یهوه36
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  .ند خواند را تسبیح خداوند  گفتند و  آمین  قوم و تمامی  
   تابوت  پیش  تا همیشه  گذاشتخداوند عهد   تابوت  را آنجا پیش  و برادرانش  آساف پس37  

   ایشان  نفر برادران  و هشت  و شصت و عوبید ادوم38 . باشند  مشغول  هر روز در روزش  خدمت به
   مسکن  را پیش رانش براد  و کاهنان و صادوق کاهن39 . را  دربانان  و حوسه  یدیتون ن ب و عوبید ادوم

   قربانی بر مذبحخداوند    برای  سوختنی های تا قربانی40 بود،   در جبعون  که  بلندی کان در مخداوند
 امر  ل اسرائی  را به  آن  کهخداوند   در شریعت  آنچه  بگذرانند برحسب  و شام  دائما صبح سوختنی
 ذکر   ایشان  اسم  را که  و سایر برگزیدگانی و یدوتون   هیمان و با ایشان41 .  است  بود مکتوب فرموده
 و   هیمان  ایشان و همراه42 . باد است او تا ابداآل  رحمت  را حمد گویند زیرا کهخداوند بود تا  شده

 را تا نزد   یدوتون  و پسران  نوازندگان جهت  خدا به  نغمات  را با کرناها و سنجها و آالت یدوتون
  . باشند دروازه

   خود را تبرک  تا خانه  خود رفتند، اما داود برگشت  خانه  به  هر یکی  قوم  تمامی پس43  
  .نماید

:   گفت  نبی  ناتان  داود به  بود که  خود نشسته  داود در خانه  شد چون و واقع17    

   به ناتان2 ». ها است  زیر پردهخداوند عهد   و تابوت باشم  می  سرو آزاد ساکن  در خانه  من اینک«
  ».  آور زیرا خدا با تو است  عمل  باشد به  در دلت هر آنچه«:  داود گفت

 داود   من  بنده برو و به«4 : ، گفت  شده  نازل ن ناتا  خدا به  کالم  شد که  واقع  شب و در آن3  
   که ا از روزیزیر5 . کرد  بنا نخواهی  من  سکونت ای بر ای تو خانه: فرماید  می چنینخداوند بگو 
   به  و مسکن  خیمه  به  از خیمه  بلکه ام  نشده  ساکن  تا امروز در خانه  آوردم  را بیرون اسرائیل بنی

 از   احدی ، آیا به ام  کرده  گردش  اسرائیل  با تمامی  که  هر جایی و به6 . ام رده ک  گردش مسکن
 سرو آزاد  از ای  چرا خانه  که  گفتم ، سخنی ر داشتم خود مأمو  قوم  رعایت  برای  که  اسرائیل داوران
 تو را  من: فرماید  می  چنین  صبایوت یهوه:  بگو  داود چنین  من  بنده  به و حال7  بنا نکردید؟  من برای

  ، من رفتی  می  که و هر جایی8 .  باشی  اسرائیل  من  قوم یشوای تا پ  گرفتم  گوسفندان  از عقب از چراگاه
  نی بزرگا  اسم  مثل  تو اسمی  و برای  ساختم  را از حضور تو منقطع  دشمنانت  و جمیع بودم  تو میبا
   را غرس  و ایشان  نمودم  تعیین  مکانی  خود اسرائیل  قوم  جهت و به9 . اند پیدا کردم  بر زمین که

   سابق ا دیگر مثل ر شان ای  نشوند، و شریران ، باز متحرک  شده  ساکن  خویش  تا در مکان کردم
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 را   دشمنانت  و تمامی  نمودم  تعیین  خود اسرائیل  را بر قوم  داوران  که و از ایامی10 . نسازند ذلیل
   روزهای و چون11 . تو بنا خواهد نمود  برای ای نهخاخداوند    که دادم ، تو را خبر می  ساختم مغلوب

 تو خواهد بود،   از پسران  تو را که  ذریت ، آنگاه  کنی حلت خود ر  نزد پدران  شود که عمر تو تمام
 بنا خواهد   من  برای ای او خانه12 . نمود  او را پایدار خواهم لطنت و س  برانگیخت بعد از تو خواهم

 بود و او مرا پسر   او را پدر خواهم من13 .  ساخت  ابد استوار خواهم تا به او را   کرسی کرد و من
 از تو بود دور   قبل  که  را از کسی  آن  کرد چنانکه  خود را از او دور نخواهم د و رحمتخواهد بو

 او استوار خواهد   و کرسی  ساخت  ابد پایدار خواهم  تا به  خودم  و سلطنت و او را در خانه14 . کردم
  . نمود  داود تکلم  به اتان رؤیا ن  این  تمامی  و مطابق  کلمات  این  تمامی برحسب15 ».بادماند تا ابداآل

 و   کیستم  خدا، من  یهوه ای«:   و گفت  نشستخداوند حضور  ، به  شده  داخل و داود پادشاه16  
 نمود   خدا امر قلیل  نیز در نظر تو ای و این17؟   رسانیدی  مقام  این  مرا به  که  چیست  من خاندان
 مرد  ل خدا، مث  یهوه  و مرا ای  نمودی  تکلم  طویل مان ز  نیز برای ات  بنده  خانه  درباره زیرا که

 تواند  ، نزد تو چه  خود کردی  بنده  به  که  اکرامی و داود دیگر درباره18 .  منظور داشتی بلندمرتبه
   خویش  دل  خود و موافق  خاطر بنده ، بهخداوند  ای19 . شناسی  خود را می  تو بنده  کهافزود زیرا

 تو   مثل  یهوه ای20 .  را ظاهر سازی  عظمت  این مامی تا ت  جا آوردی  را به  عظیم کارهای   این جمیع
 تو   قوم و مثل21 ،  خود شنیدیم  گوشهای  به  آنچه هر موافق.   نی  و غیر از تو خدایی  نیست کسی

   قوم  خویش ، برای ه داد  را فدیه  خدا بیاید تا ایشان  که  است  زمین  بر روی  امتی  کدام اسرائیل
   خود که ها را از حضور قوم  و امت  خود پیدا نمایی  برای  اسمی  و مهیب  عظیم  کارهای بسازد، و به

   ابد قوم  تا به  خویش  را برای  خود اسرائیل و قوم22 .  نمایی ، اخراج  دادی مصر فدیه را از  ایشان
  .  شدی  ایشان  خدای  یهوه  و تو ای ساختی
 ابد استوار شود و   تا به  گفتی اش  و خانه ات  بنده  درباره  که  کالمیخداوند   ای نو اآل«23  
   یهوه  شود که  بماند تا گفته  ابد استوار و معظم  تو تا به و اسم24 . نما عمل   گفتی  آنچه برحسب
.  حضور تو پایدار بماند به داود  ات  بنده  و خاندان  است  اسرائیل  خدای  اسرائیل  خدای صبایوت

   نمود؛ بنابرین  بنا خواهی  برایش ای  خانه  که  نمودی  خود کشف  بر بنده  من  خدای زیرا تو ای25
   و این ، تو خدا هستی  یهوه  ای نو اآل26 . دعا را نزد تو بگوید  این  که  است  کرده  جرأت ات بنده

   دهی  خود را برکت  بنده  خانه  تو را پسند آمد که نو اآل27 . ای  داده  خود وعده  بنده ا به ر احسان
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 خواهد بود تا   و مبارک ای  داده برکتخداوند     تو ای  ابد بماند زیرا که تا در حضور تو تا به
  ».بادابداآل

  

 و   ساخت ، مغلوب  داده را شکست  داود فلسطینیان  شد که  واقع و بعد از این18    

  .  گرفت  فلسطینیان  را از دست شهای جت و قریه
  .، هدایا آوردند  داود شده  بندگان  داد و موآبیان  را شکست و موآب2  
 خود را نزد نهر   تا سلطنت رفت  می  که  هنگامی  را در حمات  صوبه و داود هدرعزر پادشاه3  
 از او   هزار پیاده یست هزار سوار و ب  و هفت و داود هزار ارابه4 . داد کست استوار سازد، ش فرات
 ارامیان  و چون5 .  داشت  نگاه  صد ارابه  کرد، اما از آنها برای  را پی  ارابه  اسبان ، و داود تمامی گرفت
و 6 .  را کشت و هزار نفر از ارامیان و د  آمدند، داود بیست  صوبه  مدد هدرعزر پادشاه  به دمشق
داود  خداوندو . ، هدایا آوردند  داود شده  بندگان  ارامیان و گذاشت)  قراوالن ( در ارام دمشق داود

 هدرعزر بود   بر خادمان  طال را که و داود سپرهای7 .داد  می  نصرت رفت  می هر جا کهرا در 
   از حد زیاده  هدرعزر برنج  شهرهای  و کون و داود از طبْحت8 . آورد  اورشلیم ، آنها را به تهگرف

  .  ساخت  برنجین  و ستونها و ظروف یمان دریاچه از آن سل  که گرفت
   را شکست  صوبه شاه لشکر هدرعزر پاد  داود تمامی  شنید که  حمات  توعو پادشاه و چون9  

   او بپرسد و او را تهنیت  فرستاد تا از سالمتی  را نزد داود پادشاه پسر خود هدورام10 ،  است داده
   بود، زیرا هدرعزر با توعو مقاتله  داده  او را شکست  نموده نگ با هدرعزر ج  که  جهت گوید از آن

   آنها را نیز برای و داود پادشاه11 ).با خود آورد (  و برنج  طال و نقره  ظروف نمود؛ و هر قسم می
 و  عمون  و بنی  و موآب  از ادوم ها یعنی  امت  از جمیع  که  و طالیی  نمود، با نقره  وقفخداوند
  . بود  آورده  و عمالقه یانفلسطین
  و در ادوم13 . کشت   ملح  را در وادی  هزار نفر از ادومیان  هجده  صرویه  ابن و ابشای12  
  رفت  می  که  داود را در هر جاییخداوند داود شدند و   بندگان  ادومیان  قرار داد و جمیع قراوالن
  .داد  می نصرت
 خود مجرا   قوم  تمامی را بر  و عدالت ، انصاف  نموده ت سلطن  اسرائیل و داود بر تمامی14  

  قو صادو16.  نگار  اخیلود وقایع  بن  سردار لشکر بود و یهوشافاط  صرویه  بن و یوآب15 . داشت می
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   رئیس  یهویاداع و بنایا ابن17 . بود  بودند و شوشا کاتب ر کاهنیاتا اب  بن  و ابیملک  اخیطوب بن
  . بودند  مقدم  داود نزد پادشاه  و پسران تیان و فلی کریتیان

  

 او   در جای و پسرش مرد  عمون بنی ه ، پادشا  ناحاش  شد که  واقع و بعد از این19    

   احسان  من  به  پدرش  چنانکه  نمایم  احسان  ناحاش  بن با حانون«:  و داود گفت2 . نمود سلطنت
   زمین  داود به و خادمان.  گویند  تعزیت  پدرش  درباره فرستاد تا او را  داود قاصدان پس» .کرد
  آیا گمان«:  گفتند  حانون  به عمون  بنی و سروران3 . آمدند  وی  تعزیت  برای  نزد حانون عمون بنی
   بلکه ؟ نی  است  نزد تو فرستاده کنندگان  داود تعزیت  که  پدر تو است  تکریم  جهت  به  که بری می

 داود   خادمان  حانون پس4 ».اند  نزد تو آمده  زمین جاسوسی و   و انقالب  تفحص  جهت  به بندگانش
 را رها  ، ایشان  دریده ستن نش  تا جای  را از میان  ایشان  را تراشید و لباسهای  ایشان ، ریش را گرفته

 فرستاد زیرا   ایشان ل استقبا  خبر دادند، به  کسان  آن ، داود را از حالت  آمده  بعضی و چون5 .کرد
   شما درآید و بعد از آن در اریحا بمانید تا ریشهای«:   گفت  بودند، و پادشاه  بسیار خجل  ایشان که

  ».برگردید
   نقره  هزار وزنه عمون  و بنی اند، حانون  شده  نزد داود مکروه  دیدند که عمون  بنی و چون6  

   سی پس7.  خود اجیر سازند  برای  و صوبه  معکه  و ارام  نهرین  از ارام ها و سواران فرستادند تا ارابه
، در   آمده  بیرون  خود اجیر کردند، و ایشان  او را برای  و جمعیت  معکه  و پادشاه و دو هزار ارابه

 داود  و چون8 . آمدند  مقاتله ، برای  شده جمع  خود  از شهرهای عمون  میدبا اردو زدند، و بنی مقابل
 شهر  ، نزد دروازه  آمده  بیرون عمون و بنی9 . را فرستاد  لشکر شجاعان  تمامی و  را شنید، یوآب نای

  . بودند  بودند، در صحرا علیحده  آمده  که و پادشاهانی.  نمودند آرایی  صف  جنگ برای
  می بود، از تما  از عقبش  و هم  از پیش ، هم  جنگ  صفوف  روی  دید که  یوآب و چون10  

   را به  قوم و بقیه11 .مود ن آرایی  صف  ارامیان ، در مقابل  کرده  را انتخاب  گروهی  اسرائیل برگزیدگان
   بر من اگر ارامیان«:  و گفت12 . کشیدند  صف عمون  بنی  مقابل ه سپرد و ب  برادر خود ابشای دست
دلیر 13.  آمد  امداد تو خواهم  جهت آیند، به   بر تو غالب عمون  بیا؛ و اگر بنی  مدد من  آیند، به غالب
 را  چهآنخداوند  و   بکوشیم  خود مردانه  خدای  شهرهای  جهت  و به  خویش  قوم  جهت  به  که باش

   شدند تا با ارامیان  بودند، نزدیک  همراهش  که  و گروهی  یوآب پس14 ». پسند آید بکند در نظرش
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 فرار کردند،   ارامیان  دیدند که عمون  بنی و چون15.  فرار کردند  از حضور وی ایشان کنند و  جنگ
  .  برگشت  اورشلیم  به  شهر شدند؛ و یوآب ، داخل  گریخته  ابشای  نیز از حضور برادرش ایشان

،   فرستاده  قاصدان  یافتند، ایشان  شکست  از حضور اسرائیل  دیدند که  ارامیان و چون16  
 . بود  ایشان لشکر هدرعزر پیشوای سردار   نهر بودند آوردند، و شوفک  طرف  آن  به  را که ارامیان

،   رسیده  ایشان  عبور نمود و به ، از اردن  کرده  را جمع  اسرائیل  داود رسید، تمامی  خبر به و چون17
   جنگ ا وی ب  بود، ایشان  آراسته  را با ارامیان  داود جنگ و چون.  نمود آرایی  صف  ایشان مقابل
   هزار پیاده  و چهل  هزار ارابه  هفت  فرار کردند و داود مردان  از حضور اسرائیل و ارامیان18. کردند

   هدرعزر دیدند که  بندگان و چون19.  رسانید  قتل  سردار لشکر را به ، و شوفک  را کشت از ارامیان
 در   بعد از آن  او شدند، و ارامیان نده، ب  نموده  خوردند، با داود صلح  شکست از حضور اسرائیل

  . ننمودند  اقدام عمون  بنی اعانت
  

   قوت  یوآب ، که  پادشاهان  رفتن  بیرون ، هنگام  سال  تحویل  شد در وقت و واقع20    

اما داود در .  نمود  را محاصره ، ربه  و آمده  ساخت  را ویران عمون  بنی  آورد، و زمینلشکر را بیرون
 را از   ایشان  پادشاه و داود تاج2 .  ساخت  را منهدم ، آن یر نموده را تسخ  ربه  ماند و یوآب لیماورش

 را بر سر داود گذاشتند   و آن  گرانبها داشت  طال بود و سنگهای  وزنه  یک  وزنش  که  گرفت سرش
  ها و چومهای  اره  را به ان، ایش  آورده  آنجا را بیرون و خلق3 . از شهر بردند  از حد زیاده یمتو غن

  پس.  رفتار نمود عمون  بنی  شهرهای  طور با جمیع  همین  کرد؛ و داود به پاره ها پاره  و تیشه آهنین
  . برگشتند  اورشلیم  به  قوم داود و تمامی

 را   سفای  حوشاتی  سبکای  در آن  شد که  در جازر، واقع  با فلسطینیان  جنگی و بعد از آن4  
   بن  شد و الحانان  واقع  با فلسطینیان و باز جنگ5 . شدند  مغلوب  و ایشان  بود کشت از اوالد رافا هک

و باز 6 . بود د جوالهکان نور  مثل اش  نیزه  چوب  که  بود کشت  جتی  برادر جلیات یاعیر لحمیرا که
 بر هر  ، شش ار انگشت و چه  بیست  بلند قد بود که  در آنجا مردی  شد که  در جت واقع جنگ
   تنگ  را به  او اسرائیل و چون7.  بود  شده  رافا زاییده  و او نیز برای  بر هر پا داشت  و شش دست

   دست  شدند و به  رافا در جت زاییده  برای اینان8 . عا برادر داود او را کشت شم  بن آورد، یهوناتان
  . افتادند  بندگانش  دست داود و به
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.   را بشمارد  اسرائیل را اغوا نمود که ، داود  برخاسته  ضد اسرائیل  به طانو شی21    
   من، نزد  گرفته  را از بئرشبع تا دان بروید و عدد اسرائیل«:   گفت  قوم  و سروران  یوآب و داود به2

 مزید  ن باشند صد چندا  خود هر قدر که بر قومخداوند «:   گفت یوآب3 ».  را بدانم بیاورید تا آن
   عمل  این  خواهش  چرا آقایم  نیستند؟ لیکن  آقایم  بندگان  ایشان  آیا جمیع  پادشاه  آقایم کند؛ و ای

 در   آمد و یوآب  غالب  بر یوآب  پادشاه اما کالم4 » بشود؟  اسرائیل  گناه اید باعثدارد و چرا ب
  شدگان  عدد شمرده و یوآب5 . نمود جعت مرا  اورشلیم  باز به،  کرده  گردش  اسرائیل  تمامی میان
 و از یهودا چهارصد   هزار هزار و یکصد هزار مرد شمشیرزن  اسرائیلیان  داود داد و جمله  را به قوم

 نشمرد   ایشان  را در میان  و بنیامینیان  الویان لیکن6.  بودند  چهار هزار مرد شمشیرزنو هفتاد و
  . بود  مکروه ب نزد یوآ  پادشاه  فرمان زیرا که
:   خدا گفت و داود به8 . ت را مبتال ساخ  اسرائیل  نظر خدا ناپسند آمد، پس  امر به و این7  

 بسیار   خود را عفو فرما زیرا که  بنده  گناه و حال.   ورزیدم  عظیمی ، گناه  کردم  که  کاری در این«
برو و داود را «10 : ، گفت  کرده  بود خطاب داود ی رای جاد را کهخداوند و 9 ».  رفتار نمودم احمقانه
   از آنها را برای  یکی ؛ پس گذارم  تو می  چیز پیش  سه من: فرماید  می  چنینخداوند، بگو   کرده اعالم

  چنینخداوند « :   را گفت ، وی  جاد نزد داود آمده پس11» .  آورم  عمل  به  تا برایت خود اختیار کن
   تلف  خصمانت  روی  پیش  ماه  بشود، یا سه  قحط  سال یا سه12 : اختیار کن خود  فرماید برای می

 شود، و   تو واقع  و وبا در زمینخداوند روز شمشیر   تو را در گیرد، یا سه  و شمشیر دشمنانت شوی
   خود چه د فرستنده نز  که  ببین ن اآل پس.  سازد  را ویران سرائیل حدود ا  تمامیخداوند  فرشته
 زیرا   بیفتمخداوند   دست  به تمنا اینکه.   هستم  تنگی در شدت«:   جاد گفت داود به13 ».  برم جواب

  ».  نیفتم  انسان  دست  و به  است  او بسیار عظیم های  رحمت که
و خدا 15 . مردند تاد هزار نفر از اسرائیل فرستاد و هف  وبا بر اسرائیلخداوند پس14  
 خداوند کند،   را هالک  آن خواست  می و چون.  سازد  را هالک  فرستاد تا آن لیم اورش  به ای فرشته

  کافی«:   گفت ساخت  می هالک)  را قوم (  که ای  فرشته  شد و به  بال پشیمان  نمود و از آن مالحظه
و داود 16 .د بو  ایستاده  ارنان یبوسی گاه نزد خرمنخداوند  و فرشته» . خود را بازدار  دست ، حال است

 و   است  ایستاده  و آسمان  زمین  در میان  را دید کهخداوند  ، فرشته  خود را باال انداخته چشمان
  ، به  شده  ملبس  پالس  به  داود و مشایخ ؛ پس  برافراشته  بر اورشلیم  در دستش  برهنه شمشیری
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   آن  و آیا من  امر نفرمودم  قوم  شمردن  برای آیا من«:   خدا گفت و داود به17 . خود در افتادند روی
   یهوه  ای اند؟ پس  کرده  چه  گوسفندان ؟ اما این  شدم  زشت  شرارت ، مرتکب  ورزیده  گناه  که نیستم
  ».  خود بال مرسانی  قوم  باشد و به  پدرم  و خاندان  تو بر من  دست  که  این ، مستدعی خدایم

   جهت  به  داود برود و مذبحی  داود بگوید که  به ر فرمود که جاد را امخداوند  و فرشته18  
د خداون   اسم  جاد به  که  کالمی  داود برحسب پس19.  برپا کند  یبوسی  ارنان در خرمنگاهخداوند
 را   بودند، خویشتن  همراهش  که  را دید و چهار پسرش ، فرشته  روگردانیده و ارنان20 .  برفت گفت
، داود را دید و   نگریسته  آمد، ارنان  داود نزد ارنان و چون21. کوبید  می  گندم  و ارنان کردند؛ پنهان

   خرمنگاه جای«:   گفت  ارنان و داود به22 .د افتا  زمین  حضور داود رو به ، به  آمده  بیرون از خرمنگاه
   تا وبا از قوم  بده  من  به  تمام مت قی  را به ؛ آن برپا نمایمخداوند    جهت  به  تا مذبحی  بده  من را به
   در نظرش  که  آنچه  پادشاه  خود بگیر و آقایم  را برای آن«:  کرد  داود عرض  به ارنان23 ». شود رفع

 را   و گندم  هیزم  و چومها را برای  سوختنی  قربانی  جهت  را به  گاوان  آورد؛ ببین  عمل پسند آید به
  ، بلکه نی«:   گفت  ارنان  به اما داود پادشاه24 ».  تو بخشیدم  را به  و همه ادمد   آردی  هدیه  جهت به
 و   گرفت نخواهمخداوند  تو برای   از اموال  خرید، زیرا که  از تو خواهم  تمام  قیمت  به  را البته آن

،   وزن  طال به ل ششصد مثقا  موضع  آن  داود برای پس25 ». گذرانید  مجانا نخواهم سوختنی  قربانی
   و ذبایح  سوختنی های ، قربانی  بنا نمودهخداوند   جهت  به و داود در آنجا مذبحی26 . داد  ارنان به

  لناز (  سوختنی  قربانی  بر مذبح  از آسمان استدعا نمود؛ و او آتشیخداوند  گذرانید و نزد  سالمتی
   داد تا شمشیر خود را در غالفش را حکم   فرشتهخداوندو 27 . فرمود او را مستجاب) ، کرده

  .برگردانید
   فرموده  مستجاب  یبوسی  ارنان  او را در خرمنگاهخداوند   داود دید که  چون  زمان در آن28  

   بود و مذبح  ساخته  در بیابان  موسی که خداوند  اما مسکن29 .ها گذرانید ، در آنجا قربانی ستا
 برود تا از   نزد آن  داود نتوانست لیکن30.  بود  بلند جبعون  در مکان ام ای ، در آن  سوختنی قربانی

  .ترسید میخداوند    از شمشیر فرشته  نماید، چونکه خدا مسألت
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   برای  سوختنی  قربانی  مذبح  خدا، و این  یهوه  خانه  است این«:   داود گفت پس22    

  ».باشد  می اسرائیل
 کرد   معین تراشان  کنند، و سنگ اند جمع  اسرائیل  در زمین  را که نو داود فرمود تا غریبا2  

   میخها برای  جهت  به  بسیاری و داود آهن3.  خدا بتراشند  خانه  بنای  برای  مربع تا سنگهای
 سرو  و چوب4.  نمود  وزن  نتوان  بسیار که  و برنج  وصلها حاضر ساخت ها و برای  دروازه های لنگه

:  و داود گفت5 . داود آوردند ای سرو آزاد بسیار بر  و صور چوب  صیدون  اهل شمار زیرا کهآزاد بی
 بسیار  بایست  باید بنا نمود، می  یهوه  برای  که ای  و خانه  است  صغیر و نازک  سلیمان پسر من«

 از   داود قبل  پس». بینم  می  تهیه  برایش  زمینها بشود؛ لهذا حال  در تمامی  و جلیل  و نامی عظیم
  . بسیار دید  تهیه وفاتش
   اسرائیل  خدای  یهوه  برای ای  خانه  نمود که ، او را وصیت  را خوانده  پسر خود سلیمان پس6  
   یهوه سم ا  برای ای  خانه  که  داشتم  اراده من!   پسرم ای«:   که  گفت  سلیمان و داود به7 .بنا نماید
 و  ای ریخته   بسیار خون چونکه:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند    کالم لیکن8 .  خود بنا نمایم خدای

 بسیار   حضور من  به  کرد، چونکه  بنا نخواهی  من  اسم  برای ای  خانه ، پس ای  کرده  عظیم جنگهای
د زیرا  خواهد بو  مرد آرامی  تو متولد خواهد شد که  برای  پسری اینک9 . ای  ریخته  بر زمین خون
 خواهد   او سلیمان  اسم  بخشید، چونکه  خواهم  آرامی  از هر طرف  دشمنانش  او را از جمیع  من که

 بنا   من  اسم  برای ای او خانه10 . فرمود  عطا خواهم  و راحت متی را سال  او اسرائیل بود و در ایام
 تا   او را بر اسرائیل  کرسی سلطنتو.  بود  پدر او خواهم  خواهد بود و من خواهد کرد و او پسر من

 و   شوی  تو باد تا کامیاب  همراهخداوند   پسر من  ای  حال پس11 . گردانید ر خواهمباد پایداابداآل
   و فهم تو را فطانتخداوند اما 12 .  بنا نمایی  است  تو فرموده ره دربا  خود را چنانکه  خدای  یهوه خانه

  آنگاه13 .  داری د را نگاه خو  خدای  یهوه  نماید تا شریعت  وصیت  اسرائیل عطا فرماید و تو را درباره
  ، به  است  امر فرموده  اسرائیل  درباره  موسی بهخداوند    را که  و احکامی ، فرایض  شده اگر متوجه

 در  من  و اینک14 . مشو  و هراسان  و ترسان یر باش و دل  قوی پس.  شد  خواهی  کامیاب  آوری عمل
 نیاید،   وزن  به  که  اینقدر زیاده  و آهن  و برنج  نقره  طال و صد هزار وزنه  خود صد هزار وزنه تنگی
و 15.   و تو بر آنها مزید کن ام خته نیز مهیا سا  و سنگ ؛ و چوب ام حاضر کردهخداوند    خانه برای
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.   هر صنعتی  هنرمند برای  و اشخاص  و نجاران  و سنگتراشان بران  بسیارند، از سنگ نزد تو عمله
  ». تو باد  همراهخداوند  و  باش  برخیز و مشغول  پس  بیشمار است  و آهن  و برنج طال و نقره16

و (18.  نمایند  را اعانت  سلیمان سرش پ  را امر فرمود که  اسرائیل  سروران و داود تمامی17  
؟ زیرا   است  نداده  آرامی آیا شما را از هر طرف و   شما با شما نیست  خدای آیا یهوه«):  گفت

 او   حضور قوم و بهخداوند  حضور   به  و زمین  است  کرده  تسلیم  من  دست  را به  زمین ساکنان
 را   خویش  خدای  سازید تا یهوه  خود را متوجه  دلها و جانهای  حال پس19 .  است  شده مغلوب

   مقدس  و آالتخداوند عهد   را بنا نمایید تا تابوت  خویش  خدای  یهوه ، مقدس بطلبید و برخاسته
  ».شود درآورید  بنا می  یهوه  اسم  جهت  به  که ای  خانه خدا را به

  

   اسرائیل  پادشاهی  را به  شد، پسر خود سلیمان  داود پیر و سالخورده و چون23    

  . نمود نصب
 و باالتر   ساله  از سی و الویان3 . کرد  را جمع الویان و   کاهنان و  اسرائیل  سروران و تمامی2  
  از ایشان4.  هزار بود  و هشت ، سی  ایشان  مردان  سرهای  برحسب  شدند و عدد ایشان شمرده
و 5 . بودند  و داوران  هزار سروران  و ششخداوند   خانه  عمل  نظارت  جهت  و چهار هزار به بیست

 شد،   ساخته بیح تس  جهت  به  که  آالتی  را بهخداوند   هزار نفر بودند که و چهار چهار هزار دربانان
ها   فرقه  به  و مراری  و قهات  جرْشون  یعنی  الوی  پسران  را برحسب و داود ایشان6 . خواندند تسبیح
  . نمود تقسیم

  پسران9.   یوئیل ن و سومی  و زیتام ئیل یحی  اول  لعدان پسران8 .  و شمعی  لعدان از جرشونیان7  
  و پسران10 . بودند  لعدان  آبای  خاندانهای رؤسای  اینان.  نفر  سه  و هاران  و حزیئیل  شلومیت شمعی
   و زیزا دومین  اولین و یحت11 . بودند  چهار پسر شمعی اینان.   و بریعه  و زینا و یعوش  یحت شمعی

  . شد  شمرده  آبا از ایشان  خاندان  یک  سبب ن بسیار نداشتند؛ از ای  پسران  و بریعه و یعوش
 و   هارون  عمرام پسران13 . چهار نفر  و عزیئیل ار و حبرون و یصه  عمرام  قهات پسران12  
 حضور   نمایند و به  تقدیس  را پیوسته االقداس  قدس  ممتاز شد تا او و پسرانش  و هارون موسی
  و پسران14.  دهند  برکت  اوقات  او همیشه  اسم مایند و به ن  بخور بسوزانند و او را خدمتخداوند
   جرشوم سراناز پ16 . و العازار  جرشوم  موسی پسران15 . شدند  نامیده  الوی خدا با سبط مرد  موسی
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   پسران بود و العازار را پسر دیگر نبود؛ اما  العازار رحبیا رئیس و از پسران17 . بود  رئیس شبوئیل
 یریا و  ، اولین  حبرون پسران19 . بود رئیس   یصهار شلومیت از پسران18 .ار زیاد بودندرحبیا بسی

  . یشیا  میکا و دومین  اولین  عزیئیل پسران20 .  یقمعام  و چهارمین  یحزیئیل ن امریا و سومی دومین
و او را و العازار مرد 22 .  العازار و قیس  محلی  و پسران  و موشی  محلی  مراری پسران21  
  پسران23. گرفتند   زنی  را به  ایشان  پسران قیس  ایشان  و برادران  داشت  دختران  نبود؛ لیکن پسری
  . نفر بودند  سه و عادر و یریموت   محلی موشی

   که  آبا از آنانی  خاندانهای  خود و رؤسای  آبای  خاندانهای  موافق  پسران الوی اینان24  
   و باالتر در عمل  ساله  از بیست  خود بودند که  سرهای  اسمای شماره   شدند برحسب شمرده
 را   خویش  قوم  اسرائیل  خدای یهوه«:   داود گفت زیرا که25 .دپرداختن  میخداوند   خانه خدمت
   که  نیست  را دیگر الزم و نیز الویان26 .باشد  می  ابد ساکن  تا به شلیم و او در اور  است  داده آرامی
   از بیست  الوی  آخر داود پسران  فرمان لهذا برحسب27 ». را بردارند  خدمت  اسباب  همه و مسکن
 را خداوند   بود تا خانه هارون  بنی  طرف  به  ایشان  منصب زیرا که28 . شدند  و باالتر شمرده ساله

   خانه  خدمت  عمل و  مقدس  چیزهای  تطهیر همه ها و برای ها و حجره  نمایند، در صحن خدمت
   پخته  بر ساج  فطیر و آنچه  و قرصهای  آردی  هدیه  جهت  به  و آرد نرم دمه تق و بر نان29 .خدا
 حاضر شوند خداوند و حمد   تسبیح  برای و تا هر صبح30 . کیلها و وزنها ها و بر همه یکهشود و رب می

در هر روز خداوند    برای  سوختنی های نی قربا  همه  گذرانیدن  جهت و به31 .  هر شام و همچنین
   نگاه و برای32 .خداوند حضور   آنها دائما به  قانون  و بر وفق  شماره ها و عیدها برحسب  و غره سبت
   خانه  در خدمت هارون  خود بنی  برادران  و وظیفه  قدس  و وظیفه  اجتماع  خیمه  وظیفه داشتن
  .خداوند

  

 و ابیهو و العازار و  ، ناداب هارون  پسران:  هارون  بنی های  فرقه  است و این24    

   کهانت  العازار و ایتامار به  نداشتند، پس  از پدر خود مردند و پسری  و ابیهو قبل و ناداب2. ایتامار
 را  ایتامار بود، ایشان  از بنی  که العازار بود و اخیملک  از بنی  که و داود با صادوق3. پرداختند

   قابل  که  العازار مردانی و از پسران4 . کردند  تقسیم  ایشان  بر خدمت  ایشان  وکالت حسببر
  العازار و هشت  آبا از بنی  خاندان  رئیس  شانزده پس.  شدند ایتامار یافت  از بنی زیاده  بودند، ریاست
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 شدند زیرا   معین  قرعه  حسب ه ب  با آنان  اینان پس5 . کردند ایتامار معین آبا از بنی   خاندان رئیس
  و شمعیا ابن6 .ایتامار بودند  از بنی  و همالعازار  از بنی  خدا هم  خانه  و رؤسای  قدس  رؤسای که

 و   کاهن  و صادوق  و سروران  حضور پادشاه  را به  ایشان  بود، اسمهای الوی  از بنی  که  کاتب نتنئیل
   جهت  آبا به  خاندان  و یک  نوشت  و الویان  کاهنان  آبای دان خان  ابیاتار و رؤسای  بن اخیملک

  . شد  ایتامار گرفته  جهت  به  شد و یک العازار گرفته
   و چهارم  حاریم  برای و سوم8  یدعیا،  برای  آمد و دوم  بیرون  یهویاریب  برای  اول و قرعه7  
 ابیا،   برای  و هشتم  هقوص  برای و هفتم10 ، میامین   برای  و ششم  ملکیه ی برا و پنجم9 ،  سعوریم برای

و 13 ،  یاقیم  برای  و دوازدهم یاشیب ال  برای و یازدهم12  شکنیا،  برای  و دهم  یشوع برای  و نهم11
و 15 امیر،   برای  و شانزدهم  بلجه  برای و پانزدهم14،   یشبĤب  برای  و چهاردهم  حفه  برای سیزدهم
و 17 ، یل یحزقیئ  برای  فتحیا و بیستم  برای و نوزدهم16 ،  هفصیص  برای  حیزیر و هجدهم ی برا هفدهم
 و  ا و بیست دالی  برای  و سوم و بیست18 ،  جامول  برای  و دوم  و بیست ن یاکی  برای  و یکم بیست
   در خانه  شدن  داخل  جهت  به  ایشان های ها و خدمت  وظیفه  است  این پس19 . معزیا  برای چهارم
   به  اسرائیل  خدای  یهوه  فرمان  موافق  هارون  پدر ایشان  واسطه  به  که  قانونی  برحسبخداوند
  . شد  داده ایشان

از . بیاو اما رح21 . یحدیا شوبائیل  و از بنی بائیل شو عمرام ، از بنی الوی  بنی  بقیه و اما درباره20  
 یریا و  حبرون و از بنی23 .  یحت شلوموت  و از بنی  شلوموتیصهار  بنیو از22 ،  رئیس رحبیا یشیای بنی

و 25 .میکا شامیر  میکا و از بنی یئیلعز از بنی24 .  یقمعام  و چهارمین  یحزیئیل ن امریا و سومی دومین
ز و ا27 . و پسر یعزیا بنو  و موشی  محلی مراری و از بنی26 .یشیا زکریا  میکا یشیا و از بنیبرادر
 . نبود  العازار و او را فرزندی و پسر محلی28 . زکور و عبری یعزیا بنو و شوهم و   پسران مراری بنی

   برحسب اینان.   و عادر و یریموت  محلی موشی و از بنی30 ،  یرحمیئیل قیس ، از بنی ما قیسو ا29
 حضور داود   به هارون  خود بنی  برادران  نیز مثل ایشان31 .باشند  می الوی  بنی  ایشان بای آ خاندان
   آبای  خاندانهای  انداختند یعنی  قرعه  و الویان  کهنه  آبای  و رؤسای  و اخیملک  و صادوق پادشاه

  . کوچکتر او بودند برادر بزرگتر برابر خاندانهای
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   را به  و یدوتون  و هیمان  آساف  از پسران  لشکر بعضی  داود و سردارانو25    

   برحسب  که  آنانی  نمایند؛ و شماره  نبوت  و عود و سنج  جدا ساختند تا با بربط دمت خ جهت
   و نتنیا و اشرئیله ، زکور و یوسف آساف و اما از بنی2 :  است پرداختند این  کار می  به خود خدمت
،   یدوتونو از3 .نمود  می  نبوت  پادشاه  فرمان  برحسب  بودند که  آساف  زیر حکم  آساف پسران
 با   یدوتون  پدر خویش  نفر زیر حکم  و اشعیا و حشبیا و متتیا شش  جدلْیا و صری  یدوتون پسران

 بقیا و متنیا و   هیمان ، پسران و از هیمان4 .نمود  می  نبوتخداوند   با حمد و تسبیح بربطها بودند که
 و   و ملوتی عزر و یشبقاشه  و روممتی جدلتی و   و الیĤته  و حننیا و حنانی  و یریموت  و شبوئیل عزیئیل

 رایی   بوق  برافراشتن  جهت  خدا به  در کالم  بودند که  هیمان  اینها پسران جمیع5 . تهوتیر و محزیو
   خویش  پدران  اینها زیر فرمان جمیع6 . دختر داد  پسر و سه  چهارده ان هیم و خدا به.  بود پادشاه

 و   و یدوتون  و آساف  پادشاه  بسرایند و زیر دست  و عود و بربط  با سنجندخداو  بودند تا در خانه
   جهت  را به  سراییدن  که  ایشان  با برادران  ایشان و شماره7.  خدا بپردازند  خانه  خدمت  به هیمان
  و برای8 . نفر بودند  و هشتاد و هشت ویست ماهر د  کسان  همه  بودند، یعنی  آموختهخداوند
  . انداختند  قرعه السویه  با تلمیذ علی  و معلم  با بزرگ  خود کوچک های وظیفه

 جدلیا و او و   برای  دوم و قرعه.  آمد  بیرون  یوسف  برای آساف  اول بنی  قرعه پس9  
و 11 . نفر  او دوازده  و برادران ران زکور و پس  برای و سوم10 . نفر بودند  دوازده  و پسرانش شبرادران
 او   و برادران  نتنیا و پسران  برای و پنجم12 . نفر  او دوازده  و برادران  و پسران  یصری  برای چهارم
  ران و پس  یشرئیله  برای و هفتم14 . نفر  او دوازده  و برادران ران بقیا و پس  برای و ششم13.  نفر دوازده

   برای و نهم16 . نفر ازده او دو  و برادران ران اشعیا و پس  برای و هشتم15 . نفر  او دوازده و برادران
و 18 . نفر  او دوازده  و برادران ران و پس  شمعی  برای و دهم17 . نفر  او دوازده  و برادران رانمتنیا و پس
 و  ران حشبیا و پس  برای و دوازدهم19 . نفر  او دوازده  و برادران ران و پس  عزرئیل  برای یازدهم
  و چهاردهم21 . نفر  او دوازده  و برادران ران و پس  شوبائیل  برای و سیزدهم20 . نفر دوازده او  برادران
 او   و برادران  و پسران  یریموت  برای و پانزدهم22 . نفر  او دوازده  و برادران رانپس  متتیا و برای

  . نفر دوازده
 و   یشبقاشه  برای و هفدهم24 . نفر  او دوازده  و برادران ران حننیا و پس  برای و شانزدهم23  
و 26.  نفر  او دوازده  و برادران ان و پسر  حنانی  برای و هجدهم25 . نفر  او دوازده  و برادران نپسرا
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   و برادران ران و پس  ایلیĤته  برای و بیستم27 . نفر  او دوازده  و برادران ران و پس  ملوتی  برای نوزدهم
   و دوم و بیست29 . نفر  او دوازده  و برادران ران هوتیر و پس  برای  و یکم بیستو 28 . نفر او دوازده

 و  ران و پس  محزیوت  برای  و سوم و بیست30 . نفر  او دوازده  و برادران ران و پس  جدلتی برای
  . نفر زده او دوا  و برادران عزر و پسران  روممتی  برای  و چهارم و بیست31 . نفر  او دوازده برادران

  

  آساف  از بنی  که  قوری مشلمیا ابن  از قورحیان پس:   دربانان های و اما فرقه26    

 .  یتنیئیل  زبدیا و چهارم و سوم   یدیعیئیل  زکریا و دوم اش زاده نخست.  بود و مشلمیا را پسران2. بود
،  اش زاده نخست:  بود  را پسران مو عوبید ادو4 .  الیهوعینای  و هفتم  یهوحانان  و ششم  عیالم و پنجم3

 یساکار   و هفتم  عمیئیل و ششم5 .  نتنئیل  ساکار و پنجم و چهارم   یوآخ  یهوزاباد و سوم شمعیا و دوم
   آبای  بر خاندان  که  شمعیا پسرانی  پسرش و برای6 . بود  داده زیرا خدا او را برکت   فعلتای و هشتم
 و   شمعیا عتنی پسران7.  بودند  شجاع  قوی  مردان یشان ا  شدند زیرا که  یافتند، زاییده  تسلط خویش
 اینها از  جمیع8 . بودند و الیهو و سمکیا  شجاع ن او مردا  برادران  و عوبید و الزاباد که رفائیل

  نی بودند یع  قابل  مردان  در قوت خدمت  ایشان  و برادران  با پسران  بودند و ایشان عوبید ادوم بنی
 خود   و برادران از پسران   قابل  نفر مردان و مشلمیا هجده9 . عوبید ادوم) از اوالد( دو نفر  و شصت
   بود زیرا اگر چه  ایشان  رئیس  شمری  که  داشت  بود پسران مراری  از بنی  که و حوسه10 . داشت
   زکریا و جمیع  طبلیا و چهارم  حلْقیا و سوم و دوم11 .  ساخت  او را رئیس نبود، پدرش  زاده نخست
  . نفر بودند  سیزده  حوسه  و برادران پسران

   مثل  ایشان های  شد و وظیفه  داده  دربانان های  فرقه  ایشان  رؤسای  به  یعنی  اینان و به12  
   برحسب  و بزرگ  از کوچک و ایشان13 . نمایند  خدمتخداوند   بود تا در خانه  ایشان برادران

یا افتاد و بعد از او  شلم  به  شرقی عهو قر14 . انداختند  قرعه  هر دروازه رای ب  خویش  آبای ندانخا
و 15 . آمد  بیرون  شمال  سمت  او به  انداختند و قرعه  مشیر دانا بود، قرعه  زکریا که  پسرش برای
   و حوسه  شفیـم و برای16 . المـال بیت)  قرعه (  پسرانش ی و برا جنوبی)  قرعه (  عوبید ادوم برای
   محرس  مقابل  این  و محرس رفت  سـر باال می  که ای  شلکت در جـاده  نـزد دروازه  مغربـی قرعه
   چهار نفر و به  هر روزه  شمال  طرف  بودند و به  نفر از الویان  شش  شرقی  طرف و به17.  بود آن

   جاده  فروار برای  غربی  طرف و به18.  جفت  جفت الالم  چهار نفر و نزد بیت  هر روزه  جنوب طرف
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  مراری  و از بنی قورح  بنی از  دربانان هـای اینهـا فرقه19.  دو نفـر فروار سرباال چهارنفـر و برای
  .دبودن

از :  الدان و اما بنی21 . بود  موقوفات  خدا و بر خزانه  خانه  اخیا بر خزانه و اما از الویان20  
  .  جرشونی  الدان یحیئیلی  آبای  خاندان  رؤسای  جرشونی الدان  پسران

 و از  از عمرامیان23 .بودندخداوند   بر خزانه خانه  یوئیل و برادرش   زیتام  یحیئیلی پسران22  
و 25. ها بود  ناظر خزانه  موسی  بن  جرشوم  بن و شبوئیل24 .  و از عزیئیلیان و از حبرونیان  یصهاریان
   و پسرش  زکری  و پسرش  یورام  اشعیا و پسرش  رحبیا و پسرش العازار، پسرش  بنی رانشاز براد

 بود و   کرده  وقف  داود پادشاه  که  موقوفاتی  خزائن  بر جمیع  و برادرانش  شلومیت این26 . شلومیت
  ها وقف تاز جنگها و غنیم27 . لشکر بودند ها و سرداران و صدهها   هزاره  آبا و رؤسای رؤسای

 نیر   و ابنیر بن  قیس  بن  و شاؤل  رایی  سموئیل و هر آنچه28.  را تعمیر نمایندخداوند  کردند تا خانه
 و   شلومیت  بود زیر دست  کرده  وقف  هرکس  بودند و هر چه  کرده  وقف  صرویه  بن و یوآب
  . بود برادرانش

   و داوران  منصب  صاحبان  اسرائیل خارجه   اعمال  برای  کننیا و پسرانش و از یصهاریان29  
   به  اردن  طرف  آن  به  شجاع  هزار و هفتصد نفر مردان  حشبیا و برادرانش و از حبرونیان30. بودند
.  بودند  شده  گماشته  بر اسرائیل  پادشاه  خدمت  جهت  و بهخداوند هر کار   جهت  به  مغرب سمت

   سلطنت  چهلم  بود و در سال  حبرونیان  یریا رئیس  ایشان آبای   انساب برحسب:  از حبرونیان31
  و از برادرانش32 . شدند  در یعزیر جلْعاد یافت اع شج  مردان  ایشان  شدند و در میان داود طلبیده

 و   و جادیان  را بر رؤبینیان  ایشان  داود پادشاه پس.  آبا بودند  و رئیس دو هزار و هفتصد مرد شجاع
  .  گماشت  امور خدا و امور پادشاه  همه  برای  منسی  سبط نصف

  

   و صده  هزاره  آبا و رؤسای از رؤسای   ایشان  شماره  برحسب اسرائیل و از بنی27    

   ماههای  در همه  ماه  به  ماه  و خارجه  داخله های  امور فرقه  را در همه  پادشاه  که  منصب و صاحبان
  .ر نفر بودند و چهار هزا  بیست  هر فرقهکردند،  می  خدمت سال

 و چهار هزار نفر  او بیست   بود و در فرقه  زبدیئیل  بن  یشبعام  اول  ماه  برای  اول و بر فرقه2  
   دوم  ماه و بر فرقه4 . بود  اول  ماه  جهت  لشکر، به  رؤسای  جمیع  رئیس  فارص او از پسران3 .بودند
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و 5 . و چهار هزار نفر بودند بیست او   بود و در فرقه  رئیس  او مقلوت ه و از فرق  اخوخی دودای
 و چهار  او بیست   بود و در فرقه  بزرگ  کاهن  یهویاداع  بنایا ابن  سوم  ماه  برای  لشکر سوم رئیس

  برتری نفر   سی  بود و بر آن  نفر بزرگ  سی  آن  در میان  که  بنایا است  همان این6 .هزار نفر بودند
 و   برادر یوآب  عسائیل  چهارم  ماه  برای  چهارم و رئیس7 .یزاباد بود عم  او پسرش  و از فرقه داشت

   ماه  برای  پنجم و رئیس8 . و چهار هزار نفر بودند او بیست   زبدیا بود و در فرقه بعد از او برادرش
   ماه  برای  ششم و رئیس9 .نفر بودند و چهار هزار  او بیست   بود و در فرقه  شمهوت یزراحی پنجم
   هفتم و رئیس10 . و چهار هزار نفر بودند او بیست   بود و در فرقه  تقوعی  عقیش  عیرا ابن ششم
و 11 . و چهار هزار نفر بودند او بیست   بود و در فرقه افرایم  از بنی  حالص فلونی  هفتم  ماه برای
زار نفر  و چهار ه  او بیست  بود و در فرقه  از زارحیان  حوشاتی  سبکای  هشتم  ماه  برای  هشتم رئیس
 و چهار   او بیست  بود و در فرقه بنیامین  از بنی  ابیعزر عناتوتی  نهم  ماه  برای  نهم و رئیس12. بودند

  بیست او   بود و در فرقه  از زارحیان  نطوفاتی  مهرای  دهم  ماه  برای  دهم و رئیس13. هزار نفر بودند
 بود و در  افرایم  از بنی  فرعاتونی  بنایای  یازدهم  ماه  برای  یازدهم و رئیس14. و چهار هزار نفر بودند

 از   نطوفاتی  خلدای  دوازدهم  ماه  برای  دوازدهم و رئیس15 . و چهار هزار نفر بودند او بیست  فرقه
  .ند و چهار هزار نفر بود  او بیست  و در فرقه عتنیئیل بنی

   شمعونیان یس، و رئ  زکری  العازار بن  رؤبینیان رئیس:  اسرائیل  بنی  اسباط و اما رؤسای16  
 یهودا  و رئیس18.   صادوق هارون  بنی  و رئیس یل قموئ  عشبیا ابن  الویان و رئیس17 .  معکه شفطیا ابن

 عوبدیا و   یشمعیا ابن  زبولون ئیسو ر19 .  میکائیل  ابن  یساکار عمری یس داود و رئ الیهو از برادران
   سبط ف نص  عزریا و رئیس  بن  هوشع افرایم  بنی و رئیس20.   عزریئیل  بن  یریموت  نفتالی رئیس
   بنیامین س زکریا و رئی  در جلعاد یدو ابن  منسی  سبط  نصف و رئیس21 . فدایا  بن  یوئیل منسی

و داود 23 . بودند  اسرائبل  اسباط ا رؤسایاینه.   یروحام  بن یل عزرئ  دان و رئیس22 . ابنیر  بن یعسیئیل
 را   اسرائیل  بود که  داده  وعدهخداوند زیرا   و کمتر بودند، نگرفت  ساله  بیست  که  کسانی شماره
 نرسانید و   اتمام  نمود، اما به  آغاز شمردن  صرویه  بن و یوآب24.  کثیر گرداند  آسمان  ستارگان مثل

  . نشد  ثبت  پادشاه  آنها در دفتر اخبار ایام  وارد شد و شماره  بر اسرائیل  غضب  جهت ز اینا
 در شهرها  ها که  مزرعه  بود و ناظر انبارهای  عدیئیل  بن  عزموت  پادشاه و ناظر انبارهای25  

   کار زمین ا کهه  مزرعه و ناظر عملجات26 .عزیا بود  بن ها بود، یهوناتان  و در قلعه و در دهات
 تاکستانها و   بود و ناظر محصول  راماتی وناظر تاکستانها شمعی27 . بود  کلوب  ابن کردند، عزری می
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 حانان   بود بعل  در همواری  که  و افراغ  زیتون و ناظر درختان28 . بود  شفماتی  زبدی  شراب ارهایانب
چریدند   می  در شارون  که هایی  ناظر رمهو29.  بود  یوآش  روغن  بود و ناظر انبارهای جدیری
  و ناظر شتران30 . بود  عدالئی  بن ا بودند شافاط در وادیه  که هایی و ناظر رمه.  بود  شارونی شطرای

  جمیع.  بود ها یازیز هاجری و ناظر گله31.  بود  میرونوتی  االغها یحدیای بود و ناظر عوبیل اسمعیلی
  . بودند  داود پادشاه های  اندوخته  ناظران اینان

   پسران  همراه ونی حکم  بن  بود و یحیئیل  داود مشیر و مرد دانا و فقیه  عموی و یهوناتان32  
  و بعد از اخیتوفل34 . بود  پادشاه  دوست  ارکی حوشای و  اخیتوفل مشیر پادشاه33 . بود پادشاه

  . بود  یوآب دشاه بنایا و ابیاتار بودند و سردار لشکر پا  بن یهویاداع
  

   که هایی  فرقه  و رؤسای  اسباط رؤسای  را از  اسرائیل  رؤسای و داود جمیع28    

  ها و اموال  اندوخته  همه  و ناظران  صده  و رؤسای  هزاره کردند و رؤسای  می  را خدمت پادشاه
  پس2.  کرد  جمع در اورشلیم   جنگی  مردان  و جمیع  و شجاعان سرایان  را با خواجه  و پسرانش پادشاه

  ای  خانه  داشتم  اراده من! مرا بشنوید!   من  قوم  و ای  برادرانم ای«:  ، گفت  برپا ایستاده داود پادشاه
   تدارک  آن  بنای ، و برای  ما باشد بنا نمایم  خدای انداز پایهای  و پایخداوند عهد   تابوت  آرامگاه که

  د جنگی نمود، زیرا مر  بنا نخواهی  من  اسم  جهت  به ای تو خانه:   مرا گفت خدا لیکن3 .  بودم دیده
   که  است  برگزیده  پدرم  خاندان  مرا از تمامی  اسرائیل  خدای  یهوه لیکن4 . ای  ریخته  و خون هستی

 یهودا   خاندان اختیار کرد و از  ریاست  یهودا را برای ، زیرا که  بشوم  ابد پادشاه  تا به بر اسرائیل
   نصب  پادشاهی  به رائیل اس  مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی  پدرم  پدر مرا و از فرزندان خاندان
 را   سلیمان ، پسرم)  است  داده  من  بسیار به پسرانخداوند زیرا  (  من  پسران و از جمیع5 .نماید

، او  پسر تو سلیمان:   گفت  من و به6 .شیند بن  بر اسرائیلخداوند   سلطنت  تا بر کرسی  است برگزیده
   باشد و من  تا پسر من ام  او را برگزیده  مرا بنا خواهد نمود، زیرا که های  مرا و صحن  خانه  که است

   بماند، آنگاه  امروز ثابت  مثل  من  و احکام  فرایض  بجا آوردن  جهت و اگر او به7 . بود پدر او خواهم
   جماعت  که  اسرائیل  در نظر تمامی ن اآل پس8.  گردانید  ابد استوار خواهم  به او را تا سلطنت
   خود را بطلبید تا این  خدای  اوامر یهوه ، تمامی  شده  ما متوجه  خدای  سمع  هستند و بهخداوند
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  ارثیت   ابد به  تا به  خویش  پسران  به  را بعد از خودتان ، آن  آورده  تصرف  نیکو را به زمین
  .واگذارید
   تمام  ارادت  و به  کامل  دل  و او را به  پدر خود را بشناس  خدای  سلیمان  پسر من و تو ای«9  
کند؛ و اگر او   می نماید و هر تصور فکرها را ادراک  می  دلها را تفتیش  همه خداوند نما زیرا عبادت
 .  ابد دور خواهد انداخت ا تا به، تو ر  کنی رک؛ اما اگر او را ت  یافت ، او را خواهی  نمایی را طلب

  پس.   مقْدس او بنا نمایی  جهت  به ای  تا خانه  است  تو را برگزیدهخداوند زیرا   با حذر باش حال10
  ».  باش ، مشغول  شده قوی

  های ها و حجره  و باالخانه ها و خزاین  و خانه  رواق  نمونه  پسر خود سلیمان و داود به11  
   بود، برای  شده  او داده  به  از روح  را که  هر آنچه و نمونه12 ،  رحمت  کرسی  و خانه  آن درونیان

   خدا و خزاین انه خ  خزاین  و برای  گرداگردش های  حجره  همه  و برایخداوند   خانه های صحن
   و برایخداوند   خانه ر خدمت کا  تمامی  و برای  و الویان  کاهنان های  فرقه و برای13 . داد موقوفات

   هر نوع  جهت  طال به  آالت  همه  برای  وزن و از طال به14 .خداوند   خانه  خدمت  اسباب همه
   به  وزن و طال را به15 .  خدمتی  هر نوع  جهت  به  نقره  آالت  همه  برای  وزن  به  و از نقره خدمتی
 داد و   وزن  را به ، آن  و چراغهایش  هر شمعدان  جهت  آنها به  طال و چراغهای  شمعدانهای جهت
   و چراغهای  کار هر شمعدان  موافق  هر چراغدان  جهت  به  وزن  را به  نیز نقره  نقره  شمعدانهای برای
   میزهای  را برای  و نقره  هر میز علیحده  برای  تقدمه  نان  میزهای  جهت  به  وزن و طال را به16 . آن
 هر   وزن  طال موافق  طاسهای  جهت ها و به ها و پیاله  چنگالها و کاسه  را برای و زر خالص17.  نقره
   مذبح  جهت  به  وزن  را به  مصفی و طالی18.   هر طاس  وزن  موافق  نقره ای طاسه  جهت  و به طاس

 را خداوند عهد  ، تابوت رده ک  خود را پهن  بالهای  که  کروبیان  مرکب  نمونه  جهت بخور و طال را به
  .پوشانیدند می

   دست  را از نوشته  نمونه  این  کارهای  تمامی  را یعنی  همه  اینخداوند« ):  و داود گفت(19  
  ». فهمانید  من  بود به  بر من خود که
   و هراسان  شو و ترسان  و مشغول  و دلیر باش قوی«:   گفت  پسر خود سلیمان و داود به20  

   تمامخداوند    خانه  کار خدمت  و تا همه باشد، با تو است  می  من  خدای  خدا که ، زیرا یهوه باشم
   برای  و الویان  کاهنان های  فرقه اینک21.  نخواهد نمود  و تو را ترک نشود، تو را وا نخواهد گذاشت
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   هر صنعتی  برای  که دلگرم   کسان  همه  عمل  هر گونه و برای) حاضرند( خدا   خانه  خدمت تمام
  ».باشند  اوامر تو می  کل  مطیع  قوم  و تمامی  دارند، با تو هستند و سروران مهارت

  

  تنهایی  خدا او را به  که  سلیمان پسرم« :  گفت  جماعت  تمامی  به و داود پادشاه29    

   انسان  جهت  هیکل به ا که زیر  است  مهم عظیمی  و این  است  و لطیف ، جوان  خود برگزیده برای
،  ام  دیده  تدارک  قوتم  تمامی  خود به  خدای  خانه  جهت  به و من2 .  خدا است  یهوه  برای  بلکه ستنی

   چیزهای  جهت  را به  و برنج ای  نقره  چیزهای  را برای  و نقره  طالیی  چیزهای  جهت طال را به
 و   جزع  و سنگ  چوبین  چیزهای  جهت  را به  و چوب ن آهنی  چیزهای  را برای  و آهن برنجین
 مرمر   گرانبها و سنگ گ سن  و هر قسم  رنگارنگ  و سنگهای  سیاه  و سنگهای  ترصیع سنگهای
،   خود داشتم  خاص  از اموال  و طال و نقره  داشتم  خود رغبت  خدای  خانه  به و نیز چونکه3 . فراوان

   سه یعنی4 .  خود دادم  خدای  خانه  برای م دید  تدارک  قدس  خانه  جهت  به ه بر هر آنچ  را عالوه آن
 .ها  خانه  دیوارهای  پوشانیدن ت جه  به  خالص  نقره  هزار وزنه  اوفیر و هفت  طال از طالی هزار وزنه

   به  که اری ک  تمامی  جهت  و به  نقره  چیزهای  جهت  را به  طال و نقره  چیزهای  جهت طال را به5
خداوند    را امروز برای  خویشتن  دل  خوشی  به  که  کیست پس. شود  می  ساخته  صنعتگران دست
  » نماید؟ وقف

 با ناظران   و صده  هزاره  و سرداران  اسرائیل  اسباط  آبا و رؤسای  خاندانهای  رؤسای آنگاه6  
   و ده  هزار وزنه  خدا پنج  خانه  خدمت جهت  و به7 . آوردند هدایا  دل  خوشی  به  پادشاه کارهای

و هر 8 . دادند  آهن  و صد هزار وزنه نج بر  هزار وزنه  و هجده  نقره  هزار وزنه  طال و ده هزار درهم
 یحیئیل   دست  بهخداوند   خانه  خزانه  شد، آنها را به  گرانبها نزد او یافت  سنگهای  که کس

   دل  بودند شاد شدند زیرا به  آورده  هدیه  دل  خوشی  به  رو که ز آن ا  قوم آنگاه9.  داد جرشونی
  . نیز بسیار شاد و مسرور شد  آوردند و داود پادشاهخداوند   برای  تبرعی  هدایای کامل

   خدای  یهوه ای«:   خواند و داود گفت را متبارکخداوند    جماعت  حضور تمامی و داود به10  
 و   و جالل  و جبروت  عظمتخداوند  و ای11.  هستی  ابد متبارک  تا به از ازل  تو پدر ما اسرائیل

خداوند   و ای. باشد  از آن تو می  است  و زمین  در آسمان  زیرا هر چه  تو است  و کبریا از آن قوت
 بر آید و تو  از تو می  و جالل و دولت12 .  هستی  سر و متعال و تو بر همه   از آن تو است ملکوت
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   کس  همه  به  بخشیدن  و قوت  دادن  و عظمت  تو است  در دست ، و کبریا و جبروت  حاکمی همه
  . خوانیم می   مجید تو را تسبیح  و اسم گوییم  ما تو را حمد می  خدای  ای نو اآل13 .  تو است در دست

 اینطور   دل  خوشی  به  که  باشیم  داشته  قابلیت  کیستند که  من  و قوم  کیستم  من لیکن14  
 ما  زیرا که15.  ایم  تو داده  تو به و از دست   تو است  چیزها از آن  این  همه ؟ زیرا که هدایا بیاوریم

   و هیچ  است  سایه  مثل  ما بر زمین  و ایام باشیم  می  و نزیل  حضور تو غریب  اجداد خود به  همه مثل
 تو   قدوس  اسم  برای  خانه  ساختن  جهت  به  که  اموال  این تمامی ما   خدای  یهوه ای16.  ندارد دوام

 تو دلها را   که  خدایم  ای دانم و می17 .باشد  تو می  از آن  آن و تمامی تو  ، از دست ایم مهیا ساخته
  شی خو  چیزها را به  این  خود همه  دل  استقامت  به  و من داری  می  را دوست  و استقامت آزمایی می

 . تو آوردند  هدایا برای  دل وشی و خ  شادمانی  به  که  اینجا حاضرند دیدم  تو را که  قوم ن و اآل دادم
   قوم  دل  در تصور فکرهای  را همیشه  این  و اسرائیل  و اسحاق  ما ابراهیم  پدران  خدای  یهوه ای18

 عطا   کامل  دل  سلیمان  پسر من و به19 . ان گرد  خود ثابت  سوی را به   ایشان  دار و دلهای خود نگاه
 را   آورد و هیکل  عمل  کارها را به  این  دارد، و جمیع  تو را نگاه  و فرایض فرما تا اوامر و شهادات

  ». بنا نماید  دیدم  تدارک  آن  برای  من که
   و تمامی». خوانید متبارک خود را   خدای یهوه«:   گفت  جماعت  تمامی  داود به پس20  
دند و  کر  را سجدهخداوند،   رو افتاده ، به  خوانده  را متبارک  خویش  پدران  خدای  یهوهجماعت
  های  کردند و قربانی  ذبح  ذبایحخداوند  روز برای  آن و در فردای21 . نمودند  را تعظیم پادشاه

   و ذبایح  ریختنی  با هدایای ر بره و هزا  هزار گاو و هزار قوچ گذرانیدند یعنیخداوند    برای سوختنی
   و شرب  اکل  عظیم  شادی بهخداوند  حضور   روز به و در آن22 .  اسرائیل  تمامی  جهت بسیار به

   ریاست  بهخداوند حضور  ، او را به  نموده  نصب  پادشاهی  به  پسر داود را دوباره نمودند، و سلیمان
   پدرش  جای ، به  نشستهخداوند   بر کرسی  سلیمان پس23 .د نمودن  مسح  کهانت  را به دوقو صا

 و   سروران و جمیع24 . کردند  او را اطاعت  اسرائیل ی شد و تمام  کرد و کامیاب داود پادشاهی
 را در نظر   سلیمانخداوندو 25 . شدند  پادشاه  سلیمان نیز مطیع   داود پادشاه  پسران  و همه شجاعان

 از او   قبل  اسرائیل  پادشاه  هیچ  به  داد که  شاهانه  گردانید و او را جاللی بسیار بزرگ   اسرائیل تمام
  . بود  نشده داده

   چهل  او بر اسرائیل  سلطنت و مدت27 . نمود  سلطنت  اسرائیل بر تمامی  یسی  داود بن پس26  
و 28.  کرد  پادشاهی  سال  و سه  سی  کرد و در اورشلیم  سلطنت  سال  هفت  بود، اما در حبرون سال
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   پادشاه  جایش  به  سلیمان  نمود و پسرش ، وفات  سیر شده  و حشمت در پیری نیکو از عمر و دولت
  و اخبار  نبی  و اخبار ناتان  رایی  در سفر اخبـار سموئیل  و آخر داود پادشـاه  امور اول و اینک29 .شد

   ممالک  و بر جمیع  و بر اسرائیل  بر وی  که  او و روزگاری ت و جبرو  سلطنت با تمامی30 جاد رایی،
  .  است ، مکتوب  گذشت  اراضی آن
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  Chronicle 2 - ایام  تواریخ  دوم کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده450 و حدودا سال عزرا یهودیان سنتی می گویند نویسنده

   است قبل از میالد نوشته شده450حدودا سال  و ی گویند نویسنده کتاب نامعلومسایرین م
  

بود و او   می  با وی  خدایش  شد و یهوه  خود قوی  پسر داود در سلطنت و سلیمان1    

  . بسیار بخشید را عظمت
 در تمامی   را که  و هر رئیسی  و داوران  و صده  هزاره  و سرداران  تمامی اسرائیل و سلیمان2  
 در   که  بلندی  مکان  به  با تمامی جماعت و سلیمان3  آبا خواند، خاندانهای  از رؤسای بود،  اسرائیل
 بود، در   ساخته یابان را در ب  آنخداوند   بنده  موسی  خدا که  اجتماع  بود رفتند، زیرا خیمه جبعون

 بود، باال  ده مهیا کر  داود برایش  که  جایی  به  یعاریم  خدا را از قریه  داود تابوت لیکن4 .آنجا بود
 حور   ابن اوری  بن  بصلئیل  که  برنجینی و مذبح5 . برپا نمود  در اورشلیم  برایش ای آورد و خیمه

  پس6 . نمودند  مسألت  نزد آن و جماعت   ماند و سلیمانخداوند   مسکن  بود، در آنجا پیش ساخته
، هزار   برآمدهخداوند حضور  ود، به ب  اجتماع  در خیمه  که  برنجینی  آنجا نزد مذبح  به سلیمان

  . گذرانید  بر آن قربانی سوختنی
» . نما  طلب  تو بدهم  به  را که آنچه«:   ظاهر شد و او را گفت  سلیمان  خدا به  شب در همان7  

.   ساختی  او پادشاه  جای  و مرا به  نمودی  عظیم  داود احسان  پدرم تو به«:   خدا گفت  به سلیمان8
   مثل  که  تو مرا بر قومی  وفا نما زیرا که  داود دادی  پدرم  به  خود که  وعده  خدا به  یهوه  ای حال9

   قوم  حضور این  عطا فرما تا به  من  را به  و معرفت  حکمت ناآل10 .  ساختی یرند پادشاه کث غبار زمین
  » تواند نمود؟ وری تو را دا عظیم   قوم  این  که  زیرا کیست  نمایم  و دخول خروج

   و جان  و حشمت  و توانگری  در خاطر تو بود و دولت  این چونکه«:   گفت  سلیمان خدا به11  
 را   و معرفت  خود حکمت  جهت  به ، بلکه  را نخواستی  ایام  و نیز طول  را نطلبیدی دشمنانت
لهذا 12 ،  نمایی  داوری ام نموده   نصب  ایشان  تو را بر سلطنت  که  من  تا بر قوم  کردی درخواست

   داد که  تو خواهم  را نیز به  و حشمت  و توانگری  شد و دولت  تو بخشیده  به  و معرفت حکمت
 ».  را نخواهند داشت  آن نیز مثل را نداشتند و بعد از تو   آن  از تو بودند مثل  قبل  که پادشاهانی
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 کرد   مراجعت  اورشلیم  به  اجتماع  بود، از حضور خیمه عون در جب  که  بلندی  از مکان  سلیمان پس13
  . نمود  سلطنت و بر اسرائیل

،   هزار سوار داشت  و دوازده ، هزار و چهارصد ارابه  کرده  جمع ها و سواران  ارابه و سلیمان14  
 و طال را در   نقره و پادشاه15 .  گذاشت  در اورشلیم نزد پادشاهها و   ارابه و آنها را در شهرهای

و 16.   ساخت  فراوان  است  در همواری  که  افراغ  چوب  سرو آزاد را مثل  سنگها و چوب  مثل اورشلیم
 را  ند هر دستهخرید  آنها را می های  دسته  پادشاه تاجران شد، و  می  از مصر آورده  سلیمان اسبهای

آوردند و   می  از مصر بیرون  نقره قال ششصد مث  قیمت  را به  ارابه و یک17 .  معین  قیمت به
 و   حتیان  پادشاهان  جمیع  برای ؛ و همچنین  صد و پنجاه  قیمت  را به  اسب رسانیدند و یک می

  .آوردند  می  آنها بیرون  توسط  به  ارام پادشاهان
  

   سلطنت  جهت ه ب ای  و خانه  یهوه  اسم  برای ای  خانه  قصد نمود که و سلیمان2    

   چوب  بریدن  بارها، و هشتاد هزار نفر برای  حمل  هفتاد هزار نفر برای و سلیمان2 . بنا نماید خودش
  . آنها شمرد  نظارت  هزار و ششصد نفر برای در کوهها، و سه

 و   داود رفتار نمودی  با پدرم چنانکه«:  ، گفت  صور فرستاده ، پادشاه  نزد حورام و سلیمان3  
   با من همچنین ( بنا نماید،  خویش  سکونت  جهت  به ای  تا خانه  فرستادی  برایش سرو آزاد چوب

   کنم  او تقدیس  را برای  تا آن نمایم  خود بنا می  خدای  یهوه  اسم  برای ای  خانه  من اینک4 ).رفتار نما
 و   سوختنی صبح یها  و قربانی  دائمی  نان تقدمه  جهت ، و به  بسوزانم و بخور معطر در حضور وی

  ای  فریضه ئیل اسرا  برای  این  ما زیرا که  خدای  یهوه ها و عیدهای ها و غره  سبت  جهت ، و به شام
تر   عظیم  خدایان  جمیع ما از  خدای ، زیرا که  است  عظیم کنم  بنا می  من  که ای و خانه5 .  است ابدی
 او را   گنجایش االفالک  و فلک ؟ زیرا فلک ند ساخت او توا  برای ای  خانه  که و کیست6 .باشد می

 .  بخور در حضور وی  سوزانیدن ای بر  بلکه ؟ نی  بنا نمایم  وی  برای ای  خانه  که  کیستم ندارد؛ و من
 و قرمز و   و ارغوان  و آهن  و برنج  در کار طال و نقره  که  بفرست  من  را برای  کسی و حال7

   در یهودا و اورشلیم  نزد من  که  دانا باشد، تا با صنعتگرانی  نقاشی در صنعت ماهر و  آسمانجونی
   صندل  سرو آزاد و صنوبر و چوب و چوب8 .، باشد  را حاضر ساخت ود ایشان دا  پدر من هستند که

  اینک ماهرند و   لبنان  چوب  در بریدن  که دانم  تو را می ، زیرا بندگان  بفرست  از لبنان  من برای
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 بنا   من  که ای  مهیا سازند زیرا خانه  من  برای  فراوان تا چوب9 . تو خواهند بود  با بندگان  من بندگان
   بیست برند، من  را می  چوب  این  که بران  چوب  به و اینک10 . خواهد بود  و عجیب  عظیم کنم یم

 هزار بت   و بیست هزار بت  شراب   هزار کر جو و بیست ، و بیست  شده  کوبیده هزار کر گندم
  ». داد  خواهم  بندگانت  برای روغن

 خداوند  چون «  فرستاد که  را نزد سلیمان ، آن  داده  صور مکتوبا جواب  پادشاه و حورام11  
  ».  است  نموده  نصب دشاهی ایشان پا  تو را به  جهت دارد، از این  می  خود را دوست قوم

باشد،   می  و زمین  آسمان  آفریننده  که  اسرائیل  خدای  باد یهوه تبارکم«:   گفت و حورام12  
   برای ای  تا خانه  است  بخشیده  و فهم  معرفت  و صاحب  حکیم  پسری  داود پادشاه  به زیرا که
   و صاحب  حکیم  مردی  را که  حورام نو اآل13 . بنا نماید  خودش  سلطنت  برای ای  و خانهخداوند

   مرد صوری ، و پدرش  است  دان  از دختران و او پسر زنی14 .  فرستادم  است  پدر من از کسان  فهم
 و   نازک  و کتان  و آسمانجونی  و ارغوان  و چوب  و سنگ  و آهن  و برنج  کار طال و نقره بود و به

 تو و  ا صنعتگران او ب ، تا برای  ماهر است اختراعات   همه  و اختراع  نقاشی قرمز و هر صنعت
 را   و شراب  و جو و روغن  گندم  آقایم  حال پس15.  بشود  معین  داود کاری  پدرت  آقایم صنعتگران

   تو خواهیم  قدر احتیاج  به  از لبنان و ما چوب16 . خود بفرستد  بندگان  بود، برای  ذکر نموده که
  ». برد  خواهی  اورشلیم  را به  آورد و تو آن  خواهیم یافا  دریا به ، بروی  ساخته برید، و آنها را بستنه

   که  ای  بودند، بعد از شماره  اسرائیل  در زمین  را که  غریب  تمامی مردان  سلیمان پس17  
 . شدند یافت هزار و ششصد نفر از آنها   و سه  بود شمرد، و صد و پنجاه  داود آنها را شمرده پدرش

   در کوهها و سه  چوب  بریدن  بارها و هشتاد هزار نفر برای  حمل  نفر برای هفتاد هزار و از ایشان18
  . نمود  کار بگیرند، تعیین  تا از مردم  نظارت  صد نفر برای هزار و شش

  

   موریا، جایی  بر کوه  در اورشلیمخداوند   خانه  بنا نمودن  کرد به  شروع و سلیمان3    

   کرده  تعیین  یبوسی ارنون   داود در خرمنگاه  که  بود، جایی ر شده داود ظاه بر پدرش) خداوند ( که
   است و این3 . نمود  شروع  بنا کردن  خود به  سلطنت  چهارم  از سال  دوم  ماه و در روز دوم2 .بود

   اول  پیمایش  ذراعها برحسب  به طولش:  خدا نهاد  خانه  بنا نمودن  برای  سلیمان  که هایی اساس
   بیست  خانه  عرض  بود مطابق  خانه  پیش  که  رواقی و طول4 ،  ذراع  بیست  و عرضش  ذراع تشص
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   را به  بزرگ و خانه5 . پوشانید  خالص  طالی  را به ونش و اندر  ذراع  صد و بیست ، و بلندیش ذراع
 . نمود ها نقش  رشته خرما و ختان در  پوشانید، و بر آن  زر خالص  را به  صنوبر پوشانید و آن چوب

و تیرها 7 . بود  فروایم  طالی  آن  طالی، و  ساخت  مرصع  زیبایی  گرانبها برای  سنگهای  را به و خانه6
  . نمود  نقش  طال پوشانید و بر دیوارها کروبیان  را به  خانه ها و دیوارها و درهای و آستانه
  ، و عرضش  ذراع  بیست  خانه  عرض  موافق  طولش  که  را ساخت االقداس  قدس و خانه8  
   مثقال  میخها پنجاه و وزن9 . پوشانید دار ششصد وزنه مق  به  زر خالص  را به  بود، و آن  ذراع بیست

  . طال پوشانید ها را به طال بود، و باالخانه
و 11.  طال پوشانید  و آنها را به  ساخت کاری  مجسمه  دو کروبی االقداس  قدس و در خانه10  
  رسید و بال  می  دیوار خانه ، به  بوده  ذراع  پنج  یکی  بال  بود که  ذراع  بیست  کروبیان  بالهای طول

  ، به  بوده  ذراع  کروبی دیگر پنج و بال12 .خورد  کروبی دیگر برمی  بال  به،  بوده  ذراع  پنج دیگرش
  و بالهای13 .شد  می  کروبی دیگر ملصق  بال ه، ب  بوده  ذراع  پنج  دیگرش رسید وبال  می دیوار خانه

  آنها  بودند، و رویهای  خود ایستاده بود و آنها بر پایهای  می  پهن  ذراع  قدر بیست  به  کروبیان این
،   ساخت  نازک  و قرمز و کتان  و ارغوان  را از آسمانجونی و حجاب14 .بود  می  خانه  اندرون  سوی به

  . نمود قش ن  بر آن و کروبیان
 بر سر هر   که  بود و تاجی  ذراع  و پنج  آنها سی ول  ط  که  ساخت  دو ستون  خانه و پیش15  

، آنها را بر سر   بود ساخته  در محراب  که  آنهایی ها مثل و رشته16 . بود  ذراع  از آنها بود پنج کیی
،   راست  دست  به  یکی  هیکل را پیشو ستونها 17 . ها گذاشت ، بر رشته انار ساختهستونها نهاد و صد 

   طرف  به  را که  و آن  بود یاکین  راست  طرف  به  را که  برپا نمود، و آن  چپ  طرف  به و دیگری
  . نهاد  بود بوعز نام چپ

  

، و  ذراع   بیست ، و عرضش  ذراع  بیست  طولش  که  ساخت  برنجینی و مذبح4    

 بود، و از هر   ذراع  ده  تا لبش  از لب  که  را ساخت  شده  ریخته اچهو دری2 . بود  ذراع  ده بلندیش
و 3 . داشت  می  را گرداگرد احاطه آن   ذراعی  سی ، و ریسمانی  ذراع  پنج  مدور بود، و بلندیش طرف

   هر ذراع  برای داشتند، یعنی  می  را گرداگرد احاطه  آن  بود که  گاوان  صورت  از هر طرف زیر آن
  ن بودند و در حی  در دو صف  گاوان داشتند؛ و آن  می  احاطه  را از هرجانب  از آنها دریاچه ده
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 و   شمال  سوی  از آنها به  سه  روی  بود که  گاو قایم  بر دوازده و آن4 . شدند  ریخته  آن  شدن ریخته
 بر   بود، و دریاچه  مشرق وی س  به  سه  و روی  جنوب  سوی  به  سه  و روی  مغرب  سوی  به  سه روی
   لب  مثل  بود و لبش  وجب  یک  آن و حجم5 . بود  اندرون  طرف  آنها به  مؤخرهای  آنها و همه فوق
   حوض و ده6 .  داشت  پیمایش  هزار بت به  سه  گنجایش  بود که  شده  ساخته  سوسن  مانند گل کاسه

 و شو   تا در آنها شست  گذاشت  چپ  طرف  را به پنج و   راست  طرف  را به  و از آنها پنج ساخت
   برای شستند، اما دریاچه  در آنها می  داشت  تعلق  سوختنی های  قربانی  به  را که نمایند، و آنچه

  . بود  کاهنان  و شوی شست
   چپ  طرف ا به ر  و پنج  راست  طرف  را به ، پنج  آنها ساخته  قانون  طال موافق  شمعدان و ده7  

   در هیکل  چپ  طرف  را به  و پنج  راست  طرف  را به ، پنج  میز ساخته و ده8 .  گذاشت در هیکل
)  را بزرگ (  صحن های  و دروازه  بزرگ  و صحن  کاهنان و صحن9 .  طال ساخت ، و صد کاسه گذاشت
 از   مشرق  سوی  به  خانه ست را  جانب  را به و دریاچه10 . پوشانید  برنج  آنها را به های، و در ساخت
  .  گذاشت  جنوب طرف

   سلیمان  برای  که  کاری  تمام  حورام  پس ها را ساخت  دیگها و خاکندازها و کاسه و حورام11  
 بر سر دو   که  تاجهایی های  و پیاله دو ستون12.  رسانید  انجام کرد به  خدا می  خانه  جهت  به پادشاه
و چهارصد انار 13 بر ستونها بود   که  تاجهایی له دو پیا  پوشانیدن  جهت  به  بود و دو شبکه ستون
 ستونها بود   باالی  را که  تاجهایی  بود تا دو پیاله  هر شبکه  انار برای  و دو صف  دو شبکه برای

 را زیر  گاو ده و دواز  دریاچه و یک15 . ها ساخت  و حوضها را بر پایه تها را ساخ و پایه14. بپوشاند
   برای  حورام  آنها را پدرش  اسباب و دیگها و خاکندازها و چنگالها و تمامی16 ). ساخت ( دریاچه
 در   اردن  در صحرای ادشاهآنها را پ17 .  ساخت  صیقلی از برنجخداوند    خانه  جهت  به  پادشاه سلیمان
   را از حد زیاده  آالت  این تمام  و سلیمان18 .  بود ریخت  و صرده  سکوت  میان در  که تگل رس
  .شد  نمی  دریافت  برنج  وزن ، چونکه ساخت
 بر  دمه نان تق  طال و میزها را که  خدا بود و مذبح  در خانه  را که  آالت  تمامی و سلیمان19  

   در مقابل  معمول  تا برحسب  خالص  آنها را از طالی و شمعدانها و چراغهای20 . آنها بود ساخت
گلگیرها  و22.   ساخت  از زر خالص ز طال یعنیو گلها و چراغها و انبرها را ا21 . شود  افروخته محراب
   به  اندرونی آن  و درهای  خانه ، و دروازه) ساخت (  خالص ها و قاشقها و مجمرها را از طالی و کاسه
  . از طال بود  هیکل  خانه  و درهای االقداس  قدس جهت
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   شد، و سلیمان  کرد تمامخداوند ه  خان  جهت  به  سلیمان  که کاری   تمامی پس5    

 خدا   خانه  آنها را در خزاین  و طال و سایر آالت ، و نقره  ساخت  داود را داخل  پدرش موقوفات
  . گذاشت
 را در  اسرائیل  بنی  آبای  و سروران  اسباط  رؤسای  و جمیع  اسرائیل  مشایخ  سلیمان آنگاه2  

  و جمیع3 . باشد، برآورند  صهیون  داود که را از شهرخداوند عهد   کرد تا تابوت  جمع شلیماور
د و  آمدن  اسرائیل  مشایخ  جمیع پس4 . شدند  جمع  نزد پادشاه  هفتم ه در عید ما  اسرائیل مردان
 بود   در خیمه  را که  مقدس  آالت  و همه  اجتماع  و خیمه و تابوت5 . را برداشتند  تابوت الویان

   نزد وی  که  اسرائیل  جماعت  و تمامی  پادشاه و سلیمان6 .ها را برداشتند آن برآوردند، و الویان کهنه
   و حساب  شماره  به که کردند   ایستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح  تابوت  بودند پیش  شده جمع
 زیر  االقداس  در قدس ، یعنی  خانه  در محراب ش مکان را به خداوند عهد   تابوت و کاهنان7 .آمد نمی

  کردند و کروبیان  می  پهن  تابوت  خود را بر مکان  بالهای و کروبیان8 . درآوردند  کروبیان بالهای
   عصاها از تابوت  سرهای و عصاها اینقدر دراز بود که9 .پوشانیدند  را از باال می اهایش و عص تابوت
  و در تابوت10 . امروز در آنجا استشد، و تا   نمی  دیده شد، اما از بیرون  می  دیده  محراب پیش
 خداوند با   که  وقتی  گذاشت  در آن  در حوریب  موسی  که  دو لوح  آن  نبود سوای چیزی
  .  از مصر عهد بست  ایشان  آمدن  بیرون  در حین اسرائیل بنی

 حاضر بودند   که  کاهنانی زیرا همه( آمدند  ن بیرو  از قدس  کاهنان  چون  شد که و واقع11  
   بودند یعنی  مغنی  که  الویانی و جمیع12.  کردند  را تقدیس  خود خویشتن  نوبتهای  مالحظه بدون
، با سنجها و بربطها   شده  ملبس  نازک  کتان  به  ایشان  و برادران  و پسران  و یدوتون  و هیمان آساف

 کرنا   بودند که هن کا  صد و بیست  بودند، و با ایشان  ایستاده  مذبح  مشرق  طرف و عودها به
 آواز در حمد و   یک  نفر به  یک  مثل  و مغنیان  کرنانوازان  چون  شد که  واقع پس13 ).نواختند می

 آواز بلند   به  موسیقی  با کرناها و سنجها و سایر آالت  صدا آمدند، و چون  بهخداوند  تسبیح
   خانه ، آنگاه باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که ست او نیکو ا  را حمد گفتند کهخداوندند و خواند
   بایستند زیرا که  خدمت  ابر نتوانستند برای  سبب  به و کاهنان14.  از ابر پر شدخداوند خانه  یعنی
 . بود  خدا را پر کرده  خانه  یهوه جالل
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 .شوم  می  ساکن  غلیظ تاریکی در  که   است  فرمودهاوندخد«:   گفت  سلیمان آنگاه6    
  ». ام  بنا نموده  شوی  ابد ساکن  تا به  را که  تو و مکانی  سکونت  برای ای  خانه اما من2

   جماعت  داد، و تمامی  را برکت  اسرائیل  جماعت ، تمامی  خود را برگردانیده  روی و پادشاه3  
 داود   پدرم  خود به  دهان  به  باد که  متبارک  اسرائیل  خدای یهوه«:  گفت  پس4 .ند بایستاد اسرائیل
 مصر   خود را از زمین  قوم  که از روزی5 : ، گفت  جا آورده  را به خود آن   دست ، و به  داده وعده
   در آن ن م  اسم  که  بنا نمایم ای  تا خانه  برنگزیدم  اسرائیل  اسباط  از جمیع  شهری  آوردم بیرون

   من  تا اسم  را برگزیدم اما اورشلیم6 . بشود  اسرائیل  من  قوم پیشوای تا   را برنگزیدم باشد، و کسی
 داود بود   پدرم و در دل7 . بشود رائیل اس  من  قوم  تا پیشوای  نمودم در آنجا باشد و داود را انتخاب

   در دل چون:   داود گفت  پدرم  بهخداونداما 8. نماید بنا   اسرائیل  خدای هوه ی  اسم  برای ای  خانه که
   تو خانه لیکن9.   خود نهادی  را در دل  این  که  نیکو کردی  بنا نمایی  من  اسم  برای ای  خانه تو بود که

 بنا خواهد   من  اسم  را برای  آید او خانه  تو بیرون  از صلب  پسر تو که  نمود، بلکه را بنا نخواهی
، و بر   داود برخاسته  پدرم  جای  به  گردانید و من  بود ثابت  گفته  را که  کالمیخداوند  پس10 .کرد
 بنا   اسرائیل  خدای هوه ی  اسم  را به  و خانه ام  نشسته  اسرائیل  بود بر کرسی  گفتهخداوند   آنچه وفق

باشد در آنجا   می  بود در آن  بسته لاسرائی  را با بنی  آن  کهخداوند عهد   را که و تابوت11 . نمودم
  ». ام گذاشته
 خود را  ، دستهای اده ایست  اسرائیل  جماعت  حضور تمامی  بهخداوند   مذبح و او پیش12  

، و   ذراع  پنج ، و عرضش  ذراع  پنج  طولش  را که  منبر برنجینی  سلیمان زیرا که13 . برافراشت
   حضور تمامی ، به  ایستاده  و بر آن  گذاشت  صحن  را در میان  آن،  بود ساخته  ذراع  سه اش بلندی

   خدای  یهوه ای«:  گفت14 ،  برافراشته  آسمان  سوی  را به خود  زانو زد و دستهای  اسرائیل جماعت
  ه حضور تو ب  به  خود که  با بندگان باشد که  می  در زمین  و نه  در آسمان  تو نه  مثل خدایی!  اسرائیل
   بنده  به  را که ای  وعده و آن15 . داری  می  را نگاه  عهد و رحمتنمایند،  می  سلوک  خویش  دل تمامی

 را وفا   خود آن  دست  و به  دادی  خود وعده  دهان  زیرا به ای  داشته ، نگاه ای  داود داده خود پدرم
   داود آن  خود پدرم  با بنده  اسرائیل ای خد  یهوه  ای ن اآل پس16 .  است  امروز شده  چنانکه نمودی
 بنشیند   اسرائیل  بر کرسی  که  کسی  حضور من  به  که ای  و گفته  او داده  به  دار که  را نگاه وعده
   من  شریعت ، به  داشته  خود را نگاه  طریقهای  پسرانت  که  شرطی  نخواهد شد، به  تو منقطع برای
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   به  که  کالمی  اسرائیل  خدای  یهوه  ای ناآلو 17 .  رفتار نمودی  حضور من  به تو  نمایند چنانکه سلوک
  . بشود  ثابت ای  خود داود گفته بنده

 و   فلک  خواهد شد؟ اینک  ساکن  بر زمین  آدمیان  در میان الحقیقه اما آیا خدا فی«18  
   خدای  یهوه  ای لیکن19 .  بنا کردم  که یا  خانه  این ه رسد ب  ندارد تا چه  تو را گنجایش االفالک فلک
کند   حضور تو می به  ات  بنده  را که  و دعایی  نما و استغاثه  خود توجه  بنده  دعا و تضرع  به من

   وعده اش  درباره  که  باز شود و بر مکانی  خانه  تو بر این  و روز چشمان  شب تا آنکه20  فرما، اجابت
 بنماید   مکان  این  سوی  به ات  بنده  را که  داد تا دعایی د را در آنجا قرار خواهی خو  اسم  که ای داده

  نمایند، استماع  دعا می  مکان  این  سوی  به  را که  خود اسرائیل  و قوم ات  بنده و تضرع21 ،  کنی اجابت
  . عفو فرما  شنیدی  خود بشنو؛ و چون  سکونت  مکان نما و از آسمان

  ، پیش  بخورد و او آمده  شود که  بر او عرضه  ورزد و قسم  خود گناه  با همسایه سیاگر ک«22  
   داوری  بندگانت  جهت ، به  نموده  بشنو و عمل  از آسمان آنگاه23  خورد،  قسم  خانه  تو در این بحمذ
 را  ، ایشان  شمرده دل را عا ، و عادالن  برسان ن را بسر ایشا  ایشان ، طریق  را جزا داده  و شریران کن
  .  جزا بده  ایشان  عدالت  حسب به

 حضور   باشند، به  تو ورزیده  به  که  گناهانی  سبب  به  تو اسرائیل  قوم  که و هنگامی«24  
در  نمایند و نزد تو   تو اعتراف  اسم ، به  نموده  تو بازگشت  سوی  شوند، اگر به  خود مغلوب دشمنان

 را   را بیامرز و ایشان  خود اسرائیل  قوم  بشنو و گناه  از آسمان آنگاه25  کنند، تضرع دعا و   خانه این
  . بازآور ای  داده  ایشان  پدران  و به  ایشان  به  که  زمینی به

 نبارد،   باشند باران  تو ورزیده  به  که  گناهانی  سبب  شود و به  بسته  آسمان  که هنگامی«26  
   ایشان  به  که  مصیبتی  سبب  نمایند و به  تو اعتراف  اسم  دعا کنند و به  مکان  این  سوی اگر به
 خود   و قوم  بندگانت  بشنو و گناه  از آسمان آنگاه27  کنند،  بازگشت  خویش  از گناه ی باش رسانیده
 را   آن  خود که  زمین به، و   بده  تعلیم  ایشان  به  باید رفت  در آن  نیکو را که  را بیامرز و راه اسرائیل

  .  بفرست  باران ای  بخشیده  میراث  برای  خویش  قوم به
 باشد و   یا کرم  باشد یا اگر ملخ  یا یرقان  باشد و اگر وبا یا باد سموم  قحطی اگر در زمین«28  

   که ر مرضی یا ه یی نمایند هر بال  محاصره  ایشان  زمین  را در شهرهای ، ایشان  ایشان اگر دشمنان
 شود   کرده  تو اسرائیل  قوم  از هر مرد یا از تمامی  که ای  هر دعا و هر استغاثه آنگاه29  باشد، بوده
 دراز   خانه  این سوی   خود را به ، و دستهای  خود را خواهد دانست  دل  بال و غم  از ایشان  هر یک که
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 او را   دل  که  هر کس تو باشد بشنو و بیامرز و به   سکونت  مکان  که  از آسمان آنگاه30 خواهد کرد،
تا 31 .  هستی آدم  بنی  جمیع  قلوب رف عا  تنهایی  تو به ، زیرا که  جزا بده  راههایش  حسب  به دانی می
  . باشند از تو بترسند  زنده ای  ما داده  پدران  به  که  زمینی  بروی  که  روزهایی  در تمامی  ایشان  که آن

   و بازوی  قوی  تو و دست  عظیم  خاطر اسم  نباشد و به  تو اسرائیل  از قوم  که و نیز غریبی«32  
 از  آنگاه33 دعا نماید،  نه خا  این  سوی  بیاید و به  چون  باشد، پس  بعید آمده  تو از زمین برافراشته
 آور   عمل  نماید به استغاثه نزد تو   غریب  آن  هر آنچه  خود، بشنو و موافق  سکونت ، مکان آسمان
 تو   اسم  از تو بترسند و بدانند که  تو اسرائیل  قوم  تو را بشناسند و مثل  اسم  جهان  قومهای تا جمیع
  .  است  شده  نهاده ام  بنا کرده  که ای  خانه بر این

 روند  ، بیرون  باشی  را فرستاده  ایشان  که  راهی  خود به  با دشمنان  مقاتله  تو برای اگر قوم«34  
 ، نزد تو دعا نمایند، ام نا کرده تو ب  اسم  جهت  به  که ای  و خانه ای  برگزیده  که  شهری  سوی و به

  . جا آور  را به  ایشان  بشنو و حق  را از آسمان  ایشان  دعا و تضرع آنگاه35
   غضبناک  نکند، و بر ایشان ه گنا  که  نیست  باشند زیرا انسانی  ورزیده  تو گناه و اگر به«36  

 دور   زمین  را به ، ایشان  ایشان  و اسیرکنندگان  باشی  کرده  تسلیم  دشمنان  دست  را به ، ایشان شده
 نمایند و در  ، بازگشت  خود آمده  اسیر باشند به  در آن  که  اگر در زمینی پس37 د، ببرن یا نزدیک

 رفتار  ، و شریرانه  ورزیده  و عصیان  کرده  گناه ، گویند که ه نمود  خود نزد تو تضرع  اسیری زمین
 و   دل  تمامی  باشند، به  برده  اسیری  به  آن  را به  ایشان  که  خویش  اسیری و در زمین38 ، ایم نموده
   که  و شهری ای  داده  ایشان  پدران  به  که  زمینی  سوی  نمایند، و به  تو بازگشت  خود به  جان تمامی

   سکونت ، مکان  از آسمان آنگاه39  دعا نمایند، ام  تو بنا کرده سم ا  برای  که ای  و خانه ای برگزیده
   ورزیده  تو گناه  به  خود را که  را بجا آور، و قوم  ایشان  را بشنو و حق  ایشان خود، دعا و تضرع

  این در   که  دعاهایی  تو به ود و گوشهای تو باز ش  چشمان  من  خدای  ای ن اآل پس40 .باشند بیامرز
   خویش  آرامگاه  سوی  خود به  قوت  خدا، با تابوت  یهوه  تو ای و حال41 . شود شنوا باشد  کرده مکان
  ای42.  بشوند  شادمان  نیکویی  به  گردند و مقدسانت  ملبس  نجات  تو به  خدا کاهنان  یهوه ای. برخیز
 ». خود داود را بیاد آور  بنده  و رحمتهای  خود را برنگردان  مسیح  خدا روی یهوه
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  های ، قربانی  فرود آمده  از آسمان  شد، آتش  فارغ  از دعا کردن  سلیمان و چون7    

 خداوند    خانه  به و کاهنان2 .  را مملو ساخت  خانهخداوند   را سوزانید و جالل  و ذبایح سوختنی
  اسرائیل  تمامی بنی و چون3 . بود  را پر کردهخداوند   خانه  یهوه یرا جالل شوند، ز نتوانستند داخل

 بر   زمین  خود را به بود دیدند، روی  می  بر خانه  را کهخداوند  آمد و جالل  فرود می  را که آتش
  او تا  رحمت ، زیرا که  او نیکو است  را حمد گفتند کهخداوند،   نموده  نهادند و سجده سنگفرش

  . باد استابداآل
 و   بیست  پادشاه و سلیمان5 . گذرانیدندخداوندحضور  ها در  قربانی  و تمامی قوم و پادشاه4  

 خدا را  ، خانه  قوم  و تمامی  گذرانید و پادشاه  قربانی  هزار گوسفند برای دو هزار گاو و صد و بیست
   نغمه ت، آال  بودند و الویان تاده خود ایس  مخصوص  بر سر شغلهای و کاهنان6 . نمودند تبریک
 آنها حمد گویند،   را بهخداوند بود، تا   آنها را ساخته  داود پادشاه که)  گرفتند  دست به( را خداوند
   ایشان  پیش خواند و کاهنان  می  آنها تسبیح  وساطت ؛ و داود به باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که
  . بودند  ایستاده سرائیل ا نواختند و تمام کرنا می
 در آنجا   نمـود زیرا کـه  بود، تقدیـسخداوند   خانه  پیش  را که  صحنی  وسط و سلیمان7  
   سلیمـان  کـه  برنجینـی  مذبـح گذرانیـد، چونکـه  سالمتی را می  ذبایح  و پیه  سوختنی های قربانی
  .  نداشـت  را گنجایـش  ذبایـح پیـه و   آردی  و هدایـای  سوختنی های  بود، قربانی ساخته

   انجمن  داشتند و آن  روز را عید نگاه  هفت  با وی  و تمامی اسرائیل  سلیمان و در آنوقت8  
 برپا داشتند، زیرا   مقدس  محفلی و در روز هشتم9 . تا نهر مصر بود  حمات  از مدخل بسیار بزرگ

   ماه  و سوم و در روز بیست10 . داشتند  روز نگاه هفترای عید  روز و ب  هفت  مذبح  تبریک  برای که
 داود و   بهخداوند    که  احسانی  سبب  به  فرمود و ایشان  مرخص  ایشان های  خیمه  را به ، قوم هفتم

  . بودند  و خوشدل  بود، شادمان  کرده  خود اسرائیل  و قوم سلیمان
 بود   قصد نموده  سلیمان  کرد و هرآنچه را تمام   پادشاه  و خانهخداوند   خانه  سلیمان پس11  

  . رسانید  انجام  را نیکو به  خود بسازد، آن  و در خانهخداوند   در خانه که
   و این  نمودم  تو را اجابت دعای«:  ، او را گفت  ظاهر شده  در شب  بر سلیمانخداوندو 12  
 نبارد و اگر امر   تا باران  را ببندم اگر آسمان13 .دها شو  قربانی  تا خانه  خود برگزیدم  را برای مکان
   اسم  به  که  من و قوم14 ،  خود بفرستم  قوم  را بخورد و اگر وبا در میان  زمین ، حاصل  ملخ  که کنم
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   بد خویش  باشند، و از راههای  حضور من ، طالب  شوند، و دعا کرده اند متواضع  شده  نامیده من
 آمرزید و   را خواهم  ایشان  فرمود، و گناهان  خواهم  اجابت  از آسمان  من ، آنگاه نمایند بازگشت

   که  دعایی  به  من ، و گوشهای  گشاده  من  بعد، چشمان  به و از این15 . داد  را شفا خواهم  ایشان زمین
   که ام  نموده ، و تقدیس  را اختیار کرده  خانه  این و حال16 . شود شنوا خواهد بود رده ک  مکان در این
   حضور من و اگر تو به17 . باشد  بر آن  همیشه  من  و دل  قرار گیرد و چشم  ابد در آن  تا به  من اسم

 و   نمایی  عمل  تو را امر فرمایم  هرآنچه  نمود و برحسب  داود سلوک  پدرت ، چنانکه  نمایی سلوک
   با پدرت  چنانکه  ساخت  تو را استوار خواهم  سلطنت  کرسی آنگاه18،   داری  مرا نگاه  و احکام ایضفر

  . نخواهد شد  نماید از تو منقطع  سلطنت  بر اسرائیل  که  کسی ، گفتم داود عهد بسته
 نمایید و   ترک ام  شما نهاده  روی  پیش  مرا که  و احکام  اگر شما برگردید و فرایض لیکن«19  
   ایشان  به  که  را از زمینی  ایشان آنگاه20  نمایید،  کنید، و آنها را سجده  غیر را عبادت ، خدایان رفته
 افکند و  ، از حضور خود خواهم ام  نموده  خود تقدیس  اسم  برای  را که  خانه  کند و این  خواهم ام داده
   اینقدر رفیع  که  خانه و این21 .  ساخت  خواهم  و مسخره المثل بها ضر  قوم  جمیع  را در میان آن

   خانه  این  و به  زمین  این  بهخداوند   چه برای:  ، خواهد گفت  بگذرد متحیر شده  از آن ، هرکه است
 را از   ایشان  خود را که  پدران  خدای  یهوه چونکه:  خواهند داد و جواب22 ؟  است  نموده  عمل نچنی

   و عبادت ، آنها را سجده  شده یر متمسک غ  خدایان  کردند و به  آورد ترک  مصر بیرون زمین
  ».  است  وارد آورده  بال را بر ایشان  تمامی این  جهت نمودند از این

  

 خود را بنا   و خانهخداوند   خانه  سلیمان  که  سالی  بیست و بعد از انقضای8    

 را در آنها  اسرائیل  و بنی بود تعمیر نمود،  داده  سلیمان  به  حورام  را که  شهرهایی سلیمان2کرد،  می
  . گردانید ساکن

   شهرهای  و همه و تدمور را در بیابان4 . را تسخیر نمود ، آن  رفته صوبه   حمات  به و سلیمان3  
 را   پایین  حورون  باال و بیت  حورون و بیت5 . رسانید  اتمام  بود به نا کرده ب  در حمات  را که خزینه

   شهرهای  و همه و بعله6 .بندها بود ها و پشت ها و دروازهحصاردار با دیوار   شهرهای بنا نمود که
   را که  را و هرآنچه  سواران ها و شهرهای  ارابه  شهرهای ، و جمیع  داشت  سلیمان  را که خزانه

 و7 ).بنا نمود( بنا نماید،   خویش ت مملک  زمین  و تمامی  و لبنان  در اورشلیم خواست  می سلیمان
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  اسرائیل ، و از بنی  مانده  باقی  و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و اموریان  از حتیان  که تمامی کسانی
 را   ایشان اسرائیل  بودند، و بنی  مانده  باقی  بعد از ایشان  در زمین  که  ایشان  از پسران یعنی8 ،نبودند
 را   احدی  سلیمان اسرائیل اما از بنی9 .  گرفت ره تا امروز سخ ز ایشان ا  بودند، سلیمان  نکرده هالک
ها و   ارابه ن و سردارا  ابطال  و سرداران  جنگی  مردان  ایشان ، بلکه  نگرفت  غالمی  کار خود به برای

   و پنجاه دند، دویستکر  می  حکمرانی  برقوم  که  پادشاه  سلیمان  مقدم و سروران10 . او بودند سواران
  .نفر بودند

 بود آورد، زیرا   بنا کرده  برایش  که ای  خانه  را از شهر داود به  دختر فرعون و سلیمان11  
   تابوت  که  جایهایی  همه  نخواهد شد، چونکه  ساکن  اسرائیل  داود پادشاه  در خانه  من زن«:  گفت

  ».باشد  می ، مقدس است  آنها شده داخلخداوند 
 بود،   بنا کرده  رواق  را پیش  آن کهخداوند    بر مذبح  سوختنی های  قربانی  سلیمان آنگاه12  
   فرمان  برحسب  هر روز در روزش ، قسمت  سوختنی های  قربانی یعنی13 . گذرانیدخداوند  برای
یر و عید  در عید فط  یعنی  در مواسم  در هر سال  مرتبه ها و سه ، و غره  سبت  در روزهای موسی
   ایشان  امر پدر خود داود بر سر خدمت  را برحسب  کاهنان های و فرقه14 .ها هها و عید خیم هفته
 هر   خدمت  لوازم  حضور کاهنان  بخوانند و به  تا تسبیح  ایشان  را بر سر شغلهای  کرد و الویان معین

، زیرا )ادقرار د (  بر هر دروازه  ایشان های  فرقه  را برحسب  بجا آورند و دربانان روز را در روزش
   و درباره  هر امری  درباره  پادشاه  که  از حکمی و ایشان15.  بود  امر فرموده  داود مرد خدا چنین که

  . بود تجاوز ننمودند  داده  و الویان  کاهنان ها به خزانه
   تمام  که  شد تا روزی  نهادهخداوند   بنیاد خانه  که  از روزی  تمامی کار سلیمان پس16  
  . رسید  اتمام  بهخداوند   شد، و خانه  نیکو آراسته، گشت

و 18 . ، رفت  است  ادوم دریا در زمین بر کنار   که  ایلوت  جابر و به  عصیون  به  سلیمان آنگاه17  
 فرستاد و   وی  خود برای  خادمان  دست  داشتند، به  در دریا مهارت  را که  کشتیها و نوکرانی حورام
   سلیمان ، برای  طال از آنجا گرفته  وزنه  اوفیر رفتند، و چهارصد و پنجاه  به  سلیمان  با بندگان ایشان
  . آوردند پادشاه
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   به  که  و شترانی  بسیار عظیم  را شنید با موکب  سلیمان  سبا آوازه  ملکه و چون9    

   مسائل  را به تا سلیمان آمد،   اورشلیم  بود به  گرانبها بار شده  بسیار و سنگهای  و طالی عطریات
 تمامی  و سلیمان2 .تگو کرد بود گف  در دلش  از هرچه  رسید، با وی  نزد سلیمان و چون.  کند امتحان

  و چون3 . نکرد  بیان  برایش  نماند که ی مخف  از سلیمان  نمود و چیزی  بیان  وی  را برای مسائلش
   و نظم  بندگانش  او و مجلس  سفره و طعام4  بود، نا کرده ب  را که ای  خانه و  سلیمان  سبا حکمت ملکه

آمد  برمیخداوند     خانه  به  آن  به  را که ای  و زینه  ایشان  و لباس  را و ساقیانش  خادمانش و لباس
  . دیگر در او نماند دید، روح

   تو شنیدم کمتها و ح کار  خود درباره  در والیت  را که ای آوازه«:   گفت  پادشاه  به پس5  
   عظمت نصف ؛ و همانا ردم، اخبار آنها را باور نک  خود ندیدم  چشمان  و به اما تا نیامدم6 . بود راست
 تو و   مردان حال خوشابه7.  ای  افزوده  بودم  شنیده  که  بود، و از خبری  نشده  اعالم  من  تو به حکمت
  متبارک8 .شنوند  تو را می حکمتایستند و   می میشه حضور تو ه  به  که  خادمانت  این حال خوشابه
   پادشاه  خدایت  یهوه  خود نشانید تا برای ، تو را بر کرسی  داشته  بر تو رغبت  تو که  خدای باد یهوه
   جهت  ابد استوار نماید؛ از این  را تا به دارد تا ایشان  می  را دوست  تو اسرائیل  خدای چونکه.  بشوی

 صد و   پادشاه و به9 ».  را بجا آوری  و عدالت  داوری تا  است  نموده  نصب  پادشاهی ایشانتو را بر
 سبا   ملکه  که  عطریات  این  گرانبها داد و مثل ، و سنگهای  از حد زیاده  طال و عطریات  وزنه بیست

  . نشد  داد هرگز دیده  پادشاه  سلیمان به
 و  صندل  آوردند، چوب  طال از اوفیر می  که  سلیمان  و بندگان  حورام و نیز بندگان10  
   و خانهخداوند   خانه  جهت ها به  زینه  صندل  چوب  از این و پادشاه11 . گرانبها آوردند سنگهای
   نشده  یهودا دیده  در زمین  از آن  آنها قبل ، و مثل  ساخت  مغنیان  و عودها و بربطها برای پادشاه
  .بود

 او   که  آنچه  بود داد، سوای  خواسته  او را که  سبا تمامی آرزوی  ملکه  به  پادشاه و سلیمان12  
  . ، برفت  نموده ه خود توج  والیت  به  با بندگانش  بود؛ پس  آورده  پادشاه برای

 طال بود،   وزنه  و شش  رسید ششصد و شصت  سلیمان  به  سال  در یک  که  طالیی و وزن13  
  ره کشورها طال و نق  و حاکمان  عرب  پادشاهان  آوردند و جمیع  و بازرگانان  تاجران ه آنچ سوای14

 هر سپر   برای  که  ساخت  چکشی  سپر طالی  دویست  پادشاه و سلیمان15 .آوردند  می  سلیمان برای
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پر  هر س  برای  که  ساخت  چکشی  طالی و سیصد سپر کوچک16.  شد  طال بکار برده ششصد مثقال
   تخت و پادشاه17 . ت گذاش  لبنان  جنگل  آنها را در خانه  شد، و پادشاه  طال بکار برده سیصد مثقال

 بود   زرین  و پایندازی  پله  را شش و تخت18 . پوشانید  زر خالص  را به  و آن  ساخت  از عاج بزرگی
  ه دستها بود، و دو شیر ب رسیش ک  نزد جای  طرف  و آن  طرف  این  بود و به  پیوسته  تخت  به که

   ایستاده  پله  شش ، بر آن  طرف  و آن  طرف  شیر از این و دوازده19 . بودند  دستها ایستاده پهلوی
 از   پادشاه  نوشیدنی سلیمان و تمامی ظروف20 . بود  نشده  ساخته  این مثل   مملکت  در هیچ بودند که

   حساب  به  هیچ سلیمان   در ایام  بود، و نقره  از زر خالص  لبنان  جنگل  خانه طال و تمامی ظروف
  ، و کشتیهای رفت  می  ترشیش  به  حورام  با بندگان  را کشتیها بود که  پادشاه زیرا که21 آمد، نمی

  .آورد  و میمونها و طاوسها می  و عاج آمد، و طال و نقره  می  مرتبه  یک  سال  هر سه ترشیشی
و 23.  کشورها بزرگتر شد  پادشاهان ع از جمی  و حکمت  در دولت  پادشاه  سلیمان پس22  
 بود   نهاده  خدا در دلش  را که طلبیدند تا حکمتی  را می  کشورها حضور سلیمان  پادشاهان تمامی
   و عطریات  و اسلحه  طال و رخوت  و آالت  نقره  خود را از آالت  هدیه  از ایشان و هریکی24. بشنوند

   چهار هزار آخور به و سلیمان25 .آوردند  می  را در سالش  هر سال  قسمت اسبها و قاطرها یعنیو 
 در  نزد پادشاهها و   ارابه و آنها را در شهرهای.   هزار سوار داشت ها و دوازده  و ارابه  اسبان جهت

 و سرحد مصر  انی فلسطین تا زمین)  فرات( از نهر   پادشاهان و بر جمیع26 .  گذاشت اورشلیم
   افراغ  چوب  سرو آزاد را مثل  سنگها و چوب  مثل  را در اورشلیم  نقره و پادشاه27 .کرد  می حکمرانی

  .آوردند  می  ممالک  از مصر و از جمیع  سلیمان و اسبها برای28 .  ساخت  فراوان  در صحراست که
   اخیای  و در نبوت  نبی  ناتان  در تواریخ تا آخر آیا آنها  از اول  سلیمان  وقایع و اما بقیه29  
   سال  چهل  سلیمان پس30 ؟  نیست  مکتوب  نباط  بن عام یرب  درباره  رایی  یعدوی  و در رؤیای شیلونی

 خود خوابید و او را در شهر   با پدران و سلیمان31.  کرد  سلطنت  اسرائیل  بر تمامی در اورشلیم
  . شد  او پادشاه  در جای عام رحب رش کردند و پس  داود دفن رشپد
  

 آمدند تا او را   شکیم  به اسرائیل   تمامی ، زیرا که  رفت  شکیم  به و رحبعام10    

   از حضور سلیمان و او هنوز در مصر بود که( را شنید،   این  نباط  بن  یربعام و چون2 . سازند پادشاه
، او را خواندند؛   فرستاده و ایشان3 . نمود از مصر مراجعت  عام، یرب) بود  آنجا فرار کرده  به پادشاه
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   ما را سخت پدر تو یوغ«4 :، گفتند  کرده  عرض عام رحب  آمدند و به  اسرائیل  و تمامی  یربعام آنگاه
از و تو را  س  بر ما نهاد سبک  او را که  سنگین  پدر خود را و یوغ  سخت  بندگی ن؛ اما تو اآل ساخت
  . رفتند و ایشان» . بیایید  روز باز نزد من بعد از سه«:   گفت  ایشان او به5 ». نمود اهیم خو خدمت
ایستادند   می  حضور وی  به  سلیمان  پدرش  حیات  در حین که  با مشایخی  پادشاهو رحبعام6  
   او عرض به  ایشان7» ؟  دهم  جواب  قوم  این  به کهبینید   می  صالح شما چه«:  ، گفت  کرده مشورت

،   دالویز گویی  سخنان  و با ایشان  کنی  را راضی  و ایشان  نمایی  مهربانی  قوم اگر با این«: ، گفتند کرده
 کرد و   دادند ترک  وی  به  را که  مشایخ اما او مشورت8» . تو خواهند بود  بنده  اوقات همانا همیشه

:   گفت  ایشان و به9 . کرد ایستادند مشورت  می  حضورش به بودند و   یافته  با او تربیت  که با جوانانی
   را که یوغی: اند ، گفته  کرده  عرض  من  به  که  دهیم  جواب  قوم  این  به بینید که  می  صالح شما چه«

،   کرده  بودند، او را خطاب  یافته  با او تربیت  که و جوانانی10 ». ساز  سبک  است  بر ما نهاده تپدر
 را   و تو آن  است  ساخته  ما را سنگین  یوغ اند پدرت ، گفته  کرده  تو عرض  به  که  قوم  این به«: تندگف

   یوغ  پدرم و حال11 .  تر است  کلفت  از کمر پدرم من   کوچک انگشت:  بگو  ساز چنین  ما سبک برای
ها   شما را با تازیانه گردانید، پدرم   خواهم  شما را زیاده  یوغ ، اما من  است  بر شما نهاده سنگینی
  ». شما را با عقربها نمود، اما من  می تنبیه

 و   گفته  پادشاه  که  نحوی  بازآمدند، به  نزد رحبعام  به  قوم  و تمامی ، یربعام و در روز سوم12  
  داد؛ و رحبعام   جواب  سختی  را به  قوم و پادشاه13 . بازآیید  نزد من  در روز سوم ه بود ک فرموده

:  ، گفت  کرده  را خطاب  جوانان ایشان  مشورت و موافق14  کرد،  را ترک  مشایخ  مشورت شاهپاد
ها   شما را با تازیانه  گردانید؛ پدرم  خواهم  را زیاده  آن ، اما من  ساخت  شما را سنگین  یوغ پدرم«

 خدا   امر از جانب  این  نکرد زیرا که  را اجابت  قوم  پادشاه پس15 ». با عقربها نمود، اما من  می هتنبی
   بود ثابت  گفته  نباط  بن  یربعام  به  شیلونی  اخیای  واسطه  به  را که کالمیخداوند بود تا  شده

  .گرداند
   را جواب  قوم پادشاه  نکرد، آنگاه  را اجابت  ایشان  پادشاه  دیدند که  اسرائیل  تمامی و چون16  

  ، به  اسرائیل ای.   نداریم  نصیبی' ؟ در پسر یسی  است  حصه ما را در داود چه«: تند، گف داده
  های  خیمه  به ئیل اسرا  تمامی پس» !  باش  خود متوجه  خانه  داود به  ای حال!  خود بروید های خیمه

   سلطنت  ایشان بر عام بودند، رحب  یهودا ساکن  در شهرهای  که اسرائیلی اما بنی17 . رفتند خویش
و را  ا اسرائیل  بود فرستاد، و بنی  باجگیران  رئیس  را که  هدرام  پادشاه  رحبعام پس18 .نمود می
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 فرار   اورشلیم وار شد و به خود س ، بر ارابه  نموده  تعجیل  پادشاه عام مرد و رحب سنگسار کردند که
  .اند  شده صی داود عا  امروز بر خاندان  تا به  اسرائیل پس19 .کرد

  

   جنگ  شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزیده  وارد اورشلیم  رحبعام و چون11    

   رحبعام  را به سلطنت،   نموده  مقاتله  کرد تا با اسرائیل  جمع  یهودا و بنیامین  را از خاندان آزموده
   پادشاه  سلیمان  بن حبعام ر به«3:  ، گفت  شده  بر شمعیا مرد خدا نازلخداوند  اما کالم2 .برگرداند

   چنینخداوند4 :، بگو  کرده باشند خطاب  می مین در یهودا و بنیا  که  اسرائیلیان  تمامی یهودا و به
 امر   این  خود برگردد زیرا که  خانه  به هرکس.  منمایید  خود جنگ برمیایید و با برادران: گوید می

  . برگشتند  ضد یربعام  به را شنیدند و از رفتنخداوند    کالم و ایشان» .  است  شده  من از جانب
 و  لحم  بیت پس6 .  ساخت حصاردار در یهودا  شد و شهرهای  ساکن  در اورشلیم و رحبعام5  
 و   و الکیش و ادورایم9 ،  و زیف و جت و مریشه8 ،  صور و سوکو و عدالم و بیت7   و تقوع عیتام
. باشند  می  حصاردار در یهودا و بنیامین  شهرهای  را بنا کرد که حبرون و   و ایلون و صرعه10 ، عزیقه

.   گذاشت  و شراب  و روغن  مأکوالت  و انبارهای  و در آنها سرداران  ساخت و حصارها را محکم11
 با او   یهودا و بنیامین  گردانید؛ پس ، آنها را بسیار محکم ها گذاشته  سپرها و نیزه و در هر شهری12
  .اندندم

.  شدند  حدود خود نزد او جمع  بودند، از همه  در تمامی اسرائیل  که  و الویانی و کاهنان13  
   آمدند چونکه  یهودا و اورشلیم ، به  کرده  خود را ترک  شهرها و امالک  اراضی  الویان زیراکه14

  های  مکان  جهت  خود به او برایو 15 . بودند  کرده  اخراج  یهوه هانت را از ک  ایشان  و پسرانش یربعام
   دلهای  که  آنانی و بعد از ایشان16 . کرد  معین  بود کاهنان  ساخته  که هایی بلند و دیوها و گوساله

   اورشلیم  به  اسرائیل  اسباط  بودند از تمامی  ساخته  مشغول  اسرائیل  خدای  یهوه  طلب خود را به
 ساختند   یهودا را مستحکم  سلطنت پس17.  بگذرانند  خود قربانی ان پدر  خدای  یهوه آمدند تا برای

   سلوک  داود و سلیمان  طریق  به  سال  سه  کردند، زیراکه  تقویت  سال  را سه  سلیمان  بن و رحبعام
  .نمودند
 . فت گر  زنی  را به'  یسی  بن ب دختر الیĤ  داود و ابیحایل  بن  دختر یریموت  محله و رحبعام18  

 را   دختر ابشالوم و بعد از او معکه20.  را زایید  و شمریا و زهم  یعوش  یعنی  پسران  وی و او برای19
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  را از  دختر ابشالوم ، معکه و رحبعام21 . را زایید  و زبزا و شلومیت تای ابیا و ع  وی  و او برای گرفت
 بود و   گرفته  متعه  و شصت  زن  هجده را که، زی داشت  می  دوست  خود زیاده های  و متعه  زنان جمیع
   برادرانش  را در میان  ابیا پسر معکه و رحبعام22 . دختر تولید نمود  پسر و شصت شت و ه بیست

،   رفتار نموده و عاقالنه23 . نماید  نصب  پادشاهی  او را به خواست  می ، زیراکه  ساخت سرور و رئیس
، و   ساخت  حصاردار متفرق  شهرهای  در جمیع  بالد یهودا و بنیامین  خود را در تمامی  پسران همه
  .  بسیار خواست  بسیار قرار داد و زنان  آذوقه  ایشان برای

  

، او با تمامی   یافت  تقویت  استوار گردید و خودش  رحبعام  سلطنت و چون12    

   مصر به  پادشاه ، شیشق  رحبعام ت سلطن  پنجم و در سال2 . نمودند  را ترکخداوند   شریعت اسرائیل
 هزار   و شصت  ارابه با هزار و دویست3 . بودند  شده  عاصیخداوند بر   ایشان  برآمد زیراکه اورشلیم

  پس4.  آمدند، بیشمار بودند  همراهش  و حبشیان  و سکیان  و لوبیان  از مصریان  که سوار و خلقی
 یهودا   و سروران  نزد رحبعام  نبی و شمعیای5 . آمد  اورشلیم  و به دا را گرفت حصاردار یهو شهرهای

شما مرا : گوید  می  چنینخداوند«:   گفت  ایشان ، به  بودند آمده  جمع  در اورشلیم  شیشق  از ترس که
 و   اسرائیل  سروران آنگاه6» . نمود  خواهم  ترک  شیشق  دست  نیز شما را به  من  کردید پس ترک
اند،   شده  متواضع  ایشان دید که خداوندو چون 7 ».  است عادل خداوند«: ، گفتند  نموده اضع تو پادشاه
   نخواهم  را هالک اند ایشان  نموده  تواضع  ایشان چونکه«:  ، گفت  شده  بر شمعیا نازلخداوند  کالم

   بر اورشلیم شق شی  دست  به  من  داد و غضب  خواهم  خالصی  زمانی  را اندک  ایشان کرد بلکه
 را   جهان  ممالک  و بندگی  من  او خواهند شد تا بندگی  بنده  ایشان لیکن8.  نخواهد شد ریخته
  ».بدانند

   خانه های  و خزانهخداوند   خانه های ، خزانه  برآمده  اورشلیم  مصر به  پادشاه  شیشق پس9  
  و رحبعام10.  بود برد  ساخته  سلیمان را که  طال  و سپرهای  چیز را برداشت  و همه  را گرفت پادشاه
   در خانه  که  سرداران شاطرانی  دست  و آنها را به  ساخت  برنجین  آنها سپرهای  عوض  به پادشاه
  شد شاطران  می  داخلخداوند   خانه  به  پادشاه  که و هر وقتی11 .کردند سپرد  می  را نگاهبانی اهپادش
 شد،   او متواضع و چون12 .آوردند  باز می  شاطران  حجره داشتند و آنها را به ، آنها را برمی آمده
  . نیکو پیدا شد  نسازد؛ و در یهودا نیز اعمال  هالک  تا او را بالکل  از او برگشتخداوند  خشم
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   چون و رحبعام.  نمود ، سلطنت  ساخته  قوی  را در اورشلیم ، خویشتن  پادشاه و رحبعام13  
   اسرائیل  اسباط  را از تمام آنخداوند    که  بود، و در شهر اورشلیم  ساله  و یک  شد چهل پادشاه

.  بود  عمونیه  نعمه  مادرش  کرد و اسم  پادشاهی  سال  بگذارد، هفده  خود را در آن برگزید تا اسم
  . ننمود  طلب  قلب  تصمیم  را بهخداوند   ورزید زیرا که و او شرارت14

   عدوی  انساب  و تواریخ  نبی  شمعیای  آیا آنها در تواریخ  و آخر رحبعام  اول ا وقایعو ام15  
   با پدران  رحبعام پس16 .بود  می  جنگ  پیوسته عام و یرب  رحبعام ؟ و در میان  نیست  مکتوب رایی

  . و پسرش ابیا بجایش سلطنت کرد ابیا  شد و پسرش خود خوابید و در شهر داود دفن
  

 در   سال سه2 . شد ، ابیا بر یهودا پادشاه  یربعام  سلطنت  هجدهم در سال13    

  . بود  از جبعه  میکایا دختر اوریئیل  مادرش  کرد و اسم  پادشاهی اورشلیم
 چهارصد   یعنی  آزموده  جنگ  از شجاعان و ابیا با فوجی3 . بود  جنگ  ابیا و یربعام  میانو در  

   قوی  شجاعان  که  با هشتصد هزار مرد برگزیده  دید، و یربعام  جنگ رک تدا هزار مرد برگزیده
 برپا   است  افرایم  در کوهستان  که  صمارایم و ابیا بر کوه4 . نمود  آرایی  را صف  جنگ با ویبودند 
  ی خدا  یهوه دانید که آیا شما نمی5 ! گیرید  مرا گوش  اسرائیل تمامی و   یربعام ای«:  ، گفت شده

   بن و یربعام6 ؟  است  ابد داده  تا به د نمکین با عه  داود و پسرانش  را به  اسرائیل  سلطنت اسرائیل
   پسران  که  بیهوده و مردان7 . ورزید  خود عصیان  و بر موالی  داود برخاست  بن  سلیمان  بنده نباط

   که  دادند، هنگامی  تقویت  سلیمان  بن  ضد رحبعام  را به ، خویشتن  شده  جمع  بودند نزد وی بلیعال
برید   می  گمان نو شما اآل8 . نمود توانست  نمی  مقاومت یشان بود و با ا  القلب  و رقیق  جوان رحبعام

   عظیمی  توانید نمود؟ و شما گروه  مقابله  داود است  پسران  در دست  کهخداوند   با سلطنت که
آیا 9 .باشد  با شما می  است  ساخته ان خدای  جای  شما به  برای  یربعام  طال که های باشید و گوساله می

 خود   کشورها برای  قومهای  ننمودید و مثل  را نیز اخراج  و الویان هارون  را از بنیخداوند  شما کهنه
   آنهایی  نماید، برای  تقدیس  قوچ  و هفت ای  را با گوساله  بیاید و خویشتن  نساختید؟ و هرکه کاهنان

 از   و کاهنان ایم  نکرده  و او را ترک  ماست  خدای و اما ما یهوه10 .شود  می  نیستند کاهن  خدایان هک
   و هر شام و هر صبح11 . در کار خود مشغولند د و الویانکنن  می  را خدمتخداوند   هارون پسران
نهند و   بر میز طاهر می  نان تقدمهسوزانند و  میخداوند   و بخور معطر برای  سوختنی های قربانی
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   خود را نگاه  خدای  یهوه  ما وصایای کنند زیرا که  می  روشن  را هر شب  طال و چراغهایش شمعدان
 بلند   او با کرناهای  و کاهنان  است  با ما خدا رئیس و اینک12 .اید  کرده ؛ اما شما او را ترک داریم می

 مکنید زیرا   خود جنگ  پدران  خدای  با یهوه اسرائیل  بنی  ای پس. ازند ضد شما بنو آواز هستند تا به
  ». نخواهید شد کامیاب
  دند و کمین یهودا بو  روی  بیایند و خود پیش  ایشان  از عقب  که  گذاشت  کمین اما یربعام13  
.  بود  ایشان  عقب از  و هم  از پیش  هم  جنگ  یهودا نگریستند، اینک و چون14 . بود  ایشان در عقب

 بلند برآوردند،   یهودا بانگ و مردان15 . کرناها را نواختند ند و کاهنان نمود  استغاثهخداوند نزد  پس
 حضور ابیا و  ه را ب  اسرائیل  و تمامی  برآوردند، خدا یربعام  یهودا بانگ  مردان  چون  شد که و واقع

   ایشان  دست را بهیهودا فرار کردند و خدا آنها  از حضور  اسرائیل و بنی16 . داد یهودا شکست
 پانصد هزار مرد   دادند، چنانکه  شکست  عظیمی  صدمه  او آنها را به و ابیا و قوم17 . نمود تسلیم
  یهودا چونکه  شدند و بنی  ذلیل  وقت  در آن اسرائیل  بنی پس18 . افتادند  مقتول  از اسرائیل دهبرگزی

  ، شهرهای  نموده  را تعاقب و ابیا یربعام19 . گردیدند  نمودند، قوی خود توکل  ان پدر  خدای بر یهوه
   در ایام و یربعام20 .  از او گرفت  را با دهاتش رون و اف  را با دهاتش  و یشانه  را با دهاتش ئیل بیت

   برای  زن چهاردهشد و   می و ابیا قوی21 . مرد  او را زد کهخداوند نرسانید و   بهم ابیا دیگر قوت
 ابیا از رفتار و   وقایع  بقیه پس22 . وجود آورد  دختر به ر و شانزده و دو پس  و بیست خود گرفت

   . است  مکتوب  نبی  او در مدرس عدوی اعمال
  

 آسا در   کردند و پسرش شهر داود دفن  خود خوابید و او را در و ابیا با پدران14    

   در نظر یهوه  را که و آسا آنچه2 .  یافت  آرامی  سال  ده او زمین  یام شد؛ و در ا  پادشاه جایش
  و بتها را  بلند را برداشت  و مکانهای  غریب های و مذبح3 آورد،  جا می ه بود ب  نیکو و راست خدایش
و  خود را بطلبند   پدران  خدای  یهوه و یهودا را امر فرمود که4  نمود؛  را قطع  و اشوریم بشکست

 یهودا دور   شهرهای  را از جمیع  شمس  بلند و تماثیل و مکانهای5 . دارند  و اوامر او را نگاه یعتشر
   زمین  حصاردار در یهودا بنا نمود زیرا که و شهرهای6 .  یافت  او آرامی  سبب  به ملکت م کرد؛ پس

 یهودا  و به7 . بخشید ا راحت او رخداوند   نکرد چونکه  با او جنگ  سالها کسی  بود و در آن آرام
.   آنها بسازیم  اطراف بندها به ها و پشت  و دیوارها و برجها با دروازه  شهرها را بنا نماییم این«:  گفت
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 و او ما را   نمودیم او را طلب.   ما است  روی  پیش  زمین ایم  خود را طلبیده  خدای  یهوه زیرا چونکه8
  . شدند  بنا نمودند و کامیاب پس» .  است  بخشیده  راحت از هر طرف

 و   دویست  و از بنیامین دار داشت  سیصد هزار سپردار و نیزه  از یهودا یعنی و آسا لشکری9  
 با هزار   حبشی  زارح پسی10 . بودند  جنگی  قوی  اینها مردان  جمیع هشتاد هزار سپردار و تیرانداز که

   ایشان  مقابله و آسا به11 . رسید  مریشه ، به  آمده  بیرون  ضد ایشان  به  و سیصد ارابه هزار سپاه
  و آسا یهوه12 . نمودنند آرایی  را صف  جنگ یشه نزد مر  صفاته  در وادی  ایشان ؛ پس  رفت بیرون
   نزد تو یکسان  بیچارگان  یا به  زورآوران  به  دادن نصرتخداوند ای «:  ، گفت  خود را خوانده خدای
   مقابله  تو به  اسم  و به داریم  می  بر تو توکل  فرما زیرا که  ما، ما را اعانت  خدای  یهوه  ای ؛ پس است
  ». آید  بر تو غالب  انسان  مگذار که  پس  ما هستی  تو خدای  یهوه ، ای ایم  آمده  عظیم  گروه این

و 14 . فرار کردند یان داد و حبش شکست حضور آسا و یهودا   را به  حبشیانخداوند  آنگاه13  
 از   آنقدر افتادند که  نمودند و از حبشیان  او بودند، آنها را تا جرار تعاقب  همراه  که آسا با خلقی

  شان یافتند و ای  حضور لشکر او شکست و بهخداوند  حضور   به  نماند، زیرا که  زنده  کسی ایشان
   جرار بود، تسخیر نمودند زیرا ترس  اطراف  به که شهرها را  و تمام15 . بردند  از حد زیاده غنیمت
.  غنیمت بسیار در آنها بود  نمودند، زیرا که  بود و شهرها را تاراج  شده  مستولی  بر ایشانخداوند

   مراجعت  اورشلیم ، به  را برداشته  و شتران  فراوان  را نیز زدند و گوسفندان  مواشی های و خیمه16
  .کردند

  

   آسا بیرون  مالقات و او برای2 . شد  عودید نازل یا ابن عزر  خدا به و روح15    

 با شما خواهد بود هر خداوند!  بشنوید  از من  یهودا و بنیامین  آسا و تمامی ای«:   را گفت ، وی آمده
  را ترککنید او شما   ؛ اما اگر او را ترک  شما با او باشید؛ و اگر او را بطلبید او را خواهید یافت گاه

  . بودند شریعت  و بی  معلم کاهن  و بی  حق خدای  بی  مدیدی  مدت و اسرائیل3 .خواهد نمود
، او را طلبیدند او را  ه نمود  بازگشت  اسرائیل  خدای  یهوه  سوی  خود به  در تنگیهای اما چون4  
   اضطراب  نبود بلکه نیت ام کرد، هیچ  می  و دخول  خروج  هر که  جهت  به  زمان و در آن5 .یافتند
شدند،   می  هالک  از شهری  و شهری  از قومی و قومی6 .بود  کشورها می  سکنه  بر جمیع سخت
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   شما سست  باشید و دستهای اما شما قوی7 . ساخت  می  بال مضطرب  هر قسم ه خدا آنها را ب چونکه
  ».  خود را خواهید یافت  اعمال  اجرت نشود زیرا که

،   نموده  را تقویت  را شنید، خویشتن عودید نبی) پسر (  و نبوت  سخنان  آسا این ون چ پس8  
 بود دور   گرفته  افرایم  در کوهستان  که  و از شهرهایی  یهودا و بنیامین  زمین  را از تمامی رجاسات

 و  دا و بنیامین یهو و تمامی9 . بود تعمیر نمودخداوند   رواق  روی  پیش  را کهخداوند  کرد، و مذبح
   کرد زیرا گروه  بودند، جمع  ساکن  ایشان  در میان  و شمعون  و منسی  از افرایم  را که غریبان
   در ماه پس10 . او پیوستند بود به  با او می ن ایشا  خدای  یهوه  دیدند که  چون  از اسرائیل عظیمی
   روز هفتصد گاو و هفت و در آن11 .ند شد  جمع  آسا در اورشلیم طنت سل  پانزدهم  از سال سوم

   جان  و تمامی  دل  تمامی و به12 . نمودند  ذبحخداوند   بودند، برای  آورده  که هزار گوسفند از غنیمتی
   اسرائیل  خدای  یهوه  که و هر کسی13 . نمایند  خود را طلب  پدران دای خ  یهوه خود عهد بستند که

 بلند و   صدای و به14 . شود ، کشته  زن  مرد و خواه اه، خو  بزرگ  و خواه  کوچک نماید، خواه نرا طلب
   قسم  این  سبب  یهودا به و تمامی15 . خوردند  قسمخداوند   و کرناها و بوقها برای آواز شادمانی

   تمام  رضامندی  او را به  بودند، و چونکه  خورده  خود قسم  دل  تمامی  به  شدند زیرا که شادمان
  . داد  امنیت  را از هر طرف  ایشانخداوند را یافتند و  طلبیدند وی

   به  او تمثالی  کرد زیرا که  معزول  بودن  را از ملکه و نیز آسا پادشاه مادر خود معکه16  
 . سوزانید  قدرون ، در وادی کرده را خرد   نمود و آن  او را قطع و آسا تمثال.  بود  ساخته  اشیره جهت

 .بود  می  کامل  ایامش  در تمامی آسا  دل لیکن.  نشد  برداشته  اسرائیل  بلند از میان ا مکانهایام17
 و طال و   بود از نقره  نموده  وقف  خودش  را که ، و آنچه  کرده  وقف  پدرش  را که و چیزهایی18

  .نبود   آسا جنگ  سلطنت  و پنجم  سی و تا سال19  درآورد،خداوند   خانه  به ظروف
  

 بر یهودا برآمد، و   اسرائیل  بعشا پادشاه آسا،  سلطنت  و ششم  سی سالاما در 16    

 و   آسا نقره آنگاه2.  و آمد نماید  یهودا رفت ادشاه نزد آسا پ  کسـی  را بنـا کـرد تا نگـذارد که رامه
 در   که  ارام زد بنهـدد پادشـاه را نـ ، آن  گرفتـه  پادشـاه  و خانهخداوند   خانه های طال را از خزانه

   و پدر تو عهد بوده  پدر من  و تو و در میان  من در میان«3 : ، گفت  فرستاده بود  ساکن دمشـق
 تا  ، بشکن  داری  اسرائیل  با بعشا پادشاه  را که  عهدی پس.   و طال نزد تو فرستادم  نقره اینک.  است
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   خود را بر شهرهای  افواج ، سرداران  نموده  را اجابت پادشاهو بنهدد آسا 4 ». برود او از نزد من
 . را تسخیر نمودند  نفتالی  خزانه  شهرهای  و جمیع مایم  و آبل  و دان  عیون  فرستاد و ایشان اسرائیل

و آسا 6 .کرد باز ایستاد  می  که از کاری،   کرده  را ترک  رامه  را شنید، بنا نمودن  بعشا این و چون5
کرد  شا بنا می بع  را که  آن  و چوبهـای  رامه  سنگهـای ، ایشان  نموده  یهودا را جمع ، تمامی پادشاه

  . را با آنها بنـا نمـود  و مصفه برداشتنـد و او جبع
 تو بر  چونکه«:   را گفت ، وی  یهودا آمده  نـزد آسـا پادشـاه  رایـی  حنانـی  زمـان و در آن7  
   ارام  لشکر پادشاه  جهت ، از این  ننمودی  خـود توکل  خـدای  و بر یهـوه  نمـودی وکل ت  ارام پادشاه

 از  ها و سواران  نبودند؟ و ارابه  لشکر بسیار بزرگ  و لوبیان آیا حبشیان8 .  یافت  تو رهایی از دست
 . نمـود و تسلیم تـ  دسـت  را به آنهـا  نمـودی  توکلخداوند بر   نداشتند؟ اما چونکه حد زیاده

   دل  که  را بر آنانـی  خویش کند تا قوت  تردد می  جهان  در تمـامخداوند   چشمـان زیـرا که9
بعد در  ب ، لهـذا از ایـن  رفتـار نمـودی تو در اینکار احمقانـه.  سازد  نمایان  است  با او کامل ایشان

 از   زیرا که  انداخت ، او را در زندان  نموده ب غض  رایی اما آسا بر آن10 ». شد جنگها گرفتار خواهی
  . نمود  ظلم  از قوم  آسا بر بعضی  وقت و در همان.  شد  افروخته  او بر وی  امر خشم این

و 12 .  است  مکتـوب یهودا و اسرائیل   پادشاهان  و آخر آسا در تواریخ  اول  وقایع و اینک11  
 گردید؛   او بسیار سخت  شد و مرض  او عارض  در پایهای ی آسـا مرضـ  سلطنت  و نهم  سی در سال

 خود خوابید و   آسا با پدران پس13 .  از طبیبان  بلکه  مدد نخواستخداوند خود از  و نیز در بیماری
 خـود در   بـرای  که ای و او را در مقبـره14 .  یافـت  خود وفات  از سلطنت کم و ی  چهل در سال

   به  که  حنوط  و انواع  از عطریات  که ای  کردنـد؛ و او را در دخمـه بـود دفن  شهـر داود کنـده
  . برافروختند  عظیم نهایت  بی  آتشی  وی  بـود گذاشتنـد، و بـرای  شـده  ساختـه  عطــاران صنعت

  

   تقویت  ضد اسرائیل  را به شد و خود  او پادشاه  در جای  یهوشافاط و پسرش17    

 یهودا و در   در زمین  و قراوالن  حصاردار یهودا گذاشت  شهرهای  در تمامی پاهیانو س2 .داد
 در  بود زیرا که  می  با یهوشافاطخداوندو 3 . بود، قرار داد  آسا گرفته پدرش   که  افرایم شهرهای
 را  خویش پدر   خدای بلکه4. نمود  نمی  طلب لیمکرد و از بع  می  پدر خود داود سلوک  اول طریقهای
 را در  سلطنتخداوند   پس5 .  اسرائیل  اعمال  موافق د و نهنمو  می  سلوک ، در اوامر وی طلبیده
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 پیدا   عظیمی  و حشمت  دولت آوردند و  یهوشافاط  یهودا هدایا برای و تمامی.   استوار ساخت دستش
  .ها را از یهودا دور کرد  اشیره بلند و  شد، و نیز مکانهای  رفیعخداوند   طریقهای  به و دلش6 .کرد

   و عوبدیا و زکریا و نتنئیل  بنحایل  را یعنی  خویش  خود، سروران  از سلطنت  سوم و در سال7  
 شمعیا و   یعنی  از الویان  بعضی و با ایشان8 . دهند  یهودا تعلیم ا در شهرهایو میکایا را فرستاد ت

 بودند،   الویان  ادنیا را که  و ادنیا و طوبیا و توب هوناتان و ی  و شمیراموت نتنیا و زبدیا و عسائیل
   دادند و سفر تورات  در یهودا تعلیم  ایشان پس9 . را  و یهورام کهنه  الیشمع شانفرستاد و با ای

  .دادند  می  را تعلیم ، قوم  کرده  یهودا گردش  شهرهای را با خود داشتند، و در همهخداوند 
ید تا با  گرد  یهودا بودند، مستولی  در اطراف  کشورها که  ممالک  بر همهخداوند  و ترس10  

 آوردند، و   یهوشافاط  را برای  جزیه ، هدایا و نقره  از فلسطینیان و بعضی11 . نکردند  جنگ یهوشافاط
  پس12.  او آوردند  هزار و هفتصد بز نر برای  و هفت هزار و هفتصد قوچ  هفت عربها نیز از مواشی

و در 13 . در یهودا بنا نمود  خزانه رهایها و شه  شد و قلعه ، بسیار بزرگ  نموده  ترقی یهوشافاط
و 14 .  داشت  در اورشلیم  قوی شجاعان و   آزموده  جنگ  بسیار کرد و مردان  یهودا کارهای شهرهای
   رئیس  که  هزاره داران از یهودا سر یعنی:   است  این  ایشان  آبای  خاندان  برحسب  ایشان شماره
  بود و با او  رئیس و بعد از، او یهوحانان15 . بودند  قوی  او سیصد هزار شجاع بود و با  ادنه ایشان

خداوند    را برای  خویشن  بود که  زکری و بعد از او، عمسیا ابن16 . و هشتاد هزار نفر بودند دویست
 بود و   قوی  شجاع  که ، الیاداع و از بنیامین17 . بودند ی قو  هزار شجاع و دویست بود و با ا نذر کرده

تاد و بعد از او یهوزاباد بود و با او صد و هش18 .سپر بودند و   کمان  به  هزار نفر مسلح با او دویست
 یهودا   در تمامی  پادشاه  که  آنانی  بودند، سوای  پادشاه  خدام اینان19 . بودند  جنگ هزار مرد مهیای

  . بود  حصاردار قرار داده شهرهایدر 
  

و 2.  نمود  مصاهرت ، و با اخاب اشتد  عظیمی  و حشمت  دولت و یهوشافاط18    

   بودند گوسفندان  همراهش  که  او و قومی  برای  و اخاب  رفت  سامره  به  نزد اخاب بعد از چند سال
  پس3 .عاد برآید جل  راموت  به خودش   همراه  نمود که  نمود و او را تحریض  بسیار ذبح و گاوان
   جلعاد خواهی  راموت  به  من آیا همراه«:   یهودا گفت  پادشاه  یهوشافاط  به  اسرائیل  پادشاه اخاب
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   خواهیم  جنگ  تو به  و همراه  تو هستیم  قوم  چون  من  تو و قوم  چون من «  داد که او جواب» آمد؟
  ». رفت

و 5 ».  نمایی  مسألتخداوند   امروز از کالم تمنا آنکه«:   گفت  اسرائیل شاه پاد  به و یهوشافاط4  
   جنگ  جلعاد برای  راموت آیا به«:   گفت  ایشان ، به  کرده  چهارصد نفر از انبیا جمع  اسرائیل پادشاه
  سلیم ت ادشاه پ  دست  را به  و خدا آن برآی«:  دادند  جواب ایشان» ؟  باز ایستم  از آن  یا من برویم

 تا از او   نیست  یهوه  از جانب ای آیا در اینجا غیر از اینها، نبی«:   گفت اما یهوشافاط6 ».خواهد نمود
 او از   واسطه  به  که  مرد دیگر هست یک«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل و پادشاه7 »؟  نماییم سؤال

   هرگز نبوت  نیکویی  به  من  درباره  زیرا که  دارم  از او نفرت  من  کرد؛ لیکن  توان مسألتخداوند 
  پادشاه«:   گفت طو یهوشافا» .باشد  یمال می ؛ و او میکایا ابن  بدی  به  اوقات  همیشه کند، بلکه نمی
  ». نگوید چنین

   یمال را به میکایا ابن«:  ، گفت  خود را خوانده  سرایان  از خواجه  یکی  اسرائیل  پادشاه پس8  
، بر   خود را پوشیده  لباس  یهودا هر یکی  پادشاه  و یهوشافاط  اسرائیل و پادشاه9 ».  حاضر کن زودی
   حضور ایشان به انبیا   بودند و جمیع  شسته  سامره  دروازه  نزد دهنه  وسیع  در جای  خویش کرسی
   چنین یهوه«:  ، گفت ه خود ساخت  برای  آهنین  شاخهای  کنعنه و صدقیا ابن10 .کردند  می نبوت
  به«: گفتند ، می  کرده  انبیا نبوت و جمیع11 ». شوند  زد تا تلف  اینها خواهی را با ارامیان: گوید می

  ». خواهد نمود  تسلیم  پادشاه  دست  را به  آنخداوند    و فیروز شو زیرا که  جلعاد برآی راموت
   یک  انبیا به اینک«:  ، گفت  کرده بود او را خطاب   میکایا رفته  طلبیدن  برای  که و قاصدی12  
» . نیکو بگو  باشد و سخن  از ایشان  یکی  کالم  تو مثل  کالم گویند؛ پس  نیکو می  پادشاه  درباره زبان

   را خواهم  مرا گوید همان  من  خدای  هر آنچه  که  قسـم  یهوه  حیـات به«:  داد میکایا جـواب13
  ». گفت

   جلعاد برای  راموت  میکایا، آیا به ای«:   را گفت  وی  رسید، پادشاه  نزد پادشاه  چون پس14  
   شما تسلیم  دست بهبرآیید و فیروز شوید، و «:  او گفت» .  بازایستم  از آن  یا من  برویم جنگ

  چه غیر از آن  یهوه  اسم  به  که  بدهم  تو را قسم  چند مرتبه من«:   را گفت  وی پادشاه15 ».خواهند شد
 ندارند بر   شبان  که  گوسفندانی  را مثل  اسرائیل تمامی«:  او گفت16 »؟  نگویی  من  به  است راست

 خود   خانه  به  سالمتی  به  هر کس پس.  ندارند  اینها صاحب گفتخداوند ؛ و   دیدم کوهها پراکنده

 م هجدهفصل / دوم تواریخ ایام کتاب



676 

   نبوت  نیکویی  به  من  درباره  که آیا تو را نگفتم«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل و پادشاه17 ».برگردد
  ».  بدی  به کند بلکه نمی

  ، و تمامی  دیدم  خود نشسته  را بر کرسی  یهوه من:  را بشنوید  یهوه  کالم پس«:  او گفت18  
  خاب ا  که کیست:   گفتخداوندو 19 . بودند تاده ایس  وی  و چپ  راست  طرف  به  را که لشکر آسمان

   اینطور سخن  به  داده  جواب  جلعاد بیفتد؟ یکی  را اغوا نماید تا برود و در راموت  اسرائیل پادشاه
بایستاد و خداوند  حضور   ، به  آمده بیرون) پلید (  روح و آن20 . نمود  آنطور تکلم  به  و دیگریراند
   بیرون  من  داد که او جواب21 چیز؟   چه به:   را گفت ویخداوند  و  کنم  او را اغوا می من:  گفت
 کرد و   را اغوا خواهی وی: او فرمود.  بود  خواهم  کاذب  روح  انبیایش  جمیع  و در دهان روم می

 تو   انبیای  این  در دهان  کاذب  روحی ، یهوه  هان ن اآل پس22.   بکن  برو و چنین ، پس  توانست خواهی
  ».  است  بد گفته  تو سخن  دربارهخداوند و   است گذاشته
   روح  راه  کدام به«:   رخسار میکایا زد و گفت ، به  آمده  نزدیک کنعنه  صدقیا ابن آنگاه23  
   که  در روزی اینک«:  داد میکایا جواب24 » گوید؟  تا با تو سخن  تو رفت ی سو  به  از نزد منخداوند

:   گفت  اسرائیل و پادشاه25 ». دید  را خواهی  آن  کنی پنهان، خود را   شده  داخل  اندرونی  حجره به
  و بگویید پادشاه26 . ببرید ، پسر پادشاه شهر و یوآش  ، حاکم میکایا را بگیرید و او را نزد آمون«

  ن بپرورانید تا م  تنگی  و آب  تنگی  نان  بیندازید و او را به  را در زندان  شخص این: فرماید  می چنین
   تکلم  با من ، یهوه  کنی  مراجعت  سالمتی  به الواقع اگر فی«:  میکایا گفت27 ».  برگردم تی سالم به

  ». شما بشنوید  همگی  قوم  ای ؛ و گفت  است ننموده
  و پادشاه29 . برآمدند جلْعاد  راموت  یهودا به  پادشاه  و یهوشافاط  اسرائیل  پادشاه پس28  
 خود را  اما تو لباس.  روم  می  جنگ ، به  خود را متنکر ساخته من«:   گفت  یهوشافاط  به اسرائیل
   ارام و پادشاه30 . رفتند  جنگ  به  و ایشان  ساخت را متنکر  خویشتن  اسرائیل  پادشاه پس» . بپوش

  سرائیل ا اه با پادش  بلکه  با بزرگ  و نه  با کوچک نه«:  ، گفت  را امر فرموده  خویش های  ارابه سرداران
   پادشاه  این  بردند که  را دیدند، گمان ها یهوشافاط  ارابه  سرداران و چون31 ». نمایید  جنگ فقط

 او را خداوند فریاد برآورد و   نمایند و یهوشافاط  شدند تا با او جنگ  مایل ؛ پس  است اسرائیل
  ل اسرائی  پادشاه ها را دیدند که  ارابه  سرداران و چون32 . را از او برگردانید  خدا ایشان نمود و اعانت
 را   اسرائیل ، پادشاه  کشیده  غرض  خود را بدون  کمان اما کسی33 . او برگشتند ، از تعاقب نیست
   و مرا از لشکر بیرون  خود را بگردان دست«:   خود گفت ران  ارابه  زد، و او به  زره های  وصله میان
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   به اش  را در ارابه  اسرائیل  شد و پادشاه  سخت  روز جنگ و در آن34 ».  شدم  مجروح هببر زیرا ک
  . مرد  آفتاب  غروب  عصر برپا داشتند؛ و در وقت  تا وقت  ارامیان مقابل

  

و ییهو 2.   برگشت  سالمتی  به  اورشلیم  خود به  خانه  یهودا به  پادشاه و یهوشافاط19    

 را  آیا شریران«:   گفت  پادشاه  یهوشافاط ، به  آمده  بیرون  وی  مالقات  برای  رایی  حنانی ابن
   از جانب  غضب  جهت  از این ؟ پس  داری  را دوستخداوند   و دشمنان  نمایی  اعانت بایست می

 دور  ها را از زمین  اشیره ، چونکه  است  شده  نیکو یافت  در تو اعمال لیکن3 .  است  بر تو آمدهخداوند
  ». ای  نموده  خدا تصمیم  طلب  خود را به دل، و  کرده

   تا کوهستان  از بئرشبع  قوم  میان  شد، بار دیگر به  ساکن  در اورشلیم  یهوشافاط و چون4  
   در والیت و داوران5 . برگردانید ن ایشا  پدران  خدای  یهوه  سوی  را به ، ایشان  رفته  بیرون افرایم
باحذر باشید «:   گفت  داوران و به6 . شهر قرار داد دار یهودا شهر بهر حصا  شهرهای  در تمام یعنی
ر ، و او دخداوند   برای نمایید بلکه  نمی  داوری  انسان  برای نمایید زیرا که  طور رفتار می  چه  به که

  مل ع  به  را با احتیاط بر شما باشد و اینخداوند     خوف و حال7 . با شما خواهد بود  نمودن حکم
  ».  نیست خواری  و رشوه  و طرفداری انصافی  ما بی  خدای  با یهوه آورید زیرا که

   اسرائیل  آبای  از رؤسای  را و بعضی  و کاهنان  از الویان  بعضی  نیز یهوشافاط و در اورشلیم8  
،   را امر فرموده و ایشان9 . برگشتند  اورشلیم به  پس. ها قرار داد  و مرافعهخداوند داوری   جهت را به
 از   که ای و در هر دعوی10 . رفتار نماییدخداوند   در ترس  کامل  و دل شما بدینطور با امانت«:  گفت

   و اوامر و فرایض  شرایع  و میان  و خون  خون باشند، میان  خود می  شهرهای  ساکن  شما که برادران
 بر شما و   نشوند، مبادا غضب  مجرمخداوند نزد  را انذار نمایید تا  شما آید، ایشان  پیش و احکام

   امریا، رئیس و اینک11 . نخواهید شد ار نمایید، مجرم طور رفت  این اگر به.  شما بیاید بر برادران
   همه باشد، برای  یهودا می  خاندان  رئیس  که  اسمعئیل  و زبدیا ابنخداوند امور   همه ، برای کهنه

   عمل  دلیری  به پس. د مشغولن  شما در خدمت  همراه ما هستند؛ و الویان بر سر ش امور پادشاه
  ». باشد  با نیکانخداوند نمایید و
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   مقاتله ای، بر  از عمونیان  بعضی  و با ایشان عمون  و بنی موآب ، بنی و بعد از این20    

   طرف  از آن  عظیمی گروه«:  را خبر دادند و گفتند ، یهوشافاط  آمده و بعضی2 . آمدند با یهوشافاط
» . باشد، هستند  جدی  عین  همان  تامار که  در حصون  ایشان آیند؛ و اینک  ضد تو می  به دریا از ارام

و 4 . کرد  اعالن  روزه  یهودا به می نمود و در تما  جزمخداوند   بترسید و در طلب  یهوشافاط پس3
   را طلبخداوند یهودا آمدند تا   شهرهای یند و از تمامی نما  مسألتخداوند شدند تا از  یهودا جمع

  .نمایند
 جدید   صحن  روی ، پیشخداوند  ، در خانه  یهودا و اورشلیم  جماعت  در میان و یهوشافاط5  
   و آیا تو بر جمیع  خدا نیستی ، ما، آیا تو در آسمان  پدران ، خدای  یهوه ای«:  و گفت6 بایستاد،

 با تو   که  نیست  و کسی  است  و جبروت  تو قوت ؟ و در دست نمایی  نمی طنتها سل ممالک امت
   خود اسرائیل  را از حضور قوم  زمین  این  سکنه  که  ما نیستی آیا تو خدای7 . تواند نمود مقاومت
   ساکن ن در آ و ایشان8 ؟ ای باد داده تا ابداآل  ابراهیم  خویش  دوست  ذریت  را به ، آن  نموده اخراج
 یا وبا یا   بال یا شمشیر یا قصاص  که حینی9 :، گفتند  بنا نموده  تو در آن م اس  برای دسی، مق شده

   خانه  تو در این  اسم زیرا که( تو   روی  و پیش  خانه  این  روی  شود و ما پیش  بر ما عارض قحطی
.   بده ، نجات  فرموده  اجابت ، آنگاه  نماییم  خود نزد تو استغاثه  تنگی ، و در وقت بایستیم)   است مقیم

 آمدند   از مصر بیرون  که  را وقتی  اسرائیل  سعیر، که  کوه  و اهل  و موآب عمون  بنی  اینک نو اآل10
 نساختند،   را هالک  نمودند و ایشان  اجتناب  از ایشان  شوند، بلکه  آنها داخل  به  که  ندادی اجازت

   را به  آن  تو که آیند تا ما را از ملک  می  اینکه رسانند، به  ما می  را به  آن مکافات   ایشان اینک11
 ما را   کرد؟ زیرا که  نخواهی  حکم  ما آیا تو بر ایشان  خدای ای12.  نمایند ، اخراج ای  ما داده فتصر
  اما چشمان.   بکنیم  چه دانیم نمی و ما   نیست  قوتی آیند، هیچ  بر ما می  که  عظیمی  گروه  این  مقابل به

  ».  تو است  سوی ما به
  آنگاه14.  بودند  ایستادهخداوند حضور   خود به  و پسران  و زنان  یهودا با اطفال و تمامی13  

 بود، در  آساف  از بنی  که  الوی  متنیای  بن  یعیئیل  بنایا ابن زکریا ابن  بن  بر یحزئیلخداوند  روح
   پادشاه  یهوشافاط و ای!   اورشلیم  یهودا و ساکنان  تمامی ای«:  و او گفت15 . شد  نازل ت جماع میان
   مباشید زیرا که  و هراسان  ترسان  عظیم  گروه از این: گوید  می  شما چنین  بهخداوند!  گیرید گوش
 فراز   به  ایشان اینک. د فرود آیی  نزد ایشان فردا به16.   خداست  از آن  بلکه  شما نیست  از آن جنگ
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  در این17 .  خواهید یافت بر بیابان یروئیل در برا  وادی  را در انتهای  برخواهند آمد و ایشان صیص
 با شما خواهد بود   را کهخداوند  بایستید و نجات.  نمایید  جنگ  بر شما نخواهد بود که وقت

 روید و   بیرون  ایشان  مقابل  مباشید و فردا به سان و هرا  ترسان  یهودا و اورشلیم ای.  نمایید مشاهده
  ». شما خواهد بود همراهخداوند 
 خداوند حضور   به  اورشلیم  یهودا و ساکنان  افتاد و تمامی  زمین  رو به  یهوشافاط پس18  

   خدای  یهوه،  برخاسته قورحیان  و از بنی قهاتیان  از بنی و الویان19 . نمودند  را سجدهخداوندافتادند و 
  . خواندند  آواز بسیار بلند تسبیح  را به اسرائیل
  رفتند، یهوشافاط  می  بیرون  رفتند و چون  بیرون  تقوع  بیابان ، به  برخاسته بامدادانو20  

 آورید و استوار   خود ایمان  خدای بر یهوه!   اورشلیم  یهودا و سکنه مرا بشنوید ای«:  بایستاد و گفت
 با   کردن و بعد از مشورت21 ». خواهید شد  کامیاب  آورید که  او ایمان  انبیای ، و بهخواهید شد

 را   قدوسیت  بسرایند و زینتخداوند ، برای  رفته  مسلحان  روی  پیش کرد تا  را معین ، بعضی قوم
  و چون22 ». باد است او تا ابداآل  رحمت را حمد گویید زیرا کهخداوند «:  خوانند و گویند تسبیح
   جبل  و سکنه  و موآب عمون  ضد بنی  بهخداوند نمودند،   شروع  و حمد گفتن  سراییدن  به ایشان

 و  عمون  بنی زیرا که23 .کسر شدند من  و ایشان  گذاشت  بودند، کمین  آورده  بر یهودا هجوم سعیر که
 سعیر   از ساکنان اختند، و چون س  را نابود و هالک ایشان ،  سعیر برخاسته  جبل  بر سکنه موآب
  . امداد کردند  کار هالکت  شدند، یکدیگر را به فارغ

   نظر انداختند، اینک  گروه  آن  سوی  رسیدند و به  بیابان بانگاه  دیده  یهودا به و چون24  
   گرفتن ت جه  خود به  با قوم و یهوشافاط25 . بود  نیافته  رهایی ، و احدی ه افتاد ها بر زمین الشه

 خود   گرانبها بسیار یافتند، و برای  و چیزهای  و رخوت  آنها اموال  آمدند و در میان  ایشان غنیمت
 .بودند  می  غارت  روز مشغول  سه  اینقدر زیاد بود که  نتوانستند ببرند، و غنیمت آنقدر گرفتند که

 خواندند، و از   را متبارکخداوندجا  در آن  شدند زیرا که  جمع  برکه  در وادی و در روز چهارم26
 و   یهودا و اورشلیم  مردان  جمیع پس27 .نامند  می  برکه  را تا امروز وادی  مکان  آن  جهت این

  را بر  ایشانخداوند کردند زیرا   مراجعت  اورشلیم ، به  برگشته  با شادمانی  ایشان  مقدم یهوشافاط
 . آمدندخداوند   خانه  به  اورشلیم و با بربطها و عودها و کرناها به28 . بود  ساخته  شادمان دشمنانشان

   اسرائیل منان با دشخداوند   شنیدند که  شد چونکه  کشورها مستولی  ممالک  خدا بر جمیع و ترس29
  . بخشید  رفاهیت  او را از هر طرف  شد، زیرا خدایش  آرام  یهوشافاط و مملکت30 .  است  کرده جنگ
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 و   شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  نمود و سی  بر یهودا سلطنت  یهوشافاط پس31  
   رفتار پدرش و موافق32 . بود حی دختر شل  عزوبه  مادرش  کرد و اسم  سلطنت  در اورشلیم  سال پنج

  لیکن33 .آورد  بود بجا می  راستخداوند  در نظر  نورزید و آنچه  انحراف ، از آن  نموده آسا سلوک
   مصمم  خویش  پدران  خدای  سوی  خود را به  هنوز دلهای  نشد و قوم  بلند برداشته های مکان

  . بودند نساخته
   پادشاهان  در تواریخ  که  حنانی  تا آخر در اخبار ییهو ابن  از اول  یهوشافاط  وقایع و بقیه34  
  .  است باشد، مکتوب  می  مندرج اسرائیل
نمود،  ر می رفتا  شریرانه  که  اسرائیل  یهودا با اخزیا پادشاه  پادشاه ، یهوشافاط  اینو بعد از35  
 نمود و   مشارکت  با وی  ترشیش  به  رفتن  کشتیها برای و در ساختن36 .  انداخت  آمیزش طرح

   نبوت افاط ضد یهوش  به  مریشاتی  دوداواهوی  العازر بن آنگاه37 . جابر ساختند یونکشتیها را در عص
   آن پس» .  است  ساخته  تو را تباه  کارهایخداوند،  یا متحد شدی تو با اخز ونکهچ«:  ، گفت کرده

  . بروند  ترشیش  شدند و نتوانستند به کشتیها شکسته
  

 شد، و   دفن  خود خوابید و در شهر داود با پدرانش  با پدران و یهوشافاط21    

 و زکریا و عزریاهو و   عزریا و یحیئیل  یهوشافاط و پسران2 . شد اه پادش  جایش  به  یهورام پسرش
  و پدر ایشان3 . بودند  اسرائیل  پادشاه وشافاط یه  پسران  همه این.  او بودند  و شفطیا برادران میکائیل
 را  نت داد؛ و اما سلط  ایشان  حصاردار در یهودا به  با شهرهای  و طال و نفایس  بسیار از نقره عطایای

  . بود زاده  نخست  عطا فرمود زیرا که  یهورام به
 خود   برادران ، همه  نموده  را تقویت  مستقر شد، خویشتن  پدرش  بر سلطنت  یهورام و چون4  
 شد و   پادشاه  بود که  و دو ساله  سی یهورام5.   شمشیر کشت  را نیز به  اسرائیل  از سروران و بعضی

   خاندان  که  طوری  به  اسرائیل  رفتار پادشاهان و موافق6 . کرد  سلطنت یم در اورشل  سال تهش
 ناپسند خداوند در نظر   او بود و آنچه  زن  دختر اخاب  نمود زیرا که کردند، سلوک  رفتار می اخاب
 بود  داده   وعده  بود و چونکه  با داود بسته  که  عهدی  آن  سبب  بهخداوند  لیکن7 . آورد  عمل بود، به

  . سازد  داود را هالک  خاندان  که  ببخشد، نخواست  اوقات  همیشه  پسرانش  و به  وی  به  چراغی که
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و 9.  نمودند  خود نصب  برای ادشاهی، پ  شده  یهودا عاصی  از زیردست  او ادوم و در ایام8  
   او را احاطه  را که ، ادومیان سته برخا ، و شبانگاه  رفت هایش  ارابه  خود و تمامی  با سرداران یهورام
   یهودا عاصی  تا امروز از زیر دست اما ادوم10.  داد  شکست  ایشان های  ارابه  بودند، با سرداران کرده
 خود را   پدران  خدای  او یهوه  شد، زیرا که  او عاصی  نیز از زیر دست  لبنه  وقت اند، و در همان شده
  . کرد ترک

   زنا کردن  را به  اورشلیم  و ساکنان  یهودا ساخت  بلند در کوههای های انو او نیز مک11  
،  یهوه «  که ، گفت  بدو رسیده  نبی  از ایلیای و مکتوبی12 .  ساخت ، یهودا را گمراه  نموده تحریض
  پادشاهسا  آ  طریقهای  و به  یهوشافاط  پدرت  راههای  به چونکه: فرماید  می  داود، چنین  پدرت خدای

 را   اورشلیم ، یهودا و ساکنان  رفتار نموده  اسرائیل  پادشاهان  طریق  به بلکه13 ،  ننمودی یهودا سلوک
   را نیز از خاندان  خویش  زنا بشوند و برادران  مرتکب  اخاب  خاندان  زناکاری  موافق  که اغوا نمودی

   و تمامی  و زنانت  و پسرانت  قومتخداوندهمانا 14 ،  رسانیدی  قتل نیکوتر بودند به از تو   که پدرت
  ، در احشایت  گرفتار شده  سخت  مرض و تو به15 .  مبتال خواهد ساخت  عظیم  بالی  را به اموالت
  پس16 ». خواهد آمد روز بیرون  روزبه ض مر  از آن  احشایت  خواهد شد که  عارض ای  بیماری چنان

و بر 17 . برانگیزانید  ضد یهورام ند، به بود  مجاور حبشیان  را که انی و عرب  فلسطینیان  دلخداوند
 و   شد و پسران  یافت  پادشاه  در خانه  که  اموالی  انداختند و تمامی  ثلْمه ، در آن  آورده یهودا هجوم

  . نماند  یهواخاز باقی  پسر کهترش  سوای  او پسری و برای.  بردند  اسیری  او را نیز به زنان
   مرور ایام و به19 . ناپذیر مبتال ساخت عالج  مرض  را به  احشایشخداوند  و بعد از اینهمه18  

 مرد، و   سخت  آمد و با دردهای  بیرون  مرض  از شدت ، احشایش  دو سال  مدت بعد از انقضای
   و دو ساله  سیو او20 .سوزانیدند  می  پدرش  برای انکهنسوزانیدند، چن)  عطریات (  وی  برای قومش
   شود، رحلت  بر او رقتی  آنکه  نمود، و بدون  سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و هشت  پادشاه بود که

  . کردند ، دفن  پادشاهان  در مقبره کرد، و او را در شهر داود، اما نه
  

 کردند،   نصب  پادشاهی  به  اخزیا را در جایش  پسر کهترش  اورشلیم و ساکنان22    

  پس.  بودند  را کشته  بزرگش  پسران  بودند، همه  آورده  بر اردو هجوم  با عربان  که زیرا گروهی
   شد و یک  پادشاه  بود که  و دو ساله و اخزیا چهل2 . کرد  یهودا سلطنت  پادشاه ورام یه اخزیا ابن
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  های  طریق و نیز بهو ا3 . بود ری عتلیا دختر عم  مادرش  کرد و اسم  سلطنت  در اورشلیم سال
   خاندان و مثل4 . بکند  زشت  او بود تا اعمال صح نا  مادرش  نمود زیرا که  سلوک  اخاب خاندان
  ، برای  پدرش  بعد از وفات  ایشان  ناپسند بود، بجا آورد زیرا کهخداوند در نظر    آنچه اخاب

   پادشاه  اخاب  بن ، با یهورام  نموده رفتار  ایشان  مشورت  برحسب پس5 . او بودند  ناصح هالکتش
   را مجروح  یورام  و ارامیان  جلعاد رفت  راموت  به  ارام  پادشاه  با حزائیل  جنگ  نیز برای اسرائیل
 در   ارام  پادشاه  با حزائیل  در محاربه  که  کرد تا از جراحاتی  مراجعت  یزرعیل  به پس6. نمودند
   یزرعیل  به  اخاب  بن  یهورام  عیادت  یهودا برای  پادشاه  یهورام و عزریا ابن. بد بود، شفا یا  یافته رامه

  . بیمار بود فرود آمد زیرا که
 آنجا رسید، با   به  خدا بود زیرا چون ، از جانب  رفت  نزد یورام  اخزیا در اینکه و هالکت7  
   کرده  مسح ب اخا  خاندان  ساختن  هالک ی او را براخداوند   که  نمشی  ییهو ابن  مقابله  به یهورام

 یهودا و   از سروران رسانید، بعضی  می  اخاب  بر خاندان  ییهو قصاص و چون8 .  رفت بود، بیرون
و اخزیا را طلبید و او را 9 .  را کشت ، ایشان ا بودند یافته اخزی  مالزمان  اخزیا را که  برادران پسران

،   رسانیده  قتل ، نزد ییهو آوردند و او را به  بود، دستگیر نموده  شده نهان پ  در سامره  که در حالتی
، از  پس» . خود طلبید  دل  تمامی  را بهخداوند   که  است پسر یهوشافاط«:  کردند زیرا گفتند دفن

  . باشد، نماند  قادر بر سلطنت  که  اخزیا، کسی خاندان
 اوالد   و تمامی ، برخاست  است  شده  کشته سرش پ  عتلیا مادر اخزیا دید که  چون پس10  

 پسر اخزیا را  ، یوآش ، دختر پادشاه  یهوشبعه لیکن11 . کرد  یهودا را هالک  از خاندان پادشاهان
   خوابگاه  در اطاق اش ، او را با دایه  شدند دزدیده  مقتول  که  پادشاه  پسران  و او را از میان گرفت

یا  خواهر اخزیا بود، او را از عتل  که  یهویاداع کاهن ، زن  پادشاه ختر یهورام، د  و یهوشبعه گذاشت
و عتلیا بر .  ماند  پنهان  سال  شش  خدا مدت  در خانه و او نزد ایشان12 .  او را نکشت  کرد که پنهان
  .کرد  می  سلطنت زمین

  

   صده  از سرداران ی، بعض  داده  تقویت را  خویشتن ، یهویاداع  هفتم الو در س23    

   عدایا و الیشافاط  عوبید و معسیا ابن  و عزریا ابن  یهوحانان  بن  و اسماعیل  یهورام  عزریا ابن یعنی
   را از جمیع  کردند و الویان  در یهودا گردش و ایشان2 .  ساخت  را با خود همداستان ری زک بن
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 با  و تمامی جماعت3 . آمدند  اورشلیم ، به کرده  جمع را   اسرائیل  آبای  یهودا و رؤسای شهرهای
 خواهد کرد،   سلطنت دشاههمانا پسر پا«:   گفت  ایشان و او به.  خدا عهد بستند  در خانه پادشاه
 از شما   ثلث یک:   است  باید بکنید این  که و کاری4 .  است  داود گفته  پسران دربارهخداوند   چنانکه

   خانه  دیگر به و ثلث5 .ها باشید  آستانه شوید دربانهای  می  داخل  در سبت ان و الوی  از کاهنان که
 غیر  و کسی6 .حاضر باشندخداوند    خانه  در صحنهای  قوم  و تمامی  اساس  دروازه  به  و ثلثی پادشاه

   داخل شان نشود، اما ایخداوند   خانه باشند، داخل  می  مشغول  خدمت  به  که  و الویانی از کاهنان
   سالح  هر کس و الویان7 . نمایند  را حراستخداوند)  خانه (  قوم  مقدسند و تمامی بشوند زیرا که

 شود؛ و   درآید، کشته  خانه  به  نمایند و هر که  احاطه  را از هر طرف ، پادشاه  گرفته  دست خود را به
  ».یدشما نزد او بمان  رود،  شود یا بیرون  داخل  پادشاه چون

 نمودند، و هر   امر فرمود عمل  کاهن  یهویاداع  هر چه  و تمامی یهودا موافق  الویان پس8  
 در روز   که  از آنانی شدند و خواه  می  داخل  در روز سبت  که  از آنانی  خود را خواه  کسان کدام
  و یهویاداع9 . نفرمود ها را مرخص  فرقه  کاهن  یهویاداع رفتند، برداشتند زیرا که  می  بیرون سبت
و 10 . یوزباشیها داد  خدا بود، به  و در خانه  داود پادشاه  از آن ها و مجنها و سپرها را که  نیزه کاهن
 تا   خانه  راست  بودند، از طرف  گرفته  دست  خود را به  سالح  از ایشان  هر یک  را که  قوم تمامی
   را بیرون و پسر پادشاه11.  قرار داد  پادشاه  اطراف ، به  و خانه  مذبح  پهلوی  به  خانه  چپ طرف
 کردند، و   نصب  پادشاهی ، او را به  او داده  را به  نامه  گذاشتند و شهادت  را بر سرش ، تاج آورده

  ». بماند  زنده پادشاه«: ، گفتند  نموده ، او را مسح  و پسرانش یهویاداع
   به کردند شنید، نزد قوم  می  را مدح دویدند و پادشاه  می  که را  عتلیا آواز قوم اما چون12  

، و   است  ایستاده  خود نزد مدخل  ستون  پهلوی  به  پادشاه  اینک و دید که13 . شد  داخلخداوندخانه 
نوازند  کنند و کرناها را می  می  شادی  زمین  قوم باشند و تمامی  می  نزد پادشاه  و کرنانوازان سروران
،  خیانت « ، صدا زد که  خود را دریده  عتلیا لباس آنگاه.   تسبیح  و پیشوایان  موسیقی  با آالت و مغنیان
او «:   گفت  ایشان ، به  بودند امر فرموده  فوج  سرداران ، یوزباشیها را که  کاهن و یهویاداع14 »! خیانت

   فرموده زیرا کاهن» . شود  شمشیر کشته ، به او برود  از عقب  کنید، و هر که  صفها بیرون را از میان
، نزد   اسبان  دروازه  دهنه  به  دادند و چون  او را راه پس15 .مکشیدخداوند    او را در خانه بود که
  . رسید، او را در آنجا کشتند  پادشاه خانه
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و 17 .باشندد خداون   تا قوم ، عهد بست  و پادشاه  قوم  خود و تمامی  در میان و یهویاداع16  
   را شکستند و کاهن  و تماثیلش هایش  ساختند و مذبح  را منهدم ، آن  رفته  بعل  خانه  به  قوم تمامی
 امر داود،   برحسب سرایی  و نغمه  با شادمانی و یهویاداع18 . مذبحها کشتند روی  را روبه تان م بعل

 خداوند   را بر خانه  داود ایشان  سپرد، چنانکه ن و الویا  کاهنان  دست  را بهخداوند   خانه های وظیفه
 را خداوند سوختنی  های ، قربانی  است  مکتوب  موسی  در تواره  آنچه  بود تا موافق  کرده تقسیم

 باشد،   نجس  هر جهتی  به  که  قرار داد تا کسیخداوند   خانه های  دروازه  را به و دربانان19 .بگذرانند
   را از خانه  و پادشاه  را برداشت  زمین  قوم  و تمامی  قوم وزباشیها و نجبا و حاکمانو ی20 .د نشو داخل

   سلطنت ، او را بر کرسی  درآورده  پادشاه  خانه  به  اعلی  زیر آورد و او را از دروازه  بهخداوند
  .مشیر کشتند ش  و عتلیا را به  یافت  کردند و شهر آرامی  شادی  زمین  قوم و تمامی21 .نشانید

  

   سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و چهل  پادشاه  بود که  ساله  هفت و یوآش24    

   را که ، آنچه  کاهن  یهویاداع  روزهای  در تمامی و یوآش2 . بود  بئرشبعی  ظبیه  مادرش نمود و اسم
 و   و او پسران  گرفت  برایش  دو زن و یهویاداع3 .آورد  می  عمل  بود، به راستخداوند در نظر 
  . تولید نمود دختران
   را جمع  و الویان و کاهنان5 .را تعمیر نمایدخداوند    خانه  کرد که  اراده ، یوآش و بعد از آن4  
   تعمیر خانه  برای  نقره  اسرائیل  روید و از تمامی  یهودا بیرون  شهرهای به«:   گفت  ایشان ، به کرده
  پس6 . ننمودند  تعجیل اما الویان» .د نمایی  کار تعجیل  کنید، و در این جمع   سال  به  خود، سال خدای
   که  نکردی  بازخواست چرا از الویان«:   را گفت ، وی را خوانده)  کهنه (  رئیس ، یهویاداع پادشاه
، از دان  قرار داده  شهادت  خیمه  جهت  به  اسرائیل  و جماعتخداوند   بنده  موسی  را که ای جزیه

  ، و تمامی  کرده  خدا را خراب ، خانه  خبیثه  عتلْیای  پسران زیرا که7 » بیاورند؟ یهودا و اورشلیم
  . بودند  کرده  بعلیم را صرفخداوند    خانه موقوفات
و 9 .د بگذارنخداوند   خانه  دروازه  را بیرون  بسازند و آن  صندوقی  امر فرمود که و پادشاه8  

   قرار داده  بر اسرائیل  خدا در بیابان  بنده  موسی  را که ای  جزیه  ندا دردادند که اورشلیمدر یهودا و 
  ، در صندوق  آورده  شادمانی  را به  آن  قوم  و تمامی  سروران و جمیع10 . بیاورندخداوند  بود، برای

  شد و ایشان  می  آورده اه پادش ، نزد وکالی  الویان  دست  به  صندوق و چون11 .انداختند تا پر شد
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   را خالی ، صندوق  آمده  کهنه  و وکیل رئیس  کاتب پادشاه آنگاه.   بسیار هست  نقره دیدند که می
   بسیار جمع ، نقره  کرده  روز چنین و روز به. گذاشتند  می  جایش ، باز به  را برداشته کردند و آن می

 بودند دادند،   مشغولخداوند   خانه  در کار خدمت  که  آنانی ه را ب  آن  و یهویاداع و پادشاه12 .کردند
   خانه  مرمت  برای  و مسگران  و آهنگرانخداوند   تعمیر خانه  جهت  به  و نجاران  بنایان و ایشان
   رسید و خانه  انجام  به  ایشان  کار پرداختند و کار از دست ها به  عمله پس13.  اجیر نمودندخداوند
   بودند، بقیه  کرده  را تمام  آن و چون14 . ساختند  را محکم ، آن پا داشته بر  اولش  حالت  بهخدا را
 و   خدمت  آالت  یعنی  اسبابخداوند   خانه  برای  آوردند و از آن  و یهویاداع  را نزد پادشاه نقره
  های ، قربانی  یهویاداع ای روزه  ساختند، و در تمامی  طال و نقره ها و قاشقها و ظروف  قربانی آالت

  .گذرانیدند میخداوند    دائما در خانه سوختنی
و او را در 16 . بود  ساله  صد و سی  وفاتش حین، بمرد و   شده  پیر و سالخورده اما یهویاداع15  

  یی او نیکو  خانه  برای  خدا و هم  برای  هم  در اسرائیل  کردند، زیرا که  دفن شهر داود با پادشاهان
  . بود کرده

  آن در   نمودند و پادشاه  را تعظیم  یهودا آمدند و پادشاه ، سروران  یهویاداع و بعد از وفات17  
 و بتها  ، اشیریم  کرده  خود را ترک  پدران  خدای  یهوه  خانه و ایشان18 .  گرفت  گوش  ایشان  به وقت

و او 19 . شد  افروخته ر یهودا و اورشلیم ب شم، خ  ایشان  عصیان  این  سبب  نمودند، و به را عبادت
 دادند، اما   آنها را شهادت  برگردانند و ایشان  یهوه  سوی  را به  فرستاد تا ایشان انبیاء نزد ایشان

  . نگرفتند  گوش ایشان
  ، به  ایستاده  قوم  و او باالی  ساخت  را ملبس  کاهن  یهویاداع  خدا زکریا ابن  روح پس20  

 نخواهید   کامیاب نمایید؟ پس  تجاوز می شما چرا از اوامر یهوه: فرماید  می خدا چنین«:   گفت نایشا
،   نموده  بر او توطئه و ایشان21 ».  است  نموده د، او شما را ترکای  نموده  را ترکخداوند  چونکه. شد

   را که  احسانی ش پادشاه یوآ پس22. سنگسار کردندخداوند    خانه  در صحن  پادشاه  حکم او را به
مرد،   او می و چون.  رسانید  قتل  را به  پسرش  بود، بیاد نیاورد، بلکه  نموده  وی ، به  یهویاداع پدرش
  ». نماید  را ببیند و بازخواست  اینخداوند« :  گفت

،   شده داخل   یهودا و اورشلیم ، به  برآمده  ضد وی  به ، لشکر ارامیان  سال  تحویل و در وقت23  
   دمشق  را نزد پادشاه  ایشان  غنیمت  ساختند، و تمامی  هالک  قوم  را از میان  قوم  سروران جمیع

   دست  به  لشکر بسیار عظیمیخداوند آمدند و   کمی  با جمعیت  لشکر ارام زیرا که24 .فرستادند
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   قصاص  بر یوآش  بودند؛ پس ه کرد  خود را ترک  پدران  خدای  یهوه  نمود، چونکه  تسلیم ایشان
  .نمودند
   سبب  به ، بندگانش) واگذاشتند  سخت  او را در مرضهای زیرا که( از نزد او رفتند  و چون25  
 مرد، او را در شهر  و چون.  کشتند ، او را بر بسترش  انگیخته ، براو فتنه  یهویاداع کاهن  پسران خون

 انگیختند،   بر او فتنه  که و آنانی26 . نکردند  دفن  پادشاهان ه کردند، اما او را در مقبر داود دفن
 و   پسرانش و اما حکایت27 . ریت موآبیه و یهوزاباد، پسر شم  عمونیه زاباد، پسر شمعه: اینانند
   مکتوب  پادشاهان رس تواریخ در مد  خدا، اینک  شد و تعمیر خانه  بر او نازل  که  وحی عظمت
  . شد  پادشاه مصیا در جایش ا ، و پسرش است

  

   در اورشلیم  سال  و نه  شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج امصیا بیست25    

   عمل  پسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه2 . بود  یهوعدان اورشلیمی  مادرش  کرد و اسم پادشاهی
   پدرش  خود را که  شد، خادمان م مستحک  در دستش  سلطنت و چون3 .  کامل  دل به  آورد، اما نه

   تورات  کتاب  نوشته  موجب  به  را نکشت  ایشان اما پسران4 . رسانید  قتل  بودند، به ا کشته ر پادشاه
   جهت  به  نشوند و پسران  کشته  پسران  جهت  به پدران«:  بود  و گفته  امر فرمودهخداوند   که موسی
  ». شود  خود کشته  گناه  جهت  به ر کس ه  نگردند، بلکه  مقتول پدران

 یهودا و   در تمامی  از ایشان  صده  و سرداران  هزاره ، سرداران  کرده و امصیا یهودا را جمع5  
 و   نیزه ، سیصد هزار مرد برگزیده  باالتر شمرده  ساله  را از بیست  مقرر فرمود و ایشان بنیامین

   صد وزنه  به  آزموده  جنگ و صد هزار مرد شجاع6 . تند، یافترف  می  بیرون  جنگ ه ب سپردار را که
 با تو  ، لشکر اسرائیل  پادشاه ای«:  ، گفت  آمده  نزد وی اما مرد خدایی7 .  اجیر ساخت  از اسرائیل نقره

  ه برو و ب  بروی خواهی و اگر می8 .  نیست افرایم  بنی  با تمامی ی یعن  با اسرائیلخداوندنروند زیرا  
   نصرت  زیرا قدرت  خواهد ساخت  مغلوب  دشمنان  خدا تو را پیش  شو؛ لیکن  قوی  جنگ جهت
  ».  با خدا است  ساختن  و مغلوب دادن

» ؟  کنم ، چه ام  داده  لشکر اسرائیل  به  که  نقره  صد وزنه برای«:   مرد خدا گفت امصیا به9  
   را که  امصیا لشکری پس10 ». بدهد تو را بیشتر از این   که قادر استخداوند «:  داد مرد خدا جواب
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 بر   ایشان  خشم  سبب  خود برگردند و از این  جای  به  بودند، جدا کرد که  نزد او آمده از افرایم
  . خود رفتند  جای ، به  گردیده  شد و بسیار غضبناک  افروخته  شدت یهودا به
  ، ده  رسیده  الملح  وادی  برد و به  خود را بیرون قوم،   نموده  را تقویت و امصیا خویشتن11  

   قله  را به  اسیر کرد، و ایشان  هزار نفر دیگر را زنده یهودا ده و بنی12 . سعیر را کشت هزار نفر از بنی
ز  امصیا با  که  فوج  آن و اما مردان13 . جمیعا خرد شدند ه زیر انداختند ک  به  سالع ، از قله  برده سالع

   تاختند و سه  حورون  تا بیت  یهودا از سامره  نروند، بر شهرهای  جنگ  به  بود تا همراهش فرستاده
  . بسیار بردند ، غنیمت هزار نفر را کشته

، آنها را  سعیر را آورده  بنی ، او خدایان  ادومیان  دادن و بعد از مراجعت امصیا از شکست14  
 بر امصیا خداوند   خشم پس15 . آنها سوزانید ، بخور برای موده ن ه و آنها را سجد  خود ساخت خدایان
 خود را از   قوم  را که  قوم  آن چرا خدایان«:  او را بگوید  فرستاد که  نزد وی  شد و نبی افروخته
آیا تو «:  داد ، او را جواب  گفت  وی  را به  سخن  این و چون16 »؟  تو نتوانستند رهانید، طلبیدی دست

  دانم می«:  ، گفت  شده  ساکت  نبی پس» چرا تو را بکشند؟!  شو اند؟ ساکت  ساخته ا مشیر پادشاهر
  ».  مرا نشنیدی  و نصیحت  کار را کردی  این  کند، چونکه  تو را هالک  که  است  خدا قصد نموده که

   اسرائیل و پادشاه ییه  یهوآحاز بن  بن ، نزد یوآش  کرده  یهودا، مشورت  امصیا، پادشاه پس17  
 یهودا   نزد امصیا پادشاه  اسرائیل  پادشاه و یوآش18» .  نماییم بیا تا با یکدیگر مقابله«:  ، گفت فرستاده
   به  پسر من دختر خود را به:  ، گفت  فرستاده  نزد سرو آزاد لبنان شترخار لبنان«:  ، گفت فرستاده

  ، هان گویی می19 .نمود  ، شترخار را پایمال  بود گذر کرده ن در لبنا  که  وحشی اما حیوان.   بده زنی
.  خود برگرد  خانه  به ؟ حال  افتخار نمایی  که  است  تو را مغرور ساخته  و دلت  دادم  را شکست ادوم

  » بیفتید؟  و یهودا همراهت  تا خودت انگیزانی  خود برمی چرا بال را برای
   دشمنان  دست  را به  خدا بود تا ایشان  امر از جانب  این که نداد زیرا  اما امصیا گوش20  
یا  برآمد و او و امص  اسرائیل دشاه پا  یوآش پس21 . را طلبیدند  ادوم  خدایان ونکه نماید، چ تسلیم
و یهودا از حضور 22 . نمودند ، با یکدیگر مقابله است در یهودا   که شمس  یهودا در بیت پادشاه
  یوآش  امصیا ابن  اسرائیل  پادشاه و یوآش23 . خود فرار کرد  خیمه  به ، هر کس  شده زم منه اسرائیل

 حصار  ، چهارصد ذراع  آورده  اورشلیم  و او را به  گرفت  شمس  یهودا را در بیت یهوآحاز پادشاه بن
   ظروفی  و تمامی و نقره طال  و تمامی24 .  ساخت  منهدم  زاویه  تا دروازه  افرایم  را از دروازه اورشلیم
 را   شد و یرغماالن  یافت  پادشاه  خانه های  و در خزانه عوبید ادوم)  بنی( خدا نزد   در خانه را که
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 یهوآحاز   بن  یوآش  یهودا، بعد از وفات  پادشاه یوآش و امصیا ابن25 . کرد  مراجعت  سامره ، به گرفته
   و آخر امصیا، آیا در تواریخ  اول  وقایع و بقیه26 . نمود ی زندگان  سال ، پانزده ل اسرائی پادشاه

  انحرافخداوند    امصیا از پیروی  که و از زمانی27 ؟  نیست  مکتوب  یهودا و اسرائیل پادشاهان
   الکیش  به  فرار کرد و از عقبش  الکیش  به پس.  انگیختند  بر وی  فتنه  در اورشلیم ورزید، بعضی
   در شهر یهودا دفن  آوردند و با پدرانش و او را بر اسبان28 . را در آنجا کشتندفرستادند و او

  .کردند
  

یا  امص  پدرش ، در جای  بود گرفته  ساله  شانزده  یهودا عزیا را که  قوم و تمامی26    

   را برای ن را بنا کرد و آ  بود، ایلوت  خوابیده  با پدرانش  پادشاه و او بعد از آنکه2 . ساختند پادشاه
   در اورشلیم  و دو سال  شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله و عزیا شانزده3 .یهودا استرداد نمود

 هر  پسند بود، موافقخداوند  در نظر  و آنچه4 . بود  اورشلیمی یای یکل  مادرش  نمود و اسم پادشاهی
 خدا بصیر بود، خدا را   در رؤیاهای ه زکریا ک و در روزهای5 . بود، بجا آورد یا کرده امص  پدرش چه
  . ساخت  می طلبید، خدا او را کامیاب  را میخداوند   که طلبید و مادامی می

 و حصار اشدود را   کرد و حصار جت و حصار یبنه  جنگ ، با فلسطینیان  رفته و او بیرون6  
 و  ا او را بر فلسطینیانو خد7 . بنا نمود  اشدود و فلسطینیان ن و شهرها در زمی  ساخت منهدم
 عزیا هدایا دادند و   به و عمونیان8 . داد  نصرت  بودند و بر معونیان  ساکن لوربعج در   که عربانی
 نزد  و عزیا برجها در اورشلیم9 . ت گش  قوی نهایت  بی  گردید، زیرا که  مصر شایع  او تا مدخل اسم

و برجها 10 . گردانید ، آنها را مستحکم کرده حصار بنا  شه و نزد گو  وادی  و نزد دروازه  زاویه دروازه
 و   داشت  و در هامون  کثیر در همواری  مواشی  بسیار کند زیرا که  بنا نمود و چاههای در بیابان
و عزیا 11 . داشت  می دوست را   فالحت ، چونکه  و در بوستانها داشت  در کوهستان  و باغبانان فالحان
   تعداد ایشان رفتند؛ برحسب  می  بیرون  دسته  دسته  محاربه  برای  که  داشت آزموده   جنگ سپاهیان

   بود، آنها را سان  پادشاه  از سرداران  یکی یا که حنن  زیردست  رئیس  و معسیای تب کا  یعیئیل که
 .شصد بود بودند، دو هزار و ش وده آزم  جنگ  شجاعان  سرداران آبا که و عدد تمامی12 .دیدند می
 ضد   را به  پادشاه  بودند که  آزموده  جنگ  هزار و پانصد سپاه ، سیصد و هفت  ایشان و زیر دست13

   تمامی  برای  یعنی  ایشان و عزیا برای14 .کردند  می  مقاتله  تمام با قوت،   نموده  مساعدت دشمنانش

  بیست و ششمفصل / دوم تواریخ ایام کتاب



689 

   را که و منجنیقهایی15 .  مهیا ساخت و کمانها و فالخنهاها ها و خودها و زره لشکر سپرها و نیزه
   حصار برای های  تا آنها را بر برجها و گوشه  ساخت  ماهر بود در اورشلیم  صنعتگران مخترع
   نصرت  شد زیرا که  دور شایع  او تا جایهای  آوازه پس.  بگذارند  بزرگ  تیرها و سنگهای انداختن
  . گردید ، بسیار قوی  یافته عظیمی
   خود خیانت  خدای  یهوه  متکبر گردید و به  هالکتش  او برای  زورآور شد، دل  چون لیکن16  
 او   از عقب  کاهن و عزریای17 . بخور بسوزاند  تا بخور بر مذبح درآمدخداوند   هیکل ، به ورزیده
  دشاه با عزیا پا و ایشان18 . درآمدندخداوند   او هشتاد مرد رشید از کاهنان  شد و همراه داخل

   کار کاهنان  بلکه  کار تو نیستخداوند   بخور برای  عزیا سوزانیدن ای«: ، او را گفتند  نموده مقاومت
 شو زیرا خطا   بیرون  از مقدس پس. اند  شده  بخور تقدیس  سوزانیدن  برای  که  است  هارون پسران
  ».د تو نخواهد بو  عزت  خدا موجب  یهوه  کار از جانب ، و این کردی

   شد و چون ، غضبناک  خود داشت  بخور در دست  سوزانیدن  برای  مجمری  عزیا که آنگاه19  
 بخور   مذبح  پهلوی  بهخداوند   در خانه  حضور کاهنان  به  گردید، برص  افروخته  بر کاهنان خشمش

 بر   برص ند و اینک بر او نگریست  و سایر کاهنان  کهنه  رئیس و عزریای20.  پدید آمد اش بر پیشانی
   بیرون  تعجیل  نیز به  کردند و خودش  بیرون  شتاب  او را از آنجا به پس.  بود  ظاهر شده اش پیشانی
 بود و در   ابرص  تا روز وفاتش و عزیا پادشاه21 . بود او را مبتال ساختهخداوند   ، چونکه رفت

 و   پادشاه ، ناظر خانه  یوتام  بود؛ و پسرش ممنوعخداوند    ماند، زیرا از خانه  مبروص مریضخانه
  .بود  می  زمین  قوم حاکم

 خود   عزیا با پدران پس23 .  و آخر عزیا را نوشت  اول قایع و  بقیه  نبی  آموص و اشعیا ابن22  
 و   است  ابرص  کردند، زیرا گفتند که  دفن  پادشاهان  مقبره  در زمین خوابید و او را با پدرانش

  . شد  پادشاه  در جایش  یوتام پسرش
  

   در اورشلیم  سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  بیست و یوتام27    

   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه2 . بود  دختر صادوق شه یرو  مادرش  نمود و اسم سلطنت
 هنوز   قوم  لیکن نشد  داخلخداوند   هیکل  آورد، اما به  عمل  بود، به  عزیا کرده  پدرش هرآنچه
 بسیار   عمارت  حصار عوفل را بنا نمود و برخداوند اعالی خانه  و او دروازه3 .کردند فساد می
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  و با پادشاه5 . ها و برجها در جنگلها ساخت لعه یهودا بنا نمود و ق و شهرها در کوهستان4 . ساخت
 هزار   و ده  نقره ، صد وزنه  سال  در آن عمون  بنی پس. د آم  غالب ، بر ایشان  نموده  جنگ عمون بنی

 او   مقدار به  همان  به  و سوم  دوم  در سال عمون  او دادند؛ و بنی  هزار کر جو به  و ده کر گندم
 .  ساخت  راست  خویش  خدای  یهوه حضور  زورآور گردید زیرا رفتار خود را به  یوتام پس6 .دادند

 و یهودا   اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ ، اینک  و رفتارش  جنگهایش  و همه  یوتام  وقایع و بقیه7
 . کرد  سلطنت اورشلیم در   سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج و او بیست8.   است مکتوب

  جایش آحاز در   کردند، و پسرش  خود خوابید و او را در شهر داود دفن  با پدران  یوتام پس9
  . نمود سلطنت

  

   پادشاهی  در اورشلیم  سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله و آحاز بیست28    

  های  طریق  به بلکه2 . نیاورد  عمل داود به   پدرش پسند بود، موافقخداوند  در نظر  اما آنچه. کرد
 بخور   هنوم  ابن و در وادی3 .  ریخت لیم بع ، تمثالها نیز برای  نموده  سلوک  اسرائیل پادشاهان

   اخراج یلاسرائ  از حضور بنیخداوند   که هایی  امت  رجاسات  خود را برحسب سوزانید، و پسران
ها گذرانید و بخور   سبز قربانی  بلند و تلها و زیر هر درخت های و بر مکان4 . بود، سوزانید نموده

  .سوزانید
،   داده  او را شکست  ایشان  نمود که  تسلیم  ارام  پادشاه  دست  او را به  خدایش ، یهوه بنابراین5  
 او را   شد که  نیز تسلیم  اسرائیل  پادشاه  دست و به.  بردند  دمشق ، به  از او گرفته  بسیاری اسیران
   جنگی  مردان  ایشان  جمیع  هزار نفر را که  رملیا صد و بیست  بن و فقح6 . داد  عظیمی شکست
  ریو زک7 . بودند  نموده  خود را ترک دران پ  خدای  یهوه ، چونکه  روز در یهودا کشت  در یکبودند،

 بعد   اول  شخص  را که ، و القانه  ناظر خانه ، عزریقام  بود، معسیا پسر پادشاه  افرایمی  مرد شجاع که
  .  بود، کشت از پادشاه
   اسیری  خود به  از برادران  و دختران ان و پسر  هزار نفر زنان  دویست اسرائیل  بنی پس8  

 از  و در آنجا نبی9 . بردند  سامره  را به د و غنیمت گرفتن  از ایشان  بسیاری بردند و نیز غنیمت
   ایشان ، به گشتند آمده  برمی  سامره  به  که  لشکری  استقبال  به  بود که عودید نامخداوند   جانب
   را به باشد، ایشان  می  شما بر یهودا غضبناک  پدران  خدای  یهوه که   جهت  از این اینک«:  گفت
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 شما  و حال10 .شتید، ک  است  رسیده  آسمان  به  که  را با غضبی  نمود و شما ایشان  شما تسلیم دست
 و آیا با خود.  خود سازید  و کنیزان  غالمان  عنف  را به  یهودا و اورشلیم  پسران کنید که  می خیال

 از   را که  مرا بشنوید و اسیرانی ن اآل پس11 ؟  شما نیست  خدای  ضد یهوه ا بهشما نیز تقصیره
  ».باشد بر شما میخداوند    خشم  حدت اید، برگردانید زیرا که  خود آورده برادران
  و  مشلیموت  و برکیا ابن  یهوحانان  عزریا ابن  یعنی افرایم  بنی  از رؤسای  بعضی آنگاه12  

  و به13 . نمودند آمدند، مقاومت  می  جنگ از  که  با آنانی  حدالی  و عماسا ابن  شلوم یحزقیا ابن
؛ و   بر ما هستخداوند ضد   به  تقصیری  اینجا نخواهید آورد زیرا که  را به اسیران «  گفتند که ایشان

   و حدت  است قصیر ما عظیم ت  ما را مزید کنید زیرا که  و تقصیرهای  گناهان خواهید که شما می
  رؤسا و تمامی   را پیش  و غنیمت ، اسیران  لشکریان پس14 ».  است  وارد شده  بر اسرائیل مخش

   را گرفتند و همه ، اسیران  مذکور شد برخاسته  ایشان  اسم  که و آنانی15 . واگذاشتند جماعت
 را  ، ایشان  کرده  ایشان  پای  به  و کفش ساختند ، ملبس  پوشانیده  را از غنیمت  ایشان برهنگان

 اریحا   را به ، ایشان  را بر االغها سوار نموده  ضعیفان ، تمامی  کرده خورانیدند و نوشانیدند و تدهین
  . کردند  مراجعت  سامره ، خود به  رسانیده  باشد نزد برادرانشان  شهر نخل که

  زیرا که17.  کنند ر فرستاد تا او را اعانت آشو ان نزد پادشاه ، آحاز پادشاه  زمان و در آن16  
   بر شهرهای و فلسطینیان18 .بردند  می ، اسیران  داده  شکستآمدند و یهودا را  هنوز می ادومیان
   و تمنه  و سوکو را با دهاتش  و جدیروت  و ایلون  شمس  آوردند و بیت  یهودا هجوم  و جنوبی هامون

   سبب  یهودا را بهخداوندزیرا 19 . شدند ، در آنها ساکن  گرفته تش با دها و جمزو را را با دهاتش
  خیانتخداوند    و به  واداشت  سرکشی  او یهودا را به ، چونکه  ساخت  ذلیل  اسرائیل آحاز، پادشاه

  تقویت را   آورد و وی تنگ   آشور بر او برآمد و او را به  فلناسر، پادشاه  تلْغت پس20 . ورزید عظیمی
 آشور   پادشاه ، به  کرده  را تاراج  و سروران  پادشاه های و خانهخداوند    آحاز خانه زیرا که21 .نداد

  . ننمود داد، اما او را اعانت
 . ورزید  بیشتر خیانتخداوند   به  آحاز پادشاه  بود، همین  آورده  تنگ  او را به و چون22  

  چونکه«:   گذرانید و گفت  بودند، قربانی  داده  او را شکست  که  دمشق  خدایان  برای زیرا که23
 گذرانید تا مرا   خواهم  آنها قربانی  برای  من اند، پس  داده  را نصرت ، ایشان خدایان پادشاهان ارام

 خدا را   خانه و آحاز اسباب24.  شدند  اسرائیل  و تمامی  وی  هالکت اما آنها سبب» . نمایند اعانت
خود در هر   ها برای ، مذبح  را بستهخداوند   خانه  خدا را خرد کرد و درهای  خانه کرد و آالت  جمع
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   خدایان  تا برای  بلند ساخت های  یهودا، مکان  از شهرهای و در هر شهری25 .  ساخت  اورشلیم گوشه
 و   وی  وقایع و بقیه26 . آورد  هیجان  خود را به دران پ  خدای  یهوه  خشم پس.  بخور سوزانند غریب
  پس27 .  است  مکتوب  یهودا و اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ  و آخر او، اینک  اول های  طریق همه

   پادشاهان  مقبره  کردند، اما او را به  دفن  خود خوابید و او را در شهر اورشلیم آحاز با پدران
  . شد ه پادشا  جایش  حزقیا به و پسرش.  نیاوردند اسرائیل

  

   در اورشلیم  سال  و نه  شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج حزقیا بیست29    

 هر   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و او آنچه2.  دختر زکریا بود  ابیه  مادرش  نمود، و اسم سلطنت
  . آورد  عمل  بود، به  داود کرده  پدرش آنچه

 .، آنها را تعمیر نمود  را گشودهخداوند   خانه  خود، درهای لطنت س  اول  از سال  اول و در ماه3  
   الویان ای«:   گفت  ایشان و به5 . کرد  جمع  شرقی  را در میدان ، ایشان  را آورده  و الویان و کاهنان4

،   کرده  خود را تقدیس  پدران  خدای  یهوه  نمایید و خانه  را تقدیس  خویشتن ناآل! مرا بشنوید
 ما   خدای  در نظر یهوه ، آنچه  ورزیده  ما خیانت  پدران زیرا که6 . برید  بیرون  را از قدس اساتنج

   به  تافتند و پشتخداوند   خود را از مسکن ، روی  کرده  آوردند و او را ترک  عمل ناپسند بود به
  های وزانیدند و قربانی کردند و بخور نس ، چراغها را خاموش  را بسته  رواق و درهای7 . دادند آن

 شد   افروخته  بر یهودا و اورشلیمخداوند   خشم پس8 . نگذرانیدند  اسرائیل  خدای قدس در  سوختنی
و 9 .بینید  خود می  چشمان  شما به ه، چنانک  ساخت  و سخریه  و دهشت  تشویش  را محل و ایشان
.  رفتند  اسیری  به  سبب  ما از این و زنان   و دختران  شمشیر افتادند و پسران  ما به  پدران اینک

  پس11 . او از ما برگردد شم خ  تا حدت  عهد ببندم  اسرائیل  خدای  با یهوه  که  دارم  اراده ناآل10
، او   ایستاده  حضور وی  تا به  است  شما را برگزیدهخداوند مورزید زیرا  ، کاهلی  من  پسران ، ای حال

  ».، بخور سوزانید  او شده دمان نمایید و خا را خدمت
 عزریا   بن  و یوئیل  عماسای  بن  محت قهاتیان  از بنی  برخاستند، یعنی  از الویان  بعضی آنگاه12  
   بن  و عیدن  زمه  بن  یوآخ  و از جرشونیان  یهللئیل  و عزریا ابن  عبدی  بن  قیس مراری و از بنی

   یحیئیل  هیمان و از بنی14 .یا زکریا و متن آساف  و از بنی  و یعیئیل  شمری  الیصافان و از بنی13 . یوآخ
   را تقدیس ، خویشتن  کرده  خود را جمع و برادران15.   شمعیا و عزیئیل یدوتون  و از بنی و شمعی
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و 16 . شدند  داخلخداوند   تطهیر خانه  برایخداوند   کالم ، برحسب  پادشاه  فرمان نمودند و موافق
 خداوند   در هیکل  را که  نجاسات  را طاهر ساختند و همه ، آن  رفتهخداوند   خانه  اندرون  به نانکاه

   قدرون  وادی  شهر به ، خارج  را گرفته  آن  آوردند و الویان  بیرونخداوند   خانه  صحن یافتند، به
   رواق  به  ماه ، و در روز هشتم کردند  شروع  نمودنش  تقدیس  به  اول  ماه و در غره17.  بردند بیرون

 را   آن ول ا  ماه ، در روز شانزدهم  نموده  را تقدیسخداوند   روز خانه رسیدند، و در هشتخداوند 
   خانه تمامی«: ، گفتند  شده  قصر داخل  اندرون  به  نزد حزقیا پادشاه پس18 . رسانیدند  اتمام به

 .  طاهر ساختیم  آالتش  را با همه دمه و میز نان تق  اسبابش  و همه  سوختنی  قربانی  و مذبحخداوند
 ما آنها را   ورزید دور انداخت  خیانت  که  حینی  سلطنتش  در ایام  آحاز پادشاه  که  اسبابی و تمامی19

  ». حاضر استخداوند    مذبح  پیش  و اینک  نمودیم دیس، تق مهیا ساخته
 خداوند   خانه ، به  کرده  شهر را جمع  و رؤسای است زود برخ  صبح  حزقیا پادشاه پس20  
   و قدس  مملکت  بز نر آوردند تا برای  و هفت  بره  و هفت  قوچ  گاو و هفت  هفت و ایشان21 .برآمد

 . بگذرانندخداوند    را فرمود تا آنها را بر مذبح  کهنه  هارون و او پسران.  بشود  گناه و یهودا قربانی
 را بر   خون  پاشیدند و قوچها را کشته  بر مذبح  را گرفته ، خون  را کشتند و کاهنان  گاوان پس22

 حضور   را به  گناه  قربانی  بزهای پس23.  پاشیدند  را بر مذبح  خون ها را کشته  پاشیدند و بره مذبح
 را  ، خون ا را کشته آنه و کاهنان24 . خود را بر آنها نهادند  دستهای،  آورده  نزدیک  و جماعت پادشاه

   پادشاه  بشود زیرا که  کفاره  اسرائیل  تمامی  جهت  گذرانیدند تا به  گناه  قربانی  برای بر مذبح
  . بشود  اسرائیل  تمامی  جهت  به  گناه  و قربانی  سوختنی  قربانی  بود که فرموده
   و ناتان اود و جاد، رایی پادشاه د  فرمان  را با سنجها و بربطها و عودها برحسب و او الویان25  

 . بود  او شده  انبیای  دست به خداوند   از جانب  حکم  این  قرار داد زیرا کهخداوند   در خانه نبی
  های  قربانی قیا امر فرمود کهو حز27.  با کرناها ایستادند  داود و کاهنان  با آالت  الویان پس26

   نمودند، سرودهای  شروع  سوختنی  قربانی  گذرانیدن  به  بگذرانند و چون  رابر مذبح سوختنی
   جماعت و تمامی28.  شد ، نواخته  اسرائیل  پادشاه داود،  آالت  را بنا کردند و کرناها در عقبخداوند
   سوختنی تا قربانیشد   کارها می  این  نواختند و همه  سراییدند و کرنانوازان  کردند و مغنیان سجده
،   کرده  رکوع  وی با  حاضرین  و جمیع  شد، پادشاه  تمام  سوختنی های  قربانی و چون29 .ید گرد تمام

   رایی  داود و آساف  کلمات  به  را امر فرمودند که  و رؤسا الویان و حزقیا پادشاه30 . نمودند سجده
  . کردند ، سجده  نموده  خواندند و رکوع  تسبیح  با شادمانی پس.  بخوانند  تسبیحخداوند  برای
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  پس.  نمودید  تقدیسخداوند   را برای  خویشتن حال«:  ، گفت  داده  حزقیا جواب پس31  
  ها و ذبایح  قربانی  جماعت آنگاه» . بیاوریدخداوند   خانه  تشکر به ها و ذبایح ، قربانی  آمده نزدیک

   سوختنی های و عدد قربانی32 . آورد  سوختنی های  بود قربانی  از دل راغب تشکر آوردند و هر که
   برای  سوختنی های  اینها قربانی همه.  بود  بره  و دویست  آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ  جماعت که

 بودند و   کم  کاهنان و چون34 .هزار گوسفند بود  ششصد گاو و سه و عدد موقوفات33 . بودخداوند
دند  را مدد کر ، ایشان  الویان  ایشان ادر نبودند، برادران ق  سوختنی های  قربانی  همه  کندن  پوست به

  قدیس ت  برای  از کاهنان  الویان  دل  نمودند زیرا که  خود را تقدیس شد و تا کاهنان تا کار تمام
   ریختنی  و هدایای  سالمتی  ذبایح  نیز با پیه  سوختنی های و قربانی35 .تر بود  خود مستقیم نمودن
   قوم و حزقیا و تمامی36 . شد آراستهخداوند    خانه  خدمت پس. ، بسیار بود  سوختنی ربانی هر ق برای
  . شد  واقع  امر ناگهان  بود زیرا این  را مستعد ساخته  خدا قوم  کردند چونکه شادی

  

   و منسی  افرایم  نیز به  و یهودا فرستاد و مکتوبات  اسرائیل و حزقیا نزد تمامی30    

.  دارند  نگاه  اسرائیل  خدای  یهوه  را برای  بیایند و عید فصح  اورشلیم  بهخداوند   خانه ا به ت نوشت
 را  ح عید فص  بودند که  کرده  مشورت  در اورشلیم  جماعت  و تمامی  و سرورانش  پادشاه زیرا که2

   خود را تقدیس د زیرا کاهنان دارن  را نگاه  نتوانستند آن  در آنوقت چونکه3 . دارند  نگاه  دوم در ماه
 پسند   جماعت  و تمامی دشاه نظر پا  امر به و این4 . بودند  نشده  جمع  در اورشلیم  و قوم  ننموده کافی
   را برای  بیایند و فصح  ندا نمایند که  تا دان  از بئرشبع  اسرائیل  در تمامی  قرار دادند که پس5 .آمد
   مکتوب  که  طوری  را به  آن  بود که  مدیدی  برپا نمایند، زیرا مدت رشلیم در او  اسرائیل  خدای یهوه
  .  بودند  نداشته ، نگاه است

   تمامی  به  پادشاه  فرمان ، برحسب  و سرورانش  پادشاه  از جانب  با مکتوبات  شاطران پس6  
 باز   و اسرائیل  و اسحاق  ابراهیم دای، خ  یهوه  سوی  به اسرائیل  بنی ای«: ، گفتند  و یهودا رفته اسرائیل
 و   پدران و مثل7 . نماید اید، رجوع  آشور رسته ان پادشاه  از دست  شما که  بقیه  نمایید تا او به گشت

   دهشت  را محل  ایشان  ورزیدند، مباشید که  خیانت  خویش  پدران  خدای  یهوه  به  خود که برادران
 نزد   مسازید بلکه  خود را سخت  خود گردن  پدران  مثل پس8.   است بینید گردانیده  می چنانکه
  ، یهوه  شده  داخل  است  نموده باد تقدیس را تا ابداآل  آن  او که  قدس ه نمایید و ب  تواضعخداوند
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  بازگشتخداوند    سوی زیرا اگر به9 . او از شما برگردد  خشم  تا حدت نمایید  خود را عبادت خدای
 و   خواهند یافت اند، التفات  برده  اسیری  را به  ایشان  که  نظر آنانی  شما به  و پسران ید، برادراننمای
   سوی  و اگر به  است  و رحیم  شما مهربان  خدای  یهوه  خواهند نمود، زیرا که  مراجعت  زمین  این به

  ». خود را از شما بر نخواهد گردانید  نمایید روی او بازگشت
  شان بر ای  گذشتند، لیکن  تا زبولون  و منسی  افرایم  شهر از زمین  شهر به  شاطران پس10  

   اورشلیم ، به  نموده ضع توا  و زبولون  از اشیر و منسی اما بعضی11 .نمودند  می استهزا و سخریه
 را   سرورانش و  پادشاه  بخشد تا فرمان  دل  را یک  ایشان  خدا بر یهودا بود که و دست12 .آمدند
  . بجا آورندخداوند   کالم موافق

 شدند و   جمع  دوم  عید فطیر در ماه  داشتن  نگاه  برای  در اورشلیم  عظیمی  گروه پس13  
   کردند و همه  بود خراب  در اورشلیم  را که هایی ، مذبح و برخاسته14 . شد ، بسیار بزرگ جماعت
   را ذبح  فصح  دوم  ماه و در چهاردهم15 .ند انداخت  قدرون ادی و ، به  کرده  بخور را خراب های مذبح

   خانه  به  سوختنی های  نمودند و قربانی ، خود را تقدیس  کشیده  خجالت  و الویان کردند و کاهنان
 مرد خدا   موسی  تورات  برحسب  خویش  ترتیب  خود به  در جایهای پس16 . آوردندخداوند

   از جماعت  بسیاری زیرا چونکه17 .، پاشیدند  گرفته ویان ال  را از دست ون خ ایستادند و کاهنان
 هر   جهت  را به  فصح های  قربانی  مأمور شدند که  بودند، الویان  ننموده  خود را تقدیس بودند که

  از قوم   عظیم زیرا گروهی18 . کنند  تقدیسخداوند   را برای  نمایند و ایشان  بود، ذبح  طاهر نشده که
   را خوردند لکن  بودند؛ و معهذا فصح  طاهر نشده  و یساکار و زبولون  و منسی  بسیار از افرایم یعنی
، هر  مهربانخداوند « 19 : ، گفت  دعا کرده  ایشان ا برای بود، زیرا حزقی  شده  نوشته  آنچه  موافق نه

 نماید بیامرزد،   را طلب  خویش  پدران ی خدا  یهوه  خود را مهیا سازد تا خدا یعنی  دل  را که کس
  پس21.  را شفا داد ، قوم  نموده  حزقیا را اجابتخداوندو 20 ». نباشد  قدس  طهارت  موافق رچهاگ

و .  داشتند  نگاه  عظیم  شادی  روز به  حاضر بودند، عید فطیر را هفت  در اورشلیم  که اسرائیل بنی
   جمیع و حزقیا به22 .گفتند  حمد میخداوند   تسبیح  آالت  روز به  به را روزخداوند   و کاهنان الویان
 عید را   روز مرسوم  هفت پس.   دالویز گفت نیکو ماهر بودند، سخنانخداوند    در خدمت  که الویانی

  . خواندند  خود را تسبیح  پدران  خدای ، یهوه  گذرانیده  سالمتی خوردند و ذبایح
 روز   هفت پس.  دارند  روز دیگر نگاه  عید را هفت  کردند که  مشورت  جماعت و تمامی23  

   هزار گوسفند به  یهودا هزار گاو و هفت زیرا حزقیا، پادشاه24 . داشتند  نگاه گر را با شادمانیدی
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   از کاهنان  بخشیدند و بسیاری  جماعت  هزار گوسفند به  هزار گاو و ده  بخشید و سروران جماعت
 از   که  گروهی  و تمامی  و الویان  یهودا و کاهنان  جماعت و تمامی25 . نمودند  را تقدیس خویشتن
   بودند، شادی در یهودا ساکن)  که غریبانی( آمدند و   اسرائیل  از زمین  که  آمدند و غریبانی اسرائیل
   اسرائیل  داود، پادشاه ن ب  سلیمان  از ایام  نمود زیرا که  رخ  در اورشلیم  عظیمی و شادی26. کردند
 دادند و آواز   را برکت ، قوم  برخاسته  کهنه  الویان پس27 . بود  نشده  واقع  در اورشلیم ن ای مثل

  . رسید  آسمان  او به  قدس  مسکن  به  ایشان  گردید و دعای  مستجاب ایشان
  

 یهودا حاضر  ی در شهرها  که  اسرائیلیانی  شد، جمیع  تمام  همه  این و چون31    

 بلند و مذبحها را از   نمودند و مکانهای  را قطع ، تمثالها را شکستند و اشیریم  رفته بودند بیرون
   به  هر کس اسرائیل  بنی  تمامی پس.  ساختند  منهدم  بالکل  و منسی  و افرایم  یهودا و بنیامین تمامی
  . خود برگشتند  شهرهای  به  خویش ملک

 از   هر کس  قرار داد که  ایشان  اقسام  را برحسب  و الویان  کاهنان های هو حزقیا فرق2  
 و تشکر و   و خدمت  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  خود برای  خدمت  موافق  و الویان کاهنان
   برای  خاصش  را از اموال  پادشاه و حصه3 .حاضر شوندخداوند    اردوی های  دروازه  به تسبیح
   سوختنی های  و قربانی  و شام  صبح  سوختنی های  قربانی  برای  کرد، یعنی  معین  سوختنی های قربانی
 در   که  قومی و به4 . بود  مکتوبخداوند   در تورات  آنچه ها و هاللها و موسمها برحسب سبت

   مواظبخداوند   شریعت ه را بدهند تا ب  و الویان  کاهنان  حصه  بودند، امر فرمود که  ساکن اورشلیم
  .باشند

   محصول  و تمامی  و عسل  و روغن  و شیره  نوبر گندم اسرائیل  شد، بنی  امر شایع  این و چون5  
 در   و یهودا که اسرائیل و بنی6 . آوردند  کثرت  چیز را به ر همه دادند و عش  فراوانی  را به زمین

   خدای  یهوه  برای  که  و عشر موقوفاتی  و گوسفندان ن بودند نیز عشر گاوا  یهودا ساکن شهرهای
  ها شروع  توده  ساختن  به  سوم و در ماه7 . نمودند  توده ، آنها را توده ه بود آورد  شده  وقف ایشان

ها را دیدند،   آمدند و توده  حزقیا و سروران و چون8 . کردند  آنها را تمام  هفتم ماهنمودند، و در 
ز ها ا  توده و حزقیا درباره9.   خواندند  را مبارک  او اسرائیل  خواندند و قوم متبارک را خداوند
 داد و   بود او را جواب  صادوق  از خاندان  که  کهنه و عزریا رئیس10 . نمود  سؤآل  و الویان کاهنان
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 و   و سیر شدیم دیم کردند، خور شروعخداوند    خانه  هدایا برای  آوردن  به  قوم  که از وقتی«:  گفت
  ، این  است  مانده  باقی  و آنچه  است  داده  خود را برکت  قومخداوند، زیرا   گذاشتیم  باقی بسیاری

  ».  است مقدار عظیم
و هدایا و 12 . مهیا سازند و مهیا ساختندخداوند   انبارها در خانه  حزقیا امر فرمود که پس11  

 بود و   بر آنها رئیس  الوی  گذاشتند و کوننیای  امانت کان را در آنها در م عشرها و موقوفات
 و   و یوزاباد و ایللئیل  و یریموت  و عسائیل  و عزریا و نحت و یحیئیل13.   اثنین  ثانی  شمعی برادرش

 کوننیا و   خدا زیر دست  خانه  و عزریا رئیس  حزقیا پادشاه  تعیین یسمخیا و محت و بنایا برحسب
 خدا   بود ناظر نوافل  شرقی  دروازه  دربان  که  الوی  یمنه  ابن و قوری14 . وکالء شدند عی شم برادرش

 و   و منیامین  او عیدن و زیردست15 . نماید م را تقسی  مقدس  و موقوفاتخداوند  شد تا هدایای
   برادران ند تا به مقرر شد  امانتی های  وظیفه  به  کاهنان  و شمعیا و امریا و شکنیا در شهرهای یشوع

   یومیه  بر حصه عالوه16 برسانند،   ایشان های  فرقه ، برحسب  کوچک  و خواه  بزرگ خود، خواه
   خانه  به  که  آنانی  همه  و باالتر یعنی  ساله بودند، از سه  شده ها شمرده امهن  در نسب  که ذکوری
 ،  ایشان های  فرقه  برحسب ایشان  های یفه در وظ  ایشان های  خدمت شدند، برای  می داخل خداوند

 و از   ایشان  آبای  خاندان  برحسب  بود، از کاهنان  شده ها شمرده  نامه  در نسب  که آنانی)  و حصه(17
  جمیع)  حصه(و 18 ،  ایشان های  فرقه  برحسب ایشان  های  و باالتر در وظیفه  ساله  از بیست الویان
 بودند،   شده ها شمرده نامه  در نسب  جماعت  در تمامی  که  ایشان  و دختران ن و پسرا  و زنان اطفال
   که  کهنه  هارون  پسران و نیز برای19 . نمودند  را تقدیس  خود خویشتن  امانتی های  در وظیفه پس

ند تا  شد  خود معین  نامهای  شهر به ، شهر به  بودند، کسان  خود ساکن  شهرهای  حوالی در زمینهای
  .ها بدهند  بودند، حصه  شده ها شمرده نامه  در نسب  که  الویانی  همه  و به  کهنه  ذکوران  همه به

کو و  نی  خدایش  در نظر یهوه  نمود و آنچه  اینطور عمل  یهودا به  حزقیا در تمامی پس20  
   و اوامر برای  شرایع خدا و در  خانه  در خدمت  که و در هر کاری21 . بود بجا آورد پسند و امین

  . گردید  آورد و کامیاب  عمل  خود به  دل  تمامی  را به  نمود، آن  خود اقدام  خدای طلبیدن
  

 یهودا  ، به  آشور آمده پادشاه ، سنخاریب ،  امانت  امور و این و بعد از این32    

و 2.  نماید  خود مفتوح راینها را ب آ  که ، خواست  حصاردار اردو زده  ضد شهرهای  شد، و به داخل
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 و   با سرداران آنگاه3 دارد،   با اورشلیم  قصد مقاتله و  است  آمده  سنخاریب  حزقیا دید که چون
   اورا اعانت پس. د نماید شهر را مسدو  بیرون های  چشمه  آب  کرد که  خود مشورت شجاعان
 بود مسدود   جاری  زمین  از میان  را که ها و نهری  چشمه ، همه  شده  جمع  بسیاری و خلق4 .کردند

   را تقویت  خویشتن پس5»  بیابند؟  فراوان  بیایند و آب آشور چرا باید پادشاهان«: کردند، و گفتند
   را تا برجها بلند نمود و حصار دیگری  بود، تعمیر نمود و آن  شکسته  حصار را که ، تمامی داده

و 6 .  ساخت  بسیاری ها و سپرهای لحه نمود و اس شهر داود مستحکم بنا کرد و ملو را در   آن بیرون
  ، سخنان  کرده  شهر جمع  نزد دروازه  وسیع  را در جای  و ایشان  گماشت  بر قوم  جنگی سرداران

   با وی  که  جمیعتی  آشور و تمامی و از پادشاه!  باشید دلیر و قوی « که7  گفت  ایشان ویز بهدال
با او 8. باشد تر می  قوی  است  با وی  از آنکه  با ماست زیرا آنکه!  مشوید  و هراسان نهستند، ترسا

» . کند  ما جنگ  دهد و در جنگهای  تا ما را نصرت  ما است  خدای  و با ما یهوه  است  بشری بازوی
  . یهودا اعتماد نمودند  حزقیا پادشاه  بر سخنان  قوم پس

 با   فرستاد و خودش  اورشلیم  خود را به  آشور، بندگان پادشاه،   سنخاریب و بعد از آن9  
   در اورشلیم  که یهودا  یهودا و تمامی  حزقیا پادشاه  به  بودند که  در برابر الکیش  حشمتش تمامی

ر  د  چیز اعتماد دارید که بر چه: فرماید  می  آشور چنین  پادشاه سنخاریب«10 :بودند، بگویند
   به  و تشنگی کند تا شما را با قحط آیا حزقیا شما را اغوا نمی11 مانید؟  می رشلیم در او محاصره

 خواهد داد؟   آشور رهایی  پادشاه  ما، ما را از دست  خدای یهوه: گوید  می  نماید که  تسلیم موت
   امر نفرموده یم یهودا و اورشل ، و به  نساخته  او را منهدم  بلند و مذبحهای  حزقیا مکانهای آیا همین12

 و   من دانید که آیا نمی13  بخور بسوزانید؟  نمایید و بر آن  سجده  مذبح  یک  پیش  که  است و نگفته
   قدرتی  کشورها هیچ  آن های  امت ؟ مگر خدایان ایم  کرده  کشورها چه  طوایف  همه  به پدرانم

   که هایی  امت  این  خدایان  از همه یک  کدام14 برهانند؟   من  خود را از دست ن زمی داشتند که
 شما قادر   بود تا خدای  من  خود از دست  قوم اند، قادر بر رهانیدن  ساخته  آنها را هالک  من پدران

   ندهد و شما را به ، حزقیا شما را فریب  حال پس15  دهد؟  رهایی  من  شما را از دست باشد که
 قادر  ها و ممالک  امت  جمیع  خدا از خدایان د منمایید، زیرا هیچاینطور اغوا ننماید و بر او اعتما

   خدای'  اولی  طریق  به  دهد، پس  رهایی  پدرانم  و از دست  من  خود را از دست  قوم  که  است نبوده
  ». نخواهد رهانید  من شما شما را از دست
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 نیز  و مکتوبی17 . حزقیا گفتند اش ه ضد بند  و به خدا  ضد یهوه  به  زیاده  سخنان و بندگانش16  
   خدایان چنانکه«:  ، گفت  زده  حرف  ضد وی  نمود و به  را اهانت  اسرائیل  خدای ، یهوه نوشته
 را از   خویش  حزقیا قوم  خدای  ندادند، همچنین  رهایی  من  خود را از دست  کشورها قوم های امت
 بر دیوار بودند، ندا   که  اورشلیم  اهل  یهود به  زبان بلند به آواز  و به18 ».خواهد رهانید ن  من دست

   مثل  اورشلیم  خدای و درباره19 .، شهر را بگیرند  ساخته  و مشوش  را ترسان در دادند تا ایشان
  . گفتند باشند، سخن  می  آدمیان  دست  مصنوع  که  جهان های  امت خدایان
   آسمان  سوی  این دعا کردند و به  درباره  نبی  آموص  و اشعیاء ابن  حزقیا پادشاه پس20  

 در   را که  و رؤسا و سرداران  جنگی  شجاعان ، همه  فرستاده ای  فرشتهخداوندو 21. فریاد برآوردند
و .  نمود  خود مراجعت  زمین  به  شرمنده  و او با روی  ساخت  آشور بودند، هالک  پادشاه اردوی
   او را در آنجا به بودند،  آمده  بیرون  از صلبش  که  شد، آنانی  داخل  خویش  خدای  خانه  به چون

 آشور و از   پادشاه  سنحاریب  را از دست  اورشلیم  حزقیا و سکنهخداوند  پس22 .شمشیر کشتند
  رای ب  اورشلیم  هدایا به و بسیاری23 . نمود  نگاهداری  را از هر طرف ، ایشان  داده  رهایی  همه دست
  ها محترم  امت  نظر همه  به  یهودا آوردند و او بعد از آن  حزْقیا پادشاه  و پیشکشها برایخداوند

  .شد
   دعا نمود، او با ویخداوند نزد  اما چون.  شد  موت  به  حزقیا بیمار و مشرف  ایام و در آن24  
 ننمود   بود، عمل  شده  داده  وی  به که   احسانی  حزْقیا موافق لیکن25 .اد د  را عالمتی  کرد و وی تکلم

  اما حزقیا با ساکنان26 . گردید  افروخته هودا و اورشلیم بر او و ی  مغرور شد و غضب زیرا دلش
  . نشد  نازل  حزقیا بر ایشان در ایام خداوند   نمود، لهذا غضب  تواضع ، از غرور دلش اورشلیم
 و طال و   نقره  خود مخزنها برای  جهت  و به  داشت  بسیار عظیمی  و حشمت و حزقیا دولت27  
   محصوالت و انبارها برای28 .  ساخت  نفیسه  اسباب و هر گونه و سپرها   گرانبها و عطریات سنگهای
 خود   جهت و به29. ها  گله  جهت  و آغلها به  بهایم  انواع  و آخرها برای  و روغن  و شیره از گندم

  بسیار فراوان  های  نمود زیرا خدا اندوخته  بسیار تحصیل های ها و رمه  گله  و مواشی شهرها ساخت
   به  راست  راه  را به ، آن  را مسدود ساخته  جیحون  آب  عالی  حزقیا منبع و همین30 . او عطا فرمود به

ر ایلچیان اما در ام31 . شد  کامیاب  اعمالش تمامی حزقیا در  پس.  شهر داود فرود آورد  غربی طرف
   بود پرسش  ظاهر شده  در زمین  که  آیتی  بودند تا درباره  شده  فرستاده  نزد وی  که  بابل سرداران

  . بود بداند  در دلش اید و هر چه نم  تا او را امتحان نمایند، خدا او را واگذاشت
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   و در تواریخ  نبی آموص  اشعیا ابن  در رؤیای  او اینک  حزقیا و حسنات  وقایع و بقیه32  
   مقبره  خود خوابید و او را در بلندی  حزقیا با پدران پس33 .  است  مکتوب  یهودا و اسرائیل پادشاهان
 نمودند؛ و   اکرام  وفاتش  او را در حین  اورشلیم  یهودا و ساکنان  کردند؛ و تمامی  داود دفن پسران
  . نمود  سلطنت  در جایش  منسی پسرش

  

   در اورشلیم  سال  و پنج  شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله ازده دو منسی33    

آنها را از  خداوند که  هایی  امت  رجاسات  ناپسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه2 . نمود سلطنت
   حزقیا خراب  پدرش  بلند را که زیرا مکانهای3 . نمود  بود، عمل  کرده  اخراج لاسرائی حضور بنی

 لشکر   تمامی  و به ها بساخت  برپا کرد و اشیره  بعلیم بود، بار دیگر بنا نمود و مذبحها برای  کرده
  اش  درباره نمود که  بناخداوندها در خانه  و مذبح4 . کرد ، آنها را عبادت  نموده ده سج آسمان
   لشکر آسمان  تمامی رایها ب و مذبح5 ». ابد خواهد بود  تا به اورشلیم در   من اسم«:  بود  گفتهخداوند

 گذرانید و   از آتش  هنوم  ابن  خود را در وادی و پسران6 . بنا نمودخداوند   خانه در هر دو صحن
نمود و در نظر   می  مراوده  و جادوگران  اجنه کرد و با اصحاب  می  و جادوگری  و افسونگری فالگیری
   ساخته  را که  بت  شده  ریخته و تمثال7 . آورد جان هی  او را به ، خشم ه بسیار ورزید  شرارتخداوند

  در این«:  بود  گفته  سلیمان  پسرش  داود و به  خدا به اش  درباره  که  برپا داشتخداوند  بود، در خانه
 ابد قرار   را تا به خود ، اسم ام  برگزیده اسرائیل  بنی  اسباط  را از تمامی  آن  که  و در اورشلیم خانه
   نخواهم ، بار دیگر آواره ام  شما ساخته  مقر پدران  که  را از زمینی  اسرائیل و پایهای8 . داد همخوا

   تمامی برحسب  و ام  امر فرموده  ایشان  به  هر آنچه  نمایند تا برحسب  توجه  که  شرطی گردانید، به
  ، یهودا و ساکنان اما منسی9 ».یند نما ، عمل ام  داده  موسی  دست  به  که  و احکامی  و فرایض شریعت
 بود، بدتر رفتار   کرده  هالک اسرائیل  بنی  پیشخداوند   که هایی  را اغوا نمود تا از امت اورشلیم
  .نمودند
خداوند   پس11 .نگرفتند   گوش  نمود، اما ایشان  او تکلم  قوم  و به  منسی بهخداوندو 10  
   بابل نجیرها بستند و به ز ، او را به  را با غلها گرفته ورد و منسی آ  لشکر آشور را بر ایشان سرداران
   خویش پدران   حضور خدای  نمود و به  خود را طلب  خدای  بود، یهوه  در تنگی و چون12 .بردند
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   او را شنید و به ، تضرع  نموده  را اجابت  نمود وی  از او مسألت و چون13 . نمود بسیار تواضع
  .  خدا است  یهوه  که  دانست  منسی  باز آورد؛ آنگاه  اورشلیم ه ب مملکتش
   دروازه  تا دهنه  در وادی  جیحون  غربی  طرف  شهر داود را به  حصار بیرونی و بعد از این14  
   بر همه  جنگی  و سرداران  را بسیار بلند ساخت ، آن  کشیده  گرداگرد عوفل  بنا نمود و دیواری ماهی

 مذبحها را   و تمامیخداوند   را از خانه  و بت  بیگانه و خدایان15 .حصاردار یهودا قرار داد  شهرهای
  و مذبح16 .  ریخت ، آنها را از شهر بیرون  بود برداشته  ساخته  و در اورشلیمخداوند   خانه  در کوه که

   یهوه ا را امر فرمود که گذرانیدند و یهود  و تشکر بر آن  سالمتی ، ذبایح را تعمیر نمودهخداوند 
   فقط گذرانیدند لیکن  می  بلند قربانی  هنوز در مکانهای اما قوم17 . نمایند  را عبادت  اسرائیل دایخ

  . خود  خدای  یهوه برای
   یهوه  اسم  به  که  رائیانی  خود کرد و سخنان  نزد خدای  که  و دعایی  منسی  وقایع و بقیه18  
 او و  و دعای19 .  است  مکتوب  اسرائیل پادشاهان   در تواریخ  او گفتند، اینک  به  اسرائیل خدای

ها و   و اشیره  بلند در آنها ساخت  مکانهای  که  و جایهایی  و خیانتش  گناه  و تمامی شدنش مستجاب
 با  سی من پس20 .  است  مکتوب  در اخبار حوزای ک برپا نمود، این شدنش  از متواضع  قبل  که بتهایی
  . شد  پادشاه  در جایش  آمون  کردند و پسرش  دفن  خودش  خود خوابید و او را در خانه پدران

  و آنچه22.  کرد  پادشاهی  در اورشلیم سال شد و دو   پادشاه  بود که  و دو ساله  بیست آمون21  
   برای آورد؛ و آمون   عمل  بود، به  کرده  منسی  پدرش  آنچه  ناپسند بود، موافقخداونددر نظر 

 حضور  و به23 .کرد  ، آنها را پرستش  گذرانیده  بود، قربانی  ساخته  منسی  پدرش  که  بتهایی جمیع
   عصیان  و زیاده  زیاده  آمون  این  بود، بلکه  نموده  تواضع  منسی  پدرش  ننمود، چنانکه  تواضعخداوند
 را   کسانی  همه  زمین و اهل25 . کشتند  خودش  در خانه، او را  بر او شوریده  خادمانش پس24 .ورزید

   به  یوشیا را در جایش  پسرش  زمین  رسانیدند و اهل  قتل  بودند، به  شوریده  پادشاه  بر آمون که
  . کردند  نصب پادشاهی

  

   سلطنت  و یکسال  سی شلیم شد و در اور  پادشاه  بود که  ساله یوشیا هشت34    

   پدر خود داود سلوک های  طریق  آورد و به  عمل  پسند بود، بهخداوند در نظر  چهو آن2 .نمود
 هنوز   که  خود، حینی  سلطنت  هشتم و در سال3 . نورزید  انحراف  یا چپ  راست ف طر ، به نموده
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ودا و  یه  طاهر ساختن  به  دوازدهم  کرد و در سال  پدر خود داود شروع  خدای  طلبیدن  بود، به جوان
   حضور وی  را به  بعلیم های و مذبح4 .ها و تمثالها و بتها آغاز نمود  بلند و اشیره های  از مکان اورشلیم
  ها و تمثالها و بتهای  نمود، و اشیره  بر آنها بود قطع  را که  شمس  ساختند، و تماثیل منهدم
  ها قربانی آن  برای  که آنانی   قبرهای ، بر روی ، و آنها را خرد کرده  را شکست شده ریخته
 یهودا و  پس.  سوزانید  خودشان های  را بر مذبح  کاهنان و استخوانهای5 .گذرانیدند، پاشید می

   که هایی  نیز در خرابه  نفتالی'  حتی  و شمعون  و افرایم  منسی و در شهرهای6 . را طاهر نمود اورشلیم
،  ها و تمثالها را کوبیده  و اشیره  ساخت ها را منهدم  مذبحو7 ). کرد همچنین( آنها بود  هر طرف  به
  . کرد  مراجعت  اورشلیم ، به  نموده  قطع  اسرائیل  زمین  را در تمامی  شمس  تمثالهای  کرد و همه نرم

   بن  بود، شافان  را طاهر ساخته  و خانه  زمین  خود، بعد از آنکه  سلطنت  هجدهم و در سال8  
 خود   خدای  یهوه  تعمیر خانه  نگار را برای  یوآحاز وقایع  بن  شهر و یوآخ یا رئیسیا و معساصل

  ، و الویان  شده  خدا درآورده  خانه  به  را که ای  آمدند و نقره  کهنه  رئیس و نزد حلقیای9 .فرستاد
 و   یهودا و بنیامین امی و تم  اسرائیل  بقیه  و تمامی  و افرایم  منسی  را از دست ، آن مستحفظان آستانه

   بر خانه  که  سرکارانی  دست  را به و آن10.  نمودند  او تسلیم  بودند، به  کرده  جمع  اورشلیم ساکنان
  کردند، به  کار میخداوند   در خانه  که هایی  عمله  را به  بودند، سپردند تا آن  شده گماشتهخداوند 

 و   تراشیده  دادند تا سنگهای  و بنایان  نجاران  را به  آن پس11 . بدهند  و تعمیر خانه  اصالح هتج
 بودند،   کرده  یهودا آنها را خراب  پادشاهان  که هایی  خانه  اردیها و تیرها برای  جهت  به چوب
کردند،   می  نظارت  که  ایشان و سرکاران. آوردند  بجا می  امانت ، کار را به  مردان و آن12. بخرند
  که هر   بودند، و نیز از الویان قهاتیان  از بنی  و زکریا و مشالم مراری  از بنی  الویان عوبدیای و  یحت

  ای  در هر گونه  که  آنانی  و وکالء بر همه  حماالن  ناظران و ایشان13 . ماهر بود  موسیقی  آالت به
  . بودند ربانان و د  و سرداران  کاتبان  داشتند بودند، و از الویان ، اشتغال خدمت
،   کاهن بردند، حلقیای  می  بود، بیرون  شده آوردهخداوند    خانه  به  را که ای  نقره و چون14  
 را   کاتب و حلقیا شافان15 .دا کردبود، پی)   شده نازل (  موسی  واسطه  به  را کهخداوند   تورات کتاب
.  داد  شافان  را به  کتاب ا آنو حلقی» . ام یافتهد خداون   را در خانه  تورات کتاب«:  ، گفت  کرده خطاب

   دست  به هر آنچه«:  ، گفت  خبر رسانیده  پادشاه  برد و نیز به  را نزد پادشاه  کتاب  آن و شافان16
 شد،   یافتخداوند   در خانه  را که ای و نقره17 ».آورند  را بجا می  آن ست ا  شده  سپرده بندگانت
 را   کاتب پادشاه و شافان18 .ها دادند  عمله  دست  و به اران سرک  دست  را به و آن آوردند  بیرون
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   حضور پادشاه  را به  آن  شافان پس» .  است  داده  من  به  کتابی  کاهن حلقیای«:  ، گفت خبر داده
  .خواند

 و   کاهن لقیای، ح و پادشاه20 . خود را درید  را شنید، لباس ات تور  سخنان  پادشاه و چون19  
 : ، گفت  را امر فرموده  پادشاه  و عسایا خادم  کاتب  میکا و شافان  بن  و عبدون  شافان  بن اخیقام

   کتاب  در این  که  سخنانی  و یهودا درباره  اسرائیل  بقیه  و برای  من  برایخداوندبروید و از «21
  باشد چونکه  می ، عظیم  است  شده ر ما ریخته ب کهخداوند   نمایید زیرا غضب شود، مسألت  می یافت
 ». ننمودند  عمل  است  مکتوب تاب ک  در این  هر آنچه  نداشتند و به  را نگاهخداوند   ما کالم پدران

   حسره  بن  توقهه  بن  شلوم  زن  نبیه  را امر فرمود، نزد حلده  ایشان  پادشاه  که  حلقیا و آنانی پس22
  و او به23 . گفتند  سخن  مضمون  او را بدین بود و  ساکن  اورشلیم  دوم  و او در محلهدار رفتند، لباس
   است فرستاده   شما را نزد من  که  کسی به: فرماید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«:   گفت ایشان
   رسانید، یعنی هم خوا  و ساکنانش  مکان  بر این  بالیی  من اینک: فرماید  می  چنینخداوند24 :بگویید
  چونکه25.   است  یهودا خواندند، مکتوب  حضور پادشاه  را به  آن  که  کتاب  در این  که  لعنتهایی همه

   مرا به  خود خشم  دستهای  اعمال  تمامی  دیگر بخور سوزانیدند تا به  خدایان ، برای  کرده مرا ترک
   به لیکن26.   نخواهد پذیرفت ، خاموشی  شده فروخته ا  مکان  بر این  من  غضب  بیاورند؛ پس هیجان
   خدای یهوه: ، بگویید  است  فرستادهخداوند نمودن از   مسألت  جهت  شما را به  یهودا که پادشاه
   کالم  که  بود و هنگامی  تو نرم  دل چونکه27 ، ای  شنیده  که  سخنانی درباره: فرماید  می  چنین اسرائیل
   حضور من  و به  نمودی  تواضع ، در حضور وی  شنیدی  و ساکنانش  مکان  این بارهرا درخداوند 
 نیز تو  من: گوید میخداوند   ، بنابراین  گریستی  حضور من  و به  خود را دریدی ، لباس  شده متواضع

  متی سال  کرد و در قبر خود به  خواهم  جمع  تو را نزد پدرانت  من اینک28 .  فرمودم را اجابت
 نخواهد  رسانم  می  و ساکنانش  مکان  بر این  من  بال را که  تو تمامی  شد، و چشمان  خواهی گذارده

  . آوردند  جواب  نزد پادشاه  ایشان پس» .دید
   و تمامی و پادشاه30.  کردند  را جمع  یهودا و اورشلیم  مشایخ  تمامی  فرستاد که و پادشاه29  
 خانه  ، به  بزرگ  و چه  کوچک ، چه  قوم  و تمامی  و الویان  و کاهنان  اورشلیم ن یهودا و ساکنا مردان
   ایشان  گوش شد، در  یافتخداوند   در خانه  را که  عهدی  کتاب  سخنان  برآمدند و او همهخداوند
،   نموده  را پیرویخداوند   که  عهد بستخداوند حضور   بر منبر خود ایستاد و به و پادشاه31 .خواند

 در   عهد را که  این  دارند و سخنان  نگاه  جان  و تمامی  دل  تمامی  او را به  و فرایض اوامر و شهادات
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 حاضر بودند، بر   و بنیامین  در اورشلیم  را که  آنانی و همه32 .، بجا آورند  است  مکتوب  کتاب این
 . نمودند  خود، عمل  پدران  خدای ا یعنی عهد خد ، برحسب  اورشلیم  و ساکنان  ساخت  متمکن این

 را   کسانی ، و همه برداشت  بود اسرائیل  بنی  از آن  که  زمینهایی  را از تمامی  رجاسات و یوشیا همه33
   در تمامی  نمایند و ایشان  خود را عبادت  خدای  یهوه  نمود که  شدند، تحریض  یافت  در اسرائیل که
  . نورزیدند  خود انحراف  پدران  خدای هوه ی  او از متابعت ایام

  

 را در  ، و فصح  داشت نگاه خداوند   برای  در اورشلیم و یوشیا عید فصحی35    

   را برای ، ایشان  قرار داده  ایشان  را بر وظایف و کاهنان2 .مودند ن  ذبح  در اورشلیم  اول  ماه چهاردهم
  دادند و برای  می  را تعلیم  اسرائیل  تمامی  که  الویانی هو ب3 .  ساخت  دل  قویخداوند   خانه خدمت
   داود، پادشاه  بن  سلیمان  که ای  را در خانه  مقدس تابوت«:   بودند، گفت  شده  تقدیسخداوند
  خود و  خدای  یهوه  خدمت  به ناآل.  شما بار نباشد و دیگر بر دوش.  بگذارید  است  بنا کرده اسرائیل

 بر   خویش های  خود و فرقه  آبای  خاندانهای  را برحسب و خویشتن4 . بپردازید او اسرائیل   قوم به
  های  فرقه و برحسب5 .عد سازید مست  سلیمان  پسرش  و نوشته  اسرائیل  داود، پادشاه  نوشته وفق

   در قدس  الویان ی آبا  خاندانهای های  فرقه  و موافق قوم  بنی  یعنی  خویش  برادران  آبای خاندانهای
 بینید تا   خود تدارک  برادران ، برای  نموده  را تقدیس  نمایید و خویشتن  را ذبح و فصح6 .بایستید
  ». نمایند  عمل  است  گفته  موسی  واسطه  بهخداوند   که  کالمی برحسب
 قدر  ها به ها و بزغاله  بره  حاضر بودند، از گله  که  آنانی  همه  به  یعنی قوم  بنی  یوشیا به پس7  

 اینها   همه  که  هزار رأس  سه  داد و از گاوان  فصح های  قربانی  جهت  آنها را به ، همه  هزار رأس سی
و .  دادند  تبرعی  هدایای  الویان  و به  کاهنان  و به  قوم  او به و سروران8 . بود  پادشاه  خاص از اموال

   جهت ه و سیصد گاو ب  خدا بودند، دو هزار و ششصد بره  خانه ای رؤس  که حلقیا و زکریا و یحیئیل
   و یوزاباد که  و حشبا و یعیئیل  برادرانش و کوننیا و شمعیا و نتنیئیل9 . دادند  فصح های قربانی
  . دادند  فصح های  قربانی  جهت  به  الویان  و پانصد گاو به  هزار بره  بودند، پنج  الویان رؤسای
،   خویش های  در فرقه  خود و الویان  در جایهای  مهیا شد و کاهنان  خدمت  آن پس10  
)  گرفته (  ایشان  را از دست  خون  کردند و کاهنان  را ذبح و فصح11 . ایستادند  پادشاه  فرمان برحسب
  ا برحسب را برداشتند تا آنها ر  سوختنی های و قربانی12 . آنها را کندند  پوست  و الویانپاشیدند
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   موسی  در کتاب  آنچه  آنها را برحسب  بدهند تا ایشان  قوم  پسران  آبا به  خاندانهای های فرقه
   به  رسم  را موافق و فصح13 . نمودند  عمل  نیز چنین  گاوان بگذرانند و باخداوند   بود، برای نوشته
   به  قوم  پسران ی تمام ، آنها را به ا پختهه  را در دیگها و پاتیلها و تابه  مقدس  پختند و هدایای آتش
   هارون  پسران  مهیا ساختند زیرا که  کاهنان  و برای  خودشان  برای و بعد از آن14 . دادند زودی
 و   خودشان  برای لهذا الویان.  بودند  مشغول  تا شام  و پیه  سوختنی های  قربانی  در گذرانیدن کهنه
 و   داود و آساف  فرمان  برحسب آساف  از بنی و مغنیان15 . مهیا ساختند نه که  هارون سران پ برای
  ؛ و برای  نزد هر دروازه  خود ایستادند و دربانان  جای  بود، به  رایی پادشاه  که  و یدوتون هیمان
 مهیا  ان ایش  جهت  به ن الویا  ایشان  برادران  خود دور شوند زیرا که  از خدمت  نبود که  الزم ایشان

  های  دارند و قربانی  را نگاه  شد تا فصح  روز آماده  در همانخداوند   خدمت  تمامی پس16 .ساختند
 حاضر   که اسرائیل  بنی پس17 . بگذرانند  یوشیا پادشاه  فرمان  برحسبخداوند   را بر مذبح سوختنی

 از   این  مثل  عید فصح و هیچ18 .ند داشت  روز نگاه  فطیر را هفت و عید ، فصح  وقت بودند، در همان
 عید   این  مثل  اسرائیل  از پادشاهان  کدام  بود، و هیچ  نشده  داشته  نگاه  در اسرائیل  نبی  سموئیل ایام

   نگاه  اورشلیـم  و سکنه  یهودا و اسرائیل  حاضران  و تمامی  و الویان  یوشیا و کاهنان  که فصحی
  . شد  یوشیا واقع  سلطنت  هجدهم  در سال  فصح و این19 . بـود  نداشتـه داشتنـد، نگاه

 مصر برآمد تا با  ه بود، نکو پادشا  کرده  را آماده  یوشیا هیکل  امور چون  این بعد از همه20  
 نزد او  قاصدان) نکو(و 21 .  رفت  او بیرون  مقابله و یوشیا به.  کند  جنگ  نزد نهر فرات کمیشکر

   به  بلکه ام  ضد تو نیامـده  امروز به ؟ من  کار است  یهودا مـرا با تو چـه  پادشاه ای«:  ، گفت فرستاده
   از آن پس.   بشتابم  که  است و خـدا مرا امر فرموده.  نمایـم  می  محاربه  با آن  که ضد خاندانـی

  ». سازد  بردار مبادا تو را هالک ، دست  است  با من  که خدایی
   جنگ  تا با وی  را متنکر ساخت  خویشتن  خود را از او برنگردانید، بلکه یوشیا روی  لیکن22  

و 23 . مجدو درآمد  میدان  به  مقاتله قصد ، به  نگرفته  خدا بود گوش  از جانب  نکو که  کالم کند؛ و به
   زیرا که برید ا بیرونمر«:   خود گفت  خادمان  به  تیر انداختند و پادشاه  بر یوشیا پادشاه تیراندازان

 سوار   داشت  که  دومین  گرفتند و بر ارابه اش  او را از ارابه  خادمانش پس24 ». ام  شده  مجروح سخت
 یهودا و   شد، و تمامی  خود دفن  پدران ، در مقبره  یافته  وفات پس.  آوردند  اورشلیم ، به کرده
   و مغنیات  مغنیان  خواند و تمامی  یوشیا مرثیه  جهت ا بهو ارمی25 . گرفتند  یوشیا ماتم  برای شلیماور

  نکه قرار دادند، چنا  در اسرائیل ای  را فریضه کنند و آن  تا امروز ذکر می  خویش یوشیا را در مراثی
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   تورات  نوشته  مطابق  که ای  حسنه  یوشیا و اعمال  وقایع و بقیه26 .  است  مکتوب در سفر مراثی
   و یهودا مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ  و آخر او اینک و امور اول27  آورد،  عمل  بهخداوند
  . است

  

  شلیم در اور  پدرش ، او را در جای  یوشیا را گرفته ، یهوآحاز بن  زمین و قوم36    

   ماه  سه م اورشلی شد و در  پادشاه  بود که  ساله  و سه یهوآحاز بیست2 . نمودند  نصب  پادشاهی به
   و یک  نقره  صد وزنه  را به  نمود و زمین  معزول  مصر، او را در اورشلیم و پادشاه3 . نمود سلطنت

  ، و اسم  ساخت  پادشاه  را بر یهودا و اورشلیم  الیاقیم  مصر، برادرش و پادشاه4 . کرد ریمه طال ج وزنه
  . مصر برد ، به وآحاز را گرفته یه  نمود، و نکو برادرش  تبدیل  یهویاقیم او را به
 نمود، و   سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و یازده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  بیست یهویاقیم5  
   ضد او برآمد و او را به  به  بابل و نبوکدنصر پادشاه6 . ورزید  خود شرارت  خدای ر یهوهدر نظ
،   آورده  بابل  را بهخداوند   خانه  از ظروف کدنصر بعضیو نبو7 . ببرد  بابل  تا او را به ا بستزنجیره

   آورد و آنچه  عمل  به  که  و رجاساتی  یهویاقیم  وقایع و بقیه8 .  گذاشت  را در قصر خود در بابلآنها
 در   یهویاکین و پسرش.   است  و یهودا مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ  شد، اینک در او یافت

  . کرد دشاهی پا جایش
 نمود و   سلطنت  روز در اورشلیم  و ده  ماه  شد و سه  پادشاه  بود که  ساله  هشت یهویاکین9  
  ، نبوکدنصر پادشاه  سال  تحویل و در وقت10 . آورد  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  آنچه

 صدقیا را بر یهودا و  رادرش آورد، و ب  بابل  بهخداوند   خانه  گرانبهای فرستاد و او را با ظروف
  .  ساخت  پادشاه اورشلیم
و در 12.  نمود  سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و یازده  پادشاه  بود که  و یکساله صدقیا بیست11  
،   گفت  او سخن به خداوند   از زبان  که  نبی ، در حضور ارمیای  ورزیده  خود شرارت  خدای نظر یهوه
 خود   شد و گردن  بود عاصی  داده  خدا قسم  او را به  که یز بر نبوکدنصر پادشاهو ن13 . ننمود تواضع
  و تمامی14 . ننمود  بازگشت  اسرائیل  خدای  یهوه  سوی ، به  ساخته  را سخت  خویش  و دل را قوی
   آن  که راخداوند  ها ورزیدند و خانه  امت  رجاسات  همه  موافق ، خیانت بسیاری  و قوم  کهنه رؤسای

  . ساختند  بود، نجس  نموده  تقدیس را در اورشلیم
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 زود   صبح  فرستاد، بلکه  نزد ایشان  خویش  رسوالن  دست  به  پدر ایشان  خدای و یهوه15  
  اما ایشان16.  نمود  شفقت  خویش د و بر مسکن خو  بر قوم  نمود زیرا که  را ارسال ، ایشان برخاسته
   غضب  را استهزا نمودند، چنانکه ، انبیایش  او را خوار شمرده  نمودند و کالم  خدا را اهانت رسوالن
  . نبود  عالجی  که  حدی  شد، به  او افروخته  بر قومخداوند
 و   شمشیر کشت  به  مقدس ایشان  را در خانه  ایشان  جوانان  را که  کلدانیان  پادشاه پس17  

 او   دست  را به همه آورد و   ننمود، بر ایشان  ترحم سفیدان یش و ر  و پیران  و دوشیزگان بر جوانان
 و خداوند   خانه های  و خزانه  و کوچک  خدا را از بزرگ  خانه و او سایر ظروف18 . کرد تسلیم

 را   خدا را سوزانیدند و حصار اورشلیم و خانه19 . برد  بابل  را تماما به رورانش و س  پادشاه گنجهای
.  کردند  آنها را ضایع  نفیسه  آالت  سوزانیدند و جمیع  آتش  را به  قصرهایش تند و همه ساخ منهدم

او را و    فارس  پادشاهان  سلطنت  تا زمان  ایشان  برد که  اسیری  به  بابل  را به السیف و بقیه20
 خود  های  از سبت  شود و زمین  ارمیا کامل  زبان  بهخداوند    تا کالم21 . بودند  را بنده پسرانش

  . شد  سپری ، تا هفتاد سال  یافت  ماند آرامی  ویران  که  ایامی  برد زیرا در تمامی تمتع
 خداوند شود،   ارمیا کامل  زبان  بهخداوند  ، تا کالم  فارس ، پادشاه  اول کورش و در سال22  

 را نیز  آن نافذ کرد و  رمانی خود ف  ممالک  تا در تمامی  را برانگیخت  فارس ، پادشاه  کورش روح
   آسمانها، تمامی  خدای یهوه: فرماید  می  چنین  فارس ، پادشاه کورش«23 :  و گفت  داشت مرقوم
 در   که  در اورشلیم  وی  برای ای  خانه  و او مرا امر فرمود که  است  داده  من  را به  زمین ممالک

  ». باشد و برود  همراهش  خدایش  او؟ یهوه  قوم ز تمامی از شما ا  کیست پس.   بنا نمایم یهودا است
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 Ezra- عزرا کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده450و حدودا سال یهودیان سنتی می گویند نویسنده عزرا 

  است قبل از میالد نوشته شده450و حدودا سال  گویند نویسنده کتاب نامعلوم سایرین می

  

 شود،   ارمیا کامل  زبان  بهخداوند   تا کالم  فارس  پادشاه،  کورش  اول و در سال1    

 را   نافذ کرد و آن  خود فرمانی  ممالک  تا در تمامی  را برانگیخت  فارس  پادشاه  کورش روحخداوند 
   آسمانها جمیع  خدای یهوه: فرماید  می  چنین  فارس  پادشاه کورش«2 :  و گفت  داشت مرقومنیز 

 در یهودا   که  در اورشلیم  وی  برای ای  خانه  که  است  و مرا امر فرموده  داده  من را به   زمین ممالک
 در   که  اورشلیم  باشد؟ او به  با وی  خدایش  او که  قوم  از شما از تمامی  کیست پس3 .  بنا نمایم است

و 4 . بنا نماید ، در اورشلیم است  ی حقیق  و خدای  اسرائیل  خدای  را که  یهوه ، برود و خانه یهودا است
 او را   مکان  آن باشد، اهل  می  در آنها غریب  که هایی  از مکان  باشد، در هر مکانی  مانده  باقی هر که

   است  در اورشلیم  خدا که  خانه  جهت  به  تبرعی  بر هدایای  عالوه  و چهارپایان  و طال و اموال  نقره به
  ». نمایند اعانت

 را   ایشان  خدا روح  که  کسانی  با همه  و الویان  و کاهنان  یهودا و بنیامین  آبای  رؤسای پس5  
  و جمیع6 . بنا نمایند  است در اورشلیم   را کهخداوند   شدند تا خانه ، روانه  بود برخاسته برانگیزانیده
   بر همه ها، عالوه  و تحفه پایان و چهار  و طال و اموال  نقره  آالت  را به ، ایشان  ایشان همسایگان
 نبوکدنصر آنها را از   را کهخداوند   خانه  ظروف  پادشاه و کورش7.  کردند  اعانت  تبرعی هدایای
، آنها را   فارس  پادشاه و کورش8.  آورد  بود، بیرون  گذاشته خود  خدایان  و در خانه  آورده اورشلیم
و عدد آنها 9 . شمرد  یهودیان  شیشبصر رئیس به،   آورده وندار خود بیر ، خزانه  متردات از دست

   طال و چهارصد و ده  جام و سی10  کارد،  و نه  و بیست  نقره  طاس طال و هزار  طاس سی:   است این
 پنجهزار و چهارصد بود و   طال و نقره  ظروف تمامی11 . دیگر  و هزار ظرف  دوم  از قسم  نقره جام

  .رفتند برد  می  اورشلیم  به  از بابل  که ها را با اسیرانی آن شیشبصر همه
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  ، به  بابل  نبوکدنصر، پادشاه  که  اشخاصی  از اسیری آن  والیتها که و اینانند اهل2    

.  و یهودا و شهر خود برگشتند  اورشلیم  به  از ایشان  بود، برآمدند و هر کدام  برده  اسیری  به بابل
 و مسفار و   و بلشان  و نحمیا و سرایا و رعیالیا و مردخای  آمدند، یشوع  زربابل  همراه  که اما آنانی2

  :  اسرائیل  قوم  مردان و شماره.   و بعْنه  و رحوم بغوای
  آرح بنی5. یا سیصد و هفتاد و دوشفط بنی4.  دو هزار و یکصد و هفتاد و دو فرعوش بنی3  

.   دو هزار و هشتصد و دوازده  و یوآب یشوع  از بنی آب مو فحت بنی6 . هفتصد و هفتاد و پنج
 و  هفتصد زکای بنی9 .  و پنج  صد و چهل زتونه بنی8.  و چهار  و پنجاه  هزار و دویست عیالم بنی7

جد هزار و از بنی12 .  و سه  ششصد و بیست بابای بنی11.  و دو  ششصد و چهل بانی بنی10 . شصت
 و   دو هزار و پنجاه وایبغ بنی14 .  و شش  ششصد و شصت ادونیقام ینب13 . و دو  و بیست دویست
 . ود و هشتیحزقیا ن)  از خاندان(آطیر  بنی16 . و چهار  چهارصد و پنجاه عادین بنی15 . شش

 .  و سه  و بیست  دویست حاشوم نیب19 .  صد و دوازده یوره بنی18.   و سه  سیصد و بیست بیصای بنی17
  دانمر23 .  و شش  پنجاه  نطوفه مردان22 .  و سه  صد و بیست لحم بیت بنی21.   و پنججبار نود بنی20

   و بئیروت  و کفیره  عاریم قریه بنی25.  و دو  چهل عزموت بنی24 .  و هشت  صد و بیست عناتوت
و    صد و بیست  مکماس مردان27 .  و یک  ششصد و بیست  و جبع امهر بنی26 .  و سه هفتصد و چهل

 صد و  مغبیش بنی30 . و دو نبو پنجاه بنی29.   و سه  و بیست  دویست  و عای ئیل  بیت مردان28. دو
.   سیصد و بیست حاریم بنی32 . چهار  و پنجاه هزار و دویست دیگر،  عیالم بنی31 .  و شش پنجاه

   سه سنائه بنی35 . پنج و  اریحا سیصد و چهل بنی34.   و پنج لود و حادید و ارنو هفتصد و بیست بنی33
  . هزار و ششصد و سی

 و  امیر هزار و پنجاه بنی37 .  صد و هفتاد و سه  نه  یشوع انیدعیا از خاند بنی:  و اما کاهنان36  
  .  هزار و هفده حاریم بنی39.   و هفت  و چهل فشحور هزار و دویست بنی38. دو

  آساف بنی:  و مغنیان41 .ودویا هفتاد و چهار ه  از نسل ل و قدمیئی یشوع بنی:  و اما الویان40  
  .  و هشت صد و بیست

  ایشوب حطیطا و بنی  و بنی عقوب  و بنی مونطل آطیر و بنی  و بنی شلوم بنی:  و پسران دربانان42  
 و  یروسق و بنی44،  طباعوت حسوفا و بنی صیحا و بنی بنی:  و اما نتینیم43 .  و نه  اینها صد و سی جمیع
 و  الیشم  و بنی حاجاب و بنی46 ، عقوب  و بنی حجابه  و بنی بانهل و بنی45 ، فادوم سیعها و بنی بنی
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 و  عزه و بنی49 ، جزام نقودا و بنی  و بنی رصین و بنی48 رآیا، جحر و بنی  و بنی جدیل و بنی47 ، حانان بنی
حقوفا و   و بنی بقبوق و بنی51 ، سیمنفو  و بنی معونیم  و بنی هناس و بنی50 ، بیسای  و بنی فاسیح بنی
و 54 ، تامح را و بنیسیس  و بنی برقوس و بنی53شا، حر محیدا و بنی  و بنی بصلوت و بنی52 حور،حر بنی
  .حطیفا  و بنی نصیح بنی

 و  یعله و بنی56 فرودا،  و بنی هصوفرت  و بنی طایسو بنی:   سلیمان  خادمان و پسران55  
 و   نتینیم جمیع58 . آمی  و بنی فوخره ظبائیم  و بنی حطیل شفطیا و بنی و بنی57 ، جدیل  و بنی قوندر بنی

  . سیصد و نود و دو  سلیمان  خادمان پسران
   و امیر؛ اما خاندان  و ادان  کروب  و تل حرشا برآمدند یعنی  از تل ملح  که و اینانند آنانی59  
طوبیا  دالیا و بنی بنی60.   بودند یا نه ا از اسرائیلیان آی ه نتوانستند داد ک  خود را نشان  و عشیره پدران
   یکی  که برزالی  و بنی هقوص حبایا و بنی ، بنی  کاهنان و از پسران61 . و دو نقودا ششصد و پنجاه و بنی

د  خو  انساب اینان62.  شدند  مسمی  ایشان  نام  به س، پ  گرفت  زنی  را به  برزالیی جلعادی از دختران
   اخراج  از کهانت  بودند طلبیدند، اما نیافتند، پس  شده ها ثبت نامه  در نسب  که  آنانی را در میان

 از  د، ایشان برقرار نشو  و تمیم  با اوریم  تا کاهنی  امر فرمود که  ایشان  ترشاتا به پس63 .دندش
 . نفر بودند د و شصتو هزار و سیص و د  چهل ، با هم تمامی جماعت64 . نخورند اقداس قدس

   و مغنیاه  نفر بودند، و مغنیان  و هفت  هفتهزار و سیصد و سی ، که  ایشان  و کنیزان  غالمان سوای65
   و چهل  دویست  ایشان ن، و قاطرا  و شش  هفتصد و سی  ایشان و اسبان66 . نفر بودند  دویست ایشان
  .  ششهزار و هفتصد و بیست  ایشان و حماران   و پنج  چهارصد و سی  ایشان و شتران67 . و پنج

 آبا،   از رؤسای  رسیدند، بعضی  است  در اورشلیم  کهخداوند   خانه  به  ایشان و چون68  
 خود،   قوه برحسب69 . برپا نمایند  را در جایش تا آن خدا آوردند   خانه  جهت  به  تبرعی هدایای
   جهت  به خزانه   به  کهانت لباس)  دست( و صد   نقره نای هزار م  طال و پنج  هزار درهم  و یک شصت

 خود   در شهرهای  و نتینیم  و دربانان  و مغنیان  از قوم  و بعضی  و الویان  کاهنان پس70 .کار دادند
  . گرفتند  خود مسکن  در شهرهای  اسرائیل  شدند و تمامی ساکن

  

   بودند و تمامی قوم  خود مقیم شهرهای در  اسرائیل  رسید، بنی  هفتم  ماه و چون3    

 بودند و   کاهنان  که  و برادرانش  یوصاداق  بن و یشوع2 . شدند  جمع  مرد در اورشلیم  یک مثل
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  های  را برپا کردند تا قربانی  اسرائیل  خدای  خود برخاستند و مذبح  با برادران  شألتیئیل  بن زربابل
  . بگذرانند  بر آن  است ، مرد خدا مکتوب موسی در تورات   آنچه  برحسب سوختنی
   مستولی  بر ایشان ، ترس  زمین  قوم  سبب  به  برپا کردند زیرا که  را برجایش  مذبح پس3  

   را بر آن  و شام ح، صب  سوختنی های  قربانی  یعنیخداوند   برای  سوختنی های بود و قربانی می
 سوختنی روز  های  داشتند و قربانی  نگاه  است  مکتوب  که حوی ن ها را به و عید خیمه4. گذرانیدند

  های ، قربانی و بعد از آن5 . گذرانیدند  و قانون  رسم برحسب،   روز، معتاد هر روز را در روزش به
   هدایای  که  هر کس  و برایخداوند   مقدس  مواسم  و در همه  ماه های  را در غره  دائمی سوختنی
  .گذرانیدند آورد، می میخداوند   جهت   به تبرعی

   گذرانیدن  بود، به  نشده  هنوز نهادهخداوند   بنیاد هیکل  که ، حینی  هفتم  ماه از روز اول6  
   اهل  دادند و به  نقره  و نجاران  حجاران و به7.  کردند  شروعخداوند   برای  سوختنی های قربانی
 یافا،   از دریا به  سرو آزاد از لبنان تا چوب) دادند ( روغن و   و مشروبات  و صور مأکوالت صیدون
  . بود بیاورند  داده  ایشان ، به  فارس  پادشاه  کورش  که  امری برحسب
   بن ، زربابل  خدا در اورشلیم  خانه  به  ایشان ، بعد از رسیدن  دوم  از سال  دوم و در ماه8  
 از   که  کسانی  و همه  و الویان  از کاهنان  ایشان برادران و سایر   یوصاداق  بن  و یشوع شألتیئیل
   عمل  و باالتر بر نظارت  ساله  از بیست  الویان  نمودن  نصب  بودند، به  برگشته  اورشلیم  به اسیری
یهودا با   از بنی  با پسرانش  خود و قدمیئیل  و برادران  با پسران و یشوع9 . کردند شروعخداوند   خانه
   خدا مشغول  در کار خانه  از الویان  که  ایشان  و برادران حیناداد و پسران  ایستادند تا بر بنی هم
  . نمایند بودند، نظارت می

 با کرناها و   خودشان  را با لباس  را نهادند، کاهنانخداوند   بنیاد هیکل  بنایان و چون10  
  ، تسبیح  اسرائیل دشاه داود پا  رسم  را برحسبندخداو را با سنجها قرار دادند تا  آساف  بنی الویان
   زیرا که او نیکوست « گفتند، که  و حمد می را تسبیحخداوند سراییدند و  و بر یکدیگر می11 .بخوانند
   سبب  را بهخداوند ،  آواز بلند صدا زده  به  قوم و تمامی»  باد است تا ابداآل  او بر اسرائیل رحمت

  .خواندند  می ، تسبیحخداوند   ه خان بنیاد نهادن
 بودند،   را دیده  اولین  پیر بودند و خانه  آبا که  و رؤسای  و الویان  از کاهنان و بسیاری12  
  انی با آواز شادم  آواز بلند گریستند و بسیاری  شد، به  نهاده  در نظر ایشان  خانه  بنیاد این  که حینی

 و آواز   آواز شادمانی  صدای  نتوانستند در میان  مردم انکهچن13 . خود را بلند کردند صداهای
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 از دور   آواز ایشان دادند چنانکه  بسیار بلند می ، صدای  خلق  نمایند زیرا که  تشخیص گریستن قوم
  .شد  می شنیده

  

   اسرائیل  خدای  یهوه ، هیکل اسیران   شنیدند که  یهودا و بنیامین  دشمنان و چون4    

   شما بنا خواهیم ما همراه «  گفتند که  ایشان ، به  آبا آمده  و رؤسای  نزد زربابل آنگاه2 کنند، میرا بنا 
 شما را   اینجا آورد، خدای  ما را به  آشور که ، پادشاه  اسرحدون  شما از زمان  ما مثل کرد زیرا که

  ». گذرانیم  می  او قربانی  و برای طلبیم می
شما را با ما در بنا «:  گفتند  ایشان  به  اسرائیل  آبای  و سایر رؤسای  و یشوع اما زربابل3  
   کورش  چنانکه  اسرائیل ، خدای  یهوه  را برای  ما تنها آن ، بلکه  نیست  ما کاری  خدای  خانه کردن
  ». نمود  را بنا خواهیم ، آن  است  ما امر فرموده  به  فارس ، سلطان پادشاه

   تنگ  به  را در بنا نمودن  کردند و ایشان  یهودا را سست  قوم  دستهای ین زم  اهل آنگاه4  
، تا   فارس  پادشاه  کورش  ایام  در تمام  اجیر ساختند که  مدبران  ضد ایشان و به5آوردند،  می

 شد، در   پادشاه  اخشورش و چون6 . ساختند  را باطل  قصد ایشان رس فا ، پادشاه  داریوش سلطنت
 و   ارتحشستا، بشالم و در ایام7 . نوشتند  شکایت یهودا و اورشلیم   بر ساکنان  سلطنتش ایابتد

   خط آرامی  به  نوشتند؛ و مکتوب  فارس  ارتحشستا پادشاه  به  ایشان  و سایر رفقای  و طبئیل متردات
،   ضد اورشلیم  به ساله ر  کاتب فرما و شمشائی  فرمان رحوم8.    ارامی  در زبان اش  شد و معنی نوشته

  : نوشتند  مضمون ، بدین  ارتحشستا پادشاه به
 و   و افرستکیان  از دینیان  ایشان  و سائر رفقای  کاتب فرما و شمشائی  فرمان  رحوم پس«9  
   که هایی و سایر امت10 ،  و عیالمیان  و دهائیان شنکیان و شو  و بابلیان  و ارکیان  و افرسیان طرفلیان

   ساکنان و سایر  است  گردانیده  ساکن ، در شهر سامره  را کوچانیده  ایشان  و شریف نفر عظیماس
.  فرستادند  نزد ارتحشستا پادشاه  ایشان  که  سواد مکتوبی  است این(11 . نهر و اما بعد ماورای

  از  که  یهودیانی اد که ب  را معلوم پادشاه12 .) و اما بعد باشیم  نهر می ورای ما  ساکنان  که بندگانت
نمایند و  انگیز و بد را بنا می  شهر فتنه اند و آن  رسیده  اورشلیم  نزد ما آمدند، به  تو به جانب

 شهر   اگر این  باد که  را معلوم  پادشاه ناآل13. نمایند  می کنند و بنیادها را مرمت حصارها را برپا می
 ضرر   پادشاهان  به  نخواهند داد و باالخره  و باج  و خراج  گردد، جزیه  تمام بنا شود و حصارهایش
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 را   ضرر پادشاه ، ما را نشاید که خوریم  را می  پادشاه  خانه  ما نمک  چونکه پس14 .خواهد رسید
 شود و   کرده  تفتیش  پدرانت  تواریخ تا در کتاب15،   دهیم  را اطالع  تا پادشاه ملهذا فرستادی.  ببینیم
   به  و ضرررساننده انگیز است  شهر، شهر فتنه  این  که ، بفهمی  نموده  دریافت  تواریخ باز کتا

   شهر خراب  این  سبب ز همینو ا. انگیختند  می  فتنه  در میانش  قدیم  و کشورها؛ و در ایام پادشاهان
 گردد، تو را   تمام رهایش شهر بنا شود و حصا  اگر این  که دهیم  می  را اطالع  پادشاه بنابراین16 .شد
  ». نخواهد بود  نهر نصیبی  طرف  این به

   در سامره  که  ایشان  و سایر رفقای  کاتب فرما و شمشائی  فرمان  رحوم  به  پادشاه پس17  
 نزد   که مکتوبی18.  و اما بعد سالمتی « فرستاد که   نهر، جواب  ماورای  بودند و سایر ساکنان ساکن

،   کرده  و تفحص  صادر گشت  از من و فرمانی19 . شد  خوانده  واضح ، در حضور منما فرستادید
   واقع فساد در آن و   و فتنه نموده  می  مقاومت  با پادشاهان  قدیم  شهر از ایام  این  کردند که دریافت

کردند   می سلطنت نهر   ماورای  بر تمامی اند که  بوده  قوی در اورشلیم و پادشاهان20 .  است شده می
 را از کار باز   مردان  آن  صادر کنید که  فرمانی پس21 .دادند  می  ایشان  به  و باج اج و خر و جزیه

 کار   در این  باحذر باشید که پس22 . شهر بنا نشود  صادر نگردد این  از من دارند و تا حکمی
  » رود؟  پیش ان ضرر پادشاه  فساد برای  چرا این  ننمایید زیرا که کوتاهی
   خوانده  ایشان  و رفقای  کاتب  و شمشایی  حضور رحوم  به  ارتحشستا پادشاه  نامه  چون پس23  

.  را با زور و جفا از کار باز داشتند  رفتند و ایشان  اورشلیم  به  نزد یهودیان  تعجیل  به شد، ایشان
  ، پادشاه  داریوش  سلطنت  دوم فتاد و تا سال ا ، تعویق  است  در اورشلیم  خدا که  کار خانه آنگاه24

  . ماند  معطل فارس
  

 در یهودا و   که  یهودیانی  عدو، برای  و زکریا ابن  نبی  حجی ، یعنی  دو نبی آنگاه5    

   بن  زربابل  زمان و در آن2 . کردند بود نبوت  می  با ایشان  که  اسرائیل  خدای  نام  بودند، به اورشلیم
 کردند   شروع  است  در اورشلیم  خدا که  خانه  بنا نمودن ، به  برخاسته  یوصاداق  بن  و یشوع یلشألتیئ

   ماورای ، والی  تتنایی  وقت در آن3. نمودند  می ساعدت را م ، ایشان  بوده  ایشان  خدا همراه و انبیای
   است  شما را امر فرموده  که کیست «: گفتند  چنین  ایشان ، به  آمده  ایشان  و رفقای نهر و شتربوزنای
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   کسانی  از نامهای  منوال  را بدین  ایشان پس4 » حصار را برپا کنید؟ ایید و این را بنا نم  خانه  این که
  .  دادیم کردند اطالع  را بنا می  عمارت  این که

  کار بازدارند تا این را نتوانستند از   ایشان  یهودا بود که  بر مشایخ  ایشان  خدای اما چشم5  
  ، والی  تتنایی  که سواد مکتوبی6 . شود  داده اش  درباره کتوب م  برسد و جواب  داریوش  سمع امر به
  ، نزد داریوش بودند  نهر ساکن  در ماورای  که  او افرسکیان  و رفقای نهر و شتربوزنای  ماورای
  بر داریوش «  بود که  مرقوم  مضمون  بدین ر آن را نزد او فرستادند و د مکتوب7 . فرستادند پادشاه
 و   رفتیم  عظیم  خدای  خانه ، به  بالد یهودیان  ما به  باد که  معلوم بر پادشاه8 . باد سالمتی تمام  پادشاه

   به  ایشان  کار در دست گذارند و این  می کنند و چوبها در دیوارش  بنا می  بزرگ  را از سنگهای آن
:   گفتیم  ایشان  به ، چنین  پرسیده  ایشان  از مشایخ آنگاه9 .شود  می  رسانیده  انجام  و به عمول، م تعجیل
و نیز 10  را برپا نمایید؟ ید و دیوارهایش را بنا کن  خانه  این  که  است  شما را امر فرموده  که کیست
 ایشانند   رؤسای  که  کسانی نامهای و   نماییم  تا تو را اعالم  پرسیدیم  را از ایشان  ایشان نامهای
 و   هستیم  و زمین  آسمان  خدای  ما بندگان  گفتند   که  ما چنین  در جواب و ایشان11 . ایم نوشته
 را   آن  اسرائیل  بزرگ  و پادشاه  بنا شده  از این  قبل  سال  چندین  که نماییم  را تعمیر می ای خانه
   هیجان  را به  آسمان  خدای  ما خشم ، پدران  بعد از آن لیکن12 .بود   رسانیده  انجام  و به ختهسا

 را   خانه  این  نمود که  تسلیم  بابل ، پادشاه  نبوکدنصر کلدانی  دست  را به  او ایشان پس. آوردند
  ورش ک ، همین  بابل  پادشاه  کورش  اول اما در سال13 . برد  اسیری  به  بابل  را به م کرد و قو خراب
 نبوکدنصر   خدا که  خانه  طال و نقره و نیز ظروف14 . خدا را بنا نمایند  خانه  این  امر فرمود که پادشاه

   بابل  آنها را از هیکل  پادشاه  بود، کورش  آورده  بابل  هیکل  وبه  گرفته  اورشلیم آنها را از هیکل
   این  که و او را گفت15 . نمود  بود، تسلیم ه ساخت  والی او را  که  شیشبصر نامی  آورد و به بیرون
   بنا کرده ایش خدا در ج  ببر و خانه  است  در اورشلیم  که  هیکلی ، برو و آنها را به  را برداشته ظروف
 تا   زمان  نهاد و از آن  است  در اورشلیم  خدا را که  شیشبصر آمد و بنیاد خانه  این آنگاه16 .شود
   پادشاه  داند، در خزانه  مصلحت  اگر پادشاه ن اآل پس17.   است  نشده  و هنوز تمامشود  بنا می بحال
 بود   صادر شده  پادشاه  از کورش  فرمانی  که  یا نه  است  آیا چنین  کنند که  تفحص  است  در بابل که
  ».ما بفرستد امر نزد   مرضی خود را در این  بنا شود و پادشاه  خدا در اورشلیم  خانه  این که
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   موضوع  در آنها  خزانه  که  بابل  داد تا در کتابخانه ، فرمان  پادشاه  داریوش آنگاه6    

در   ای  شد و تذکره  یافت ، طوماری  است  مادیان  در والیت و در قصر احمتا که2 . کردند بود تفحص
 خدا   خانه  درباره  پادشاه  کورش ن، همی  پادشاه  کورش  اول در سال«3 : بود  مکتوب  مضمون  بدین آن

 تعمیر  گذرانیدند، بنا شود و بنیادش  می ها در آن  قربانی  که ای  خانه  آن  داد که  فرمان در اورشلیم
   و یک  بزرگ  سنگهای  صف با سه4 . باشد  ذراع  شصت  و عرضش  ذراع  شصت اش گردد و بلندی

   خدا را که  خانه  طال و نقره و نیز ظروف5 . شود  داده  پادشاه  از خانه جشو خر.  نو  چوب صف
 خود در   جای  بدهند و آنها را به  بود پس  آورده  بابل ، به  گرفته  اورشلیم نبوکدنصر آنها را از هیکل

  . خدا بگذارند  باز برند و آنها را در خانه  اورشلیم هیکل
   به  که  شما و افرسکیانی  و رفقای تربوزنای نهر و ش  ماورای ، والی  تتنایی  ای  حال پس«6  
 یهود و  اما حاکم.  نباشید  خدا متعرض  خانه کار این  و به7 .باشید، از آنجا دور شوید نهر می  آنطرف
   که  است  صادر شده  نیز از من و فرمانی8 . بنا نمایند  خدا را در جایش نه خا  این  یهودیان مشایخ

،   خاص پادشاه از مال.  رفتار نمایید  خدا چگونه  خانه  این  بنا نمودن  جهت یهود به   مشایخ شما با این
  و مایحتاج9 . نباشند  شود تا معطل أخیر داده، بال ت  مردمان  این  به  نهر، خرج  ماورای  از مالیات یعنی
 و   و گندم  آسمان خدای   برای  سوختنی های  قربانی  جهت ها به  و قوچها و بره  را از گاوان ایشان
  و کم  بی  ایشان  روز به  هستند، روز به  در اورشلیم  که  کاهنانی  قول ، برحسب  و روغن  و شراب نمک

 و   پادشاه عمر  جهت  بگذرانند و به  آسمان  خدای  خوشبو برای  هدایای تا آنکه10 . شود زیاد داده
 نماید، از   را تبدیل  حکم  این  که  هرکس  صادر شد که ن از م و دیگر فرمانی11.  دعا نمایند پسرانش

   مزبله  عمل این   سبب  او به  گردد و خانه  و مصلوب  آویخته  شود و او بر آن  گرفته  او تیری خانه
   دست  را که  یا قوم ، هر پادشاه  است  گردانیده  خود را در آنجا ساکن  نام  خدا که و آن12 .بشود

.  سازد  دراز نماید، هالک  است  در اورشلیم  خدا که  خانه  این  امر و خرابی  این  تبدیل ایخود را بر
  ». شود  بال تأخیر کرده  عمل  این ، پس  را صادر فرمودم  حکم  این  داریوش من

   داریوش  که  فرمانی  بروفق  ایشان  و رفقای  نهر و شتربوزنای  ماورای ، والی  تتنایی آنگاه13  
   شدند و برحسب  مشغول  بنا نمودن  یهود به و مشایخ14 . نمودند  بود، بالتأخیر عمل اده فرست پادشاه
   و فرمان  اسرائیل  خدای  حکم  بردند و برحسب  عدو کار را پیش  نبی و زکریا ابن  حجی نبوت
،   خانه و این15 . رسانیدند ام انج ، به نا نموده را ب  آن  فارس  و ارتحشستا، پادشاهان  و داریوش کورش
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 و   کاهنان ، یعنی اسرائیل و بنی16 . شد ، تمام  پادشاه  داریوش ششم   اذار در سال  ماه در روز سوم
و 17 . نمودند  تبریک ا را با شادمانی خد  خانه  بودند، این  برگشته  از اسیری  که  و سایر آنانی الویان
   برای  گناه  قربانی  جهت  و به  و چهارصد بره  قوچ  گاو و دویست خدا صد  خانه  این  تبریک برای

  های  را در فرقه و کاهنان18 . گذرانیدند  اسرائیل  اسباط  شماره  بز نر موافق ، دوازده تمامی اسرائیل
 در   آنچه  برحسب  است  در اورشلیم  که  خدایی ، بر خدمت  ایشان  را در قسمتهای  و الویان ایشان
  . قرار دادند  است  مکتوب  موسی کتاب

   نگاه  اول  مـاه  را در روز چهاردهـم  بودند، عید فصح  برگشته  از اسیری  که و آنانی19  
 طاهر   ایشان  همه  را طاهر ساختند؛ و چون ، جمیعا خویشتن  و الویان  کاهنان زیرا که20داشتنـد، 

 و  ان خود کاهن  برادران  بودند و برای  برگشتـه از اسیـری   که  آنانـی  همـه  را بـرای شدند، فصـح
   که  آنانـی  بودند، با همـه  برگشته  از اسیری  که اسرائیل و بنی21 . کردند  ذبح  خودشان برای

   خـدای  بودنـد تا یهـوه  پیوستـه  ایشـان ، به  جدا ساخته  زمین های  امت  را از رجاسات خویشتـن
 داشتند،   نگاه  روز با شادمانی و عیـد فطیـر را هفـت22 . را خوردنـد ا بطلبنـد، آن ر ـلاسرائی
،   گردانیده  مایل  ایشان  آشـور را به  پادشـاه  دل  از اینکه  را مسرور ساخت ایشانخداوند   چونکه

  . گردانیـد ـوی باشـد، ق  اسرائیـل  خـدای  که  حقیقی  خدای  خانه  ساختن  را برای  ایشان دستهای
  

   سرایا ابن ، عزرا ابن  فارس  ارتحشستا پادشاه  امور، در سلطنت و بعد از این7    

 زرحیا  بن4 ،  مرایوت  عزریا ابن  امریا ابن بن3 ،  اخیطوب  بن  صادوق  بن  شلوم ابن2 قیا، حل عزریا ابن
   عزرا از بابل این6 ،  کهنه  رئیس  هارون نالعازار ب   بن  فینحاس  بن  ابیشوع ابن5 ،  بقی  ابن  عزی ابن

   ماهر بود و پادشاه  بود، کاتب  را داده  آن  اسرائیل  خدای  یهوه  که  موسی برآمد و او در شریعت
  و بعضی7 .داد  می  وی  به خواست  او می ه را ک بود، هر چه  می  با وی  که  خدایش  یهوه  دست بروفق
   ارتحشستا پادشاه  هفتم  نیز در سال  و نتینیم  و دربانان  و مغنیان  و الویان اهنان و از ک اسرائیل از بنی

   در روز اول زیرا که9 . رسید  اورشلیم ، به  پادشاه تم هف  سال  پنجم و او در ماه8 .د برآمدن  اورشلیم به
   خدایش  نیکوی  دست ، بروفق م پنج  ماه  نمود و در روز اول  شروع  از بابل  رفتن  بیرون ، به  اول ماه
 و خداوند   شریعت  نمودن  طلب  خود را به  عزرا دل چونکه10.  رسید  اورشلیم بود، به  می  با وی که
  . بود  مهیا ساخته  اسرائیل  به  و احکام  فرایض  دادن  تعلیم  و به  آن  آوردن  عمل به
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   کاتب  داد که ب و کات  کاهن  عزرای ، به اه ارتحشستا پادش  که  مکتوبی  صورت  است و این11  
   عزرای ، به  ارتحشستا شاهنشاه از جانب«12 : بود  او بر اسرائیل  و فرایضخداوند  وصایای کلمات
   از قوم  هر کدام  صادر شد که  از من فرمانی13 .، اما بعد  آسمان  خدای  شریعت  کامل  و کاتب کاهن

   راضی  اورشلیم ه تو ب  همراه  رفتن  هستند و به  من  در سلطنت  که  ایشان یان و الو  و کاهنان اسرائیل
 یهودا و   تا درباره ای  شده  مشیر او، فرستاده  و هفت  پادشاه  تو از جانب چونکه14 .باشند، بروند

  را که   و طالیی و نقره15 .  نمایی ، تفحص  تو است  در دست  که  خدایت  شریعت  بروفق اورشلیم
و 16.  اند، ببری  کرده باشد بذل  می  او در اورشلیم  مسکن  که  اسرائیل  خدای  برای  و مشیرانش پادشاه

   برای  و کاهنان  قوم  که  تبرعی ، با هدایای  بیابی  بابل  والیت  در تمامی  را که  و طالیی  نقره نیز تمامی
ها و   و قوچها و بره ، گاوان  نقره لهذا با این17 ). ببری(ند، ا  داده  است ورشلیم در ا  خود که  خدای خانه

   که  خودتان  خدای  خانه  بخر و آنها را بر مذبح  اهتمام  آنها رابه  ریختنی  و هدایای  آردی هدایای
 و طال   نقره  با بقیه  پسند آید که  نظر تو و برادرانت  به و هر چه18 . ، بگذران  است در اورشلیم

   به  خدایت  خانه  خدمت  جهت  به  که و ظروفی19 . آورید  عمل  خود به  خدای راده ا نید، برحسببک
   برای  دیگر که و اما چیزهای20 . نما  تسلیم  اورشلیم حضور خدای  ، آنها را به  است  شده تو داده
  و از من21 .  بده  پادشاه ا از خزانه ر  آن،  بدهی  افتد که  تو اتفاق  برای  باشد، هر چه  الزم  خدایت خانه

  رای عز  هر چه  که  است ر صادر شده نه  ماورای داران  تمامی خزانه  به  فرمانی ارتحشستا پادشاه
 و   نقره تا صد وزنه22 . شود  کرده  تعجیل ا بخواهد، به از شم  آسمان  خدای  شریعت  و کاتب کاهن

   خدای هر چه23 . بخواهد ، هر چه  و از نمک روغن تا صد بت  و  و تا صد بت شراب تا صد کر گندم
   پادشاه لک بر م  شود، زیرا چرا غضب  بالتأخیر کرده  آسمان  خدای  خانه  باشد، برای  فرموده آسمان

 و   و دربانان  و مغنیان  و الویان  کاهنان  بر همه  که دهیم  می و شما را اطالع24 . وارد آید و پسرانش
   عزرا، موافق و تو ای25 .  جایز نیست نهادن   و باج  و خراج  خدا جزیه  خانه  این  و خادمان نیمنتی

 را   خدایت  شرایع  که  آنانی  از همه  و داوران باشد، قاضیان  تو می  در دست  که  خدایت حکمت
 . دهید دانند تعلیم  نمی ا که ر  نمایند و آنانی  نهر داوری  ماورای  اهل  نما تا بر جمیع دانند نصب می
   به  شود، خواه محابا حکم  ننماید، بر او بی  عمل  پادشاه  فرمان  و به  خدایت  شریعت  به و هر که26

  ».  حبس  یا به  اموال  ضبط  یا به  وطن  جالی  یا به قتل
   خانه  که  است ده نها  پادشاه  را در دل  این  مثل  ما که  پدران  خدای  باد یهوه متبارک27  
   رؤسای  و جمیع  و مشیرانش و مرا در حضور پادشاه28 . دهد  زینت  است  در اورشلیم که را خداوند 
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 و   یافتم بود، تقویت  می  بر من  که  خدایم  یهوه  دست  موافق  من ، پس  منظور ساخت مقتدر پادشاه
  . برآیند  تا با من  کردم  را جمع  اسرائیل رؤسای

  

   در سلطنت  که  آنانی نامه  نسب  است  و این  ایشان  آبای و اینانند رؤسای8    

 و از  ، دانیالایتامار  و از بنی ، جرشوم فینحاس از بنی2 : برآمدند  از بابل ، با من دشاهارتحشستا پا
   به رانو نفر از ذک ، زکریا و با او صد و پنجاه فروش شکنیا از بنی و از بنی3 . داود، حطوش بنی

 . نفر از ذکور  و با او دویست زرحیا  ابن  الیهو عینای ، موآب فحت از بنی4 . شدند  شمرده نامه نسب
   و با او پنجاه ان یونات ، عابد بن عادین از بنی6 . و با او سیصد نفر از ذکور یئیل یحز شکنیا، ابن از بنی5

  شفطیا، زبدیا ابن از بنی8 . با او هفتاد نفر از ذکورتلیا و ع ، اشعیا ابن عیالم از بنی7 .نفر از ذکور
 نفر از   و هجده  او دویست و با  یحئیل ، عوبدیا ابن یوآب از بنی9 .اد نفر از ذکور و با او هشت میکائیل
  ، زکریا ابن بابای و از بنی11 . نفر از ذکور ا و با او صد وشصت یوسفی  بن شلومیت و از بنی10 .ذکور
 نفر   و با او صد و ده  هقاطان  بن عزجد، یوحانان و از بنی12 . نفر از ذکور  و هشت با او بیست  و بابای

ا و با  و شمعی  ویعیئیل الیفلط:   ایشان  نامهای  است  بودند و این ادونیقام  از بنی و مؤخران13. از ذکور
  . هفتاد نفر از ذکور  ایشان و با و زبود ، عوتای بغوای و از بنی14 . نفر از ذکور  شصت ایشان

و .   روز اردو زدیم  و در آنجا سه  کردم رود جمع  اهوا می  به  که  را نزد نهری  ایشان پس15  
   نزد الیعزر و اریئیل پس16 .  را در آنجا نیافتم  کسی الوی ، از بنی  را بازدید کردم  و کاهنان  قوم چون

 و   رؤسا بودند و نزد یویاریب  که  و زکریا و مشالم  و ناتان ن و الناتا  و یاریب و شمعیا و الناتان
   ایشان  دست  کاسفیا به ، در مکان  رئیس  عدوی  برای و پیغامی17 .  علما بودند، فرستادم  که اتانالن

  ان ایش  کاسقیا بودند بگویند، به  در مکان  که  نتینیم  عدو و برادرانش  باید به  که  و سخنانی فرستادم
 با ما   ما که  خدای  نیکوی و از دست18.  ما نزد ما بیاورند  خدای  خانه  جهت  به  تا خادمان القا کردم

 شربیا را با   ما آوردند، یعنی  برای  اسرائیل  ابن  الوی  ابن  محلی  دانشمند از پسران بود، شخصی می
  و برادران.  اشعیا را مراری یز و با او از بنیو حشبیا را ن19 . نفر بودند  هجده  که  برادرانش و پسران

   خدمت  را برای ، ایشان  داود و سروران  که و از نتینیم20 . نفر بودند  بیست  را که  ایشان او و پسران
  پس21 . بودند  شده  ثبت  نام  به جمیع   نفر که  و بیست  دویست از نتینیم.  بودند  نموده  تعیین الویان
   خود متواضع  را در حضور خدای  تا خویشتن  نمودم  اعالن  داشتن  روزه جا نزد نهر اهوا به در آن من
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   داشتم زیرا خجالت22 .  خود از او بطلبیم  اموال  همه و  خویش  خود و عیال  برای  راست ، راهی نموده
   پادشاه  به  کنند، چونکه اعانت   در راه  تا ما را از دشمنان  بخواهیم  از پادشاه  و سواران  سپاهیان که

باشد، اما   می  نیکویی طلبد، به  او را می  ما بر هر که  خدای  دست  که  بودیم ، گفته  کرده عرض
  .کنند  می  او را ترک  که  آنانی ضد  او به  و غضب قدرت

و 24. ود فرم  و ما را مستجاب نمودیم   طلب  این  خود را برای ، خدای  گرفته  روزه پس23  
.  دم جدا کر  را با ایشان  ایشان  نفر از برادران  شربیا و حشبیا و ده ، یعنی  کهنه  نفر از رؤسای دوازده

   و تمامی اسرائیلیانی  و سرورانش  و مشیران  پادشاه  ما را که  خدای  هدیه  و طال و ظروف و نقره25
   و صد وزنه  نقره  وزنه  ششصد و پنجاه پس26 .  نمودم  وزن  ایشان  بودند، به  حضور داشتند داده که

 و دو   طال هزار درهم  طاس و بیست27 .  نمودم  وزن  ایشان  دست ال به ط  و صد وزنه  نقره ظروف
   مقدسخداوند  شما برای«:   گفتم  ایشان و به28.  طال گرانبها بود  مثل  که  خالص  صیقلی  برنج ظرف
   تبرعی  شما هدیه  پدران  خدای  یهوه  جهت  و طال به  و نقره  است دس نیز مق باشید و ظروف می

   آبای  و سروران  و الویان  کهنه  حضور رؤسای  نمایید تا به  بیدار باشید و اینها را حفظ پس29.  است
  ». بسپارید  وزن بهخداوند    خانه های  حجره ، به  در اورشلیم اسرائیل
   ما به  خدای  خانه  را گرفتند تا آنها را به  و ظروف  طال و نقره  وزن ویان و ال  کاهنان آنگاه30  
و .   شدیم  اورشلیم ، متوجه  کرده  از نهر اهوا کوچ  اول  ماه  در روز دوازدهم پس31 . برسانند اورشلیم
  .اد د  خالصی  سر راه نشینندگان  و کمین  دشمنان  ما با ما بود و ما را از دست  خدای دست

 و طال  ، نقره و در روز چهارم33 .  نمودیم قف روز درآنجا تو  سه  رسیدیم  اورشلیم  به و چون32  
   کردند؛ و العازار بن  وزن  کاهن  اوریای  بن  مریموت  دست  ما به  خدای  را در خانه و ظروف
   شماره  را به همه34.  بودند ایشان با   الویان بنوی   و نوعدیا ابن  یشوع  با او بود؛ و یوزاباد بن فینحاس

   برگشته  از اسیری  که و اسیرانی35 . شد  نوشته  وقت  در آن  همه زنو و)  کردند حساب (  وزن و به
 و   قوچ  گاو و نود و شش  دوازده  گذرانیدند، یعنی  اسرائیل  خدای  برای  سوختنی های بودند، قربانی
   اینها قربانی  همه  که  اسرائیل  تمامی ، برای  گناه  قربانی  جهت  نر، به بز  و دوازده  بره هفتاد و هفت

 نهر   ماورای  و والیان  پادشاه  امرای  را به  پادشاه  فرمانهای و چون36 .د بوخداوند   برای سوختنی
  . نمودند  خدا را اعانت  و خانه  قوم دادند، ایشان
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 و   اسرائیل قوم«: ، گفتند  آمده من  نزد ، سروران  وقایع  این  شدن و بعد از تمام9    

  ، یعنی  ایشان  رجاسات  موافق اند بلکه  کشورها جدا نکرده های  را از امت  خویشتن  و الویان کاهنان
). اند رفتار نموده (  و اموریان  و مصریان  و موآبیان  و عمونیان  و یبوسیان  و فرزیان  و حتیان کنعانیان

  های  را با امت  مقدس  و ذریت  گرفته  زنان  خویش  خود و پسران  برای  ایشان  از دختران زیرا که2
  ».  است  بوده  مقدم  خیانت  در این  رؤسا و حاکمان اند و دست  کرده کشورها مخلوط

 خود را  ش سر و ری  و موی  زدم  خود را چاک  و ردای ، جامه  را شنیدم  سخن  این  چون پس3  
   اسرائیل  خدای ، از کالم  عصیان اسیران  این  سبب  به  که  آنانی ، همه آنگاه4 .  و متحیر نشستم ندمک

،   شام  هدیه و در وقت5 . ، متحیر نشستم  شام  هدیه  وقت تا  شدند و من  جمع ترسیدند، نزد من می
   خدای  یهوه  خود را بسوی  و دست  زانو درآمدم ، به  دریده  و ردای  وبا لباس  خود برخاستم از تذلل
   تو ای  خود بسوی  روی  و از بلند کردن  دارم ، خجالت  من  خدای ای«:  و گفتم6 .  برافراشتم خویش
   عظیم  آسمان  به ما تا ، و تقصیرهای  شده  سر ما زیاده  ما باالی ، زیرا گناهان  دارم  شرم خدایم
 و   و ما و پادشاهان ایم  شده  عظیم  تقصیرهای  خود تا امروز مرتکب  پدران ما از ایام7 .  است گردیده
 و   و تاراج  شمشیر و اسیری  کشورها به  پادشاهان  دست ، به  خویش  گناهان  سبب  ما به کاهنان
   یهوه  از جانب  لطف  زمانی  اندک و حال8 .  است  امروز شده ، چنانکه ایم  گردیده  تسلیم رسوایی
 عطا   خود میخی  مقدس  و ما را در مکان  است  ما واگذاشته  برای ، مفری  ما بر ما ظاهر شده خدای
 ما   ما به  بندگی  در حین ای  تازه  حیات ، اندک  ساخته  ما را روشن  ما چشمان  و خدای  است فرموده
  ، بلکه  است  نکرده  ترک دگی بن  ما، ما را در حالت  خدای ، لیکن  ما بندگانیم زیرا که9 .  است بخشیده

 خود را بنا   خدای  تا خانه  است  ما بخشیده  به  تازه ، حیات  گردانیده  فارس ما را منظور پادشاهان
  و حال10 .  است  بخشیده ای  قلعه اورشلیم و ما را در یهودا و   را تعمیر کنیم  آن  و خرابیهای نماییم

   دست  آنها را به که11 . ایم  نموده  اوامر تو را ترک ه، زیرا ک ییم گو  چه  ما بعد از این  خدای ای
  روید، زمینی  می  آن  تصرف  شما برای  که  زمینی  آن  که ای  و گفته  خود انبیا امر فرموده بندگان
، از  ش خوی  و نجاسات  رجاسات  را به  و آن  است  شده  کشورها نجس های  امت  از نجاسات  که است

 را   ایشان  مدهید و دختران  ایشان  پسران  خود را به ، دختران ن اآل پس12 .اند ر تا سر مملو ساختهس
 ابد مطلبید تا قوی شوید و   را تا به  ایشان  و سعادتمندی  خود مگیرید و سالمتی  پسران برای

  و بعد از همه13 .واگذارید   ابدی  ارثیت  خود به  پسران  را برای  را بخورید و آن  زمین  آن نیکویی
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   تو ای ، با آنکه  است  ما بر ما وارد شده  عظیم  و تقصیرهای  زشت  اعمال  سبب  به  که  بالیایی این
آیا 14،  ای  ما داده  به ای  خالصی  و چنین ای  رسانیده  ما عقوبت  ما، ما را کمتر از گناهان خدای
اند،   شده  رجاسات  این  مرتکب  که هایی  و با امت کنیم ما بار دیگر اوامر تو را بش شود که می

   بقیتی ه ک  ساخت  نخواهی  هالک  نمود و ما را چنان  نخواهی ؟ و آیا تو بر ما غضب  نماییم مصاهرت
   امروز ناجی  از ما مثل  بقیتی  چونکه  هستی  تو عادل  اسرائیل  خدای  یهوه ای15  نماند؟  باقی و نجاتی

   این  سبب  به  که  نیست ، زیرا کسی  حاضریم  خویش  حضور تو در تقصیرهای  ما به د، اینکان شده
  ».کارها، در حضور تو تواند ایستاد

  

   زمین  خدا رو به  خانه  پیش کنان گریه نمود و  می  عزرا دعا و اعتراف  چون پس10    

  د، زیرا قوم شدن  جمع  نزد وی  اسرائیل ل و اطفا  و زنان  از مردان  بسیار عظیمی  بود، گروه نهاده
  ما به«:   عزرا گفت  داد و به  بود جواب عیالم  از بنی  که  یحئیل و شکنیا ابن2 .گریستند زارزار می

   برای  امیدی ن اآل ؛ لیکن ایم  گرفته  زمین  از قومهای  غریب ، زنان  ورزیده  خیانت  خویش خدای
   و اوالد ایشان  زنان  آن  که  عهد ببندیم  خویش  با خدای  حال پس3 .  است قی با  باب  در این رائیلاس

   عمل  شریعت  و موافق ترسند دور کنیم  ما می  از امر خدای  که  و آنانی  آقایم  مشورت را برحسب
  ».ار بپرداز ک  و به  باش  قویدل پس.  باشیم  و ما با تو می  کار تو است  این برخیز زیرا که4 . نماییم

   این  برحسب  داد که  را قسم  اسرائیل  و تمامی  و الویان  کهنه ، رؤسای  عزرا برخاسته آنگاه5  
   یهوحانان  حجره ، به  خدا برخاسته  خانه  روی و عزرا از پیش6 . خوردند  قسم  نمایند، پس  عمل سخن
   ماتم تقصیر اسیران   سبب  به ، زیرا که نجا رفت آ ، به  ننوشیده  و آب  نخورده  و نان  رفت  الیاشیب بن

و هر 8.  شوند  جمع  اورشلیم  به  ندا دردادند که  اسیران در یهودا و اورشلیم  همه و به7 . بود گرفته
 گردد و   او ضبط  حاضر نشود، اموال  و مشایخ  سروران  مشورت ، برحسب  تا روز سوم  که کسی

   مردان  بود، همه  نهم  ماه  روز بیستم  که  در روز سوم پس9. دا شود ج  اسیران  از جماعت خودش
   این  سبب و به.  خدا نشستند  خانه  در سعه  قوم  شدند و تمامی  جمع  در اورشلیم یهودا و بنیامین

شما «:   گفت  ایشان ، به  برخاسته  کاهن  عزرای آنگاه10. لرزیدند  می ، سخت  باران  سبب امر و به
 خود   پدران  خدای  یهوه ن اآل پس11 .اید  را افزوده  اسرائیل ، جرم  گرفته  غریب  و زنان  ورزیده خیانت
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 جدا   غریب  و از زنان  زمین  را از قومهای  کنید و خویشتن  او عمل  اراده را تمجید نمایید و به
  ».سازید

   عمل چنان هم ای  ما گفته  به نانکهچ«:  دادند و گفتند  آواز بلند جواب  به  جماعت تمامی12  
 امر   و این  بایستیم  بیرون  که  نداریم  و طاقت  است  باران  بسیارند و وقت اما خلق13 . نمود خواهیم
   ما برای  سروران پس14 . ایم  کرده  عظیمی  گناه  باب ن در ای ، زیرا که  یا دو روز نیست کار یک
  های اند، در وقت  گرفته  غریب  ما زنان  در شهرهای  که  کسانی و جمیع بشوند   تعیین  جماعت تمامی
   این اره ما درب  خدای  خشم  بیایند، تا حدت  ایشان  هر شهر همراه  و داوران  بیایند و مشایخ معین

  ». گردد امر از ما رفع
،  الوی   و شبتائی  و مشالم شدند  امر معین  بر این  تقوه  و یحزیا ابن  عسائیل  بن لهذا یوناتان15  
   آبا، برحسب  از رؤسای  و بعضی  کاهن  کردند و عزرای  چنین و اسیران16 . نمودند  را اعانت ایشان

،   دهم  ماه  در روز اول پس.  گردید  ثبت  ایشان  همه  شدند و نامهای  خود منتخب  آبای خاندانهای
   گرفته  غریب  زنان  را که  مردانی ، کار همه  اول  ماه اولو تا روز 17 . امر نشستند  این  تفتیش برای

از .  بودند  گرفته  غریب  زنان  پیدا شدند که  کاهنان  از پسران و بعضی18 . رسانیدند  اتمام هبودند، ب
   دادند که  دست و ایشان19 .یا و جدل  معسیا و الیعزر و یاریب  و برادرانش  یوصاداق  بن یشوع بنی
  . خود گذرانیدند  جرم  قربانی  جهت  به  نمایند و قوچی  خود را بیرون زنان

و 22.  و عزیا یا و یحیئیل، معسیا و ایلیا و شمع حاریم و از بنی21 .یا و زبد امیر، حنانی و از بنی20  
یوزاباد و ،  و از الویان23 . عاسه و یوزاباد و ال  و نتنئیل  و معسیا و اسمعیل فشحور، الیوعینای از بنی
  ، شلوم ربانان و از د ، الیاشیب و از مغنیان24 .رو فتحیا و یهودا و الیعز.  قلیطا باشد  و قالیا که شمعی
کیا  و العازار و مل ، رمیا و یزیا و ملکیا و میامین فرعوش از بنی:  و اما از اسرائیلیان25 .  و اوری و طالم
زتو،  و از بنی27.  و ایلیا  و یریموت  و عبدی ا و یحیئیل، متنیا و زکری عیالم و از بنی26 .و بنایا

 و   و حننیا و زبای ، یهوحانان بابای و از بنی28 . و زاباد و عزیزا یا و یریموت و متن  و الیاشیب الیوعینای
  فحت، موآب و از بنی30 .  و راموت  و شĤل عدایا و یاشوب و   و ملوک ، مشالم بانی و از بنی29 . الیعت

، الیعزر و اشیا و  حاریم و از بنی31.   و منسی  و بنوی  و بنایا و معسیا و متنیا و بصلئیل عدنا و کالل
 و زاباد و   و متاته ، متنای حاشوم از بنی33 .یا و شمر  و ملوک و بنیامین32 . عونملکیا و شمعیا و شم

و بنایا و بیدیا و 35 .  و اوئیل رام عم و ، معدای بانـی از بنی34 . عی و شم  و منسی  و یریمای الیفلط
و 39 . عی و شم  و بنوی و بانی38 .سو و یع و متنیـا و متنای37 . یاشیبال  و و ونیا و مریموت36 . کلوهی
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  و شلوم42 .یـا و شلمیا و شمر و عزرئیـل41 .  و شارای  و شاشای بایو مکند40.  و عدایا یـا و ناتانشلم
  جمیـع44 . و بنایا و یدو و یوئیل و متتیا و زاباد و زبینا  نبــو، یعیئیل ز بنیا43.  و امریـا و یوسـف

   تولید نموده  از آنها پسران  داشتند که  زنانی  از ایشان  بودند و بعضی  گرفته  غریب اینهـا زنان
  .بودند
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 Nehemiah- نحمیا کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده450ا سال  و حدودهودیان سنتی می گویند نویسنده عزرای

  است قبل از میالد نوشته شده450 و حدودا سال ی گویند نویسنده کتاب نامعلومسایرین م

  

 در   من  که هنگامی ،  بیستم در ماه کسلو در سال:  حکلیا  نحمیا ابن کالم1    

 چند از یهودا آمدند و از   با کسانی  از برادرانم ، یکی  حنانی که2  شد ، واقع  بودم  شوشان سلطنهدارال
  ایشان3 .  نمودم  سؤال  اورشلیم  درباره بودند و  مانده  باقی  از اسیری  که  یهودی  بقیه  درباره ایشان

   و افتضاح  سخت اند، در مصیبت  مانده  باقی  از اسیری  آنجا در بلوک  که آنانی«:  دادند مرا جواب
  ».  است  شده  سوخته  آتش  به هایش  و دروازه  خراب باشند و حصار اورشلیم می

 حضور   و به  داشتم  چند ماتم ، ایامی  کرده  و گریه ، نشستم  را شنیدم  سخنان  این و چون4  
 و   عظیم  خدای  آسمانها، ای ، خدای  یهوه  ای آه«:  و گفتم5 . ، دعا نمودم  گرفته مانها روزه آس خدای
  نمایند، نگاه  می حفظدارند و اوامر تو را   می  تو را دوست  که  را بر آنانی رحمت عهد و   که مهیب
   وقت  در این  من  خود را که  بنده  شود و دعای  گشاده  و چشمانت  تو متوجه گوشهای6 ، داری می

  اسرائیل  بنی ن گناها  و به  فرمایی ، اجابت نمایم  می اسرائیل  بنی  بندگانت  درباره نزد تو روز و شب
  به7 . ایم  کرده  گناه  پدرم  خاندان  و هم  من  هم ، زیرا که نمایم  می ، اعتراف ایم  تو ورزیده  به که

   خود موسی  بنده  به  را که  و احکامی  و اوامر و فرایض ایم  ورزیده  عظیمی  تو مخالفت  به  که درستی
، بیاد آور   امر فرمودی  خود موسی  بنده  به  را که ، کالمی حال  پس8.  ایم  نداشته ، نگاه  بودی فرموده

  اما چون9 .  ساخت  خواهم ها پراکنده ت ام  شما را در میان  خواهید ورزید و من  شما خیانت  گفتی که
  شما در  پراکندگان  نمایید، اگر چه  آنها عمل ، به  داشته  نمایید و اوامر مرا نگاه  بازگشت  من بسوی
 تا  ام  را برگزیده  آن  که  مکانی  کرد و به  خواهم  را از آنجا جمع  ایشان  آسمانها باشند، من اقصای

 را   ایشان باشند که  تو می  و قوم  بندگان و ایشان10 . آورد خواهم در  سازم  ساکن  خود را در آن نام
   دعای  تو بسوی  خداوند، گوش ای11 . ای  داده  فدیه  خویش قوی  دست  خود و به  عظیم  قوت به

 خود   بشود و بنده باشند، متوجه  می  تو ترسان  از اسم  تمام  رغبت  به  که  بندگانت  و دعای ات بنده
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   ساقی پادشاه  من زیرا که» .  عطا کنی  مرد مرحمت  حضور این  و او را به  فرمایی را امروز کامیاب
 . بودم

  

   وی  پیش  شراب  شد که ، واقع  ارتحشستا پادشاه  بیستم  سال، در  نیسان و در ماه2    

  و پادشاه2 .  نبودم  ملول  در حضورش  من آن از   و قبل  دادم  پادشاه ، به  را گرفته  شراب بود و من
 ».  نیست ، چیزی  دل  غیر از ماللت ؟ این  بیمار نیستی  با آنکه  است  تو چرا ملول روی«:  مرا گفت

   ملول  چگونه  بماند؛ رویم  ابد زنده  تا به پادشاه«:   گفتم  پادشاه و به3 .  شدم  ترسان نهایت  بی من  پس
   آتش  به هایش  و دروازه  است  باشد، خراب  پدرانم  قبرهای  موضع  که  شهری  آنکه حال نباشد و
  »؟  شده سوخته
   پادشاه و به5   آسمانها دعا نمودم د خدای نز هآنگا» ؟ طلبی  چیز می چه«:   مرا گفت پادشاه4  
 یهودا و شهر   یابد، مرا به  التفات  در حضورش ات  را پسند آید و اگر بنده اگر پادشاه«:  گفتم
  ».  را تعمیر نمایم  تا آن  بفرستی  پدرانم های مقبره

  ر خواهد بود و کی قد  چه  سفرت طول«:  بود  او نشسته  پهلوی  به  و ملکه  مرا گفت پادشاه6  
و 7 .  نمودم  تعیین  برایش  و زمانی مرا بفرستد  دید که  صواب  پادشاه پس»  نمود؟  خواهی مراجعت

 عطا   من  نهر به  ماورای  والیان  برای  بیند، مکتوبات  مصلحت اگر پادشاه«:   کردم  عرض  پادشاه به
   ناظر درختستانهای  که  آساف  نیز به  مکتوبیو8 . یهودا برسانند  نمایند و به قهشود تا مرا بدر

   شود و هم  داده  من ، به  است  خانه  به  متعلق  قصر که های  دروازه  سقف  برای  تا چوب  است پادشاه
   خدایم  مهربان  دست  برحسب  پادشاه پس» .  شوم  ساکن  در آن  من  که ای  حصار شهر و خانه برای
  . عطا فرمود  من ها را به بود، این  بر من که

،   و پادشاه  دادم  ایشان  را به  پادشاه ، مکتوبات  نهر رسیدم  ماورای  نزد والیان  چون پس9  
   غالم  و طوبیای  سنْبلط حرونی اما چون10.  بود  فرستاده  من  نیز همراه  و سواران  سپاه سرداران
  اسرائیل  بنی  نیکویی  طلبیدن  جهت  به  کسی  آمد که را بسیار ناپسند  را شنیدند، ایشان  این عمونی
  .  است آمده

   که  چند نفری  اتفاق  به و شبگاهان12 .  روز ماندم  و در آنجا سه سیدم ر  اورشلیم  به پس11  
   برای  بود که  نهاده  چه  من  در دل  خدایم  که  بودم  نگفته  کسی  و به  بودند، برخاستم  من همراه
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  پس13.  نبود  با من  سوار بودم بر آن   که  چهارپایی  غیر از آن  به ؛ و چهارپایی  بکنم رشلیماو
 را   و حصار اورشلیم  رفتم  بیرون  خاکروبه  اژدها تا دروازه  چشمه  در مقابل  وادی  از دروازه شبگاهان

  و از دروازه14 .  نمودم د، مالحظه بو  شده وخته س  آتش  به  را که هایش  بود و دروازه  شده  خراب که
  و در آن15 . نبود  بود، راهی  زیر من  که ی عبور چهارپای  و برای  گذشتم  پادشاه ، نزد برکه چشمه
  ، مراجعت  شده  داخل دی وا ، از دروازه  و برگشته  نمودم ، حصار را مالحظه  کنار نهر برآمده  به شب

   و به  کاهنان  و به  یهودیان ، زیرا به  بودم  کرده  یا چه  کجا رفته ه ندانستند ک و سروران16 . نمودم
  .  بودم بودند، هنوز خبر نداده  می  در کار مشغول  که  دیگر کسانی  و به شرفا و سروران

 و   خراب  چگونه  اورشلیم  که  هستیم  در آن  را که شما بالیی«:   گفتم  ایشان  به پس17  
 تا دیگر   را تعمیر نماییم بیایید و حصار اورشلیم. بینید ، می  است  شده  سوخته  آتش  به هایش دروازه

  ». رسوا نباشیم
   به  پادشاه  که بود و نیز از سخنانی  می  مهربان  بر من  خود که  خدای  را از دست و ایشان18  

 کار   خود را برای  دستهای  پس».  و تعمیر نماییم برخیزیم«:  گفتند آنگاه.   بود خبر دادم  گفته من
 را شنیدند،   این  و جشم عربی  عمونی  غالم  و طوبیای  سنبلط حرونی اما چون19 . ساختند قوی خوب

  ا بر پادشاهکنید؟ آی  شما می  که  کار است  چه این«: ، گفتند ما را استهزا نمودند و ما را حقیر شمرده
.   خواهد ساخت  آسمانها ما را کامیاب خدای«:  ، گفتم  داده جواب را   ایشان من20 »انگیزید؟  می فتنه
   نه و  نصیبی ، نه اما شما را در اورشلیم.  نمود ، تعمیر خواهیم  برخاسته  او هستیم  بندگان  ما که پس
  ».باشد  می  ذکری  و نه حقی

  

 گوسفند را بنا  زه، دروا  برخاسته  از کاهنان  و برادرانش  کهنه ، رئیس و الیاشیب3    

  ئیل حنن  میا و برج  را تا برج  را برپا نمودند و آن هایش ، دروازه  نموده  را تقدیس  آن ایشان. کردند
.  بنا نمود  امری ، زکور بن  ایشان  پهلوی  اریحا بنا کردند و به  او، مردان  پهلوی و به2 . نمودند تقدیس

لها و  را با قف  را ساختند و درهایش  آن  سقف ایشان. نا کردند را ب  ماهی ، دروازه ناه هس و پسران3
   تعمیر نمود و به  حقوص  اوریا ابن  بن ، مریموت  ایشان  پهلوی و به4 . برپا نمودند بندهایش پشت
نا تعمیر  بع  بن ، صادوق  ایشان  پهلوی  تعمیر نمود و به  مشیزبئیل  برکیا ابن  بن ، مشالم  ایشان پهلوی

   خدمت  خود را به  گردن  ایشان  تعمیر کردند، اما بزرگان ، تقوعیان  ایشان  پهلوی و به5 .مودن
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.  را تعمیر نمودند  کهنه  بسودیا، دروازه  بن  و مشالم  فاسیح  بن و یویاداع6 . ننهادند خویشخداوند 
   پهلوی و به7 .نمودند برپا  بندهایش لها و پشت را با قف  را ساختند و درهایش  آن  سقف ایشان
   کرسی  به  متعلق  را که  آنچه  و مصفه  جبعون  و مردان  و یادون میرونوتی  جبعونی ، ملتیای ایشان
 بود،   از زرگران  حرهایا که  بن ، عزیئیل  ایشان  پهلوی و به8 .ند نهر بود، تعمیر نمود  ماورای والی

 تا حصار  را  اورشلیم  اینان  بود تعمیر نمود، پس عطاران از   او حننیا که  پهلوی تعمیر نمود و به
 بود،   رئیس نصف بلد اورشلیم  حور که ، رفایا ابن  ایشان  پهلوی و به9 . ساختند ، مستحکم عریض

 او   پهلوی  خود تعمیر نمود و به  در برابر خانه  حروماف ، یدایا ابن  ایشان  پهلوی و به10 .یر نمودتعم
 و  دیگر ، قسمت  فحت موآب  بن  و حشوب  حاریم و ملکیا ابن11 .نیا، تعمیر نمودحشب   بن حطوش

، او و  م رئیس نصف بلد اورشلی  هلوحیش  بن  او، شلوم  پهلوی و به12 . تنورها را تعمیر نمودند برج
 را   آن یشانا.  را تعمیر نمودند  وادی ، دروازه  زانوح  و ساکنان و حانون13 . تعمیر نمودند دخترانش

   حصار را تا دروازه ع برپا نمودند و هزار ذرا  را با قفلها و پشتبندهایش بنا کردند و درهایش
 را بنا  او آن.  را تعمیر نمود  خاکروبه ، دروازه هکاریم  بلد بیت  رئیس  رکاب و ملکیا ابن14 . خاکروبه

،   بلد مصفه  رئیس  کلخوزه  بن و شلون15.   برپا نمود  را با قفلها و پشتبندهایش کرد و درهایش
 را با قفلها و   و درهایش  را ساخت  آن ، سقف  را بنا کرده او آن.  را تعمیر نمود  چشمه دروازه
 از شهر داود فرود   که یا  نیز تا زینه  پادشاه  شلح را نزد باغ  برپا نمود و حصار برکه بندهایش پشت
   داود و تا برکه صور، تا برابر مقبره  رئیس نصف بلد بیت  عزبوق بنو بعد از او نحمیا ا16 .آمد می

   تعمیر نمود و به  بانی  بن ، رحوم و بعد از او الویان17.  را تعمیر نمود اران جب  و تا بیت مصنوعه
،   ایشان و بعد از او برادران18 . خود تعمیر نمود ه در حص  او حشبیا رئیس نصف بلد قعیله پهلوی

   رئیس  یشوع  او، عازر بن  پهلوی و به19.  تعمیر نمود  حیناداد، رئیس نصف بلد قعیله  ابن یبوا
   بن و بعد از او باروک20 .، تعمیر نمود یه نزد زاو خانه  دیگر را در برابر فراز سالح  قسمت مصفه
و بعد 21 . تعمیر نمود کهنه  ، رئیس یاشیب ال  تا دروازه  دیگر را از زاویه  قسمت  قلب  صمیم ، به زبای

،  یاشیب ال  تا آخر خانه  الیاشیب  دیگر را از در خانه  قسمت  هقوص  اوریا ابن  بن از او مریموت
   و حشوب ، بنیامین و بعد از ایشان23 .ر تعمیر نمودند غو ، از اهل و بعد از او کاهنان22. تعمیر نمود

 خود   خانه  جانب به عننیا   معسیا ابن ، عزریا ابن ز ایشانو بعد ا.  خود تعمیر نمودند در برابر خانه
   و تا برجش زاویه عزریا تا   دیگر را از خانه قسمت  حیناداد  ابن و بعد از او، بنوی24 .تعمیر نمود
 و نزد   خارج  پادشاه  فوقانی  از خانه  که  و برجی  از برابر زاویه  اوزای  بن و فاالل25 .تعمیر نمود
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   تا برابر دروازه ، در عوفل نیمو نتی26 ، عوش فر و بعد از او فدایا ابن. ، تعمیر نمود  است دانخانهزن
   دیگر را از برابر برج  قسمت و بعد از او، تقوعیان27 .بودند  ، ساکن  خارجی  و برج  مشرق  بسوی آب

  ی خود از باال در برابر خانه  ، هر کدام و کاهنان28 . تعمیر نمودند  تا حصار عوفل رگ بز خارجی
 خود تعمیر نمود و   امیر در برابر خانه  بن  صادوق و بعد از ایشان29 . تعمیر نمودند  اسبان دروازه

  یا ابنو بعد از او حنن30 . بود، تعمیر نمود  شرقی  دروازه  مستحفظ  شکنیا که بعد از او شمعیا ابن
 برکیا   بن  مشالم  دیگر را تعمیر نمودند و بعد از ایشان ، قسمت  صاالف  پسر ششم یا و حانونشلم

 و   نتینیم های  بود، تا خانه  از زرگران  یکی و بعد او از ملکیا که31 . خود، تعمیر نمود در برابر مسکن
ند  گوسف  و دروازه  برج  باالخانه و میان32 .، تعمیر نمود  برج  تا باالخانه مفقاد تجار را در برابر دروازه

  .، تعمیر نمودند  و تاجران را زرگران
  

  ، خشمش  هستیم  حصار مشغول  بنای  ما به  شنید که بلط سن  که و هنگامی4    

 و لشکر  و در حضور برادرانش2 . را استهزا نمود ردید و یهودیان گ ، بسیار غضبناک  شده افروخته
   خود مستحکم برای) شهر را(نند؟ آیا ک  می  چه  یهودیان ضعیف این«:  ، گفت  شده  متکلم سامره

 خواهند رسانید؟ و سنگها   انجام  روز کار را به  خواهند گذرانید و در یک  و قربانی خواهند ساخت
   که عمونی  و طوبیای3» .  است  شده  سوخته  آنکه  حال؟ و  خواهند ساخت ، زنده  خاکروبه های از توده

   را منهدم  ایشان کنند باال رود، حصار سنگی  بنا می  ایشان ز بر آنچه نی اگر شغالی«:  نزد او بود گفت
  »! خواهد ساخت

   و ایشان  برگردان  را بسر ایشان  ایشان  و مالمت ایم  خوار شده  ما بشنو، زیرا که  خدای ای4  
 را از حضور  ایشان   را مستور منما و گناه  ایشان و عصیان5 .  کن  تسلیم  تاراج ، به  اسیری را در زمین

  .اند  آورده  هیجان  به  بنایان  روی  تو را پیش  خشم خود محو مساز زیرا که
   قوم  دل ، زیرا که  پیوست  بهم اش  بلندی  حصار تا نصف  و تمامی  حصار را بنا نمودیم پس6  

 حصار   مرمت ه شنیدند ک  و اشدودیان  و عمونیان  و طوبیا و اعراب  سنبلط و چون7 .در کار بود
و 8 . شد  افروخته ت شد  به  ایشان  خشم شود، آنگاه  می  بسته  و شکافهایش  است  رفته  پیش اورشلیم
 نزد  پس9.  ضرر برسانند  آن  نمایند و به  جنگ  بیایند و با اورشلیم  نمودند که  توطئه  ایشان جمیع
و 10 .  قرار دادیم  ایشان  در مقابل سبانان پا  روز و شب  ایشان  و از ترس  خود دعا نمودیم خدای
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 حصار را بنا  توانیم ی نم  که  و هوار بسیار است  است  شده  تلف  حماالن قوت «  گفتند که یهودیان
   داخل  ایشان  نخواهند شد و نخواهند فهمید، تا ما در میان آگاه«: گفتند  ما می و دشمنان11 ». نماییم
 بودند   ساکن  نزد ایشان  که  یهودیانی  شد که و واقع12 ».  نماییم  و کار را تمام بکشیم را  ، ایشان شده
  »). خواهند آورد حمله( بر ما   از هر طرف  شما برگردید، ایشان چون«:  ما گفتند  به  مرتبه ، ده آمده

  و ایشان   نمودم  تعیین  خالی  حصار و بر مکانهای ، در عقب  پست  را در جایهای  قوم پس13  
،   نظر کرده پس14 .  قرار دادم  ایشان ا و کمانهایه ، با شمشیرها و نیزه  ایشان  قبایل را برحسب
   و مهیب  خداوند عظیم  مترسید، بلکه از ایشان«:   گفتم  قوم  و بقیه  و سروران  بزرگان  و به برخاستم

  ». نمایید  خود جنگ های  و خانه زنان و   و دختران  و پسران  برادران  جهت را بیاد آورید و به
،   است  کرده  را باطل  ایشان  و خدا مشورت ایم  شده  ما آگاه  ما شنیدند که  دشمنان و چون15  
   به  من  بندگان  بعد، نصف  روز به و از آن16 .  حصار برگشتیم  کار خود به  به  ما هر کس  جمیع آنگاه

گرفتند و  ها را می ها و سپرها و کمانها و زره ، نیزه ر ایشان دیگ بودند و نصف  می کار مشغول
 بار   که کردند و آنانی  حصار را بنا می  که و آنانی17. بودند  یهودا می  خاندان  تمام  در عقب سروران

و 18 .گرفتند  می اسلحه دیگر   دست کردند و به  کار می  دست  یک  به ها، هر کدام بردند و عمله می
  . بود  ایستاده کردند و کرنانواز نزد من  می ، بنایی  شمشیر بر کمر خود بسته  هر کدام نبنایا

 و  رق و ما بر حصار متف  است کار بسیار وسیع«:   گفتم  قوم  و بقیه  و سروران  بزرگان و به19  
   شوید و خدای  آواز کرنا را بشنوید در آنجا نزد ما جمع  هر جا که پس20 . باشیم از یکدیگر دور می

   فجر تا بیرون  از طلوع  ایشان  و نصف  شدیم  کار مشغول  به پس21 ». خواهد نمود  ما جنگ ما برای
 در   با بندگانش هر کس«:   گفتم  قوم  به  وقت  در آن و هم22 .گرفتند ها را می ، نیزه ستارگان  آمدن

   و برادران و من23 ». کار بپردازد د و در روز بهمای ن  ما پاسبانی  برای  کند تا در شب  منزل اورشلیم
 با   و هر کس  خود را نکندیم  رخت بودند، هیچکدام  می  من  در عقب  که  و پاسبانی  من و خادمان

  . رفت  می  آب  خود به اسلحه
  

 از  و بعضی2 . برآوردند عظیمی یهود خود فریاد  ، بر برادران  ایشان  و زنان و قوم5    

 ».  بمانیم  و زنده  تا بخوریم م بگیری  گندم پس.   ما بسیاریم  و دختران ما و پسران «  گفتند که نایشا
  ، گندم  قحط  سبب  به تا دهیم  خود را گرو می های ها و تاکستانها و خانه مزرعه«:  گفتند و بعضی3

 م پنجفصل / نحمیا کتاب



730 

   پادشاه  جزیه ای خود بر هایها و تاکستان  مزرعه  عوض  را به نقره «  گفتند که و بعضی4 ». بگیریم
؛ و   ایشان  پسران  ما مثل  و پسران  ماست  برادران  جسدهای  جسد ما مثل و حال5 .  گرفتیم قرض
اند؛ و در   ما کنیز شده  از دختران  و بعضی سپاریم  می  بندگی  خود را به  و دختران  ما پسران اینک
  ».  است  شده  دیگران  ما از آن ها و تاکستانهای رعه مز  زیرا که  نیست  استطاعتی  ما هیچ دست

 خود  و با دل7 .  شدم  بسیار غضبناک  را شنیدم  سخنان  و این  فریاد ایشان  چون پس6  
 از برادر خود ربا  شما هر کس«:   گفتم  ایشان  و به  نمودم  را عتاب  و سروران ، بزرگان  کرده مشورت

 یهود خود  ما برادران«:   گفتم  ایشان و به8 .  نمودم  جمع د ایشان ض  به  عظیم و جماعتی» !گیرید می
فروشید   خود را می و آیا شما برادران.  ایم  کرده المقدور فدیه اند، حتی  شده ها فروخته  امت  به را که

  . نیافتند ، جوابی  شده  خاموش پس»  شوند؟  ما فروخته  به  ایشان شود که و آیا می
  هایی  امت  مالمت  سبب باید شما به آیا نمی.   نیست کنید، خوب  شما می  که کاری«:  تمو گف9  

 و   نقره  و بندگانم  و برادران و نیز من10  نمایید؟ ما سلوک   خدای باشند، در ترس  ما می  دشمن که
ها   امروز مزرعه نو اآل11.   نماییم  ربا را ترک  این  که  سزاوار است پس.  ایم  داده  قرض  ایشان  به غله

   که  و عصیر انگور و روغن  و غله  از نقره  و صد یک  ایشان های  و خانه  زیتون و تاکستانها و باغات
  ». رد کنید  ایشان اید، به  نهاده بر ایشان
 تو   نمود و چنانکه  نخواهیم  مطالبه  کرد و از ایشان رد خواهیم «  دادند که  جواب پس12  
   کالم  این بروفق   که  دادم  قسم  ایشان ، به  را خوانده  کاهنان آنگاه» . آورد  خواهیم  عمل  به دیفرمو

 ننماید، از   را ثابت  کالم  این  را که خدا هر کس«:   گفتم  خود را تکانیده  دامن پس13 .رفتار نمایند
   گفتند آمین  جماعت  تمامی پس» . بشود  و خالی  تکانیده  قسم  این  بتکاند و به  چنین  و کسبش خانه

  . نمودند  عمل  کالم  این  برحسب  خواندند و قوم  را تسبیحخداوندو 
 و   سی  تا سال  بیستم  از سال ، یعنی  مأمور شدم  یهوه  زمین  بودن  والی  به  که و نیز از روزی14  

  اما والیان15 .  را نخوردیم  والیگری  وظیفه مان و برادر  بود من  سال  دوازده ، که دوم ارتحشستا پادشاه
 نیز از   و شراب ، نان  نقره  مثقال  بر چهل ، عالوه  نهاده  بار سنگین  بودند، بر قوم  از من  قبل  که اول

   خدا چنین  ترس  سبب به   من لیکن. کردند  می  حکمرانی  بر قوم  ایشان گرفتند و خادمان  می ایشان
  من   بندگان  و همه  نخریدیم  مزرعه  و هیچ بودم  می  حصار مشغول  نیز در ساختن و من16 . نکردم

  های  از امت  که  آنانی ، سوای  و سروران  نفر از یهودیان و صد و پنجاه17 . بودند  کار جمع در آنجا به
شد،   هر روز مهیا می  برای و آنچه18 .خوردند  می  خوراک  من  بر سفرهآمدند، مجاور ما نزد ما می
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 روز  کردند؛ و هر ده  حاضر می  من بود و مرغها نیز برای  می  گوسفند پرواری  گاو و شش یک
   بر این  سخت  بندگی  زیرا که  را نطلبیدم  والیگری اما معهذا وظیفه.   شراب  کثیر از هر گونه مقداری

  . یاد آور  نیکویی ، مرا به  نمودم  عمل قوم   این  به  هر آنچه  موافق  خدایم ای19. بود  می قوم
  

 حصار را بنا   ما شنیدند که  و سایر دشمنان  عربی  و طوبیا و جشم  سنبلط و چون6    

  نوز برپا ننموده را ه هایش  دروازه  درهای ، با آنکه  است  نمانده  باقی  در آن ای  رخنه  و هیچ ام کرده
» .  کنیم  اونو مالقات  بیابان  از دهات بیا تا در یکی«: ، گفتند فرستاده   نزد من  و جشم سنبلط2 ، بودم

   مهم عظیمی در من«:   گفتم  فرستاده  نزد ایشان  قاصدان پس3.  داشتند  قصد ضرر من اما ایشان
   به ، نزد شما فرود آیم  کرده  را ترک  آن  من  که ، چرا کار حینی  فرود آیم توانم  و نمی مشغولم
   ایشان  به  جواب  این  مثل  فرستادند و من  من  به  پیغام  این  مثل  چهار دفعه و ایشان4» . افتد تعویق
   فرستاد و مکتوبی  طور نزد من  همین  خود را به  خادم  پنجم  دفعه  سنبلط پس5 .  فرستادم پس

 را   این  و جشم  است  یافته رتها شه  امت در میان«:  بود  مرقوم  در آن که6  بود،  در دستش گشوده
   این  و تو بروفق کنی  حصار را بنا می  همین  دارید و برای انگیزی  تو و یهود قصد فتنه گوید که می

   ندا کرده  تو در اورشلیم  تا درباره  نموده و انبیا نیز تعیین7 .  بشوی  ایشان  پادشاه  که واهیخ ، می کالم
 بیا تا  پس.  خواهد رسید  پادشاه ، خبر به  کالم  این  بروفق و حال.   است اهی در یهودا پادش گویند که

   نشده  واقع گویی  تو می  که  کالم  این مثل«:   گفتم  نزد او فرستاده آنگاه8 ».  نماییم  مشورت با هم
   این ا بترسانند، به خواستند ما ر  ایشان زیرا جمیع9 ». ای  نموده  خود ابداع  را از دل  آن ، بلکه است

.  ساز  مرا قوی  خدا دستهای  ای  حال پس.  نشود  ما را از کار باز دارند تا کرده  دستهای قصد که
  در خانه«:   گفت  بود، پس  و او در را بر خود بسته  رفتم  مهیطبئیل  دالیا ابن  شمعیا ابن  خانه و به10

.  تو خواهند آمد  قصد کشتن  به  زیرا که  ببندیم را  هیکل  و درهای  شویم  جمع  هیکلخدا در
   مثل  کیست فرار بکند؟ و  من  چون آیا مردی«:   گفتم من11 ». تو خواهند آمد  کشتن  برای شبانگاه

   کردم زیرا درک12 ». آمد  نخواهم  دارد؟ من  نگاه  خود را زنده  بشود تا جان  هیکل  داخل  که من
 او را  طکند و طوبیا و سنبل  می  نبوت  ضد من  به  خودش ، بلکه  است رستاده خدا او را هرگز نف که

  ، گناه  نموده  اینطور عمل  و به  بترسم اند تا من  او را اجیر کرده  جهت و از این13 .اند اجیر ساخته
   این  را موافق ، طوبیا و سنبلط  خدایم ای14.  سازند  مرا مفتضح  خبر بد پیدا نمایند که  و ایشان ورزم
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  . یاد آور خواهند مرا بترسانند، به  می  و سایر انبیا را که  نبیه  نوعدیه  و همچنین  ایشان اعمال
 شد  و واقع16 . رسید  اتمام  و دو روز به نجاه در پ  ایلول  ماه  و پنجم  حصار در بیست پس15  

 را دیدند، در   مجاور ما بودند این  که یهای  امت  را شنیدند و همه  ما این  دشمنان  جمیع  چون که
و در 17 .  است  شده  ما معمول  خدای انب کار از ج  این  شدند و دانستند که نظر خود بسیار پست

ا نزد  طوبی فرستادند و مکتوبات  نزد طوبیا می  یهودا مکتوبات  از بزرگان  روزها نیز بسیاری آن
   او داماد شکنیا ابن  بودند، چونکه  شده  یهودا با او همداستان هل بسا از ا زیرا که18 رسید،  می ایشان
   او به  حسنات و درباره19  بود،  گرفته  زنی  برکیا را به  بن ، دختر مشالم  یهوحانان  بود و پسرش آره

مرا فرستاد تا   می و طوبیا مکتوبات. رسانیدند  او می  مرا به کردند و سخنان  نیز گفتگو می حضور من
  .بترساند

  

   و الویان ن و مغنیا  و دربانان  را برپا نمودم  حصار بنا شد و درهایش و چون7    

 و بیشتر   امین  او مردی  قصر را، زیرا که  و حننیا رئیس  برادر خود حنانی آنگاه2  شدند،  داده ترتیب
 را تا   اورشلیم های  دروازه ا گفتم ر و ایشان3 .  دادم  فرمان  بود، بر اورشلیم  خداترس از اکثر مردمان

  و از ساکنان.  کنند  حاضر باشند، درها را ببندند و قفل  که  نشود باز نکنند و مادامی  گرم آفتاب
 حاضر   خویش  خانه  مقابل  به  خود و هر کدام  پاسبانی  به  هر کس  قرار دهید که  پاسبانان اورشلیم
  .باشند

  و خدای5 . بود ها بنا نشده  و هنوز خانه  کم  در اندرونش د و قوم بو  و عظیم و شهر وسیع4  
 کردند و  ها ثبت نامه  نسب  تا برحسب  نمایم  را جمع  و قوم  و سروران  بزرگان  نهاد که  در دلم من

  :  دیدم  نوشته  مضمون  بدین  و در آن  بودند یافتم  برآمده اول  مرتبه  را که  آنانی نامه نسب
   برده  اسیری  به  بابل  نبوکدنصر پادشاه  که  اشخاصی  آن  از اسیری  والیتها که اینانند اهل6   

  اما آنانی7 . بودند  شهر خود برگشته هودا به و ی  اورشلیم  به  از ایشان  بودند و هر کدام بود، برآمده
 و   و بلشان و مردخای نحمانیزریا و رعمیا و  و نحمیا و ع یسوع:  بودند  آمده  زربابل  همراه که

 صد و  ، دوهزار و یک فرعوش بنی8:   اسرائیل  قوم  مردان و شماره.   و بعنه  و نحوم  و بغوای مسفارت
 از   موآب فحت بنی11 . و دو ، ششصد و پنجاه آرح بنی10. شفطیا، سیصد و هفتاد و دو بنی9 .هفتاد و دو

 . و چهار  و پنجاه  هزار و دویست، عیالم بنی12 . هجده، دو هزار و هشتصد و  یوآب و  یشوع بنی
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 و  ، ششصد و چهل یبنو بنی15 . ، هفتصد و شصت زکای بنی14.   و پنج زتو، هشتصد و چهل بنی13
 . و دو هزار و سیصد و بیستعزجد، دو  بنی17 .  و هشت ، ششصد و بیست بابای نیب16 . هشت

،  عادین یبن20.   و هفت ، دو هزار و شصت بغوای بنی19 .  و هفت ، ششصد و شصت ادونیقام بنی18
 و  ، سیصد و بیست حاشوم نیب22 . ا، نود و هشتحزقی)  خاندان(آطیر از  بنی21 .  و پنج ششصد و پنجاه

 . ، نود و پنج جبعون بنی25.  ، صد و دوازده حاریف بنی24 . و چهار ، سیصد و بیست بیصای نیب23 . هشت
 .  و هشت ، صد و بیست  عناتوت انمردم27 . ، صد و هشتاد و هشت فه و نطو حمل  بیت مردمان26
 و  ، هفتصد و چهل  و بئیروت  و کفیره  یعاریم  قریه مردمان29 . و دو ، چهل موتعز  بیت مردمان28
 . و دو ، صد و بیست ماس مک مردمان31.   و یک ، ششصد و بیست  و جبع  رامه مردمان30.  سه
  عیالم بنی34 . و دو  دیگر، پنجاه  نبوی ردمانم33 .  و سه ، صد و بیست  و عای ایل  بیت مردمان32

 و  اریحا، سیصد و چهل بنی36 . ، سیصد و بیست حاریم بنی35 . و چهار  و پنجاه  هزار و دویستدیگر،
و 39 .  صد و سی  هزار و نه ، سه نائهس بنی38.   و یک لود و حادید و اونو، هفتصد و بیست بنی37.  پنج

.  و دو امیر، هزار و پنجاه بنی40 .  صد و هفتاد و سه ، نه  یشوع نیدعیا از خاندا بنی:  اما کاهنان
  یشوع بنی:  و اما الویان43 . ه، هزار و هفد حاریم بنی42.   و هفت  و چهل فشحور، هزار و دویست بنی41
.   و هشت ، صد و چهل آساف بنی:  و مغنیان44 .هاریا، هفتاد و چهودو  و از بنی قدمیئیل)  خاندان(از 
 و  ، صد و سی سوبای  و بنی حطیطه  و بنی عقوب  و بنی طلمون آطیر و بنی  و بنی شلوم بنی:  و دربانان45

.  فادون سیعا، بنی ، بنی فیروس بنی47.  طبایوت حسوفا، بنی ، بنی صیحه بنی:  و اما نتینیم46.  هشت
. نقودا ، بنی رصین رآیا، بنی بنی50. جاحر ، بنی جدیل ، بنی حانان بنی49.  سلمای ، بنی حجابه ، بنی لبانه بنی48
،  بقبوق بنی53.  نفیشسیم ، بنی معونیم ، بنی بیسای بنی52.  فاسیح عزا، بنی ، بنی جزام بنی51
.  تامح سرا، بنیسی ، بنی برقوس بنی55. حرشا ، بنی محیده ، بنی بصلیت بنی54. حرحور حقوفا،بنی بنی

یعال،  بنی58. فریدا ، بنی سوفرت ، بنی سوطای بنی:   خادمان سلیمان و پسران57. حطیفا ، بنی نصیح بنی56
 و   نتینیم جمیع60.  آمون ، بنی حظبائیم  فوخره ، بنی حطیل شفطیا، بنی بنی59.  جدیل بنی ، درقون بنی

 و  حرشاکروب  و تل  از تل ملح  که ینانند آنانیو ا61 .، سیصد و نود و دو ادمان سلیمان خ پسران
یا از  آ  نتوانستند داد که  خود را نشان  و عشیره  پدران  بودند، اما خاندان  و امیر برآمده ادون

:  و از کاهنان63 . و دو ، ششصد و چهل دهنقو طوبیا، بنی دالیا، بنی بنی62 .  بودند یا نه اسرائیلیان
   به  بود، پس  گرفته  زنی  را به  جلعادی  برزالیی  از دختران  یکی  که برزالی ، بنی هقوص حبایا، بنی بنی
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 بودند   شده ها ثبت نامه  در نسب  که  آنانی  خود را در میان  انساب اینان64 . شدند مسمی  ایشان نام
  . شدند  اخراج  از کهانت طلبیدند، اما نیافتند، پس

  قرار نشود، از قدساقداس بر  و تمیم  با اوریم  تا کاهنی مر فرمود که ا  ایشان  ترشاتا به پس65  
 و   غالمان سوای67.  نفر بودند  شصت و دو هزار و سیصد و  چهل  با هم  جماعت تمامی66 .نخورند
  دویست   ایشان  و مغنیات  نفر بودند و مغنیان  و هفت  هزار و سیصد و سی  هفت  که  ایشان کنیزان
   و چهل ، دویست  ایشان  و قاطران  و شش ، هفتصد و سی  ایشان و اسبان68 . نفر بودند و پنج  و چهل
  . بود ، ششهزار و هفتصد و بیست  و حماران  و پنج ، چهار صد و سی و شتران69 . و پنج

 و   قاب  طال و پنجاه اما ترشاتا هزار درم.  کار دادند  جهت  آبا هدایا به  از رؤسای و بعضی70  
 طال و   هزار درم  آبا، بیست  از رؤسای و بعضی71 . داد  خزانه  به  کهانت  لباس ت دس پانصد و سی

:  بود  دادند این  سایر قوم و آنچه72 . کار دادند  جهت  به  خزینه  به  نقره  منای دو هزار و دویست
 و   کاهنان پس73 .  کهانت س لبا  دست  و هفت  شصت و  نقره  طال و دو هزار منای  هزار درم بیست
 شدند   خود ساکن ، در شهرهای  اسرائیل  و جمیع یم و نتین  از قوم  و بعضی  مغنیان و  و دربانان الویان
  . بودند  خود مقیم  در شهرهای اسرائیل  رسید، بنی  هفتم  ماه و چون

  

   عزرای د و به شدن  جمع  آب  دروازه پیش  مرد در سعه  یک  مثل ، قوم و تمامی8    

  رایو عز2 . بود، بیاورد  امر فرموده رائیل اس  بهخداوند   را که  موسی  تورات  کتاب  گفتند که کاتب
   که  آنانی  و همه  و زنان  از مردان  حضور جماعت  به  هفتم  ماه  را در روز اول ، تورات کاهن
   تا نصف  صبح  از روشنایی  آب  دروازه  پیش  را در سعه و آن3 .توانستند بشنوند و بفهمند، آورد می

   تورات  کتاب ه ب  قوم  بفهمد خواند و تمامی توانست  می  و هر که  و زنان روز، در حضور مردان
   بودند، ایستاد و به  اینکار ساخته  جهت  به  که  بر منبر چوبی  کاتب و عزرای4 . فراگرفتند گوش

،   چپش  و عنایا و اوریا و حلقیا و معسیا ایستادند و از دست و شمع متتیا   راستش  از دست پهلویش
   را در نظر تمامی و عزرا کتاب5 . م و زکریا و مشال  و حشبدانه  و ملکیا و حاشوم فدایا و میشائیل

  وهو عزرا، یه6 . ایستادند  قوم  را گشود، تمامی  آن  بود و چون  قوم  تمامی  او باالی  گشود زیرا که قوم
،  آمین«:  گفتند ، در جواب  خود را برافراشته  دستهای  قوم  خواند و تمامی  را متبارک  عظیم خدای
 و شربیا و   و بانی و یشوع7 . نمودند  سجدهراخداوند ،   نهاده  زمین ، و رو به  نموده و رکوع» ! آمین
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  ، تورات  و فالیا و الویان زاباد و حنان و هودیا و معسیا و قلیطا و عزریا و یو  و شبتای  و عقوب یامین
  . بودند  خود ایستاده ، در جای کردند و قوم  می  بیان  قوم را برای
   را که نچه خواندند و تفسیر کردند تا آ  روشن  صدای  خدا را به  تورات  کتاب پس8  

 را   قوم  که ویانی و ال  و کاتب  کاهن  ترشاتا باشد و عزرای و نحمیا که9 .خواندند، بفهمند می
  گری  نوحه پس.   است  شما روز مقدس  خدای  یهوه امروز برای«:  گفتند  قوم  تمامی فهمانیدند، به می

  . را شنیدند گریستند  تورات  کالم ، چون  قوم زیرا تمامی» . مکنید منمایید و گریه
  تها بنوشید و نزد هر که بخورید و شرب  لطیف بروید و خوراکهای«:   گفت  ایشان  به پس10  
  ؛ پس  است  ما روز مقدسخداوند   امروز، برای ها بفرستید، زیرا که  حصه  او مهیا نیست  برای چیزی
 ساختند و   را ساکت  قوم  تمامی و الویان11 ».  شما است ت، قوخداوند سرور   نباشید زیرا که محزون
   قوم  تمامی پس12 ». نباشید  محزون پس.   است س امروز روز مقد  باشید زیرا که ساکت«: گفتند
   ایشان  به  را که  نمودند زیرا کالمی  عظیم ها فرستادند و شادی  نمودند و حصه  و شرب ، اکل رفته
  . بودند فهمیدند  داده تعلیم

  شدند  جمع  کاتب  نزد عزرای  و الویان  و کاهنان  قوم  تمامی  آبای  رؤسای و در روز دوم13  
 امر   موسی  واسطه  بهخداوند   یافتند که  نوشته  چنین و در تورات14 . را اصغا نمایند  تورات تا کالم
   شهرهای و در تمامی15 . بشوند  در سایبانها ساکن،  هفتم  در عید ماه اسرائیل  بنی  بود که فرموده

 و   زیتون های ، شاخه  رفته  کوهها بیرون  به  نمایند و ندا دهند که  اعالن خود و در اورشلیم
 بیاورند و   کشن  درختان های  و شاخه  نخل های  و شاخه  آس های  و شاخه  بری  زیتون های شاخه

  . بسازند  است  مکتوب  که  نهجی سایبانها، به
   خود و در صحنهای  خود و در حیاط  خانه بام  بر پشت  رفتند و هر کدام  بیرون  قوم پس16  
و تمامی 17 . خود ساختند ، سایبانها برای یم افرا  دروازه  و در سعه  آب  دروازه ا و در سعه خد خانه

   از ایام  شدند، زیرا که  بودند، سایبانها ساختند و در سایبانها ساکن  برگشته  از اسیری  که جماعتی
و 18 . نمود  رخ یار عظیمی بس  شادی سپ.  بودند  نکرده  چنین اسرائیل  روز بنی  تا آن  نون  بن یوشع

و .  داشتند  روز عید را نگاه خواند و هفت  خدا را می  تورات  تا روز آخر، کتاب هر روز از روز اول
 . برپا شد  قانون  برحسب  مقدس ، محفل در روز هشتم
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   دربر و خاک سدار و پال  روزه اسرائیل ، بنی  ماه  این  و چهارم و در روز بیست9    

   گناهان ، ایستادند و به  غربا جدا نموده  را از جمیع  خویشتن  اسرائیل و ذریت2 . شدند جمعبرسر 
   روز کتاب  ربع ، یک  خود ایستاده و در جای3.  کردند  اعتراف  خویش  پدران خود و تقصیرهای

 . نمودند  عبادت خود را  خدای وه، یه  نموده  دیگر اعتراف  خود را خواندند و ربع  خدای تورات یهوه
 آواز   ایستادند و به  الویان  بر زینه  و کنانی  و شبنیا و بنی و شربیا و بانی  و قدمیئیل  و بانی و یشوع4

 و   و بانی  و قدمیئیل  یشوع ، یعنی  الویان آنگاه5 . نمودند  استغاثه  خویش  خدای بلند، نزد یهوه
 ابد   تا به  خود را از ازل  خدای برخیزید و یهوه«: تندحشبنیا و شربیا و هودیا و شبنیا و فتحیا گف

  تو به6 .باد   متبارک تر است  اعلی  و تسبیحات  برکات  از تمام  تو که  جلیل و اسم.  بخوانید متبارک
   است  بر آن  را و هر چه  جنود آنها را و زمین  و تمامی االفالک  و فلک تو فلک.   هستی  یهوه تنهایی
 تو  نود آسمان و ج بخشی  می  اینها را حیات  و تو همه ای ، ساخته  در آنها است ها را و هر چهو دریا

   بیرون  و او را از اور کلدانیان  را برگزیدی  ابرام  که  خدا هستی ، آن  یهوه تو ای7 .کنند  می را سجده
 عهد  ، با وی  یافته حضور خود امین   او را به و دل8 .  نمودی  تبدیل  ابراهیم  را به او  واسم آوردی
   او ارزانی  را به  و جرجاشیان  و یبوسیان  و فرزیان  و اموریان  و حتیان  کنعانیان  زمین  که بستی
 ما را   پدران و مصیبت9 .  هستی  عادل ، زیرا که نمودی  خود را وفا  و وعده  او بدهی  ذریت ، به داشته

   و جمیع  بر فرعون  و معجزات و آیات10 .  شنیدی  را نزد بحر قلزم ایشان و فریاد  در مصر دیدی
  پس. نمودند  می  ستم  بر ایشان  که دانستی  می ، چونکه  ظاهر ساختی  زمینش  قوم  و تمامی بندگانش

 منشق   حضور ایشان و دریا را به11 .  است  امروز شده ، چنانکه کردی پیدا   خود اسمی  جهت به
  ثل دریا م  عمقهای  را به  ایشان کنندگان  عبور نمودند و تعاقب  خشکی  دریا به تا از میان  ساختی
   رهبری  آتش  ستون ، به  ابر و در شب  ستون  را در روز، به و ایشان12 .  انداختی  عمیق  در آب سنگ
، با   شده  سینا نازل  کوهو بر13 .  سازی  روشن  ایشان ، برای رفت باید   در آن  را که  تا راه نمودی
 .  دادی  ایشان  نیکو را به رایض حق و اوامر و ف  و شرایع  راست  و احکام  نموده  تکلم  از آسمان ایشان

  خویش  بنده  واسطه  به  و شرایع  و اوامر و فرایض  شناسانیدی  ایشان  خود را به  مقدس و سبت14
   برای  از صخره  و آب  دادی  ایشان  گرسنگی  برای  از آسمان و نان15 .  امر فرمودی  ایشان  به موسی
   که  خود را برافراشتی  دست  که  زمینی  به  که  دادی  وعده  ایشان  و به  ساختی  جاری  ایشان تشنگی

  . آورند  تصرف  را به ، آن  شده  داخل  بدهی  ایشان  را به آن
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د و اوامر  ساختن  را سخت  خویش ، گردن رفتار نموده   ما متکبرانه  و پدران  ایشان لیکن«16  
 بیاد   نمودی  ایشان  در میان  را که ای  عجیبه  ابا نمودند و اعمال و از شنیدن17 . ننمودند تو را اطاعت
)   زمین به( نمودند تا   تعیین ، سرداری  انگیخته  ساختند و فتنه  را سخت  خویش  گردن نیاوردند، بلکه

،   بوده  و کثیراحسان  و دیرغضب  و رحیم  غفار و کریم اما تو خدای.  کنند ود مراجعت خ بندگی
  ای: ( خود ساختند و گفتند  برای ای  شده  ریخته  گوساله  چون بلکه18 .  نکردی  را ترک ایشان

 تو نیز  آنگاه19  نمودند،  عظیمی  آورد، و اهانت  تو را از مصر بیرون  که  تو است  خدای این)!  اسرائیل
 را در   ایشان  ابر در روز که ، و ستون  ننمودی  ترک  را در بیابان  خود، ایشان  عظیم  رحمت برحسب

ند  باید برو  در آن  را که  راه  که  در شب  آتش  ستون  دور نشد و نه نمود از ایشان  می  رهبری راه
 را   و من خویش  دادی  ایشان  تعلیم  جهت ا به خود ر  نیکوی و روح20 . ساخت  می  روشن  ایشان برای

 را در  و ایشان21.   عطا فرمودی  ایشان ، به  ایشان  تشنگی  برای  و آب  باز نداشتی  ایشان از دهان
دید و  نگر  مندرس  ایشان لباس.  نشدند  چیز محتاج  هیچ  به  که  دادی  پرورش  سال  چهل بیابان
   نمودی ، آنها را تا حدود تقسیم  داشته  ارزانی  ایشان  و قومها به و ممالک22 . نکرد  ورم  ایشان پایهای

و 23 . آوردند  تصرف  را به  باشان اه پادش  عوج  و زمین بون حش  پادشاه  و زمین  سیحون زمینو 
   داده  وعده ن ایشا  پدران  به  که  زمینی  را به ، ایشان  افزوده  آسمان  ستارگان  را مثل  ایشان پسران
  .  آورند، درآوردی  تصرف  را به ، آن  شده  داخل  که بودی

   زمین  سکنه  را که  آوردند و کنعانیان  تصرف  را به ، زمین  شده  داخل  ایشان ، پسران پس«24  
  یشان ا  دست ، به  زمین  آنها و قومهای  و آنها را با پادشاهان  ساختی  مغلوب  حضور ایشان بودند، به

   حصاردار و زمینهای  شهرهای پس25.   خود با آنها رفتار نمایند  اراده ، تا موافق  نمودی تسلیم
 و   زیتون  و تاکستانها و باغات  شده  کنده های  و چشمه  پر از نفایس های برومند گرفتند و خانه

   عظیم های ، از نعمت  گشته ه و فرب  و سیر شده  آوردند و خورده  تصرف دار بیشمار به  میوه درختان
 سر خود انداختند و   تو را پشت ، شریعت  و تمرد نموده  انگیخته و بر تو فتنه26 .ذ گردیدندتو متلذ
   اهانت نمایند، کشتند و  تو بازگشت آوردند تا بسوی  می  شهادت  ایشان  برای  تو را که انبیای
   را به  تا ایشان  نمودی  تسلیم  دشمنانشان  دست  را به  تو ایشان آنگاه27 . آوردند  عمل  به عظیمی
 و   نمودی  اجابت  را از آسمان  نمودند و ایشان ، نزد تو استغاثه  خویش  تنگی  آورند و در حین تنگ

   دشمنانشان  را از دست  ایشان  که  دادی  ایشان  به دهندگان  خود، نجات  عظیم های  رحمت برحسب
  .رهانیدند
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   دست  را به  ورزیدند و ایشان  حضور تو شرارت  یافتند، بار دیگر به  استراحت اما چون«28  
 را از   نمودند، ایشان  باز نزد تو استغاثه و چون.  نمودند  تسلط  بر ایشان  که  واگذاشتی دشمنانشان

و 29.   دادی ی را رهای  بسیار ایشان ، بارهای  عظیمت های  رحمت  و برحسب  نمودی  اجابت آسمان
 رفتار   متکبرانه اما ایشان.   خود برگردانی  شریعت  را به  تا ایشان  فرستادی  شهادت  ایشان برای
 میماند،   آنها را بجا آورد از آنها زنده  هر که  تو که  احکام  نکردند و به ، اوامر تو را اطاعت نموده

  . نکردند ، اطاعت  نموده  را سخت ویش خ  خود را معاند و گردنهای خطا ورزیدند و دوشهای
   خود برای  انبیای  واسطه  به  خویش  روح  و به  مدارا نمودی  بسیار با ایشان معهذا سالهای«30  
   کشورهاتسلیم های  قوم  دست  را به لهذا ایشان.  نگرفتند ، اما گوش  فرستادی  شهادت ایشان
زیرا ،   ننمودی  و ترک  نساختی  را بالکل فانی ایشان،   عظیمت های  رحمت اما برحسب31 . نمودی
 عهد و   که  و جبار و مهیب  عظیم  خدای  ما، ای  خدای  ای نو اآل32 .  هستی  و رحیم  کریم خدای
 و   و کاهنان  و سروران  بر ما و بر پادشاهان  که  مصیبتی  این ، زنهار تمامی داری  می  را نگاه رحمت

، در نظر تو   است  شده  اشور تا امروز مستولی  پادشاهان  تو از ایام  قوم ما و بر تمامی  انبیا و پدران
   تو به ، زیرا که  هستی  عادل  است  بر ما وارد شده  که  چیزهایی  این و تو در تمامی33 . ننماید قلیل

   ما به  و پدران  و کاهنان  و سروران و پادشاهان34 . ایم  ورزیده ا شرارت، اما م ای  نموده  عمل راستی
و در 35 .دند ندا ، گوش  امر فرمودی  ایشان  به  تو که  اوامر و شهادات  ننمودند و به  تو عمل شریعت
   پیش  و برومند که  وسیع  و در زمین  نمودی  ایشان  به  که  عظیمی  و در احسان  خودشان مملکت
  . نکردند  بازگشت  خویش  شنیع و از اعمال ننمودند  ، تو را عبادت  نهادی  ایشان روی

 را   آن  و نفایس  تا میوه  ما دادی  پدران  به  که  و در زمینی  هستیم  ما امروز غالمان اینک«36  
   سبب  به  که  پادشاهانی  خود را برای  فراوان ، محصول و آن37 .  هستیم  غالمان  در آن ، اینک بخوریم
   اراده  ما برحسب  ما و چهارپایان  بر جسدهای ایشان آورد و  می ای  ساخته  ما، بر ما مسلط گناهان

 امور، ما عهد   این  همه  سبب و به38 ».  گرفتار هستیم نگی ت کنند؛ و ما در شدت  می خود حکمرانی
  . را مهر کردند  ما آن  و کاهنان  و الویان  و سروران  را نوشتیم ، آن  بسته محکم

  

و 2. ا حکلیا و صدقی  ترشاتا ابن نحمیای:  را مهر کردند اینانند  آن  که نیو کسا10    

   و مریموت و حاریم5 . وک و شبنیا و مل و حطوش4. و فشحور و امریا و ملکیا3 .میاسرایا و عزریا و ار
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یا، اینها مع و ش و معزیا و بلجای8 . ا و میامین و ابی و مشالم7.   و باروک  و جنتون و دانیال6 .یاو عوبد
  و برادران10 . میئیل حیناداد و قد  از پسران  ازنیا و بنوی  بن یشوع:  و اما الویان9 . بودند کاهنان
و زکور و شربیا و 12 .یا و حشب و میخا و رحوب11 . ا و قلیطا و فالیا و حانان شبنیا و هودی ایشان
و 15 . و و بانی و زت  و عیالم  موآب  و فحت وش فرع  قوم و سروران14 . و بنینو ا و بانیو هودی13 .یاشبن
  ا و حاشومو هودی18 .ورو عاطیر و حزقیا و عز17.   و عودین وایو ادونیا و بغ16 . جد و بابای و عز بنی

   و صادوق و مشیزبئیل21 . و حزیر م و مشال و مجفیعاش20 .  و نیبای  و عناتوت و حاریف19 . و بیصای
و 25 . بیق و فلحا و شو و هلوحیش24 . وب و حننیا و حش و هوشع23 . و عنایا  حانانیا وو فلط22 . وعو ید
  .  و بعنه  و حاریم و ملوک27 .  و عانان ا و حانانو اخی26 .نا و معسیا و حشب رحوم

 را   خویشتن  که  کسانی  و همه  و نتینیم  و مغنیان  و دربانان  و الویان  و کاهنان و سایر قوم28  
   صاحبان ه خود و هم  و دختران  و پسران  بودند با زنان  خدا جدا ساخته  تورات  کشورها به هالیاز ا

   بر خود نهادند که  و قسم  شدند و لعنت  ملصق  خویش  و بزرگان  برادران به29 ،  و فطانت معرفت
   اوامر یهوه ند و تمامی نمای  بود، سلوک  شده  خدا داده  بنده  موسی  واسطه  به  خدا که  تورات به

   اهل  خود را به  دختران و اینکه30  آورند،  عمل  دارند و به ا نگاه او ر  و فرایض  ما و احکامخداوند
  ، متاع  در روز سبت  زمین و اگر اهل31 .  خود نگیریم  پسران  را برای ن ایشا  و دختران  ندهیم زمین

   مقدس  و روزهای  سبت  در روزهای بیاورند، آنها را از ایشان   فروختن  جهت  به  آذوقه یا هر گونه
   قرار دادیم و بر خود فرایض32 .  نماییم  را ترک  هر قرض طالبه و م  هفتمین سال)  حاصل( و  نخریم

  برای33 . ما  خدای  خانه  خدمت  جهت  به  دانیم  الزم ، بر خویشتن  در هر سال  مثقال  ثلث  یک که
   جهت  و به ها و هاللها و مواسم  در سبت  دایمی  سوختنی  و قربانی  دایمی  آردی  و هدیه دمه تق نان

 . ما  خدای  خانه  کارهای  تمامی  بشود و برای  اسرائیل  جهت  به  تا کفاره  گناه های  و قربانی موقوفات
 خود   خدای  خانه  را به ، تا آن  انداختیم  هیزم  هدیه  برای ، قرعه  و قوم  و الویان و ما کاهنان34

 ما   خدای  یهوه  تا بر مذبح  بیاوریم  معین  وقتهای  به ، هر سال  خویش  آبای  خاندانهای برحسب
   همه  خود و نوبرهای  زمین  نوبرهای و تا آنکه35 شود؛   سوخته  است  نوشته  در تورات  آنچه موافق
   پسران های زاده  نخست و تا اینکه36 ؛  بیاوریمخداوند   خانه  به ل سا  به  را سال  درخت  هر گونه میوه

  گوسفندان  و  گاوان های زاده  و نخست  است  شده  نوشته  در تورات  آنچه  خود را موافق و حیوانات
و 37 . کنند بیاوریم  می  ما خدمت دای خ  در خانه  که  کاهنانی ، برای  خویش  خدای  خانه خود را به

   و عصیر انگور و روغن  درخت  هر گونه  را و میوه  خویش  افراشتنی یز نوبر خمیر خود را و هدایاین
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   الویان  جهت  را به  خویش  خود و عشر زمین  خدای  خانه های  حجره  به  کاهنان  را برای زیتون
   الویان  که و هنگامی38 .گیرند  ما می  زراعتی  شهرهای ع عشر را در جمی  الویان ، زیرا که بیاوریم

   خدای  خانه  عشر عشرها را به  باشد و الویان  ایشان  همراه  هارون  از پسران گیرند، کاهنی عشر می
 و عصیر   غله  افراشتنی  هدایای الوی  و بنی اسرائیل  بنی زیرا که39 . بیاورند المال  بیت های  حجره ما به

   خدمت  که  و کاهنانی  قدس  آالت  که  بیاورند، جایی بایست ها می  حجره  را به  زیتون انگور و روغن
  . کرد  نخواهیم  خود را ترک  خدای  خانه پس. باشند  حاضر می  و مغنیان کنند و دربانان می
  

   انداختند تا از هر ده  قرعه  شدند و سایر قوم  ساکن  در اورشلیم  قوم و سروران11    

  ساکن دیگر  ، در شهرهای  نفر باقی  بیاورند و نه  سکونت ، برای  اورشلیم قدس شهر م نفر یکنفر را به
   حاضر شدند، مبارک لیم در اورش  سکونت  برای  دل  خوشی  به  را که  کسانی ، همه و قوم2 .شوند

 و  ان و کاهن و سایر اسرائیلیان( شدند،   ساکن  در اورشلیم  که  بلدانی و اینانند سروران3 .خواندند
   یهودا ساکن  شهر خود، در شهرهای  در ملک ، هر کس  سلیمان  بندگان  و پسران  و نتینیم الویان
  ).شدند

یهودا، عنایا  و اما از بنی.  گرفتند'  سکنی بنیامین یهودا و بنی  از بنی ، بعضی  در اورشلیم پس4  
   کلحوزه  بن  باروک و معسیا ابن5 . فارص از بنی  ئیل مهلل  شفطیا ابن  امریا ابن  زکریا ابن  عزیا ابن ابن
   ساکن  در اورشلیم  که فارص  بنی جمیع6.   شیلونی  زکریا ابن  بن  یویاریب  عدایا ابن  حزیا ابن ابن

   بن  مشالم سلو ابن:   بنیامین و اینانند پسران7 . بودند  مرد شجاع  و هشت  و شصتشدند، چهار صد
 صد و  ، نه ی و سال و بعد از او جبای8 .یا اشع  بن  ایتئیل  معسیا ابن  قوالیا ابن ن فدایا اب یوعید بن

 شهر   دوم ، رئیس نوآه هس  بود و یهودا ابن  ایشان ، رئیس  زکری  بن و یوئیل9 . نفر  و هشت بیست
   بن  صادوق  بن م مشال  حلقیا ابن و سرایا ابن11 .  و یاکین  یویاریب یا ابن، یدع و از کاهنان10 .بود

بودند   می  مشغول  خانه  در کارهای  که  ایشان و برادران12 . خدا  خانه  رئیس  اخیطوب  بن تمرایو
 .ا ملکی  فشحور بن  زکریا ابن  ابن  امصی  فللیا ابن  بن  یروحام و عدایا ابن.  و دو نفر هشتصد و بیست

   اخزای  بن  عزرئیل  بن و عمشیسای.  و دو نفر و چهل   آبا بودند، دویست  رؤسای  او که و برادران13
  و زبدیئیل.  نفر  و هشت  بودند، صد و بیست  جنگی  مردان  که و برادرانش14 .ر امی  بن  مشلیموت بن
 . نی بو  حشبیا ابن  بن  عزریقام  بن  حشوب  شمعیا ابن و از الویان15 . بود  ایشان  رئیس دولیم هج بن
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   میکا ابن و متنیا ابن17 .دند بو  الویان  خدا از رؤسای  خانه  خارج  یوزاباد بر کارهای و و شبتای16
   دوم  رئیس  برادرانش  از میان  در نماز، حمد بگوید و بقبقیا که  که  تسبیح  پیشوای  آساف  بن زبدی

 و هشتاد و   دویست  در شهر مقدس  الویان جمیع18 .  یدوتون  بن  جالل  بن وع شم بود و عبدا ابن
  .چهار نفر بودند

کردند، صد و هفتاد و   می  درها را نگاهبانی  که  ایشان  و برادران  و طلمون  عقوب و دربانان19  
 یهودا   شهرهای یع در جم  خویش  در ملک  هر کدام  و الویان  و کاهنان و سایر اسرائیلیان20. دو نفر

   الویان و رئیس22   نتینیم فا رؤسای گرفتند و صیحا و جش سکنی   در عوفل و نتینیم21 ). شدند ساکن(
   که  آساف  میکا از پسران  متنیا ابن  حشبیا ابن  ابن  بانی  ابن  خدا عزی  خانه  بر کارهای در اورشلیم

  انی مغن  جهت  به ای  بود و فریضه  از پادشاه  حکمی  ایشان  درباره زیرا که23 .بود  بودند، می انمغنی
   برای شاه پاد  یهودا از جانب  بن زارح  از بنی  مشیزبئیل و فتحیا ابن24 .  امر هر روز در روزش برای
 و   اربع در قریه.  شدند  آنها ساکن ها و نواحی یهودا در قصبه  از بنی و بعضی25 . بود  امور قوم جمیع
و 27 . فالط  و بیت  و موالده در یشوعو 26.   آن  و دهات  و یقبصیئیل  آن  و دهات  و دیبون  آن دهات

 و  رمون و در عین29 .  آن  و دهات  و مکونه لغو در صق28.   آن  و دهات  و بئرشبع  شوعالدر حصر
.   آن  و دهات  و عزیقه  آن  و نواحی  آنها و الکیش  و دهات  و عدالم و زانوح30 . موت و یر صرعه
ا در عی.  شدند  ساکن  تا مکماش  از جبع بنیامین و بنی31 . شدند کن سا وم هن  تا وادی  از بئرشبع پس

و حادید و 34 ، ایم و جت و حاصور و رامه33 ، یه و عنن  و نوب و عناتوت32 .  آن  و دهات یل و بیت
   در یهودا و بنیامین  الویان های  فرقه و بعضی36 .  حراشیم و لود و اونو و وادی35 ، ط و نبال صبوعیم

  . شدند کنسا
  

سرایا و .  برآمدند  و یشوع  شئلتیئیل  بن  با زربابل  که  و الویانی و اینانند کاهنان12    

و 5 .ا و ابی و عدو و جنتوی4 .  و مریموت یا و رحومو شکن3 . وش و حط امریا و ملوک2 .راارمیا و عز
  اینان.  و حلقیا و یدعیا اموقو سلو و ع7 .یا و یدع و شمعیا و یویاریب6 . جه و معدیا و بل میامین
 و شربیا   و قدمیئیل  و بنوی یشوع:  و الویان8 . بودند  یشوع  در ایام  ایشان ن و برادرا  کاهنان رؤسای

 در   و عنی یه بقبق  ایشان و برادران9 . بودند خوانان  پیشوایان تسبیح  او و برادرانش و یهودا و متنیا که
 را   الیاشیب  را تولید نمود و یویاقیم  یویاقیم و یشوع10.  خود بودند مت خد  در جای  ایشان مقابل
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  و در ایام12.  را آورد  یدوع  را آورد و یوناتان  یوناتان و یویاداع11 . را آورد  یویاداع رد و الیاشیبآو
و از عزرا، 13. ننیااز سرایا مرایا و از ارمیا ح.  بودند  اینان  کاهنان  آبای  خاندانهای  رؤسای یویاقیم
، عدنا و از  و از حاریم15 . یا، یوسف و از شبن و از ملیکو، یوناتان14 . یا، یهوحانان و از امر مشالم
 و موعدیا،   و از منیامین و از ابیا، زکری17 . م، مشال و از عدو، زکریا و از جنتون16 . قای، حل مرایوت

و از 20 . ی و از یدعیا، عز ، متنای و از یویاریب19 . هوناتانیا، ی و از شمع ، شموع و از بلجه18 . طایفل
  . قیا، حشبیا و از یدعیا، نتنئیلو از حل21 .، عابر  و از عاموق ی، قال سالی

 شدند و   ثبت  و یدوع  و یوحانان  و یهویاداع  الیاشیب ، در ایام  الویان  آبای و رؤسای22  
   تا ایام  ایام  تواریخ  در کتاب الوی  بنی  آبای و رؤسای23 .  فارسی  داریوش  نیز در سلطنت کاهنان
 و   قدمیئیل  بن ، حشبیا و شربیا و یشوع  الویان و رؤسای24 . گردیدند  ثبت یاشیب ال  بن یوحانان

  ، حمد و تسبیح  برابر فرقه  داود مرد خدا، فرقه  فرمان ، تا موافق  ایشان  در مقابل برادرانشان
  های  نزد خزانه  بودند که  دربانان  و عقوب  و طلْمون و متنیا و بقبقیا و عوبدیا و مشالم25. بخوانند
   والی  نحمیای  و در ایام  یوصاداق  بن  یشوع  بن  یویاقیم  در ایام اینان26 .نمودند  می ها پاسبانی دروازه

  . بودند  کاتب  کاهن و عزرای
 طلبیدند تا   ایشان های  مکان  را از همه ، الویان شلیم حصار اور  نمودن  تبریک و هنگام27  
   را تبریک  و عود آن بط و حمد و سرود با دف و بر  با شادمانی  بیاورند که  اورشلیم  را به ایشان
و از 29 . شدند  جمع  نطوفاتیان  از دهات و  گرداگرد اورشلیم ، از دایره  مغنیان  پسران پس28 .نمایند
 خود  جهت   به  اورشلیم  اطراف  به  مغنیان ، زیرا که  و عزموت  جبع های و از مزرعه  جلجال بیت

ها و حصار را  ه و درواز  را تطهیر نمودند و قوم  خویشتن  و الویان و کاهنان30 . بودند  بنا کرده دهات
  خوانان ز تسبیح ا  بزرگ  و دو فرقه  یهودا را بر سر حصار آوردم  رؤسای و من31 .نیز تطهیر کردند

   اجماعی  هیئت  به  خاکروبه  بر سر حصار تا دروازه  راست  طرف  از آنها به  یکی  که  کردم معین
  .رفتند

و یهودا و 34 . مو عزریا و عزرا و مشال33 . یهودا  رؤسای یا و نصف، هوشع  ایشان و در عقب32  
   شمعیا ابن  بن  یوناتان  زکریا ابن  با کرناها یعنی  کاهنان  از پسران و بعضی35 .میا شمعیا و ار بنیامین
 و   و ماعای  و جلالی  و ملالی  او شمعیا و عزریئیل و برادران36 .  آصاف ور بن زک  میکایا ابن متنیا ابن
  پس37.  بود  ایشان  پیش  کاتب  داود مرد خدا، و عزرای  موسیقی  با آالت  و یهودا و حنانی نتنئیل
 داود، تا   خانه  شهر داود بر فراز حصار باالی  بود، بر زینه  برابر ایشان  که  چشمه د دروازه نز ایشان
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   اجماعی  هیئت  به  ایشان  در مقابل خوانان ، تسبیح  دوم و فرقه38 . رفتند  مشرق  طرف  به  آب وازهدر
و 39 .  رفتیم  ایشان قب در ع  تنور تا حصار عریض  بر سر حصار، از نزد برج  قوم  و نصف رفتند و من

 تا   مئه  و برج  حننئیل  و برج  ماهی  دروازه  و باالی  کهنه  دروازه  و باالی  افرایم  دروازه  از باالی ایشان
 در  خوانان  تسبیح  هر دو فرقه پس40 . نمودند  توقف ن سج ، نزد دروازه) رفته (  گوسفندان دروازه
 و میکایـا و   و معسیا و منیامین و الیاقیم41 .  ایستادیـم  سـروران ف نص و  خدا ایستادند و من خانه

 و   و یوحانان و معسیا و شمعیا و العازار و عزی42 اها، با کرن  کهنه  و زکریـا و حننیـای الیوعینـای
  . آواز بلند سراییدند  به  وکیـل  و یزرحیای  و عازر، و مغنیان ملکیا و عیالم

 را بسیار   نمودند، زیرا خدا ایشان ، شادی  گذرانیده  عظیم های وز، قربانی ر و در آن43  
 دور   از جایهای شلیم اور  شادمانی پس.  نمودند  نیز شادی  و اطفال  بود و زنان  گردانیده شادمان
ا ها و هدایا و نوبرها و عشره  خزانه  جهت ها به  چند بر حجره  روز، کسانی و در آن44 . شد مسموع
   در آنها جمع  تورات  شهرها برحسب های  را از مزرعه  و الویان  کاهنان های  شدند تا حصه تعیین

و 45 .نمودند  می ایستادند، شادی  می  خدمت  به  که  و الویانی  کاهنان  یهودا درباره کنند، زیرا که
 تطهیر  و لوازم خود   خدای یعت، ود  سلیمان  داود و پسرش  حکم ، موافق  و دربانان  با مغنیان ایشان
  حمد و  بودند و سرودهای  مغنیان ، رؤسای  از قدیم  داود و آساف  در ایام زیرا که46 . داشتند را نگاه
  های  نحمیا، حصه  و در ایام  زربابل  در ایام  اسرائیل و تمامی47 ).خواندند می( خدا   برای تسبیح
   به  وقف دادند و الویان  می  الویان  به  وقف دادند و ایشان  می روز  را روز به  و دربانان مغنیان

  .دادند  می هارون بنی
  

   یافت ای  نوشته  خواندند و در آن  قوم  سمع  را به  موسی  روز، کتاب در آن13    

   را به اسرائیل  بنی  ایشان چونکه2 . نشوند  خدا داخل  جماعت ابد به   تا به  و موآبیان  عمونیان شد که
 نماید، اما   را لعنت  اجیر نمودند تا ایشان  ضد ایشان  را به  بلعام  نکردند، بلکه  استقبال  و آب نان

 را از   مختلف  گروه  را شنیدند، تمامی  تورات  چون پس3 . نمود  تبدیل  برکت  را به لعنت ما  خدای
  . جدا کردند  اسرائیل میان

ا  بود، با طوبی  شده  ما تعیین  خدای  خانه های  بر حجره  که  کاهن  الیاشیب  از این و قبل4  
 و   آردی  هدایای  از آن  قبل  در آن  بود که  داده  ترتیب  بزرگ  او حجره و برای5 .  داشت قرابتی
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 بود و   و دربانان  و مغنیان  الویان  فریضه  را که  و روغن  و شراب  را و عشر گندم بخور و ظروف
   زیرا در سال  نبودم  در اورشلیم ، من  وقت  آن و در همه6 .گذاشتند  را می  کاهنان فراشتنی ا یایهدا
 .  خواستم  رخصت  چند از پادشاه  و بعد از ایامی  رفتم ، نزد پادشاه  بابل  ارتحشستا پادشاه  و دوم سی

  ای  حجره  بود، از اینکه  طوبیا کرده  درباره  الیاشیب  که  زشتی ، از عمل  رسیدم  اورشلیم  به و چون7
،   بسیار ناپسند آمده  نظر من  امر به و این8.   شدم  بود، آگاه  نموده ترتیب خدا   خانه  در صحن برایش
 را تطهیر نمایند   حجره  که و امر فرمودم9 .  ریختم  بیرون ا را از حجره طوبی  خانه  اسباب  تمامی پس

  . دم باز آور هدایا و بخور را در آن خدا و   خانه و ظروف
 و   از الویان ، هر کدام  جهت دادند و از این  نمی  ایشان  را به  الویان های  حصه  که و فهمیدم10  
   با سروران پس11.  بودند ر کرده فرا  خویش های  مزرعه بودند، به  می  خدمت  مشغول  که مغنیانی
  ر جایهای، د  کرده  را جمع و ایشان. نمایند  می  خدا غفلت  خانه  چرا درباره ، گفتم  نموده مشاجره
 .ها آوردند  را در خزانه  و روغن و عصیر انگور ، عشر گندم  یهودیان و جمیع12 .  برقرار نمودم ایشان

   پهلوی  و به ها گماشتم  بود، بر خزانه  از الویان  و فدایا را که  کاتب  و صادوق  کاهن و شلمیای13
 بود   این پنداشتند و کار ایشان  می  را امین  ایشان  مردم  متنیا را، زیرا که  زکور بن  بن ، حانان ایشان

  . بدهند  ایشان  خود را به  برادران های  حصه که
   خود و وظایف  خدای  خانه  برای  را که  کار بیاد آور و حسناتی  این  مرا درباره  خدایم ای14  

  .حو مساز م ام  کرده آن
ها  فشردند و بافه  می  چرخشتها را در روز سبت  که  را دیدم  روزها، در یهودا بعضی در آن15  

   را نیز در روز سبت  حمل  و انگور و انجیر و هر گونه کردند و شراب آوردند و االغها را بار می می
و 16 .  روز تهدید نمودم ر آن د کوالت مأ  فروختن  سبب  را به  ایشان پس. آوردند  می  اورشلیم به

،  آوردند و در روز سبت  می  بضاعت  و هرگونه  بودند، ماهی  در آنجا ساکن  صور که  از اهل بعضی
  .فروختند  می  اورشلیم ودا و اهلیه  بنی به

 شما   که  است  زشت  عمل  چه این«:   گفتم  ایشان  و به  نمودم  یهودا مشاجره  با بزرگان پس17  
   ما تمامی  نکردند و آیا خدای  شما چنین آیا پدران18نمایید؟   می حرمت  را بی کنید و روز سبت می
   را بر اسرائیل ، غضب  نموده حرمت  را بی  شهر وارد نیاورد؟ و شما سبت  بال را بر ما و بر این این

   که افکند، امر فرمودم  می ه سای  از سبت  قبل  اورشلیم های  دروازه  که و هنگامی19 ».کنید زیاد می

 م سیزدهفصل / نحمیا کتاب



745 

 خود را   از خادمان  نگشایند و بعضی  آنها را تا بعد از سبت  که  کردم ها را ببندند و قدغن دروازه
  . نشود  آورده  بار در روز سبت  هیچ  که ها قرار دادم بر دروازه

 را   شب ورشلیم از ا  بیرون  دو دفعه ، یک  بضاعت  هرگونه  و فروشندگان  سوداگران پس20  
برید؟ اگر   را بسر می شما چرا نزد دیوار شب«:  ، گفتم  را تهدید کرده  ایشان اما من21 .بسر بردند

  . نیامدند  دیگر در روز سبت  از آنوقت پس» . اندازم  بر شما می  کنید، دست بار دیگر چنین
 کنند تا  ها را نگاهبانی ، دروازه ه را تطهیر نمایند و آمد  خویشتن  که  را امر فرمودم و الویان22  

 خود، بر   رحمت  کثرت  بیاد آور و برحسب  من  را نیز برای  این  خدایم ای.  شود  تقدیس روز سبت
  . فرما  ترحم من

  یان و موآب  و عمونیان  از اشدودیان  زنان ، که  را دیدم  یهودیان  روزها نیز بعضی در آن23  
  توانستند به نمی  یهود  زبان بود و به اشدود می ن ، در زبا  ایشان  پسران کالم  و نصف24 . بودند گرفته
 را  ، ایشان  نموده  مشاجره  با ایشان بنابراین25.   قوم  و آن  قوم  این  زبان  به  نمایند، بلکه  تکلم خوبی

:  ، گفتم  داده  خدا قسم  به را  و ایشان  را کندم  ایشان  و موی  را زدم  از ایشان  و بعضی  کردم مالمت
   جهت  خود و به  پسران  جهت  آنها را به  آنها مدهید و دختران  پسران  خود را به دختران«

  های  در امت  نورزید با آنکه  امر گناه  در همین  اسرائیل  پادشاه آیا سلیمان26 . مگیرید خویشتن
 پادشاهی  بود و خدا او را به  خود می  خدای  او محبوب  او نبود؟ و اگر چه  مثل بسیار پادشاهی
 شما   آیا ما به پس27 . ساختند  گناه  او را نیز مرتکب  بیگانه  بود، زنان  کرده  نصب تمامی اسرائیل

   خویش  خدای ، به  گرفته  بیگانه  و زنان  بشویم  عظیم  شرارت  این  مرتکب  که  گرفت  خواهیم گوش
  »؟  ورزیم خیانت
 او را  پس.  بود  حورونی ، داماد سنبلط  کهنه  الْیاشیب رئیس  بن  یهویاداع  از پسران یکیو 28  

  . از نزد خود راندم
  عصمت  را بی  و الویان  و عهد کهانت  کهانت  را بیاد آور، زیرا که  ایشان  من  خدای ای29  
  .اند کرده

 را برقرار   و الویـان  کاهنان  وظایف و  طاهر ساختم  را از هر چیز بیگانه  ایشان  من پس30  
 و نوبرهـا را   معیـن ، در زمان  هیـزم و هدایـای31.  خود حاضر شود  بر خدمت  هر کس  که نمودم

  .نیز
  . بیاد آور  نیکویی ، مرا به  من  خدای ای  
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 Esther- استر کتاب
  د نوشته شده قبل از میال450 و حدودا سال نویسنده یهودیانی که آن زمان در ایران بودند

  

 از هند تا   که  است اخشورش   همان این).  شد  امور واقع این (  اخشورش در ایام1    

، بر   پادشاه  اخشورش  که  حینی  ایام در آن2. کرد  می  سلطنت  والیت  و هفت ، بر صد و بیست حبش
  . بود  نشسته  شوشن  در دارالسلطنه  خویش  سلطنت کرسی

 خود برپا نمود و   و خادمان  سروران  جمیع  برای ، ضیافتی  خویش  سلطنت از  سوم در سال3  
 مدید صد و   مدت پس4 . حضور او بودند ران والیتها، به از امرا و سرو  و مادی  فارس حشمت

 بعد  پس5 .داد  می خود را جلوه   مجد عظمت  و حشمت  خویش  سلطنت  جالل هشتاد روز، توانگری
   یافت  از خرد و بزرگ  شوشن  دردارالسلطنه  که  کسانی  همه  برای زها، پادشاه آنرو از انقضای

 سفید و الجورد،  ها از کتان پرده6.  برپا نمود  قصر پادشاه  باغ ت در عمار  روزه  هفت شدند، ضیافت
 طال و  ی و تختها  مرمر سفید آویخته  بر ستونهای  نقره های  در حلقه  سفید و ارغوان با ریسمانهای

  ، از ظرفهای و آشامیدن7 . بود رمر سفید و در و مرمر سیاه و م  سماق  از سنگ  بر سنگفرشی نقره
و 8 . بود  فراوان  پادشاه  کرم رحسب ب  ملوکانه  بود و شرابهای  مختلفه طال بود و ظرفها را اشکال

   بزرگان  همه  درباره را پادشاهنمود، زی  نمی  تکلف  بر کسی  کسی  بود که  قانون  برحسب آشامیدن
  . خود رفتار نماید  میل  موافق  هر کس  بود که  امر فرموده  چنین اش خانه

در روز 10 . برپا نمود  پادشاه شورش اخ  خسروی  خانه  زنان  برای  نیز ضیافتی و وشتی ملکه9  
 و بزتا و حربونا و بغتا و  هومان م سرا یعنی  خواجه  شد، هفت  خوش  از شراب  پادشاه  دل ، چون هفتم

 وشتی  که11 کردند، امر فرمود  می  خدمت دشاه پا  در حضور اخشورش  را که ابغتا و زاتر و کرکس
 دهد، زیرا  ن نشا  و سروران  خالیق  او را به  بیاورند تا زیبایی  حضور پادشاه  به  ملوکانه  را با تاج ملکه
   دست  به  پادشاه  که  فرمانی  برحسب  که  نخواست ملکهاما وشتی 12 . نیکو منظر بود که

   مشتعل  در دلش ، غضبش  شده  بسیار خشمناک  پادشاه پس.  بود بیاید  فرستاده سرایان خواجه
  .گردید
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 با   پادشاه  عادت زیرا که(،   نموده  از زمانها مخبر بودند تکلم  که  حکیمانی  به  پادشاه آنگاه13  
 او کرشنا و شیتار و ادماتا و  و مقربان14 . بود  بودند چنین  عارف و احکام   شریعت  به  که  کسانی همه
 را   پادشاه  روی  بودند که  و مادی  فارس  رئیس ، هفت سنا و مموکان و مر  و مرس شیشتر
 باید   چه  وشتی ملکه ، به  شریعت موافق«:  گفت15 )نشستند  می  اول  درجه  به دیدند و در مملکت می

  »؟  ننموده ، عمل  است  فرستاده سرایان  خواجه  دست  به  پادشاه  اخشورش  که  فرمانی  به کرد، چونکه
   پادشاه  تنها به ، نه وشتی ملکه «  کرد که  عرض  و سروران  حضور پادشاه  به  مموکان آنگاه16  

 باشند،  می  پادشاه شورش اخ  والیتهای  تمامی در  که  طوایفی  رؤسا و جمیع  همه  به ، بلکه تقصیر نموده
 خوار   در نظر ایشان  شوهرانشان  شود، آنگاه  شایع  زنان  نزد تمامی  ملکه  عمل  این زیرا چون17

   را به  وشتی ملکه  که  است  امر فرموده  پادشاه  اخشورش  مخبر شوند که  که خواهند شد، حینی
 را   ملکه  عمل  این  که  و مادی  فارس ، خانمهای و در آنوقت18 .  است  بیاورند و نیامده حضورش
 . خواهد شد د بسیار احتقار و غضب مور  و این  خواهند گفت  چنین  پادشاه  روسای  جمیع بشنوند، به

   صادر شود و در شرایع  از حضور وی ای  ملوکانه  داند، فرمان  را مصلحت  این  اگر پادشاه پس19
 دیگر نیاید و   پادشاه  حضور اخشورش  به  وشتی  نپذیرد، که  گردد، تا تبدیل  ثبت ادی و م فارس
 صادر   پادشاه  که  فرمانی و چون20 . بهتر از او باشد بدهد  که یگری د  او را به  ملوکانه  رتبه پادشاه

 و   را از بزرگ خود  شوهران  زنان  همه  شود، آنگاه  او مسموع  عظیم  مملکت گرداند در تمامی
  ». خواهند نمود ، احترام کوچک
.  نمود  عمل  مموکان  سخن  موافق  و رؤسا پسند آمد و پادشاه  در نظر پادشاه  سخن و این21  

   زبانش ، موافق  هر قوم  و به  خط آن ، موافق  هر والیت  به  پادشاه  والیتهای  همه  به و مکتوبات22
  . را بخواند  خود آن  قوم  شود و در زبان ود مسلط خ فرستاد تا هر مرد در خانه

  

   را که  و آنچه ، وشتی نشست  فرو  پادشاه  اخشورش  غضب ، چون  وقایع بعد از این2    

   او را خدمت  که  پادشاه و مالزمان2 . یاد آورد  بود، به او صادر شده   درباره  که  بود و حکمی او کرده
   والیتهای  در همه و پادشاه3 . بطلبند  پادشاه نیکو منظر برای   باکره راندخت « کردند، گفتند که می

   زنان  در خانه  شوشن  دارالسلطنه  نیکو منظر را به  باکره  دختران  همه  خود وکال بگمارد که مملکت
   اسباب ایشان   کنند و به باشد، جمع  می  زنان  و مستحفظ  پادشاه سرای  خواجه  که  هیجای زیر دست
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   این پس» . بشود  وشتی ملکه  پسند آید، در جای  نظر پادشاه  به  که و دختری4 . شود  داده طهارت
  . نمود  عمل  پسند آمد و همچنین  در نظر پادشاه سخن

   قیس  ابن  شمعی  یائیر ابن  بن  مردخای  به  بود که  شوشن  در دارالسلطنه  یهودی شخصی5  
 یهودا   یکنیا پادشاه  همراه  که  بود، با اسیرانی  شده  وطن  جالی و او از اورشلیم6 .بود '  مسمی بنیامینی
،  و او هدسه7 . بود  آورده  اسیری  را به یشان ا  بابل  نبوکدنصر پادشاه  بودند که  شده  وطن جالی
   دختر، خوب  و آن را پدر و مادر نبود  وی نمود چونکه  می  خود را تربیت  استر، دختر عموی یعنی

  .  دختر خود گرفت  جای  را به وی  ، مردخای  پدر و مادرش  و نیکومنظر بود و بعد از وفات صورت
 زیر   شوشن  بسیار در دارالسلطنه  گردید و دختران  شایع  پادشاه  امر و فرمان  چون پس8  
 بود   زنان  مستحفظ  که هیجای  ، زیر دست  پادشاه  خانه  شدند، استر را نیز به  جمع  هیجای دست
  ، اسباب  زودی  به پس.   یافت  التفات ، در حضورش  نظر او پسند آمده  دختر به و آن9. آوردند
   بودند که  شده  برگزیده  پادشاه  از خانه  کنیز را که  داد و نیز هفت  وی  را به هایش  و تحفه طهارت

 و خویشاوندی  تر، قومیو اس10.  کرد  نقل  زنان  خانه  بهترین  به  شوند و او را با کنیزانش  داده  وی به
   روز پیش  روز به و مردخای11 . نکند  بود که او را امر فرموده   مردخای  نکرد، زیرا که خود را فاش

  . یابد  شود، اطالع  واقع  وی  به  استر و از آنچه کرد تا از احوال  می  گردش  زنان  خانه صحن
   بعد از آنکه  شود، یعنی  داخل  پادشاه  نزد اخشورش رسید که  هر دختر می  نوبه ونو چ12  
   تطهیر ایشان  ایام  شود، چونکه  کرده  ماه  دوازده  در مدت  بود که  مرسوم  زنان  برای  را که آنچه
،   تطهیر زنان  اسباب و  عطریات  به  ماه  مر و شش  روغن  به  ماه  شش شد، یعنی  می  تمام  منوال بدین

دادند تا   می  وی  به خواست  را می  هر چه شد که  می  داخل  طور نزد پادشاه  دختر بدین  آن آنگاه13
   خانه  به شد و صبحگاهان  می  داخل  شام در وقت14.  با خود ببرد  پادشاه  خانه  به  زنان  را از خانه آن
 و بار  گشت ها بود، برمی  متعه  و مستحفظ  پادشاه سرای  خواجه  شعشغاز که ، زیر دست  زنان دوم

  . بخواند ، او را بنام  کرده  در او رغبت  پادشاه شد، مگر اینکه  نمی  داخل دیگر، نزد پادشاه
 بود   دختر خود گرفته  او را بجای  که  مردخای ، عموی  استر، دختر ابیحایل  نوبه و چون15  

   زنان  و مستحفظ  پادشاه سرای ، خواجه  هیجای  آنچه  سوای  شود، چیزی ل داخ  نزد پادشاه رسید که
تر را نزد  اس پس16.  یافت  می دید، التفات  او را می  و استر در نظر هر که  بود نخواست گفته
 او   سلطنت  هفتم در سال باشد،   طیبیت  ماه  که  دهم  در ماه اش  قصر ملوکانه ، به  پادشاه شورشاخ
  ، در حضور وی  دوشیزگان  و از همه  داشت  دوست  زیاده  زنان ، استر را از همه و پادشاه17 .وردندآ
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   وشتی ملکه  و او را در جای  گذاشت  را بر سرش  ملوکانه لهذا تاج.   یافت  زیاده  و التفات نعمت
 خود برپا نمود  ا و خادمان رؤس  همه  استر را برای  ضیافت  یعنی  عظیمی  ضیافت و پادشاه18 . اختس

  .  داشت  خود، عطایا ارزانی  ملوکانه  کرم ، برحسب  بخشیده  والیتها راحت و به
تر اسو 20.  بود  نشسته  پادشاه بر دروازه   شدند، مردخای ، بار دیگر جمع  دوشیزگان و چون19  

 بود،   نکرده  بود فاش رموده امر ف  وی  به  مردخای  آنچه  و قومی خود را بر وفق هنوز خویشاوندی
  .آورد  بجا می یافت  می  تربیت  نزد وی  که  زمانی  را مثل  مردخای  استر حکم زیرا که
  سرایان  بود، دونفر از خواجه  نشسته  پادشاه  در دروازه  مردخای  که ، حینی  ایام در آن21  
   پادشاه شورش بر اخ ، خواستند که شده   غضبناک  و تارش  بغْتان  یعنی  آستانه  و حافظان پادشاه
 را   را خبر داد و استر، پادشاه ، استر ملکه  یافت  امر اطالع  از این  مردخای و چون22 . بیندازند دست
 را بر   یافتند و هر دو ایشان ، صحیح  نموده  امر را تفحص  این پس23 .  مخبر ساخت دخای مر از زبان

  . شد  مرقوم  ایام  تواریخ ، در کتاب ر حضور پادشاه د  قصه و این. دار کشیدند
  

،   داده  را عظمت  اجاجی  همداتای  بن ، هامان  پادشاه ، اخشورش  وقایع بعد از این3    

  و جمیع2 .  با او بودند باالتر گذاشت  که  رؤسایی  او را از تمامی  بلند رسانید و کرسی  درجه به
کردند،   می  را سجده ، وی  سر فرود آورده  هامان بودند، به  می  پادشاه ه در درواز  که  پادشاه خادمان
  آورد و او را سجده نمی سر فرود   مردخای لکن.  بود  امر فرموده  چنین اش  درباره  پادشاه زیرا که

ز امر تو چرا ا «  پرسیدند که  بودند، از مردخای  پادشاه  در دروازه  که  پادشاه و خادمان3 .کرد نمی
  »؟ نمایی  تجاوز می پادشاه

   هامان پس. داد  نمی  گوش  ایشان گفتند، به  می  وی  را به  سخن  روز این اما هر چند، روز به4  
   بود که ه را خبر داد  ایشان ، زیرا که شود یا نه  می  ثابت  مردخای  آیا کالم را خبر دادند تا ببینند که

اید، نم  نمی آورد و او را سجده  سر فرود نمی  مردخای  دید که امان ه و چون5 .  هستم  یهودی من
 آمد و او   سهل  نظر وی ، تنها به  بر مردخای  انداختن  دست و چونکه6 . مملو گردید  از غضب هامان

   در تمامی  که  یهودیانی  جمیع  نمودن  قصد هالک  هامان  بودند، پس  داده  اطالع  مردخای را از قوم
  . بودند  مردخای  قوم  بودند کرد، زانرو که  اخشورش ملکتم
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 باشد، هر روز در حضور   نیسان  ماه  که  اخشورش  سلطنت  دوازدهم  از سال  اول در ماه7  
   به  هامان پس8 .اختنداند  می  قرعه  اذار باشد، فور یعنی  ماه  که  دوازدهم  تا ماه  و هر ماه هامان

 و   تو پراکنده  مملکت  والیتهای ها در جمیع  قوم  در میان  هستند که قومی«:  فت گ  پادشاه اخْشورش
لهذا . آورند  جا نمی  را به  پادشاه  و شرایع  قومها است  همه ، مخالف  ایشان باشند و شرایع  می متفرق
 شود   نوشته کمی را پسند آید، ح اگر پادشاه9 .  مفید نیست ه پادشا  برای  واگذاشتن  را چنین ایشان

   را به  داد تا آن  خواهم  عامالن  دست  به  نقره  هزار وزنه  ده و من.  سازند  را هالک  ایشان که
   بن  هامان  را به ، آن  کرده  بیرون  انگشتر خود را از دستش  پادشاه آنگاه10 ». بیاورند پادشاه خزانه

 تو   را به  قوم  و هم  نقره هم«:   گفت  هامان  به پادشاهو 11 . یهود بود داد  دشمن  که  اجاجی همداتای
  ».  بکنی  ایشان  پسند آید به  در نظرت  تا هرچه دادم

 امر   هامان  آنچه  احضار نمودند و بر وفق  اول  ماه  را در روز سیزدهم  کاتبان پادشاه پس12  
   شد، به  مرقوم  هر قوم  بودند و بر سروران  بر هر والیت  که  والیانی  و به  پادشاه  امیران فرمود، به
  ید و به گرد  مکتوب  پادشاه  اخشورش  اسم ، به  زبانش  موافق  هر قوم  و به  خط آن ، موافق هر والیت
 شد تا   فرستاده  پادشاه  والیتهای  همه  به  چاپاران  دست  به و مکتوبات13 . شد  مختوم مهر پادشاه

 آذار   ماه  که  دوازدهم  ماه  سیزدهم  روز، یعنی  در یک  و زن  و پیر و طفل ز جوان را ا  یهودیان همه
   در همه  حکم و تا این14 . کنند  را غارت  ایشان  و اموال سازند  کنند و بکشند و تلف باشد، هالک

. ستعد باشند روز م  در همان  شد که  قومها اعالن  همه  به  مکتوب  شود، سوادهای والیتها رسانیده
   دردارالسلطنه  حکم  شتابانیدند و این  پادشاه  فرمان  را برحسب  رفتند و ایشان  بیرون  چاپاران پس15

  . بود  مشوش اما شهر شوشن.  نشستند  نوشیدن  به  و هامان  نافذ شد و پادشاه شوشن
  

،   خود را دریده  جامه مردخای ، یافت   بود اطالع  شده  از هرآنچه  مردخای و چون4    

و تا 2 . برآورد  آواز بلند فریاد تلخ ه، ب  رفته  شهر بیرون  میان  با خاکستر در بر کرد و به پالس
.  بشود  پادشاه  دروازه  داخل  پالس  با لباس  کسی  جایز نبود که  آمد، زیرا که  پادشاه  دروازه روبروی

 و   و گریه  و روزه  عظیمی  را ماتم  رسید، یهودیان  آن  به  پادشاه  امر و فرمان  که و در هر والیتی3
  . و خاکستر خوابیدند  در پالس  بود و بسیاری گری نوحه
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 شد و   بسیار محزون ، او را خبر دادند و ملکه  استر آمده  سرایان  و خواجه  کنیزان پس4  
 استر،  آنگاه5.  نکرد اما او قبول بگیرند،  وی او را از   را بپوشانند و پالس  فرستاد تا مردخای لباس
 بود، خواند   نموده  تعیین  وی  خدمت  جهت  بود و او را به  پادشاه  سرایان  از خواجه  یکی  را که هتاک

   به  هتاک پس6 . ست چی  و سببش  امر است  چه  این  بپرسد که  از مردخای و او را امر فرمود که
 او   به  او را از هرچه و مردخای7 . رفت   بیرون  بود، نزد مردخای  پادشاه  دروازه  پیش  شهر که سعه
   را به  آن  بود که  داده  وعده  یهودیان  ساختن  هالک  جهت  به  هامان  که ای  نقره  و از مبلغ  شده واقع
 صادر  ان ایش  هالکت  جهت  به  در شوشن  را که  فرمان و سواد نوشته8 . بدهد، خبر داد  پادشاه خزانه
   نزد پادشاه  نماید که  را مخبر سازد و وصیت  دهد و وی  استر نشان  را به  او داد تا آن  بود، به شده
  . کند  درخواست  از وی  خویش  قوم  جهت  نماید و به ، از او التماس  شده داخل

   را جواب و استر هتاک10 .  استر بازگفت  را به دخای مر ، سخنان  شده  داخل  هتاک پس9  
   پادشاه  والیتهای  و ساکنان  پادشاه  خادمان جمیع « که11  بگوید  مردخای  به امر فرمود که، او را  داده
   داخل اذن  بی  اندرونی  صحن  به  نزد پادشاه  که  زن  مرد و خواه ، خواه  هرکس  جهت  به دانند که می

 او دراز کند تا   را بسوی  زرین  چوگان  پادشاه نکه شود، مگر آ  کشته  که  است  حکم  یک شود، فقط
  ».  شوم  داخل  حضور پادشاه  به  که ام  نشده  خوانده  من  که  روز است و سی.  بماند زنده

در «:  دهید  استر جواب  به  گفت و مردخای13.  باز گفتند  مردخای  استر را به  سخنان پس12   
 اگر در  بلکه14 .  یافت  خواهی سایر یهود، رهایی   خالف  به  پادشاه  تو در خانه  که  خود فکر مکن دل
اما تو و .  دیگر پدید خواهد شد  یهود از جای  برای  و نجات ، راحت  بمانی  تو ساکت  وقت این

   سلطنت  به  وقت  چنین  جهت  به  بداند که و کیست.   خواهید گشت  هالک  پدرت خاندان
  ». ای نرسیده
   در شوشن  یهود را که برو و تمامی « که16 دهید   جواب  مردخای  استر فرمود به پس15  
   مخورید و میاشامید و من  روز چیزی  شبانه ، سه  گرفته  روزه  من  و برای  کن شوند جمع  می یافت

   شد، اگر چه  خواهم  داخل  طور، نزد پادشاه  همین و به.   داشت  خواهیم  روزه  همچنین نیز با کنیزانم
  ».  شدم ، هالک  شدم و اگر هالک.   است  حکم خالف

  . نمود  بود، عمل  کرده  را وصیت  استر وی  هرچه ، موافق  رفته  مردخای پس17  
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، در   پادشاه  اندرونی  دروازه  صحن به ،  پوشیده  ملوکانه ، استر لباس و در روز سوم5    

   خانه  دروازه بروی، رو  خود در قصر سلطنت  خسروی ، بر کرسی دشاه بایستاد و پا  پادشاه  خانه مقابل
   التفات ، او در نظر وی  است  ایستاده  در صحن  را دید که ، استر ملکه  پادشاه و چون2 . بود نشسته
،   آمده  استر دراز کرد و استر نزدیک  سوی ، به  داشت  در دست  طال را که  چوگان و پادشاه.  یافت

  . کرد  عصا را لمس کنو
  ؟ اگر چه  تو چیست  و درخواست  است  شده ، تو را چه  استر ملکه ای«:   او را گفت و پادشاه3  
  ». خواهد شد  تو داده  باشد، به  مملکت نصف

   که  ضیافتی  امروز به با هامان   پسند آید، پادشاه  نظر پادشاه اگر به «  داد که استر جواب4  
  ». بیاید ام ا کرده او مهی برای

  پس» . شود  استر کرده  کالم  را بشتابانید، تا برحسب هامان «  فرمود که  پادشاه آنگاه5  
 استر   به  شراب  در مجلس و پادشاه6.  بود آمدند تر برپا نموده اس  که  ضیافتی ، به  و هامان هپادشا
   مملکت  نصف ؟ اگرچه  تو کدام واست خواهد شد و درخ  تو داده  به  که  تو چیست مسؤول«:  گفت

  ». خواهد شد باشد، برآورده
   التفات  اگر در نظر پادشاه که8 ،  است  این  من  و درخواست مسؤول«:   گفت استر در جواب7  
 و   مرا بجا آورد، پادشاه  مرا عطا فرماید و درخواست  مسؤول  داند که  مصلحت  و اگر پادشاه یافتم
  ». آورد  را بجا خواهم  بیایند و فردا امر پادشاه کنم  مهیا می  ایشان  جهت  به  که افتی ضی  به هامان

 را  ، مردخای  هامان  چون لیکن.   رفت ، بیرون  و مسرور شده  شادمان  روز هامان  در آن پس9  
   به بر مردخای   هامان کند، آنگاه  نمی خیزد و حرکت  حضور او برنمی  به  دید که  پادشاه نزد دروازه

 و   خویش ، دوستان  و فرستاده  خود رفت  خانه ، به  نموده  خودداری اما هامان10 . شد  غضبناک شدت
 را و   خویش  پسران ، فراوانی توانگری خود و کثرت  ایشان  برای و هامان11 . را خواند  خود زرش زن

   بود، بیان  داده  برتری ه پادشا  سایر رؤسا و خدام و او را بر  او داده  به  پادشاه  را که تمامی عظمتی
   بود، همراه  برپا کرده  که  ضیافتی  به  من  را سوای  نیز کسی تر ملکهاس«:   گفت و هامان12 .کرد

 چیزها   این  همه لیکن13 .  است  کرده  دعوت  پادشاه مراه نفرمود و فردا نیز او مرا ه  دعوت پادشاه
  ».  است  نشسته  پادشاه  در دروازه  که بینم  یهود را می  مردخای  که ، مادامی ست ا  هیچ نزد من
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 بسازند و   ذراع  بلندی پنجاه  به داری«:  او را گفتند  دوستانش  و همه  زرش اش  زوجه آنگاه14  
   به  شادمانی با  با پادشاه پس.  سازند  مصلوب  را بر آن  مردخای  که  کن  عرض  پادشاه ، به بامدادان
  .، امر کرد تا دار را حاضر کردند  پسند آمده  نظر هامان  به  سخن و این» . برو ضیافت

  

 را   ایام  تواریخ  تذکره  کتاب  و امر فرمود که  برفت  از پادشاه ، خواب  شب در آن6    

  تان بغ  درباره مردخای   یافتند که ای ، نوشته و در آن2 . بخوانند  را در حضور پادشاه آنبیاورند تا 
   پادشاه  بر اخشورش  درازی  قصد دست  که  وی  آستانه  و حافظان  پادشاه سرایان  خواجه وترش
  به)  خدمت (  این  عوض  به  و عزت  حرمت چه «  پرسید که و پادشاه3 . بود  بودند، خبر داده کرده

   او چیزی برای «  دادند که کردند جواب  می  او را خدمت  که  پادشاه بندگان » عطا شد؟ مردخای
  ».نشد

   بود تا به  آمده  پادشاه  خانه  بیرونی  حیاط  به و هامان(» ؟  در حیاط کیست«:   گفت پادشاه4  
  و خادمان5.)  کنند  بود مصلوب ساخته حاضر   برایش  که  را برداری  مردخای  کند که  عرض پادشاه
  . شود  فرمود تا داخل پادشاه» .  است  ایستاده  در حیاط  هامان کاین«:  را گفتند  وی پادشاه

 او را   دارد که  رغبت  پادشاه  که با کسی«:   را گفت  وی  شد، پادشاه  داخل  هامان و چون6  
   به  پادشاه  که  غیر از من کیست«:  خود فکر کرد  در دل و هامان»  باید کرد؟  نماید، چه تکریم
  ه ب  پادشاه  که  شخصی برای«:   گفت  پادشاه  به  هامان پس7 » باشد؟  داشته  او رغبت  نمودن تکریم
   بر آن  پادشاه  را که پوشد و اسبی  می  پادشاه  را که  ملوکانه لباس8  دارد،  او رغبت  نمودن تکریم

   دست  را به  و اسب لباسو 9 .شود، بیاورند  می ر سر او نهاده ب  را که ای  ملوکانه شود و تاج سوار می
   او رغبت  نمودن  تکریم  به  پادشاه  که  شخصی  را به  بدهند و آن  پادشاه ترین  مقرب  از امرای یکی

 با   او ندا کنند که  روی  شهر بگردانند و پیش های ، و در کوچه  سوار کرده دارد بپوشانند و بر اسب
  ». خواهد شد  کرده  دارد، چنین رغبت او   نمودن  تکریم  به  پادشاه  که کسی

 بگیر و با   تعجیل  به تی گف  را چنانکه  و اسب  لباس آن«:  فرمود  هامان  به  پادشاه آنگاه10  
   کم  چیزی  گفتی  دار و از هرچه  معمول ، چنین  است  نشسته  پادشاه  در دروازه  یهود که دخایمر

، در   و او را سوار کرده  را پوشانیده  و مردخای  را گرفت  و اسب  لباس  آن  هامان پس11» .نشود
 او   نمودن  تکریم  به  پادشاه  که با کسی « کرد که  او ندا می  روی  شهر گردانید و پیش های کوچه
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  اما هامان.  کرد  مراجعت  پادشاه  دروازه  به و مردخای12 ». خواهد شد  کرده  دارد چنین رغبت
   دوستان  و همه  خود زرش  زوجه  به و هامان13 .  خود بشتافت  خانه ، به پوشیده و سر کنان ماتم

   که  مردخای اگر این«:  او را گفتند  زرش  و زنش  نمود و حکیمانش  خود را حکایت ، ماجرای خویش
 او  یش پ  البته  آمد، بلکه  نخواهی  یهود باشد، بر او غالب  از نسل  نمودی  آغاز افتادن  وی پیش

 را   رسیدند تا هامان  پادشاه سرایان  خواجه کردند که  هنوز با او گفتگو می و ایشان14 ». افتاد خواهی
  . ببرند  تعجیل  بود، به  استر مهیا ساخته  که  ضیافتی به
  

 در روز  و پادشاه2 . حاضر شدند  ضیافت  به تر ملکه نزد اس  و هامان  پادشاه پس7    

 خواهد   تو داده  به  که  تو چیست ، مسؤول  استر ملکه ای«:   استر گفت  به  شراب س نیز در مجل دوم
  ». خواهد شد  باشد، بجا آورده  مملکت  نصف ؟ اگر چه  تو کدام شد و درخواست

   و اگر پادشاه  باشم  یافته ، اگر در نظر تو التفات  پادشاه ای«:   داد و گفت  جواب استر ملکه3  
  زیرا که4 . شود  بخشیده  من ، به  من واست درخ  به  من  و قوم  من  مسؤول  به  من د، جانرا پسند آی

   فروخته  و کنیزی  غالمی و اگر به.   شویم  و نابود و تلف  هالک  که ایم  شده  فروخته  و قومم من
  ». ست ا  هیچ  ضرر پادشاه  به  ما نسبت  مصیبت ، با آنکه نمودم  می ، سکوت شدیم می

   که  و کجا است  کیست آن«:  ، گفت  کرده  را خطاب ، استر ملکه  پادشاه  اخشورش آنگاه5  
 شریر   هامان ، همین عدو و دشمن« :  استر گفت6»  نماید؟  عمل  تا چنین  است  نموده جسارت

  . درآمد  لرزه  به  و ملکه  در حضور پادشاه  هامان آنگاه» . است
 دید   هامان و چون.   قصر رفت  باغ ، به  برخاسته  شراب ، از مجلس  شده اک غضبن و پادشاه7  

 . نماید ضرع خود ت  جان  برای ، برپا شد تا نزد استر ملکه  مهیا است  برایش  پادشاه  بال از جانب که
  نتر بر آ اس  که  بر بستری ، هامان برگشت   شراب  مجلس  جای  قصر به  از باغ  پادشاه و چون8

» کند؟  می عصمت  بی  در خانه  حضور من  را نیز به آیا ملکه«:   گفت  پادشاه  بود؛ پس بود افتاده می
 از  بونا، یکی حر آنگاه9 .انیدند را پوش  هامان  روی بود که  می  پادشاه  هنوز بر زبان سخن
 را   آن  هامان  نیز که ذراعی   دار پنجاه اینک«:  بودند، گفت  می  در حضور پادشاه  که سرایانی خواجه

 حاضر   هامان ، در خانه  مهیا نموده  است  گفته  پادشاه  نیکو را برای  سخن  آن  که  مردخای  جهت به
  ». سازید  مصلوب و را بر آنا «  فرمود که پادشاه» . است
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  غضباختند و  س  بود، مصلوب  مهیا کرده  مردخای  برای  که  را بر داری  هامان پس10  
  .  فرو نشست پادشاه

  

   ارزانی  استر ملکه  یهود را به دشمن ،  هامان ، خانه  پادشاه در آنروز اخشورش8    

 خبر   داشت  با وی  که  استر او را از نسبتی  شد، زیرا که  داخل  در حضور پادشاه و مردخای.  داشت
 داد و استر   مردخای ، به  کرده بود بیرون   گرفته  از هامان  انگشتر خود را که و پادشاه2.  بود داده
،   او افتاده  کرد و نزد پایهای  عرض  پادشاه و استر بار دیگر به3 .  گماشت  هامان  را بر خانه خایمرد

   بود، باطل  کرده یهودیان   برای  را که  و تدبیری  اجاجی  شر هامان  نمود که  و از او التماس بگریست
  ایستاد  حضور پادشاه ، به خاسته استر دراز کرد و استر بر  طال را بسوی  چوگان  پادشاه پس4 .سازد

   امر را صواب  این  و پادشاه  باشم  یافته  در حضور او التفات  را پسند آید و من اگر پادشاه«:  و گفت5
   همداتای  بن مان ها  را که  مراسله  آن  شود که  نوشته ، مکتوبی  منظور نظر او باشم بیند و اگر من

  ند نوشتهباش  می  پادشاه  والیتهای  در همه  که  یهودیانی  هالکت  و آنها را برای  تدبیر کرده اجاجی
   دید؟ و هالکت  توانم شود چگونه  می  واقع  بر قومم  را که  بالیی  من زیرا که6 . سازد ، باطل است

  »؟  نگریست  توانم  خود را چگونه خویشان
   را به  هامان  خانه اینک«:  فرمود  یهودی  و مردخای  استر ملکه  به  پادشاه  اخشورش اهآنگ7  

 در   را که و شما آنچه8 .اند  دار کشیده  به  یهودیان  به  درازی  دست  سبب  و او را به استر بخشیدم
 سازید، زیرا   مختوم پادشاه مهر   را به  بنویسید و آن  یهودیان  به  پادشاه  اسم  پسند آید، به نظرتان
   را تبدیل تواند آن  نمی  گردد، کسی  مختوم  مهر پادشاه  شود و به  نوشته  پادشاه  اسم  به هرچه
  ».نماید

 را   پادشاه  باشد، کاتبان  سیوان  ماه  که  سوم  ماه  و سوم ، در روز بیست  ساعت  در آن پس9  
   و رؤسای  و والیان  و امیران  یهودیان  امر فرمود، به ی مردخا  هر آنچه احضار کردند و موافق

 خط  ، موافق  هر والیت  بود نوشتند، به  از هند تا حبش  که  والیت  و هفت  صد و بیست والیتها یعنی
   اسم  را به و مکتوبات10.   ایشان  خط و زبان ، موافق ان یهودی  و به  آن  زبان ، موافق  هر قوم  و به آن
 سوار   اسب  چاپاران  دست ، آنها را به  ساخته  مختوم  مهر پادشاه  و به  نوشت  پادشاه شورشاخ

 او بودند، سوار  مادیانهای   و کرههای  پادشاه  مختص خدمت  که  تازی  بر اسبان فرستاد؛ و ایشان
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  ، به  شده  جمع  که داد  شهرها بودند، اجازت  در همه  که  یهودیانی  به و در آنها پادشاه11 .شدند
   ایشان  قصد اذیت  قومها و والیتها را که  نمایند و تمامی قوت  خود مقاومت  جانهای جهت
   را تاراج  ایشان و اموال نمایند   سازند و بکشند و تلف  هالک  ایشان  و زنان داشتند، با اطفال می

   اخشورش  والیتهای مه آذار باشد در ه اه م  که  دوازدهم  ماه  در سیزدهم  روز یعنی در یک12 کنند،
 شد   قومها اعالن  همه  به  مکتوب  شود، سوادهای  رسانیده والیتها  در همه  حکم و تا این13 ، پادشاه

  . بگیرند  خود انتقام  مستعد باشند تا از دشمنان  روز یهودیان  در همان که
 را بر   شدند و ایشان  بود، روانه پادشاه   مختص خدمت  که  تازی  بر اسبان  چاپاران پس14  
و 15.  نافذ شد  شوشن ، در دارالسلطنه  ساختند و حکم  روانه  تعجیل ، به  شتابانیده  پادشاه  حکم حسب

   کتان  و ردای  زرین  بزرگ  و سفید و تاج  الجوردی  ملوکانه  با لباس  از حضور پادشاه مردخای
   شادی و ، روشنی  یهودیان و برای16  و وجد نمودند،  شادی  شهر شوشنو   رفت  بیرون  ارغوانی نازک

   و فرمان  حکم  که  شهرها در هر جایی  والیتها و جمیع و در همه17 . پدید آمد و سرور و حرمت
   زمین های  از قوم  بود و بسیاری  و روز خوش  و سرور و بزم ، شادمانی  یهودیان  رسید، برای پادشاه

  . بود  گردیده  مستولی  بر ایشان  یهودیان  ترس  یهود گرویدند زیرا که ین د به
  

   شد که  نزدیک  که باشد، هنگامی  آذار  ماه  که  دوازدهم  ماه و در روز سیزدهم9    

 استیال یابند،   بر ایشان بودند که  یهود منتظر می  سازند و دشمنان  را جاری  پادشاه  و فرمان حکم
 خود   در شهرهای و یهودیان2 . استیال یافتند  خویش بر دشمنان   یهودیان  شد که  برعکس  همه این

   داشتند، دست  ایشان  قصد اذیت  که  شدند تا بر آنانی  جمع  پادشاه  اخشورش  والیتهای در همه
و 3 . بود  شده  قومها مستولی بر همه   ایشان  ترس  ننمود زیرا که  مقاومت  با ایشان بیندازند؛ و کسی

   ترس  کردند زیرا که  را اعانت ، یهودیان  پادشاه  و عامالن  و والیان  والیتها و امیران  رؤسای جمیع
 او   بود و آوازه  شده  معظم  پادشاه  در خانه  مردخای چونکه4  بود،  شده  مستولی  بر ایشان ایمردخ

  .شد آنا فĤنا بزرگتر می   مردخای  و این  گردیده  والیتها شایع در جمیع
   کردند و با ایشان ، کشتند و هالک  شمشیر زده  دم  خود را به  دشمنان  جمیع  یهودیان پس5  
،   رسانیده  قتل به پانصد نفر را   شوشن  در دارالسلطنه و یهودیان6 . آوردند  عمل خواستند، به  هرچه
 و  تا و اریسایو فرمش9 یا و اریداتا،فوراتا و ادلو 8 فاتا، و اس و فرشنداطا و دلفون7 . کردند هالک
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   خود را به  دست  یهود را کشتند، لیکن ، دشمن  همداتای  بن  پسر هامان  ده یعنی10  و یزاتا، اریدای
  . نگشادند تاراج

   عرضه  حضور پادشاه  به شدند  کشته  شوشن  در دارالسلطنه  را که  روز، عدد آنانی در آن11  
 پسر   پانصد نفر و ده  شوشن  در دارالسلطنه یهودیان «  که  گفت  استر ملکه  به و پادشاه12 .داشتند
 تو   مسؤول اند؟ حال  کرده  چه  پادشاه  در سایر والیتهای پس. اند  کرده  و هالک  را کشته هامان
استر 13» د گردید؟ خواه  برآورده  که  داری  درخواست  خواهد شد و دیگر چه  تو داده  به  که چیست
 فردا نیز   شود که  داده باشند، اجازت  می  در شوشن  که  یهودیانی  را پسند آید، به اگر پادشاه«:  گفت
   چنین  فرمود که و پادشاه14 ». را بردار بیاویزند  پسر هامان  نمایند و ده  امروز عمل  فرمان مثل

 در   که و یهودیانی15 . دار آویختند  را به ان پسر هام  نافذ گردید و ده  در شوشن بشود و حکم
   کشتند، لیکن ، سیصد نفر را در شوشن  شده  آذار نیز جمع  ماه  بودند، در روز چهاردهم شوشن
  ، برای  شده  بودند جمع  پادشاه  در والیتهای  که و سایر یهودیانی16 . نگشادند  تاراج به خود را  دست
 بودند، از   را کشته  خویش  هزار نفر از مبغضان  هفتاد و هفت ند و چون نمود  خود مقاومت جانهای
  . نگشادند  تاراج  خود را به اما دست.  یافتند  خود آرامی دشمنان
 را   یافتند و آن ، آرامی  ماه و در روز چهاردهم)  شد واقع( آذار   ماه ، در روز سیزدهم این17  

   آن  و چهاردهم  بودند، در سیزدهم  در شوشن  که و یهودیانی18 . داشتند  نگاه  و شادمانی ز بزمرو
 . داشتند نگاه   و شادمانی  را روز بزم  یافتند و آن  آرامی  ماه  شدند و در روز پانزدهم  جمع ماه
   آذار را روز شادمانی  ماه حصار ساکنند، روز چهاردهم  بی  در دهات  که ، یهودیان دهاتی بنابراین19

  .فرستند  یکدیگر می دارند و هدایا برای  می  نگاه  و روز خوش مو بز
   والیتهای  در همه  که  یهودیانی  را نزد تمامی ، مکتوبات  را نوشته  مطالب  این و مردخای20  

 روز   بگذارد که ای  فریضه تا بر ایشان21 و دور فرستاد،   بودند، از نزدیک  پادشاه اخشورش
   روزها، یهودیان  در آن چونکه22 . دارند  عید نگاه  سال  به  سال آذار را  ماه نزدهم و روز پا چهاردهم
   مبدل  روز خوش  به  ایشان  و ماتم  شادی  به  ایشان ، غم  ماه  یافتند و در آن  خود آرامی از دشمنان

   فقیران  و بخششها برای یکدیگر  بدارند و هدایا برای  نگاه  و شادی  بزم لهذا آنها را روزهای. گردید
  .بفرستند
   را که  بودند و آنچه  کرده  شروع  آن  نمودن  عمل  خود به  را که  آنچه  یهودیان پس23  
  ، دشمن  اجاجی  همداتای  بن  هامان زیرا که24 . ساختند ر خود فریضه بود، ب  نوشته  ایشان  به مردخای
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   نمودن لف و ت  هالکت  برای  قرعه  و فور یعنی  کرده  یهودیان  نمودن  یهود، قصد هالک تمامی
   که  قصد بدی  داد که  رسید، مکتوبا حکم  پادشاه  سمع  امر به  این اما چون25 . بود  انداخته ایشان
  . بر دار کشیدند  شود و او را با پسرانش  برگردانیده  بود، بر سر خودش  یهود اندیشیده برای

   مکتوبات  این  مطلب  تمامی  نامیدند، و موافق  روزها را از اسم فور، فوریم  آن  جهت از این26  
 را   این یهودیان27 بود،   وارد آمده  بر ایشان نچه بودند و آ  امر دیده  در این  خود ایشان و آنچه
ند،  شو  ملصق  ایشان  به  که  کسانی  و همه  خویش  خود و ذریت  را بر ذمه  ساختند و آن فریضه

   نگاه  سال  به  آنها سال  معین  آنها و زمان  کتابت  دو روز را برحسب  نشود و آن  تبدیل گرفتند که
  .دارند

   دارند و این  و والیتها و شهرها بیاد آورند و نگاه  و قبایل  طبقات  روزها را در همه و آن28  
و استر 29.  نابود نگردد  ایشان ا از ذریت آنه  نشود و یادگاری  یهود منسوخ ، از میان  فوریم روزهای

   فوریم  را درباره  دوم  مراسله  نوشتند تا این  اقتدار تمام ، به  یهودی  و مردخای ، دختر ابیحایل ملکه
 در صد و   که  یهودیانی  نزد جمیع  و امنیت  سالمتی  بر سخنان ، مشتمل و مکتوبات30 .ار نمایندبرقر

   معین  را در زمان  دو روز فوریم تا این31  بودند، فرستاد، شورش اخ  مملکت  والیت  و هفت بیست
   قرار دادند و ایشان  فریضه  بر ایشان  و استر ملکه  یهودی  مردخای  قرار دهند، چنانکه آنها فریضه

  .  ایشان  و تضرع  روزه  ایام  یادگاری  گرفتند، به  خویش  خود و ذریت  را بر ذمه آن
  . گردید  مرقوم  شد و در کتاب تر فریضه اس  فرمان ، به  فوریم  این سنن  پس32  

  

   قوت  اعمال و جمیع2  گذارد، دریا جزیه  بر زمینها و جزایر  پادشاه و اخشورش10    

   تواریخ ، آیا در کتاب  ساخت  او را معظم  پادشاه  چگونه  که  مردخای  عظمت و توانایی او و تفصیل
،   پادشاه ، بعد از اخشورش  یهودی  مردخای زیرا که3 ؟  نیست  مکتوب  و فارس  مادی اناه پادش ایام

  ، سعادتمندی  شده  مقبول  خویش  برادران  و نزد جمعیت  یهود محترم  بود و در میان  دوم شخص
  . گفت آمیز می  صلح  خود، سخنان  جنس  ابنای  تمامی طلبید و برای  را می  خویش قوم
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 Job-  ایوب کتاب
   قبل از میالد نوشته شده600 تا 970اسرائیلهای ناشناخته نویسنده هستند و حدودا سال 

  

 و   و راست  مرد کامل ؛ و آن  داشت  نام  ایوب  بود که ، مردی  عوص در زمین1    

  و اموال3.  شدند ختر زاییده د  پسر و سه  او، هفت و برای2 .نمود  می  اجتناب و از بدیبود   خداترس
 بسیار   بود و نوکران  ماده  گاو و پانصد االغ  هزار شتر و پانصد جفت  هزار گوسفند و سه او هفت

  . بزرگتر بود  مشرق  بنی ز تمامی مرد ا  و آن کثیر داشت
،  کردند و فرستاده  می  مهمانی ، در روزش  از ایشان  هر یکی رفتند و در خانه  می و پسرانش4  

   دوره  چون شد که  می و واقع5 . بنمایند  و شرب  اکل  با ایشاننمودند تا  می ود را دعوت خواهر خ سه
  نمود و بامدادان  می  را تقدیس ، ایشان  فرستاده ، ایوب رفت  بسر می  ایشان  مهمانی روزهای
  شاید پسران«:  فتگ  می گذرانید، زیرا ایوب  می  ایشان  همه  شماره ، به  سوختنی های ، قربانی برخاسته

  .کرد  می  چنین  همیشه و ایوب»  باشند  نموده  خود ترک ، خدا را در دل  کرده  گناه من
 نیز در  شیطان حاضر شوند؛ و خداوند حضور   خدا آمدند تا به  پسران  شد که  واقع و روزی6  
:  گفت خداوند  ر جواب د شیطان» ؟ از کجا آمدی«:   گفت  شیطان بهخداوند و 7 . آمد  ایشان میان

   ایوب  من آیا در بنده«:   گفت  شیطان بهخداوند 8 ».  در آن  و سیر کردن  در زمین از تردد کردن«
   اجتناب  از گناه  که  و خداترس  و راست ؟ مرد کامل  نیست  او در زمین  مثل  که تفکر کردی

آیا تو گرد او و 10 ترسد؟ نا از خدا میا مج آیا ایوب«:  گفتخداوند    در جواب شیطان9» !کند می
و    ندادی  او را برکت  دست  و اعمال  حصار نکشیدی  هر طرف  او، به  اموال  او و گرد همه گرد خانه
   او را لمس  و تمامی مایملک  خود را دراز کن  دست ن اآل لیکن11  منتشر نشد؟  او در زمین مواشی

 در   اموالش  همه اینک«:   گفت  شیطان  بهخداوند12» .واهد نمود خ  تو، تو را ترک ی رو نما و پیش
  .  رفت بیرونخداوند  از حضور   شیطان پس» .  را بر خود او دراز مکن  دستت ؛ لیکن  تو است دست

  خوردند و شراب د می خو  برادر بزرگ  در خانه  و دخترانش  پسران  شد که  واقع و روزی13  
 نزد آنها   االغان دهکردند و ما  شیار می گاوان«:  ، گفت  آمده  نزد ایوب لیو رسو14 .نوشیدند می
   به  شمشیر کشتند و من  دم  را به ، بردند و جوانان  آورده  بر آنها حمله و سابیان15 .چریدند می

  یکمفصل /  ایوبکتاب



760 

  آتش«:  ، گفت  آمده  دیگری  که گفت  می و او هنوز سخن16 ».  تا تو را خبر دهم  یافتم  رهایی تنهایی
   یافتم ایی ره  تنهایی  به  و من  ساخت ، آنها را هالک  را سوزانیده  و جوانان  افتاد و گله خدا از آسمان

 شدند و   فرقه  سه کلدانیان«:  ، گفت  آمده  دیگری  که گفت  می و او هنوز سخن17 ». تا تو را خبر دهم
  ایی ره  تنهایی  به  شمشیر کشتند و من  دم  را به بردند و جوانان ، آنها را  آورده  هجوم بر شتران

   و دخترانت پسران«:  ، گفت  آمده  دیگری  که گفت  می و او هنوز سخن18 ».  تا تو را خبر دهم یافتم
   بیابان  از طرف  باد شدیدی  اینک که19 نوشیدند  می خوردند و شراب ود می خ  برادر بزرگ در خانه
 تا تو را خبر   یافتم  رهایی  تنهایی  به  مردند و من  افتاد که  را زد و بر جوانان انه خ ، چهار گوشه آمده
  ». دهم

  ، سجده  افتاده  زمین  خود را درید و سر خود را تراشید و به ، جامه  برخاسته  ایوب آنگاه20  
داد خداوند  !  برگشت م آنجا خواه  به  برهنه و  آمدم  مادر خود بیرون  از رحم برهنه«:  و گفت21کرد 

   خدا جهالت  نکرد و به  گناه ، ایوب  همه در این22 »! باد  متبارکخداوند  و نام!   گرفتخداوندو 
  . نداد نسبت

  

 حاضر شوند؛ و خداوند حضور   خدا آمدند تا به  پسران  شد که  واقع و روزی2    

از «:   گفت  شیطان  بهخداوندو 2 . شودحاضرخداوند  حضور   آمد تا به  ایشان  نیز در میان شیطان
» .  در آن  و از سیر کردن  در جهان از تردد نمودن«:  گفتخداوند    در جواب شیطان» ؟ کجا آمدی

؟ مرد   نیست  او در زمین  مثل  که  تفکر نمودی  ایوب  من آیا در بنده«:   گفت  شیطان  بهخداوند3
دارد،   می  نگاه  خود را قایم  کاملیت ننماید و تا اآل  می اجتناب   از بدی  که  و خداترس  و راست کامل

:   گفتخداوند   در جواب شیطان4 ».  رسانم  اذیت سبب  او را بی ه ک  واداشتی هر چند مرا بر آن
 خود   دست ن اآل لیکن5 .داد خود خواهد   جان  دارد برای  انسان ، و هر چه  پوست  عوض  به پوست«

 خداوند6» . خواهد نمود  تو ترک  روی  نما و تو را پیش  او را لمس  و گوشت ، استخوان دهرا دراز کر
  ».  کن  او را حفظ  جان ، لیکن ت تو اس  او در دست اینک«:   گفت  شیطان به

   سخت لهای دم  به اش  پا تا کله  را از کف ، ایوب  رفته  بیرونخداوند از حضور   شیطان پس7  
  و زنش9 . بود  خاکستر نشسته د و در میان بخراش  تا خود را با آن  گرفت و او سفالی8 . مبتال ساخت
  »! و بمیر  کن ؟ خدا را ترک داری  می  خود را نگاه  کاملیت آیا تا بحال«:  او را گفت
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  و بدی   را از خدا بیابیم آیا نیکویی!  گویی  می  سخن  ابله  از زنان  یکی مثل«:   را گفت او وی10  
  . نکرد  خود گناه  لبهای  به یوب، ا  همه در این» ؟ را نیابیم
 از   بود شنیدند، هر یکی  شده  بر او واقع  را که  بدی  همه ، این  ایوب  دوست  سه و چون11  
   شدند و با یکدیگر همداستان  روانه  و سوفر نعماتی دد شوحی و بل  الیفاز تیمانی  خود، یعنی مکان

،   خود را از دور بلند کرده  چشمان و چون12 . دهند  گویند و تسلی و را تعزیت، ا  آمده د کهگردیدن
   بسوی ، خاک  خود را دریده  جامه ، گریستند و هر یک او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده

   با وی  کسی نشستند و  او بر زمین  همراه  شب  روز و هفت و هفت13 . بر سر خود افشاندند آسمان
  .  است  درد او بسیار عظیم  دیدند که  چونکه  نگفت سخنی

  

  و ایوب2 . کرد ، روز خود را نفرین ز کرده خود را با  دهان  ایوب و بعد از آن3    

   در رحم  گفتند مردی  که  شود و شبی ، هالک  متولد شدم  در آن  که روزی«3 : ، گفت  شده متکلم
 و  تاریکی5 . بر او نتابد نا نکند و روشنایی اعت و خدا از باال بر آن.  شود ز تاریکی رو آن4،  قرار گرفت

  و آن6 . را بترساند  روز آن کسوفات. ود ش  ساکن ابر بر آن.  آورند  تصرف  را به ، آن  موت سایه
 . نشود ا داخل ماهه  شماره  و به نکند،  شادی  سال  روزهای  فرو گیرد و در میان  غلیظ  را ظلمت شب

   را نفرین  کنندگان روز، آن لعنت8.  نشود  شنیده  در آن ز شادمانی نازاد باشد و آوا  شب  آن اینک7
 گردد و انتظار نور  ، تاریک  آن  شفق ستارگان9. باشند  ماهر می  لویاتان  در برانگیزانیدن نمایند، که

 را از  ، و مشقت  را نبست  مادرم  رحم های در چونکه10 سحر را نبیند،  مژگانبکشد و نباشد، و 
  . ساخت مستور ن چشمانم
چرا زانوها 12 ؟  ندادم ، چرا جان  آمدم  بیرون  از شکم ؟ و چون  نمردم  مادرم چرا از رحم«11  
  در خواب.  شدم  می  و آرام خوابیدم  می زیرا تا بحال13 ؟  کردند، و پستانها تا مکیدم ولمرا قب

 بنا   خویشتن ها برای به خرا ، که  جهان  و مشیران با پادشاهان14،  یافتم  می  استراحت و بودم می
   سقط یا مثل16 پر ساختند،   خود را از نقره ایه  طال داشتند، و خانه  که یا با سروران15 نمودند،
 باز   از شورش ریراندر آنجا ش17.  را ندیدند  روشنایی  که هایی  بچه ، مثل بودم  می  نیست  شده پنهان
و آواز  ساکنند،   با هم  در اطمینان در آنجا اسیران18 آرامند،  می د، و در آنجا خستگانایستن می

چرا 20 . اد است آز  از آقایش اند، و غالم  در آنجا یک  و بزرگ کوچک19 .شنوند  را نمی کارگذاران
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  کشند و یافت  را می  انتظار موت که21؟  جانان  تلخ  به  شود؟ و زندگی  مستمند داده  به روشنی
ر نمایند و مسرو  می  و ابتهاج  شادی که22 .زنند بیشتر از گنجها  می  حفره  آن شود، و برای نمی
ا  خد ، که  مستور است  راهش  که  کسی شود به  می چرا نور داده23 یابند؟  قبر را می شوند چون می

   آب ، مثل  من آید و نعره  می  از خوراکم ، پیش  من  ناله را کهزی24 ؟  است  را مستور ساخته اطرافش
 بر   داشتم  بیم  از آن و آنچه.  شد  واقع ، بر من ترسیدم  می  از آن  که زیرا ترسی25. شود  می ریخته
  ». آمد  بر من  و پریشانی  نداشتم  و راحت  نبودم  و آرام مطمئن26.  رسید من
  

 گوید، آیا  ، با تو سخن  کرده  جرأت اگرکسی«2 :  گفت در جواب  و الیفاز تیمانی4    

   را ادب  بسیاری اینک3  بازایستد؟  گفتن  بتواند از سخن  که  کیست آید؟ لیکن تو را ناپسند می
  نوهای، و تو زا  داشت  را قایم  تو لغزنده سخنان4.  ای  داده  را تقویت  ضعیف  و دستهای ای آموخته
 و   است  کرده ؛ تو را لمس ای  شده  و ملول  است  تو رسیده  به ن اآل لیکن5 .  دادی  تقویت را لرزنده
 فکر  ناآل7 ؟  رفتار تو نی مید تو بر کاملیت؟ و ا  تو نیست  تو بر تقوای آیا توکل6 . ای  گشته پریشان

   که  آنانی  دیدم  من چنانکه8  شدند؟  در کجا تلف شد؟ و راستان   هالک گناه  بی  که کیست!  کن
 شوند و  می  خدا هالک از نفخه9 .دروند  را می کارند، همان را می  کنند و شقاوت  را شیار می شرارت

. شود  می ها شکسته  شیربچه  و دندان  سبع  شیر و نعره غرش10 .گردند  می  او تباه از باد غضب
  .گردند  می  پراکنده ر ماده شی یها شود و بچه  می  شکار هالک شیر نر از نابودن11

در تفکرها از 13 . نمود  احساس  از آن  آواز نرمی  من  در خفا رسید، و گوش  من  به سخنی«12  
 شد   مستولی  و لرز بر من خوف14  شود،  غالب   بر مردم  سنگین اب خو  که ، هنگامی  شب رؤیاهای

   بدنم ، و مویهای گذشت   من  روی  از پیش  روحی آنگاه15 . آورد  جنبش  را به استخوانهایم   جمیع که
  خاموشی. ود ب  نظرم  در پیش صورتی.   ننمودم  را تشخیص در آنجا ایستاد، اما سیمایش16 . برخاست

  مرد در نظر خالق شود؟ و آیا   شمرده  حضور خدا عادل  به  آیا انسان که17   شنیدم بود و آوازی
   نسبت ، حماقت  خویش ان فرشتگ  خود اعتماد ندارد، و به  خادمان بر اینک18 خود طاهر باشد؟

  ، که  در غبار است  ایشان  اساس ، که  گلین های  خانه  ساکنان  به  زیاده  چند مرتبه پس19 .دهد می
 را   آن  کسیشوند و  می  ابد هالک شوند، تا به  خرد می  تا شام از صبح20 !وندش  می  بید فشرده مثل
  .میرند  می  حکمت  بدون شود؟ پس  نمی  کنده  از ایشان  ایشان  خیمه آیا طناب21 .آورد  خاطر نمی به
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 از   کدامیک  دهد؟ و به  جواب تو را  که  هست  و آیا کسی  کن  استغاثه ناآل«5    

 را  احمق  من3 .میراند  را می کشد و حسد، ابله  را می ، احمق زیرا غصه2  نمود؟  خواهی  توجه سانمقد
 دور هستند و   او از امنیت فرزندان4 .  کردم  او را نفرین  مسکن گهان و نا گرفت  می  ریشه  که دیدم

 را نیز  خورند، و آن  او را می  محصول  گرسنگان که5.   نیست ای شوند و رهاننده  می  پایمال در دروازه
آید،   بال از غبار در نمی زیرا که6.   باز است ان ایش  دولت  برای  تله چینند، و دهان  خارها می از میان

 .پرد ها باال می  شراره ، چنانکهشود  مولود می  مشقت  برای  انسان بلکه7 .روید  نمی  از زمین و مشقت
 و   عظیم  اعمال که9 ، سپردم  خود را بر خدا می  دعوی، و کردم  می  نزد خدا طلب  من و لکن8
ها   صخره  بر روی باراند، و آب  می  باران  زمین  بر روی که10شمار؛   بی کند و عجایب  می قیاس بی

  که12 ؛ شوند  سرافراشته  سالمتی  به  بلند برساند، و ماتمیان  مقام  را به تا مسکینان11 سازد،  می جاری
 تواند کرد؛  کار مفید نمی  هیچ ن ایشا  دستهای  که  طوری سازد، به  می  را باطل گران  حیله فکرهای

  در روز به14 .شود  می  مشوش  مکاران  و مشورتسازد،  گرفتار می  ایشان  را در حیله  حکیمان که13
   را از شمشیر دهان  مسکین که15 روند؛ می   راه  کورانه  شب  ظهر، مثل  وقت خورند و به  برمی تاریکی
   دهان شود و شرارت  پیدا می  ذلیل  امید، برای پس16 .دهد  می  زورآور نجات  و از دست، ایشان

  .بندد خود را می
 را خوار   قادر مطلق  تأدیب پس. کند  می  خدا تنبیهش  که  شخصی ، خوشابحال هان«17  
در 19. هدد  او شفا می کوبد و دست دهد، و می  می سازد و التیام  می  او مجروح زیرا که18. مشمار
 تو را از  در قحط20 . ضرر بر تو نخواهد رسید بال،هیچ  ر هفت خواهد داد و د  بال، تو را نجات شش
   ماند، و چون  خواهی  پنهان  زبان از تازیانه21 . شمشیر  از دم هد داد، و در جنگ خوا  فدیه موت
   بیم  زمین وحوش خندید، و از   خواهی  و تنگسالی بر خرابی22 . ترسید  نخواهی  آید، از آن کتهال

   صحرا با تو صلح ش بود، و وحو  خواهی  صحرا همداستان زیرا با سنگهای23 .  داشت نخواهی
رد و  ک خواهی   خود را تجسس ، و مسکن  است  تو ایمن  خیمه  که  دانست و خواهی24 .خواهنـد کرد

 .  زمین  علف  و اوالد تو مثل ست کثیر ا  ذریتت  که  دانست و خواهی25 .  یافت  مفقود نخواهی چیزی
  اینک27 .شود  می  برداشته  در موسمش  که  گندم  بافه ، مثل  رفت  قبر خواهی  به و در شیخوخیت26
  ».  بدان  خویشتن و و برای را بشن  تو این ، پس  است  و چنین  نمودیم  را تفتیش این
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 مرا در   شود، و مشقت  سنجیده  من  غصه  که کاش«2:  ، گفت  داده  جواب و ایوب6    

   بیهوده  من  سخنان بب س از این.   دریا سنگینتر است  از ریگ ن اآل زیرا که3 . بگذارند  با آن زانمی
آشامد، و   زهر آنها را می  من ، و روح  است  من  در اندرون  قادرمطلق زیرا تیرهای4 .باشد می

گاو بر کند؟ و یا   عرعر می  علف آیا گورخر با داشتن5 .کند  می آرایی  صف  خدا بر من یترسها
  ، طعم  تخم شود؟ و یا در سفیده  می  خورده نمک ، بی مزه آیا چیز بی6 زند؟  می  خود بانگ آذوقه
  .  است ، زشت  خوراک  مثل  من ایآنها بر.  دارد  آنها کراهت  نمودن  از لمس  من جان7باشد؟  می

 شود  و خدا راضی9 ! بدهد  من  مرا به  و خدا آرزوی شود،  برآورده  من  مسألت  که کاش«8  
شد و   می  معهذا مرا تسلی آنگاه10 ! سازد ، مرا منقطع را بلند کرده خود   مرا خرد کند، و دست که

   دارم  قوت  چه من11 .  را انکار ننمودم  قدوس  حضرت  کلمات ، چونکه شدم  شاد می  الیم در عذاب
؟ و یا  ست سنگها ا  قوت  من آیا قوت12 ؟ بر نمایم ص  که  چیست  من اقبت و ع  انتظار بکشم که

؟   است  مطرود نشده  از من ؟ و مساعدت  نیستم اعانت آیا بالکل بی13 ؟  است  برنج  من گوشت
اما 15 . نماید  را ترک  قادر مطلق  ترس  هم ، اگر چه  است  ترحم  از دوستش دل حق شکسته14

  فام  سیاه  از یخ که16 گذرند؛  می  وادیها که  رودخانه ادند، مثل د  نهرها مرا فریب  مثل  من برادران
 گرما  و چون. شوند رود، نابود می  از آنها می  آب  که وقتی17 .  است  در آنها مخفی شند، و برفبا می

   داخل انشوند، و در بیاب  می  خود منحرف  از راه کاروانیان18 .گردند ی خود ناپدید م شود، از جای
.  سبا امید آنها را داشتند های قافله.  بودند  آنها نگران  تیما به کاروانیان19 .گردند  می ، هالک هشد

 آنها   شما مثل ن اآل زیرا که21 . گشتند  آنجا رسیدند و شرمنده هب.  گردیدند از امید خود خجل20
   از اموال ی ببخشید؟ یا ارمغان  من  به  چیزی  که آیا گفتم22 . گشتید  دیدید و ترسان ، مصیبتیاید شده

   دهید؟  فدیه  ظالمان مرا از دست رها کنید؟ و   دشمن یا مرا از دست23  بدهید؟  من خود به
.   چیز خطا کردم  در چه  شد، و مرا بفهمانید که  خواهم  خاموش  دهید و من مرا تعلیم«24  

  برید که  می آیا گمان26 بخشد؟  می  نتیجه  شما چه  تنبیهاما!   چقدر زورآور است  راستی سخنان25
   قرعه  یتیم یقینا برای27 ؟  باد است  مثل  را که  مأیوس ننمایید و سخنا  می  را تنبیه سخنان

 نمایید،   توجه ، بر من  کرده  التفات ن اآل پس28 .ریدشما  می  تجارت  خود را مال اندازید و دوست می
   من  نباشد، و باز برگردید زیرا عدالت انصافی برگردید و بی29.   گفت م نخواه  شما دروغ روی و روبه
  دهد؟  فاسد را تمیز نمی  چیزهای  من باشد؟ و آیا کام  می انصافی  بی  من آیا در زبان30.   است قایم
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   روزهای  مثل  وی ؟ و روزهای  نیست ای  مجاهده  بر زمین  انسان آیا برای«7    

،   است  منتظر مزد خویش  که وری دارد، و مزد  اشتیاق  سایه  برای  که  غالم مثل2؟  مزدور نی
  چون4 .  گشته  معین  من  برای  مشقت ، و شبهای  است  شده  من  نصیب  بطالت  ماههای همچنین3

   خسته  پهلو گردیدن به از پهلو   صبح  بگذرد و تا سپیده ؟ و شب  برخیزم کی:  گویم  می خوابم می
 .شود  می  و مقروح  تراکیده وستم، و پ  است  ملبس  خاک های  از کرمها و پاره جسدم5 . شوم یم
 باد   من  زندگی  یاد آور که به7. شود  می  امید تمام ، و بدون  جوال تیزروتر است  از ماکوی روزهایم6

 نخواهد   من  دیگر بهبیند  مرا می  که  کسی چشم8 . را نخواهد دید  دیگر نیکویی نم، و چشما است
، نابود   شده  پراکنده  ابر که مثل9 . بود  خواهد کرد و نخواهم  نگاه  من  برای ، و چشمانت نگریست

،   خود دیگر نخواهد برگشت  خانه به10. آید رود، برنمی  گور فرود می  به  که  کسی همچنین. شود می
 خود   روح از تنگی.   بست  خود را نخواهم  دهان نیز  من پس11 .  باز او را نخواهد شناخت مکانشو 

   بر من ه ک  یا نهنگم  دریا هستم آیا من12.  کرد  خواهم  شکایت  جانم ، و از تلخی رانم  می سخن
 مرا   شکایت ترم خواهد داد و بس  مرا تسلی خوابم  تخت  که  گفتم چون13 ؟ دهی  قرار می کشیکچی

  به15.   ساختی  رؤیاها مرا هراسان به، و   گردانیدی  خوابها ترسان ا به مر آنگاه14  خواهد کرد؛ رفع
 و  شوم  می کاهیده16 .  استخوانهایم  را بیشتر از این  را اختیار کرد و مرگ  شدن  خفه  جانم  که حدی
  .  است  نفسی  زیرا روزهایم  کن مرا ترک.   بمانم  ابد زنده  تا به خواهم نمی

و هر بامداد از 18 ؟  سازی  خود را با او مشغول  دل، و  بخشی  او را عزت  که ت چیس انسان«17  
ر ؟ مرا واگذا گردانی  برنمی  خود را از من  چشم  کی تا به19 ؟  او را بیازمایی  و هرلحظه اییاو تفقد نم

 مرا   چه ؟ برای  کنم ه چ آدم  بنی  پاسبان ، اما با تو ای  کردم  گناه من20 .  خود را فرو برم  دهان تا آب
 را  و چرا گناهم21 ؟ ام  شده  خود بار سنگین  برای  که  حدی ، به ای  ساخته  خود هدف  جهت به

   خوابید، و مرا تفحص  خواهم  در خاک ن اآل ؟ زیرا که سازی  را دور نمی ، و خطایم آمرزی نمی
  ». بود  کرد و نخواهم خواهی

  

 و   گفت  چیزها را خواهی  این  کی تا به«2 :  گفت ب در جوا دد شوحی بل پس8    

   انصاف  سازد؟ یا قادر مطلق  را منحرف آیا خـدا داوری3  بـاد شدیـد خواهد بـود؟  دهانت سخنان
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   تسلیم  ایشان  عصیان دست   را به  ورزیدند، ایشان  او گناه  تو به  فرزندان چون4 ماید؟ ن را منحرف
 و  اگر پاک6،  نمودی  می  تضرع  و نزد قادر مطلق کردی  می جد و جهد خدا را طلب  اگر تو به5 .نمود

  و اگر چه7 . ساخت  می تو را برخوردار  عدالت شد، و مسکن  تو بیدار می  برای ، البته بودی  می راست
  ، و به  کن ال سؤ  پیشین  از قرنهای زیرا که8. گردید  می ار رفیع تو بسی بود، عاقبت  صغیر می ابتدایت
  ، و روزهای دانیم  نمی  و هیچ  هستیم  ما دیروزی چونکه9  نما،  کردند توجه  تفحص  ایشان  پدران آنچه

 خود  ل نرانند؟ و از د  ندهند و با تو سخن  تو را تعلیم آیا ایشان10 .  است  زمین  بر روی ای ما سایه
   که هنگامی12 کند؟  نمو می آب ، بی ید، یا قصبرو  می خالب ، بی آیا نی11  نیارند؟  بیرون کلمات

   جمیع  راه  است همچنین13شود؛   می  خشک  از هر گیاه  پیش،  نشده  و بریده هنوز سبز است
   خانه  و اعتمادششود،  می  امید او منقطع که14 شود،  می و امید ریاکار ضایع. دا خ کنندگان فراموش
   قایم شود و لیکن  می  متمسک  آن ایستد؛ به کند و نمی  می د تکیه خو بر خانه15 .  است عنکبوت

. گردد  می  پهن  در باغش هایش هشود و شاخ  می ، تر و تازه  آفتاب  روی پیش16 .ماند نمی
 خود  اگر از جای18 .کند  می  نگاه شود، و بر سنگالخ  می  بافته  درهم  سنگ های  بر توده هایش ریشه17

  و دیگران   است  همین  طریقش  خوشی اینک19 . بینم تو را نمی: گوید ، می ردهاو را انکار ک شود،  کنده
 نماید،  نمی ، و شریر را دستگیریشمارد  را حقیر نمی همانا خدا مرد کامل20 . خواهند رویید از خاک

   ملبس  خجالت  به تو خصمان22 .  را از آواز شادمانی  و لبهایت پر کند،  تو را از خنده تا دهان21
  ». نابود خواهد گردید  شریران خواهند شد، و خیمه

  

زد خدا  ن  انسان لیکن.   است  چنین  کهمدان  می یقین«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس9    

 .نخواهد داد   از هزار او را جواب  نماید، یکی  منازعه اگر بخواهد با وی3  شود؟  شمرده  عادل چگونه
  آنکه5  باشد؟  شده  و کامیاب  کرده ومت با او مقا  که کیست.   تواناست  و در قوت حکیم  او در ذهن4

 را   زمین که6 گرداند،  می  آنها را واژگون ویش خ فهمند، و در غضب سازد و نمی  می کوهها را منتقل
د و کن  نمی و طلوعفرماید   را امر می  آفتاب که7شود؛   می  متزلزل جنباند، و ستونهایش  می از مکانش
 خرامد؛  دریا می کند و بر موجهای  می ، آسمانها را پهن  تنهایی  به که8 سازد؛  می  را مختوم ستارگان

کند   را می قیاس  بی  عظیم  کارهای که10 را؛   جنوب  دب اکبر و جبار و ثریا را آفرید، و برجهای که9
کند و او را  ، و عبور می بینم گذرد و او را نمی  می  از من اینک11 .شمار را  بی  عجیب و کارهای
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 او تواند  به   که  نماید؟ و کیست  او را منع  که رباید و کیست  او می اینک12 . نمایم  نمی احساس
  .شوند  می  زیر او خم  رحب دارد و مددکاران  خود را باز نمی خدا خشم13 ؟ کنی  می چه:  گفت

 تا با او  گزینم خود را ب  و سخنان  دهم  او را جواب  که  کیستم ، من'  اولی  طریق  به پس«14  
   نزد داور خود استغاثه ، بلکه دادم  نمی ، او را جواب بودم  می  اگر عادل که15 ؟  نمایم مباحثه

.   است  آواز مرا شنیده  که کردم داد، باور نمی  می  و مرا جواب خواندم اگر او را می16 . نمودم می
گذارد  مرا نمی18 .سازد  مرا بسیار می ، زخمهای ببس کند و بی  خرد می  تندبادی  مرا به ا کهزیر17
؛   او قادر است ، اینک  گوییم  سخن  قوت اگر درباره19 .کند  تلخیها پر می  مرا به بلکه،   بکشم  نفس که

 مرا   دهانم بودم  می عادلاگر 20  کند؟  تعیین  من  را برای  وقت  که ، کیست  انصاف و اگر درباره
 را  ، خویشتن  هستم اگر کامل21 .شمرد  می  مرا فاسق بودم  می مل، و اگر کا ساخت  می مجرم
 او   که گویم  می بنابراین.   است  یکی  همه  امر برای این22 . دارم  می  خود را مکروه  و جان، شناسم نمی
 استهزا  گناهان  بی تحان ام  بکشد، به  ناگهان تازیانهاگر 23 .سازد  می  و شریر را هالک  است صالح
   اگر چنین پس. پوشاند  را می  حاکمانش  و روی  است  شده  داده  شریران  دست  به جهان24 .کند می

 را  گریزد و نیکویی می،   تیزرفتار تندروتر است  از پیک و روزهایم25 کند؟  می  که ، کیست نیست
  اگر فکر کنم27 . بر شکار فرود آید  که  عقاب ثلگریزد و م  تیزرفتار می تیهای کش مثل26 .بیند نمی
   مشقتهای از تمامی28 ، رو شوم ، گشاده ود را دور کرده خ  رویی  و ترش  کنم  خود را فراموش  ناله که

 چرا بیجا  پس.  شد  خواهم  ملزم چونکه29  شمرد،  نخواهی گناه  مرا بی  که دانم  و می ترسم خود می
،   کنم  پاک  اشنان  خود را به ، و دستهای  دهم  غسل  برف  آب  را به اگر خویشتن30 ؟ بکشم  زحمت

   نیست  انسان  من  او مثل زیرا که32. دارد  می  مکروه مرا ، و رختهایم بری  فرو می  مرا در لجن آنگاه31
 بـر هـر دو مـا  که   نیست  ما حکمی در میان33.   بیاییم  محاکمه  به  و با هم  بدهم  او را جواب که

   سخن آنگاه35.  او مرا نترساند ردارد، و هیبت ب  خود را از من  عصای  که کاش34 . بگذارد دست
  .  نیستم  در خود چنین  من ، لیکن ترسیدم  و از او نمی گفتم می
  

   جان ر تلخی و د سازم  می  خود را روان  ناله پس.   بیزار است  از حیاتم جانم«10    

   با من  سبب ه از چ  که  مساز، و مرا بفهمان  مرا ملزم گویم  خدا می و به2 . رانم  می خود سخن
و بر ،   خود را حقیر شماری  دست  و عمل  نمایی  ظلم  که  تو نیکو است آیا برای3 ؟ کنی  می منازعت
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  آیا روزهای5 ؟ بینی  می  انسان  دیدن  یا مثل؟ ت بشر اس آیا تو را چشمان4 ؟  بتابی  شریران مشورت
   مرا تفحص  معصیت که6   مرد است  روزهای  تو مثل الهای؟ یا س  است  انسان  روزهای تو مثل

 تو  و از دست   شریر نیستم  که دانی  می اگر چه7 ؟ نمایی ی م  تجسس  گناهانم  و برای کنی می
  .  نیست ای رهاننده
   و آیا مرا هالک  است ، و مرا آفریده  است را جمیعا و تماما سرشته م دستهایت«8  

  آیا مرا مثل10 ؟ گردانی  غبار برمی  آیا مرا به و  ساختی  سفال  مرا مثل  یادآور که به9 ؟ سازی می
مرا با  و   نمودی  ملبس  و گوشت  پوست مرا به11 ؟  پنیر، منجمد نساختی مثل  و مرا شیر نریختی

 . نمود  مرا محافظت  تو روح  لطف و  عطا فرمودی  من  به  و احسان حیات12 . انها و پیها بافتیاستخو
،   کردم اگر گناه14 .ود اینها در فکر تو ب  که دانم ، و می  کردی  خود پنهان  چیزها را در دل اما این13

  و اگر عادل!   بر من  وای تماگر شریر هس15 .  ساخت  مبرا نخواهی  از معصیتم و مرا  کردی مرا نشان
و اگر 16 ! بینم  خـود را می  و مصیبت ستم پر ه ، زیرا از اهانت  افراشت  سر خود را برنخواهم هستم

 ظاهر  ود را بر من خ  کرد و باز عظمت  شیـر مرا شکار خواهـی  شـود، مثـل برافراشته)  سرم(
 و  افزایی  می  را بر من  خویش  و غضب آوری  می  درپی  پی  خود را بر من گواهان17 .  ساخت خواهی
   جان  که ؟ کاش  آوردی  بیرون  مرا از رحم  چه  برای پس18.  ضد منند  یکدیگر به  متعاقبافواج
   قبر برده  به  مادرم  و از رحم  نبـودم ، چنانکه بودم  می پس19. دید  مرا نمی  و چشمی دادم می
رو   گشاده  بردار تا اندکی  دست ، و از من  کن  مرا ترک ؟ پس  نیست لیل ق آیا روزهایم20 . شدم می
  به22!   موت  و سایه  ظلمت  زمین ، به  گشت  برنخواهم  از آن  که  جایی  به  بروم  از آنکه قبل21 ، شوم

  ».  است  ظلمات  مثل  آن روشنایی   که ترتیب  و بی  موت ، زمین سایه  ظلمات  مثل زمین تاریکی غلیظ
  

اد و مرد  نباید د  جواب  سخنان  کثرت آیا به«2 :  گفت  در جواب و صوفر نعماتی11    

 تو را   و کسی  کنی  کند و یا سخریه  را ساکت  تو مردمان گویی آیا بیهوده3  شود؟  شمرده پرگو عادل
  که  کاش و لیکن5.   هستم گناه  در نظر تو بی  من، و  است  پاک  من  تعلیم گویی و می4  نسازد؟ خجل

 در  زیرا که.  کند  تو بیان  را برای و اسرار حکمت6 خود را بر تو بگشاید،   بگوید و لبهای خدا سخن
آیا 7 .  است  تو را سزا داده ت خدا کمتر از گناهان  که  بدان پس.  دارد  خود دو طرف ماهیت
   آسمان  بلندیهای مثل8  رسید؟  توانی  قادر مطلق ه کن ه نمود؟ یا ب  دریافت توانی  خدا را می های عمق
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تر و   طویل  از جهان  آن پیمایش9 ؟  دانست  توانی ؛ چه  است هاویه کرد؟ گودتر از   خواهی ؛ چه است
 او را   که  کیست کند،  دعوت  محاکمه  نماید و به  بگیرد و حبس اگر سخت10 . تتر اس از دریا پهن

 . نکند  تأمل  در آن بیند اگرچه  را می داند و شرارت  را می  مردم  بطالت را کهزی11  نماید؟ ممانعت
 خود را  اگر تو دل13 . متولد شود ، انسان  خر وحشی چه ب شود که  می  فهیم  آنوقت و مرد جاهل12

  را از  باشد، آن  تو شرارت اگر در دست14 ،  او دراز کنی  خود را بسوی های و دست  سازی راست
   برخواهی عیب  خود را بی  یقینا روی پس15 . نشود  تو ساکن های  در خیمه فیانصا ، و بی خود دور کن

 را   کرد، و آن  خواهی  خود را فراموش  مشقت زیرا که16 . ترسید ، نخواهی  شده  و مستحکم، افراشت
  ر خواهد شد، و اگرچهت  ظهر روشن و روزگار تو از وقت17  آورد،  یاد خواهی  به  آب رفته مثل
 خود را  ، و اطراف  امید داری  بود چونکه  خواهی و مطمئن18 .  خواهد گشت  صبح  باشد، مثل کیتاری
   نخواهـد بـود، و بسـیاری ای  خوابید و ترساننـده و خواهی19 . خوابید  خواهی ، ایمن  نموده ستجس
   از ایشـان  ایشـان شـود و ملجـای  می  کاهیـده  شریران  چشمان لیکن20 . خواهند نمود را تملقتـو 

  ».  است  ایشان  کندن  جان گردد و امید ایشان نابـود می
  

 با شما  ستید، و حکمت ه  شما قوم  که  درستی به«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس12    

   این  مثل ه ک و کیست.  ، و از شما کمتر نیستم  هست  شما فهم  مرا نیز مثل لیکن3 .خواهد مرد
 و او را   است  خدا را خوانده که کسی.  ام  گردیده  خود مسخره  رفیق برای4 داند؟ چیزها را نمی

   اهانت  مصیبت ، برای در افکار آسودگان5 .  است  شده ه، مسخر  و کامل ، مرد عادل  فرموده مستجاب
 خدا را   که  و آنانی  است  سالمت  به  دزدان های خیمه6.  بلغزد  پایش  هرکه  برای مهیا شده.  است

  .آورند  خود می  خود را در دست ی خدا  هستند، که سازند ایمن  می غضبناک
 خواهند   بیان هوا و برایت  و از مرغان.  خواهند داد  و تو را تعلیم  بپرس  از بهایم ن اآل لیکن«7  
.  تو خبر خواهند رسانید  دریا به داد، و ماهیان خواهد   و تو را تعلیم  بران  سخن  زمین یا به8 .نمود

   جان که10 ،  است  جا آورده  آنها را بهخداوند   دست فهمد که  چیزها نمی  این  از جمیع  که کیست9
آزماید،   را نمی  سخنان آیا گوش11  افراد بشر؟  جمیع ، و روح  است  وی  در دست  زندگان جمیع
 .باشد  می ، و عمر دراز فطانت ست ا  حکمت نزد پیران12 چشد؟  می خود را  خوراک  کام نکهچنا

   او منهدم اینک14.   او است  از آن  و فطانت مشورت.   است  نزد وی  و کبریایی  حکمت لیکن13
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دارد و   آبها را باز می اینک15 . گشود توان بندد و نمی  را می ن بنا نمود؛ انسا توان سازد و نمی می
.   است  و وجود نزد وی قوت16 .سازد  می  را واژگون کند و زمین د، و آنها را رها میشو  می خشک
   را احمق ، و حاکمانرباید  می زده  را غارت مشیران17.   او است  از آن خورده  و فریب فریبنده

   زده ارت را غ کاهنان19. بندد  کمربند می گشاید و در کمر ایشان  را می بند پادشاهان18 .گرداند می
 را   پیران ند، و فهمگردا  را نابود می  معتمدین بالغت20 .سازد  می  را سرنگون و زورآورانرباید،  می

   عمیق چیزهای22 .گرداند  می  را سست بند مقتدرانریزد و کمر  می  را بر نجیبان اهانت21 .دارد برمی
  ها را ترقی امت23 .آورد  می  بیرون ایی روشن را به   موت سازد، و سایه  می  منکشف را از تاریکی

  عقل24 .فرماید  می  وطن و آنها را جالیدهد   می ها را وسعت سازد؛ امت  می دهد و آنها را هالک می
در 25 .  نیست  راه  که گرداند، جایی ی م  آواره  را در بیابان رباید، و ایشان  را می  زمین های  قوم رؤسای
  .گرداند  می  و خیزان  افتان  مستان  را مثل و ایشان.  روند و نور نیست  می  راه  کورانه تاریکی

  

   و فهمیده یده آنها را شن  من ، و گوش  چیزها را دیده  این  همه  من  چشم اینک«13    

 با قادر  خواهم  می لیکن3 .  کمتر از شما نیستم و من.  انمد  می  هم دانید من  شما می چنانکه2 . است
  کنید، و جمیع  می اما شما دروغها جعل4 .  نمایم  با خدا محاجه  که دارم، و آرزو   گویم  سخن قمطل

 .بود  می  شما حکمت  برای  این هشدید ک  می  ساکت  کلی  شما به که کاش5.  هستید  باطل شما طبیبان
 خواهید   سخن انصافی  بی  خدا به آیا برای7 . گیرید  را گوش  لبهایم  و دعوی مرا بشنوید  حجت پس6

   خواهید نمود؟ و به داری  او طرف آیا برای8  خواهید نمود؟  تکلم  او با فریب  جهت راند؟ و به
 را   انسان  نماید؟ یا چنانکه  او شما را تفتیش  که آیا نیکو است9 د کرد؟ خواهی  خدا دعوی جهت

  داری د، اگر در خفا طرف خواهد کر شما را توبیخ  البته10 .سازید  می نمایند، او را مسخره  می مسخره
 د؟ نخواهد ش  او بر شما مستولی ؟ و هیبت  نخواهد ساخت  او شما را هراسان آیا جالل11 .نمایید

  .  است  گل  شما، حصارهای صارهای، و ح  غبار است  شما، مثلْهای ذکرهای12
چرا 14.  شود  واقع  خواهد، بر من رچهه، و   گفت  خواهم  سخن  شوید و من  ساکت از من«13  
 او انتظار   مرا بکشد، برای اگرچه15 ؟  بنهم  خود را در دستم  و جان  بگیرم  خود را با دندانم گوشت
 خواهد   نجات  من  نیز برای این16 .  ساخت  خواهم  حضور او ثابت به خود را   راه لیکن.  کشید خواهم

   به  من دعوی مرا بشنوید، و  سخنان! بشنوید17. شود حاضر نمی حضور او  شد، زیرا ریاکار به
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   خواهم  شمرده  عادل  که دانم  و می  ساختم  خود را مرتب  دعوی ن اآل اینک18 . شما برسد گوشهای
 دو  فقط20 . کرد  خواهم  را تسلیم جان،   شده  خاموش  کند؟ پس  مخاصمه  بامن  که کیست19 .شد

 و   دور کن  خود را از من دست21 .  ساخت  نخواهم ز حضور تو پنهان خود را ا آنگاه.   مکن  من چیز به
 و مرا   بگویم  من ه داد، یا اینک  خواهم  جواب  و من  بخوان آنگاه22 . نسازد  تو مرا هراسان هیبت
 خود را  چرا روی24 .  بشناسان  من  مرا به ر و گناه؟ تقصی  چقدر است خطایا و گناهانم23 .  بده جواب
   است  شده  از باد رانده  را که آیا برگی25 ؟ شماری  خود می ؟ و مرا دشمن نیپوشا  می از من

، و  نویسی  می  ضد من  را به  تلخ  چیزهای زیرا که26 ؟ کنی  می  را تعاقب  خشک  و کاه؟ گریزانی می
 را   راههایم ، و جمیع گذاری  می  در کنده مرا و پایهای27 . سازی  می  من  را نصیب ام وانی ج گناهان
   جامه  فاسد، و مثل  چیز گندیده  مثل  آنکه و حال28 ؛ کشی  می  خط  پاهایم  و گرد کف کنی  می نشان

  .  هستم بید خورده
  

   گل مثل2 .  است  و پر از زحمات االیام یلقل شود،  می  زاییده  از زن  که انسان«14    

 خود را   چشمان  شخص و آیا بر چنین3 .ماند گریزد و نمی  می  سایه مثلشود، و  می  روید و بریده می
   بیرون  چیز طاهر را از چیز نجس  که کیست4 ؟ آوری می   محاکمه  و مرا با خود به گشایی می

 از   و حدی  نزد توست  ماههایش  و شماره  مقدر است  روزهایش چونکه5.   نیست آورد؟ هیچکس
 مزدور   گیرد، و مثل  تا آرام از او رو بگردان6 . تجاوز نتواند نمود  از آن  که ای گذاشته  برایش
  . رساند م انجا  خود را به روزهای
 نابود  د، و رمونهایش شود باز خواهد رویی  اگر بریده  که  است  امیدی  درخت زیرا برای«7  

،   آب  از بوی لیکن9 . بمیرد  در خاک  آن  و تنه شود،  کهنه  در زمین اش  ریشه اگر چه8 نخواهد شد،
   چون یشود؛ و آدم میرد و فاسد می اما مرد می10. آورد ها می  نو، شاخه  نهال کند و مثل  می رمونه
گردد،   می  و خشک شود، و نهرها ضایع  می  آبها از دریا زایل چنانکه11 ؟  را سپارد کجا است جان

   شدن آسمانها بیدار نخواهند شد و از خواب خیزد، تا نیست د و برنمیخواب  می  انسان همچنین12
 فرو نشیند، مرا  ؛ و تا غضبت  کنی  پنهان  مرا در هاویه که کاش13.  نخواهند گردید خود برانگیخته
  اگر مرد بمیرد بار دیگر زنده14.   یاد آوری  تا مرا به  نمایی  تعیین  زمانی ؛ و برایم مستور سازی

تو ندا 15 . برسد  من  تبدیل  کشید، تا وقت  خود انتظار خواهم  مجاهده  روزهای د؟ در تمامیشو
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  ناما اآل16.  شد  خواهی  خود مشتاق  دست  صنعت  داد، و به  خواهم  جواب  کرد و من خواهی
،   است ختوم م  در کیسه  من معصیت17 ؟ کنی  نمی  پاسبانی  من  برگناه؛ و آیا شماری  مرا می قدمهای
   از مکانش شود و صخره  می افتد فانی  می  که  کوهی  درستی به18.  ای  مرا مسدود ساخته و خطای

   امید انسان نهمچنی. برد  را می  زمین  خاک ساید، و سیلهایش  سنگها را می آب19 .گردد  می نتقلم
 و او را رها  دهی یر می او را تغی روی. درو  می ، پس کنی  می  ابد غلبه بر او تا به20 ؛ کنی  می را تلف

 نظر   را به د و ایشانافتن  می  ذلت یا به. داند رسند و او نمی  می  عزت  به پسرانش21 . کنی می
   او ماتم  جان  خودش شود، و برای  می تاب  جسد او از درد بی  فقط  خودش برای22 .آورد نمی
  ».گیرد می
  

 دهد؟   جواب ، از علم باطل آیا مرد حکیم«2 :  گفت جواب در   الیفاز تیمانی پس15    

   هیچ  که کلماتی   نماید؟ و به  محاجه فایده  بی  سخن آیا به3 سازد؟ پر   خود را از باد شرقی و بطن
زیرا 5 . سازی  می  حضور خدا ناقص را به و تقوا  کنی  می  را ترک اما تو خداترسی4 بخشد؟  نمی نفع
 تو را   خودت دهان6 . کنی  را اختیار می گران  حیله سازد و زبان  تو را ظاهر می عصیت، م  دهانت که

   زاییده  از آدمیان  اول آیا شخص7 .دهد  می  بر تو شهادت  و لبهایت،  من سازد و نه  می ملزم
 را بر  کمت و ح ای  خدا را شنیده  مخفی آیا مشورت8 ؟ ای  وجود آمده  از تلها به پیش؟ و  ای شده

؟   نیست  نزد ما هم  که فهمی  می ؟ و چه دانیم  نمی  ما هم  که دانی  می چه9 ؟ ای خود منحصر ساخته
   خدا برای های آیا تسلی11 . در روزها از پدر تو بزرگترند ه هستند ک  و پیران  سفیدان نزد ما ریش10
  زنی  می  را بر هم ید ؟ و چرا چشمانتربا  تو را می چرا دلت12  با تو؟  مالیم  و کالم  است  کمتو
  ؟ آوری  می  بیرون  را از دهانت  سخنان ، و چنین گردانی  ضد خدا بر می  خود را به  روح که13

   بر مقدسان اینک15  شود؟  شمرده  عادل  که مولود زن باشد، و   پاک  که  چیست انسان«14  
   و فاسد که  مکروه  انسان  اولی  از طریق پس16.  یست ن  پاک خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش

   حکایت ام  دیده نچه مرا بشنو و آ ، پس کنم  می  تو بیان  برای من17 .نوشد  می  آب  را مثل شرارت
   به  ایشان  به که19  نداشتند،  کردند و مخفی د روایت خو  را از پدران  آن  حکیمان که18 ؛ نمایم می

   روزهایش شریر در تمامی20 عبور نکرد؛   ایشان  از میان بی غری  شد، و هیچ  داده  زمین تنهایی
   وی  ترسها در گوش صدای21 .  مهیا است  مرد ظالم  برای شده   شمرده  و سالهای  درد است مبتالی
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 و   برگشت خواهد  از تاریکی کند که باور نمی22. آید  می  بر وی کننده  تاراج  سالمتی در وقت.  است
   روز تاریکی داند که و می.  گوید کجاست گردد و می  می  نان برای23 .  است  او مراقب شمشیر برای

 .نماید  می  بر او غلبه  جنگ یای مه  پادشاه ترساند، مثل  او را می  و ضیق تنگی24 . نزد او حاضر است
 بلند بر او  با گردن26 .نماید  تکبر می  و بر قادر مطلقکند  ضد خدا دراز می  خود را به زیرا دست25

، و کمر   پوشانیده  پیه  خود را به  روی چونکه27 ،  خویش سپر  سخت میخهای آورد، با گل  می تاخت
   به  نزدیک  که  غیرمسکون های  و خانه  ویران و در شهرهای28 .  است  ساخته  ملبس د را با شحمخو

 او   پایدار نخواهد ماند، و امالک  نخواهد شد و دولتش او غنی29 .شود  می  ساکن  است  شدن خراب
 را خواهد  هایش ، شاخه  رها نخواهد شد، و آتش از تاریکی30 .نخواهد گردید زیاد  در زمین

واال  ندهد،   ننماید و خود را فریب  توکل  بطالت به31 . خواهد شد  او زائل  دهان نفْخه  خشکانید، و به
نخواهد  او سبز   تماما ادا خواهد شد و شاخه  وقتش  از رسیدن قبل32 .و خواهد بود ا  اجرت بطالت
  زیرا که34 ؛  خود را خواهد ریخت ، شکوفه ون زیت  خود را خواهد افشاند، و مثل  مو، غوره مثل33 .ماند

  به35 .ید خواهد سوزان  را آتش خواران  رشوه های  خواهند ماند، و خیمه کس ، بی  ریاکاران جماعت
  ».کند  می  را آماده  فریب  ایشان زایند و شکم  را می ، معصیت  شده  حامله شقاوت

  

  هندگان د تسلی.   شنیدم  این بسیار چیزها مثل«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس16    

  ادن د  جواب  به تو را  که  را انتها نخواهد شد؟ و کیست  باطل آیا سخنان3 . شما هستید ، همه مزاحم
بود، و   می  من  جان  شما در جای ، اگر جان  بگویم توانستم  شما می  نیز مثل من4 کند؟  می تحریک

   خود تقویت  دهان  شما را به لیکن5 ، ، و سر خود را بر شما بجنبانم  دهم  ضد شما ترتیب سخنها به
  .نمود  می  شما را رفع  غم بهایم ل  و تسلی دادم می

   حاصل  راحت  مرا چه  شوم گردد؛ و اگر ساکت  نمی  رفع  من ، غم  گویم خن س اگر من«6  
  مرا سخت8.  ای  ساخته  مرا ویران  جماعت ، تو تمامی  است  نموده  او مرا خسته ن اآل لیکن7شود؟  می

 .دهد  می  شهادت ، روبرویم خاسته بر  ضد من  به و الغری من.   است  شاهد شده  بر من  و این گرفتی
   دشمنم  و مثل  افشرده  را بر من دندانهایش.   است  جفا نموده  و بر من  خود مرا دریده در غضب9

 استحقار   به اند، بر رخسار من  گشوده  خود را بر من دهان10 .  است  تیز کرده  خود را بر من چشمان
  ، و مرا به  نموده  تسلیم  ظالمان  دست خدا مرا به11 .اند  نموده  اجتماع  با هم د من ض اند، به زده
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،   مرا گرفته ، و گردن  است  کرده پاره  مرا پاره  بودم  در راحت چون12 .  است  افکنده  شریران دست
 را  هایم گرده.  کرد  مرا احاطه تیرهایش13.   است  نموده  خود نصب  هدف ، و مرا برای مرا خرد کرده

سازد   می ، مجروح  بر زخم مرا زخم14 .ریزد  می  زمین  مرا به  و زهره.نماید  نمی کند و شفقت  می پاره
 خوار   خود را در خاک ، و شاخ ام  دوخته  خود پالس بر پوست15 .آورد  می  حمله  جبار، بر من ثلو م

   هیچ اگر چه17 .  است  موت  سایه ، و بر مژگانم  است  شده  سرخ  از گریستن  من روی16 . ام نموده
  ، و استغاثه ن مرا مپوشا  خون  زمین ای18 .  است  پاک  من ، و دعای  نیست  من  در دست انصافی بی

  دوستانم20 .  علیین  در اعلی  من ، و گواه  است  در آسمان  نیز شاهد من ن اآل اینک19 . نباشد مرا آرام
   نزد خدا محاجه  انسان ا برایو آی21 .ریزد  می  نزد خدا اشک  چشمانم کنند، لیکن مرا استهزا می

  شود، پس  می  سپری  اندک زیرا سالهای22 نماید؟  خود می  همسایه  برای که  آدم  بنی کند، مثل می
  .  رفت ، خواهم گردم  برنمی  که  راهی به
  

 .  حاضر است  من ، و قبر برای ده گردی  تمام ، و روزهایم  شده  تلف  من روح«17    
 گرو  ناآل3.  ماند  دائما می  ایشان  در منازعت  من  نزد منند، و چشم  استهزاکنندگان  که  درستی به2

 را   ایشان  دل چونکه4  دهد؟  دست  من  به  که اال کیستو.   باش  نزد خود ضامن  من  جهت  و به بده
   تاراج  خود را به ان دوست  که کسی5 .  ساخت  را بلند نخواهی  ایشان ، بنابراین ای  کرده  منع از حکمت

   که  کسی ، و مثل  است  ساخته ها مثل مرا نزد امت6 . تار خواهد شد  فرزندانش  کند، چشمان تسلیم
   مثل  اعضایم می، و تما  است  شده  کاهیده  از غصه  من چشم7 . ام  اندازند شده  دهان  آب ویشبر ر
   را بر ریاکاران  خویشتن مانند و صالحان می  ، حیران  این  سبب  به راستان8 .  گردیده سایه
دارد، در    پاک  دست  که شود، و کسی  می  خود متمسک  طریق  به  مرد عادل لیکن9. انگیزانند برمی
  . خواهد نمود  ترقی قوت

   من روزهای11 .  یافت  نخواهم  شما حکیمی میان بیایید و در  ن، اآل  شما برگشته اما همه«10  
کنند و با   می  روز تبدیل  را به شب12 .  است  شده  منقطع  دلم  و فکرهای  من  و قصدهای، گذشته

باشد، و   می  من  خانه  هاویه  امید دارم که وقتی13.   است  نزدیک گویند روشنایی  می وجود تاریکی
 تو   که  کرم و به   هستی  تو پدر من گویم  می  هالکت و به14 ، گسترانم  می  خود را در تاریکیبستر
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تا 16  امید مرا خواهد دید؟  که و کیست؟   کجا است  امید من پس15 . باشی  می مادر و خواهر من
  »). نماییم (  نزول  در خاک ا هم ب که رود، هنگامی  فرو می  هاویه بندهای

  

، دامها  سخنان  برای  کی تا به«2 :  گفت  در جواب  بلدد شوحی پس18    

؟ و در نظر  یم شو  شمرده  بهایم چرا مثل3 . نمود  خواهیم  تکلم  بعد از آن؟ تفکر کنید وگسترانید می
   متروک  خاطر تو زمین ، آیا به کنی  می  را پاره  خود خویشتن  در غضب  که ای4 ؟  نماییم شما نجس
  علهشد، و ش خواهد   خاموش  شریران  روشنایی البته5  گردد؟  خود منتقل  از جای  صخرهشود، یا

 بر او  و چراغشگردد،   می  مبدل  تاریکی  به  او روشنایی در خیمه6 . نور نخواهد داد آتش ایشان
 . زیر خواهد افکند  او را به ودش خ و مشورت. شود  می  تنگ  قوتش قدمهای7 . خواهد شد خاموش

 او را خواهد   پاشنه تله9 . خواهد رفت  ها راه  تله  روی ه خواهد افتاد، و ب  خود در دام  پایهای زیرا به8
  ، و تله ست ا  شده  پنهان  در زمین  برایش دام10 .  خواهد داشت  زور نگاه و را به، ا ، و دام گرفت
 .گریزاند  را می ، وی  او چسبیده کند، و به  می  او را هراسان ترسها از هر طرف11 .  در راه برایش

 جسد او را  اعضای13 .  او حاضر است  لغزیدن ، برای ت، و ذل  است  او گرسنه ، برای شقاوت12
   او ربوده ، از خیمه داشت  اعتماد می  بر آن آنچه14 .خورد ، جسد او را می  موت زاده نخست. خورد می
   او ساکن  نباشند در خیمه  از وی  که کسانی15 .گردد  می  ترسها رانده د پادشاهشود، و خود او نز می
 از  اش خشکد، و شاخه  از زیر می هایش ریشه16 .شود  می  او پاشیده گرد بر مسکنند، و گوگرد می

از 18 .  نخواهد داشت ها اسم و در کوچهگردد،   نابود می یادگار او از زمین17.  خواهد شد باال بریده
   قومش او را در میان19 . خواهند گریزانید  مسکون از ربعشود، و او را   می  رانده  تاریکی  به روشنایی

   از روزگارش متأخرین20 . نخواهد ماند  باقی  او کسی وای خواهد بود، و در مأ  ذریت  اوالد و نه نه
  های  مسکن  که  درستی به21 . بود  شده  مستولی ، ترس تقدمین بر م متحیر خواهند شد، چنانکه

  ».  است  این ناسد مثلش  خدا را نمی  که  کسی باشد، و مکان  می  چنین شریران
  

   سخنان رنجانید؟ و مرا به  مرا می  جان  کی تا به«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس19    

   با من کشید که  نمی  نمودید، و خجالت  مرا مذمت  که  است  مرتبه  ده این3 سازید؟  می فرسودهخود 
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   بر من الواقع اگر فی5 .ماند  می  نزد من  من ، خطای ام  خطا کرده الحقیقه و اگر فی4 کنید؟  می سختی
  ام د ، و به  ساخته  مرا منحرف  خدا دعوی  بدانید که پس6  کنید،  اثبات د و عار مرا بر منتکبر نمایی

  کنم  می تغاثه و اس شوم  نمی  و مستجاب نمایم  می ، تضرع  از ظلم اینک7 .  است  نموده خود مرا احاطه
   من ی و بر راهها  گذشت توانم  نمی  از آن  که  است  مرا حصار نموده طریق8 .  نیست و دادرسی

مرا از هر 10 ،  برداشته  را از سر من  و تاج  است  کنده  مرا از من جالل9 .  است  را گذارده تاریکی
ا  خود ر غضب11 .  است  امید مرا کنده ، ریشه خت در و مثل.   شدم  هالک ، پس  نموده  خراب طرف
 خود را  آیند و راه  می  او با هم فوجهای12 .  است  خود شمرده  از دشمنان کی، و مرا ی  افروخته بر من
  .زنند  اردو می  من  خیمه  اطراف کنند و به  بلند می بر من

  خویشانم14. اند  شده  بالکل بیگانه  از من  و آشنایانم  است  دور کرده  را از نزد من برادرانم«13  
شمارند،   می  مرا غریب  و کنیزانم ام  خانه نزیالن15. اند  کرده  مرا فراموش  و آشنایانم  نموده  ترکمرا
  را به او  دهد، اگر چه  نمی  و مرا جواب کنم  خود را صدا می غالم16 . ام  شده  بیگانه  در نظر ایشانو

 .  مادرم  نزد اوالد رحم  من ضرع و ت ت اس  شده  مکروه  نزد زنم  من نفس17 .  بکنم  خود التماس دهان
  همه19 .زنند  می  حرف  ضد من  به مخیز  برمی شمارند و چون  نیز مرا حقیر می  کوچک های بچه18

 .اند  برگشته  از من داشتم  می ت دوس  را که نمایند، و کسانی  می  نفرت  از من  مشورتم اهل
  بر من21 . ام  یافته  خود خالصی دندانهای  ، و با پوست ست ا  چسبیده  و گوشتم  پوست  به استخوانم20

 خدا بر  چرا مثل22 .  است  نموده  خدا مرا لمس  دستزیرا!   دوستانم  کنید شما ای ترحم!  کنید ترحم
 در  که اشک! شد  می  نوشته ن اآل  سخنانم  که کاش23 .شوید  سیر نمی  من نید واز گوشتک  جفا می من

  دانم  می و من25 !شد  می  ابد کنده  تا به ای خره بر ص  و سرب  آهنین و با قلم24 گردید،  می  ثبت کتابی
   من  پوست  این و بعد از آنکه26 .  خواهد برخاست  آخر، بر زمین م، و در ایا  است  زنده  ولی من که

   من و چشمان.  دید خواهم خود   او را برای و من27 . دید  نیز خدا را خواهم  جسدم ن شود، بدو تلف
اگر 28.   باشد  شده  تلف  در اندرونم هایم  گرده اگر چه.   دیگری  چشم  و نه بر او خواهد نگریست

 از شمشیر  پس29 .شود  می  یافت  امر در من  اصل  آنگاه  و حال  بر او جفا نماییم بگویید چگونه
  ». خواهد بود  داوری  باشید که  دانسته، تا  است  شمشیر غضبناک  سزاهای بترسید، زیرا که
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   جواب  مرا به  فکرهایم  جهت از این«2:   گفت  در جواب  صوفر نعماتی پس20    

، و از   خود را شنیدم  توبیخ سرزنش3 . نمایم  می  تعجیل ، من  سبب ین ا کند، و به  می  تحریک دادن
 قرار   بر زمین  انسان که ، از زمانی ای  ندانسته  از قدیم را آیا این4 .دهد  می  مرا جواب  من  روح نتمفطا
 او   شوکت اگر چه6 ؟ ای ، لحظه  ریاکاران ، و خوشی  است  زمانی ، اندک  شریران  شادی که5  شد، داده
   ابد هالک  خود تا به  فضله  مثل لیکن7  برافرازد،  فلک سر خود را تا به بلند شود، و   آسمان تا به

  شود، و مثل  نمی پرد و یافت ، می  خواب مثل8 ؟ کجا است:   خواهند گفت نندگانششد، و بیخواهد 
 باز  کانش دیگر نخواهد دید، و م  است  او را دیده  که چشمی9. ، او را خواهند گریزانید  شب رؤیای

   او را پس  دولت ایش خواهند کرد، و دسته  تذلل  نزد فقیران فرزندانش10 . بر او نخواهد نگریست
  اگر چه12.  خواهد خوابید  او در خاک  همراه ، لیکن  پر است  از جوانی استخوانهایش11 .خواهد داد

 دارد و از   او را دریغ اگر چه13 . کند  پنهان  را زیر زبانش و آن باشد،   شیرین  در دهانش شرارت
شود،   می  تبدیل  او در احشایش  خوراک لیکن14 . دارد  خود نگاه  کام ا در میان ر  ندهد، و آن دست

 را   خواهد کرد، و خدا آن  را قی  و آن  است  را فرو برده دولت15. گردد  زهرمار می و در اندرونش
 .  او را خواهد کشت  افعی و زباناو زهر مارها را خواهد مکید، 16 . خواهد نمود  بیرون از شکمش

 خود را رد   زحمت ثمره18 . شهد و شیر نهرها و جویهای، بر ها نظر نخواهند کرد بر رودخانه17
زیرا 19 . نخواهد نمود ، شادی  است  کرده  کسب  که  دولتی  را فرو نخواهد برد، و برحسب ، آن کرده
  .، بنا نخواهد کرد  است  دزدیده  را که ای  خانه پس.   است  کرده  و ترک  ساخته  را زبون فقیران

   که  است  نمانده چیزی21   از نفایس پس.   را ندانست  خود قناعت رص در ح زیرا که«20  
 گردد، در  نهایت  او بی  دولت که هنگامی22.   نخواهد داشت  او دوام  برخورداری پس.  باشد نخورده
 خود را پر   شکم که در وقتی23 . یافت بر او استیال خواهد   ذلیالن  همه شود، و دست  گرفتار می تنگی

 را بر او خواهد   آنخورد  می که  خود را بر او خواهد فرستاد، و حینی  خشم کند، خدا حدت یم
کشد و   را می آن25 . ، او را خواهد سفت  برنجین مان و ک  خواهد گریخت  آهنین از اسلحه24 .بارانید

 .یابد یال مید و ترسها بر او استرو  درمی اش  از زهره آید، و پیکان براق  می  بیرون از جسدش
 آنها را خواهد سوزانید، و   ندمیده و آتش.   است  شده  داشته  ذخایر او نگاه  برای  تاریکی تمامی26

 ، و  خواهد ساخت  را مکشوف آسمانها عصیانش27 .ورد، خواهد خ  است  باقی  در چادرش  را که آنچه
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 او نابود  ر روز غضباهد شد، و د خو  زایل اش  خانه محصول28 .  ضد او خواهد برخاست  به زمین
  ».  مقدر او از قادر مطلق  مرد شریر از خدا و میراث  نصیب  است این29 . خواهد گشت

  

 شما  ، تسلی بشنوید، و این مرا  بشنوید، کالم«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس21    

   نزد انسان ، آیا شکایتم و اما من4 . استهزا نمایید  و بعد از گفتنم،  نمایید تا بگویم  تحمل با من3 .باشد
 . بگذارید  دهان  به ایید، و دست نم  کنید و تعجب  توجه  من به5 ؟ باشمصبر ن  چرا بی ؟ پس است

مانند، پیر   می  زنده چرا شریران7. گیرد  جسد مرا می  و لرزه شوم  می ، حیران آورم  یاد می  به هرگاه6
د و شون  استوار می ، با ایشان  حضور ایشان  به  ایشان ذریت8 دند؟گر  می  قوی ند و در تواناییشو می

   خدا بر ایشان  و عصایباشد  می  ایمن ، از ترس  ایشان های خانه9 .  در نظر ایشان اوالد ایشان
 .نماید  نمی زاید و سقط  می یشانکند و گاو ا کند و خطا نمی  می  جماع گاو نر ایشان10 .آید نمی

با دف وعود 12. کنند  می  رقص  ایشان فرستند و اطفال  می  بیرون  گله خود را مثل  های بچه11
کنند، و   می  صرف  خود را در سعادتمندی روزهای13 .نمایند  می  شادی  نای  با صدایسرایند، و می
 تو   طریق معرفت  از ما دور شو زیرا که: گویند  خدا می و به14 .روند  فرود می  هاویه  به ای ظه لح به

 از او استدعا   که ایده ف ، و ما را چه  نماییم  او را عبادت  که  کیست قادر مطلق15 . خواهیم را نمی
 دور   از من  شریران  مشورت که کاش.   نیست  ایشان  در دست  ایشان  سعادتمندی اینک16 . نماییم
  .باشد

  رسد، و خدا در غضب  می  ایشان به   ایشان شود و ذلت  می  خاموش  شریران بسا چراغ«17  
 گردباد   که اه ک شوند و مثل  باد می  روی  پیش  سفال مثل18 .کند  می  ایشان نصیبخود دردها را 

رساند و   می کافاتکند، و او را م  می  ذخیره  فرزندانش  را برای خدا گناهش19 .کند  می پراکنده
زیرا 21 . خواهد نوشید  قادر مطلق از خشمهد دید، و  او را خوا  هالکت چشمانش20 . خواهد دانست

آیا خدا 22  شود؟  منقطع  عدد ماههایش ، چون خواهد بود  شادی  او را چه اش  بعد از او در خانه که
میرد،   خود می  قوت  در عین یکی23 .کند  می  داوری  علیین' بر اعلی او  ؟ چونکه  آموخت  توان را علم

 تر و   مغز استخوانش، و  او پر از شیر است قدحهای24 .  است  و سالمتی  در امنیتبالکل  که در حالی
   در خاک اینها باهم26 .برد  نمی  لذت  هیچ و از نیکوییمیرد   می  جان  در تلخی و دیگری25 .  است تازه
   ناحق بر من  که  و تدبیراتی دانم  افکار شما را می اینک27 .پوشانند  را می د و کرمها ایشانخوابن می
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   گذریان آیا از راه29 ؟  شریران  مسکن های میر، و خیمه ا  خانه گویید کجاست زیرا می28. اندیشید می
   داشته  نگاه  روز ذلت  برای  شریران که30 توانید نمود،  را انکار نمی یشان ا نپرسیدید؟ و دالیل

 کند، و   بیان  رویش  را پیش  راهش  که کیست31 .گردند  می  برده ، بیرون وز غضبشوند و در ر می
 قبر خواهند برد، و بر مزار او   آخر او را به که32  او برساند؟  به  است  کرده ا که ر  آنچه جزای

 او   در عقب  آدمیان شود و جمیع  می  شیرین  برایش  وادی کلوخهای33.  خواهند کرد نگاهبانی
 در  دهید که  می  مرا تسلی باطل  چگونه پس34 .اند  رفته بیشماره از او   قبل ، چنانکه خواهند رفت

  »!ماند  می  خیانت  شما محض بهایجوا
  

د  مر  برساند؟ البته  خدا فایده آیا مرد به«2:   گفت  در جواب  الیفاز تیمانی پس22    

نماید؟ یا   می  رخ  خوشی  قادر مطلق ، برای  باشی آیا اگر تو عادل3 .  مفید است  خویشتن دانا برای
نماید؟   می  تو، تو را توبیخ  ترس  سبب آیا به4 شود؟  می ، او را فایده  سازی ست خود را را اگر طریق
  چونکه6 ، انتها نی  تو بی  و عصیان نیست   تو عظیم آیا شرارت5 خواهد شد؟   داخل  محاکمه یا با تو به
 از ، و  ننوشانیدی  آب  تشنگان به7 ،  را کندی  برهنگان  و لباس فتی گرو گر سبب  خود بی از برادران
   ساکن ، در آن  عالیجاهباشد و مرد  او می  از آن اما مرد جبار، زمین8 ؟  داشتی  دریغ  نان گرسنگان

 دامها تو را  بنابراین10.  گردید  شکسته  یتیمان ، و بازوهای  رد نمودی دست  را تهی زنان بیوه9 .شود می
 و سیالبها  ینیب  را نمی  آن  که یا تاریکی11 .سازد  می  تو را مضطرب گهان، نا نماید و ترس  می احاطه

 . هستند  عالی  را بنگر چگونه ان؟ و سر ستارگ  آسمانها بلند نیست آیا خدا مثل12 .پوشاند تو را می
   پس ابرها ستر اوست14 د؟ تواند نمو  داوری تاریکی غلیظداند و آیا از   می  خدا چه گویی و تو می13

   شریر در آن  مردمان  که  کردی  قدما را نشان آیا طریق15 .خرامد  می  افالک د، و بر دایرهبین نمی
   به که17  شد  نهر ریخته  آنها مثل و اساس شدند،   خود ربوده  از زمان  قبل که16 نمودند،  سلوک

 را   ایشان های  او خانه  آنگاه و حال18 رد؟ تواند ک ما چه   برای از ما دور شو و قادر مطلق: خدا گفتند
  . دور شود  از من  شریران  مشورت پس.   نیکو پر ساخت از چیزهای

.  استهزا خواهند کرد  بر ایشان گناهان  خواهند نمود و بی  را بینند، شادی  آن  چون عادالن«19  
   با او انس  حال پس21 را نسوزانید؟   ایشان قیه ب آتش نشدند؟ و  کنندگان ما منقطع آیا مقاومت20

و  نما،   قبول  را از دهانش تعلیم22 . تو خواهد رسید  به  نیکویی وال من  این و به.   باش بگیر و سالم
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 را   شد؛ و اگر شرارت ، بنا خواهی  نمایی  بازگشت  قادرمطلق اگر به23 .  خود بنه  او را در دل کلمات
 نهرها  یر را در سنگهای اوف  و طالی  خود را در خاک و اگر گنج24 ؛ دور نمایی خود  از خیمه
 از قادر  زیرا در آنوقت26  تو خواهد بود،  برای  خالص نقره تو و   گنج  قادر مطلق آنگاه25 ، بگذاری
 کرد  هینزد او دعا خوا27 .  افراشت  خدا برخواهی  طرف  به خود را ، و روی  یافت  تلذذ خواهی مطلق

 نمود و   خواهی  را جزم امری28 .  ساخت  خود را ادا خواهی ذرهای خواهد نمود، و ن و او تو را اجابت
:   گفت  شوند، خواهی  ذلیل که وقتی29 . خواهد تابید  بر راههایت شنایی برقرار خواهد شد، و رو برایت
   پاکی  نباشد خواهد رهانید، و به گناه بی   را که کسی30 . خواهد داد  را نجات  و فروتنان باشد، رفعت

  ». خواهد شد  تو رهانیده دستهای
  

   من  ضرب، و  است  تلخ  من امروز نیز شکایت«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس23    

   دعوی آنگاه4 .  او بیایم  نزد کرسی ، تا آنکه  او را کجا یابم  که دانستم  می کاش3 . سنگینتر  من از ناله
 در   را که سخنانی5 . ساختم ها پر می  خود را از حجت ، و دهان دادم  می  ترتیب  حضور وی ا بهخود ر
 خود   قوت  عظمت آیا به6 . فهمیدم ی م گفت  می  من  به  را که ، و آنچه دانستم  می گفت  می  من جواب
نمود   می  با او محاجه رد راست م آنگاه7 .کرد  می  التفات  من  به بلکه! نمود؟ حاشا  می  مخاصمه با من

  شود و به  نمی  و او یافت روم  می  مشرق  طرف  به اینک8.  یافتم  می  ابد نجات و از داور خود تا به
و .  کنم  نمی کند، و او را مشاهده  می  او عمل  که  جایی  شمال  طرف به9 . بینم  و او را نمی  مغرب طرف

داند و   می روم  می  را که زیرا او طریقی10 ، بینم وشاند و او را نمیپ  می ب جنو  طرف او خود را به
   او را نگاه  و طریق  است  او را گرفته  اثر اقدام پایم11 . مآی  می  طال بیرون آزماید، مثل  مرا می چون
   از رزق دها او را زی  دهان  و سخنان  برنگشتم  وی  لبهای از فرمان12.  کنم  تجاوز نمی ، از آن داشته

  خواهد، به  او می  دل  او را برگرداند؟ و آنچه  که  و کیست  او واحد است لیکن13.   کردم خود ذخیره
   این  بسیار مثل آورد، و چیزهای  بجا می  است  مقدر شده  بر من  را که زیرا آنچه14 .آورد  می عمل

 ، ترسم  از او می نمایم  تفکر می ، و چون  هستم  از حضور او هراسان  جهت از این15 .  است نزد وی
   از تاریکی  پیش چونکه17.   گردانیده  مرا هراسان ، و قادرمطلق  است  کرده  مرا ضعیف زیرا خدا دل16

  . نپوشانید  را از نزد من  غلیظ ، و ظلمت  نشدم منقطع
  

  بیست و سومفصل /  ایوبکتاب



781 

 او را  یامو ا ا  چرا عارفان پس.   نیست  مخفی  زمانها از قادرمطلق چونکه«24    

،   نموده ها را غصب سازند و گله  می  حدود را منتقل  هستند که بعضی2 کنند؟  نمی مالحظه
   را از راه فقیران4 .گیرند  گرو می  را به  زنان یوهرانند و گاو ب  را می  یتیمان االغهای3 .رانندچ می

   به  خر وحشی  مثل اینک5 .کنند  می  را پنهان میعا خویشتن ج  زمین سازند، و مسکینان  می منحرف
   برای  نان  ایشان جویند و صحرا به  خود را می ، خوراک  رفته  بیرون  بیابان  کار خود به جهت

  چینی  را خوشه ریران ش کنند و تاکستان  خود را در صحرا درو می علوفه6 .رساند  می ایشان  فرزندان
 کوهها تر  از باران8 . ندارند برند و در سرما پوششی ی سر م  را به  شب لباس  و بی برهنه7 .نمایند می
   را از پستان  یتیم  هستند که و کسانی9گیرند   می ها را در بغل ، صخره  پناهگاه شوند و از عدم می
دارند  ا برمیها ر روند و بافه  می  راه  و برهنه لباس  بی  ایشان پس10. گیرند ربایند و از فقیر گرو می می
کنند و   می  آنها را پایمال گیرند و چرخشت  می  آنها روغن های در دروازه11 .مانند  می گرسنهو 
 آنها را  اما خدا حماقت. کند  می  استغاثه  مظلومان زنند و جان  می از شهرآباد، نعره12 .مانند  می نهتش
  .آورد  نظر نمی به

   سلوک هایش دانند، و در طریق نمی را   آن  از نور متمردند و راه و دیگرانند که«13  
 .شود  دزد می  مثل و در شب. کشد  را می خیزد و فقیر و مسکین  برمی  در صبح قاتل14. نمایند نمی

 خود  ید، و بر روی مرا نخواهد د  چشمی گوید که کشد و می  انتظار می  شام  زناکار نیز برای چشم15
کنند و  ی م  را پنهان زنند و در روز، خویشتن  می نقبها   خانه  به در تاریکی16 .کشد  می پرده

   سایه ترسهای  ، چونکه  است  موت  سایه  مثل  ایشان  جمیع  برای زیرا صبح17 دانند،  را نمی روشنایی
  راه  ، و به  است  ملعون  بر زمین  ایشان اند و نصیب  آبها سبک آنها بر روی18 .دانند  را می موت

   هاویه سازد، همچنین  را نابود می  برف  آب  و گرمی  خشکی چنانکه19 .کنند  نمی ت مراجع تاکستان
و دیگر مذکور . کند  می ، او را نوش نماید و کرم  می او را فراموش)  مادرش ( رحم20 . را انخطاکار

   زن به بلعد و زاید می  نمی  عاقر را که زن21.  خواهد شد  بریده  درخت  مثل تنخواهد شد، و شرار
 امید  خیزند اگرچه برمی. دارد  می  خود محفوظ  قوت  را به و اما خدا جباران22 نماید،  نمی  احسان بیوه

   او بر راههای ماننمایند، اما چش  می  تکیه بخشد و بر آن  می  را اطمینان ایشان23 ارند، ند زندگی
   برده  سایرین ، مثل  شده گردند و پست ی م  نیست شوند، پس  بلند می  زمانی اندک24 .  است ایشان
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   مرا تکذیب  که  کیست  پس  نیست و اگر چنین25 .ندگرد  می ها بریده  سر سنبله شوند و مثل می
  » مرا ناچیز گرداند؟ نماید و کالم

  

   و سالمتی  اوست  از آن هیبت و  سلطنت«2:   گفت  در جواب  بلدد شوحی پس25    

   نور او بر وی  که شود و کیست  می  او شمرده آیا افواج3. کند د خود ایجاد می بلن های را در مکان
 شود،   زاییده  از زن  که  شود؟ و کسی  شمرده  نزد خدا عادل  چگونه  انسان پس4 کند؟  نمی طلوع
د  چن پس6 . نیستند  در نظر او پاک ستارگان ندارد و   نیز روشنایی  ماه اینک5  باشد؟  پاک چگونه
  ».باشد  می  کرم  مثل  که آدم نی و ب  زمین  خزنده  مثل  که  انسان  زیاده مرتبه

  

؟ و   کردی  اعانت  را چگونه قوت  بی شخص«2 :  گفت  در جواب  ایوب پس26    

ر را  ام  و حقیقت  نمودی  نصیحت  را چه حکمت  بی شخص3 ؟  دادی  نجات  را چگونه  ناتوان بازوی
 از تو صادر شد؟   که  کیست ؟ و نفخه  کردی  را بیان  سخنان  که برای4 ؟  کردی الم اع  فراوانی به
 را  ، و ابدون  است  حضور او عریان  به هاویه6.  آنها لرزند، زیر آبها و ساکنان  می  مردگان ارواح5

آبها را در 8. سازد  می  آویزان  را بر نیستی کند، و زمین  می  را بر جو پهن شمال7 .  نیست ستری
سازد و   می  خود را محجوب  تخت روی9. شود  نمی  ابر، زیر آنها چاک بندد، پس  خود می ابرهای
 و   روشنایی گذارد تا کران  آبها حد می  سطح  اطراف به10. گستراند  می  آن  را پیش  خویش ابرهای
   خود دریا را به  قوت به12. ماند ی م  او حیران شود و از عتاب  می  متزلزل  آسمان ستونهای11.  تاریکی
، و  شد  داده  او آسمانها زینت  روح به13 .کند  را خرد می  رهب ویش خ  فهم آورد، و به  می تالطم
   درباره ای  آواز آهسته و چه.   او است های  طریق  اینها حواشی اینک14 .  او مار تیز رو را سفت دست
  » بفهمد؟  که و را کیست ا  رعد جبروت ، لکن شنویم او می

  

 حق مرا   خدا که  حیات به«2 : ، گفت آورده خود را   مثل  دیگرباره و ایوب27    

 و   است  باقی  در من  جانم که  مادامی که3 ،  است  نموده  مرا تلخ  جان  که  قادرمطلق  و به برداشته
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   فریب  به  نخواهد کرد، و زبانم  تکلم فیانصا  بی  به یقینا لبهایم4 باشد،  می  من  خدا در بینی نفخه
 را از خود  ش خوی  کاملیت ، و تا بمیرم  نمایم  شما را تصدیق  که حاشا از من5 .ود نخواهد نم تنطق

  ه تا زند  نمود، و دلم  نخواهم  را ترک  و آن دارم  می  نگاه  خود را قایم عدالت6 .  ساخت دور نخواهم
 .  خطاکاران ثل م کنندگانم  شریر باشد، و مقاومت  مثل دشمن من7 .د کرد نخواه ، مرا مذمت باشم

 گیرد؟  او را می  خدا جان که ینیسازد؟ و ح  می  خدا او را منقطع که  هنگامی زیرا امید شریر چیست8
 تلذذ  آیا در قادرمطلق10  شود؟  بر او عارض  مصیبت که امیآیا خدا فریاد او را خواهد شنید، هنگ9

   خواهد نمود؟ ت از خدا مسأل  اوقات ، و در همه اهد یافتخو
   نخواهم  مخفی  چیزی طلق قادرم  داد و از اعمال  خواهم  خدا تعلیم  دست شما را درباره«11  
   است این13 .اید  شده  چرا بالکل باطل د، پسای  کرده  را مالحظه  شما این  جمیع اینک12 . داشت
  اگر فرزندانش14. یابند  می  را از قادرمطلق  آن  که  ظالمان  خدا، و میراث  مرد شریر از جانب نصیب

 او از وبا  بازماندگان15.  شد سیر نخواهند  او از نان ، و ذریت  است  ایشان بسیار شوند شمشیر برای
  کند، و  غبار اندوخته  را مثل  نقره اگر چه16  نخواهند کرد،  گریه  زنانش بیوه خواهند شد، و  دفن
   را خواهد پوشید، و صالحان  آن  مرد عادل کند لیکن  می او آماده17 . سازد  آماده  گل  را مثل لباس
   دشتبان  که  سایبانی کند، و مثل  بید بنا می  خود را مثل خانه18 . خواهند نمود  او را تقسیم نقره
 .باشد  می گشاید و نیست ود را می خ نچشما.  نخواهد شد خوابد، اما دفن او دولتمند می19 .سازد می
دارد   او را برمی باد شرقی21 .رباید  می گردباد او را در شبگیرد، و   او را فرو می  آب ترسها مثل20

   و شفقت بر او تیر خواهد انداخت) خدا(زیرا 22 اندازد،  دور می  او را از مکانششود و و نابود می
 خود را بر او   کفهای مردم23. ، بگریزد  فرار کرده  وی د از دستخواه  او می اگر چه. نخواهد نمود

  .کنند  می ، بیرون  صفیر زده زنند و او را از مکانش  می بهم
  

   را قال  آن  که  است  طال جایی  جهت ، و به  است  معدنی  نقره یقینا برای«28    

   تاریکی  برای مردم3. گردد  می خته گدا  از سنگ شود و مس  می  گرفته  از خاک آهن2. گذارند می
  کانی4 .  موت  و سایه  غلیظ  ظلمت گهای سن نمایند، تا به  می  تفحص  تمام گذارند و تا نهایت حد می

  ، به  شده  آویخته شوند و دور از مردمان  می  فراموش گذریان کنند، از راه  می  زمین دور از ساکنان
   سرنگون  آتش  مثل آید، و ژرفیهایش  می  بیرون  نان زمیناز 5. گردند  می  متحرک هر طرف

  بیست و هشتمفصل /  ایوبکتاب



784 

   شکاری  مرغ  را هیچ  راه آن7 . طال دارد  و شمشهای  کبود است  یاقوت  مکان سنگهایش6. شود می
 بر   و شیر غراناند،  نزده  قدم  بر آن  درنده و جانوران8 ،  است  را ندیده  آن  شاهین چشمداند، و  نمی
نهرها 10 .کنند رمی ب کنند، و کوهها را از بیخ  خارا دراز می  سنگ  خود را به دست9 . کرده گذر ن آن

بندند و   می نهرها را از تراوش11 .بیند  را می  هر چیز نفیس ایشان  کنند و چشم ها می از صخره
   فطانت ؟ و جایشود می کجا پیدا  اما حکمت12 .آورند  می  بیرون  روشنایی ا به ر  شده  پنهان چیزهای

 در  گوید که  می لجه14 .شود  پیدا نمی  زندگان ینداند و در زم  را نمی  آن  قیمت انسان13 ؟ کجا است
  شود و نقره  نمی  داده  عوضش  به زر خالص15 .باشد  نمی  نزد من کهگوید  ، و دریا می  نیست من

   جزع ه ب  کرد، و نه  نتوان  را قیمت ن اوفیر آ  زر خالص به16. گردد  نمی  سنجیده  قیمتش برای
   آن  بدل  خالص  طالی  کرد، و زیورهای  را برابر نتوان  آن با طال و آبگینه17.  کبود گرانبها و یاقوت

 با  زبرجد حبش19.   گرانتر است  از لعل  حکمت شود و قیمت  و بلور مذکور نمی مرجان18. شود نمی
  آید؟ و مکان ی از کجا م  حکمت پس20 .گردد  نمی  سنجیده خالص زر   بهشود و  نمی  مساوی آن

  ابدون22. باشد  می  هوا مخفی ، و از مرغان  است  پنهان  زندگان  تمامی از چشم21 ؟  کجا است فطانت
کند و او   می  را درک  آن خدا راه23 . ایم  خود شنیده  گوش  را به آن   آوازه گویند که  می و موت
   است  آسمان زیر تمامی   را که نگرد و آنچه  می  زمین های  او تا کرانه زیرا که24 .داند ا می ر مکانش

   باران  برای  قانونی که هنگامی26 . بپیماید  میزان ه باد قرار دهد، و آبها را ب  از برای تا وزن25 .بیند می
   و هم  مهیا ساخت را  کرد؛ آن  را بیان  را دید و آن  آن آنگاه27 . رعد  سهام  برای ر داد، و راهیقرا

،   نمودن  اجتناب ، و از بدی  است  حکمتخداوند   ترس اینک:   گفت  انسان و به28 . نمود تفتیشش
  ».باشد  می فطانت

  

   پیش  ماههای  مثل  من  که کاش«2:  ، گفت  خود را آورده  باز مثل و ایوب29    

   او بر سر من  چراغ که هنگامی3 . داشت  می نگاها مرا در آنها  خد  که  روزهایی  و مثل بودم می
  هک ، هنگامی بودم  خود می  کامرانی  در روزهای چنانکه4.  رفتم  می  راه  تاریکی تابید، و با نور او به می

   من  اطراف  به بود، و فرزندانم  می  هنوز با من  قادر مطلق که وقتی5 .ماند  می  من سر خدا بر خیمه
   را برای من  روغن ای، نهره  و صخره شستم  می  خود را با کره  قدمهای که حینی6 .دبودن می
 . ساختم  حاضر می را در چهار سوق خود   و کرسی رفتم  می  شهر بیرون  دروازه  به چون7 . ریخت می
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   از سخن سروران9. ندایستاد ، می  برخاسته ساختند، و پیران  می ، خود را مخفی  مرا دیده جوانان8
   به شد و زبان  می  ساکت آواز شریفان10 .گذاشتند  خود می  دهان  به  دستایستادند، و  بازمی گفتن
 مرا   که خواند و چشمی  می شنید، مرا خوشحال  مرا می  که زیرا گوشی11. چسبید  می  ایشان کام
 نیز   که ، و یتیمی رهانیدم کرد او را می  می اثه استغ  که زیرا فقیری12. داد  می  شهادت دید، برایم می

   را خوش زن  بیوه رسید و دل  می  من  بود، به  در هالکت  که  شخصی برکت13.   نداشت معاون
   به من15 . بود  ردا و تاج  مثل  من انصاف، و   ساخت  و مرا ملبس  را پوشیدم عدالت14.  ساختم می

   را که ، و دعوایی  پدر بودم  مسکینان برای16 .  پای  لنگان  جهت ه، و ب  بودم  چشم  کوران جهت
   و شکار را از دندانهایش شکستم  شریر را می  آسیای دندانهای17.  کردم  می ، تفحص دانستم نمی
  . ربودم می

   خواهم  عنقا طویل  را مثل  خویش  سپرد و ایام  خواهم  خود جان ، در آشیانه گفتم و می«18  
.  خواهد شد  ساکن هایم  بر شاخه ، و شبنم  خواهد گشت  آبها کشیده  سوی  به  من ریشه19 . اختس
شنیدند و انتظار  مرا می21 . نو خواهد ماند  در دستم  کمانم خواهد شد، و  تازه  در من  من جالل20
  گفتند و قول  نمی  دیگر سخن  من بعد از کالم22. ماندند  می  ساکت  من  مشورت کشیدند، و برای می
  ثل را م  خویش کشیدند و دهان  انتظار می  باران  مثل  من و برای23 .چکید می فرو   بر ایشان من

   مرا تاریک ور چهرهکردند، و ن  باور نمی خندیدم  می اگر بر ایشان24 .کردند  باز می  آخرین باران
   پادشاه  لشکر، مثل ، و در میان نشستم  می  ریاست ، به  اختیار کرده  ایشان  را برای راه25 .ساختند نمی

  .بخشد  می  را تسلی گران  نوحه که  کسی ، و مثل بودم  می ساکن
  

   کراهت کنند، که  استهزا می  خردسالترند بر من  از من که  کسانی نو اما اآل«30    

   من  نیز برای  ایشان  دستهای قوت2.   خود بگذارم  گله  را با سگان  ایشان  پدران  از اینکه داشتم می
  ، زمین  شده تاب  بی  و قحطی از احتیاج3  بود،  شده  ضایع  ایشان توانایی  که ؟ کسانی  داشت  فایده چه

  چیدند، و ریشه ها می  بوته  را در میان خبازی4. خاییدند  می  و ویرانی  خرابی  را در ظلمت خشک
، هیاهو   دزدان  مثل ن ایشا از عقب. شدند  می رانده)  مردمان ( میاناز 5.  بود  ایشان  نان شورگیاه

  در میان7 .ها  و در صخره  زمین های ر حفرهشدند، د  می  وادیها ساکن های در گریوه6 .کردند می
  ، بیرون نام  بی  مردم  و ابنای  احمقان ابنای8 .شدند  می  جمع  زیر خارها با همکردند، ها عرعر می بوته
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 . ام  گردیده المثل  ضرب  ایشان  و از برای ام  شده  سرود ایشان نو اما اآل9 .دگردیدن  می  رانده از زمین
  چونکه11 .ایستند ، باز نمی  انداختن رویم بر   دهان شوند، و از آب  دور می ، از من  داشته مرا مکروه10
   من  راست از طرف12.  رها کردند  رویم ا پیش ر  لگام پس.  ، مرا مبتال ساخت  باز کرده  را بر من زه

ا  مهی  را بر من  خویش  هالکت برند، و راههای  در می  را از پیش ، پاهایم  برخاسته الناس  عوام انبوه
گویا از 14 . ندارند نمایند، و خود معاونی ی م  اقدام  اذیتم ، به  کرده  مرا خراب راه13. سازند می
  ، آبروی  برگشته ترسها بر من15 .آورند  می  هجوم ها بر من ه خراب آیند، و از میان  می  وسیع های ثلمه

   شده  ریخته  بر من  جانم نو اآل16 .گذرد  ابر می  مثل  من و فیروزیکنند،   می  باد تعاقب مرا مثل
   سفته  من ن در اندرو  استخوانهایم شبانگاه17.   است ، مرا گرفتار نموده  مصیبت ، و روزهای است
   پیراهنم  گریبان ، و مرا مثل  است  متغیر شده  لباسم  سختی از شدت18 . ندارد  آرام ، و پیهایمشود می

  . ام  و خاکستر گردیده  خاک  مثل ، که  است  انداخته مرا در گل19 .گیرد  می تنگ
.  اندازی  نظر نمی ر من و ب خیزم ، و برمی کنی  نمی  و مرا مستجاب نمایم  می نزد تو تضرع«20  

مرا 22.  نمایی  جفا می  من  خود به  دست ؛ با قوت ای  شده  بیرحم ، بر من  ساخته  را متبدل خویشتن21
   مرا به  که دانم زیرا می23 .  ساختی باد پراکنده، و مرا در تند  سوار گردانیدی ، برآن  باد برداشته به

   ویران یقینا بر توده24 .  است  معین  زندگان همه   برای  که ای  خانه  گردانید، و به  باز خواهی موت
   استغاثه  سبب  این  در بال گرفتار شود، آیا به  کسی  خود را دراز نخواهد کرد، و چون دست
  لکن26 .شد  نمی  رنجیده  مسکین  جهت به  ، و دلم کردم  نمی  گریه  هر مستمندی آیا برای25کند؟  نمی
جوشد و   می احشایم27 . رسید  ظلمت  انتظار نور کشیدم  آمد؛ و چون  بدی  داشتم  نیکویی امید چون
 و در  کنم  می  گردش آفتاب  بی  کنان ماتم28 .  است  مرا درگرفته  مصیبت زهایگیرد، و رو  نمی آرام
  پوست30.  ام یده گرد  شترمرغ ، و رفیق ام  شده برادر شغاالن29 . نمایم  می ، تضرع  برخاسته اعتجم
   به  من بربط31.   است  گردیده  سوخته  از حرارت ریزد، و استخوانهایم  می ، از من  گشته  سیاه من

  . کنندگان  آواز گریه  به  من  و نای  شده  مبدل گری نوحه
  

زیرا 2؟   نظر افکنم ای  بر دوشیزه  چگونه ، پس ام  خود عهد بسته با چشمان«31    

   هالکت  شریران  برای آیا آن3 ؟ علیین' ، از اعلی  قادرمطلق یب؟ و نص  چیست از اعلی خدا  قسمت
 را   قدمهایم  و جمیعبیند؟  مرا نمی آیا او راههای4 ؟  نی  مصیبت  بدی  عامالن  جهت ؟ و به نیست
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سنجد،  ب  عدالت یزان م مرا به6 شتابید،  می  با فریب یا پایهایم  رفتم  می  راه اگر با دروغ5 شمارد؟ نمی
، و   رفته  چشمانم  در پی ، و قلبم  گردیده  آواره  از طریق اگر قدمهایم7 . مرا بداند تا خدا کاملیت

   از ریشه  من  محصول بخورد، و  و دیگری  کنم  کشت  من پس8  باشد،  چسبیده  دستهایم  به ای لکه
  پس10 ،  باشم  نشسته  خود در کمین ایه نزد در همس، یا  شده  فریفته  زنی  به اگر قلبم9 . شود کنده
بود و   می  قباحت  آن زیرا که11 . شوند  بر او خم  کند، و دیگران دیگر آسیا  شخصی  برای  من زن

   محصول یسوزانید، و تمام  می  تا ابدون بود که  می  آتشی  این چونکه12.   داوران  سزاوار حکم تقصیری
   مدعی  بر من  که ، هنگامی کردم  و کنیز خود را رد می  بنده اگر دعوی13 ند،ک  می مرا از ریشه

 او  د، به نمای  تفتیش که  کرد؟ و هنگامی  خواهم  برخیزد، چه  ضد من  خدا به  چون پس14. شدند می
احد،   و  آفرید او را نیز نیافرید؟ و آیا کس  مرا در رحم  که  کس آیا آن15  داد؟  خواهم  جواب چه

  ؟  نسرشت ما را در رحم
 ،  را تار گردانیده زنان  بیوه ن، و چشما  باشم  نموده  منع  را از ایشان اگر مراد مسکینان«16  

  ام  او از جوانی  آنکه و حال18 ،  ننموده  تناول  از آن  و یتیم،  باشم  خورده  تنهایی  خود را به اگر لقمه17
 را از  اگر کسی19 ؛ نمودم  می  را رهبری زن  بیوه  مادرم ، و از بطن تیاف  می  پدر پرورش  مثل با من

  باشد، و از  نداده  او مرا برکت اگر کمرهای20 ؛  پوشش  را بدون ، و مسکین باشم   دیده  هالک برهنگی
 خود  تن اعا که ، هنگامی  باشم  بلند کرده  خود را بر یتیم اگر دست21 ؛  نشده  گرم  من  گوسفندان پشم

زیرا 23 . شود  شکسته  آن  از قلم  ساعدم بیفتد، و  از کتفم  من  بازوی پس22 ؛ دیدم  می را در دروازه
اگر طال را امید 24 ،  نداشتم  او توانایی  کبریایی  سبب بود و به  می  ترس  من  از خدا برای  هالکت که

   شادی  خویش  دولت اگر از فراوانی25 ؛ ستی ه  تو اعتماد من گفتم  می  زر خالص  و به ساختم خود می
 نظر  تابید بر آن  می  آفتاب اگر چون26  بود؛  نموده  بسیار کسب  من دست  ، و از اینکه نمودم می
  شد و دهانم  می  خفیۀ فریفته  من و دل27 کرد،  سیر می  با درخشندگی که می، هنگا  و بر ماه کردم می

 . شدم می را منکر   متعال بود زیرا خدای  می  قصاص  مستوجب  نیز گناهی این28 .بوسید  را می دستم
 ، نمودم شد وجد می  می  او عارض  بال به  که  یا حینی کردم  می  خود شادی  دشمن اگر از مصیبت29
   اهلاگر31 .  ننمودم  را سؤال  او لعنت جان، بر   بازداشته  ورزیدن  خود را از گناه  زبان  آنکه و حال30

 سر   را به  شب  در کوچه غریب32 باشد،   او سیر نشده  از گوشت ه ک کیست: گفتند  نمی  من خیمه
 و  پوشانیدم ، تقصیر خود را می  آدم اگر مثل33 . گشودم  مسافر می  روی ود را بهبرد و در خ نمی

 و  ترسیدم  کثیر می نبوه از ا  که  جهت از این34 ، ساختم  می  خود مخفی ا در سینه ر  خویش عصیان
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   کسی کاش35.  رفتم  نمی ، از در خود بیرون  مانده  ساکت ، پس ساخت  می  مرا هراسان  قبایل اهانت
  و اینک.  دهد  مرا جواب  قادر مطلق پس.   حاضر است  من  امضای شنید؛ اینک  مرا می بود که

 بر خود   تاج  و مثل داشتم  خود برمی را بر دوش   آن یقینا که36 .  است  نوشته  من  مدعی  که بتیکتا
.  جستم  می  او تقرب  به  امیری  و مثل کردم  می  او بیان  خود را برای  قدمهای شماره37 . مبست می
 را  اگر محصوالتش39 کردند،  می  گریه  با هم مرزهایشکرد و   فریاد می  بر من  من اگر زمین38

   و کرکاس م گند  عوض  خارها به پس40 ، نمودم  می  را تلف  مالکانش نا و ج خوردم  می  قیمت بدون
  ». جو بروید  عوض به

  . شد  تمام  ایوب سخنان  
  

 او در نظر خود  چونکه باز ماندند،   ایوب  به  دادن  مرد از جواب  سه  آن پس32    

   بر ایوب  شد، و غضبش  بود مشتعل  رام  از قبیله  که  بوزی  برکئیل  الیهو ابن  خشم آنگاه2 . بود عادل
 خود   رفیق  بر سه و خشمش3 نمود؛ تر می  را از خدا عادل شتن خوی  که  جهت  گردید، از این افروخته
و الیهو 4 .شمردند  می  را مجرم ، اما ایوبیافتند  نمی  هر چند جواب  که  جهت  گردید، از این افروخته
  اما چون5 .زرگتر بودند ب  در عمر، از وی  ایشان  بود زیرا که وده نم  درنگ  با ایوب  گفتن از سخن

  . شد  افروخته  خشمش ، پس  نیست  مرد جوابی  سه  آن  زبان  به الیهو دید که
. ، و شما موسفید  در عمر صغیر هستم من«:  ، گفت  آمده  سخن  به  بوزی  برکئیل و الیهو ابن6  
 گوید، و   روزها سخن و گفتم7 .  کنم  شما بیان  خود را برای  رأی  که م نکرد ، جرأت  ترسیده بنابراین
 را  ، ایشان طلق قادرم ، و نفخه  هست  روحی  در انسان لیکن8 . نماید  را اعالم  سالها، حکمت کثرت
  اینبنابر10 .فهمند  را می  انصاف  که  پیران  دارند، و نه  حکمت  نیستند که بزرگان9 .بخشد  می فطانت

   با شما درنگ  گفتن  از سخن اینک11 . نمود  خواهم  خود را بیان  رأی نیز  مرا بشنو و من  که گویم می
 و   نمودم  در شما تأمل و من12 . گردید  را کاوش ، تا سخنان فتم گر ، و براهین شما را گوش نمودم
  مبادا بگویید که13 . دهد  را جواب او یا سخنان. ازد س  را ملزم  ایوب  از شما نبود که  کسی اینک

   خود را به  سخنان زیرا که14 .  انسان سازد و نه  می را مغلوب، خدا او  ایم  نموده  را دریافت حکمت
، دیگر   شده  حیران ایشان15 . داد  نخواهم  شما او را جواب ن سخنا ، و به  است  نداده  ترتیب ضد من
گویند؟ و   نمی  سخن  چونکه  انتظار بکشم  آیا من پس16 . شد  منقطع  از ایشان ند، و سخن نداد جواب
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   رأی نیز  داد، و من  خواهم  خود جواب  نیز از حصه  من پس17 دهند؟  نمی ، دیگر جواب  شده اکتس
. آورد  می  تنگ ، مرا به و روح باطن من.  ، مملو هستم  از سخنان زیرا که18 . نمود  خواهم خود را بیان

.  بترکد  است  نزدیک  تازه  مشکهای  باشد، و مثل  نشده  مفتوح  که  است  شرابی  مثل  من  دل اینک19
   که حاشا از من21.  داد  خواهم ، جواب د را گشوده خو  و لبهای  یابم  راند تا راحت  خواهم سخن20

  آمیز عارف  تملق  سخنان ن گفت  به چونکه22.  آمیز گویم  تملق  کالم  احدی  و به  نمایم طرفداری
  .  خواهد برداشت  زودی  مرا به واال خالقم.  نیستم

  

.  بگیر  گوش  من  کالم  تمامی  نما و به  مرا استماع ، سخنان  ایوب  ای لیکن«33    
 خواهد   قلبم  راستی  موافق  من کالم3 . شد  متکلم  در کامم ، و زبانم  خود را گشودم  دهان ن اآل اینک2
 مرا  ادرمطلق ق ، و نفخه  خدا مرا آفریده روح4.  خواهد نمود  تنطق  خالص  معرفت  به ود و لبهایمب

 .  بایست  داده ترتیب را  ، کالم  من  روی ، و پیش  ده  مرا جواب توانی اگر می5 .  است  ساخته زنده
 تو را نخواهد   من  هیبت اینک7.  ام  شده  سرشته  نیز از گل من، و   تو از خدا هستم  مثل  من اینک6

  .  نخواهد شد  بر تو سنگین ترسانید، و وقار من
تقصیر   و بی  زکی  من  گفتی که9   تو را شنیدم  و آواز کالم گفتی   سخن  من یقینا در گوش«8  
 خود  جوید و مرا دشمن  می  او علتها برمن اینک10 .  نیست  گناهی  و در من  هستم  پاک ؛ من هستم
 امر تو   در این هان12 .نماید  می  را مراقبت  راههایم گذارد و همه  می  را در کنده پایهایم11. شمارد می

  چرا با او معارضه13 .  بزرگتر است زیرا خدا از انسان،  دهم  می  تو را جواب من.   نیستی صادق
کند،   می  تکلم  دفعه زیرا خدا یک14دهد؟   نمی  خود اطالع  اعمال  از همه  که  جهت ، از این نمایی می
 بر   سنگین  خواب ، چون  شب ، در رؤیای در خواب15 .نماید  نمی  مالحظه  و انسان عه دو دف بلکه
 را   انسان  گوشهای آنگاه16 .باشد  می  در بستر خود در خواب  که شود، حینی  می  مستولی انسان
  د و تکبر را از مردمان برگردان  را از اعمالش تا انسان17 .سازد  می  را ختم  ایشان  تأدیبگشاید و می

با درد در بستر خود 19 . شمشیر  او را از هالکت  و حیاتدارد  می  نگاه  او را از حفره جان18 .بپوشاند
دارد   می  را مکروه  او نان  جان پس20 .  است  وی  در استخوانهای دایمی  یابد، و اضطراب  می سرزنش
   که  وی شود و استخوانهای  نمی  دیده  شد که  فرسوده  او چنان گوشت21.  را  لطیف او خوراک  و نفس

  . کنندگان  هالک  او به د و حیاتشو  می  نزدیک  حفره  او به جان22 .  است  گردیده شد برهنه  نمی دهدی
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   انسان  برای  را که  باشد، تا آنچه  یا متوسطی  هزار فرشته  منزله  به  یکی  وی اگر برای«23  
   به او را از فرو رفتن:  ، خواهد گفت  نموده  بر او ترحم آنگاه24  نماید،  اعالن  وی  به  است استر

   ایام و به. تر خواهد شد  لطیف  طفل  او از گوشت گوشت25 . ام  پیدا نموده ای  کفاره ، من  برهان هاویه
 او را با   خواهد فرمود، و روی ، او را مستجاب ا کردهنزد خدا دع26 .  خود خواهد برگشت جوانی

 سرود   مردمان  در میان پس27 . او رد خواهد نمود  را به انسان  و عدالت.  خواهد دید شادمانی
  نفس28 . نرسید  من  به  آن ، و مکافات  ساختم  را منحرف  و راستی  کردم گناه:  ، خواهد گفت خوانده

 چیزها را   این  همه اینک29 .کند  می ، نور را مشاهده  من ان داد، و ج  فدیه  هاویه  به مرا از فرورفتن
و را از  برگرداند و ا  او را از هالکت تا جان30.   با انسان  دفعه  و سه آورد، دو دفعه  می  عمل خدا به

.   رانم  سخن  تا من باش   نما، و خاموش ، مرا استماع  شده  متوجه  ایوب ای31 .، منور سازد نور زندگان
، تو  و اگر نه33 .  سازم'  تو را مبری خواهم ا می شو زیر ؛ متکلم  بده  جواب  من  به  داری اگر سخنی32

  ».  دهم  تو تعلیم  را به  تا حکمت  باش خاموش. مرا بشنو
  

   مرا بشنوید، و ای  سخنان  حکیمان ای«2 : ، گفت  نموده  الیهو تکلم پس34    

   را ذوق ، طعام  کام کند، چنانکه  می  را امتحان ، سخنان زیرا گوش3 . گیرید  گوش  من ، به فانعار
   گفته  ایوب چونکه5 .  را بفهمیم  خود نیکویی ر میان، و د  خود اختیار کنیم  را برای انصاف4 .نماید می

 دروغگو   است  با من چند انصافهر6 . ست ا  برداشته و خدا داد مرا از من.   هستم گناه  بی  که است
   است  ایوب  مثل  شخص کدام7.  ناپذیر است  عالج  من ، جراحت تقصیرم ، و هرچند بی ام  شده شمرده

 شریر رفتار   با مردانشود، و  می  سالک  بدکاران  در رفاقت که8نوشد   می  آب  را مثل  سخریه که
   ای ن اآل پس10.  خدا را بجوید  رضامندی  که  نیست ای ه را فاید  انسان  است زیرا گفته9 نماید؟ می

  زیرا که11 . نماید  ظلم ، که  کند، و از قادرمطلق  بدی  مرا بشنوید؛ حاشا از خدا که  فطانت صاحبان
   درستی و به12 .رساند  می  راهش  موافق بر هرکسدهد، و   می  مکافات  عملش  حسب  را به انسان
 او   را به  زمین  که کیست13 .سازد  نمی  را منحرف  انصاف طلقکند، و قادر م ی نم  خدا بدی که

   وی  خود را به اگر او دل14 . باشد  او سپرده  را به  مسکون  تمامی ربع  که ، و کیست  نموده تفویض
 وند وش  می  هالک تمامی بشر با هم15  را نزد خود بازگیرد،  خویش نفخه و   سازد، اگر روح مشغول
 .  ده  گوش  من  آواز کالم  و به را بشنو،  این  داری  اگر فهم پس16 .گردد  می  راجع  خاک  به انسان

  سی و چهارمفصل /  ایوبکتاب



791 

 اسناد   گناه بیر را به ک  خواهد نمود؟ و آیا عادل  دارد سلطنت  نفرت  از انصاف  که آیا کسی17
  پس19 باشید؟  شریر می  که  نجیبان  به، یا  هستی  تو لئیم شود که  می  گفته  پادشاه آیا به18 ؟ دهی می

   جمیع زیرا که. دهد  نمی نماید و دولتمند را بر فقیر ترجیح  نمی  را طرفداری  امیران  آنکه  به چگونه
گذرند،  ، می  شده  مشوش قوم. میرند  می  شب  در نصف ای در لحظه20 اند؟  وی  دستهای  عمل ایشان

  .شوند  می  هالک نسان ا  دست سطهوا  بی و زورآوران
  ظلمتی22. نگرد  را می ، و تمامی قدمهایشباشد  می  انسان  او بر راههای زیرا چشمان«21  
 بر   زمانی زیرا اندک23 . نمایند  پنهان  را درآن  خویشتن  خطاکاران ، که  نی  موت  و سایه نیست
کند، و   خرد می  تفحص  را بدون رآورانزو24.  بیاید  محاکمه  خدا به کند تا او پیش  نمی  تأمل احدی
  نماید، و شبانگاه  می  را تشخیص  ایشان  اعمال هرآینه25 .دهد  قرار می  ایشان  جای را به  دیگران
  زند، در مکان  را می  ایشان  شریران  جای به26 . شوند سازد تا هالک  می  واژگون را ایشان

   تأمل  وی  طریقهای مه شدند، و در ه  او منحرف بعت از متا  که  جهت از آن27 . نظرکنندگان
 دهد   او آرامی چون29.  را بشنود  مسکینان  او برسانند، و او فغان تا فریاد فقیر را به28 .ننمودند
   به  او را تواند دید؟ خواه  که  خود را بپوشاند کیست  روی  اندازد، و چون  در اضطراب  که کیست
 گرفتار   دام  را به  ننمایند و قوم  فاجر سلطنت تا مردمان30 ،  است  مساوی سانی ان  به  خواه امتی

و 32  ورزید،  نخواهم ، دیگر عصیان تمسزا یاف:  خدا بگوید  به  که  هست  آیا کسی لیکن31. نسازند
   رأی یا برحسبآ33  نمود؟  بار دیگر نخواهم ردم ک  بیاموز، و اگر گناه  من  تو به بینم  نمی  را که آنچه

  دانی  می  صواب ، و آنچه  من  و نه  تو اختیار کن  پس کنی  تو رد می چونکه:  ، خواهد گفت تو جزا داده
   ایوب که35 شنود  مرا می  که  هر مرد حکیمی ، بلکه  خواهند گفت  من  به  فطانت صاحبان34بگو؟ 
   آخر آزموده  تا به  ایوب  که کاش36 . یست ن  تعقل  او از روی و کالمزند   می  حرف  معرفت بدون

  کند و در میان  را مزید می  خود طغیان  بر گناه چونکه37 .دهد  می  جواب  شریران  مثل  کهشود، زیرا
  ».گوید  بسیار می  ضد خدا سخنان زند و به  می ما دستک

  

 از   من گفتی   که یشمار  می  را انصاف آیا این«2:  ، گفت  شده و الیهو باز متکلم35    

   از گناهم چیز بیشتر  چه  خواهد شد، و به  فایده  تو چه  برای ای زیرا گفته3 ؟ تر هستم خدا عادل
 و   آسمانها نظر کن  سوی به5 . را با تو  و رفقایت گویم  می ب تو را جوا من4 .  یافت  خواهم منفعت
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؟ و اگر   رسانیدی  او چه  به  کردی اگر گناه6 .د از تو بلندترن  نما که مالحظه را   و افالک ببین
  دست؟ و یا از   بخشیدی  او چه  به  شدی گناه اگر بی7 ؟  کردی  چه  وی و بسیار شد برای ت تقصیرهای

  آدم  بنی به تو  و عدالت) رساند ضرر می( تو   چون  مردی  تو به شرارت8 ؟  است  چیز را گرفته تو چه
و 10 کنند،  می  استغاثه  زورآوران ستآورند و از د  ظلمها فریاد برمی از کثرت9 ).رساند  می فایده(

  و ما را از بهایم11 بخشد  سرودها می  شبانگاه  که ست کجا ا  من  آفریننده  خدای گوید که  نمی کسی
فریاد    تکبر شریران  سبب  به پس12 .بخشد  می  حکمت ن آسما دهد، و از پرندگان  می  تعلیم زمین
   مالحظه  برآن مطلقشنود و قادر   را نمی زیرا خدا بطالت13نماید،   نمی کنند اما او اجابت می
 منتظر او  پس.   است ور وی در حض  دعوی ، لیکن بینم  او را نمی  که گویی هرچند می14 .فرماید نمی
 اعتنا   گناه  کثرت هو بکند   نمی  مطالبه  خویش  در غضب  که  سبب  از این نو اما اآل15 . باش
 بسیار   سخنان  معرفت گشاید و بدون  می  بطالت  خود را به  دهان  ایوب  جهت از این16 نماید، نمی
  ».گوید می
  

، زیرا از   نمایم  تا تو را اعالم کن  صبر  اندکی  من برای«2 : و الیهو باز گفت36    

 را  ، عدالت  خویش  خالق  آورد و به ز دور خواهم خود را ا علم3 .  است  باقی  خدا هنوز سخنی رایب
 نزد تو   است  کامل م در عل ، و آنکه  نیست  دروغ  من  کالم  حقیقت چونکه4 . نمود  خواهم توصیف

شریر را 6 .  قادر است  عقل در قوتکند و   نمی  را اهانت  و کسی  خدا قدیر است اینک5 . حاضر است
   ایشان گرداند، بلکه  برنمی  خود را از عادالن چشمان7. دهد  را می د مسکیناندارد و دا  نمی  نگاه زنده

   زنجیرها بسته  به اما هرگاه8 .شوند  می  سرافراشته نشاند، پس  ابد می  تا به  بر کرسی را با پادشاهان
  . گرفتار گردند  مصیبت  بندهای شوند، و به

و 10اند،   تکبر نموده  را از اینکه  ایشان نمایاند و تقصیرهای  می  ایشان  را به  ایشان  اعمال آنگاه9 
 اگر  پس11 . نمایند  بازگشت ا از گناهفرماید ت کند، و امر می  باز می  تأدیب  را برای  ایشان گوشهای

 خود را در  ، و سالهای بسر خواهند برد  را در سعادت  خویش  نمایند، ایام بشنوند و او را عبادت
اما 13 .خواهند سپرد را  ، جان  معرفت  خواهند افتاد، و بدون و اما اگر نشنوند از تیغ12 . شادمانی

. نمایند  نمی بندد استغاثه  را می  ایشان نمایند، و چون  می  را ذخیره ، فاجرند غضب  در دل  که آنانی
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 را  کشان مصیبت15 ).شود  می تلف (  با فاسقان  ایشان میرند و حیات می   جوانی  در عنفوان ایشان14
  .کند  باز می  را در تنگی ایشان  بخشد و گوش  می  نجات  ایشان  مصیبت به

بود   نمی  تنگی  در آن  که  وسیع آورد، در مکان  می  بیرون  مصیبت  تو را نیز از دهان پس«16  
   با هم  و انصاف  داوری ، لیکن  شریر پر هستی و تو از داوری17 .شد  مملو می  تو از فربهی هو زاد سفر

آیا 19.  سازد  تو را منحرف  کفاره  ببرد، و زیادتی  تعدی  تو را به  مبادا خشم باحذر باش18 .تصقندمل
   شب برای20 . را  توانگری  قوای  تمامی  طال و نه ، نه  خواهد آورد؟ نی  حساب  تو را به او دولت

، زیرا   نشوی  مایل  گناه  به  که با حذر باش21 .برد  می ان ایش ها را از جای مت ا ، که آرزومند مباش
   مثل  که  کیست.باشد  می  خود متعال  خدا در قوت اینک22.  ای  داده  ترجیح  را بر مصیبت  تو آن که

بگوید تو    که  باشد؟ و کیست  کرده  او تفویض  او را به  طریق  که کیست23  بدهد؟ او تعلیم
   آنها مردمان درباره   که  او را تکبیر گویی  اعمال  که  باش  یاد داشته به24  ؟ ای ه نمود انصافی بی
  اینک26 .نمایند  می ها را از دور مشاهدهآن مردمان. نگرند  آنها می  به میان آد جمیع25 .سرایند می

  های  قطره زیرا که27 . کرد  نتوان  او را تفحص سالهای  ، و شماره شناسیم  و او را نمی  است خدا متعال
ریزد   می  شدت  را به  ابرها آن که28 .چکاند  می  آن  را از بخارات انکند و آنها بار  می  را جذب آب
  ، یا رعدهایشوند  می  پهن  بفهمد ابرها چگونه  که آیا کیست29. تراود  می  فراوانی  به  انسانو بر
  زیرا که31. پوشاند  دریا را می های گستراند و عمق  می ن نور خود را بر آ اینک30  او را بداند؟ خیمه

   خود را با برق دستهای32 .بخشد  می  فراوانی  را به و رزقکند،   می ها را داوری  آنها قوم  واسطه به
 او   از برآمدن دهد و مواشی  از او خبر می رعدش33 .سازد  مأمور می ف را بر هد پوشاند، و آن می

  .ندده  می اطالع
  

،   داده گوش2 .گردد  می  خود متحرک د و از جایلرز  می  من  نیز دل از این«37    

   را در زیر تمامی آن3 شود،  صادر می  وی  از دهان ا که ر ای  آواز او را بشنوید، و زمزمه صدای
 آواز   و بهکند  می  غرش  صدای بعد از آن4 .  زمین  را تا کرانهای  خویش رقفرستد، و ب آسمانها می

خدا از آواز خود 5 .نماید  شد آنها را تأخیر نمی ده شنی  آوازش دهد، و چون  رعد می  خویش جالل
زیرا 6 .آورد  می  عمل ه ب کنیم  نمی  ما آنها را ادراک  که  عظیمی اعمال. دهد  می  عجیب رعدهای

.  را  زورآور خویش  بارانهای ارش را و ب  باران  بارش و همچنین.   بیفت بر زمین: گوید  را می برف
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   مأوای  به  وحوش آنگاه8 . او را بدانند  اعمال  مردمان عسازد تا جمی  می  را مختوم  هر انسان دست7
آید و از   گردباد می  جنوب از برجهای9 .گیرند ی م  آرام  خویش های روند و در بیشه خود می
ابرها را 11 .گردد  آبها منجمد می شود و سطح  می بسته   خدا یخ از نفخه10 .  برودت  شمال برجهای
 هر   او به  داللت و آنها به12 .کند  می  خود را پراکنده ، برق سازد و سحاب  می  سنگین  رطوبت نیز به

.  آورند  عمل  به  مسکون  ربع  تمامی  آنها امر فرماید بر روی  به شوند تا هرآنچه  می سو منقلب
  .  رحمت  خود یا برای  زمین  جهت  بفرستد یا به  تأدیب  برای آنها را خواه13

   هستی آیا مطلع15 .  کن  خدا تأمل  عجیب  در اعمال و بایست.  نما  را استماع  این  ایوب ای«14  
تو آیا 16 سازد؟  می  خود را درخشان ابرهای،  دهد و برق  آنها قرار می  خود را به  خدا عزم که وقتی

   رختهای  چگونه که17 ؟  است ، کامل  در علم  او که به عجی ؟ یا از اعمال  هستی  ابرها مطلع از موازنه
 را   فلک توانی  او می آیا مثل18گردد؟   می  ساکن  از باد جنوبی  زمین  که شود هنگامی  می تو گرم

،   گفت  توانیم  چه  با وی ه ک  بده ما را تعلیم19 ؟  است  مستحکم شده  ریخته  آینه مانند  که بگسترانی
شود یا   می  او خبر داده  به  گویم  سخن آیا چون20.  آورد  نیکو نتوانیم  سخن  تاریکی  سبب زیرا به
   دید، هرچند در سپهر درخشان توان  را نمی  آفتاب و حال21 . گردد  گوید تا هالک  سخن انسان
   مهیب آید و نزد خدا جالل  می  از شمال  طالیی دگیدرخشن22.  کند  را پاک ، آن ا باد وزیدهباشد ت
کبیر    و در عدالت  است  عظیم  و راستی  کرد؛ او در قوت توانیم  نمی  را ادراک قادر مطلق23 . است
  ».نگرد  نمی  دانادالن ترسند، اما او بر جمیع  از او می لهذا مردمان24 . نخواهد کرد انصافی  بی که
  

   که کیست«2 : ، گفت  کرده  گردباد خطاب میان را از  وب ایخداوندو 38    

 از تو   مرد ببند، زیرا که  کمر خود را مثل ناآل3سازد؟   می  تاریک علم  بی  را از سخنان مشورت
   اگر فهم  کن ؟ بیان  کجا بودی  را بنیاد نهادم  زمین که وقتی4 . نما  مرا اعالم  پس نمایم  می سؤال
  کشید؟  ریسمانکار را بر آن  که و کیست!  دانی  نمود؟ اگر می  را پیمایش  آن  که کیست5.  داری

   ستارگان  که هنگامی7 را نهاد،  اش  زاویه  سنگ  که  شد؟ و کیست  چیز گذاشته  بر چه هایش پایه6
 درها  را به دریا   که و کیست8  دادند؟  خدا آواز شادمانی پسران   نمودند، و جمیع  ترنم  با هم صبح

   آن  ابرها را لباس  که وقتی9  آمد؟  بیرون  و از رحم  در جست  به  که ، وقتی مسدود ساخت

  سی و هشتمفصل /  ایوبکتاب



795 

بندها و درها  پشت و   قرار دادم  آن  برای و حدی10؟   ساختم  آن  را قنداقه  و تاریکی غلیظ گردانیدم
   شود؟  تو بازداشته  سرکش  اینجا امواج اینجا بیا و تجاوز منما، و در  تا به و گفتم11 ؟  نمودم تعیین

،   گردانیدی  عارف  موضعش ، و فجر را به  دادی  را فرمان  عمر خود صبح آیا تو از ابتدای«12  
   مبدل  زیر خاتم  گل مثل14  شوند؟  افشانده  از آن و شریران را فرو گیرد   زمین های تا کرانه13
، و شود  می  گرفته  از ایشان و نور شریران15. پذیرد می   صورت  لباس  چیز مثل گردد و همه می

 ؟ ای ه رفت  لجه  عمقهای ، یا به  شده  دریا داخل های  چشمه آیا به16 .گردد  می  بلند شکسته بازوی
 را   زمین آیا پهنای18 ؟ ای  را دیده  موت  سایه  درهای؟ یا  است  تو باز شده  برای  موت آیا درهای17

 کجا   ظلمت ، و مکان ست ا  نور کدام  مسکن راه19!  دانی  را می  همه  اگر این ؟ خبر بده ای ه کرد ادراک
  ، چونکه دانی  می البته21 ؟  نمایی  او را درک  خانه ی، و راهها  برسانی  حدودش  را به تا آن20 باشد، می

  !  بسیار است ، و عدد روزهایت دی مولود ش در آنوقت
 آنها  که23،  ای  نموده  را مشاهده  تگرگ یها ، و خزینه  شده  داخل  برف های زن مخ آیا به«22  
   تقسیم  روشنایی  طریق  چه به24 ؟ و جنگ   روز مقاتله  جهت ، به  داشتم  نگاه  تنگی  وقت  جهت را به
 کند، یا  ل سی  برای ای  رودخانه  که کیست25 گردد؟  منتشر می  زمین  بر روی یشود، و باد شرق می

 در   که یابانی ببارد و بر ب  نیست  در آن  کسی  که تا بر زمینی26 ، ها ساخت  صاعقه  جهت  به طریقی
آیا 28 برویاند؟   را از آن  تازه  کند، و علفهای  و بایر را سیراب ویران)  زمین(تا 27  نباشد،  آدمی آن

   بیرون  یخ  که  کیست از رحم29 ا تولید نمود؟ ر  شبنم  قطرات که  ؟ یا کیست  هست  را پدری باران
   یخ جه ل شود، و سطح  منجمد می  سنگ آبها مثل30  تولید نمود؟  که  را کیست آسمان  آمد؟ و ژاله

 را  البروج  منطقۀ آیا برجهای32؟  گشایی  جبار را می ؟ یا بندهای بندی آیا عقد ثریا را می31 .بندد می
   آسمان های آیا قانون33 ؟ نمایی  می  او رهبری ا با بناتاکبر ر ؟ و دب آوری می   آنها بیرون در موسم

 آبها   تا سیل نیرسا  ابرها می آیا آواز خود را به34 ؟ گردانی  می  مسلط  را بر زمین ؟ یا آن دانی را می
  کیست36 ؟ حاضریم   تو بگویند اینک  و به شوند،  تا روانه فرستی آیا برقها را می35 تو را بپوشاند؟

، ابرها را بشمارد؟   با حکمت  که کیست37  بخشید؟  دل  را به هاد یا فطانت ن  را در باطن  حکمت که
  شود و کلوخها با هم ی م ، جمع شده  غبار گل چون38 را بریزد،   آسمان  مشکهای  که و کیست

 ، نمایی  را سیر می  شیر ژیان ای؟ و اشته کنی  صید می  شیر ماده آیا شکار را برای39 چسبند؟ می
  نشینند؟  می  در کمین کنند و در بیشه  می  را جمع  خود خویشتن  در مأوای  که حینی40
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  آورند، و به  نزد خدا فریاد برمی هایش  بچه سازد، چون  می  آماده  غراب  غذا را برای  که کیست41
  گردند؟  می  آواره  خوراک  نبودن سبب

  

   آهو را نشان  حمل وضع  ؟ یا زمان دانی  را می  بز کوهی  زاییدن آیا وقت«39    

 ؟ دانی  آنهارا می  زاییدن  زمان کرد؟ یا  توانی سازند حساب  می  کامل  را که آیا ماههایی2 ؟ دهی می
ر ، د  شده  آنها قوی های بچه4 .شوند  می  خود فارغ و از دردهایزایند   خود را می های ، بچه  شده خم3

، آزاد   را رها کرده  خر وحشی  که کیست5 .گردند روند و نزد آنها برنمی میکنند،   نمو می بیابان
زار را  شوره، و   او ساختم  را خانه  بیابان  من که6  گورخر را باز نمود، بندهای   که ، و کیست ساخت
  دایره8 .گیرد  نمی وش را گ نبا  رمه کند و خروش  شهر استهزاء می  غوغای به7 ؟  او گردانیدم مسکن

   تو را خدمت  شود که  راضی آیا گاو وحشی9 .طلبد  را می  سبزه  و هرگونه ست او ا کوهها چراگاه
؟ یا   بست  شیار توانی  به  ریسمانش  را به آیا گاو وحشی10 گیرد؟  نماید، یا نزد آخور تو منزل

 کرد؟   بر او اعتماد خواهی  است  عظیم  قوتش ز اینکهآیا ا11 تو مازو خواهد نمود؟  وادیها را از عقب
  را باز آورد و  محصولت  کرد که  خواهی آیا براو توکل12  نمود؟  خواهی  او حواله د را بهو کار خو

   کند؟  جمع  خرمنگاهت  را به آن
  زیرا که14 .  نیست  لقلق  او مثل  پر و بالشود و اما  می  متحرک  شادی  به  شترمرغ بال«13  
  کند که  می و فراموش15 کند،  می  آنها را گرم  خاک  رویگذارد و بر  وامی  زمین  خود را به تخمهای

  کند که  می  خود سختی های با بچه16 .کنند  می  صحرا آنها را پایمال افشرد، و وحوش پا آنها را می
   محروم زیرا خدا او را از حکمت17 .دشو  نمی  و متأسف  است او باطل   او نیستند؛ محنت گویا از آن

   و سوارش بکند، اس  پرواز می  بلندی  به  که هنگامی18 .  است  نداده  او را نصیبی طانت، و از ف ساخته
  .نماید را استهزا می

   ملخ آیا او را مثل20 ؟ ای  گردانیده  ملبس  یال را به او   و گردن  داده  را قوت آیا تو اسب«19  
 خود وجد  ، از قوت  پا زده در وادی21 .  است  او مهیب  شیهه ؟ خروش ای  وخیز آورده ست ج به
  شود، و از دم  نمی ، هراسان  استهزاء کرده بر خوف22 .رود  می  بیرون  مسلحان مقابله  نماید و به می

   و غیض  خشمبا24   و مزراق  درخشنده کند، و نیزه  می  بر او چکچک ترکش23 .گردد شمشیر برنمی
گوید   می هه  شود هه  کرنا نواخته  که وقتی25 ایستد، کند نمی  کرنا صدا می چونو . نوردد  را می زمین
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   تو شاهین آیا از حکمت26 . و غوغا را  سرداران ند، و خروشک  می  را از دور استشمام و جنگ
نماید و   صعود می  تو عقاب فرمانآیا از 27کند؟   می  پهن  جنوب ود را بطرف خ پرد؟ و بالهای می

 تیز و بر  بر صخره. سازد ، مأوا می  شده  ساکن بر صخره28سازد؟   بلند می  جای  خود را به آشیانه
  هایش بچه30. نگرد  از دور می آورد و چشمانش  نظر می  خود را به از آنجا خوراک29 . مالذ منیع

  ». نجا است کشتگانند او آ  که مکند و جایی  را می خون
  

   با قادرمطلق کننده آیا مجادله«2:   را گفت ، ایوب مکرر کرده خداوندو 40    

  ». بدهد  را جواب  کند آن  محاجه با خدا  که  نماید؟ کسی مخاصمه
؟   دهم  جواب  تو چه  و به  حقیر هستم  من اینک«4:  ، گفت  داده  را جوابخداوند   ایوب آنگاه3  
   و نخواهم  دو مرتبه کهبل.  کرد  و تکرار نخواهم  گفتم  مرتبه یک5 . ام  گذاشته هانم د  خود را به دست
  ».افزود

از .  مرد ببند  کمر خود را مثل ناآل«7 :  کرد و گفت  را از گردباد خطاب ایوبخداوند   پس6  
 تا  یساز  می را ملزم؟ و م نمایی  می  مرا نیز باطل آیا داوری8 .  کن  و مرا اعالم نمایم  می التو سؤ

 کرد؟   او رعد توانی  آواز مثل ؟ و به  هست  خدا بازویی آیا تو را مثل9 ؟  بنمایی  را عادل خویشتن
   غضب شدت11 . ساز  ملبس  و شوکت  عزت ، و به  بده  زینت  و عظمت  جالل  را به  خویشتن ناآل10

   نظر کن  متکبر است بر هرکه12.  زیر انداز و را به، ا  افکنده نظر  متکبر است  هرکه خود را بریز و به
 نما و   پنهان  در خاک  را با هم ایشان13.   کن  پایمال  ایشان  را در جای  بساز و شریران و او را ذلیل

   دست  کرد، که  تو اقرار خواهم  نیز درباره  من آنگاه14 .  کن  محبوس  مخفی  را درجای ان ایش رویهای
 گاو   را مثل  علف  که ام  او را با تو آفریده  که  بهیموت اینک15 . تواند داد و را نجات ت راستت

   خود را مثل دم17 .  شکمش  در رگهای  وی و تواناییباشد،   می  او در کمرش همانا قوت16خورد،  می
 و   برنجین های له لو  مثل استخوانهایش18.   است  پیچیده  هم  به  رانش رگهای. جنباند سرو آزاد می

 را  اش به او را آفرید حر  که آن.   خدا است  صنایع او افضل19 .  است  آهنین  تیرهای  مثل ضایشاع
 صحرا  می حیوانات در آنها تما رویاند، که  می  علوفه  کوهها برایش  که  درستی به20 .  است  او داده به

   کنار او را به درختهای22.   نیزار و در خالب در سایه. بدخوا  کنار می زیر درختهای21 کنند؛  می بازی
  کند، لیکن  می  طغیان  رودخانه اینک23. نماید  می  را احاطه  نهر، وی پوشاند، و بیدهای  خود می سایه
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 او را   است  نگران آیا چون24 . خواهد بود  شود ایمن  ریخته نش در دها  اردن ترسد و اگر چه او نمی
  ؟  سفت  توان  را با قالب  وی ینی کرد؟ یا ب نگرفتار توا

  

  فشرد؟  توانی  را با ریسمان انش کشید؟ یا زب  توانی  را با قالب آیا لویاتان«41    
 زیاد  آیا او نزد تو تضرع3 ؟  سفت  توانی  را با قالب اش نه کشید؟ یا چا  او مهار توانی آیا در بینی2

   بندگی  یا او را برای آیا با تو عهد خواهد بست4 ؟  تو خواهد گفت  به  مالیم خنانخواهد نمود؟ یا س
   خود توانی  کنیزان  برای کرد؟ یا او را  توانی  بازی  گنجشک آیا با او مثل5 ؟  گرفت  خواهی دایمی
   تقسیم  تاجران اناز او داد و ستد خواهند کرد؟ یا او را در می)  صیادان ( آیا جماعت6 ؟ بست

 ؟ گیران  ماهی  با خطافهای را کرد؟ یا سرش ها مملو توانی  او را با نیزه آیا پوست7 نمود؟خواهند 
 امید  اینک9.  کرد  و دیگر نخواهی  داشت  یاد خواهی  را به  جنگ  خود را بر او بگذاری اگر دست8
  اینقدر متهور نیست  کسی10 شود؟  نمی  درافکنده  روی  به می نیز آد آیا از رؤیتش.   است  او باطل به
   به ، چیزی  جسته  سبقت  که کیست11 بایستد؟   در حضور من  که  کیست پس.  او را برانگیزاند که
  .باشد  می  من  از آن  است آسمان زیر  ؟ هرچه  او رد نمایم ، تابه  داده من

.  داد واهم او خبر خ  ترکیب  و جمال  شد و از جبروت  نخواهم  خاموش  اعضایش درباره«12  
   شود؟  داخل  دندانش  دو صف  در میان  که  او را باز تواند نمود؟ و کیست  لباس  روی  که کیست13
   زورآورش سپرهای15 .  است  هولناک  دندانهایش دایره را بگشاید؟  اش  چهره  درهای  که کیست14 

 آنها   باد از میان کهاند   چسبیده با یکدیگر چنان16.   است  شده  وصل باشد، با مهر محکم فخر او می
 او  های از عطسه18 .شوند  جدا نمی  ملْتصقند که  هماند و با  شده  وصل با همدیگر چنان17 .گذرد نمی

آید و   می  مشعلها بیرون از دهانش19 .  فجر است  پلکهای  او مثل شمانگردد و چ  می نور ساطع
 او  از نفس21 .  و پاتیل  جوشنده  دیگ آید مثل  او دود برمی های از بینی20 .جهد  برمی  آتش های شعله

 دارد، و   نشیمن  قوت بر گردنش22 .آید  می  بیرون  شعله  از دهانششود و  می اخگرها افروخته
  ستحکم م ، و بر وی  است  چسبیده  هم  او به  گوشت طبقات23 .نماید  می  رقص  رویش  پیش هیبت
   آسیا محکم  زیرین ، و مانند سنگ  است  مستحکم  سنگ  مثل دلش24 .شود  نمی  متحرک  که است
اگر 26. گردند خود می  بی شوند، و از خوف  می  هراسان خیزد، نیرومندان  او برمی چون25 .باشد می

شمارد   می  کاه  را مثل آهن27 . تیر  و نه  مزراق  و نه  نیزه کند، و نه  شود اثر نمی  او انداخته شمشیر به
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   کاه  نزد او به  فالخن دهد و سنگهای  او را فرار نمی  کمان تیرهای28.   پوسیده  را مانند چوب و برنج
  های  پاره در زیرش30. خندد  می  مزراق شود و بر حرکت  می  شمرده  کاه عمود مثل29 .شود  می مبدل
جوشاند و دریا را   می  دیگ  را مثل جهل31 .کند  می  پهن  را بر گل  پر میخ  و گردون  تیز است سفال

 را   لجه  که  نوعی سازد به  می  تابان  خویش  را در عقب راه32 .گرداند  می  عطاران اتیلچهمانند پ
بر 34 . باشد  شده  آفریده  خوف  بدون ، که  نظیر او نیست  خاک بر روی33. برند  می سفیدمو گمان

  ».  است  پادشاه  سرکش  حیوانات افکند و بر جمیع هرچیز بلند نظر می
  

، و   هر چیز قادر هستی  به  که دانم می«2:  ، گفت  داده  را جوابخداوند  و ایوب42    

   آنچه  به  من سازد؟ لکن  می  مخفی علم  را بی  مشورت  که کیست3 . نمود  نتوان بدا قصد تو را منعا
   سخن  بشنو تا من ناآل4 . دانستم  بود و نمی  من ز عقل ا  فوق  که  چیزهایی به.   نمودم  تکلم نفهمیدم

   چشم ن اآل  لیکن  بودم  تو شنیده  درباره  گوش از شنیدن5 .  بده  مرا تعلیم نمایم  می ؤال؛ از تو س گویم
  ». نمایم  می  و خاکستر توبه  و در خاک  دارم  کراهت  از خویشتن  جهت از این6 .بیند  تو را می من

 الیفاز   بهخداوند   بود که  گفته  ایوب  را به  سخنان  اینخداوند   شد بعد از اینکه واقعو 7   
  ست ا  راست  آنچه  من  درباره ، زیرا که  شده  افروخته  بر تو و بر دو رفیقت  من خشم«:  فرمود تیمانی
   من ود بگیرید و نزد بنده خ  برای  قوچ  و هفت  گوساله  هفت  حال پس8 . نگفتید  ایوب ام  بنده مثل
 شما دعا خواهد   جهت  به  ایوب ام  بگذرانید؛ و بنده  خویشتن  جهت  به  سوختنی ، قربانی  رفته ایوب

  ، چونکه  شما برسانم  شما را به  حماقت  فرمود، مبادا پاداش  خواهم  او را مستجاب نمود، زیرا که
  ». نگفتید  ایوب ما  بنده  مثل ت اس  راست  آنچه  من درباره

 امر   ایشان  بهخداوند   که  نوعی ، به  رفته  و صوفر نعماتی  و بلدد شوحی  الیفاز تیمانی پس9  
 خود   اصحاب  برای  ایوب و چون10 . فرمود  را مستجاب  ایوبخداوند نمودند؛ و   بود، عمل فرموده

بود    داشته  پیش  آنچه  دو چندان وب ای  بهخداوند و   او را دور ساخت  مصیبتخداونددعا کرد، 
، در   آمده  نزد وی  قدیمش  آشنایان  و تمامی  خواهرانش  و همه  برادرانش و جمیع11 .عطا فرمود

   بود تعزیت  او رسانیده  بهخداوند   که  مصیبتی  تمامی  خوردند و او را درباره  نان  با وی اش خانه
  . او داد  طال به  حلقه  یک  و هرکس سیطه ق  یک  دادند و هرکس ، تسلی گفته

  چهل و دومفصل /  ایوبکتاب
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 هزار گوسفند   او را چهارده  فرمود، چنانکه مبارک  او  را بیشتر از اول آخر ایوبخداوند و 12  
و 14 . دختر بود  پسر و سه  او را هفتو13 . بود  ماده  گاو و هزار االغ فت هزار شتر و هزار ج و شش

   مثل  زمین و در تمامی15 . نهاد نام   هفوک را قرن  و سوم یعه را قص  و دوم  را یمیمه تر اولدخ
 . داد  ارثی  برادرانشان در میان را  ، ایشان  نشدند و پدر ایشان  یافت  نیکوصورت  زنان  ایوب دختران

   خود را تا پشت  پسران  خود و پسران  نمود و پسران  زندگانی  سال  صد و چهل  ایوب و بعد از آن16
  .  یافت ، وفات  شـده  سالخـورده پیر و  ایوب پس17.  دید رمچها
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 Psalms- مزامیر کتاب
   قبل از میالد نوشته شده1000کتاب داود و دیگران را نویسنده می داند و حدودا سال خود 

  

در  نایستد، و   گناهکاران  راه  نرود و به  شریران  مشورت  به  که  کسی الخوشابح1    

   در شریعت  شب و روز و  استخداوند   او در شریعت  رغبت بلکه2  ننشیند؛  استهزاکنندگان مجلس
 خود را در   میوه  خواهد بود، که  آب  نزد نهرهای  نشانده  درختی  مثل پس3. کند او تفکر می

  . خواهد بود  انجام کند نیک  می گردد و هر آنچه  نمی  پژمرده دهد، و برگش  می موسمش
 در  لهذا شریران5 .کند  می  را پراکنده  باد آن که کاهند   مثل  نیستند، بلکه  چنین شریران4  
داند،   را می  عادالن  طریقخداوند زیرا6 .  عادالن  در جماعت  گناهکاران  نخواهند ایستاد و نه داوری
  . خواهد شد  هالک  گناهکاران  طریق ولی

  

   زمین پادشاهان2 کنند؟  تفکر می  در باطل و طوائفد ان  نموده ها شورش چرا امت2    

  بندهای  که3  او؛  ضد مسیح بهو خداوند  ضد  اند، به  نموده  مشورت  با هم خیزند و سروران برمی
. خندد  می  است  بر آسمانها نشسته او که4 .  را از خود بیندازیم  ایشان ای و زنجیره  را بگسلیم ایشان
   غضب  خواهد کرد و به  تکلم  خود بدیشان  در خشم آنگاه5. کند  استهزا می  بر ایشانخداوند
  .  خواهد ساخت  را آشفته  ایشان خویش
   را اعالم فرمان7 ».  خود صهیون  مقدس ، بر کوه ام  کرده  خود را نصب  پادشاه و من«6  

   درخواست از من8 . ا تولید کردم امروز تو ر  هستی تو پسر من«:   است  گفته  من  بهخداوند:  کنم می
   را به ایشان9 .ردانید گ  تو خواهم  را ملک  زمین  داد و اقصای  تو خواهم  میراث ها را به  و امت کن

  ». نمود گر آنها را خرد خواهی زه کو  کوزه ؛ مثل  شکست  خواهی  آهنین عصای
  را با ترسخداوند 11 ! گردید  متنبه ان جه  داوران ای!  نمایید  تعقل  پادشاهان  ای نو اآل10  

 شوید،   هالک  شود و از طریق پسر را ببوسید مبادا غضبناک12 ! نمایید  کنید و با لرز شادی دتعبا
  . دارند  بر او توکل  که  آنانی  همه خوشابحال. شود  می  افروخته  اندکی  او به زیرا غضب

 یکم و دوم فصل / مزامیر کتاب
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   فرار کرد  از پسر خود ابشالوم  که مزمور داود وقتی

. خیزند  برمی  ضد من  به بسیاری .اند  بسیار شده  چه  دشمنانمخداوند  ای3    
   ساله» .  نیست  او در خدا خالصی  جهت به«: گویند  می  من  جان  برای بسیاری2

  ،  سپر هستی گرداگرد منخداوند    تو ای لیکن3  
   خود اجابت  مقدس  و مرا از کوه خوانم  میدخداون آواز خود نزد  به4.   سر من  و فرازنده  من  جالل

   ساله. نماید می
از 6 .دهد  می  مرا تقویتخداوند زیرا   و بیدار شدم  رفتم  خواب ، به  خسبیده و اما من5  

  .اند  بسته  صف  گرداگرد من د که ترسی  نخواهم  مخلوق کرورهای
  ؛ دندانهای  زدی  دشمنانم  بر رخسار همهزیرا!  ، مرا برهان  من  خدای ای! ، برخیزخداوند  ای7  
   ساله. باشد  تو می  تو بر قوم  و برکت  استخداوند   از آن نجات8 .  را شکستی شریران

  
  داود مزمور. ار اوت  برذوات  ساالر مغنیان برای

   مرا وسعت در تنگی.  فرما  مرا مستجاب  بخوانم ، چون  من  عدالت  خدای ای4    

 عار خواهد بود،   من  جالل  کی  تا به  انسان  فرزندان ای2 . مرا بشنو ، دعای  فرموده  کرم بر من.  دادی
   را برای مرد صالح خداوند  اما بدانید که3   را خواهید طلبید؟ ساله ، دروغ  داشته  را دوست و بطالت

  .خواهد شنیدخداوند  او را بخوانم  ، و چون  است  کرده خود انتخاب
  ساله.  باشید  خود تفکر کنید و خاموش در دلها بر بسترهای.  مورزید گیرید و گناه  خشم4  

  . نمایید توکلخداوند  را بگذرانید و بر   عدالت های قربانی5
 را بر ما   خویش  نور چهرهخداوندای »  نماید؟  ما احسان  به  که کیست«: گویند  می بسیاری6  
.  گردید  افزون  ایشان  و شیره  غله  که ، بیشتر از وقتی ای ید آورده پد  من  در دل شادمانی7 .برافراز

   ساکن  مرا در اطمینانخداوند   ای  تو فقط  زیرا که روم  می  هم  خواب  و به خسبم  می بسالمتی8
 . سازی می
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  مزمور داود.   نفخه  برذوات  ساالر مغنیان برای

 و   پادشاه ای2!  فرما  تأمل در تفکر من!  ده ب  گوش  من  سخنان  خداوند، به ای5    

 آواز مرا  صبحگاهانخداوند   ای3 . کنم و دعا می نزد ت  زیرا که  کن  توجه  آواز فریادم ، به  من خدای
  زیرا تو خدایی4.  کشم  و انتظار می کنم  می ستهنزد تو آرا)  خود را دعای (  شنید؛ بامدادان خواهی
 در نظر تو  متکبران5 . نخواهد شد گناهکار نزد تو ساکن، و   باشی  راغب ت شرار  به  که نیستی

.   ساخت  خواهی  را هالک گویان دروغ6 . کنی  می  نفرت کنندگان  بطالت از همه. نخواهند ایستاد
  .دارد  می گر را مکروه  و حیله ی خون شخصخداوند 
  کل هی  تو بسوی  شد، و از ترس خواهم   داخل ات  خانه  تو به  رحمت  از کثرت و اما من7  
   نما و راه  خود هدایت  عدالت  مرا به  دشمنانم ، بسببخداوند   ای8 . نمود  خواهم  تو عبادت قدس

  .  گردان  راست  من  روی یشخود را پ
 قبر   ایشان ؛ گلوی  است  شرارت  محض  ایشان ؛ باطن  نیست  راستی  ایشان زیرا در زبان9  
   مشورتهای  سبب  ساز تا به  را ملزم  خدا، ایشان ای10. دهند  خود را جال می  و زبانهای  است گشاده

  و همه11 اند،  کرده  بر تو فتنه  زیرا که را دور انداز ، ایشان  ایشان  خطایای  کثرت خود بیفتند، و به
 و   تو هستی  ملجاء ایشان زیرا که.  خواهند نمود  ابد ترنم  خواهند کرد و تا به  شادی متوکالنت

 را  مرد عادلخداوند   زیرا تو ای12. دارند، در تو وجد خواهند نمود  می  تو را دوست  اسم  که آنانی
  . نمود  خواهی  سپر احاطه  مثل  رضامندی  داد، او را به  خواهی برکت

  
  مزمور داود.   اوتار برثمانی  برذوات  ساالر مغنیان برای

!   مکن  تأدیب  خویش  منما و مرا در خشم  خود توبیخ د، مرا در غضب خداون ای6    
   استخوانهایم ا که زیر ، مرا شفا دهخداوند   ای!  ام  پژمرده  فرما زیرا که  کرم ، بر منخداوند   ای2

، خداوند   ای4؟   کی ، تا بهخداوند   تو ای پس.   است  پریشان  بشدت  من و جان3 ،  است مضطرب
 ذکر تو   در موت زیرا که5 !  بخش  مرا نجات  خویش  رحمت به!   ده  را خالصی  و جانم  کن عرجو
   تو را حمد گوید؟  که  کیست اویهدر ه! باشد نمی

  و ششممپنج فصل / مزامیر کتاب
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  یش، و بستـر خو کنم  می  خـود را غرق خواب  تخت  شـب تمامـی!  ام  خـود وامانـده از ناله6  
 تـار   دشمنانـم  همـه  شـد و بسبـب  کاهیـده  از غصه  من چشـم7 ! سـازم  اشکها تـر می را به

  .گردیـد
خداوند 9 ! ست ا  مرا شنیده آواز گریهخداوند  دور شوید، زیرا   از من  بدکاران  همه ای8  
 و   خجل  شدت  به  دشمنانم همه10 . خواهد نمود  مرا اجابت  دعایخداوند.   است  مرا شنیده استغاثه
  . خواهند گردید  خجل ، ناگهان روبرگردانیده. د شد خواهن پریشان

  
    بنیامینی  کوش  سخنان  سبب  خداوند سرایید به  را برای  آن سرود داود که

 و   ده  مرا نجات  کنندگانم  تعاقب از همه.  برم  می ، در تو پناه  من  خدای  یهوه ای7    

   من  خدای  یهوه ای3 . نباشد ای دهنده ازد و نجاترد س مرا بدرد، و خ  شیر جان مبادا او مثل2.  برهان
 و   کردم  خود بدی  خیراندیش  بهاگر4 پیدا شد،   ظلمی  من  و اگر در دست  را کردم اگر این

 را گرفتار سازد، و   کند، و آن  را تعاقب  دشمنْ جانم پس5 ،  نمودم  خود را تاراج  دشمن ببس بی
  . ساله.  سازد  ساکن  را در خاک کند، و جاللم   پایمال  زمین  مرا به حیات

  ای!  بیدار شو  من  بلند شو و برای  قهر دشمنانم  سبب  خود برخیز، به  در غضبخداوند  ای6  
   اعلی  مقام  به ان ایش و بر فوق. ها گرداگرد تو بیایند  امت و مجمع7 ! ای  را امر فرموده  داوری که

  . فرما رجوع
   است  من در  که  و کمالی  عدالتم ، موافقخداوند  ای.  خواهد نمود ها را داوری  امتخداوند8  

  ، خدای دلها و قلوب   کننده  زیرا امتحان  را پایدار کن  نابود شود و عادل بدی شریران9 ! مرا داد بده
  داور عادلخدا 11.   است دهنده  را نجات  دالن ست را باشد که  بر خدا می سپر من10 .  است عادل
 نکند شمشیر خود را تیز خواهد کرد؛  اگر بازگشت12 .شود  می  خدا خشمناک  و هر روزه است
  ویش خ  و تیرهای  را مهیا ساخته  موت  او آالت و برای13 .  است  کرده  و آماده  را کشیده خود کمان

   را زاییده ، دروغ گردیده   حامله لم ظ ، و به  شده  آبستن  بطالت  به اینک14 .  است ور گردانیده را شعله
   او برسرش ظلم16 . خود بیفتاد  ساخت  که  در چاهی را گود نمود، و  کند و آن ای حفره15 . است

   حمد خواهم  عدالتش  را برحسبخداوند17 . فرود خواهد آمد  او بر فرقش تم و س خواهد برگشت
 .خواند   خواهم  را تسبیح  تعالیخداوند   و اسم گفت
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  مزمور داود.   برجتیت  ساالر مغنیان رای

خود را    جالل ، که  زمین  تو در تمامی  نام  مجید است  خداوند ما، چه  یهوه ای8    

 تا   را بنا نهادی  قوت  خصمانت  سبب  به  و شیرخوارگان  کودکان از زبان2 ! ای  آسمانها گذارده فوق
   انگشتهای  صنعت  که  کنم  تو نگاه  آسمان  به چون3 . ردانی گ  را ساکت  گیرنده تقام و ان دشمن
  آدم بنی، و   یاد آوری  او را به  که  چیست  انسان پس4،  ای  تو آفریده  که  و ستارگانی  ماه ، و به توست

  را بر سر او  و اکرام  جالل  و تاج  کمتر ساختی  اندکی او را از فرشتگان5 ؟  از او تفقد نمایی که
،   نهادی  وی  چیز را زیر پای ، و همه  نمودی  مسلط  خودت  دست او را بر کارهای6 . گذاردی

   بر راههای چه دریا را، و هر   هوا و ماهیان مرغان8 صحرا را نیز؛   جمیعا، و بهایم  و گاوان گوسفندان7
  ! ی زمین تو در تمام  نام  مجید است  خداوند ما، چه  یهوه ای9 .کند آبها سیر می

  
  مزمور داود.   لبین  برموت  ساالر مغنیان برای 

 . کرد  خواهم  تو را بیان  عجایب ؛ جمیع  گفت  حمد خواهم  تمامی دل  را بهخداوند9    
   عقب  به  دشمنانم چون3 . سرایید  خواهم  متعال تو را ای   نمود؛ نام  و وجد خواهم در تو شادی2

داور .   کردی  و داوری من زیرا انصاف4 . خواهند شد از حضور تو هالک،  ه لغزید بازگردند، آنگاه
 را محو   ایشان ، نام  ساخته  را هالک  و شریران ای  نموده ها را توبیخ امت5 . ای  بر مسند نشسته عادل
  .باد تا ابداآل ای کرده

  ، حتی ای  ساخته یراناند؛ و شهرها را و  گردیده  ابدی های  خرابه  شده  نیست و اما دشمنان6  
 برپا   داوری  برای را  خویش باد، و تخت تا ابداآل  است  نشستهخداوند  لیکن7 .دذکر آنها نابود گردی

 داد خواهد   راستی ها را به  خواهد کرد، و امت  داوری  عدالت  را به  مسکون و او ربع8 ؛  است داشته
  و آنانی10 .  تنگی  بلند در زمانهای  خواهد بود، قلعه انشدگ  کوفته  بلند برای  قلعهخداوند  و9 .داد
   خود را هرگز ترک  تو طالبانخداوند  ، زیرا ای  خواهند داشت شناسند، بر تو توکل  تو را می  نام که

  . ای نکرده

  و نهمهشتم فصل / مزامیر کتاب
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  ها اعالن  قوم  در میان او را  بسرایید؛ کارهای  است  نشسته  بر صهیون  را کهخداوند11  
   را فراموش مساکین، و فریاد   یاد آورده  را به ، ایشان  است  خون  گیرنده  انتقام زیرا او که12 نمایید،
  .  است نکرده

   که ای!   نظر افکن کشم  خود می  از خصمان  که  ظلمی ، به  فرموده  کرم  بر منخداوند  ای13  
 دختر  های  در دروازه  کنم  را بیان تو  تسبیحات تا همه14 !  هستی  موت  از درهای  من برافرازنده
  . نمود  خواهم  تو شادی  در نجات. صهیون
 گرفتار   ایشان  بودند پای ه نهفت  که  بودند خود افتادند؛ در دامی  کنده  که  چاهی ها به امت15  

ار  گرفت  دام  خود به ، و شریر از کار دست  کرده  و داوری  است خود را شناسانیده دخداون16 .شد
 خدا را   که ییها  امت  و جمیع  خواهند برگشت  هاویه  به شریران17 . ه سال هجایون.   است گردیده
 نخواهد   ابد ضایع  تا به ن نخواهد شد؛ امید حلیما  فراموش  همیشه زیرا مسکین18 کنند،  می فراموش

  .بود
  ای20.  خواهد شد  تو داوری حضور ا بهه بر امت.  نیاید  غالب  تا انسانخداوند  برخیز ای19  
  . ساله.  انسانند ها بدانند که ، تا امت  گردان  مستولی  را بر ایشان  ترسخداوند

  

از 2؟  کنی  می  پنهان  تنگی های  و خود را در وقت ای  چرا دور ایستادهخداوند  ای10    

  زیرا که3. شوند رفتار میاند، گ  اندیشیده  که هایی شود؛ در مشورت  می ، فقیر سوخته تکبر شریران
  .کند  می  را اهانتخداوند گوید و رباید شکر می  می  و آنکهکند،  خود فخر می  نفس  شهوات شریر به
   که  او اینست ای فکره همه» . نخواهد کرد بازخواست«: گوید شریر در غرور خود می4  
 خود  منان دش همه.  او بلند و بعید است تو از  احکام.   استوار است  او همیشه راههای5 .  نیست خدایی
 را   دور بدی ر به خورد، و دو  نخواهم هرگز جنبش«:   است  خود گفته در دل6 .شمارد  می  هیچ را به

  ». دید نخواهم
  در کمینهای8 ؛  است  و گناه  مشقت  زیر زبانش؛  پر است  و مکر و ظلم  او از لعنت دهن7  
در 9 ؛  است  مراقب  مسکینان  برای نشکشد؛ چشما  را می گناه  بی  مخفی ینشیند؛ در جایها  می دهات
کند؛ فقیر را   می  کمین  مسکین  گرفتن  جهت کند؛ به  می  خود کمین  شیر در بیشه  مثل  مخفی جای
 او   در زیر جباران ینشود؛ و مساک  می  و زبون  کوفته پس10 .سازد ، گرفتار می  خود کشیده ام د به
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 و هرگز نخواهد  ا پوشانیده خود ر ؛ روی  است  کرده خدا فراموش«:   خود گفت در دل11 .افتند یم
  ».دید

چرا 13!   مکن  را فراموش از و مسکینان خود را برافر  خدا دست ای! برخیزخداوند   ای12  
  ای  دیده بتهال14 » کرد؟  نخواهی تو بازخواست«: یدگو  خود می ، در دل  کرده شریر خدا را اهانت

 تو   را به  امر خویش مسکین.   برسانی  خود مکافات  دست ، تا به نگری  می  و غم  تو بر مشقت زیرا که
 او  و اما شریر را از شرارت.   گناهکار را بشکن بازوی15.   تو هستی مددکار یتیمان.   است  کرده تسلیم

  .  را نیابی  تا آن  کن بازخواست
خداوند   ای17 . خواهند شد  او هالک ها از زمین امت. باد تا ابداآل ت اس هپادشاخداوند 16  
تا 18 ، ای  خود را فراگرفته  و گوش ای  را استوار نموده  ایشان ، دل ای  کرده  را اجابت  مسکینان مسألت
  .، دیگر نترساند  است  از زمین  که انسانی.   کنی  را دادرسی شدگان  و کوفته یتیمان

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان یبرا

 خود   کوه ل مرغ بهمث« :گویید می   جانم چرا به.  دارم  می توکل خداوندبر 11    

 در  دالن راستاند، تا بر   نهاده  زه کشند و تیر را به  را می  کمان  شریران زیرا اینک2 ؟»بگریزیید
   کند؟  چه  عادلشوند و مرد  می  منهدم  ارکان زیرا که3 . بیندازند تاریکی
نگرد،   او می چشمان.   در آسمانخداوند   و کرسی  خود است  قدس در هیکلخداوند 4  

کند؛ و اما از شریر و   می  را امتحان  مرد عادلخداوند5 .آزماید  را می آدم  بنی  وی هایپلک
  نید، و باد سموم خواهد بارا  و کبریت بر شریر دامها و آتش6 .دارد  می  او نفرت ، جان دوست مظل

   روی دارد، و راستان  می  را دوست  و عدالت  است عادلخداوند زیرا 7 . خواهد بود  ایشان  پیاله حصه
  .او را خواهند دید

  
  مزمور داود.   برثمانی  ساالر مغنیان برای

  ان و امناء از می  است  نابود شده  مرد مقدس  زیرا که  بده  نجاتخداوند  ای12    

   سخن  منافق  و دل وس چاپل  لبهای گویند؛ به  می  یکدیگر دروغ  به همه2 !اند  گردیده  نایاب آدم بنی
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 تکبرآمیز   سخنان  را که ، و هر زبانی  خواهد ساخت  را منقطع  چاپلوس  لبهای  همهخداوند3 .رانند می
ر ما  ب  که کیست.  ا ما است ما ب لبهای.  آییم  می  غالب  خویش  زبان به«: گویند  می که4 بگوید،

  »خداوند باشد؟
 و او را در  خیزم  برمی ن، اآل  فقیران  و ناله  مسکینان  غارت  سبب به«: گوید  میخداوند5  
  .»  داشت کشد، برپا خواهم  می آه   آن  برای  که نجاتی

  .  است  شده پاک   مرتبه  هفت  که  در قال زمین  مصفای ، نقره  طاهر است  کالمخداوند  کالم6  
   خواهی باد محافظت و تا ابداآل  طبقه  نمود؛ از این  خواهی  را محافظت  ایشانخداوند  تو ای7  
  .شود  بلند می آدم  در بنی  خباثت  که خرامند، وقتی  می  هر جانب  به شریران8 .فرمود

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 خود را از  وی ر  کی ؟ تا به کنی  می را فراموش م  همیشه  کی  تا بهخداوند  ای13    

   خواهد بود؟ تا به  غم  هرروزه  و در دلم  بکنم  خود مشورت  در نفس  کی تا به2  پوشید؟  خواهی من
   شود؟  سرافراشته  بر من  دشمنم کی

   خواب  مبادا به ن ک  را روشن چشمانم!  فرما ، مرا مستجاب  نظر کرده  من  خدای  یهوه ای3  
  . نمایند  شادی ام  از پریشانی م و مخالفان  آمدم  گوید بر او غالب مبادا دشمنم4 .  بخسبم موت

  برای6.  خواهد کرد  تو شادی  در نجات  من ؛ دل دارم  می  تو توکل  رحمت  به و اما من5  
  .  است  نموده  احسان  من  به  خواند زیرا که سرود خواهمخداوند 

  
  مزمور داود.  ر مغنیان ساال برای 

  ه خود را فاسد و مکرو کارهای.   نیست  خدایی گوید که  خود می  در دل احمق14    

 و   آیا فهیم  تا ببیند که  نظر انداخت آدم  بربنی  از آسمانخداوند2 .  نیست اند و نیکوکاری ساخته
  .  نی  هم  یکی  نیست وکارینیک. اند  فاسد شده ، با هم  روگردانیده همه3 .  هست  خدایی طالب

خورند، و    می  نان خورند، چنانکه  مرا می  قوم  هستند که معرفت  بی  گناهکاران آیا همه4  
  خوانند؟ را نمیخداوند 
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 را  مسکین  مشورت6 .  است  عادالن  شد، زیرا خدا در طبقه  مستولی  بر ایشان  ترس آنگاه5  
  .  اوست ملجایخداوند   سازید چونکه  می خجل

 را   خویش  اسیری قومخداوند  چون! شد  ظاهر می  از صهیون ئیل اسرا  نجات  که کاش7  
  . خواهد گردید  شادمان  وجد خواهد نمود و اسرائیل برگرداند، یعقوب

  
  مزمور داود

   مقدس  در کوه ه ک آید؟ و کیست  تو فرود  در خیمه  که  کیستخداوند   ای15    

   گردد؟ تو ساکن
   به که3گو باشد؛   راست  خویش ، و در دل جا آورد  را به  باشد و عدالت  سالک عیب  بی آنکه2  
   را قبول  مذمت  خویش ب اقار  نکند و درباره  خود بدی  همسایه  ننماید؛ و به  خود غیبت زبان

دارد؛ و   می مکرمترسند   میخداوند  از    را که  و آنانی  در نظر خود حقیر و خوار است که4 ننماید؛
  گناه  بر بی د و رشوهده  سود نمی  خود را به نقره5. دهد خورد و تغییر نمی  ضرر خود می  به قسم
  .گیرد نمی

  . نخواهد خورد باد جنبش جا آورد تا ابداآل  را به  این آنکه  
  

   داود مکتوم

تو «:  ا گفتم رخداوند2 . دارم  می فرما، زیرا برتو توکل   خدا مرا محافظت ای16    

  مامی، ت اند و فاضالن  در زمین  که و اما مقدسانی3» . غیر از تو  نیست  من نیکویی.   هستی  منخداوند
. شتابند، بسیار خواهد شد دیگر می)  خدای (  عقب  که  آنانی دردهای4 .  است  در ایشان  من خوشی
  . آورد  نخواهم  زبانم  را به ن ایشا  نام ، بلکه  ریخت  را نخواهم  ایشان  خونی هدایای
   به  من های خطه6 . داری  می  مرا نگاه تو قرعه.   است  من  و کاسه نصیب قسمتخداوند 5  
   نمود، متبارک  مرا نصیحت  را کهخداوند7.   است  رسیده  من  بهی به میراث.  افتاد  خوش جایهای

  .کند  می  مرا تنبیه  نیز قلبم شبانگاه.  خوانم می
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  ، جنبش  است  من  راست  دست  به چونکه.  دارم  خود می  روی  پیش  را همیشهخداوند8  
   ساکن  نیز در اطمینان آید؛ جسدم  وجد می  به کند و جاللم  می  شادی  رو دلم از این9 . خورد نخواهم

   گذاشت خواهی خود را ن  کرد، و قدوس  نخواهی  ترک  اموات  را در عالم زیرا جانم10 .دخواهد ش
   و به  است  خوشی  حضور تو کمال به.   آموخت  خواهی  من  را به  حیات طریق11 . فساد را بیند که

  !بادها تا ابداآل  تو لذت  راست دست
  

   داود صالت

  ز لب ا  مرا که و دعای!  فرما  توجه  فریاد من  را بشنو و به ، عدالتخداوند  ای17    

 مرا  دل3.  را ببیند  تو راستی ود؛ چشمان از حضور تو صادر ش داد من2 !بگیر  آید، گوش ریا می بی
   که  کردم ، زیرا عزیمت ای  نیافته  و هیچ ای  گذاشته مرا قال.  ای  تفقد کرده  از آن ، شبانگاه ای آزموده

 .  داشتم  نگاه  ظالم  تو؛ خود را از راههای  لبهای  کالم  به  آدمیان و اما کارهای4 . تجاوز نکند نمزبا
  . نخواهد لغزید  پایهایم ، پس ست ا  آثار تو قائم  به قدمهایم5

 فراگیر و   من  خود را به گوش.  نمود  خواهی  مرا اجابت  زیرا که ام  خدا تو را خوانده ای6  
د از  خو  راست  دست  را به  خویش  متوکالن  که ، ای  خود را امتیاز ده های رحمت7 .مرا بشنو  سخن

از 9 ،  کن  خود پنهان  بال  دار؛ مرا زیر سایه  نگاه  چشم  مردمک مرا مثل8 . رهانی  می  ایشان مخالفان
 خود را   فربه دل10 .کنند  می طه مرا احا  که  جانم سازند، از دشمنان  می  مرا خراب  که  شریرانی روی
اند، و   کرده  ما را احاطه  قدمهای ناآل11 .گویند  تکبرآمیز می  سخنان  خویش  زبان به. اند بسته

   در دریدن  که  است  شیری  او مثل مثل12 . بیندازند  زمین ند تا ما را بها  خود را دوخته چشمان
  .  است  خود در کمین  در بیشه  که  شیر ژیان  باشد، و مثل حریص
شمشیر    را از شریر به جانم، او را بینداز و   درآمده  وی  روی  برخیز و پیشخداوند  ای13  

   در زندگانی  ایشان  نصیب  که  جهان ، از اهل  خویش  دست ، بهخداوند  ، ای از آدمیان14 ، خود برهان
   خود را برای  مال ، زیادی  و از اوالد سیر شده ای  ذخایر خود پرساخته  را به  ایشان  شکم  که است
  .کنند  می  ترک  خویش اطفال

   تو سیر خواهم ، از صورت  بیدار شوم  دید، و چون  خواهم  تو را در عدالت  روی  منو اما15  
  .شد
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  ، در روزی  خداوند گفت  سرود را به  این  کالم  خداوند که ، مزمور داود بنده  ساالر مغنیان برای
  :  گفت پس.  داد  رهایی  شاؤل  و از دست  دشمنانش  همه  خداوند او را از دست که
  

 و   است  من  صخرهخداوند2 . نمایم می  تو را محبت!   من  قوت ای! خداوند  ای18    

 و   نجاتم  و شاخ سپر من.  برم  می  در او پناه  که  است  من  صخره خدایم.   من  دهنده ملجا و نجات
   خواهم  رهایی ز دشمنانم، ا پس.  خواند ، خواهم  حمد است  سزاوار کل  را کهخداوند3 .  بلند من قلعه
  . یافت

 گور دور  رسنهای5 . بود  مرا ترسانیده  شرارت بهای، و سیال  کرده  مرا احاطه  موت رسنهای4  
 و نزد   را خواندمخداوند خود  در تنگی6.   درآمده  من  روی  پیش  موت  بود و دامهای مرا گرفته

   گوش  به  حضورش  به  من نید و استغاثه خود ش او آواز مرا از هیکل.   نمودم  استغاثه  خویش خدای
  . رسید وی

 او   خشم دید چونکه گر  کوهها بلرزید و متزلزل ، اساس  شده  و مرتعش  متزلزل زمین7  
   افروخته  و آتشها از آن  گشت  ملتهب  او برآمد و نار از دهانش  از بینی دخان8 . شد افروخته
 سوار  برکروبی10. بود  می  غلیظ  تاریکی  وی پایرمود و زیر  ف ، نزول  کرده  را خم آسمان9. گردید
   گرداگرد خویش ای  خود و خیمه  را پرده تاریکی11 . کرد  باد طیران ود و بر بالهای، پرواز نم شده

 و  شتافتند، تگرگ  می  ابرهایش  وی  روی از تابش پیش12 . را  متراکم  آبها و ابرهای یکی، تار بساخت
 و  د، تگرگ آواز خود را بدا  اعلی ، حضرت  رعد کرده  از آسمانخداوندو 13 . وختهافر  آتشهای
 و  داخت، و برقها بین  ساخت  را پراکنده ، ایشان  خود را فرستاده  تیرهای پس14 . را  افروخته آتشهای
 گردید، از   مکشوف  مسکون  ربع  ظاهر شد و اساس  آب های  عمق آنگاه15 . نمود  را پریشان ایشان
  ! تو  باد بینی خه، از نفخداوند   تو ای تنبیه

  و مرا از دشمنان17 . کشید  بسیار بیرون  و از آبهای ، مرا برگرفت  فرستاده' ، از اعلی پس16  
   رویم  پیش  من در روز بالی18 . تواناتر بودند  از من  زیرا که،  داد و از خصمانم  رهایی زورآورم

  زیرا که داد   آورد؛ مرا نجات  بیرون  وسیع و مرا بجای19 . بود  من گاه تکیهخداوند   درآمدند، لیکن
  . داشت  می  رغبت در من
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زیرا 21.  رسانید  مرا مکافات  دستم ارت طه  حسب  مرا جزا داد و به  عدالتم  موافقخداوند20  
   او پیش  احکام و جمیع22 ، ام نورزیده   عصیان  خویش  خدای ، و به  داشته  را نگاهخداوند   راههای که

ا از  ر  و خویشتن ام  بوده عیب و نزد او بی23 ، ام  او را از خود دور نکرده ئض و فرا  است  بوده  من روی
   طهارت  حسب  و به  است  داده  پاداش  عدالتم  مرا موافقخداوند  پس24 . ام  داشته  خود نگاه گناه

  .  در نظر وی دستم
 را  خویشتن26 . نمایی می  ، خود را کامل ، و با مرد کامل نمایی  می ، رحیم  را با رحیم ویشتنخ25  

 رهانید و   را خواهی  مظلوم زیرا قوم27 . کنی فتار می مکر ر  و با مکار، به نمایی با طاهر، طاهر می
   خدایم ؛ یهوه  افروخت هی مرا خوا  تو چراغ زیرا که28.   انداخت  زیر خواهی  را به  متکبران چشمان

 خود از   خدای  و به برم  می  مدد تو بر فوجها حمله زیرا به29 . خواهد گردانید  مرا روشن اریکیت
  . جهم حصارها برمی

 خود سپر   متوکالن  همه او برای. ' مصفی خداوند   و کالم  است  او کامل و اما خدا طریق30  
 کمر مرا   که خدایی32  ما؟  غیر از خدای ای  صخره کیست؟ و  وه خدا غیر از یه زیرا کیست31؛  است
  ی مقامها  و مرا به  آهو ساخته  مرا مثل پایهای33.   است  گردانیده  مرا کامل  و راههای  بسته  قوت به

   به  برنجین  کمان ، که  است  داده  تعلیم  جنگ  مرا برای دستهای34 .  است  برپا داشته  من اعالی
  بانی و مهر  شده  عمود من  راستت دست.  ای  داده  من  خود را به سپر نجات35 . شد  خم  من ازویب

  . نلغزید  من  پایهای  که  دادی  وسعت  را زیرم قدمهایم36 .  است  ساخته تو مرا بزرگ
.  ت گش  نشوند بر نخواهم  رسید و تا تلف  خواهم ، بدیشان  نموده  خود را تعاقب دشمنان37  

زیرا کمر مرا 39 . خواهند افتاد  من ی و زیر پاها  نتوانند برخاست  که  کوفت  را فرو خواهم ایشان38
   من  را به  دشمنانم گردنهای40 . ای  انداخته  را زیر پایم فانم و مخال ای  بسته  قوت  به  جنگ برای
، خداوند نبود نزد  ای ردند اما رهانندهفریاد برآو41.   خود را نابود بسازم  تا خصمان ای  کرده تسلیم
 را  ها ایشان وچه گل ک ؛ مثل ام  باد ساییده  غبار پیش  را چون ایشان42 . نکرد  را اجابت  ایشان ولی

، مرا  بودم   نشناخته  را که قومی.  ای ها ساخته ، سر امت  رهانیده  قوم مرا از منازعه43 . ام دور ریخته
   تذلل غربا نزد من   خواهند کرد؛ فرزندان ، مرا اطاعت  مجرد شنیدن هب44 .نمایند  می خدمت

  . خود خواهند لرزید های  در قلعهشوند و  می  غربا پژمرده فرزندان45 .خواهند نمود
   برای  که خدایی47 !  متعال  من  نجات  باد، و خدای  متبارک  من  و صخره  است  زندهخداوند46  

 بلند  ، برخصمانم  رهانیده مرا از دشمنانم48. سازد  می  مغلوب ها را زیر من د و قومگیر  می  انتقام من
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  ها حمد خواهم  امت  تو را در میانخداوند  لهذا ای49!  ای  داده  مرا خالصی  و از مرد ظالم ای کرده
   خویش  مسیح و به   خود داده  پادشاه  به  عظیمی  نجات که50 خواند،   تو سرود خواهم  نام  و به گفت

  .باد او تا ابداآل و ذریت  داود  به یعنی.   است  نموده رحمت
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

روز 2. دهد  خبر می  دستهایش  فلک از عملکند و  می  خدا را بیان اللآسمان ج19    

 و آواز  نی  و کالمی   نیست سخن3 . کند تا شب  می  را اعالن فت معر راند تا روز و شب  می سخن
.   مسکون  ربع  آنها تا اقصای  و بیان  رفت  بیرون  جهان  آنها در تمام قانون4 .شود  نمی آنها شنیده

   پهلوان آید و مثل  می  خود بیرون  داماد از حجله  در آنها قرار داد؛ و او مثل  آفتاب  برای ای خیمه5
 دیگر؛ و   کرانه  تا به  و مدارش  است  آسمان  از کرانه خروجش6 .کند  می  شادی  در میدان  دویدناز

  .  مستور نیست چیز از حرارتش  هیچ
 را   و جاهل ست ا  امینخداوند  گرداند؛ شهادات  را برمی  و جان  است  کاملخداوند  شریعت7  
 و  است  کپا خداوند امر. سازد  را شاد می و دل   است  راستخداوند  فرایض8 .گرداند  می حکیم
 و تماما   حقخداوند  احکام. باد تا ابداآل  و ثابت  طاهر استخداوند  ترس9 .کند  می  را روشن چشم
 .  عسل از شهد شیرینتر و از قطرات شانه. تر و از زر خالص بسیار از طال مرغوب10 .  است عدل

  .  است  عظیمی  آنها ثواب در حفظشود، و   می  تو نیز از آنها متنبه بنده11
 را نیز از  ات بنده13 . طاهر ساز ام  مخفی ا از خطایای خود را بداند؟ مر  سهوهای  که کیست12  
 . بود خواهم مبرا   عظیم  و از گناه عیب  بی  نشود؛ آنگاه  مسلط  باز دار تا بر من  متکبرانه اعمال

   من دهنده  و نجات  من  صخره  کهخداوند   منظور نظر تو باشد، ای  و تفکر دلم  زبانم سخنان14
  ! هستی

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 تو را سرافراز   یعقوب ای خد نام.  فرماید  مستجاب  تو را در روز تنگیخداوند20    

 تو را   هدایای جمیع3.  تأیید نماید و تو را از صهیون خود بفرستد   تو از قدس  برای نصرت2 .نماید
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   تو عطا فرماید و همه  تو به  دل موافق4 . ساله.  فرماید  تو را قبول تنی سوخ های نی یاد آورد و قربا به
  . رساند  انجام  تو را به های رتمشو

خداوند  .  افراشت  خود را خواهیم د، علم خو  خدای  نام  سرایید و به  تو خواهیم  نجات به5  
از . رهاند  خود را می مسیحخداوند    که ام  دانسته ناآل6.  خواهد رسانید  انجام  تو را به  مسألت تمامی
ها   ارابه اینان7.   خویش  راست  دست بخش  نجات  قوت  خواهد نمود، به  خود او را اجابت  قدس فلک

 اما اند و ، افتاده  شده  خم ایشان8 . نمود  خود را ذکر خواهیم  خدای  یهوه  اسبها را، اما ما نام را و آنان
  . ایم ، ایستاده تهما برخاس
  . فرماید ، ما را مستجاب بخوانیم   که  در روزی پادشاه!   بده  نجاتخداوند  ای9  

  
  .مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 وجد   بسیار به تو چه  کند و در نجات  می  شادی  تو پادشاه  در قوتخداوند  ای21    

  زیرا به3 . ساله.   نداشتی  را از او دریغ  زبانش سألت و م  بخشیدی  وی  او را به مراد دل2 .خواهد آمد
   را از تو خواست حیات4 .  نهادی  برسر وی  از زر خالص یتاج.   جستی  نیکو بر مراد او سبقت برکات
 و  اماکر.   شده  تو عظیم  نجات  سبب  او به جالل5 .باد را تا ابداآل  ایام ، و طول  دادی  وی  را به و آن

  نهایت بی حضور خود او را  به. باد تا ابداآل ای  ساخته زیرا او را مبارک6 . ای  را بر او نهاده حشمت
   جنبش'  اعلی  حضرت  رحمت دارد، و به  می توکلخداوند  بر   پادشاه زیرا که7 . ای  گردانیده شادمان

  .نخواهد خورد
 دارند  ز تو نفرت ا  را که و آنانی ت  راست دست.   را خواهد دریافت  دشمنانت  تو همه دست8  

ا  ر  ایشانخداوند  .  ساخت  خواهی  تنور آتش را چون   خود، ایشان  غضب در وقت9 . خواهد دریافت
   خواهی  هالک  را از زمین  ایشان ثمره10.  را خواهد خورد  ایشان خود خواهد بلعید و آتش در خشم
 را   تو کردند و مکایدی  برای زیرا قصد بدی11.  مآد  بنی  را از میان  ایشان  و ذریت ساخت

  بر زههای.   ساخت  خواهی  را روگردان  ایشان زیرا که12 . را نتوانستند بجا آورد  آن کهاندیشیدند 
  جبروت.  شو  خود متعال  در قوتخداوند ای13.   گرفت  خواهی  نشان  ایشان  روی خود تیرها را به

  . خواند واهیم خ  و تسبیح ا ترنمتو ر
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  مزمور داود.   صبح  بر غزاله  ساالر مغنیان برای

   و سخنان من   و از نجات ای  کرده ، چرا مرا ترک  من  خدای ، ای  من  خدای ای22    

 نیز و مرا  در شب.  کنی  نمی  و مرا اجابت خوانم  در روز می  من  خدای ای2 ؟  دور هستی فریادم
 ما بر تو  پدران4 . ای  نشسته  اسرائیل  بر تسبیحات  که ، ای  هستی تو قدوسو اما 3 .  نیست خاموشی

  نزد تو فریاد برآوردند و رهایی5 ؛  دادی  را خالصی اشتند و ایشان د  داشتند؛ بر تو توکل توکل
  . نشدند  خجل  داشتند، پس و توکلیافتند؛ بر ت

 مرا  هرکه7 .  قوم  شده  و حقیر شمرده  هستم ؛ عار آدمیان  نی  و انسان  هستم  کرم و اما من6  
 ):گویند و می(جنبانند  خود را می  کنند و سرهای  خود را باز می لبهای. کند  استهزا می  من بیند به

زیرا 9 ».دارد  می  رغبت  وی  به  چونکهاو را برهاند.  بدهد  او را خالصی  پس  کن  توکلخداوندبر «8
  از رحم10 .  ساختی  مرا مطمئن در خود بودم ما  بر آغوش  که ؛ وقتی  آوردی ن بیرو  تو مرا از شکم که

   نزدیک  زیرا تنگی  دور مباش از من11 .  تو هستی  من  خدای  مادرم شکم؛ از   شدم بر تو انداخته
  احاطه مرا   باشان اناند؛ زورمند  نر بسیار دور مرا گرفته گاوان12 . مدد کند  که  نیست  و کسی است
   و همه ام  شده  ریخته  آب مثل14 .  غران  شیر درنده  باز کردند، مثل  خود را بر من دهان13 .اند کرده

   من قوت15.   است  شده  گداخته  احشایم ، در میان  گردیده  موم  مثل ؛ دلم  گسیخته  از هم استخوانهایم
 دور  زیرا سگان16 . ای  نهاده  موت  خاک  مرا به و؛  چسبیده  کامم  به  و زبانم  شده  خشک  سفال مثل

   استخوانهای همه17 .اند  مرا سفته ، دستها و پایهای  کرده  اشرار مرا احاطه اند؛ جماعت مرا گرفته
 کردند و   خود تقسیم  مرا در میان رخت18 .نگرند ، می  دوخته  چشم  من  به ایشان.  شمارم خود را می
  . انداختنـد  قرعـه  مـن بر لباس
 مرا از  جان20 .  کن  شتاب  من  نصرت  برای  من  قوت ای.   دور مباشخداوند   اما تو ای19  

   از میان  که ، ای  ده  شیر خالصی مرا از دهان21 .  سگان  مرا از دست  و یگانه  کن شمشیر خالص
   کرد؛ در میان  خواهم  خود اعالم  برادران  تو را به نام22 . ای  کرده  مرا اجابت  گاو وحشی شاخهای

  . خواند  خواهم  تو را تسبیح اعتجم
   او را تمجید نمایید و جمیع  یعقوب  ذریت او را حمد گویید؛ تمامخداوند    ترسندگان ای23  
 خود را از او  ، و روی  را حقیر و خوار نشمرده  مسکین زیرا مسکنت24 . بترسید  از وی  اسرائیل ذریت
   بزرگ  در جماعت  من تسبیح25.  فرمود او را اجابت فریاد برآورد   نزد وی ؛ و چون  است یدهنپوشان
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، سیر   غذا خورده حلیمان26 . نمود واهم ادا خ  حضور ترسندگانت  خود را به نذرهای.  از تو است
هد کرد تا  خوا  شما زیست  خواهند خواند؛ و دلهای او را تسبیحخداوند    خواهند شد؛ و طالبان

   قبایل  خواهند نمود؛ و همه  بازگشتخداوند  ، بسوی  متذکر شده  زمین های  کرانه جمیع27 .بادابداآل
  ها مسلط  و او بر امت استخداوند    از آن زیرا سلطنت28 . کرد خواهند  حضور تو سجده ها به امت
 فرو   خاک  به  هر که  حضور وی  به خواهند کرد؛ و ، سجده  غذا خورده  زمین  متموالن همه29 . است
 خواهند   او را عبادت ذریتی30.   نخواهد ساخت  خود را زنده  جان  خواهد نمود؛ و کسی رود رکوع می

 او خبر   خواهند آمد و از عدالت ایشان31.  بعد را اخبار خواهند نمود طبقه خداوند  کرد و درباره
  .  است  کار کرده  او این شد، که متولد خواهند   را که خواهند داد قومی

  
  مزمور داود

 سبز  های در مرتع2.  بود  چیز نخواهم  هیچ  به ؛ محتاج  است  من  شبانخداوند23    

 خود   خاطر نام گرداند و به  مرا برمی جان3 .کند  می  مرا رهبری  راحت آبهاینزد . خواباند مرا می
 ترسید   نخواهم  از بدی  روم  نیز راه  موت  سایه  در وادی نچو4 .نماید  می  هدایتم  عدالت اههای ر به

 حضور   به  من  برای ای سفره5 . خواهد داد  تو مرا تسلی دستی ب؛ عصا و چو  هستی زیرا تو با من
   نیکویی هرآینه6.   است  لبریز شده ام  و کاسه ای  کرده  تدهین  روغن سر مرا به.  گسترانی  می دشمنانم
  .باد بود تا ابداآل  خواهم  ساکنخداوند   خواهد بود و در خانه  من  در پی  عمرم  ایام  تمام و رحمت

  
  مزمور داود

  زیرا که2 .  آن  و ساکنان مسکون  ، ربع  استخداوند   از آن  آن  و پری زمین24    

 برآید؟ خداوند  کوه ه ب  که کیست3 . گردانید  را بر نهرها ثابت  آن را بر دریاها نهاد و  آن او اساس
 خود را   جان  باشد، که دل  و صاف  دست  پاک او که4  شود؟  او ساکن  قدس  مکان  به ه ک و کیست

   را از خدای و عدالت،  خواهد یافتخداوند  را از  او برکت5 . نخورد  دروغ  ندهد و قسم بطالت  به
  . ساله.  یعقوب)  خدای (  تو ای  روی  او، طالبان  طالبان  طبقه  است این6 . خود نجات
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   جالل اه شوید تا پادش  برافراشته  ابدی  درهای ای!  خود را برافرازید ها سرهای  دروازه ای7  
  ای9!   جبار است  در جنگ  کهخداوندقدیر و جبار، خداوند  ؟  کیست  جالل  پادشاه این8 ! شود داخل
  این10 ! شود  داخل  جالل زید تا پادشاه برافرا  ابدی درهای  ای!  خود را برافرازید ها، سرهای دروازه
  . ساله!   اوست  جالل  پادشاه  صبایوت ؟ یهوه  کیست  جالل پادشاه

  
  مزمور داود

   بر تو توکل  من خدای  ای.  افرازم  خود را برمی  تو جان ، بسویخداوند  ای25    

کشد   انتظار تو می  هر که بلی3 . فخر نمایند  بر من  و دشمنانم  بشوم  خجل  مگذار که پس2 . دارم می
  های ، طریقخداوند  ای4 .خواهند گردید  کنند خجل  می  خیانت سبب  بی  که آنانی.  نخواهد شد خجل

 و مرا   گردان  راستی خود سالک مرا به5 .  ده  تعلیم  من  را به  خویش ی بیاموز و راهها  من خود را به
 و  ، احساناتخداوند  ای6 . ام  روز منتظر تو بوده تمامی.   هستی  من  نجات  تو خدای زیرا  ده تعلیم

.  را بیاد میاور  و عصیانم ی جوان خطایای7.   است  بوده  آنها از ازل ونکه خود را بیاد آور چ های رحمت
  ، پس  است و عادلنیکو خداوند 8 .  مرا یاد کن  خویش خاطر نیکویی   خود و به  رحمت  بهخداوند  ای
   مسکینان  خواهد کرد و به  رهبری  انصاف  را به مسکینان9 .  را خواهد آموخت  طریق انکار  گناه به

 عهد و   که  آنانی  برای  است  و حق رحمتخداوند    راههای همه10 . خواهد داد  خود را تعلیم طریق
  .دارند  می  او را نگاه شهادات
   آدمی  آن کیست12 .  است  بزرگ مرا بیامرز زیرا که   خود، گناه اطر اسم خ  بهخداوند  ای11  

   او در نیکویی جان13 .  خواهد آموخت  است اختیار کرده   که ترسد؟ او را بطریقی می دخداون از  که
 و   او است  با ترسندگانخداوندسر 14 . خواهند شد  زمین  او وارث ذریت را بسر خواهد برد و  شب
ز  مرا ا  او پایهای  زیرا که است خداوند   دائما بسوی  من چشمان15 . دهد  را تعلیم د او تا ایشانعه
  تنگیهای17.   هستم  منفرد و مسکین زیرا که بفرما  ، رحمت  شده  ملتفت بر من16 .آورد  می  بیرون دام
 و  کن نظر اف  من  و رنج نتبر مسک18.  آور  بیرون  من های ا از مشقتمر.   است  زیاد شده  من دل

   کینه  من  به  تلخ  کینه  بسیارند و به  زیرا که  نظر کن بر دشمنانم19 . را بیامرز  خطایایم جمیع
 و  کمال21 .  دارم  زیرا بر تو توکل  نشوم  تا خجل  ده  و مرا رهایی  کن  را حفظ جانم20. ورزند می
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  ، از جمیع  ده  را خالصی  خدا، اسرائیل ای22 . تو هستم منتظر   باشند زیرا که  من  حافظ راستی
  .  وی های مشقت

  
  مزمور داود

خداوند  و بر  ام  خود رفتار نموده  در کمال  من  زیرا که  مرا داد بدهخداوند  ای26    
ا  مر  و قلب  باطن. و مرا بیازما  کن مرا امتحانخداوند   ای2 . لغزید  نخواهم ، پس ام  داشته توکل
  با مردان4 ؛ ام  تو رفتار نموده و در راستی   است  تو در مد نظر من  رحمت زیرا که3 .  گردان مصفی
   و با طالحین دارم  می  نفرت  بدکاران از جماعت5 . شد  نخواهم  داخل و با منافقین  ام  ننشسته باطل

تا 7  نمود،  خواهم  طوافخداوند   تو را ای مذبح.  شویم  خود را در صفا می دستهای6.   نشست نخواهم
  .  تو را اخبار نمایم  و عجایب مآواز حمد تو را بشنوان

 را با  جانم9 . تو را  جالل  سکونت  و مقام رمدا  می  تو را دوست  خانه  محلخداوند  ای8  
 و  است آزار   ایشان  در دستهای که10ریز،   خون  مرا با مردمان  حیات  و نه  جمع مکن گناهکاران

 و   ده  خالصیمرا.  باشم  می  خود سالک  در کمال و اما من11 .  است  پر از رشوه  ایشان  راست دست
 خواهم  ها متبارک  را در جماعتخداوند.   است  هموار ایستاده  در جای پایم12 . فرما  رحم بر من
  .خواند

  
  مزمور داود

   من  جان  ملجایخداوند ؟ بترسم  ؛ از که  است  من  و نجات  نور منخداوند27    

   مرا بخورند، یعنی  آمدند تا گوشت  نزدیک  بر من  شریران چون2 ؟  شوم  هراسان ؛ از که است
.  نخواهد ترسید  فرود آید، دلم  بر من اگر لشکری3 . لغزیدند و افتادند ، ایشان انم و دشمن خصمان

   و آن خواستمخداوند   چیز از یک4.   داشت  خواهم ن نیز اطمینا  برپا شود، در این  بر من اگر جنگ
 و  کنم   را مشاهدهخداوند   تا جمال  باشم  ساکنخداوند   در خانه  عمرم  ایام  تمام که:  طلبید را خواهم
 خود مرا   خیمه ، در پرده  خود نهفته  در روز بال مرا در سایبان زیرا که5 .  او تفکر نمایم در هیکل

   گرداگردم  بر دشمنانم  سرم نو اآل6 .  بلند خواهد ساخت ره و مرا بر صخ هد داشت خوا مخفی
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 سرود و خداوند     گذرانید و برای  او خواهم  را در خیمه  شادکامی های قربانی.  خواهد شد برافراشته
  . خواند  خواهم تسبیح

 . فرما ، مرا مستجاب موده فر حمت، مرا بشنو و ر خوانم  آواز خود می  به  چونخداوند  ای7  
 . طلبید  خواهمخداوند   تو را ای  روی بلی ». مرا بطلبید روی«):  ای  گفته که(گوید   تو می  به  من دل8
   خدای ای.  ای  بوده تو مددکار من.   برمگردان  خود را در خشم  و بنده  مپوشان  خود را از من روی9
. دارد  مرا برمیخداوند   کنند، آنگاه  مرا ترک  و مادرم پدر چون10 . منما  و ترک ، مرا رد مکن جاتمن

مرا 12.  فرما  هدایت  راست  راه  مرا به  دشمنانم  سبب  بیاموز و به  من  خود را به  طریقخداوند  ای11
اگر باور 13 .اند  برخاسته  بر من  ظلم ندگان و دم  شهود کذبه  مسپار، زیرا که  خصمانم  خواهش به
 و قوی شو و  منتظر باشخداوند   برای14.   ببینم  زندگان  را در زمینخداوند   احسان  که کردم ینم

  .  باشخداوند منتظر  بلی.  خواهد داد  را تقویت دلت
  

  مزمور داود

،   مباش  خاموش ، از من  من  صخره ای.  آورم ، نزد تو فریاد برمیخداوند  ای28    

 مرا بشنو  آواز تضرع2. روند  فرو می  حفره  به  که شم با  آنانی ، مثل ی شو  خاموش مبادا اگر از من
 و  مرا با شریران3 . افرازم  تو برمی  قدس  محراب ه خود را ب  و دست کنم  می  نزد تو استغاثه چون

ا آنها ر4 .  است  ایشان ویند و آزار در دلگ آمیز می  صلح  خود سخن  با همسایگان  که  مکش بدکاران
 و   بده  ایشان  دست  عمل  آنها را مطابق  بده  ایشان  زشت  اعمال  و موافق  کردار ایشان  حسب به

. کنند  تفکر نمی  وی  دست و صنعت خداوند   در اعمال چونکه5 . رد نما  خود ایشان  را به یشانرفتار ا
  . نمود  و بنا نخواهی  ساخت  خواهی  را منهدم ایشان

   و سپر من  من قوتخداوند 7 .  است  مرا شنیده  آواز تضرع که باد زیرا  کمتبارخداوند 6  
 سرود خود او را   و به  است  وجد آمده  به  من  دل پس.  ام  و مدد یافته  داشت  بر او توکل دلم.  است

  جات خود را ن قوم9.   نجات  خود قلعه  مسیح  و برای  است  ایشان قوتخداوند 8.   گفت حمد خواهم
  .باد و برافراز تا ابداآل  کن  را رعایت ایشان.  فرما  خود را مبارک  و میراث ده
  
  

 بیست و هشتم فصل / مزامیر کتاب



820 

  مزمور داود

خداوند    را برای  و قوت جالل.  کنید  را توصیفخداوند خدا،   فرزندان ای29    
  سجده   قدوسیت  را در زینتخداوند.  او تمجید نمایید  اسم  جالل  را بهخداوند2 . نمایید توصیف

  .نیدک
.   بسیار است  آبهای  باالیخداوند .دهد  رعد می  جالل خدای.  است آبها   فوقخداوندآواز 3  

. شکند  آزاد را می  سروهایخداوندآواز 5 .  است با جاللخداوند آواز  .   است  با قوتخداوندآواز 4
   را مثل  و سریون لبنان. جهاند  می  گوساله آنها را مثل6 .شکند  را می  آزاد لبنان سروهای خداوند

  صحرا را متزلزلخداوند آواز  8 .شکافد  را می  آتش های زبانهخداوند آواز 7 .  گاو وحشی بچه
اندازد، و   می  درد زه  غزالها را بهخداوند آواز9 .سازد  می ل قادش را متزلز  صحرایخداوند. سازد می

  .کنند  را ذکر می میعا جالل ج او و در هیکل. گرداند  می برگ  را بی جنگل
   قومخداوند11. باد تا ابداآل  پادشاه  است نشستهخداوند .   نموده  جلوس  بر طوفانخداوند10  

  . خواهد نمود  مبارک  سالمتی  خود را به  قومخداوند . خواهد بخشید خود را قوت
  

  مزمور داود.   خانه  ساختن  متبرک سرود برای

 را بر  منانم و دش  مرا باال کشیدی  زیرا که خوانم  می ا تسبیحتو رخداوند   ای30    

  جانمخداوند   ای3 .  و مرا شفا دادی  نمودم ستغاثه، نزد تو ا  من  خدای  یهوه ای2 .  مفتخر نساختی من
  .  فرونروم  هاویه  تا به  ساختی مرا زنده.   برآوردی را از حفره

 او   غضب زیرا که5 ! او حمد گویید  ذکر قدوسیت و بهد  او را بسراییخداوند   مقدسان ای4  
   رخ  شادی صبحگاهان. شود  می  نزیل  گریه شامگاه.   او زندگانی  و در رضامندی  است ای لحظه
  ».باد خورد تا ابداآل  نخواهم شجنب«:   خود گفتم  در کامیابی و اما من6 .نماید می

 خود را   روی  و چون  گردانیدی  ثابت مرا در قوت   خود کوه  رضامندی بهخداوند   ای7  
در 9.  نمایم  می  تضرعخداوند و نزد  آورم  نزد تو فریاد برمیخداوندای 8 .  شدم  پریشان پوشانیدی

 تو را اخبار   و راستیگوید ؟ آیا خاک تو را حمد می  فرو روم  حفره  به  چون  است  فایده  چه  من خون
   مرا برای ماتم11.   باش مددکار منخداوند ای .  فرما  کرم  من بشنو و به وندخدا  ای10 نماید؟ می
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  تا جاللم12 . ای  بسته  شادی  و کمر مرا به  کرده  بیرون  را از من پالس.  ای  ساخته  مبدل  رقص  به من
  .باد ابداآل تـا  گفت ، تـو را حمـد خواهم  مـن  خـدای  یهوه ای.  نشود ترا سرود خواند و خاموش

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

   خویش در عدالت.  ابد  تا به  نشوم  خجل ؛ پس  دارم  بر تو توکلخداوند  ای31    

  ای  و خانه  قوی ای  صخره برایم.   برهان  زودی  فراگیر و مرا به  من  خود را به گوش2 .  بده اتمرا نج
 و   خود مرا هدایت  خاطر نام به.   تو هستی  من  و قلعه را صخرهزی3 .  دهی  تا مرا خالصی  باش حصین
 خود  روح.   تو هستی  من زیرا قلعه5 .ر آو اند بیرون  کرده  پنهان  برایم  که مرا از دامی4 . فرما رهبری
 را  وغ در  اباطیل  که از آنانی6 .  دادی ، تو مرا فدیه  حق  خدای،  یهوه ای.  سپارم  تو می  دست را به
   تو وجد و شادی  رحمت به7 . دارم  می توکلخداوند  بر  و اما من.  کنم  می کنند نفرت  می پیروی

 اسیر   دشمن  دست مرا به8 ؛ ای ر تنگیها شناخته را د  و جانم  مرا دیده  زیرا مشقت کنم می
  . ای  گردانیده  قائم  وسیع  مرا بجای ؛ پایهای ای نساخته
   شد، بلکه ه کاهید  از غصه  من چشم.   هستم  فرما زیرا در تنگی  رحمت ر من بخداوند  ای9  
   از گناهم قوتم.   است  گردیده  فانی  از ناله  و سالهایم  از غم  حیاتم زیرا که10 . نیز  و جسدم جانم
  یگانخصوصا نزد همسا.  ام  عار گردیده  دشمنانم نزد همه11 . شد  پوسیده  و استخوانهایم عیفض

 از   مرده مثل12. گریزد  می  بیند از من ا بیرون مر هرکه.  ام  شده  آشنایان  خوف ؛ و باعث خویش
 و   شنیدم  را از بسیاری  بهتان زیرا که13 . ام  گردیده  شده  و مانند ظرف تلف ام  شده خاطر فراموش

  .نمایند  تفکر می  در قصد جانمکنند و  می  مشورت  با هم باشد، زیرا بر من  می  گرداگرد من خوف
 در   من وقتهای15 .  تو هستی  من  خدای ام  و گفته دارم  می  توکلخداوند   بر تو ای و اما من14  
   تابان ات  خود را بربنده روی16 .  ده  خالصی  و جفاکنندگانم انم دشمن مرا از دست. باشد  تو می دست
  شریران.  ام  تو را خوانده  چونکه  نشوم  خجلخداوند  ای17 .  بخش  خود نجات  رحمت و مرا بهساز 
 و تکبر و   درشتی  به  شود که گو گنگ  دروغ لبهای18 . باشند  خاموش  شوند و در حفره خجل

  ای  کرده  ذخیره  ترسندگانت  برای  تو که  احسان  عظمت زهی19 .گوید  می  سخن  بر عادالن تهانتاس
   خود از مکاید مردم  روی  را در پرده ایشان20 . ای  ظاهر ساخته آدم  بنی یش پ  متوکالنت و برای
 خداوند باد  متبارک21 .  داشت  خواهی  مخفی زبانها  از عداوت ای  را در خیمه ایشان.  پوشانید خواهی
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 خود   در حیرت و اما من22.   است  ظاهر کرده  من  به  خود را در شهر حصین  عجیب  رحمت که
  .  مرا شنیدی  آواز تضرع  نزد تو فریاد کردم  چون لیکن.  ام  شده  از نظر تو منقطع  که گفتم

  تکبراندارد و م  می  امنا را محفوظخداوند.  دارید او را دوستخداوند  مقدسان   جمیع ای23  
   برای که   همگانی  خواهد داد، ای  شما را تقویت  باشید و دل قوی24 .دهد  کثیر می را مجازات

  !کشید انتظار میخداوند 
  

   داود قصیده

.  مستور گردید  وی  شد و گناه  او آمرزیده  عصیان  که  کسی خوشابحال32    
 .باشد  نمی ای  او حیله و در روح نیاورد   در حساب  جرمی  وی  بهخداوند   که  کسی خوشابحال2
 . زدم  روز می  تمامـی  که ای رهشـد از نعـ می   پوسیده ، استخوانهایم بودم  می  خاموش  که هنگامی3
 گردیـد،  مبـدل   خشکی تابستـان  به رطوبتـم. بـود  می  سنگین  بر من  تو روز و شب  دست چونکه4

 خـود را  عصیـان:  گفتـم.   نداشتـم  خود را مخفی  و جرم  کردم  خود نزد تو اعتراف  گناه به5 . سـاله
 در   رو هر مقدسی از این6.  ، ساله  را عفو کردی  گناهم  تو آالیش پس.  کنم اقـرار میخداوند نـزد 
 آید، هرگز بدو نخواهد  الن سی  بسیار به  آبهای  که وقتـی.  نزد تـو دعـا خواهـد کـرد  اجابت وقت
  خواهی   احاطه  نجات  سرودهای مرا به.  کرد  خواهی  حفظ  مرا از تنگی  هستی  من تو ملجـای7 .رسید

  . نمود، ساله
   چشم  نمود و تو را به  ارشاد خواهم  باید رفت  که  راهی  و به  آموخت  خواهم تو را حکمت8  
   آنها را برای  مباشید که فهم  و قاطر بی  اسب مثل9 . فرمود  خواهم  نصیحت بر تو است  خود که
  .واهند آمد تو نخ  نزدیکدهند، واال  می  زینت  و لگام  دهنه  به بستن

   او را احاطـه حمـت دارد ر توکـل خداوند بر  باشد، اما هر که  شریر بسیار می غمهای10  
   ترنـم دالن  راست  همـه  و وجـد کنیـد و ای شادی خداونـد  در  صالحـان ای11 .خواهـد کرد

  .نماییـد
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 را   راستان  خواندن  تسبیح  نمایید، زیرا که  شادیخداوند در   صالحان ای33    

 او   برای  تازه سرودی3 . تار او را سرود بخوانید عود ده حمد بگویید؛ با   را با بربطخداوند2. شاید می
   او با امانت  کارهای میع و ج  است مستقیم خداوند  زیرا کالم4.  بلند بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ

خداوند    کالم به6 .  پر استخداوند  از رحمت  جهان. دارد  می  را دوست  و انصاف عدالت5 . است
کند و   می  جمع  توده  دریا را مثل آبهای7 . او  دهان  نفخه  جنود آنها به  شد و کل آسمانها ساخته

   ربع  سکنه  بترسند؛ جمیعخداوند  از  زمین تمامی اهل8 .نماید ی م ها ذخیره ها را در خزانه لجه
  مشورت خداوند10.  گردید  و شد؛ او امر فرمود و قایم  او گفت  کهزیرا9 . از او بترسند مسکون

 تا   است  قائمخداوند  مشورت11 .گرداند  می  را نیست  قبائل هایکند؛ تدبیر  می ها را باطل امت
   که  و قومی  است  ایشان  خدای  یهوه  که  امتی خوشابحال12 . او تا دهرالدهور د؛ تدابیر قلبباابداآل
  .  است  خود برگزیده  میراث  را برای نایشا

 نظر   خویش  سکونت از مکان14 .  را نگریست آدم  بنی  نظر افکند و جمیعخداوند  از آسمان13  
 را   ایشان ال و اعم  است  را جمیعا سرشته  ایشان  دلهای او که15 .  جهان  ساکنان افکند، برجمیع یم

   رهایی  قوت یاری بس  نخواهد شد و جبار به دتی لشکر خالص زیا  به پادشاه16 .  است  نموده درک
   را رهایی  خود کسی  قوت  شدت  و به  است  باطل  استخالص  جهت  به اسب17 . نخواهد یافت
 او   انتظار رحمت که  ترسند، بر آنانی  از او می  که  است  بر آنانیخداوند   چشم اینک18 .نخواهد داد

 ما  جان20 . دارد  نگاه  زنده  را در قحط ن بخشد و ایشا  رهایی  را از موت  ایشان انتا ج19 .کشند را می
  کند و در نام  می  ما در او شادی  دل زیرا که21 .  و سپر ما است او اعانت. باشد میخداوند منتظر 
  . ایم ده امیدوار تو بو  تو بر ما باد، چنانکه رحمتخداوند   ای22.  داریم  می  او توکل قدوس

  
،   شده  رانده  تغییر داد و از حضور او بیرون  حضور ابیملک  خود را به  منش  که مزمور داود وقتی

   برفت

   من  او دائما بر زبان تسبیح.   گفت  خواهم  متبارک  را در هر وقتخداوند34    

خداوند 3. اهند نمود خو ، شادی  شنیده انمسکین.  فخر خواهد کردخداوند در   من جان2. خواهد بود
 فرمود  ، مرا مستجاب  را طلبیدمخداوند  چون4 .  او را با یکدیگر برافرازیم امن.  تکبیر نمایید را با من
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   ایشان یدند و رویهای او نظر کردند و منور گرد بسوی5 . بخشید  خالصی  ترسهایم و مرا از جمیع
 . بخشید  رهایی ز تمامی تنگیهایش شنید و او را ا او راخداوند فریاد کرد و   مسکین این6 . نشد خجل

  .رهاند  را می ، ایشان  اردو زده؛  او است گرداگرد ترسندگانخداوند   فرشته7
  ای9 .دارد  می  بدو توکل  که  شخصی لخوشابحا.  نیکو استخداوند   بچشید و ببینید که8  

،  نوا شده  بی شیربچگان10 .  نیست  کمی یچ او را ه رسندگان ت  از او بترسید زیرا کهخداوندمقدسان 
ایید  بی  اطفال ای11 . نخواهد شد  چیز نیکو کمی  هیچ  را بهخداوند  کشند و اما طالبان  می گرسنگی

   آرزومند حیات  که  شخصی  آن کیست12 .  آموخت  شما خواهم را به خداوند  مرا بشنوید و ترس
 را از  لبهایت دار و   نگاه  را از بدی زبانت13  را ببیند؟  تا نیکوییدارد  می ت را دوس  ایام  و طول است

  .  بکوش  آن  نما و در پی  را طلب ؛ صلح  بکن  نما و نیکویی  اجتناب از بدی14 آمیز؛  حیله سخنان
 خداوند  روی16.   فریاد ایشان  بسوی  وی وشهای و گ  است  صالحان بسویخداوند   چشمان15  
 فریاد برآوردند،)  صالحان ( چون17 . سازد  منقطع  را از زمین ایشان تا ذکر   است ان بدکار بسوی
  . بخشید  رهایی  ایشان  تنگیهای  را از همه  را شنید و ایشان  ایشانخداوند
 مرد  زحمات19 . خواهد داد  را نجات  کوفتگان ح و رو  است دالن  شکسته نزدیکخداوند 18  
   را نگاه  ایشان  استخوانهای همه20 . آنها خواهد رهانید  او را از همهخداوندا ، ام  بسیار است صالح
   خواهد کرد و از دشمنان  هالک شریر را شرارت21.  نخواهد شد  از آنها شکسته  یکی دارد، که می

بر    که  خواهد داد و از آنانی  خود را فدیه  بندگان  جانخداوند22.  خواهد شد  مؤآخذه مرد صالح
  . نخواهد شد  دارند مؤآخذه  توکل وی
  

  مزمور داود

   جنگ  با من  که  با آنانی  کن  نما و جنگ  مخاصمه  من  با خصمانخداوند  ای35    

   روی  را پیش  و راه  کن  را راست و نیزه3  برخیز،  من  اعانت را بگیر و بهسپر و مجن 2 .کنند می
  .  تو هستم  نجات گو من ب  من ان ج  ببند و به جفاکنندگانم

   منند، برگردانیده  بداندیش  که  دارند؛ و آنانی  من  قصد جان  که  و رسوا شوند آنانی خجل4  
 و   تاریکی  ایشان راه6 . را براند ایشان خداوند   باد باشند و فرشته  روی  پیش  کاه مثل5 . شوند لو خج
  ای  در حفره سبب  بی  من  خود را برای زیرا دام7.  کند ب را تعاق ایشان خداوند   باد و فرشته لغزنده
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   که  بدو برسد و دامی  ناگهانی هالکت8 . بودند  کنده جهت  بی  من  جان  را برای  آن  کردند که پنهان
  . گرفتار گردد  هالکت  به  را بگیرد و در آن  کرد خودش پنهان

  همه10. مود خواهد ن  او شادی در نجاتوجد خواهد کرد و خداوند  در   من و اما جان9  
رهاند  تر از او می  را از شخص قوی  مسکین  مانند تو که کیستخداوند ای «: گویند  می استخوانهایم
  »!  وی کننده  وفقیر را از تاراج و مسکین

   عوض به12 .پرسند  می  از من دانستم  نمی ه را ک چیزهایی. اند ور برخاسته  کینه شاهدان11  
بودند،   بیمار می  ایشان  چون و اما من13 .اند  گردانیده کس  مرا بی جان. کنند  می  من  به  بدی نیکویی
 او   آنکه مثل14.  گشت  برمی ام  سینه  به  و دعایم رنجانیدم  می  روزه  خود را به ؛ جان پوشیدم  می پالس
   خم  گیرد، از حزن اتم م  مادرش  برای که   کسی چون.  رفتم  می بود، سرگردان  می  و برادرم دوست

   که  شدند، و کسانی  جمع  بر من  فرومایگان آن.  شدند  جمع کنان  شادی  افتادم  چون ولی15 . شدم می
کنند،   می  مسخرگی  نان  برای  که  فاجرانی مثل16.  نشدند  مرا دریدند و ساکت ودم ب نشناخته

  .شردنداف  می  خود را بر من نهایدندا
  مرا از  و یگانه  برهان  ایشان  را از خرابیهای  کرد؟ جانم  نظر خواهی  کی  تا بهخداوند  ای17  

   خواهم  تسبیح  عظیم قوم  ترا در میان.   گفت  حمد خواهم و تو را در جماعت بزرگ18 . شیربچگان
   بغض بسب  بی  بر من  که انی فخر نکنند، و آن  منند، بر من  دشمن سبب  بی  که تا آنانی19 .خواند
 آرامند،   در زمین  که گویند و بر آنانی  نمی  سخن  سالمتی زیرا برای20 . نزنند نمایند، چشمک می
 ما   چشم هه ویند ههگ ، می  باز کرده  خود را بر من و دهان21 .کنند آمیز را تفکر می  حیله نانسخ
  .  است دیده

 .  دور مباش  از منخداوند  ای.  مفرما  سکوت ، پس ای  را دیده  تو آنخداوند  ای22  
  ای24 .  من  دعوی ، برای  و خداوند من  من  خدای  بیدار شو، ای  داد من  را برانگیز و برای خویشتن23

 خود نگویند  تا در دل25 . نمایند  شادی ، مبادا بر من ده خود داد ب  عدل  مرا موافق  خدایم یهوه
 و   خجل  شادند، با هم  در بدی من  که و آنانی26 »! ایم او را بلعیده« تا نگویند ؛» مراد ما اینک«

   که آنانی27 . شوند  ملبس  و رسوایی  خجلت بهکنند،   تکبر می  بر من  که  شوند؛ و آنانی شرمنده
 خود  تی بنده سالم  به  که  است  بزرگخداوند نمایند و دائما گویند   و شادی  منند ترنم  حق خواهان
  . تو را تمامی روز  خواهد کرد و تسبیح  تو را بیان  عدالت و زبانم28 . دارد رغبت
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   خداوند مزمور داود بنده.   ساالر مغنیان برای

 خدا در مد نظر او   ترس هگوید ک  می  من  دل  شریر در اندرون معصیت36    

.  نگردد  ظاهر نشود و مکروه تا گناهشگوید   می  را در نظر خود تملق زیرا خویشتن2 . نیست
 را  شرارت4.   است  برداشته  دست  و نیکوکاری از دانشمندی.   است  و حیله  شرارت  زبانش سخنان3

  . ندارد  نفرت ، از بدی  کرده  ناپسند قائم  راه خود را به. کند بر بستر خود تفکر می
   کوههای  تو مثل عدالت6 .  تو تا افالک  و امانت نها است تو در آسما  رحمتخداوند  ای5   
 تو   خدا رحمت ای7 . دهی  می  را نجات  و بهایم سانانخداوند   ای.   عظیم  تو لجه  و احکام خداست

از . شوند  می  تو شاداب  خانه از چربی8 .برند  می  تو پناه  بالهای  زیر سایه آدم بنی.   ارجمند است چه
و در نور تو نور را    است  حیات  نزد تو چشمه زیرا که9 . نوشانی  را می  خود ایشان یهاینهر خوش
 .  دالن  راست برای خود را   فرما و عدالت  خود مستدام  عارفان  خود را برای رحمت10 . دید خواهیم

  ایشان. اند  افتاده در آنجا بدکرداران12 . نسازد  مرا گریزان  شریران دست نیاید و   تکبر بر من پای11
  . توانند برخاست اند و نمی  شده انداخته

  
  مزمور داود

.  حسد مبر انگیزان از و بر فتنهمس   را مشوش  خویشتن  شریران  سبب به37    
  . خواهند شد  سبز پژمرده  علف ثلشوند و م  می  بریده  زودی  به  علف  مثل زیرا که2

و در 4 . شو  پرورده ز امانت و ا  باش  ساکن در زمین.   بکن  نما و نیکویی  توکلخداوندبر 3  
   بسپار و بر ویخداوند   خود را به طریق5.  تو خواهد داد  تو را به  دل  مسألت  ببر، پس تمتعخداوند 
 تو را   آورد و انصاف خواهد  نور بیرون  تو را مثل و عدالت6  خواهد داد،  را انجام  آن  که ن ک توکل

گر   مرد حیله و  طریق  فرخنده  و از شخص  شو و منتظر او باش  ساکتندخداو نزد7 .مانند ظهر
   البته ه مساز ک خود را مشوش.   کن  را ترک  برکنار شو و خشم از غضب8 . مساز خود را مشوش

   زمین  وارثخداوند  و اما منتظران.  خواهند شد  منقطع  شریران زیرا که9 . خواهد شد  گناه باعث
 کرد و نخواهد   خواهی  تأمل در مکانش.  شریر نخواهد بود  زمانی  بعد از اندک هان10 .خواهند بود

  . متلذذ خواهند گردید انی سالمتی خواهند شد و از فراو  زمین  وارث و اما حلیمان11 .بود
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خداوند بر او 13 .افشرد  خود را بر او می ندانهایکند و د  شورا می شریر بر مرد عادل12  
 را   و کمان  کرده  شمشیر را برهنه شریران14. آید  روز او می بیند که دید، زیرا میخواهد خن

 خود   دل  به شمشیر ایشان15 . سازند  را مقتول روان ت و فقیر را بیندازند و راس اند تا مسکین کشیده
  . خواهد شد  شکسته  ایشان مانهای و ک  فرو خواهد رفت ایشان

   بازوهای زیرا که17 . کثیر  شریران های ، از اندوخته  بهتر است لح مرد صا نعمت اندک یک16  
 را   کامالن روزهایخداوند 18 .کند  می تأییدخداوند را  و اما صالحان.  خواهد شد ، شکسته شریران

   قحط و در ایام نخواهند شد،   بال خجل در زمان19 .باد خواهد بود تا ابداآل  ایشان داند و میراث می
   مرتعها فانی  خرمی  مثلخداوند  شوند و دشمنان  می  هالک زیرا شریران20 . خواهند بودسیر

  اما صالحکند و  گیرد و وفا نمی  می شریر قرض21. واهند گردید خ  فانی  دخان  مثل بلی. خواهند شد
   که اما آنانیو .  گردند  زمین  یابند وارث  برکت  از وی  که زیرا آنانی22 .  است  و بخشنده رحیم

  . خواهند شد اند، منقطع  وی لعونم
  اگر چه24 .دارد  سرور می هایش ، و در طریقسازد  می  را مستحکم  انسان قدمهایخداوند 23  

 و   پیر هستم ن و اآل  بودم  جوان من25 .گیرد  را می  دستشخداوند نخواهد شد زیرا  بیفتد افکنده
   است  روز رئوف تمامی26 . بشوند  نان  گدای  را که  نسلش  و نه ام  ندیده  را هرگز متروک مرد صالح
  . خواهند بود  او مبارک ، و ذریت  دهنده و قرض
 خداوندزیـرا 28 .باد بود تا ابداآل  خواهی  ساکن پس.   بکن  برکنار شو و نیکویی از بدی27  
 خواهند بود تا   محفوظ انایش.  نخـواهد فرمود  خود را ترک دارد و مقدسان  می  را دوست انصاف
  تـا به   خواهند بـود و در آن  زمیـن  وارث صالحان29.  خواهد شد  شریر منقطع و اما نسل. بادابداآل

 را ذکـر   او انصـاف کنـد و زبـان  می  را بیان  حکمت  صالح دهان30 . خواهند نمود ابد سکونت
  شریـر برای32 .لغزیـد نخواهـد   قدمهایش پس.   اوست  در دل  وی  خدای شریعت31 .نمایـد می

 نخواهـد کـرد و   تـرک او را در دستـشخداوند 33. دارد  می  وی کند و قصد قتل  می  کمیـن صالـح
  . فتـوا نخواهــد داد  آیــد بـر وی  داوری  به چـون

   شریران چون.  برافرازد ین زم  وراثت  دار تا تو را به  او را نگاه  و طریق باشخداوند منتظر 34  
 سبز خود   بومی  درخت  بود و مثل  پیشه  ظلم  که شریر را دیدم35 . دید  را خواهی  شوند آن منقطع
 . نشد  و یافت  او را جستجو کردم گردید و  نیست  و اینک اما گذشت36 .کشید  هر سو می را به

اما 38 .  است  مرد سالمتی  آن  عاقبت هیرا ک ز  را ببین  و مرد راست  کن  را مالحظه مرد کامل37
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 از   صالحان و نجات39  خواهد شد ع منقط  شریران  خواهند گردید و عاقبت  جمیعا هالک خطاکاران
  ، نجات  کرده  را اعانت  ایشانخداوندو 40 . خواهد بود  ایشان  او قلعه  تنگی  و در وقت  استخداوند

  . دارند ، خواهد رهانید زیرا بر او توکل  کرده  خالص ان را از شریر ایشان. خواهد داد
  

   تذکر مزمور داود برای

.  مفرما  تأدیبم  خویش  منما و در خشم  خود توبیخ  مرا در غضبخداوند  ای38    
   سبب  به در جسد من3 .  است  فرود آمده  تو بر من دست و   فرو رفته  تو در من  تیرهای زیرا که2

   از سرم زیرا گناهانم4.   نی  سالمتی  خودم  خطای  سبب  به  و در استخوانهایم  نیست  تو صحتی غضب
  ، به  است شده   و مقروح  متعفن  من جراحات5 . تر شده  سنگین  از طاقتم  گران بار مثل.   است گذشته
 . کنم  تردد می کنان تم روز ما یتمام.  ام  شده  منحنی نهایت  و بی پیچم  خود می به6 .  من  حماقت سبب

  نهایت  و بی حس  بی من8 .  نیست  صحتی  و در جسد من  است  پر شده  از سوزش زیرا کمر من7
  . زنم  می  خود نعره  دل از فغان و  ام  شده کوفته

 .باشد  نمی  از تو مخفی  من های  و ناله  در مد نظر تو است  من  خداوند تمامی آرزوی ای9  
 از   و رفیقانم دوستان11 .  نیست  نیز با من و نور چشمانم   است  رفته  از من طپد و قوتم  می  من دل10

   دارند دام  قصد جانم  که آنانی12. اند  دور ایستاده  من ایستند و خویشان  برکنار می  من بالی
  .کنند می را تفکر   روز حیله مامگویند و ت انگیز می  فتنه  سخنان گسترند و بداندیشانم می

   کسی و مثل14 .د خود را باز نکن  دهان  که ؛ و مانند گنگم شنوم  کر نمی  مثل و اما من13  
 خداوند انتظار تو را   ای زیرا که15.  نباشد  حجتی  در زبانش  که شنود و کسی  نمی  که ام گردیده

   نمایند و چون  شادی ادا بر من مب ام  گفته چونکه16 . داد  خواهی  جواب  خدایم  یهوه تو ای.  کشم می
   من  روی  پیش  همیشه  من و درد ام  شده  نصب  افتادن  برای زیرا که17 . تکبر کنند  بلغزد بر من پایم
 و   زنده اما دشمنانم19 .  هستم  خود غمگین  و از خطای نمایم  خود را اخبار می زیرا گناه18 . است

   من  به  نیکی  عوض  به  که و آنانی20 نمایند بسیارند،  می  بغض  من بر سبب  بی  که زورآورند و آنانی
  . کنم  می  را پیروی زیرا نیکوییورزند   می  عداوت بر من. رسانند  می بدی

   تعجیل  من  اعانت و برای22 ،  دور مباش  از من  من  خدای ای.  منما  مرا ترکخداوند  ای21  
  .  هستی  من  نجات  که  خداوندی فرما، ای
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  مزمور داود.   ساالر مغنیان  یدوتون برای

 خود را  دهان.   خطا نورزم  زبانم  کرد تا به  خواهم  خود را حفظ  راههای گفتم39    

 و از   و خاموش  بودم  گنگ من2.  ست ا  من  شریر پیش  که ، مادامی  داشت  خواهم  نگاه  لجام به
  کردم  تفکر می چون.  شد  گرم  در اندرونم دلم3 . آمد  حرکت  به  و درد من  کردم  نیز سکوت نیکویی
 ساز و   معلوم  مرا بر من اجلخداوند   ای4.   گفتم  خود سخن  زبان  به پس.  گردید  افروخته آتش

   وجب  یک  را مثل  روزهایم اینک5.   هستم  قدر فانی  چه  تا بفهمم  چیست  را که مقدار ایامم
 .  شد، ساله ر داده قرا  بطالت  محض یقینا هر آدمی.   است  در نظر تو هیچ ام  زندگانی و ای ساخته

داند  کند و نمی  می ذخیره. گردد  می  مضطرب  بطالت کند و محض  رفتار می  در خیال  انسان اینک6
  .واهد برد خ  تمتع  از آن  که کیست
   گناهانم مرا از همه8 .باشد  بر تو می  من؟ امید  باشم منتظر  چه  برایخداوند   ای نو اآل7  
 را   تو این  زیرا که  خود را باز نکردم  و زبان  بودم  گنگ من9 .  عار مگردان اهالن و مرا نزد ج برهان
 را   انسان چون11 . شوم  می  تلف  تو من  دست  ضرب از  بردار زیرا که  خود را از من بالی10.  ای کرده
   محض انسانیقینا هر .  گذاری  بید می  او را مثل ، نفایس کنی  می  عتابها تأدیب به   گناهش  سبب به

   ساکت  و از اشکهایم  بده  گوش  فریادم  مرا بشنو و به  دعایخداوند  ای12 . ، ساله  است بطالت
)  خشم ( یرو13 . خود  پدران  جمیع  مثل  هستم ل در نزد تو و نزی  هستم  غریب  من ، زیرا که مباش

  .  گردم  و نایاب  کنم  رحلت  از آنکه  قبل  شوم  تا فرحناک  بگردان خود را از من
  

  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

و 2.  شنید، فریاد مرا  شده  مایل  من ، و به ام  کشیدهخداوند  انتظار بسیار برای40    

   را مستحکم ، قدمهایم  گذاشته  بر صخره را  برآورد و از گل لجن و پایهایم  هالکت مرا از چاه
   را بینند ترسان  این  چون بسیاری.  ما را  حمد خدای  گذارد یعنی  در دهانم  تازه و سرودی3 .گردانید

  لم ظا  متکبران  دارد و به توکلخداوند  بر   که  کسی خوشابحال4 . خواهند کرد  توکلخداوند، بر  شده
  .شود ن  مایل  دروغ و مرتدان
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 ما   برای  که  و تدبیرهایی ای  تو کرده  که  عجیب  کارهای  بسیار است  ما چه  خدای  یهوه ای5  
  ، از حد شمار زیاده  بکنم  کرد، اگر آنها را تقریر و بیان  نتوان در نزد تو آنها را تقویم.  ای نموده
   گناه  و قربانی قربانی سوختنی.   کردی مرا باز اما گوشهای.   نداشتی  رغبت  و هدیه در قربانی6.  است

در بجا 8 .  است  شده  نوشته  من  درباره در طومار کتاب!  آیم  می اینک«:   گفتم آنگاه7 . تیرا نخواس
  ».  است  من  دل  تو در اندرون  و شریعت دارم  می  رغبت  من  خدای  تو ای  اراده آوردن
 و تو   داشت  خود را باز نخواهم  لبهای اینک.  ام داده   بشارت  عدالت  به  بزرگ در جماعت9  

.  ام  کرده بیان تو را   و نجات امانت.  ام  نداشته  خود مخفی  تو را در دل عدالت10 . دانی  میخداوند  ای
   خود را از من لطفخداوند     تو ای پس11 . ام  نکرده  پنهان  بزرگ  جماعت و راستی تو را از رحمت
. کند  می  بیشمار مرا احاطه  بالیای زیرا که12 .ند ک  و راستی تو دائما مرا محافظت رحمت. رباز مدا
   من  و دل  است  زیاده  سر من از مویهای.  دید توانم  نمی  که  حدی  به  است  دور مرا گرفته گناهانم

  .  است  کرده مرا ترک
.  فرما  تعجیل  من  اعانت بهخداوند    ای.   بده ، مرا نجات  فرموده مرحمتخداوند   ای13  

   در بدی من  که  شوند، و آنانی  و شرمنده  دارند، جمیعا خجل  من  جان  قصد هالکت  که آنانی14
   سبب گویند، به  می هه  هه  بر من  که آنانی15 . و رسوا گردند  برگردانیده  عقب  دارند، به رغبت
   نجات  که  نمایند و آنانی  تو در تو وجد و شادی  طالبان جمیعو اما 16 . شوند  حیران  خویش خجالت

 و   و فقیر هستم  مسکین و اما من17 .  است بزرگخداوند    دارند، دائما گویند که تو را دوست
  .، تأخیر مفرما  من  خدای ای.   هستی  من دهنده  و نجات تو معاون. کند  تفکر می  من خداوند درباره

  
  مزمور داود.   مغنیان ساالر برای

  را در روز بال خالصی او خداوند .کند  فقیر تفکر می  برای  که سی ک خوشابحال41    

 خواهد   مبارک او در زمین.   خواهد داشت  خواهد کرد و زنده  او را محافظتخداوند2 .خواهد داد
 تأیید خواهد   بستر بیماریاو را برخداوند 3 . کرد  نخواهی  تسلیم  دشمنانش ی آرزو بود و او را به

  . گسترانید  خواهی اش  در بیماری او را تمامی خوابگاه. نمود
 ». ام  ورزیده  تو گناه  زیرا به  مرا شفا بده جان.  نما  رحم  بر منخداوند  ای«:   گفتم من4  

   دیدن  اگر برایو6 . شود  او گم  بمیرد و نام  کی هگویند ک  می  سخن  بدی  به  من  درباره دشمنانم5
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 را   رود آن بیرون  چون. کند  می  را جمع  در خود شرارت گوید و دلش  می  باطل  بیاید، سخن من
 اندیشند،  می  بدی  من کنند و درباره  می  نمامی  با یکدیگر بر من  خصمانم و جمیع7 .کند  می شایع

و 9 ». نخواهد برخاست دیگر   است  خوابیده  که و حال.   است  شده  بر او ریخته  مهلک ای حادثه « که8
   خود را بر من  پاشنهخورد،  مرا نیز می  نان  که داشتم  بر او اعتماد می  که  من  خالص  دوست آن

  .بلند کرد
  از این11.   رسانم  بدیشان دار تا مجازات، مرا برپا ب  فرموده  رحم  بر منخداوندو اما تو ای 10  

   کمالم  سبب و مرا به12 .نماید  فخر نمی  بر من  دشمنم ه زیرا ک  داری  رغبت ن در م  که دانم می
   متبارک  اسرائیل  خدای یهوه13 . نمود  خواهی  دائما قائم  خویش حضور  و مرا به ای  نموده مستحکم

  .  و آمین آمین.  ابد  تا به از ازل. باد
  

   قورح  بنی قصیده.   ساالر مغنیان برای

  من   خدا جان  ای  دارد، همچنان  اشتیاق  شدت  آب  نهرهای  آهو برای نانکهچ42    

  . تو دارد  شدید برای اشتیاق
.   حضور خدا حاضر شوم  و به ایم بی  کی  حی، که  خدای  تشنه  خداست  تشنه  من جان2  

  چون4 »؟ تو کجاست  خدای«: گفتند ا می روز مر  تمامی بود، چون  می  من  نان  روز و شب اشکهایم3
   خانه  را به  و ایشان رفتم  می  با جماعت چگونه.  ریزم  خود را بر خود می ، جان آورم  را بیاد می این

  .  عید کنندگان  در گروه و تسبیح   آواز ترنم ، به کردم  می خدا پیشروی
 او  امید دار زیرا که؟ بر خدا  ای  گشته  پریشان  و چرا در من ای  شده  چرا منحنی  جانم ای5  
  .  گفت  او باز حمد خواهم  روی ت نجا را برای
 کرد، از   یاد خواهم دن ار زمین تو را از  بنابراین.  شد  منحنی  در من ، جانم  من  خدای ای6  
 خیزابها و   تو؛ جمیع دهد از آواز آبشارهای  ندا می  لجه  به لجه7 .غر مص  و از جبل  حرمون کوههای
 خود را خواهد فرمود، و در شب سرود او  رحمتخداوند در روز 8 .  است  گذشته  تو بر من یاموجه
   چرا مرا فراموش  من  صخره ای«:  ام  خدا گفته به9 .  من  حیات  بود و دعا نزد خدای خواهد با من
   در استخوانهایم گی کوبید  به دشمنانم10» ؟  تردد بکنم کنان  ماتم  دشمن  ظلم  سبب ؟ چرا به ای کرده

  »؟  تو کجاست خدای«: گویند را می م  روزه  همه کنند، چونکه  می مرا مالمت
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 او  ؟ بر خدا امید دار زیرا که ای  گشته  پریشان  و چرا در من  شده  چرا منحنی  من  جان ای11  
  .  است  من  و خدای  من  روی  نجات ، که  گفت را باز حمد خواهم

  

 فرما و از مرد   فیصل رحم  بی  مرا با قوم  و دعوای  کن مرا داوری خدا  ای43    

  ؟ چرا به چرا مرا دور انداختی.   هستی  من  قوت زیرا تو خدای2 .  ده  مرا خالصی گر و ظالم حیله
  ؟  تردد بکنم  کنان  ماتم  دشمن  ستم سبب

 تو  های  تو و مسکن مقدس  کوه   نمایند و مرا به  تا مرا هدایت نور و راستی خود را بفرست3  
  و تو را ای.   است  من  سرور و خرمی  که  خدایی ، بسوی  رفت  خدا خواهم  مذبح  به آنگاه4 .رسانند

  . خواند  خواهم  تسبیح  با بربط  من خدا، خدای
  که؟ امید بر خدا دار زیرا  ای  گشته  پریشان ؟ و چرا در من ای  شده  چرا منحنی  من  جان ای5  

  .  است  من  و خدای  من  روی  نجات ، که  گفت او را باز حمد خواهم
  

   قورح  بنی قصیده.   ساالر مغنیان برای

  اند، از کاری  ما، ما را خبر داده  و پدران ایم  خود شنیده  گوشهای  خدا به ای44    

، اما   کردی ها را بیرون  خود امت  دست تو به2 . ای  کرده  سلف  و در ایام یشان ا  در روزهای که
 شمشیر خود   به زیرا که3 . ختی را منتشر سا ، اما ایشان  کردی قومها را تباه.   نمودی  را غرس ایشان
 تو و بازو و نور   راست  دست  نداد بلکه  را نجات  ایشان ایشان  را تسخیر نکردند و بازوی زمین
  .  خرسند بودی زیرا از ایشان. تو  روی

 خود را   مدد تو دشمنان به5 . امر فرما  یعقوب  برنجات ، پس  هستی  من  خدا تو پادشاه ای4  
   خود توکل زیرا بر کمان6 .  ساخت  خواهیم  را پایمال خویش   تو مخالفان  نام  افکند و به خواهیم
 و   دادی صی ما خال  تو ما را از دشمنان بلکه7 . نخواهد داد  مرا خالصی  شمشیرم و  داشت نخواهم
  تسبیح ابد   تو را تا به  کرد و نام تمامی روز بر خدا فخر خواهیم8 .  ساختی  ما را خجل مبغضان
   ما بیرون با لشکرهای و  ای  و رسوا ساخته  تو ما را دور انداخته ن اآل لیکن9 .  خواند، ساله خواهیم

 .کنند  می  تاراج  خویشتن ا برای م و خصمان  ای  ساخته  روگردان  دشمن و ما را از پیش10 . آیی نمی
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 . ای  ساخته ها پراکنده  امت یان و ما را در م ای  کرده  تسلیم  خوراک  برای  گوسفندان ما را مثل11
 ما عار  ما را نزد همسایگان13 .  نبردی  نفع  ایشان  و از قیمت بها فروختی  خود را بی قوم12

  المثل ها ضرب  امت ما را در میان14 . گرداگرد مایند  که د آنانی نز  و سخریه اهانت.  گردانیدی
  جالت و خ  است  در نظر من  روزه  همه  من و رسوایی15 ها؛  قوم ان سر در می ، جنبانیدن ای ساخته
  .  گیرنده  و انتقام  دشمن ز روی، ا گو و فحاش از آواز مالمت16 ،  است  مرا پوشانیده رویم

  دل18.   نورزیدیم  و در عهد تو خیانت  نکردیم اما تو را فراموش.  شد بر ما واقع   همه این17  
 اژدرها  هرچند ما را در مکان19 . نورزید  تو انحراف  ما از طریق  برنگردید و پایهای  عقب ما به

  خود ست و د  نکردیم  خود را هرگز فراموش  خدای نام20 .  پوشانیدی  موت  سایه  و ما را به کوبیدی
 را   قلب  خفایای نخواهد کرد؟ زیرا او  را غوررسی آیا خدا این21 .  غیر برنیفراشتیم  خدای را به
.  شویم  می  شمرده  ذبح  گوسفندان  و مثل شویم  می  روز کشته  خاطر تو تمامی  به هر آینه22 .داند می
 خود را  چرا روی24 . ابد دور مینداز ه و ما را تا ب؟ برخیز ای چرا خوابیده!  بیدار شوخداوند  ای23

   و شکم ت اس  شده  خم  خاک  ما به  جان زیرا که25؟   کردی  ما را فراموش  و تنگی  و ذلت پوشانیدی
  .  ده  خود ما را فدیه  ما برخیز و بخاطر رحمانیت  اعانت  جهت به26 .  چسبیده  زمین ما به

  
   سرود حبیبات.  قورح  بنی قصیده.  بر سوسنها  ساالر مغنیان برای

  زبان.  گویم  می  پادشاه انشاء خود را درباره. جوشد  نیکو می  کالم  به  من دل45    

  .  ماهر است  کاتب  قلم من
، خدا تو را  بنابراین.   است  شده  تو ریخته  بر لبهای  و نعمت آدم  از بنی تر هستی تو جمیل2  
   و کبریایی  جالل  خود ببند، یعنی  جبار شمشیر خود را بر ران ای3 .باد تا ابداآل  است  ساخته مبارک
  ؛ و دست  و عدالت  و حلم  راستی  جهت  شو به ، غالب  خود سوار شده  کبریایی و به4.  را خویش
  افتند و به ها زیر تو می  تیز تو امت  تیرهای به5 .  تو خواهد آموخت  را به ترسناک   چیزهای راستت

  .رود  فرو می شمنان پادشاه د دل
 را  عدالت7 .  تو است  سلطنت  عصای استی ر ؛ عصای باد است تو تا ابداآل  خدا، تخت ای6  
شتر از  بی  شادمانی  روغن  تو تو را به ، خدا، خدای بنابراین.   داشتی  را دشمن  و شرارت دوست
 تارها   به  که  عاج ، از قصرهای  است لیخه تو مر و عود و س  رختهای همه8 .  است  کرده  مسح رفقایت
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   در طالی  راستت  دست  به ملکه.  تو هستند  نجیب  از زنان  پادشاهان دختران9 .ند ساخت تو را خوش
 را   پدرت  خود و خانه  خود را فرادار، و قوم  و گوش  دختر بشنو و ببین ای10 .  است اوفیر ایستاده

و 12.  نما  او را عبادت  پس  تو بشود، زیرا او خداوند تو است  جمال  مشتاق تا پادشاه11 ،  کن فراموش
  . رضامندی تو را خواهند طلبید وم ق ، و دولتمندان دختر صور با ارمغانی

   لباس به14 .  است  او با طال مرصع و رختهای   مجید است  تماما در اندرون دختر پادشاه13  
.  خواهند شد  نزد تو آورده  وی  او در عقب  همراهان های باکره. ودش  حاضر می طرازدار نزد پادشاه

   پدرانت  عوض به16.  خواهند شد  داخل  قصر پادشاه شوند و به  می  آورده  و خوشی  شادمانی به15
 دهرها   تو را در همه نام17 . ساخت   خواهی  سروران  را بر تمامی جهان  خواهند بود و ایشان پسرانت
  .باد تا ابداآل ها تو را حمد خواهند گفت  قوم پس.  کرد واهمذکر خ

  
    برعالموت قورح سرود بنی.   ساالر مغنیان برای

  پس2 .شود  می  فورا یافت در تنگیها  که ، و مددکاری  ماست خدا ملجا و قوت46    

   آبهایش اگر چه3 . آید  لرزش وهها در قعر دریا به گردد و ک  مبدل  جهان  ترسید، اگر چه نخواهیم
  .  گردند، ساله  متزلزل سرکشی آن آیند و کوهها از   جوش  کنند و به آشوب
 '  اعلی  حضرت  قدوس  و مسکنسازد  می  شهر خدا را فرحناک هایش  شعبه  که  است نهری4  

 .  صبح  خواهد کرد در طلوع اعانتخدا او را .  نخواهد خورد  جنبش  پس  اوست خدا در وسط5 .را
 . گردید  گداخته  جهان پس. ا داداو آواز خود ر.  گردیدند  زدند و مملکتها متحرک ها نعره امت6
  .  بلند ما، ساله  قلعه  یعقوب ، و خدای  با ماست  صبایوت یهوه7

او جنگها را تا 9.  پیدا نمود  خرابیها در جهان ه چ  کنید، که  را نظارهخداوند  بیایید کارهای8  
   آتش ها را به کند و ارابه  می  را قطع شکند و نیـزه  را می دهد؛ کمان  می  تسکین ن جها اقصای

  .سوزاند می
   خواهم ، متعال  و در جهان ها، متعال  امت ؛ در میان  خدا هستم  من بازایستید و بدانید که10  

  .  بلند ما، ساله  قلعه  یعقوب  و خدای  با ماست  صبایوت یهوه11. شد
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   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان یبرا

زیرا 2.  برآورید  بانگ  آواز شادی  بهنزد خدا.  زنید ها دستک  امت  جمیع ای47    

 خواهد  ها را در زیر ما مغلوب قوم3 .  بزرگ  خدای  و بر تمامی جهان  است  و مهیب متعالخداوند 
  ب یعقـو  جاللت  ما خواهد برگزید یعنی برای ما را  میـراث4 . ما ها را در زیر پایهای  طایفه و ساخت
  . دارد، ساله  می  دوست را که

   بخوانید، خدا را تسبیح تسبیح6 . آواز کرنا بهخداوند ؛   است  آواز بلند صعود نموده خدا به5   
  هب.   است  تمامی جهان زیرا خدا پادشاه7 . بخوانید  ما را تسبیح ، پادشاه بخوانید تسبیح. بخوانید

 .  است  خود نشسته  قدس ا بر تختخد. کند  می ها سلطنت خدا بر امت8 .انید بخو  تسبیح خردمندی
او بسیار .   خداست  از آن  جهان  سپرهای اند زیرا که  شده  جمع  ابراهیم  خدای ها با قوم  قوم سروران9

  .باشد  می متعال
  

   قورح سرود و مزمور بنی

   مقدس  و در کوه ما  مجید، در شهر خدای نهایت بی و   است  بزرگخداوند48    

  ، قریه  شمال ، در جوانب  صهیون  کوه  است  جهان  تمامی  و شادی اش  در بلندی جمیل2.  خویش
   جمع  پادشاهان زیرا اینک4.   است  بلند معروف  ملجای  به  آن خدا در قصرهای3 .  عظیم پادشاه

 .، فرار کردند  افتاده و در حیرت.  گردیدند  دیدند متعجب  چون شانای5 . درگذشتند شدند، و با هم
  ترشیش  تو کشتیهای7. زاید  می  که  زنی  گردید و درد شدید مثل  در آنجا مستولی  بر ایشان لرزه6

، در شهر   صبایوت یهوه ، در شهر ایم  دیده ، همچنان  بودیم  شنیده چنانکه8 .  شکستی  باد شرقی را به
 تو تفکر   خدا در رحمت ای9 . ، ساله  خواهد ساخت باد مستحکمآل را تا ابدا  ما؛ خدا آن ایخد

  نیز تا اقصای  تو  تسبیح ، همچنان  تو است  نام  خدا چنانکه ای10 . تو  هیکل ، در اندرون ایم کرده
 وجد   یهودا به نکند و دخترا  می  شادی  صهیون کوه11.   پر است دالت تو از ع  راست دست.  زمین
 را   وی و برجهای  کنید و گرداگرد او بخرامید  را طواف صهیون12.  تو  داوریهای  سبب آیند، به می

   را اطالع  آینده  کنید تا طبقه  تأمل  بنهید و در قصرهایش  حصارهایش  خود را به دل13 .بشمارید
  . خواهد نمود  هدایت  موت را تا بهباد و ما  تا ابداآل  ماست  خدا، خدای زیرا این14 .دهید
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   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان برای

   را گوش  این  مسکون ربع   سکنه ای جمیع!  را بشنوید ها این  تمامی قوم ای49    

راند و تفکر   می  سخن  حکمت  به زبانم3 ! جمیعا  و فقیران  دولتمندان ای!   و خواص  عوام ای2 !گیرید
  . گشایم  می  را بر بربط  خویش معمای.  گیرم  فرا می  مثلی  خود را به گوش4 .  است نت فطا  من دل

 بر   که آنانی6 کند؛  می  مرا احاطه هایم  پاشنه گناه ، چون  باشم  بال ترسان چرا در روزهای5  
 برادر  ی هرگز برا  کس هیچ7 .نمایند  فخر می  خویش  توانگری  خود اعتماد دارند و بر کثرت دولت

 و  ستبها  گران  ایشان  جان زیرا فدیه8 . خدا نخواهد بخشید  او را به  نخواهد داد و کفاره خود فدیه
   حکیمان بیند که زیرا می10. باد و فساد را نبیند بماند تا ابداآل تا زنده9  رسید توان  نمی ابدا بدان

. کنند  می  ترک  دیگران  دولت خود را برایگردند و  می  هالک  با هم  و ابلهان میرند و جاهالن می
  دور؛ و نامهای  دوربه  ایشان  باشد و مسکنهای  دائمی  ایشان های  خانه  که  است  این  ایشان فکر دل11

   که  است  بهایم  مثل ماند، بلکه  نمی  باقی  در حرمت  انسان لیکن12 .نهند  خود می خود را بر زمینهای
 را   ایشان خن س  ایشان  و اعقاب  است  ایشان ، جهالت  ایشان  طریقه ینا13 .شود  می هالک

کند و   می  را شبانی  ایشان شوند و موت  می  رانده  در هاویه  گوسفندان مثل14 . پسندند، ساله می
 خواهد شد تا   پوسیده  در هاویه  ایشان  خواهند کرد و جمال  حکومت  بر ایشان  راستان صبحگاهان

 مرا خواهد  یرا که خواهد داد ز  نجات  هاویه دست  مرا از  خدا جان لیکن15 . نباشد  آن  برای نیمسک
  . ، ساله گرفت

  زیرا چون17 ! شود  او افزوده  خانه  دولتمند گردد و جالل  کسی ، چون  مباش  ترسان پس16  
 خود،  زیرا در حیات18 . تف او فرو نخواهد ر  در عقب  نخواهد برد و جاللش  از آن بمیرد، چیزی

   طبقه  به لیکن19. ستایند  ترا می ، مردم کنی  می  بر خود احسان خواند؛ و چون  می  را مبارک خویشتن
   و فهم  است  در حرمت  که انسانی20 . ابد نخواهند دید  نور را تا به  که  خود خواهد پیوست پدران

  .شود  می  هالک  که  است  بهایم ندارد، مثل
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   مزمور آساف

. خواند  می  مغربش  تا به  آفتاب لع را از مط کند و زمین  می  تکلم خدا، خدا یهوه50    
 نخواهد  آید و سکوت  ما می خدای3 .  است  نموده ، خدا تجلی  است ی زیبای  کمال  که از صهیون2

 را از باال  آسمان4 .بود خواهد   شدید گرداگرد وی انبلعد و طوف  او می  روی  پیش آتش. نمود
ا با  عهد ر  کنید، که  جمع مقدسان مرا نزد من«5 : کند  خود را داوری  را، تا قوم خواند و زمین می
  . ، ساله  زیرا خدا خود داور است او خبر خواهند داد، و آسمانها از انصاف6 ».اند  بسته  قربانی  به من

 تو   خدا، خدای  که م ده  شهادت  تا برایت  اسرائیل ، و ای  گویم  بشنوتا سخن  من  قوم ای«7  
  وختنی تو دائما در نظر من س های  و قربانی کنم  نمی  تو را توبیخ هایت  قربانی درباره8 .  هستم من

  از آن   جنگل  حیوانات  جمیع زیراکه10 . تو  از آغل  بزی  و نه گیرم می تو ن  از خانه ای گوساله9 . است
 صحرا   و وحوش مشناس  کوهها را می  پرندگان همه11. باشند  می  کوه  بر هزاران  که ایمیمنند و به
   من  از آن  آن  و پری ون مسک ، زیرا ربع دادم  تو را خبر نمی بودم  می اگر گرسنه12 . حاضرند نزد من
، و   تشکر را بگذران نی خدا قربا برای14؟   بزها را بنوشم  و خون  را بخورم  گاوان آیا گوشت13 . است

 و   دهم صی تا تو را خال  مرا بخوان  در روز تنگی پس15.  وفا نما  اعلی  حضرت  را به ش خوی نذرهای
  ». مرا تمجید بنمایی

   و عهد مرا به  کنی  مرا بیان  فرایض  که  کار است ترا چه«: گوید  شریر خدا می و اما به16  
.  ای سر خود انداخته  مرا پشت  و کالم ای  داشته  نفرت و از تأدیب ت چونکه17 ؟ د بیاوری خو زبان

   شرارت  خود را به دهان19 .  است  تو با زناکاران  و نصیب  او را پسند کردی  دزد را دیدی چون18
   و درباره  رانی  ضد برادر خود سخن  تا به ای نشسته20 .کند  می  را اختراع  حیله زبانت و  ای گشوده

   مثل  من  که  بردی  گمان پس.   نمودم  سکوت  و من  را کردی این21 .  گویی  غیبت ر مادر خویشپس
  ای22 . نهاد  خواهم  ترتیب  نظر تو به  را پیش و این.  کرد  خواهم  تو را توبیخ لیکن.  تو هستم
   قربانی هر که23 . نباشد ای  و رهاننده ا را بدرممبادا شم!  تفکر کنید  خدا، در این کنندگان فراموش

   نشان  وی  خدا را به  سازد، نجات  خود را راست  طریق کند، و آنکه تشکر را گذراند مرا تمجید می
  ». داد خواهم
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   نزد او آمد  بتشبع  به  بعد از در آمدنش  نبی  ناتان  که مزمور داود وقتی.   ساالر مغنیان برای

  أفت ر  کثرت  حسب  فرما؛ به  رحم د بر من خو  رحمت  حسب  خدا به ای51    

.   مرا طاهر کن  و از گناهم  و شو ده  شست  کلی  به مرا از عصیانم2 . را محو ساز  گناهانم خویش
 تو   تو و به به4 .  است  در نظر من  همیشه  گناهم و کنم  می  خود اعتراف  معصیت  به  من زیرا که3

   و در داوری  گردی  خود مصدق ، تا در کالم ام  را کرده  بدی  تو این، و در نظر  ورزیده تنها گناه
  .  شوی'  مزکی خویش
 راستی   به اینک6 . گردید  آبستن  من  به  در گناه  و مادرم  شدم  سرشته  در معصیت اینک5  
 تا طاهر   کن مرا با زوفا پاک7 . بیاموز  من ه ب  من  را در باطن  حکمت پس.   هستی  راغب در قلب

 تا   بشنوان  من  را به  و خرمی شادی8 .  سفیدتر گردم  تا از برف شو کن و  مرا شست.  شوم
 مرا محو   خطایای  و همه  بپوشان  خود را از گناهانم روی9 . وجد آید  به ای  کوبیده  که ییاستخوانها

مرا از حضور خود 11.  بساز  تازه  در باطنم  مستقیم  و روح  بیافرین  طاهر در من  خدا دل ای10 . کن
 آزاد مرا   روح  و به  باز ده  من  خود را به شادی نجات12 . مگیر  خود را از من  قدوس  روحمینداز، و
   تو بازگشت  بسوی کاران  داد، و گناه  خواهم  تعلیم  خطاکاران  تو را به  طریق آنگاه13. تأیید فرما

   عدالت  به تا زبانم!   هستی  من  نجات  خدای  که  خدایی ای!   ده اتمرا از خونها نج14. خواهند نمود
   را دوست زیرا قربانی16 . تو را اخبار نماید  تسبیح بانم را بگشا تا ز خداوندا لبهایم15.  نماید تو ترنم
خدایا .  ت اس  شکسته  خدا روح های قربانی17.   را پسند نکردی قربانی سوختنی.  دادم  واال می نداشتی

و  فرما   احسان  رضامندی خود بر صهیون به18 . شمرد  را خوار نخواهی و کوبیده   شکسته دل
   راضی  سوختنی تمام های  و قربانی  عدالت های  از قربانی آنگاه19 . را بنا نما  اورشلیم حصارهای

  . تو خواهند گذرانید ها بر مذبح  شد و گوساله خواهی
  
  
  
  
  
  

  پنجاه و یکمفصل / مزامیر کتاب



839 

 داود   که ، گفت  را خبر داده  آمد و شاؤل  ادومی  دوآغ  که  داود وقتی قصیده.  ر مغنیان ساال برای
    رفت  اخیملک  خانه به

 تو  زبان2 .  است  باقی  خدا همیشه؟ رحمت کنی  فخر می  جبار چرا از بدی ای52    

  داری  می  بیشتر دوست یکویی را از ن بدی3 ! ساز  حیله  تیز، ای  استره کند، مثل  می  را اختراع شرارت
  !باز  حیله  زبان ، ای داری  می  را دوست  مهلک  سخنان همه4.  ، ساله  گویی  را زیادتر از راست و دروغ
   تو خواهد کند و ریشه ، از مسکن  خواهد کرد و تو را ربوده  ابد هالک خدا نیز تو را تا به5  

  هان«7 :هند ترسید و بر او خواهند خندید، خوا  را دیده این  عادالن6 . ، ساله  زندگان تو را از زمین
بدی  کرد و از   خود توکل  دولت  کثرت  به  ننمود بلکه  خویش  خدا را قلعه  که  است  کسی این

  ».  خود را زورآور ساخت خویش
  .بادداآل تا اب دارم  می  خدا توکل  رحمت به.   خدا هستم  سبز در خانه  زیتون  مثل و اما من8  
 کشید   تو را خواهم و انتظار نام.  ای  را کرده ، زیرا تو این  گفت  حمد خواهم تو را همیشه9  

  .  تو نیکوست زیرا نزد مقدسان
  

   داود قصیده.  اوتار  بر ذوات  ساالر مغنیان برای

  وه مکر ، شرارت فاسد شده.   نیست  خدایی گوید که  خود می  در دل احمق53    

  .  نیست د و نیکوکاریان کرده
  همه3.   هست  خدایی  و طالب  فهیم که تا ببیند   نظر انداخت آدم  بر بنی خدا از آسمان2  
  معرفت  بی آیا گناهکاران4 .  نی  هم  یکی  نیست نیکوکاری. اند  فاسد گردیده ، با هم  مرتد شده ایشان

   ترسان  سخت آنگاه5 خوانند؟  خدا را نمیخورند و  می  نان خورند چنانکه  مرا می  قوم هستند که
آنها را .  پاشید  تو را از هم  کننده  محاصره زیرا خدا استخوانهای.  نبود  ترس  هیچ  که شدند، جایی

  .  است  را رد نموده ا خدا ایشان زیر ای  ساخته خجل
 را   خویش وم خدا اسیری ق  که وقتی. شد  ظاهر می  از صهیون  اسرائیل  نجات  که کاش6  

  . خواهد کرد  شادی مود و اسرائیل وجد خواهد ن برگرداند، یعقوب
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، گفتند آیا داود   آمده  نزد شاؤل  زیفیان  که  اوتار وقتی  داود بر ذوات قصیده.   ساالر مغنیان برای
  کند  نمی نزد ما خود را پنهان

  ای2.  نما  داوری  بر من  خویش  قوت  و به  بده  خود مرا نجات  نام  خدا به ای54    

  اند و ظالمان  برخاسته  ضد منزیرا بیگانگان به3.  بگیر  را گوش  زبانم  مرا بشنو و سخنان خدا دعای
.   است  خدا مددکار من اینک4.  اند، ساله  دارند؛ و خدا را در مد نظر خود نگذاشته  من قصد جان
 راستی خود  به.  خواهد برگردانید  من  را بر دشمنان بدی5 .  است  من  جان ز تأیید کنندگانخداوند ا

  حمد خواهمخداوند    تو را ای  گذرانید و نام  نزد تو خواهم  تبرعی های قربانی6 .  را بکن  ایشان ریشه
   نگریسته  بر دشمنانم  من ، و چشم ای  داده  تنگیها مرا خالصی  از جمیع چونکه7 ،  زیرا نیکوست گفت
  . است

  
  اوتار   داود بر ذوات قصیده.   ساالر مغنیان یبرا

   من به2 !  مکن  پنهان  من ود را از تضرع بگیر و خ  گوش  من  دعای  خدا به ای55    

 و  از آواز دشمن3  کنم  می  و ناله فکر خود متحیرم در ت زیرا که!  فرما  فراگیر و مرا مستجاب گوش
 در   من دل4 .کنند  جفا می  بر من ند وبا خشمانداز  می من بر   ظلم  شریر، زیرا که  ظلم  سبب به

.   است  در آمده  من  و لرز به ترس5.   است  افتاده  بر من  موت کند، و ترسهای  می  و تاب  پیچ اندرونم
،  رواز کردهبود تا پ  کبوتر می  مرا بالها مثل  که  کاش و گفتم6 .  است  مرا در گرفته  هولناک تیوحش
  شتافتم می8.   ، ساله گزیدم ، و در صحرا مأوا می پریدم  دور می  بجای هرآینه7 . یافتم  می راحتاست

  . شدید  از باد تند و از طوفان ی پناهگاه بسوی
   و جنگ  ظلم در شهر  نما زیرا که  را تفریق  و زبانهایشان  کن  خداوند آنها را هالک ای9  
 .باشد  می  در میانش  مشقت و کنند و شرارت  می  گردش ایش بر حصاره روز و شب10.  ام دیده

 مرا   نبود که زیرا دشمن12 .شود  دور نمی هایش  از کوچه یله و جور و ح  است  وی فسادها در میان11
خود را از نمود؛ واال   می  سربلندی  بر مـن  نبود که  من ؛ و خصم کردم  می کرد واال تحمل  می مالمت

  که14 !  من  صدیق  و دوست  یار خالص یا!   مرد نظیر من  ای  تو بودی بلکه13 ، ساختم می   پنهان وی
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   بر ایشـان موت15 . خرامیدیـم  می  خدا در انبـوه  خانه  و به کردیم  می  شیرین با یکدیگر مشورت
  .  است  ایشان میان و در   ایشان های  در مسکن زیرا شرارت.  بگـور فـرو روند  آیـد و زنـده ناگهـان
 و   و صبح شامگاهان17 . خواهد داد مرا نجاتخداوند  و   کنم  نزد خدا فریاد می و اما من16  

 بود،   شده  بر من  که  را از جنگی جانم18 . و او آواز مرا خواهد شنید کنم  می  و ناله ظهر شکایت
 را  خدا خواهد شنید و ایشان19 .کردند ی م  مقاومت  با من سیاریزیرا ب.   است  داده  فدیه بسالمتی
 و از خدا  دیلها نیست تب  در ایشان زیراکه.  ، ساله  است  نشسته  از ازل  خواهد داد، او که جواب
 .  است  را شکسته ، و عهد خویش ه دراز کرد  خویش اندیشان  خود را بر صلح دست20 .ترسند نمی

   شمشیرهای  لیکن نتر از روغ  چرب سخنانش.   است  جنگ  دلش ، لیکن سخنان چرب زبانش نرم21
  ذاشت ابد نخواهد گ او تا به.  خواهد داد  بسپار و تو را رزقخداوند   خود را به نصیب22 .  است برهنه
  مردمان.  آورد  فرو خواهی  هالکت  چاه  را به  خدا ایشان و تو ای23 . خورد  جنبش  مرد عادل که

  .  داشت  خواهم  بر تو توکل  من لیکن.  نخواهند کرد  خود را نیمه  روزهایساز، ریز و حیله خون
  

 او را در   فلسطینیان  که  داود وقتی مکتوم.   در بالد بعیده  ساکت  بر فاخته  ساالر مغنیان برای
  جت گرفتند

  تمامی. کند  می  تعاقب  شدت  مرا به  انسان  فرما، زیرا که  رحم  خدا بر من ای56    

  زیرا که. کنند  می  تعاقب  شدت  تمامی روز مرا به خصمانم2. یدنما  می ، مرا اذیت  کرده روز جنگ
  .  داشت  خواهم  بر تو توکل ، من  شوم  ترسان  که هنگامی3 .جنگند  می  با تکبر با من سیاریب

   چه  من  به ننساا.  ترسید ، نخواهم  کرده بر خدا توکل.  ستود  او را خواهم در خدا کالم4  
  برشرارت   من  درباره  ایشان  فکرهای همه. سازند  می  مرا منحرف  سخنان هر روزه5 تواند کرد؟ می

 . دارند  من  دارند زیرا قصد جان  چشم  من بر قدمهای. سازند  می ، کمین  شده  جمع ایشان6 . است
 . بینداز  خویش ها را در غضب خدا امت  ؟ ای  خواهند یافت  خود نجات  شرارت  سبب  به آیا ایشان7
 ؟  در دفتر تو نیست آیا این. ذار خود بگ  را در مشک اشکهایم.  ای  مرا تقریر کرده تو آوارگیهای8
  .  است  زیرا خدا با من دانم  می را این.  روخواهند گردانید  دشمنانم  تو را بخوانم  که  در روزی آنگاه9

   دارم بر خدا توکل11 . ستود  او را خواهم مکالخداوند در .  ستود هم او را خوا در خدا کالم10  
.   است  تو بر من  خدا نذرهای ای12 توانند کرد؟  می  چه  من  به یانآدم.  ترسید  نخواهم پس
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  را نیز آیا پایهایم.  ای  رهانیده  را از موت  جانم زیرا که13.  گذرانید  حمد را نزد تو خواهم های قربانی
  ؟  باشم  حضور خدا سالک  به  تا در نور زندگان  داشت  نخواهی  نگاه از لغزیدن

  
   فرار کرد  مغاره  به  حضور شاؤل از  که  داود وقتی مکتوم.   برالتهلک  ساالر مغنیان برای

برد، و   می  در تو پناه زیرا جانم! فرما   رحم  فرما، بر من  رحم ا بر من خد ای57    

   که  داد، نزد خدایی  آواز خواهم  تعالی نزد خدای2 . بالیا بگذرد  تا این برم  می  تو پناه لهای با در سایه
   سخت  کننده زیرا تعاقب. ، مرا خواهد رهانید  فرستاده از آسمان3 .کند  می  تمام  چیز را برایم مهه

   شیران  در میان  من جان4 . و راستی خود را خواهد فرستاد تخدا رحم.  کند، ساله  می  مالمت من
   و زبان ها و تیرهاست  نیزه  دندانهایشان  که  آدمیانی  یعنی خوابم  می افروزان  آتش در میان.  است

  دامی6 .  تو بر تمامی جهان  شو و جالل  خـدا بر آسمانها متعال ای5 .  است  شمشیـر برنـده یشانا
 افتادند،   کندند، و خود در میانش  رویم  پیش چاهی. دید گر  خم  مهیا ساختند و جانم  پایهایم برای
  . ساله

   خواهم  خواند و ترنم اهمسرود خو.   است  مستحکم  من ؛ خدایا دل  است  مستحکم  من دل7  
  ای9.  شد  بیدار خواهم  من صبحگاهان!  و عود بیدار شو  بربط ای!  بیدار شو  من  جالل ای8 .نمود

زیرا 10 . خواند  خواهم ها تسبیح  قوم تو را در میان.   گفت ها حمد خواهم  امت میان تو را در خداوند 
 تو   شو، و جالل خدایا بر آسمانها متعال11.   و راستی تو تا افالک  است یم تو تا آسمانها عظ رحمت

  . بر تمامی جهان
  

   داود مکتوم.   برالتهلک  مغنیان ساالر برای

یا ، آ آدم  بنی گویید؟ و ای  می  است سخن  گنگ  که  عدالتی ه ب الحقیقت آیا فی58    

ا  خود ر آورید و ظلم دستهای  می  عمل  خود شرارتها به  در دل بلکه2 نمایید؟  می  داوری  راستی به
  ، گمراه  گفته  مادر دروغ  هستند، از شکم  منحرف  از رحم شریران3 .کنید  درمی  از میزان در زمین

 آواز  که5 بندد  خود را می  گوش افعی کر که   زهر مار؛ مثل  مثل  است  را زهری ایشان4 .دشون می
  .کند  می  افسون  مهارت چند بهشنود، هر   را نمی افسونگران
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.   را خرد بشکن  شیران  دندانهایخداوند  ای.   بشکن  را در دهانشان  خدا دندانهایشان ای6  
.  خواهند شد  منقطع اندازد، در ساعت  خود را می  او تیرهای چون. د بگذرن  آب ، مثل  شده گداخته7
   از آنکه قبل9.  را نخواهند دید ، آفتاب  زن ط سق مثل. گذرد ، می  شده  گداخته  که  حلزون مثل8

  .  خواهد رفت  خشک  تر و چه ا چه کند، آنها ر  شما آتش خارها را احساس دیگهای
 شریر خواهد   خون ود را به خ پایهای.  خواهد نمود  را دید شادی  انتقام  چون مرد عادل10  
   که  هست  خدایی هر آینه.   هست  عادالن  برای ای  ثمره هرآینه«:   خواهند گفت و مردم11 . شست

  ».کند  می  داوری در جهان
  

 بکشند تا   را کشیک  خانه  فرستاد که  شاؤل  که  داود وقتی مکتوم.   بر التهلک  ساالر مغنیان برای
  او را بکشند

مرا از 2 ! برافراز  کنندگانم ا از مقاومتمر!   برهان  مرا از دشمنانم  خدایم ای59    

سازند   می  کمین  جانم  برای زیرا اینک3 !  بخش ریز رهایی  خون از مردمانو !   ده  خالصی گناهکاران
  قصور من بی4.   من  گناه  و بدونخداوند   ای  من تقصیر اند، بدون  شده  جمع  ضد من  به و زورآوران

  ، خدای  یهوه اما تو ای5.   بیدار شو و ببین ن م  مالقات  برای پس. کنند  می شتابند و خود را آماده می
   و بر غداران بدکار شفقت  برسان ها را مکافات  امت ، همه ، بیدار شده  اسرائیل ، خدای صبایوت

  از دهان7 .زنند کنند و در شهر دور می  می  بانگ  سگ گردند و مثل  برمی مگاهانشا6 . مفرما، ساله
  » بشنود؟  که کیست«: گویند زیرا می.   شمشیرهاست  ایشان در لبهای. ریزند  را فرومی خود بدی

  ای9.  نمود ها را استهزا خواهی  خندید و تمامی امت  خواهی ، بر ایشانخداوند  و اما تو ای8  
   پیش  من  رحمت خدای10 .  است  بلند من  کشید زیرا خدا قلعه  تو انتظار خواهم ، بسوی  من تقو

مبادا .   مرسان  قتل  را به ایشان11 .  خواهد ساخت  نگران  بردشمنانمخدا مرا.   خواهد رفت  من روی
 سپر ما   خداوند که ز، ایندا زیر ا ، به  ساخته  خود پراکنده  قوت  را به ایشان.  کنند  فراموش  من قوم

   لعنت ض عو  گرفتار شوند؛ و به  خود، در تکبر خویش  لبهای  و سخنان  گناه زبان  سبب به12 ! هستی
 خدا   گردند و بدانند که  تا نیست  کن  فانی ، در غضب  کن  را فانی ایشان13 گویند،  می  که و دروغی
 زنند و  بانگ   سگ ، مثل  برگردیده و شامگاهان14 . ساله. دکن  می  سلطنت  زمین ای تا اقص در یعقوب

  . را بسر برند ، شب  شوند و سیر نشده  پراکنده  خوراک و برای15 . کنند در شهر گردش
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  زیرا قلعه.  نمود  خواهم  تو ترنم  از رحمت  سرایید و بامدادان  تو را خواهم  قوت و اما من16  
  ، زیرا خدا قلعه خوانم  تو سرود می  برای  من  قوت ای17.   منی  ملجای ی و در روز تنگ  هستی بلند من
  .  من  رحمت  و خدای  است بلند من

  
 و ارم   نهرین با ارم  که  وقتی  تعلیم  داود برای مکتوم.   بر سوسن شهادت  ساالر مغنیان برای
   الملح  را در وادی  نفر از ادومیان هزار ، دوازده  برگشته  آمد و یوآب  بیرون  از در مقاتله صوبه
   کشت

 ما  ، بسوی  بودی اکخشمن!  ای  ساخته ، پراکنده  خدا ما را دور انداخته ای60    

   جنبش  زیرا به  را شفا ده شکستگیهایش!  ای  را شکافته ، آن  ساخته  را متزلزل زمین2 ! فرما رجوع
 . ای  ما نوشانیده  به  سرگردانی باده.  ای  داده شان خود ن  قوم  را به  مشکل چیزهای3 . ت اس آمده

  . یابند  تو نجات تا حبیبان5 .  برافرازند، ساله  راستی  برای را  تا آن ای  خود داده  ترسندگان  به علمی4
   گفته  خود سخن خدا در قدوسیت6 . فرما  و مرا مستجاب  ده د نجات خو  راست  دست به  
عاد از جل7 . پیمود  را خواهم  سکوت  و وادی کنم  می  را تقسیم شکیم«:  نمود  وجد خواهم پس.  است
  موآب8 .  من  سلطنت  و یهودا عصای  است  خود سر من افرایم.   من  از آن ، منسی  است  من آن

   بانگ  من  برای فلسطین  ای.   انداخت  خود را خواهم  کفش  و بر ادوم  است  من  طهارت ظرف
  »!برآور

  مگر نه10  کند؟  رهبری  ادوم  مرا به  که  درآورد؟ و کیست  شهر حصین  مرا به  که کیست9  
  مرا از دشمن11 ؟ آیی  نمی یرون خدا ب  ما ای  و با لشکرهای ای  ما را دور انداخته  خدا که تو ای
 ما  شمنان د  که را اوستزی.   یافت با خدا ظفر خواهیم12 .  است  باطل انسان   فرما زیرا معاونت اعانت

  . خواهد کرد را پایمال
  

  مزمور داود.  اوتار  برذوات  ساالر مغنیان برای

 تو را   جهان از اقصای2 ! فرما  مرا اجابت ا بشنو و دعای خدا فریاد مر ای61    

.  نما دایت ه  بلندتر است  از من  که ای  صخره مرا به. شود  می  بیهوش  دلم  که  خواند، هنگامی خواهم
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 بود تا  خواهم   تو ساکن در خیمه4 .  دشمن  از روی  قوی  و برج ای  بوده  من  تو ملجای زیرا که3
   و میراث ای  مرا شنیده  خدا نذرهای زیرا تو ای5 .  برد، ساله  خواهم  تو پناه ای باله زیر سایه. بادابداآل

 او تا   افزود و سالهای  روزها خواهی  عمر پادشاهبر6.  ای  عطا کرده  من  خود را به  نام ترسندگان
 تا  مهیا کن را   و راستی رحمت. باد تا ابداآل  حضور خدا خواهد نشست به7 . خواهد ماند ها باقی نسل

  .  خود را وفا کنم هر روز نذرهای سرایید تا   ابد خواهم  تو را تا به  نام پس8 . کنند او را محافظت
  

  مزمور داود.  الر مغنیان سا  یدوتون برای

 .  اوست  از جانب  من  نجات ا کهشود زیر  می  خدا خاموش  برای  فقط  من جان62    
 بر   کی تا به3.  خورد  نخواهم  بسیار جنبش  پس.  بلند من  و قلعه  است  من  و نجات او تنها صخره2

 ؟  خورده  و حصار جنبش ر خمشدهوا دی  کنید مثل  شما او را هالک آورید تا همگی  می  هجوم مردی
   زبان به. دارند  می  را دوست و دروغ.  بیندازند اش  او را از مرتبه کنند که  می  مشورت  فقط در این4

  . کنند، ساله  می  خود لعنت ر دلدهند و د  می خود برکت
 و  و تنها صخرها6 .  است  از وی  امید من  زیرا که شو  خدا خاموش  برای ، فقط  من  جان ای5  
   من قوت  صخره.   من  و جالل  نجات برخداست7.   نخورم  تا جنبش  بلند من  و قلعه  است  من نجات
  .  در خداست  من و پناه

  زیرا خدا ملجای.  بریزید  حضور وی  خود را به  کنید و دلهای  بر او توکل  وقت  همه  قوم ای8  
  . ، ساله ماست

  روند زیرا جمیعا از بطالت در ترازو باال می.  بشر دروغ اند و بنی الت بط آدم  بنی البته9  
   در آن  شود دل  افزوده  دولت چون.  مغرور مشوید  مکنید و بر غارت  توکل بر ظلم10. سبکترند
  .مبندید
  .  خداست  از آن  قوت  که ام یده را شن  و دو بار این  است  بار گفته خدا یک11  
  . داد  جزا خواهی  عملش  موافق س هر ک ، زیرا به  تو است  نیز از آن رحمت خداوند  ای12  
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   یهودا بود  در صحرای  که مزمور داود هنگامی

 تو   تشنه  من جان.  طلبید در سحر تو را خواهم.   هستی  من  خدا، تو خدای ای63    

  وت تا ق  بر تو نظر کردم  قدس در چنانکه2 . آب  بی  تو در زمین خشک تشنه  مشتاق  و جسدم است
   ترا تسبیح  من ای لبه پس.   نیکوتر است  تو از حیات  رحمت چونکه3 .  کنم  تو را مشاهده و جالل

 تو   نام ا به خود ر و دستهای.  خواند  خواهم  تو را متبارک  هستم  رو تا زنده از این4 .خواهد خواند
 تو   شادمانی  لبهای  به  من ، و زبان  از مغز و پیه د شد چنانکه سیر خواه  من جان5 .  برافراشت خواهم

 . کنم  در تو تفکر می  شب پاسهای و در  آورم  تو را بر بستر خود یاد می چون6 ، را حمد خواهد گفت
   تو چسبیده  به  من جان8 . کرد  خواهم  تو شادی  بالهای  و زیر سایه ای  بوده زیرا تو مددکار من7

 خواهند   دارند هالک  من  قصد جان  که و اما آنانی9.   است  تو مرا تأیید کرده راست  و دست  است
 شغالها  نصیبشوند و   می  شمشیر سپرده  دم  به ایشان10.   فرو خواهند رفت  زمین شد و در اسفل

اهد نمود،  خورد، فخر خو  بدو قسم  خواهد کرد و هر که  در خدا شادی اما پادشاه11 .خواهند شد
  . خواهد گردید  بسته گویان  دروغ زیرا دهان

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

  دشمن   را از خوف ، آواز مرا بشنو و حیاتم نمایم  می  تضرع  که  خدا وقتی ای64    

  شمشیر  خود را مثل  زبان که3 .  گناهکاران  و از هنگامه  کن  پنهان  شریران مرا از مشاورت2 !دار نگاه
 خود بر مرد  تا در کمینهای4 .اند  آراسته  را بر زه  تلخ نان سخ  خود یعنی اند و تیرهای تیز کرده

. دهند  می  تقویت  کار زشت  را برای خویشتن5. ترسند اندازند و نمی  بر او می ناگهان.  بیندازند کامل
 بد را تدبیر  کارهای6»  ما را ببیند؟  که کیست«: گویند می. کنند  دامها گفتگو می  کردن  پنهان درباره

  .  است  عمیق  از ایشان  هر یک ب و قل و اندرون» . ایم تدبیر نیکو کرده«: گویند کنند و می می
و 8  خواهد شد،  ایشان های  جراحت ان و ناگه  خواهد انداخت اما خدا تیرها بر ایشان7  
  و جمیع9.  را بیند فرار خواهد کرد  ایشان که خود را برخود فرود خواهند آورد و هر  زبانهای
و مرد 10 . خواهند نمود  او را درک  و عمل خواهند کرد  خواهند ترسید و کار خدا را اعالم آدمیان
  .، فخر خواهند نمود دالن  راست عدارد و جمی  می کند و بر او توکل  می شادی خداوند  در صالح
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   داودمزمور و سرود.   ساالر مغنیان برای

 . تو وفا خواهد شد  و نذرها برای،  منتظر توست  در صهیون  خدا، تسبیح ای65    
تو .   است  آمده  غالب  بر من گناهان3 !، نزد تو تمامی بشر خواهند آمد شنوی  دعا می  که ای2
   تا به یا  خود ساخته  و مقرب  او را برگزیده  که  کسی خوشابحال4 . کرد  خواهی  مرا کفاره قصیرهایت

  . تو  هیکل  شد و از قدوسیت اهیم تو سیر خو از نیکویی خانه.  شود  تو ساکن درگاههای
  ، ای  ما هستی  نجات  که  خدایی  داد، ای  خواهی ، ما را جواب  در عدل  ترسناک  چیزهای به5  

   خود مستحکم وت ق و کوهها را به6،   دریا هستی  بعیده  و ساکنان  جهان  تمامی اقصای  پناه که
 و   آن  امواج ، تالطم گردانی  می  دریا را ساکن و تالطم7 ، ای  بسته  قدرت  کمر خود را به، و ای ساخته
   را شادمان  و شام بح ص های لعمط.  تو ترسانند  از آیات  جهان  اقصای ساکنان8 .ها را  امت شورش

نهر خدا از .  گردانی  را بسیار توانگر می  و آن کنی می   را سیراب ، آن  تفقد نموده از زمین9 . سازی می
 را  هایش پشته10.  ای  کرده  طور تهیه  بدین  زیرا که کنی  می  را آماده  ایشان غله.   پر است آب

 را  نباتاتش.  یینما  می  را شاداب  بارشها آن به.  سازی  می  را پست  و مرزهایش کنی  می سیراب
 .چکاند  را می  تو چربی و راههای  سازی  را تاجدار می  سال  خویش  احسان به11 . دهی  می برکت

   گوسفندان چمنها به13.   است  شده  بسته  شادمانی چکاند و کمر تلها به  صحرا نیز می های مرتع12
  .سرایند زنند و نیز می  می بانگ  ؛ از شادی  پیراسته  غله ها به  و دره  است  شده آراسته

  
  سرود و مزمور.   ساالر مغنیان یابر

 او را بسرایید، و   نام جالل2 ! بزنید شادمانی   خدا بانگ ، برای  تمامی زمین ای66    

  از شدت!  تو  کارهای  است  مهیب چه«: خدا را گویید3 ! نمایید  او را توصیف و جالل ا در تسبیح
 خواهند کرد و تو را   تو را پرستش نتمامی زمی4 ! خواهند کرد  نزد تو تذلل منانت تو دش قوت

  . ساله» .هند نمود خوا  تو ترنم  نام خواهند سرایید و به
دریا را 6.   است  مهیب آدم  بنی  خود به کارهای او در.  کنید  خدا را مشاهده بیایید کارهای5  

در توانایی 7 . ودیم نم در آنجا بدو شادی. ند از نهر با پا عبور کرد  و مردم  ساخت  مبدل  خشکی به
 را برنیفرازند،   خویشتنانگیزان فتنه.  ها است  امت راقب م کند و چشمانش  می  ابد سلطنت خود تا به
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 ما را در   جانهای که9 . او را بشنوانید د و آواز تسبیح خوانی  ما را متبارک ها، خدای  قوم ای8 . ساله
  . خورد ا لغزش م  پایهای ذارد کهگ دهد و نمی  قرار می حیات

   را غال  نقره  چنانکه ای  گذاشته  و ما را غال ای  کرده  خدا تو ما را امتحان زیرا ای10  
 را بر سر ما  مردمان12.   ما نهادی  بر پشتهای  گران ی و بار  درآوردی  دام ما را به11. گذارند می

  های قربانی13.   آوردی  بیرون  خرم ی جا ا به ما ر پس.   در آمدیم  و آب  آتش  و به سوار گردانیدی
 خود را بر   لبهای که14  نمود،  تو وفا خواهم  خود را به نذرهای.  آورد  تو خواهم  خانه  به سوختنی

 را   سوختنی پرواری های قربانی15.   خود آوردم  زبان  تنگی خود آنها را به  و در زمان آنها گشودم
  .  کرد، ساله  خواهم ر قوچها ذبحها و بزها را با بخو گوساله.  گذرانید نزد تو خواهم

 .  خبر دهم  است  کرده  من  جان  او برای  بیایید و بشنوید تا از آنچه  خداترسان  همه ای16  
 خود   را در دل اگر بدی18 . بود  من لند بر زبان ب  و تسبیح  نزد او آواز خود را بلند کردم  دهانم به17

   توجه  من  آواز دعـای  و به  است  خدا مرا شنیـده لیکن19 .شنید  مرا نمیخداوند ، داشتم منظور می
  .  است  برنگردانیده  را از من ش خوی  مـرا از خود، و رحمت  دعـای  باد خدا که متبارک20 . فرموده

  
   اوتار مزمور و سرود برذوات.   ساالر مغنیان برای

   را بر ما متجلی خود  سازد و نور روی ارک کند و ما را مب خدا بر ما رحم67    

ها تو را   خدا قوم ای3 .ها  امت  جمیع  تو به  گردد و نجات  معروف  تو در جهان تا راه2 . ساله! فرماید
  .ها تو را حمد گویند  قوم جمیع. حمد گویند

  های ود و امت نم  خواهی  حکم  انصاف ها را به  خواهند نمود زیرا قوم  و ترنم ها شادی امت4  
ها تو را حمد   قوم جمیع. ها تو را حمد گویند  خدا قوم ای5 .  کرد، ساله  خواهی  را هدایت نجها

خدا 7 . خواهد فرمود  ما، ما را مبارک  خود را خواهد داد و خدا خدای  محصول  زمین آنگاه6 .گویند
  . ترسید از او خواهند  جهان قصایو تمامی ا.  خواهد فرمود ما را مبارک
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  مزمور و سرود داود.  االر مغنیان س برای

 دارند از   نفرت از او  که و آنانی!  شوند  پراکنده خدا برخیزد و دشمنانش68    

   آتش  پیش  موم  ساز، و چنانکه  را پراکنده شود، ایشان  می  دود پراکنده چنانکه2 ! بگریزند حضورش
  . گردند  حضور خدا هالک  به یران شر شود، همچنان  می گداخته
  برای4 . خرسند شوند  شادمانی آیند و به وجد   کنند و در حضور خدا به  شادی اما صالحان3  

.   در صحراها سوار است  او که  کنید برای  درست  نمایید و راهی  او ترنم  نام خدا سرود بخوانید و به
   در مسکن ، خداست نان ز  و داور بیوه  یتیمانپدر5 ! وجد آیید  به  حضورش به!   است  او یهوه نام

  آورد، لیکن  می  بیرون  رستگاری  را به گرداند و اسیران  می  خانه  را ساکن کسان خدا بی6 ! خود قدس
  . خواهند شد  ساکن  در زمین تفتیده انگیزان فتنه

،  در صحرا خرامیدی   که ی، هنگام  رفتی  خود بیرون  قوم  روی  پیش  که  خدا هنگامی ای7  
  یز از حضور خدا، خدای سینا ن  حضور خدا بارید، این  به  شد و آسمان  متزلزل زمین8 . ساله

.   گردانیدی  بود، مستحکم  خسته  را چون  و میراثت ها بارانیدی  نعمت  خدا باران ای9 . اسرائیل
  . ای  دیده  تدارک  مساکین  برای  جود خویش  خدا، به ای.  شدند  ساکن  تو در آن جماعت10

،   لشکرها فرار کرده ملوک12 .شوند ی م  عظیمی  انبوه مبشرات. دهد  را می  سخنخداوند11  
   در آغلها خوابیده اگرچه13 .کند  می  را تقسیم ، غارت  است  مانده  در خانه  که شوند و زنی  می منهزم

  چون14.   سرخ  طالی  به  و پرهایش  است  پوشیده  نقره  به اید که  شده  فاخته  بالهای  مثل بودید، لیکن
  . گردید  درخشان ون بر صلْم  برف ، مثل  ساخت  پراکنده  را در آن  پادشاهان قادر مطلق

 با   کوههای ای16.   است  باشان  کوه  افراشته های  با قله ، کوهی  است  باشان  خدا، کوه کوه15  
  ؟ هر آینه  است  خود برگزیده  مسکن  خدا برای  که  کوهی رانید بر این، چرا نگ  افراشته های قله

  خداوند در میان.   خدا کرورها و هزارهاست های ارابه17.  خواهد بود  ابد ساکن  تا به در آنخداوند 
 از . ای  برده  اسیری  را به ، و اسیران  صعود کرده  علیین' بر اعلی18 .  است  و سینا در قدس آنهاست
  متبارک19 . گیرد  مسکن ر ایشان خدا د  نیز تا یهوه انگیزان  از فتنه بلکه.  ای  بخششها گرفته آدمیان

  خدا برای20 . ، ساله  ماست  نجات  که  خداییشود و  ما می  بارهای  متحمل  هر روزه  که باد خداوندی
 خود   خدا سردشمنان هر آینه21 . ت اس  خداوند یهوه  از آن  موت  و مفرهای  است  نجات ما، خدای

  . باشد  خود سالک  در گناه  را که  مویدار کسی را خرد خواهد کوبید و کله
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 خود  تا پای23 . آورد  دریا باز خواهم از ژرفیهای.  آورد  باز خواهم از باشان«:  خداوند گفت22  
 تو را  های  خدا طریق ای24 ».بیابد خود را   بهره  تو از دشمنانت  سگان  و زبان  فروبری را در خون

،  خرامند و در عقب  می  رو، مغنیان در پیش25 .  مرا در قدس پادشاه خدا و  های  طریق اند یعنی دیده
 را از خداوند خوانید و  ها متبارک خدا را در جماعت26.   دف زن  دوشیزگان  و در وسط سازندگان

  رؤسای.   ایشان  یهودا محفل  و رؤسای  ایشان ر، حاکم صغی  بنیامین آنجاست27 .  اسرائیل چشمه
 ما   برای  را که  خدا آنچه ای.   است  را امر فرموده  تو قوت  برای خدایت28.   نفتالی  و رؤسای زبولون
 هدایا نزد تو خواهند  اهان، پادش  است  در اورشلیم  تو که  هیکل  سبب به29.  ، استوار گردان ای کرده
 نزد تو   نقره  با شمشهای  که  قوم های  را با گوساله  گاوان  فرما و رمه زار را توبیخ  نی و وحش30 .آورد
 از مصر  سروران31.   است  ساخته دارند پراکنده  می  را دوست  جنگ  که هایی و قوم. نهند  می گردن

  . دراز خواهد کرد  نزد خدا بزودی خود را  دستهای خواهند آمد و حبشه
 او  برای33.  د بخوانید، ساله خداوند سرو برای.  خدا سرود بخوانید  برای  جهان  ممالک ای32  

 .  است  پرقوت  که دهد، آوازی می آواز خود را  اینک34 .  سوار است  قدیمی االفالک  فلک بر که
 خدا از  ای36 .  او در افالک  و قوت  است ائیل بر اسر  وی جالل.  نمایید  توصیف  قوت خدا را به35

  . باد خدا متبارک. دهد  می  عظمت و  خود را قوت  قوم  اسرائیل خدای.   هستی  خود مهیب قدسهای
  

  مزمور داود. ا بر سوسنه  ساالر مغنیان برای

   ژرف در خالب2 .  است  درآمده  من  جان آبها بهزیرا !   ده خدایا مرا نجات69    

از فریاد خود 3. اندپوش  مرا می  و سیل ام  درآمده  عمیق  آبهای به. یستاد ا  نتوان  که ، جایی ام فرو رفته
 از  سبب  بی  که آنانی4 .  است از انتظار خدا تار گردیده   و چشمانم  سوخته  من  و گلوی ام  شده خسته
 دارند   من  قصد هالکت  که اند و دشمنان ناحق من  زیاده  سرم  دارند، از مویهای  نفرت من
  . ، رد کردم  بودم  نگرفته  آنچه پس. ورآورندز

،   صبایوت  خداوند یهوه ای6 .  نیست  از تو مخفی  و گناهانم دانی  مرا می  خدا، تو حماقت ای5  
.  رسوا نگردند  من  سبب  تو به ، طالبان  اسرائیل  خدای ای.  نشوند  خجل  من  سبب  تو به منتظرین

   اجنبی نزد برادرانم8 .  است ، مرا پوشیده  من  روی  و رسوایی ام ار گردیده ع  خاطر تو متحمل زیرا به7
  های  و مالمت  است  تو مرا خورده  خانه زیرا غیرت9 .  مادر خود غریب  و نزد پسران ما شده
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  و این.  ام  ریخته  اشک  خود را مثل ، جان  داشته روزه10 .  گردیده  طاری  تو بر من ندگانکن مالمت
.  ام  گردیده المثل  ضرب  و نزد ایشان ام  خود ساخته  را لباس پالس11.   است  عار گردیده  من برای

  . ام  گشته گساران زنند و سرود می  می  حرف  من  درباره  نشینان دروازه12
   خدا در کثرت ای.  کنم  نزد تو می  اجابت  خود را در وقت دعایخداوند   ، ای و اما من13  

 و   نشوم  تا غرق  ده  خالصی مرا از خالب14.  فرما  خود مرا مستجاب  خود و راستی نجات انیترحم
 مرا   مرا بپوشاند و ژرفی  آب  سیالن مگذار که15.   رستگار شوم  آب  و از ژرفیهای کنندگانم از نفرت

 تو  زیرا رحمت فرما   مرا مستجابخداوند  ای16 . ببندد  خود را بر من  دهان ویهببلعد و ها
   زیرا در تنگی  مپوشان ات  خود را از بنده و روی17 نما،   توجه  بر من  رحمانیتت  کثرت به.  نیکوست
   دشمنانم  سبب هب.  را رستگار ساز ، آن  شده  نزدیک  جانم به18 . فرما  مستجاب مرا بزودی.  هستم

  .  ده مرا فدیه
عار، دل مرا 20 .ند نظر توا  پیش  خصمانم  و جمیع دانی  مرا می  و رسوایی تو عار و خجالت19  
، اما  دهندگان  تسلی ای نبود و بر ، ولی  کشیدم انتظار مشفقی.  ام  بیمار شده  شدت  و به  است شکسته
   مائده پس22 . نوشانیدند  مرا سرکه  بودم شنه ت  دادند و چون  زردآب  خوراک مرا برای21 . نیافتم
 تار گردد تا   ایشان چشمان23. باشد   هستند، دامی  مطمئن  باد و چون  تله  ایشان وی ر  پیش ایشان

 تو   غضب سورت بریز و   خود را بر ایشان خشم24 .  گردان  را دائما لرزان  ایشان نبینند و کمرهای
 . نشود کن سا کس  هیچ  ایشان های  گردد و در خیمه  مخروبه  ایشان های خانه25 . را دریابد ایشان

   بر گناه گناه27 .نمایند  می  تو را اعالن وفتگان ک کنند و دردهای  جفا می ای  تو زده  که زیرا برکسی26
   مرقوم وند و با صالحین محو ش از دفتر حیات28.  نشوند  تو داخل  و در عدالت ن مزید ک ایشان
  .نگردند
 خدا  و نام30 .سازد تو مرا سرافراز  ا، نجات خد  ای پس.   و دردمند هستم ، مسکین و اما من29  

 خدا خواهد   پسندیده و این31 . نمود  خواهم و را با حمد تعظیم خواند و ا  خواهم را با سرود تسبیح
   شوند، و ای ، شادمان  را دیده  این حلیمان32 . شاخها و سمها دارد  که ای ساله از گاو و گو بود، زیاده

 خود را حقیر   اسیرانکند و  می فقیران را مستجابخداوند زیرا 33 گردد،   زنده شما  خدا دل طالبان
زیرا خدا 35 .جنبد  در آنها می ها نیز و آنچهآب.  بخوانند  او را تسبیح  و زمین آسمان34 .شمارد نمی

 را  آن نمایند و   یهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سکونت  خواهد داد و شهرهای  را نجات صهیون
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 دارند، در   او را دوست  نام  که  خواهند شد و آنانی  آن  وارث  بندگانش و ذریت36 . گردند متصرف
  . خواهند گردید  ساکن آن
  

    یادگاری  جهت مزمور داود به.   ساالر مغنیان برای

  آنانی2!  فرما  تعجیل  من  اعانت  بهخداوند  ای!   بشتاب  من  نجات خدایا، برای70    

د، رو  دارن  رغبت  من  در بدی  که  شوند، و آنانی  و شرمنده  دارند، خجل  من  قصد جان که
   رو برگردانیده  خویش الت خج  سبب گویند، به  می هه  هه  که و آنانی3  و رسوا گردند، برگردانیده

  .شوند
  : تو دائما گویند جات ن  دارندگان  کنند، و دوست  تو، در تو وجد و شادی  طالبان و اما جمیع4  

تو مددکار و .   کن  تعجیل  من خدایا برای.   و فقیر هستم  مسکین و اما من5 »! باد خدا متعال«
  .تأخیر منماخداوند   ای.   هستی  من دهنده نجات

  

   عدالت به2 . شد  نخواهم  ابد خجل  تا به پس،  ام  برده  پناهخداوند  در تو ای71    

   صخره  من برای3 .  ده  فراگیر و مرا نجات  من به خود را  گوش.   و برهان  ده خود مرا خالصی
   من  و قلعه ، زیرا صخره ای  امر فرموده  من  نجات تو به.   شوم  آن  داخل  وقت  تا همه  باش سکونت
  .  بدکار و ظالم  و از کف  برهان شریر خدایا مرا از دست4.  تو هستی
 بر تو  از شکم6 . ای  بوده  اعتماد من ز طفولیتم و ا  هستی ، تو امید من ه خداوند یهو زیرا ای5  
.  تو خواهد بود  دائما درباره  من  و تسبیح ای  تو بوده  من  ملجای  مادرم از رحم.  ام  شده انداخته

 و  است پر  تو  از تسبیح دهانم8 .  هستی  زورآور من  تو ملجای کنلی.  ام  شده  عجیب  را آیتی بسیاری7
  .از کبریایی تو تمامی روز

   بر من زیرا دشمنانم10 . منما  شود مرا ترک  زایل  قوتم  مرا دور مینداز چون  پیری در زمان9  
   کرده خدا او را ترک«: گویند و می11 کنند  می  با یکدیگر مشورت  جانم زنند و مترصدان  می حرف
  ».  نیست ای  رهاننده  زیرا کهد،، بگیری  کرده  او را تعاقب پس.  است
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   و فانی  خجل  جانم خصمان13 . نما  تعجیل  من  اعانت دایا بهخ.  دور مشو  خدا از من ای12  
 دائما  و اما من14 . گردند  ملبس  عار و رسوایی  بهکوشند،  می  ضرر من  برای  که و آنانی. شوند

 خواهد کرد و   تو را بیان  عدالت زبانم15. افزود   تو خواهم  تسبیح  بود و بر همه امیدوار خواهم
 آمد و از   خواهم در توانایی خداوند یهوه16.  دانم  را نمی  آن  حد شماره زیرا که.  را تمامی روز نجاتت
  . داد  خبر خواهم  تو و بس عدالت
   ای پس18 . ام ده کر عالن تو را ا ، عجایب ن و تا اآل ای  داده  مرا تعلیم  خدا از طفولیتم ای17  

  میع و ج  تو خبر دهم  را از بازوی  طبقه ، تا این  مکن  نیز ترک  و سفید مویی  پیری خدا، مرا تا زمان
خدایا .  ای  کرده  عظیم تو کارهای.   است علیین  تو تا اعلی خدایا عدالت19 . را از توانایی تو آیندگان

  ؟ مانند تو کیست
   خواهی ، باز ما را زنده  کرده ، رجوع ای  داده  ما نشان  را به ر و سخت بسیا  تنگیهای  که ای20  
 کرد و  بزرگی مرا مزید خواهی21 . آورد  برخواهی  زمین های ، ما را از عمق ؛ و برگشته ساخت

   راستی تو را ای  ستود، یعنی  خواهم  نیز تو را با بربط  من پس22 . بخشید  خواهی ، مرا تسلی رگشتهب
  خوانم  تو سرود می  برای چون23 . نمود  خواهم  با عود ترنم ائیل اسر  قدوس ، و تو را ای  من دایخ

   نیز تمامی روز عدالت زبانم24.  ای  داده  را فدیه  آن نیز که   خواهد کرد و جانم  بسیار شادی لبهایم
  . و رسوا گردیدند خجلکوشیدند،  ی م  ضرر من  برای  که زیرا آنانی. تو را ذکر خواهد کرد

  
   مزمور سلیمان

و 2!   پسر پادشاه  را به  خویش  و عدالت  ده  پادشاه  خود را به  خدا، انصاف ای72    

   قوم  کوهها برای آنگاه3 .  انصاف  تو را به مود و مساکین خواهد ن  داوری  عدالت  تو را به او قوم
   خواهد کرد؛ و فرزندان  را دادرسی  قوم مساکین4 . دالتد آورد و تلها نیز در ع را بار خواهن سالمتی

   که از تو خواهند ترسید، مادامی5 .  خواهد ساخت  را زبون و ظالمان خواهد داد؛  فقیر را نجات
   شده زار چیده  برعلف  باران او مثل6.   طبقات  تا جمیع  هست  ماه  که  و مادامی  است  باقی آفتاب

 خواهند   او صالحان در زمان7. کند  می  را سیراب  زمین  که  بارشهایی و مثلفرود خواهد آمد، 
  . نگردد  نیست  ماه  که  خواهد بود، مادامی  و وفور سالمتی شکفت
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   حضور وی به9 .  جهان  دریا و از نهر تا اقصای خواهد کرد از دریا تا و او حکمرانی8  
 و   ترشیش پادشاهان10 . را خواهند لیسید  او خاک شمنان خواهند نهاد و د  گردن صحرانشینان

 او را   سالطین جمیع11 .ا و سبا ارمغانها خواهند رسانید شب پادشاهان. جزایر هدایا خواهند آورد
 کند، او   استغاثه  مسکین زیرا چون12 . خواهند نمود ها او را بندگی مت ا  خواهند کرد و جمیع تعظیم

 خواهد فرمود و   و فقیر کرم بر مسکین13 . ندارد ای  رهاننده  را که قیری خواهد داد و ف را رهایی
 خواهد داد و   فدیه  و ستم  را از ظلم  ایشان جانهای14.  خواهد بخشید  را نجات  مساکین جانهای
  .بها خواهد بود  گران  در نظر وی  ایشان خون

 دعا خواهد کرد و   وی دائما برای. د شبا بدو خواهد دا  خواهد ماند و از طالی و او زنده15  
   ثمره  کوهها خواهد بود که  بر قله  در زمین و فراوانی غله16 . خواهد خواند  روز او را مبارک تمامی
 او  نام17.  نشو و نما خواهند کرد  زمین  علف  شهرها مثل و اهل.  خواهد کرد  جنبش  لبنان  مثل آن

 یکدیگر   در او برای آدمیان.  خواهد کرد  دوام  آفتاب  او پیش  اسم. خواهد ماند باد باقیتا ابداآل
   باد یهوه متبارک18.  خواهند خواند  او را خوشحال  زمین های  امت  و جمیع  خواهند خواست برکت
 مجید او تا   باد نام و متبارک19 .کند  می  عجیب  کارهای  او فقط که.   است  اسرائیل  خدای خدا که
  .پر بشود او   از جالل و تمامی زمین. بادابداآل

  . شد  تمام  یسی  داود بن دعاهای.   و آمین آمین  
  

   مزمور آساف

و 2 . هستند دل  پاک  که  آنانی برای  ، یعنی  نیکوست  اسرائیل  خدا برای هرآینه73    

  زیرا بر متکبران3 .بلغزد   قدمهایم  بود که  نزدیک در رود و  از راه  پایهایم  بود که  نزدیک اما من
   ایشان  و قوت ست قیدها نی  ایشان  در موت زیرا که4 .  را دیدم  سالمتی شریران  چون حسد بردم
  .باشند  مبتال نمی  آدمیان و مثل نیستند   در زحمت  مردم مثل5 .  است مستحکم
  چشمان7. پوشاند  را می ایشان   لباس ثل م  و ظلم  است  تکبر آراسته  به  ایشان  گردن بنابراین6  
  کنند و حرفهای استهزا می8. کنند  خود تجاوز می  دل خیاالت و از   است  بدر آمده  از فربهی ایشان
اند و   خود را بر آسمانها گذارده دهان9 .گویند  بلند می آمیز را از جای  ظلم زنند و سخنان بد می
  ، بدیشان وان فرا گردند و آبهای  او بدینجا برمی  قوم پس10 .کند  می  گردش  در جهان  ایشان زبان
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  اینک12»  دارد؟  علم  اعلی  بداند و آیا حضرت خدا چگونه«: گویند  می و ایشان11 .شود  می نوشانیده
  .شوند  می  افزوده ، در دولتمندی  بوده  مطمئن  همیشه  شریر هستند که اینان

  و من14 . ام  شسته  پاکی  خود را به های و دست ساخته طاهر   خود را عبث  دل یقینا من13  
،   گویم  سخن  چنین  که گفتم اگر می15 .  هر بامداد حاضر است  من تأدیب و  شوم تمامی روز مبتال می

  ، در نظر من  را بفهمم  این  که  تفکر کردم چون16 . کردم  می  تو خیانت  فرزندان  بر طبقه هر آینه
  هر آینه18 .  کردم  تأمل  ایشان  در آخرت هآنگا.   شدم  خدا داخل  قدسهای تا به17. دشوار آمد

   بغته به چگونه19 .  انداخت  خرابیها خواهی  را به ایشان.  ای  گذارده  لغزنده  را در جایهای ایشان
 بیدار   چون ی خواب کس مثل20 .اند  گردیده  نیست  هولناک سهای، از تر  شده تباه! اند  رسیده هالکت
  .رد شم  را ناچیز خواهی  ایشان ، صورت  برخیزی  چون  خداوند همچنین شد، ای
 و   بودم  وحشی و من22 .  بودم  شده  ریش  خود، دل درون بود و در ان  شده  تلخ  من  دل لیکن21  
 مرا   راست دست تو.   دائما با تو هستم  من ولی23.   نزد تو گردیدم  بهایم  و مثل  نداشتم معرفت

   خواهی  جالل  مرا به ن نمود و بعد از ای  خواهی  خود مرا هدایت  رأی موافق24 . ای تأیید کرده
  اگرچه26 . خواهم  نمی  چیز را در زمین یچ؟ و غیر از تو ه  در آسمان  من  برای کیست25 .رسانید

 از   که زیرا آنانی27 .باد تا ابداآل ت خداس  من  و حصه  دلم  صخره  گردد، لیکن  زائل  من جسد و دل
و اما مرا 28 .  ساخت نابود خواهیکنند،   از تو زنا می  را که و آنانی.  خواهند شد تو دورند هالک

  .  کنـم  تو را بیـان  کارهـای  تا همه ام  کرده  توکل بر خداوند یهوه.   جویم  خدا تقرب  به  که نیکـوست
  

   آساف قصیده

 خود   مرتع  تو بر گوسفندان  و خشم ابد  تا به ای  کرده  ما را ترک خدا ایچرا 74    

 تا  ای  داده  فدیه  را که ، بیاد آور و آن ای  خریده  از قدیم  خود را که جماعت2 ؟  است  شده افروخته
  بسوی خود را  های قدم3 . ای  بوده  ساکن  در آن  را که  صهیون  کوه  تو شود و این  میراث سبط
 در  دشمنانت4 .  است  کرده  تو بود، خراب  قدس در  را که  هرچه  بردار زیرا دشمن  ابدی های خرابه
شوند  و ظاهر می5 .نمایند  برپا می  عالمات ا برای خود ر کنند و علمهای  می  تو غرش  جماعت میان
   را به  آن  تراشیده  نقشهای  همه نو اآل6 .کنند  بلند می  جنگل  بر درختان تبرها را  که  کسانی چون

   زمین تا به تو را   نام اند و مسکن  زده  تو را آتش های قدس7. شکنند تبرها و چکشها خرد می
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  های  کنیسه  جمیع پس» . کنیم  می آنها را تماما خراب«: گویند  خود می و در دل8 .اند  کرده حرمت بی
  .اند  سوزانیده خدا را در زمین

   بداند تا به ه ک  نیست  ما کسی و در میان.   نیست  نبی  و دیگر هیچ بینیم  خود را نمی آیات9  
 تو را   ابد نام ، تا به  خواهد کرد؟ و آیا خصم  مالمت  کی  تا به  خدا، دشمن ای10.  خواهد بود کی

 را از  آن؟  ای  را برگردانیده  خویش  راست  دست  خود یعنی چرا دست11 خواهد نمود؟  اهانت
  .  کن  را فانی ، ایشان  کشیده ن خود بیرو گریبان
   قوت تو به13 .آورد ها پدید می  نجات  زمین اناو در می.   است  من  پادشاه و خدا از قدیم12  

، و او را   را کوفته  لویاتان سرهای14 .  را در آبها شکستی  نهنگان های و سر  ساختی خود دریا را منشق
   را خشک  دائمی رهای و نه ها و سیلها را شکافتی تو چشمه15 . ای  گردانیده انشینان صحر وراکخ

  تمامی17.  ای  را تو برقرار نموده نور و آفتاب.  نیز از آن تو  و شب روز از آن توست16 . گردانیدی
  . ای  را تو ایجاد کرده و زمستان  تابستان.  ای  را تو پایدار ساخته حدود جهان

   تو را اهانت  نام  جاهل کند و مردم  می  مالمت  دشمن  را بیادآور که اینخداوند   ای18  
 ابد   خود را تا به  مسکینان جماعت.  مسپار  جانور وحشی  خود را به جان فاخته19. نمایند می

 .  پراست  ظلم های  از مسکن هان ج  ظلمات  فرما زیرا که عهد خود را مالحظه20.   مکن فراموش
   خدا برخیز و دعوای ای22 . تو را حمد گویند  نام و فقیران  مساکین.  برنگردند  رسوایی  به مظلومان21

 خود را  آواز دشمنان23 .کند  می  تمامی روز تو را مالمت  احمق خود را برپا دار؛ و بیادآور که
  .شود  بلند می  پیوسته خود را که   مخالفان  و غوغای  مکن فراموش

  
   مزمور و سرود آساف.   بر التهلک  ساالر مغنیان یبرا

 و   است  تو نزدیک زیرا نام!  گوییم می  خدا تو را حمد ای!  گوییم تو را حمد می75    

   خواهم  داوری ، براستی سم بر  معین  زمان  به  که هنگامی2. کنند  تو را ذکر می  عجیب  کارهای مردم
 را  متکبران4.  ، ساله ام  را برقرار نموده  آن  ارکان من. اند  شده گداخته   ساکنانش  و جمیع زمین3 .کرد
.  میفرازید  بلندی  خود را به شاخهای5.  خود را میفرازید شاخ «  که ان شریر و به» !فخر مکنید«:  گفتم

  نوب از ج  نه، و  از مغرب  و نه  از مشرق زیرا نه6 ». تکبرآمیز مگویید  سخنان کشی نو با گرد
  .آید  می سرافرازی
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  زیرا در دست8 .نماید  را سرافراز می دازد و آنان  زیر می  را به این.   خدا، داور است لیکن7  
و اما . ریزد  می  از آن  که  پر است  ممزوج از شراب.   پرجوش  آن  و باده  است ای کاسهخداوند 

 کرد و   ابد ذکر خواهم ، تا به و اما من9 .ید، خواهند نوش  افشرده  جهان ن شریرا  را جمیع دردهایش
   برید و اما شاخهای  را خواهم  شریران  شاخهای جمیع10.  نمود  خواهم  ترنم  یعقوب  خدای برای

  . خواهد شد شته برافرا صالحین
  

   مزمور و سرود آساف . اوتار  برذوات  ساالر مغنیان برای

در    او است خیمه2 !  عظیم و در اسرائیل ا  و نام ت اس خدا در یهودا معروف76    

.   را، ساله سپر و شمشیر و جنگ.   را شکست  کمان در آنجا، برقهای3 .  او در صهیون  و مسکن شالیم
 را   ایشان اند و خواب  شده  تاراج  دالن قوی5!  یغما  از کوههای  و مجید، زیاده  هستی تو جلیل4

ها و  ، بر ارابه  یعقوب  خدای  تو ای از توبیخ6 . خود را نیافتند  زورآور دست ان مرد درربود و همه
 حضور   به  که ، کیست  غضبت و در حین! ، تو  هستی تو مهیب7 . گردید  مستولی  گران  خوابی اناسب

   خدا برای چون9 . گردید  بترسید و ساکت  جهان پس.   را شنوانیدی  داوری از آسمان8 تو ایستد؟
 تو را حمد   انسان  خشم آنگاه10،   بخشد، ساله  را خالصی ن جهان مساکی  فرماید تا همه م قیا داوری

   خدای  یهوه نذر کنید و وفا نمایید برای11.   بست  را بر کمر خود خواهی  خشم  و باقی خواهد گفت
  ؤسا را منقطع ر روح12 .  است  مهیب بگذرانند نزد او که   گرداگرد او هستند، هدیه  که همه. خود

  .باشد  می  مهیب  جهان  پادشاهان  و برای خواهد ساخت
  

   مزمور آساف.   بر یدوتون مغنیان ساالر  برای

  گوش.   خداست  بسوی ؛ آواز من کنم  و فریاد می  خداست  بسوی آواز من77    

   من ، دست  شبدر.   کردم  را طلبخداونددر روز تنگی خود 2 .  فرا خواهد گرفت  من خود را به
.  شوم  می  و پریشان کنم خدا را یاد می3 .  نپذیرفت  تسلی  من  و جان گشت ن ، بازکشیده دراز شده
 و  شدم  می تاب بی.  داشتی  را بیدار می چشمانم4.  گردد، ساله  متحیر می  من  و روح نمایم تفکر می

سرود 6 .  سلف  زمانهای  سالهای درباره.  ام ه تفکر کرد  قدیم  ایام درباره5 .  گفت توانستم  نمی سخن
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مگر خدا 7 .  است  نموده  تفتیش  من  و روح کنم  خود تفکر می  و در دل آورم  خود را بخاطر می شبانه
   شده  ابد زایل  او تا به آیا رحمت8 . نخواهد شد رد و دیگر هرگز راضی خواهد ک  ابد ترک تا به
 خود را  های ؟ و رحمت  کرده  را فراموش آیا خدا رأفت9 باد؟ابداآل تا  ده گردی  او باطل ؟ و قول است
  . ؟ ساله  است  مسدود ساخته  غضبدر

  کارهای11!   اعلی  حضرت  راست  دست الهای س زهی.   است  من  ضعف  این  گفتم پس10  
و در 12  آورد د خواهم یا ، به  است قدیم از   تو را که  نمود زیرا کار عجیب را ذکر خواهمخداوند 
  . نمود  تو تفکر خواهم های  صنعت کرد و در  خواهم  تو تأمل کارهای  جمیع

   هستی تو خدایی14  خدا؟  مثل  بزرگ  خدای کیست.   است  تو در قدوسیت  خدا، طریق ای13  
  ود را به خ قوم15 . ای  گردانیده ها معروف  بر قوم را  خویش  و قوت کنی  می  عجیب  کارهای که

 خدا، آبها تو  آبها تو را دید، ای16 . ساله.  را یوسف  و بنی یعقوب ی بن  یعنی ای  رهانیده  خویش بازوی
.  رعد بداد  و افالک  بریخت ابرها آب17 . گردید  مضطرب ها نیز سخت لجه.  شد ، متزلزل را دیده
 را   مسکون ر گردباد بود و برقها ربع رعد تو د صدای18.  گردید  روان  هر طرف  تو نیز به تیرهای
   تو در آبهای  و راههای  تو در دریاست طریق19.  گردید  و متزلزل  مرتعش  زمین پس.  کرد روشن
   موسی  دست ، به مودی ن  راهنمایی  گوسفندان  خود را مثل قوم20 .  دانست ا نتوان و آثار تو ر فراوان

  . و هارون
  

    آساف قصیده

   دهانم  سخنان  را به خود گوشهای!  مرا بشنوید  شریعت  من  قوم ای78    

   بود، تنطق  مخفی  عالم  از بنای  که  چیزهایی  کرد به  باز خواهم  مثل  خود را به دهان2 !فراگیرید
  ایشان  از فرزندان4 .اند  کرده  ما بیان  ما برای ان و پدر ایم  و دانسته  آنها را شنیده که3  نمود، خواهم

  ل او و اعما  و قوت کنیم  می  بیان  آینده  نسل  را برایخداوندتسبیحات .  کرد  نخواهیم آنها را پنهان
 قرار   در اسرائیل  و شریعتی  برپا داشت  در یعقوب  شهادتی زیرا که5 .  است  او کرده  را که عجیبی

 آنها را بدانند   آینده تا نسل6  دهند؛ ود تعلیم خ  فرزندان ا به آنها ر  ما را امر فرمود که داد و پدران
و 7 نمایند؛   خود بیان  فرزندان  برخیزند و آنها را به  مولود شوند تا ایشان بایست  می  که و فرزندانی

  و مثل8 . دارند  او را نگاه  احکام بلکه نکنند   خدا را فراموش  نمایند و اعمال  خدا توکل  به ایشان
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   ایشان ح نساختند و رو  خود را راست  دل  که انگیز نشوند، نسلی  و فتنه کش  گردن سلی خود ن پدران
  . نبود  خدا امین بسوی

  عهد خدا را نگاه10 . رو برتافتند بودند، در روز جنگ  کش  و کمان  مسلح  که افرایم بنی9  
آنها را    کردند که او را فراموش   و عجایب و اعمال11  او ابا نمودند،  شریعت  به سلوکنداشتند و از 

 مصر و در   بود، در زمین  کرده  عجیب  اعمال  ایشان و در نظر پدران12  بود،  ظاهر کرده بدیشان
 را  و ایشان14 . برپا نمود  توده و آبها را مثل را عبور داد  ، ایشان دریا را منشق ساخته13 . صوعندیار 

   و ایشان ها را بشکافت در صحرا صخره15 .  نور آتش  به امی شب کرد و تم  ابر راهنمایی در روز به
   نهرها جاری  را مثل  آب آورد و  بیرون  سیلها را از صخره پس16 . نوشانید  عظیم های گویا از لجهرا 

  و در دلهای18  انگیختند،  در صحرا فتنه'  اعلی  ورزیدند و بر حضرت و بار دیگر بر او گناه17 . ساخت
،   کرده و بر ضد خدا تکلم19 . خود غذا خواستند  شهوات  برای  کردند، چونکه  خدا را امتحانخود
 شد و   را زد و آبها روان  صخره اینک20 » حاضر کند؟ ای فرهتواند در صحرا س آیا خدا می«: گفتند

  »اضر سازد؟ خود ح  قوم  را برای و گوشت.  را نیز بدهد تواند نان آیا می«.   گشت وادیها جاری
 بر   خشم و  گشت  افروخته  در یعقوب  شد و آتش ، غضبناک  را شنیده  خدا این پس21  
 ابرها را  پس23 . او اعتماد ننمودند  نجات  و به نیاوردند  خدا ایمان زیرا به22 . گردید  مشتعل اسرائیل
 را   آسمان نید تا بخورند و غله بارا و من را بر ایشان24  را گشود  آسمان ر فرمود و درهایاز باال ام
 .تا سیر شوند فرستاد   ایشان  برای ای  را خوردند و آذوقه  زورآوران ، نان مردمان25 . بخشید بدیشان

   ایشان  را برای و گوشت27 را آورد،   خود، باد جنوبی  قوت  وزانید و به  را در آسمان باد شرقی26
آورد،  فرود   ایشان  اردوی  را در میان و آن28 . دریا  ریگ ا مثل بالدار ر رغان غبار بارانید و م مثل

.  داد  بدیشان  ایشان  شهوات  خوردند و نیکو سیر شدند و موافق پس29 .  ایشان های گرداگرد مسکن
 خدا بر   غضب که31  بود  ایشان  و غذا هنوز در دهان. نکشیدند  خود دست  از شهوت ایشان30

  .  ساخت  را هالک  اسرائیل وانان و ج  را بکشت  ایشان ؛ تنومندان ده ش  افروخته ایشان
،  بنابراین33.  نیاوردند  او ایمان جیب ع  اعمال  ورزیدند و به ، باز گناه  همه با وجود این32  
  او  را کشت  ایشان  که هنگامی34 .  را درترس  ایشان کرد و سالهای   تمام  را در بطالت  ایشان روزهای

،   ایشان  خدا صخره  یاد آوردند که و به35  نمودند،  خدا تفحص ، درباره  کرده را طلبیدند و بازگشت
 او   به  خویش زبان   نمودند و به  خود او را تملق  دهان اما به36 .  است  ولی ایشان عالی ت و خدای
  . نبودند  مؤتمن  عهد وی ود و به نب  با او راست  ایشان  دل زیرا که37  گفتند، دروغ

  هفتاد و هشتمفصل / مزامیر کتاب



860 

 بارها   بلکه  نساخت  را هالک ، ایشان  را عفو نموده  ایشان  گناه  رحمانیتش  حسب اما او به38  
 بشرند،   ایشان  یاد آورد که و به39 .  را برنینگیخت  خویش تمامی خشم،   خود را برگردانیده غضب
  ند و او را در بادیه انگیخت و فتنه در صحرا بد چند مرتبه40 .گردد رود و بر نمی  می  که بادی

 او را  و قوت42  نمودند، ا اهانت ر  اسرائیل  کردند و قدوس ، خدا را امتحان و برگشته41 .رنجانیدند
 خود را در مصر   آیات  چگونه که43  بود؛  رهانیده  را از دشمن یشان ا  که  خاطر نداشتند، روزی به

 نمود و   مبدل  خون  را به  ایشان و نهرهای44.  یار صوعن خود را در د  و معجزات ظاهر ساخت
 را گزیدند و   ایشان  فرستاد که  ایشان ها در میان  پشه انواع45 . را تا نتوانستند نوشید  ایشان رودهای
   را به  ایشان  و عمل صد پا سپرد  کرم  را به  ایشان و محصول46  نمودند؛  را تباه  ایشان  که ییغوکها

.   درشت  تگرگهای  را به  جمیز ایشان  کرد و درختان  خراب  تگرگ  را به  ایشان تاکستان47 . داد خمل
 خود را بر   خشم و آتش49 .  برق های  شعله  را به  ایشان  سپرد و مواشی  تگرگ  را به  ایشان بهایم48

 خود   غضب  برای و راهی50 . شریر  فرشتگان  فرستادن را، به   و ضیق  و غیظ  فرستاد، غضب ایشان
  و همه51.  نمود  وبا تسلیم  را به  ایشان  جان ، بلکه  نداشت  نگاه  را از موت  ایشان ، جان مهیا ساخته

  .  حام های  را در خیمه  ایشان ت قو ، اوایل  مصر را کشت زادگان نخست
و 53 . نمود  راهنمایی  گله ل صحرا مث را در  کوچانید و ایشان  گوسفندان  خود را مثل و قوم52  
 حدود   را به و ایشان54.  را پوشانید ن ایشا  کرد تا نترسند و دریا دشمنان  رهبری  را در امنیت ایشان
ها را از حضور  و امت55 .بود   کرده  خود تحصیل  راست  دست  به  که  کوهی  خود آورد، بدین مقدس
  های خیمه را در   اسرائیل  کرد و اسباط  تقسیم  ریسمان  به  ایشان  را برای  راند و میراث ایشان
  . گردانید  ساکن ایشان

و 57 .اشتند ند  او را نگاه  انگیختند و شهادات ، بدو فتنه  کرده  را امتحان  تعالی  خدای لیکن56  
   مقامهای و به58 . شدند  منحرف  خطا کننده  کمان  ورزیدند و مثل  خود خیانت  پدران ، مثل برگشته

 خدا  چون59 . دادند  او را جنبش  غیرت  خویش  بتهای  آوردند و به  هیجان  او را به بلند خود خشم
   شیلو را ترک  مسکن پس60 .  داشت  مکروه  شدت  را به ائیل گردید و اسر  را بشنید غضبناک این

 داد   اسیری  خود را به قوت)  تابوت (و61ود،  ب  برپا ساخته  آدمیان  در میان  را که ای  خیمه نمود، آن
 خود   و با میراث نمود  شمشیر تسلیم  خود را به و قوم62  سپرد،  دشمن  دست  را به  خویش و جمال
 . نشد  سرود نکاح  ایشان وشیزگان د  سوزانید و برای  را آتش  ایشان جوانان63 . گردید غضبناک

  . ننمودند گری  نوحه  ایشان های  و بیوه شمشیر افتادند  دم  به  ایشان کاهنان64
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خروشد،   می  از شراب  که  جباری  بود بیدار شد، مثل  خوابیده  که  کسی  خداوند مثل آنگاه65  
  ، سبط موده را رد ن  یوسف و خیمه67 . گردانید  را عار ابدی  و ایشان زد  عقب  خود را به و دشمنان66

و 69.  داشت  می  دوست  را که  صهیون  کوه  یهودا را برگزید و این  سبط لیکن68 . را برنگزید افرایم
 خود  و بنده70 .باد بنیاد نهاد را تا ابداآل  آن  که  جهان  بلند بنا کرد، مثل  کوههای  خود را مثل قدس

 او  م او را آورد تا قو  شیرده  میشهای از عقب71 .  گرفت  گوسفندان  را از آغلهایداود را برگزید و او
 نمود   خود رعایت  دل  کمال  حسب  را به  ایشان پس72.  کند  را رعایت  او اسرائیل  و میراث یعقوب
  . کرد  هدایت  خویش  دستهای  مهارت  را به و ایشان

  
  مزمور آساف

  عصمت  تو را بی  قدس ، هیکل  شده تو داخل  میراث ها به خدا، امت  ای79    

 دادند و   خوراک  هوا برای  مرغان  را به  بندگانت الشهای2 .ها نمودند ه را خراب اورشلیم. دساختن
  ی ریختند و کس  آب  مثل  را گرداگرد اورشلیم  ایشان خون3 . صحرا  وحوش  را به  مقدسانت شتگو

 استهزا و  خویش   و نزد مجاوران ایم  خود عار گردیده نزد همسایگان4 . کند  را دفن  ایشان نبود که
   آتش  تو مثل  بود؟ آیا غیرت  خواهی  ابد خشمناک  تا بهخداوند   ای تا کی5 . ایم  شده ریهسخ

  لکیشناسند بریز و بر مما  تو را نمی  که هایی قهر خود را بر امت6 باد؟ خواهد شد تا ابداآل افروخته
  .اند  کرده ب او را خرا ، و مسکن  را خورده  یعقوب زیرا که7 !خوانند  تو را نمی  نام که

   زیرا که ما آید  روی  پیش  تو بزودی های رحمت.  اجداد ما را بر ما بیاد میاور گناهان8  
 فرما و ما را   خود ما را یاری  نام  خاطر جالل  ما، به دهنده  نجات  خدا، ای ای9 . ایم  شده بسیار ذلیل

؟   کجاست  ایشان  خدای ها گویند که متچرا ا10.  ما را بیامرز  خود گناهان  و بخاطر نام  ده نجات
   به  اسیران ناله11 . شود ها در نظر ما معلوم بر امت،   است  شده  ریخته  که  بندگانت  خون انتقام

و 12.  اند، برهان  شده  سپرده  موت  به  را که  خود آنانی  بازوی  عظمت  حسب به. حضور تو برسد
.  خداوند اند، ای  تو کرده  به  که  اهانتی ، برای  ما رسان یگان همسا  آغوش  به  چندان  هفت جزای

 تو را   و تسبیح  گفت  ابد شکر خواهیم ، تو را تا به  تو هستیم  مرتع  تو و گوسفندان  قوم  ما که پس13
  . نمود  ذکر خواهیم نسال بعد نسل
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   مزمور آساف.  بر سوسنها شهادتی.   ساالر مغنیان برای

 بر   که ای!  کنی  می  رعایت  گله  را مثل  یوسف  که ای!  بشنو شبان اسرائیل  ای80    

ا برانگیز و  خود ر ، توانایی  و منسی  و بنیامین  حضور افرایم به2 ! فرما ، تجلی ای  نموده  جلوس نکروبیی
  ! م یابی  تا نجات  کن د را روشن خو  خدا ما را باز آور و روی ای3 ! ما بیا  نجات برای

   ماتم نان5  بود،  خواهی  غضبناک  خویش  قوم  دعای  به  کی ، تا به  صبایوت ، خدای  یهوه ای4  
 ما   همسایگان  منازعه ما را محل6 ؟ نوشانی  می شان بدی اندازه  بی  و اشکهای خورانی  می را بدیشان

   لشکرها ما را بازآور و روی ی خدا ای7 .نمایند  استهزا می  خویش ر میان ما د  و دشمنان ای ساخته
 را  ، آن  کرده ها را بیرون امت.   آوردی مصر بیرون  را از موی8 !  یابیم  تا نجات  کن د را روشنخو

.   را پر ساخت ، زمین  خود را نیکو زده  ریشه پس.   دادی  را وسعت  آن  روی پیش9.   نمودی غرس
   خود را تا به های شاخه11 . هایش  شاخه  آزاد خدا به هایرو شد و س  پوشانیده اش  سایه کوهها به10

 هر   که ای  را شکسته  چرا دیوارهایش پس12.  نهر  را تا به  خویش  کرد و فرعهای دریا پهن
  .چرند  را می  صحرا آن ند و وحوشکن  می  را ویران  آن  جنگل گرازهای13 چیند؟  را می  آن راهگذری

  و از این15تفقد نما   مو  و از این  و ببین  نظر کن ، از آسمان  کرده جوع لشکرها ر  خدای ای14  
 ! ای  ساخته  قوی  خویشتن برای   که  پسری  و از آن  است  کرده  تو غرس  راست  دست  که نهالی

   تو بر مرد دست دست17! اند  گردیده  تو تباه  روی تاب و از ع  شده  سوخته  در آتش  هیزم مثل16
  و ما از تو رو نخواهیم18 . ای  ساخته  قوی  خویشتن ا برای او ر  که  تو باشد و بر پسر آدم سترا

د را  خو  لشکرها ما را بازآور و روی ، خدای  یهوه ای19 . بخوانیم تو را   تا نام  بده ما را حیات.  تافت
  .  یابیم  ساز تا نجات روشن

  
   سافمزمور آ.   برجتیت نر مغنیا ساال برای

   آواز شادمانی  یعقوب دای خ برای.   ماست  قوت  که  خدایی  نمایید برای ترنم81    

 ،  ماه کرنا را بنوازید در اول3!   دلنواز را با رباب  را بیاورید و بربط سرود را بلند کنید و دف2 !دهید
 .  یعقوب  از خدای  و حکمی لرائی در اس  است ای  فریضه  این زیرا که4 . و در روز عید ما  تمام در ماه

  هشتادم و هشتاد و یکمفصل / مزامیر کتاب



863 

   را که  لغتی  که ، جایی  رفت  مصر بیرون  بر زمین  فرمود، چون  تعیین  در یوسف  را شهادتی این5
  :  شنیدم  بودم نفهمیده
 استدعا  در تنگی7 . او از سبد رها شد  و دستهای تم آزاد ساخ دوش او را از بار سنگین«6  
   امتحان  مریبه  و تو را نزد آب  کردم در ستر رعد، تو را اجابت.   دادم  و تو را خالصی نمودی
در 9 .  دهی  گوش  من  اگر به اسرائیل  و ای.  کنم  بشنو و تو را تأکید می  من  قوم ای«8 . ساله.  نمودم
ا از  تو ر  که  تو هستم  خدای  یهوه من10.  منما  سجده  بیگانه  غیر نباشد و نزد خدای  تو خدای میان
   سخن  من  قوم لیکن11 .  ساخت  را پر خواهم  و آن ز کن خود را نیکو با دهان.   مصر برآوردم زمین

  به   که  کردم  ترک  سختی دلشان  را به  ایشان پس12 . مرا ابا نمودند اسرائیلمرا نشنیدند و 
در   گرفتند و اسرائیل  می  گوش  من  به  من  قوم  که  کاش ای13 . نمایند  خود سلوک مشورتهای
 خود را   و دست انداختم  زیر می  به  را بزودی  ایشان  دشمنان آنگاه14 .بودند  می  سالک  من طریقهای
  اما زمان. نهادند  می  دارند بدو گردن  نفرتخداوند از   که آنانی15 . گردانیدم  برمی  ایشان برخصمان

   از صخره  عسل پرورد؛ و تو را به  می  گندم  نیکوترین  را به انایش16 .بادبود تا ابداآل  می  باقی ایشان
  ». کردم سیر می

  
   مزمور آساف

  تا به«2: کند  می  داوری  خدایان ر میان، د  است  خدا ایستاده خدا در جماعت82    

   و یتیمان فقیران3.   خواهید نمود؟ ساله ا طرفداری ر  خواهید کرد و شریران  داوری انصافی  بی  به کی
را    را برهانید و ایشان  و فقیران مظلومان4 . دهید  را انصاف  و مسکینان مانمظلو.  بکنید را دادرسی
  . دهید  خالصی  شریران از دست
. باشد  می  متزلزل  زمین  اساس روند و جمیع  می  راه فهمند و در تاریکی دانند و نمی نمی«5   

 خواهید مرد و   آدمیان  مثل لیکن7 .  اعلی  حضرت  شما فرزندان جمیع شما خدایانید و   که  گفتم من6
  »! خواهید افتاد  از سروران  یکی چون

  . شد  خواهی ها را متصرف امی امت تو تم  فرما زیرا که  را داوری  خدا برخیز و جهان ای8   
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   سرود و مزمور آساف

  زیرا اینک2 !  و میارام مباش   خدا ساکت  ای! نباشد  خدا تو را خاموشی ای83    

 تو  بر قوم3 .اند ا برافراشته دارند، سر خود ر  از تو نفرت  که کنند و آنانی  می  شورش دشمنانت
   کنیم  را هالک بیایید ایشان«: گویند و می4. کنند  می  تو مشورت آوردگان اندیشند وبر پناه مکاید می
  ».ذکور نشود دیگر م  اسرائیل نام نباشند و  تا قومی
 و   ادوم های خیمه6 .اند هد بستهکنند و بر ضد تو ع  می  مشورت  با هم  دل  یک زیرا به5  

آشور نیز با 8 . صور  با ساکنان  و فلسطین  و عمالیق  و عمون جبال7 .  و هاجریان  و موآب اسماعیلیان
  .  گردیدند، ساله لوط  بنی  برای  شدند و بازویی  متفق ایشان

 ،  قیشون  در وادی  سیسرا و یابین  به ، چنانکه  کردی  مدیان  به  نما چنانکه  عمل یشانبد9  
 و   غراب  را مثل سروران ایشان11 . گردیدند  زمین  برای د و سرگین شدن  در عیندور هالک که10

  دا را برای خ مساکن«: گفتند  می که12 ، مناع ذبح و صل  را مثل  ایشان  امرای  و جمیع  گردان ذئب
  ».  نماییم  تصرف خویشتن
   آتشی مثل14 . باد  روی  پیش ساز و مانند کاه غبار گردباد ب  را چون ، ایشان  من  خدای ای13  

 تند   را به  ایشان همچنان15 .سازد  می  کوهها را مشتعل  که یا  شعله سوزاند و مثل  را می  جنگل که
   تا نام  پر کن  ذلت  را به  ایشان رویهای16 .  گردان  را آشفته ایشان   خویش  طوفان  و به باد خود بران

و 18 . گردند  و هالک باد و شرمنده بشوند تا ابداآل  و پریشان خجل17 . بطلبندخداوند   تو را ای
  .  هستی  متعال  تنها بر تمامی زمین باشد، به  می  یهوه  اسمت بدانند تو که

  
   قورح مزمور بنی.  جتیت بر  ساالر مغنیان برای

   بلکه  مشتاق  من جان2 ! تو های مسکن پذیر است  دل ، چه  صبایوت  یهوهای84    

  گنجشک3. زند  می  صیحه  حی  خدای  برای  و جسدم دلم. خداوند صحنهای   برای  است  شده کاهیده
 خود را در  های  تا بچه ای نه آشیا  خویشتن  برای  و پرستوک  است  پیدا کرده ای  خود خانه نیز برای

   آنانی خوشابحال4.   هستی  من  و خدای  من  پادشاه  که  صبایوت  یهوه  تو ای های  بگذارد، در مذبح آن
   ایشان  قوت  که  مردمانی خوشابحال5.  خوانند، ساله  می دائما تسبیح تو را   تو ساکنند که  در خانه که
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   را چشمه کنند، آن  از وادی بکا عبور می چون6 .  ایشان  دلهای تو در های  طریق و در تو است
در    از ایشان خرامند و هر یک  می  تا قوت از قوت7 .پوشاند  می  برکات  را به  آنسازند و باران می

  .شوند  نزد خدا حاضر می صهیون
.  ساله! فراگیر خود را   گوش  یعقوب  خدای ای!  مرا بشنو دعای!  لشکرها  خدای  یهوه ای8  

   روز در صحنهای زیرا یک10 . خود نظر انداز  مسیح  روی  و به ، ببین  سپر ما هستی  که  خدایی ای9
 در   شدن  ساکن از پسندم  خود را بیشتر می  خدای  خانه  بر آستانه ایستادن.  از هزار تو بهتر است

   خواهد داد و هیچ  و جالل فیضخداوند .  ت و سپر اس  خدا آفتاب  یهوه زیرا که11 . اشرار های خیمه
  ، خوشابحال  صبایوت  یهوه ای12.  باشند  سالک استی ر  به  که  نخواهد کرد از آنانی چیز نیکو را منع

  . دارد  بر تو توکل  که کسی
  

   قورح مزمور بنی.   ساالر مغنیان برای

 . ای  را باز آورده ب اسیری یعقو. ای  شده  خود راضی  از زمینخداوند  ای85    
 خود را  تمامی غضب3.  ، ساله ای  را پوشانیده  ایشان تمامی گناهان.  ای  خود را عفو کرده  قوم عصیان2

 خود   و غیظ دان ما، ما را برگر  نجات  خدای ای4 . ای  کرده  رجوع  خویش  خشم حدت و از  برداشته
   طول  را نسال بعد نسل  خویش  بود؟ و خشم  خواهی  ابد با ما غضبناک آیا تا به5 .را از ما بردار

   نمایند؟  تو در تو شادی  تا قوم داد  نخواهی  ما را حیات آیا برگشته6  داد؟ اهیخو
 خدا  آنچه8 . ما عطا فرما  را به  خویش نجات و   خود را بر ما ظاهر کن  رحمتخداوند  ای7  

  ا بسوی ت  خواهد گفت  سالمتی  به  خویش  مقدسان ود و به خ  قوم  شنید زیرا به گوید خواهم  می یهوه
.  شود  ما ساکن  در زمین  تا جالل  است  او نزدیک  ترسندگان  او به یقینا نجات9 . برنگردند جهالت

 از  راستی11. اند  یکدیگر را بوسیده  و سالمتی عدالت. اند  کرده  مالقات  با هم  و راستی رحمت10
 نیکو را خواهد  نیز چیزهایخداوند 12 .  خواهد نگریست  از آسمان عدالتیید و  خواهد رو زمین

آثار خود  او خواهد خرامید و   روی  پیش عدالت13 . خود را خواهد داد  ما محصول ینبخشید و زم
  .  خواهد ساخت را طریقی
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   داود دعای

 و  ا مسکینما زیر فر ، مرا مستجاب  خود را فراگرفته  گوشخداوند  ای86    

   بر تو توکل  خود را که ، بنده  من  خدای ای.   هستم  متقی  دار زیرا من  مرا نگاه جان2 ! نیازمند هستم
 خود   بنده جان4!  خوانم  تمامی روز تو را می که فرما زیرا   کرم  خداوند بر من ای3 .  بده دارد، نجات
 خداوند، نیکو و غفار  زیرا تو ای5 . دارم  نزد تو برمی خود را  جان خداوند  زیرا ای  گردان را شادمان

 آواز   فرما و به  مرا اجابت  دعایخداوند  ای6 .خوانند  تو را می  که  آنانی ای بر  و بسیار رحیم هستی
  . فرمود  خواهی  مرا مستجاب ا که خواند زیر  خود تو را خواهم در روز تنگی7 ! نما  توجه  من تضرع

  همهخداوند   ای9 .  تو نی  کارهای  مثل  و کاری ت تو نیس  مثل  خدایان د در میان خداون ای8  
.  تو را تمجید خواهند نمود  خواهند کرد و نام  حضور تو سجده ، به  آمده ای  آفریده  که هایی امت

  . تو تنها خدا هستی.  کنی  می  عجیب  و کارهای  هستی  تو بزرگ زیرا که10
ساز تا  مرا واحد  دل.   شوم  تو سالک  بیاموز تا در راستی  من  خود را به طریق خداوند  ای11  
 تو را   و نام  گفت  حمد خواهم  دل  تمامی ، تو را به  من  خداوند خدای ای12 .  باشم  تو ترسان از نام

   اسفل از هاویه مرا   و جان  است  عظیم  من  تو به  رحمت زیرا که13 .باد کرد تا ابداآل تمجید خواهم
 تو را  دارند و  من  قصد جان  از ظالمان اند و گروهی  برخاسته  بر من  خدا متکبران ای14 . ای رهانیده

 و پر از  یر غضبد.   هستی  و کریم  رحیم  خداوند خدای و تو ای15 .آورند در مد نظر خود نمی
 و پسر  ه بد ات  بنده  خود را به قوت. رما ف  کرم  و بر من  کن  التفات  من بسوی16 .  و راستی رحمت

 را   دارند آن  نفرت  از من  که  بنما تا آنانی  من  را به  خوبی عالمت17 . بخش کنیز خود را نجات
  . ای  داده  و تسلی  کرده  اعانت مراخداوند   تو ای  شوند زیرا که ، خجل دیده

  
   قورح مزمور و سرود بنی

   را دوست  صهیون های دروازهخداوند 2.   است  مقدس ی او در کوهها اساس87    

!  شهر خدا شود، ای  می ته تو گف  مجید درباره سخنهای3 .  یعقوب های  مسکن یشتر از جمیعدارد، ب می
 در  ، این  و صور و حبش  فلسطین اینک.  کرد  خود ذکر خواهم  را از شناسندگان رهب و بابل4 . ساله

و . اند  متولد شده  در آن  و آن  این  خواهد شد که  گفته  صهیون و درباره5 . ت اس آنجا متولد شده
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 خواهد کرد  نویسد، ثبت ها را می  امت  چونخداوند 6.  را استوار خواهد نمود  آن علی ا خود حضرت
 در تو   من های  چشمه جمیع.  نیز کنندگان  و رقص مغنیان7 . ، ساله  است در آنجا متولد شده   این که

  . است
  

    هیمان ازراحی قصیده . بر محلت لعنوت  ساالر مغنیان  برای قورح سرود و مزمور بنی

   به  من دعای2 . ام تو فریاد کرده  و روز نزد ، شب  من  نجات  خدای  یهوه ای88    

 و  است   از بالیا پر شده  من  جان زیرا که3.  خود را فراگیر  گوش  من  ناله حضور تو برسد، به
  قوت  مرد بی  و مثل ما  شده  شمرده  هاویه  به از فروروندگان4 .  گردیده  قبر نزدیک  به ام انیزندگ
   را دیگر به  ایشان اند، که  در قبر خوابیده  که  کشتگان ، مثل  منفرد شده  مردگان در میان5 . ام گشته

 در  ، در ظلمت ای ذاشته گ  اسفل ر هاویهمرا د6. اند  شده  تو منقطع  آورد و از دست یاد نخواهی
.  ، ساله ای  خود مرا مبتال ساخته  امواج  همه  و به  است  شده  سنگین  تو بر من خشم7. ژرفیها

.  آمد توانم  نمی ، بیرون  شده محبوس.  ای  گردانیده  ایشان ، و مرا مکروه  دور کرده  را از من آشنایانم8
 تو   خود را به یدستها.  تمامی روز ام ، نزد تو فریاد کردهخداوند  ای.  شد  کاهیده  از مذلت چشمانم9

  . ام دراز کرده
، تو را حمد خواهند   برخاسته  کرد؟ مگر مردگان  خواهی  عجیب  کاری  مردگان آیا برای10  
  عجیبآیا کار 12؟   تو در هالکت اهد شد؟ و امانت تو در قبر مذکور خو آیا رحمت11 . ؟ ساله گفت

فریاد خداوند     نزد تو ای و اما من13 ؟  فراموشی  تو در زمین  و عدالتشود  می  اعالم تو در ظلمت
  ، و روی  کرده  مرا ترک  چرا جانخداوند  ای14 .آید  تو می  در پیش  من  دعای ن و بامدادا ام برآورده

  تو را ترسهای.  ام  شده  بر موت مشرف   مستمند و از طفولیت من15 . ای  نموده  پنهان خود را از من
   تو مرا هالک های و خوف   است  گذشته  تو بر من  خشم حدت16 . ام ، متحیر گردیده  شده متحمل
 و  یاران18 .  نموده ز و مرا از هر سو احاطه تمامی رو  است  دور مرا گرفته  آب مثل17 . ساخته
  .  را در تاریکی مو آشنایان  ای  دور کرده  را از من دوستان
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    ایتان ازراحی قصیده

 خود   دهان  تو را به امانت.  سرایید  ابد خواهم  را تا بهخداوند  های رحمت89    

 را   خویش باد و امانت بنا خواهد شد تا ابداآل  رحمت زیرا گفتم2 . کرد  خواهم  اعالم سال بعد نسلن
  .  ساخت  پایدار خواهی در افالک

 تو را   ذریت که4 . ام  خورده  داود قسم  خویش نده ب برای.  ام  خود عهد بسته دهبا برگزی3  
  .  نمود، ساله  بنا خواهم عد نسل تو را نسال ب باد و تخت تا ابداآل  ساخت پایدار خواهم

  ماعت تو را در ج تمجید خواهند کرد و امانتخداوند    تو را ای  عجیب و آسمانها کارهای5  
 را   که  زورآوران  تواند کرد؟ و از فرزندان برابریخداوند  با   در آسمانها که زیرا کیست6 . مقدسان

بر    است  و ترسناک  مقدسان  در جماعت  است  مهیب نهایت خدا بی7  نمود؟  توان تشبیهخداوند با 
 تو، تو  امانت تو؟ و  قدیر مانند  یاه  ای  لشکرها کیست  خدای  یهوه ای8 . گرداگرد او هستند  که آنانی

  شود، آنها را ساکن  بلند می  امواجش چون.   هستی بر تکبر دریا تو مسلط9 .کند  می را احاطه
 را  دشمنانت   زورآور خویش  بازوی به.  ای  خرد شکسته  شده  کشته  را مثل رهب10 . گردانی می

 را تو بنیاد   آن پری و   مسکون ربع.  تو  آن نیز از  و زمین  تو است  از آن آسمان11 . ای  نموده پراکنده
 تو با  بازوی13 .کنند  می  تو شادی  نام ه ب تابور و حرمون.  ای  را تو آفریده  و جنوب شمال12 . ای نهاده
 تو   تخت  اساس  و انصاف عدالت14 .  تو متعال  راست  و دست ور است تو زورآ دست.   است قوت
  .خرامند  تو می  روی ش پی  راستی و رحمت.  است

هند خواخداوند    تو ای در نور روی. دانند  را می  آواز شادمانی  که  قومی خوشابحال15  
.  خواهند گردید  تو سرافراشته  خواهند شد تمامی روز و در عدالت  تو شادمان در نام16 .خرامید

 سپر  زیرا که18.  خواهد شد مرتفع ما  دی تو شاخ رضامن  و به  تو هستی  ایشان  فخر قوت زیرا که17
 خود   مقدس  رؤیا به  در عالم آنگاه19 .  اسرائیل  قدوس  ما از آن دشاه و پا است خداوند ما از آن
.   را ممتاز کردم  از قوم ای  و برگزیده  زورآور نهادم  را بر مردی  نصرت  که ، گفتی  کرده خطاب

 با او استوار   من  دست که21 .  کردم  خود مسح  مقدس  روغن به و او را   خود داود را یافتم بنده20
ر  پس  نخواهد کرد و هیچ  بر او ستم دشمنی22 .واهد گردانید خ  نیز او را قوی  من بازوی. خواهد شد

 از او   را که  و آنانی  گرفت  خواهم  وی  روی  او را پیش و خصمان23 . نخواهد رسانید  بدو اذیت ظلم
 او   شاخ  من  خواهد بود و در نام  با وی  من  و رحمت و امانت24 . گردانید ند مبتال خواهم دار رتنف
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او 26.  او را بر نهرها  راست  و دست  ساخت  خواهم  او را بر دریا مستولی دست25 . خواهد شد مرتفع
  زاده  او را نخست نیز من27 .  من  نجات  و صخره  من ، خدای  هستی  تو پدر من مرا خواهد خواند که

 تا   داشت  خواهم  نگاه  وی  را برای  خویش رحمت28 .  جهان ، بلندتر از پادشاهان خت سا خود خواهم
  تختباد و  تا ابداآل  داشت  خواهم  را باقی  وی و ذریت29 . با او استوار خواهد بود عهد منباد و ابداآل

  .  آسمان  روزهای او را مثل
 مرا  اگر فرایض31  ننمایند،  سلوک  من  و در احکام کنند،  مرا ترک شریعت  اگر فرزندانش30  

  گناه نمود و   خواهم  عصا تأدیب  را به  ایشان  معصیت آنگاه32  ندارند،  مرا نگاهبشکنند، و اوامر
   را باطل  خویش  و امانت  داشت  خود را از او برنخواهم  رحمت لیکن33 .ها  تازیانه  را به ایشان
.  داد  صادر شد تغییر نخواهم  را از دهانم  و آنچه  شکست عهد خود را نخواهم34 .  ساخت نخواهم

 او   ذریت که36 .  گفت  نخواهم  داود هرگز دروغ  و به  خوردم  خود قسم  قدوسیت  چیز را به یک35
 خواهد بود تا   ثابت ماه  مثل37 ،  آفتاب  مثل  حضور من  او به تباد و تخ خواهد بود تا ابداآل باقی
  . ، ساله  در آسمان  شاهد امین باد و مثلابداآل

  عهد بنده39 . ای  شده  خود غضبناک و با مسیح  ای  و دور انداخته ای  کرده  تو ترک لیکن38  
 را   حصارهایش جمیع40 . ای  کرده عصمت ، بی  انداخته ن او را بر زمی  و تاج ای  ساخته خود را باطل

  همسایگانکنند و او نزد   می  او را تاراج  گذران  راه همه41 . ای  نموده  او را خراب های لعه و ق تهشکس
 را مسرور   دشمنانش ه، و هم  او را برافراشته  خصمان  راست دست42 .  است خود عار گردیده

 او را  جالل44 . ای اخته پایدار نس و را در جنگ و ا ای  شمشیر او را نیز برگردانیده دم43 . ای ساخته
   خجالت به، و او را   کرده  را کوتاه  شبابش ایام45.  ای  انداخته  زمین  او را به  و تخت  ساخته باطل

  . ، ساله ای پوشانیده
   افروخته  آتش تو مثل   کرد و غضب  خواهی  ابد پنهان  خود را تا بهخداوند   ای  کی تا به46  

   بطالت  را برای آدم چرا تمامی بنی.   است  کم  چه  حیاتم  ایام آور که یاد  به47 خواهد شد؟
 قبر   را از دست  خویش  را نخواهد دید؟ و جان  موت  که  است  زنده  آدمی کدام48 ؟ ای فریدهآ

   امانت اود به د  برای  که  تو کجاست  قدیم های  خداوند رحمت ای49 . ؟ ساله  خواهد ساخت خالص
ر در  بسیا  را از قومهای  آن  یاد آور که  خود را به  بنده  خداوند مالمت ای50 ؟  خوردی مخود قس

 تو را  ر مسیح آثا اند، یعنی  کرده  مالمتخداوند   تو ای  دشمنان که51 . باشم  می  خود متحمل سینه
  .  و آمین آمین. باد باد تا ابداآل متبارکخداوند 52 .اند  نموده مالمت
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   مرد خدا موسی  دعای

   کوهها به  از آنکه قبل2 ها،  نسل ، در جمیع ای  ما تو بوده  مسکنخداوند  ای90    

  غبار  را به انسان3 .  ابد تو خدا هستی  تا به ز ازلا.   را بیافرینی  مسکون  و ربع وجود آید و زمین
   دیروز است  در نظر تو مثل ر سال هزا زیرا که4 . نمایید  رجوع آدم  بنی  ای وییگ ، و می گردانی برمی
. اند  شده  خواب  و مثل ای ه را رفت  ایشان  سیالب مثل5 .  از شب پاسی   باشد و مثل  گذشته که
   و پژمرده  بریده گاهانشام. روید شکفد و می  می بامدادان6 .روید  می  که  گیاهی  مثل دادانبام
   گناهان چونکه8 . گردیم  می  تو پریشان و در خشم  شویم  می  تو کاهیده  در غضب زیرا که7 .شود می

 ما در   روزهای  تمام زیرا که9 .  خویش  ما را در نـور روی یـای و خفا ای ما را در نظـر خود گـذارده
 و   است  عمـر ما هفتـاد سـال ایام10 . ایم  بسر برده  خیالی د را مثل خو  شد و سالهای  تو سپری خشم

،   شده  تمـام  زودی  زیرا به  است  و بطالت  فخر آنها محنت لیکـن.  باشـد ، هشتاد سال بنیهاگـر از 
  باید ترسید؟  از تو می  تو را چنانکه داند و غضب  تو را می  خشم  شدت  که کیست11 . کنیم پـرواز می

   کن رجوع13.   نماییم  را حاصـل  خردمندی ل تا د  خود را بشماریم  تا ایام  ده مـا را تعلیـم12  
 خود   مـا را از رحمت صبحگاهـان14 . فرما  خـود شفقـت  بـر بنـدگان؟ و  کی تـا بـه! خداوند    ای

   ایامـی  عوض  به  گردان ما را شادمان15 .  نماییم  و شـادی ر خـود ترنـم تا تمامـی عمـ سیـر کن
 ظاهر بشود و   تـو بـر بندگانت اعمال16 . ایم ا دیده ر  بدی  که سالهایی و   ما را مبتـال ساختـی که
 ما را بر ما   دستهای  ما بر ما بـاد و عمل خدایخداوند   جمال17 .  ایشان  تو بر فرزنـدان بریاییک

  !  ما را استوار گردان  دستهای لعم! استوار ساز
  

 خواهد  ساکن   قادرمطلق ، زیر سایه  است  نشسته  اعلی  در ستر حضرت آنکه91    

زیرا 3.   دارم  بر او توکل  که  من  و خدای  است  من  او ملجا و قلعه  که گویم  میخداوند  درباره2 .بود
 خود تو را خواهد پوشانید و   پرهای به4 .  خبیث  خواهد رهانید و از وبای صیاد  او تو را از دام که

   نخواهی  در شب از خوفی5.  و سپر خواهد بود جناو تو را مراستی .   گرفت  خواهی  پناه زیر بالهایش
   که عونی از طا خرامد و نه  می  در تاریکی  که  از وبایی و نه6 .پرد  در روز می  که  از تیری نهترسید و 

  و نود و یکمم نودفصل / مزامیر کتاب



871 

  لیکن.  تو  راست  دست هزار به  تو خواهند افتاد و ده  جانب هزار نفر به7 .کند  ظهر فساد می وقت
  . دید واهی را خ  شریران  و پاداش  نگریست  خود خواهی  چشمان  به فقط8 .سیدنزد تو نخواهد ر

.  ای  گردانیده  خویش  را مأوای  اعلی  و حضرت  هستی  من ملجایخداوند  تو ای  زیرا گفتی9  
 خود را   فرشتگان زیرا که11 . تو نخواهد رسید  نزد خیمه الیی نخواهد شد و ب  بر تو واقع  بدی هیچ10

 خود  تو را بر دستهای12. مایند ن  تو را حفظ  تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت درباره
 و   نهاد؛ شیربچه  خواهی  پای بر شیر و افعی13 .  بزنی  سنگ  خود را به ادا پای، مب برخواهند داشت
  . کرد  خواهی اژدها را پایمال

 او را  ست ا  عارف  من  اسم  به  رهانید و چونکه  دارد او را خواهم  رغبت  من  به چونکه«14  
 و  بود  با او خواهم  در تنگی من.  کرد  خواهم  مرا خواند او را اجابت چون15 .  ساخت سرافراز خواهم

 را بدو   خویش  و نجات گردانم  او را سیر می  ایام  طول به16 .  ساخت ، معزز خواهم  داده نجاتاو را 
  ». داد  خواهم نشان

  
    روز سبت مزمور و سرود برای

   حضرت ، ای  خواندن بیح تو تس  نام  و به  نیکو است  را حمد گفتنخداوند92    

  ب اوتار و بر ربا  ده بر ذات3 . تو را  امانت  و در هر شب مودن ن  تو را اعالم  رحمت بامدادان2 .' اعلی
   سبب به.  ای  ساخته  شادمان  خودت  کارهای مرا به خداوند   ای زیرا که4 .  و بربط  هجایون  نغمه و به

  نهایت  تو بی  و فکرهای  است  عظیم  تو چه اعمالخداوند ای 5 . نمود  خواهم  تو ترنم  دستهای اعمال
   علف  مثل  شریران  که وقتی7 .کند  نمی  تأمل  در این  و جاهلداند  را نمی  این مرد وحشی6 . عمیق
  تو ای لیکن8 . گردند  ابد هالک  تا به  که ت اس  این شکفند، برای  می  بدکاران عرویند و جمی می

 تو   دشمنان ، هانخداوند  تو ای  دشمنان زیرا اینک9. باد، تا ابداآل  هستی  علیین'  بر اعلیخداوند
  . خواهند شد  پراکنده  بدکاران ع خواهند شد و جمی هالک

  و چشم11.  ام  شده  مسح  تازه روغن   و به ای  بلند کرده گاو وحشی   شاخ  مرا مثل و اما شاخ10  
کنند خواهد   می  مقاومت  با من  که  از شریرانی  من  و گوشهای  خواهد نگریست  بر دشمنانم من

  .شنید
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.  نمو خواهد کرد  آزاد در لبنان سرو  و مثل  خرما خواهد شکفت  درخت  مثل عادل12  
  در وقت14 .  ما خواهند شکفت  خدای  صحنهایاند، در  شده  غرسخداوند  نه در خا  که آنانی13

   راستخداوند   کنند که تا اعالم15.  و سبز خواهند بود  خواهند آورد و تر و تازه  نیز میوه پیری
  .  نیست انصافی  بی  هیچ و در وی   است  من او صخره.  است

  

 خود را خداوند .  است  آراسته  جالل به خود را  و  را گرفته  سلطنتخداوند93    

 نخواهد   و جنبش  است دیده نیز پایدار گر  مسکون ربع.   است  بسته  قوت  و کمر خود را به آراسته
اند   سیالبها برافراشتهخداوند  ای3 .  هستی  و تو از قدیم  است  شده پایدار  تو از ازل تخت2 .خورد

 بسیار،   آواز آبهای فوق4 .اند خود را برافراشته  سیالبها خروش. اند سیالبها آواز خود را برافراشته
.   است  امین نهایت  تو بی تشهادا5.   زورآورتر است  اعلیین ر اعلید خداوند.  زورآور دریا  امواج فوق
  .بادزیبد تا ابداآل  تو را می ، قدوسیت خانهخداوند  ای
  

   داور جهان ای2 ! فرما ، تجلی نتقام ذواال دای خ ، ای  ذواالنتقام  خدای  یهوه ای94    

 فخر   شریران  کی ه، تا ب  شریران  کی  تا بهخداوند  ای3 !  برسان  مکافات و و بر متکبران ش متعال
  ای. زنند  می  الف  بدکاران جمیع. گویند آمیز می  ستم زنند و سخنان حرفها می4 خواهند نمود؟

و کشند   را می  و غریبان  زنان بیوه5 .سازند  می  تو را ذلیل  و میراثدشکنن  تو را می ، قومخداوند
  .نماید  نمی  مالحظه  یعقوب بیند و خدای  نمی گویند یاه و می6 رسانند  می  قتل  را به یتیمان

 نمود،   را غرس  گوش او که8  خواهید نمود؟  تعقل  کی  ابلهان و ای!  بفهمید  قوم  احمقان ای7  
  کند، آیا توبیخ  می ها را تأدیب  امت او که9 بیند؟ ، آیا نمی  را ساخت  چشم هشنود؟ او ک یآیا نم

   محض داند که ا می ر  انسان  فکرهایخداوند10 آموزد؟  می  انسان  را به  معرفت نخواهد نمود، او که
  .  است بطالت

  دهی  می  خود او را تعلیم ز شریعت و ا نمایی  می  او را تأدیب  که  شخصی ، خوشابحال  یاه ای11  
خداوند زیرا 13.  شود  کنده  شریران  برای حفره   که ، مادامی  بخشی  بال راحت تا او را از روزهای12
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   انصاف  به  داوری زیرا که14 . نخواهد نمود  را ترک  خویش راث خود را رد نخواهد کرد و می قوم
  . را خواهند نمود  آن پیروی  الن د  راست  خواهد کرد و همه رجوع

   مقابله با بدکاران   که  خواهد کرد و کیست  مقاومت  با شریران  من  برای  که کیست15  
 .شد  می  ساکن  خاموشی در  زودی  به  من بود، جان  نمی مددکار منخداوند اگر 16 .خواهد نمود

  .مرا تأیید نمودند خداو    تو ای  رحمت لغزد، پس  می  من  پای  که  گفتم چون17
   شرارت آیا کرسی19 . بخشید  را آسایش  تو جانم های ، تسلی  من  دل های  اندیشه در کثرت18  

   جمع  با هم  مرد صدیق بر جان20 کند؟  می  اختراع  قانون د را به فسا  توانـد نمـود، که با تـو رفاقت
   صخره  و خدایم  بلند است  قلعه  من  برایداوندخ  لیکن21. دهند  فتوا می گناه  بی شوند و بر خون می

   فانی  ایشان  را در شرارت  خواهد کرد و ایشان  راجع  را بر ایشان  ایشان و گناه22 .  است  من ملجای
  . خواهد نمود  را فانی  ما ایشان  خدای یهوه.  ساخت خواهد

  

  به2!   دهیم ز شادمانی خود را آوا ت نجا  و صخره  را بسراییمخداوندبیایید 95    

   بزرگ ، خدای  یهوه را کهزی3 !  دهیم امیر او را آواز شادمانیو با مز!   بشویم حضور او با حمد نزدیک
 کوهها از   و فرازهای ست ا  وی  در دست  زمین نشیبهای.   خدایان  بر جمیع  عظیم و پادشاه4 ، است
  . را مصور نمود  خشکی  وی ؛ و دستهای ت را بساخ ، او آن  اوست دریا از آن5 . او آن

 او  زیرا که7 !  زانو زنیمخداوند  خود  آفریننده حضور  و به  نماییم  و سجده بیایید عبادت6  
  دل8 !شنیدید  آواز او را می مروز کاشا!  باشیم  او می  دست  و گله  مرتع و ما قوم!   ما است خدای

 اجداد شما مرا آزمودند و  چون9 . مسا در صحرا نند یوم مریبا، ما  مسازید، مثل خود را سخت
  ل د  گمراه  قوم  و گفتم  بودم  محزون  قوم  از آن  سال چهل10 . مرا دیدند  کردند و اعمال جربهت

   داخل  آرامی من  به ، که  خوردم  خود قسم  در غضب پس11 . مرا نشناختند  طرق هستند که
  .نخواهند شد

  

 را خداوند2!  را بسراییدخداوند   زمین  تمامی ای!  بسرایید  سرود تازه را یهوه96    

 او  ها جالل  امت در میان3 . نمایید  او را اعالم  روز نجات روز به!  خوانید  او را متبارک بسرایید و نام
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و . حمید  نهایت  و بی  است  عظیمخداوندزیرا 4 . قومها  او را در جمیع  عجیب ایرا ذکر کنید و کاره
 . آسمانها را آفرید  یهوه ، لیکنها بتهایند  خدایان امت جمیع زیرا5 .  خدایان ر جمیع ب  است او مهیب

  .  وی  در قدس  و جمال  و قوت ست ا  حضور وی  به مجد و جالل6
!  نمایید  توصیف  و قوت  جالل  را بهخداوند!  نمایید  را توصیفخداوند ها   قوم  قبایل ای7  

را در خداوند 9!  او بیایید  صحنهای  بیاورید و به هدیه!  نمایید  او توصیف  اسم  جالل  را بهوندخدا8
 خداوندها گویید   امت در میان10 ! بلرزید  از حضور وی  زمین مامی ت ای!  بپرستید  قدوسیت زینت

   داوری  انصاف  را بهقومها.  نخواهد خورد  نیز پایدار شد و جنبش  مسکون ربع.   است  گرفته سلطنت
  .خواهد نمود

  صحرا و هر چه12 . نماید  غرش  آن دریا و پری. دد مسرور گر  کند و زمین  شادی آسمان11  
 زیرا خداوند حضور  به13  خواهند نمود  ترنم  جنگل درختان   تمام آنگاه.  وجد آید ، به  است در آن

 خواهد کرد و   داوری  انصاف  را به  مسکون ربع. یدآ  می  جهان  داوری  برای آید، زیرا که  می که
  . خود  امانت ها را به قوم

  

 بسیار  های و جزیره کند   شادی  زمین ، پس  است  گرفته سلطنتخداوند 97    

  آتش3.   اوست  تخت  قاعده  و انصاف لعد.   گرداگرد اوست ابرها و ظلمت غلیظ2 .مسرور گردند
   را روشن  مسکون  ربع هایش برق4 .سوزاند  می  اطرافش  را بهدشمنان اورود و   می  وی  روی پیش
شود، از حضور   می  گداخته  موم کوهها از حضور خداوند مثل5 . را بدید و بلرزید  این زمین. دساز می

 .بینند  او را می ها جالل  قوم عکنند و جمی  می  او را اعالم آسمانها عدالت6 .  جهان  تمامیخداوند
 او را   خدایان  جمیع یا. نمایند  بتها فخر می  به شوند که  می  خجل  تراشیده  بتهای پرستندگان همه7

  .بپرستید
   سبب بهخداوند    یهودا مسرور گردیدند، ای  شد و دختران  شنید و شادمان صهیون8  

، بسیار   خدایان بر جمیع.   هستی  متعال  زمین  روی  بر تمامیخداوند تو ای  زیرا که9 . تو داوریهای
  .  هستی' اعلی
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   مقدسان  جانهای او حافظ!  کنید  نفرت دارید، از بدی  می  را دوستخداوند   شما که ای10  
   و شادمانی ت اس  شده  کاشته  عادالن نور برای11 .رهاند  می  شریران  را از دست نایشا.  خود است

  . او را حمد بگویید و ذکر قدوسیت!  باشید شادمانخداوند ، در   عادالن ای12 . دالن  راست برای
  

  دست.   است  کرده  عجیب  بسرایید زیرا کارهای تازه  سرودخداوند  برای98    

  ، و عدالتش  نموده  خود را اعالم نجاتخداوند 2 .  است  او، او را مظفر ساخته وس قد  و بازوی راست
.  یاد آورد  به  اسرائیل  خود را با خاندان  و امانت رحمت3.   است  کرده ها مکشوف  نظر امت را به
  .اند  ما را دیده  خدای  نجات ین زم  اقصای همه

.  نمایید و بسرایید  زنید و ترنم بانگ.  دهید  را آواز شادمانیخداوند،   زمین  تمامی ای4  
   پادشاه وه حضور یه به! اها و آواز سرنابا کرن6!   و با آواز نغمات با بربط!  بسرایید  را با بربطخداوند5

و ! د بزنن نهرها دستک8 !  آن  و ساکنان  مسکون ربع! وشد بخر  آن دریا و پری7 ! دهید آواز شادمانی
   را به  مسکون ربع. آید  می  جهان  داوری  زیرا بهخداوند حضور  به9 . نمایند  ترنم کوهها با هم

  .  راستی ها را بهواهد کرد و قوم خ  داوری انصاف
  

   جلوس بر کروبیین! ها بلرزند  قوم ، پس  است  گرفته  سلطنتخداوند99    

 !  است ها متعال  قوم او بر جمیع و   است  عظیم  در صیهونخداوند2 ! گردد  متزلزل فرماید، زمین می
   را دوست نصاف، ا  پادشاه و قوت4.   است  او قدوس  تو را حمد بگویند، که  و مهیب  عظیم اسم3

  . ای  آورده  عمل  به  را در یعقـوب  و عـدالت ، و انصـاف  را پایدار کرده تو راستی. دارد می
  موسی6.   است  او قدوس  کنید، که  او عبادت  نماییـد و نزد قدمگاه  ما را تکریم  خدای یهوه5  
 . فرمود  را اجابت ند و او ایشانرا خواند  یهوه.  او  نام  از خوانندگان  و سموئیل  از کاهنانش و هارون

  . داشتند  داد نگاه  بدیشان ا که ر ای  او و فریضه شهادات.   گفت  سخن  ابر بدیشان در ستون7
  اما از اعمال.   غفور بودی  را خدای ایشان.   فرمودی  را اجابت  مـا تو ایشان  خدای  یهـوه ای8  
  زیرا یهوه.  کنید  او عبادت  مقدس  بخوانید و نزد کوه  ما را متعال ای خد یهوه9 .  کشیدی تقام ان ایشان
  .  است  ما قدوس خدای
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   را با شادیخداوند2 . دهید  را آواز شادمانیخداوند   زمین  روی  تمامی ای100    

او    قومما. ؛ او ما را آفرید  خداست  یهوه بدانید که3.  بیایید  حضور او با ترنم  نمایید و به عبادت
او را حمد !   او با تسبیح  صحنهای  او با حمد بیایید و به های  دروازه به4 . او  مرتع  و گوسفندان هستیم

 تا   وی  و امانت  او ابدی  و رحمت  نیکوستخداوند   زیرا که5 ! خوانید  او را متبارک ید و نامگوی
  .بادابداآل

 
  مزمور داود

 . خواند  خواهم ، تسبیحخداوند    نزد تو ای. سرایید  را خواهم  و انصاف حمتر101    
  د با دل خو  آمد؟ در خانه  خواهی  کی نزد من.  نمود  رفتار خواهم  خردمندی  به  کامل در طریق2

   را مکروه  روان کار کج.   گذاشت  نظر خود نخواهم  بد را پیش چیزی3 . شد  خواهم  سالک سلیم
 .  شناخت  شریر را نخواهم شخص. د دور خواهد ش  از من  کج دل4 .چسبید نخواهد   من ، به دارم می

 بلند و   چشم  را که کسی.  کرد  خواهم  گوید، هالک  خود غیبت  همسایه  به  در خفیه  را که کسی5
   که کسی.  شوند  ساکن  تا با من  است  زمین  بر امنای چشمانم6.  کرد  نخواهم  متکبر دارد تحمل دل
.  نخواهد شد  ساکن  من  گر در خانه حیله7 . خواهد بود  من  باشد، خادم الک س  کامل  طریق به

  کرد تا جمیع   خواهم  هالک  را صبحگاهان  زمین  شریران همه8.  نخواهد ماند  نظر من گو پیش دروغ
  .  سازم  منقطعخداوند  را از شهر بدکاران

  
  ریزد  می  حضور یهوه  خود را به ، ناله ده ش  حال  پریشان که  وقتی  مسکین دعای

   روی ام در روز تنگی2 . نزد تو برسد  بشنو، و فریاد من مرا دعایخداوند   ای102    

.  فرما  اجابت ی زود  مرا به  بخوانم  که  فراگیر، و روزی  من  خود را به گوش.   مپوشان خود را از من
   زده  گیاه  مثل  من دل4 . گردید  سوخته  هیزم  مثل نهایمخوا شد و است  دود تلف  مثل زیرا روزهایم3

 خود،   آواز ناله  سبب به5.  کنم  می  خود را فراموش  غذای  زیرا خوردن  است  گردیده  و خشک شده
ها   خرابه  بوم  مثل، و  صحرا شده  سقای مانند مرغ6 .  است  چسبیده  من  گوشت  به یماستخوانها
 مرا   روز دشمنانم تمامی8 . ام ، منفرد گشته بام  بر پشت ک گنجش  و مثل کنم  می پاسبانی7 . ام گردیده
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   نان زیرا خاکستر را مثل9 .نمایند  می اند مرا لعنت  شده ه دیوان  بر من  که کنند و آنانی  می سرزنش
   مرا برافراشته زیرا که تو   و خشم  غضب  سبب به10 ، ام یخته آم  خود را با اشک  و مشروب ام خورده
  . ام  شده  پژمرده  گیاه  مثل من و   پذیر گردیده  زوال  سایه  مثل روزهایم11.  ای  زیر افکنده و به

تو 13!  هاست  نسل و ذکر تو تا جمیع! باد تا ابداآل ای  فرموده جلوس خداوند   تو ای لیکن12  
   رسیده  معین  و زمان کنی   بر او رأفت  که  است  نمود زیرا وقتی  خواهی  ترحم ، بر صهیون برخاسته

  پس15. نمایند  می  او شفقت  دارند و بر خاک  رغبت  وی  تو در سنگهای  بندگان چونکه14 . است
  صهیون خداوندزیرا 16.  تو  از کبریایی  جهان  پادشاهان  خواهند ترسید و جمیعخداوند  ها از نام امت

   ایشان ی، و دعا  نموده  توجه  مسکینان  دعای به17 .  است  خود ظهور فرموده لدر جال، و  را بنا نموده
  .  است را خوار نشمرده

  بیح را تسخداوند  خواهند شد  آفریده  که  تا قومیشود  می  نوشته  آینده  نسل  برای این18  
 .  است  نظـر افکنـده  زمین بر ناز آسمـا خداوند ،  خود نگریسته  قدس  از بلندی هزیرا ک19 .بخوانند

را خداوند   تا نـام21 .انـد آزاد نمایـد  شده  سپرده ت مو  به  را که  را بشنود و آنانی  اسیران تا نالـه20
   شونـد و ممالک  جمـع ها با هم  قوم که هنگامی22 ،  او را در اورشلیم  ذکر نمایند و تسبیح در صیهون

  .اینـد نم  را عبـادتخداوندنیـز تا 
 مرا   من  خدای ای«:  گفتم24 . گردانید  مرا کوتاه  و روزهای  ساخت  ناتوان  مرا در راه توانایی23  

  و  را نهادی  بنیاد زمین از قدیم25 . ها است  نسل  تو تا جمیع الهایس.  برمدار  روزهایم در نصف
   جامه  آنها مثل  و جمیع  هستی و باقی ت شوند، لیکن  می آنها فانی26 .  تو است  دستهای ها عمل آسمان
   تـو همان لیکن27 . خواهند شد  کرد و مبدل  خواهی  ردا آنها را تبدیل و مثل.  خواهند شد مندرس
   ایشان  خواهند ماند و ذریت  باقـی  بندگانت فرزنـدان28 . نخواهد گردیـد  تو تمام سالهای و  هستی

  ».در حضور تو پایدار خواهنـد بـود
  

  مزمور داود

  نام   است  من  در درون و هرچه!   بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای103    

 او را  های  احسان  و جمیع  بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای2 . خواند  او را متبارک قدوس
 تو   حیات که4 خشد؛ب  تو را شفا می های مرض همهآمرزد و   را می  گناهانت  تمام که3 !  مکن فراموش
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   چیزهای  تو را به  جان که5 نهد؛  را بر سر تو می  و رأفت مت رح دهد و تاج  می  فدیه را از هاویه
  .شود   تازه  عقاب  تو مثل کند تا جوانی نیکو سیر می

 را   خویش های طریق7 .  مظلومان  جمیع  را برای انصافآورد و   جا می  را به  عدالتخداوند6  
 و  ؛ دیر غضب  است  و کریم  رحمانخداوند8 . اسرائیل  بنی  خود را به های ل داد و عم  تعلیم  موسی به

  با ما موافق10 .  نخواهد داشت  نگاه  را همیشه  نخواهد نمود و خشم  ابد محاکمه تا به9 . بسیار رحیم
 از   آسمان زیرا آنقدر که11 . است   ما جزا نداده  خطایای سب ح  ما به ، و به  ننموده  ما عمل گناهان
 از   مشرق  که ای  اندازه به12 .  است  عظیم  او بر ترسندگانش ت قدر رحم  همان ، به  بلندتر است زمین
   پدر بر فرزندان چنانکه13 .  است  ما را از ما دور کرده ان گناه  اندازه  همان ، به  دور است مغرب

داند و   ما را می زیرا جبلت14 .نماید  می  خود رأفت ر ترسندگان بدخداون  ، همچنان  است خود رئوف
  را همچنان صح  گل ، مثل  است  گیاه  او مثل ، ایام و اما انسان15 .  هستیم  ما خاک دارد که یاد می

  .شناسد  را نمی  دیگر آن گردد و مکانش وزد و نابود می  می  باد بر آن زیرا که16 .شکفد می
 او بر فرزندان   عدالت و باد است تا ابداآل  از ازل  بر ترسندگانشخداوند  حمت ر لیکن17  
.  جا آورند دارند تا آنها را به  او را یاد می کنند و فرایض  می  عهد او را حفظ  که بر آنانی18 . فرزندان

  .  است  مسلط  او بر همه ، و سلطنت  خود را بر آسمانها استوار نموده تختخداوند 19
 جا   او را به  زورآورید و کالم  در قوت  او که  فرشتگان  خوانید، ای  را متبارکخداوند20  

و !  خوانید  را متبارکخداوند او   لشکرهای  جمیع ای21 !گیرید  می  او را گوش آواز کالمآورید و  می
در !  خوانید  را متبارک اوخداوند   کارهای  همه ای22 !آورید  او را بجا می  اراده  که او  خادمان ای
  !  بخوان  را متبارکخداوند   من  جان ای.  او  سلطنت های  مکان همه

  

  نهایت  تو بی  من  خدای  یهوه ای!   بخوان  را متبارکخداوند،   من  جان ای104    

ا را سمانهآ.  ای  ردا پوشانیده  نور مثل  را به خویشتن2 .  هستی  ملبس  و جالل  عزت به!   هستی عظیم
 خود   و ابرها را مرکب  است  خود را بر آبها بنا کرده  غرفات  که آن3 . ای  ساخته  پهن  پرده مثل
   خود را آتش د و خادمانگردان  خود را بادها می فرشتگان4خرامد؛   باد می  و بر بالهای نموده

  ها مثل  لجه  را به آن6 .باد ابداآل نخورد تا ، تا جنبش کرده استوار   را بر اساسش  زمین که5 ؛ مشتعل
  از آواز رعد تو پراکنده. گریزند  تو می از عتاب7 .اند  آبها بر کوهها ایستاده  که، ای ردا پوشانیده
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 آنها مهیا   برای  که  مکانی آیند، به  همواریها فرود می آیند، و به  فراز کوهها برمی به8 .شوند یم
  که10.  را بپوشانند  نگذرند و برنگردند تا زمین  از آن  که ای  قرار داده آنها  برای حدی9 . ای ساخته
 صحرا را   حیوانات تمام11 .شوند ب  کوهها روان سازد تا در میان  می ها را در وادیها جاری چشمه
 شوند و از  می  هوا ساکن بر آنها مرغان12 . خود را فرو نشانند  تشنگی خرانسازند تا گور  می سیراب

  کند و از ثمرات  می  خود کوهها را سیراب او از غرفات13 .دهند ها آواز خود را می  شاخه نمیا
  .شود  سیر می  تو زمین اعمال

   بیرون  را از زمین ان، و ن  انسان  خدمت ها را برای رویاند و سبزه  می  بهایم  را برای نباتات14  
سازد؛ و   می  شاداب  روغن  او را به کند، و چهره  می دمان را شا  انسان  دل  را که و شراب15 آورد، می
   که زاد لبنان آ  سروهای  شادابند، یعنیخداوند  درختان16. گرداند  می  قوی  نان  را به  انسان دل

  لق  لق گیرند و اما صنوبر خانه  خود را می  آشیانهای  در آنها مرغان که17 ،  است  کرده غرس
   را برای ماه19 .  ملجاء است  یربوع ها برای خره و ص  کوهی  بزهای  بلند برای یکوهها18. باشد می

  .داند  خود را می  مغرب  و آفتاب موسمها ساخت
شیر 21. روند  می  راه  جنگلی  حیوانات  همه  در آن شود که  می  و شب سازی  می تاریکی20  
   طلوع  آفتاب چون22 .جویند  را از خدا می  خویش وراککنند و خ  می  شکار خود غرش  برای بچگان

  آید و به  می  خود بیرون  عمل  برای انسان23 .خوابند  خود می های در بیشهشوند و   می کند جمع می
  .  تا شامگاه  خویش  شغل جهت

 تو   از دولت زمین.  ای  کرده  حکمت  آنها را به جمیع!   بسیار است  تو چه  اعمالخداوند  ای24  
اند و  اده زی  از حد شماره  حشرات  در آن  نیز که  االطراف  و وسیع  بزرگ  دریای و آن25 . ر استپ

 در   کردن  بازی  جهت  به  که  لویاتان روند و آن  می  کشتیها راه و در آن26 .  خرد و بزرگ حیوانات
 را  آنچه28.   برسانی ا در وقتش آنها ر کشند تا خوراک  اینها از تو انتظار می جمیع27 . ای  آفریده آن
 .شوند ی نیکو سیر م  از چیزهای ، پس کنی  خود را باز می دست. گیرند ، فرا می دهی  آنها می  به که
  یرند و بهم  می ، پس کنی  می  آنها را قبض روح. گردند  می  مضطرب ، پس پوشانی  خود را می روی29

   را تازه  زمین رویشوند و   می ، آفریده فرستی ا می خود ر  روح چون30 .گردند  خود برمی خاک
  . گردانی می

   زمین  به که32 . خواهد بود  خود راضی  از اعمالخداوند.  باد است تا ابداآلخداوند  جالل31  
   را خواهمخداوند33. شوند  می فشان  آتش کند، پس می  کوهها را لمس. لرزد  می کند و آن  می نگاه
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 او را لذیذ  کر منتف34 .  خواند تا وجود دارم  خواهم یح خود تسب  خدای برای.  باشم  می زندهسرایید تا 
 دیگر   نابود گردند و شریران  از زمین گناهکاران35.  بود  خواهم  شادمانخداوند  در بشود و من

  ! هللویاه!   بخوان  را متبارکخداوند،   من  جان ای.  نشوند یافت
  

  ها اعالم  قوم  در میان او را اعمال.  او را بخوانید  حمد گویید و نام را یهوه105    

  در نام3.  او تفکر نمایید  عجیب  کارهای در تمام.  بخوانید  او تسبیح او را بسرایید برای2 .نمایید
  او را روی او را بطلبید؛   و قوتخداوند4 . باشد شادمانخداوند    طالبان دل.  او فخر کنید قدوس
   دهان  او و داوریهای آیات.  یاد آورید  به  است  او کرده  را که  عجیب کارهای5 . باشید  طالب پیوسته
  .او را

  ریهایداو!   ماست  خدای یهوه7  او، ، برگزیده  یعقوب  فرزندان ، ای  او ابراهیم  بنده  ذریت ای6  
   پشت  بر هزاران  را که باد و کالمیداآلدارد تا اب عهد خود را یاد می8 .  است  جهان او در تمامی

  و آن10.   است  خورده  اسحاق  برای  را که  و قسمی  بسته  با ابراهیم  را که  عهدی آن9 .  است فرموده
   کنعان  زمین  که و گفت11.   عهد جاودانی  اسرائیل و برای   استوار ساخت ای  فریضه  یعقوب را برای
العدد و غربا  دند، قلیل معدود بو  عددی  که هنگامی12 . شما شود  میراث تا حصه داد  هم تو خوا را به

   که او نگذاشت14.  دیگر  تا قوم  مملکت بودند و از یک  می  سرگردان  تا امتی و از امتی13 در آنجا،
   دست  من ن بر مسیحا که15  نمود  توبیخ  خاطر ایشان  را به  پادشاهان  کند بلکه  ظلم  بر ایشان کسی
 را   نان م قوا  خواند و تمامی  زمین  را بر آن  قحطی پس16.  مرا ضرر مرسانید رید و انبیایمگذا

 . فروختند  غالمی  او را به ا که ر  یوسف  فرستاد، یعنی  ایشان  روی  پیش و مردی17 ، شکست
 و شد   او واقع  سخن  که تا وقتی19  شد،  بسته  او در آهن تند و جان زنجیرها خس  را به  وی پایهای18

ها او را   قوم سلطان او را گشاد و  ، بندهای  فرستاده  پادشاه آنگاه20.  نمود  او را امتحانخداوند  کالم
   اراده تا به22 ،  خویش  مایملک و مختار بر تمام قرار داد   خود حاکم او را بر خانه21 . آزاد ساخت
  . آموزد  او را حکمت  و مشایخ او را بند نماید خود سروران

 خود  و او قوم24 .  پذیرفت ت غرب  حام  در زمین  مصر درآمدند و یعقوب  به  اسرائیل پس23  
 را   ایشان  دل لیکن25 . تر ساخت  قوی  ایشان از دشمنان را   بارور گردانید و ایشان  غایت را به

د و  را فرستا  خود موسی بنده26.  نمایند  حیله  وی ن ورزند و بر بندگا  او کینه برگردانید تا بر قوم
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 او را در   کردند و عجایب  اقامه  ایشان  او را در میان  و آیات کلمات27 . بود  برگزیده  را که هارون
  آبهای29 . نورزیدند  او مخالفت  کالم  به پس.  گردید  تاریک  را فرستاد که ظلمت28.   حام زمین
 پیدا   ازدحام  غوکها را به  ایشان زمین30 .رانید  را می  ایشان  و ماهیان  ساخت  مبدل ون خ  را به ایشان

  .  ایشان  پادشاهان  در حرمهای ینمود، حت
   عوض  را به تگرگ32 .  حدود ایشان ها در همه د و پشه مگسها پدید آم  و انواع او گفت31  
   محال درختان را زد و   ایشان موها و انجیرهای33 . ان ایش  را در زمین  مشتعل آتش بارانید و  باران
 را در  و هر سهم35.   افزون د و کرمها از حد شماره پدید آم  و ملخ او گفت34 .  را بشکست ایشان
   را در زمین زادگان  نخست و جمیع36 . را خوردند  ایشان  زمین های وه بخوردند و می  ایشان زمین
   ایشان  در اسباط  آورد که  بیرون  را با طال و نقره و ایشان37 . را  ایشان  قوت امی تم ، اوایل زد ایشان
   بر آنها مستولی ن ایشا  خوف  شاد بودند زیرا که  ایشان  رفتن  از بیرون مصریان38.  نبود  ضعیف یکی

   کردند پس سؤال40 . دهد  روشنایی  شامگاه  که آتشی گسترانید و   پوشش  برای ابری39 . بود گردیده
   و آب  را بشکافت صخره41 . گردانید سیر  آسمان  را از نان  فرستاد و ایشان  ایشان  برای سلوی
آورد و  یاد   خود را به  مقدس زیرا کالم42 . گردید نهر روان   مثل  خشک  شد؛ در جایهای جاری
 .  را با ترنم  خویش و برگزیدگان آورد   بیرون  خود را با شادمانی و قوم43 . را  ابراهیم  خویش بنده

   او را نگاه  فرایض تا آنکه45 . شدند ها را وارث  قوم د و زحمت دا ها را بدیشان  امت و زمینهای44
  ! هللویاه.  نمایند  او را حفظ تدارند و شریع

  

 او تا   و رحمت  او نیکو است  را حمد بگویید زیرا کهخداوند!  هللویاه106    

  خوشابحال3 او را بشنواند؟   تسبیحات  را بگوید و همهخداوند   عظیم  اعمال  که کیست2 !بادابداآل
 مرا یاد خداوند  ای4.  آورد  عمل  به  وقت را در همه   عدالت  که  دارند و آن  را نگاه  انصاف که آنانی
  تا سعادت5 . تفقد نما  خود از من  نجات  به؛ و داری  خود می  با قوم  که یی  رضامندی  به کن

  .  تو فخر نمایم  و با میراث  تو مسرور شوم  قوم  شادمانی  و به  تو را ببینم برگزیدگان
   عجیب  ما کارهای پدران7 . ایم  کرده ، شرارت  ورزیده یان و عص ایم  نموده  خود گناه با پدران6  

   فتنه  بحر قلزم یعنی نزد دریا  وردند، بلکه یاد نیا  تو را به  رحمت تو را در مصر نفهمیدند و کثرت
  و بحر قلزم9 . نماید  خود را اعالن ا توانایی داد ت  را نجات  خود ایشان  خاطر اسم  به لیکن8 .انگیختند
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 را از  و ایشان10 . فرمود  رهبری  بیابان ها مثل ه را در لج  ایشان پس.  گردید  خشک  کرد که را عتاب
  که را پوشانید   ایشان ، دشمنان و آب11 . بخشید  رهایی  خصم اد و از دست د ت نجا  دشمن دست
 او   اعمال لیکن13 . آوردند و حمد او را سراییدند ن او ایما  کالم  به آنگاه12 . نماند  باقی  از ایشان یکی
 نمودند در  پرستی  شهوت بلکه14 . او را انتظار نکشیدند  و مشورت کردند  فراموش  زودی را به
 در  غری ال لیکن.  داد  را بدیشان  ایشان و مسألت15.   کردند در هامون ؛ و خدا را امتحان بادیه

  . فرستاد  ایشان جانهای
،   شده  شکافته و زمین17.   یهوه ، مقدس  هارون دند و به در اردو حسد بر  موسی  به پس16  
  له، شع  شده  افروخته  ایشان ، در جماعت و آتش18 .د را پوشانی  ابیرام رد و جماعت را فرو ب داتان
 . نمودند پرستش را   شده  ریخته  ساختند و بتی  در حوریب ای گوساله19 . را سوزانید  شریران آتش

 خود را   دهنده  نجات و خدای21 .خورد  می  علف  که  گاوی  مثال  نمودند به  خود را تبدیل و جالل20
  ارهای و ک  حام  را در زمین  عجیبه و اعمال22  بود،  در مصر کرده  عظیم کارهای   کردند که فراموش
   در شکاف  او موسی  بکند، اگر برگزیده  را هالک  ایشان  که  گفت آنگاه23 .  را در بحر قلزم ترسناک

ا خوار  ر  مرغوب و زمین24 . برگرداند او را از هالکت ایشان  ایستاد، تا غضب  نمی  حضور وی به
را خداوند    کردند و قول  خود همهمه های و در خیمه25 .ردند نیاو  ایمان  وی  کالم شمردند و به

و 27 . را در صحرا از پا درآورد یشان ا ، که  برافراشت  خود را برایشان ذا دستله26 . ننمودند استماع
 فغور   بعل  به پس28 . کند پراکنده را در زمینها  شانها بیندازد و ای  امت  را در میان  ایشان ذریت

 آوردند و وبا   هیجان  او را به  خود خشم  کارهای و به29 . را خوردند  مردگان های  قربانیپیوستند و
   برای و این31 . شد  نمود و وبا برداشته  داوری،  بر پا ایستاده  فینحاس آنگاه30.  آمد  سخت بر ایشان

  .باد تا ابداآل  نسال بعد نسل گردید،  محسوب  عدالت او به
   عارض  آزاری خاطر ایشان   را به  موسی حتی.  نمودند  غضبناک  مریبه و او را نزد آب32  
  الکها را ه  قوم و آن34 .  خود ناسزا گفت د، تا از لبهای ساختن  او را تلخ  روح زیرا که33 .گردید

  ند و کارهایها آمیخت  را با امت  خویشتن بلکه35.  بود امر فرموده خداوند   ایشان  درباره نکردند، که
  و پسران37 . گردید  دام  ایشان  برای  آنکه نمودند تا  را پرستش  ایشان و بتهای36 . را آموختند ایشان

 و   پسران  خون  را ریختند یعنی گناه  بی و خون38  گذرانیدند،  دیوها قربانی  برای را  خویش و دختران
و از 39 . گردید  ملوث  از خون ند و زمین کرد  ذبح  کنعان  بتهای  را برای  آن  خود را که ندخترا

 خود   بر قومخداوند  لهذا خشم40 . زناکار گردیدند  خویش در افعال شدند و   خود نجس کارهای
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  نمود تا آنانی  ها تسلیم  امت  دست  را به و ایشان41 .  داشت  را مکروه  خویش و میراث شد  افروخته
  نمودند و  ظلم  بر ایشان  ایشان و دشمنان42 . کردند  حکمرانی شتند، بر ایشان دا  نفرت  از ایشان که

   خویش  مشورتهای  به لیکن.  داد  را خالصی  بسیار ایشان بارهای43 . گردیدند  ذلیل  ایشان زیر دست
 نظر کرد،   ایشان ، بر تنگی با وجود این44 .دند خوار گردی  خویش  گناه  سبب  کردند و به براو فتنه

   رحمت  یاد آورد و در کثرت ، عهد خود را به  خاطر ایشان و به45 . را شنید فریاد ایشان   که وقتی
  .  ایشان  اسیرکنندگان  نظر جمیع داد، در  را حرمت و ایشان46.  نمود  بازگشت خویش
 تو را   قدوس تا نام!   کن ها جمع  امت و ما را از میان!   ده  ما، ما را نجات  خدای  یهوه ای47  
و . باد تا ابداآل  باد از ازل  متبارک  اسرائیل  خدای یهوه48 .  تو فخر نماییم  و در تسبیح یمحمد گوی
  ! هللویاه.   بگویند آمین  قوم تمامی

  

 تا   است  او باقی  و رحمت  او نیکو است  را حمد بگویید زیرا کهخداوند107    

و 3.   است  داده  فدیه  دشمن ز دست را ا  ایشان  را بگویند که  اینخداوند   شدگان فدیه2 .بادابداآل
 شدند و در  در صحرا آواره4 .  و جنوب  و از شمال  و مغرب رق، از مش  کرده  جمع  را از بلدان ایشان
   در ایشان  ایشان  نیز شدند و جان  و تشنه گرسنه5.  نیافتند  سکونت  برای  و شهری طریق  بی ای بادیه

   ایشان ز تنگیهای را ا  فریاد برآوردند و ایشانخداوند خود نزد   در تنگی آنگاه6 .مستمند گردید
  . درآمدند  مسکون  شهری  نمود، تا به  رهبری  مستقیم  راه  را به و ایشان7  بخشید، رهایی

.  آدم  با بنی  وی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس8  
   که آنانی10 ،  نیکو پر ساخت  را از چیزهای ه گرسن  آرزومند را سیر گردانید و جان  جان زیرا که9

 خدا  الم ک زیرا به11 . بودند  شده  بسته  و آهن  مذلت در  بودند، که  نشسته  موت  و سایه در تاریکی
   ذلیل  مشقت  را به  ایشان و او دل12 . کردند  اهانت  اعلی  حضرت صیحت ن  نمودند و به مخالفت
  فریاد برآوردند و ایشانخداوند  خود نزد    در تنگی آنگاه13 . نبود ای  بلغزیدند و مدد کننده؛ ساخت

   بندهای آورد و  بیرون  موت  سایه و  را از تاریکی ایشان14.  بخشید  رهایی  ایشان را از تنگیهای
  .  را بگسست ایشان

 . آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس15  
   سبب  به احمقان17 .  است  کرده  را پاره  آهنین ای، و بنده  را شکسته  برنجین های  دروازه زیرا که16
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   هر قسم  ایشان جان18 . ساختند یل، خود را ذل  خویش  گناهان  سبب  و به خود  شریرانه طریق
خداوند  خود نزد   در تنگی آنگاه19 . شدند  نزدیک  موت های  دروازه  و به  داشت  را مکروه خوراک

 شفا  را ، ایشان  خود را فرستاده کالم20 . بخشید  رهایی  ایشان ز تنگیهای را ا فریاد برآوردند و ایشان
  . رهانید  ایشان  را از هالکتهای بخشید و ایشان

.  آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس21  
 دریا   در کشتیها به  که آنانی23 . ذکر کنند  ترنم  را به  وی مال تشکر را بگذرانند و اع های و قربانی22

 او را در   عجیب و اعمال را دیدند خداوند   کارهای اینان24.  کردند  کثیر شغل رفتند، و در آبهای
   آسمانها باال رفتند و به به26 .  را برافراشت  آن انید و امواج باد تند را وز  پس او گفت25 .ها لجه
 و   افتان  مستان ، مثل  گشته سرگردان27 . گردید  گداخته  از سختی  ایشان ها فرود شدند و جان لجه

 فریاد برآوردند خداوند خود نزد   در تنگی آنگاه28.  گردید  تماما حیران  ایشان  شدند و عقل خیزان
   موجهایش  که اخت س  ساکت  آرامی  را به طوفان29 . بخشید  رهایی  ایشان ز تنگیهای را ا و ایشان
  . رسانید بندر مراد ایشان   را به ان یافتند و ایش  آسایش  مسرور شدند زیرا که پس30.  گردید ساکن

.  آدم  او با بنی  عجیب  کارهای  سبب  تشکر نمایند و به  رحمتش  سبب  را بهخداوند  پس31  
  او نهرها را به33 . بگویند  او را تسبیح  مشایخ لس بخوانند و در مج  متعال  قوم و او را در مجمع32

   سبب ر، بهزا  شوره  بارور را نیز به و زمین34 . تشنه   زمین  را به  آب های  کرد و چشمه  مبدل بادیه
و 36.   آب های  چشمه  را به  خشک  کرد و زمین  مبدل  آب  دریاچه  را به بادیه35 .  آن  ساکنان شرارت

ها کاشتند و  و مزرعه37 . بنا نمودند  سکونت  برای  شهری تا  ساخت  را در آنجا ساکن گرسنگان
 کثیر   غایت  داد تا به  را برکت و ایشان38 . آوردند  عمل  به  غله  نمودند و حاصل غرستاکستانها 
 و   و شقاوت  شدند، از ظلم  گشتند و ذلیل و باز کم39 . شوند  را نگذارد کم  ایشان ایمشدند و به

  اما مسکین41 .ازدس ی م  ندارد آواره  راه  که ای  را در بادیه ریزد و ایشان  را بر رؤسا می ذلت40.  حزن
،   را دیده  این صالحان42 .کند  پیدا می ها برایش  گله مثلها را  افرازد و قبیله  برمی را از مشقتش

 چیزها   خردمند تا بدین کیست43 .  خود را خواهد بست  دهان شرارت  شوند و تمامی  می شادمان
  .مید را خواهند فهخداوند  های  رحمت  ایشان تفکر نماید؟ که
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  سرود و مزمور داود

 نمود و   خواهم م سرایید و ترن  خواهم من.   است  مستحکم  من  خدا دل ای108    

، تو خداوند  ای3.  شد  بیدار خواهم یز در سحرگاه ن من!  بیدار شوید  عود و بربط ای2 . نیز  من جالل
 تو   رحمت زیرا که4 . سرایید را خواهما تو ه  طایفه  و در میان  گفت ها حمد خواهم  قوم را در میان

 و  اش ب  آسمانها متعال  خدا، بر فوق ای5!  رسد  می  تو تا افالک و راستی!  آسمانها ، فوق  است عظیم
   و مرا اجابت  ده ود نجات خ  راست  دست به.  یابند  تو خالصی تا محبوبان6 !  زمین  تو بر تمامی جالل
  .فرما

 و  کنم  می  را تقسیم شکیم.  نمود  وجد خواهم ، پس  است  گفته ود سخن خ خدا در قدوسیت7  
و .   من خود سر و افرایم.   من  از آن  و منسی  است  من جلعاد از آن8 . پیمود  را خواهم  سکوت وادی

   خود را خواهم  نعلین ، و بر ادوم  است  من  و شوی  شست  ظرف موآب9 .  من  سلطنت یهودا عصای
 مرا  که   درآورد؟ کیست  شهر حصین  مرا به  که کیست10.  نمود  فخر خواهم  و بر فلسطین اختاند
  با لشکرهای   خدا که ؟ و تو ای ای  کرده  ما را ترک  خدا که  تو ای آیا نه11  نماید؟  رهبری  ادوم به

در خدا با 13 .  است اطل ب  مدد انسان  امداد فرما، زیرا که ما را بر دشمن12 ؟ آیی  نمی ما بیرون
  . خواهد نمود  ما را پایمال منان کرد و او دش  کار خواهیم شجاعت

  
  دمزمور داو.   ساالر مغنیان برای

 و دهان   دهان شرارت زیرا که2 !  مباش ، خاموش  من  تسبیح خدای  ای109    

   مرا احاطه  کینه  سخنان به3 .اند  گفته  سخن ر من ب  دروغ  زبان اند، و به  گشوده  را بر من فریب
  کنند، و اما من  می مخالفت  ، با من  محبت من  عوض به4 .اند  نموده  جنگ  با من سبب  بیاند و کرده
 شریر را  مردی6 .  نموده ، عداوت  محبت  عوض  بهاند، و  کرده  بدی  من  به  نیکویی  عوض و به5 .دعا

 آید  رون بیاید، خطا کار بی  در محاکمه  که هنگامی7.  او بایستد  راست  دست  به بر او بگمار، و دشمن
   او یتیم فرزندان9 . نماید  ضبط  او را دیگری  منصب شود و  کم  عمرش ایام8 . بشود  او گناه و دعای

ا  ر  خود قوت های  خرابه بکنند و از ، گدایی  شده  او آواره و فرزندان10 . گردد  بیوه  وی بشوند و زوجه
 نباشد  کسی12.  کنند  او را تاراج  محنت  نماید و اجنبیان  او را ضبط  مایملک طلبکار تمامی11 .بجویند
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   گردند و در طبقه  منقطع  وی ذریت13 . ننماید  رأفت  احدی  یتیمان وی کند و بر  بر او رحمت که
 محو   مادرش  شود و گناه ده یاد آور بهخداوند  نزد   پدرانش عصیان14.  محو شود  ایشان بعد نام
  زیرا که16 . ببرد  را از زمین  ایشان دگاریدائما بماند تا یا خداوندو آنها در مد نظر 15 .نگردد
   قتل  تا او را به  دل  جفا کرد و بر شکسته  بر فقیر و مسکین بلکه  یاد نیاورد،  را به  نمودن رحمت
، از او  خواست می را ن  برکت  که  و چون ، بدو رسیده تداش  می  را دوست  لعنت  که چون17. رساند

   مثل درآمد و  شکمش  به  آب  و مثل  خود در بر گرفت  ردای  را مثل و لعنت18 .  است دور شده
   آن  به  که  کمربندی پوشاند، و چون  او را می  که ای  جامه  مثل پس19 .  وی  در استخوانهای روغن
   که  آنانی و برایخداوند    از جانب  مخالفانم  اجرت  است این20 .، خواهد بودشود  می  بسته همیشه
  .گویند  می  بدی  من بر جان
،   تو نیکوست مت رح  که  نما؛ چون  عمل  خود با من  خاطر نام  خداوند، به  یهوه اما تو ای21  

  مثل23 .  است  مجروح  اندرونم در  من ل و د  هستم  فقیر و مسکین  من زیرا که22 .  ده مرا خالصی
لرزد و   می  داشتن  از روزه زانوهایم24.  ام  شده  رانده  ملخ  و مثل ام  باشد، رفته  در زوال  که ای سایه

نند سر خود را بی  مرا می چون.  ام  عار گردیده  نزد ایشان و من25 .شود  می  کاهیده  از فربهی وشتمگ
تا 27 ،  ده  خود مرا نجات  رحمت  حسب  فرما، و به  مرا اعانت  من ی خدا  یهوه ای26 .جنبانند می

   بکنند، اما تو برکت  لعنت ایشان28.  ای  را کرده  اینخداوند     تو، و تو ای  دست  است  این بدانند که
  ملبس   رسوایی  به جفا کنندگانم29 . شود تو شادمان   گردند و اما بنده  برخیزند و خجل ایشان.  بده

 کرد و او   خود بسیار تشکر خواهم  زبان  را بهخداوند30.  ردا بپوشند  را مثل  خویش شوند و خجالت
 خواهد ایستاد تا او را از   مسکین  راست  دست  به زیرا که31.   گفت  کثیر حمد خواهم را در جماعت

  .دهند برهاند  او فتوا می  بر جان  که آنانی
  

  مزمور داود

   را پای منانت تا دش  بنشین  من  راست  دست به«:   گفت خداوند من   به هیهو110    

 خود   دشمنان میاندر .  خواهد فرستاد  تو را از صهیون  قوت  عصایخداوند 2 ». انداز تو سازم
، شبنم   قدوسیت در زینتهای. باشند  می  تبرعی  تو در روز قوت تو، هدایای قوم3 .  کن حکمرانی
تو  « د که نخواهد ش  و پشیمان  است  خورده  قسمخداوند 4.   توست  برای  صحرگاه  از رحمجوانی تو
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  ؛ در روز غضب  توست  راست  دست  به خداوند که5 ».  ملکیصدق  رتبه باد، به تا ابداآل  هستی کاهن
ر خواهد از الشها پ.  خواهد کرد ها داوری  امت در میان6 . داد خواهد  را شکست خود پادشاهان

 سر خود  بنابراین.  خواهد نوشید از نهر سر راه7 . خواهد کوبید  وسیع  را در زمین و سر آنها ساخت
  . را بر خواهد افراشت

  

 در  و  راستان ، در مجلس  گفت  حمد خواهم  دل  تمامی را بهخداوند !  هللویاه111    

 .کنند  می  دارند در آنها تفتیش آنها رغبت   به  که ، و همگانی  است  عظیمخداوند  کارهای2 . جماعت
 خود   عجیب  کارهای  برای یادگاری4 .باد پایدار تا ابداآل  وی  و عدالت  است  و کبریایی کار او جالل3

  عهد خویش.   است  نیکو داده  خود را رزقی ترسندگان5 .  است  و رحیم  کریمخداوند.   است ساخته
   تا میراث  است  کرده  خود بیان  قوم  خود را برای  اعمال قوت6 .بادابداآل تا   یاد خواهد داشت را به
   وی  فرایض  و جمیع  است  و انصاف  راستی  دستهایش کارهای7 . عطا فرماید ها را بدیشان امت
د  خو  قوم  برای ای فدیه9.   شده  کرده  و استقامت در راستی. بادبداآل تا ا آنها پایدار است8 . امین

   ابتدایخداوند  ترس10.   است  و مهیب  او قدوس نام.  را تا ابد امر فرمود فرستاد و عهد خویش
  .باد تا ابداآل حمد او پایدار است.   نیکو است  آنها را خردمندی  عاملین همه.   است حکمت

  

 او بسیار  ترسد و در وصایای می خداوندخوشابحال کسی که از !  هللویاه112    

 و  توانگری3.  خواهند شد  مبارک  راستان طبقه.  زورآور خواهند بود  در زمین ذریتش2.  دارد رغبت
   طلوع  در تاریکی  راستان نور برای4 .  ابد پایدار است  تا به عدالتش او خواهد بود و   در خانه دولت
او .  باشد  دهنده قرض و   رئوف  که  شخصی  است فرخنده5 .  است  و عادل  و رحیم  او کریم.کند می

   تا به دلمرد عا.  نخواهد خورد  ابد جنبش  تا به زیرا که6 .دارد  استوار می  انصاف د را به خو کارهای
  دل8 . دارد توکلخداوند  و بر   او پایدار است دل. از خبر بد نخواهد ترسید7 .ابد مذکور خواهد بود

 فقرا  ، به  نموده بذل9 . خود ببیند  را بر دشمنان یش خو  و نخواهد ترسید تا آرزوی او استوار است
 را  شریر این10.  خواهد شد  افراشته  او با عزت شاخ.   ابد پایدار است  تا به ؛ عدالتش  است بخشیده
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   زایل  شریران زویآر.   خواهد گشت ، گداخته  خود را فشرده دندانهای.  خواهد شد ، غضبناک دیده
  .خواهد گردید

  

 . بخوانید  را تسبیحخداوندنام  . بخوانید ، تسبیحخداوند   بندگان ای!  هللویاه113    
   را تسبیحخداوند  ، نام  آن  تا مغرب  آفتاب از مطْلع3 .باد و تا ابداآل ن باد، از اآل  متبارکخداوند  نام2

   مانند یهوه کیست5 . آسمانها  فوق  وی  و جالل  است ها متعال  امت بر جمیعخداوند 4.  شود خوانده
 ؛ ظر نماید بر آسمانها و بر زمینشود تا ن  می و متواضع6 ؟  است  نشسته  علیین  بر اعلی ه ما ک خدای

   بنشاند یعنی تا او را با بزرگان8 .افرازد  برمی زبلهدارد و فقیر را از م  برمی  را از خاک  مسکین که7
  ! هللویاه.   فرزندان ادر فرحناکسازد و م  می نشین نه نازاد را خا زن9.   خویش  قوم با بزرگان

  

   اجنبی  از قوم  یعقوب نو خاندا  آمدند،  از مصر بیرون  اسرائیل  که وقتی114    

   به  و اردن گریخت را بدید و  دریا این3 .  وی  سلطنت  محل و اسرائیل او بود  یهودا مقدس2 ، زبان
   دریا تو را چه ای5 .  گله های  بره مدند و تلها مثل درآ  جستن به قوچها  کوهها مثل4 .  برگشت عقب

 درآمدید   جستن  قوچها به  مثل  کوهها که ای6 ؟  برگشتی  عقب  به  که  اردن ای؟ و   گریختی شد که
 .  یعقوب  شو و از حضور خدای لزل از حضور خداوند متز  زمین ای7 .  گله های  بره  مثل  تلها که یو ا

  .  آب  خارا را چشمه  گردانید و سنگ  آب  را دریاچه  صخره که8
  

   رحمتت  سبب به!   ده  خود را جالل ، بلکه نام ما را نی! خداوند  ، ای ما را نی115    

 ما در  اما خدای3» ؟  کجاست ن اآل  ایشان خدای « ها چرا بگویند که امت2 .  خویش  راستی  سبب و به
  ، از صنعت الست و ط  نقره  ایشان بتهای4 .  است  آورده  عمل  نمود، به ده ارا را که  آنچه.  آسمانهاست

آنها را 6 .بینند  و نمی چشمهاستآنها را . گویند  نمی  و سخن  است آنها را دهان5 .  انسان دستهای
و پایها و . دکنن  نمی دستها دارند و لمس7 .بویند  و نمی  است آنها را بینی. شنوند  و نمی گوشهاست

 ، و پانزدهم چهاردهم صد و سیزدهم،فصل / مزامیر کتاب



889 

 بر آنها   آنها هستند، و هر که  آنها مثل سازندگان8 .نمایند  نمی  خود تنطق  گلوی بهو . روند  نمی راه
  . دارد توکل

 بر   خاندان هارون ای10 .  است  و سپر ایشان او معاون. ا نم  توکلخداوند بر   اسرائیل ای9  
  توکل خداوند ، برخداوند ترسندگان  ای11 . است   و سپر ایشان او معاون. د نمایی توکلخداوند 
   اسرائیل خاندان. دهد  می ، برکت  یاد آورده ما را بهخداوند 12.   است  و سپر ایشان او معاون. نمایید

 خواهد   را برکتخداوند  ترسندگان13.  خواهد داد  را برکت  هارون  خواهد داد و خاندان را برکت
شما 15 . شما را اهد داد، شما و فرزندان خو شما را ترقیخداوند 14.  زرگ ب  و چه  کوچک داد، چه
  . را آفرید  و زمین  آسمان  هستید کهخداوند  مبارک

   یاه  نیستند که مردگان17 . عطا فرمود آدم  بنی  را به مین و اما ز  استخداوند  آسمانها، آسمانهای16 
   خواهیم  را متبارک  ما یاه لیکن18 .روند  فرو می  خاموشی  به  که ی آنان خوانند؛ و نه  می را تسبیح

  ! هللویاه. باد و تا ابداآل نخواند، از اآل
  

.   است  مرا شنیده  و تضرع  آواز من  زیرا که مایمن  می  را محبتخداوند116    
. واند خ  خود، او را خواهم  حیات  مدت ، پس  است  فرا داشته  من  خود را به  گوش زیرا که2
   نام آنگاه4.   پیدا کردم  و غم ، تنگی یافت مرا در  هاویه  کرد و تنگیهای  مرا احاطه  موت های ریسمان3

 ما   و خدای  است دل و عا  رئوفخداوند5 !  ده  مرا رهایی  جانخداوند ای  آه.   را خواندمخداوند
  . داد  و مرا نجات بودم  ذلیل. کند  می  را محافظت  دالن سادهخداوند 6 .  است رحیم

   جان زیرا که8 .  است  نموده  تو احسان بهخداوند  خود برگرد، زیرا   آرامی  به  من  جان ای7  
  سالکخداوند  حضور  به9 .  را از لغزیدن  و پایهایم  اشک را از  و چشمانم  دادی  خالصی مرا از موت

در 11 .  بسیار مستمند شدم من.   گفتم  سخن پس   آوردم ایمان10 .  زندگان  بود، در زمین خواهم
  نهایی احسا  همه ، برای  ادا کنم را چهخداوند 12 ». دروغگویند  آدمیان جمیع «  که  خود گفتم پریشانی

  نذرهای14 . خواند  را خواهمخداوند   و نام  گرفت  را خواهم  نجات پیاله13 ؟  است  نموده  من  به که
  در نظر ویخداوند    مقدسان موت15 . او  قوم  حضور تمامی  کرد، به  ادا خواهمخداوند  خود را به

 مرا  بندهای.  و هستم تو و پسر کنیز ت  بنده من!   تو هستم  بنده ، منخداوند   ای آه16 . گرانبها است
  نذرهای18 . خواند  را خواهمخداوند   گذرانید و نام کر نزد تو خواهم تش های قربانی17 ! ای گشوده
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، در خداوند    خانه های در صحن19 ،  وی  قوم  حضور تمامی  کرد، به  ادا خواهمخداوند  خود را به
  ! هللویاه.   اورشلیم  تو ای اندرون

  

او را حمد !   قبایل تمامی  ای!  بخوانید  را تسبیحخداوندها   امت  جمیع ای117    

  ! هللویاه. باد تا ابداآلخداوند   و راستی  است  او بر ما عظیم  رحمت زیرا که2 !گویید
  

.  باد است او تا ابداآل  و رحمت  نیکوست  را حمد گویید زیرا کهخداوند118    
 او تا  رحمت «  بگویند که  هارون خاندان3 ». باد است او تا ابداآل رحمت «  بگویند که اسرائیل2

  ». باد است او تا ابداآل ترحم «  بگویند کهخداوند  ترسندگان4 ». باد استابداآل
،   است  با منخداوند 6 . آورد وسیع  ، در جای  فرموده  مرا اجابت یاه.   را خواندم  یاه در تنگی5   

   من پس.   است  من  از مددکاران  برایمخداوند7  تواند کرد؟  چه  من  به انسان.  ترسید  نخواهم پس
   از توکل ست بهتر ا  بردن  پناهخداوند  به8 . دیدواهم را خ  خویش  خود آرزوی  کنندگان بر نفرت
را ها م  امت جمیع10 .  بر امیران  نمودن  از توکل ست بهتر ا  بردن  پناهخداوند  به9 .  بر آدمیان نمودن
 کردند و دور مرا  مرا احاطه11.  کرد  خواهم  را هالک ایشان خداوند   نام  به  کردند، لیکن احاطه

   کردند و مثل  زنبورها مرا احاطه مثل12 . کرد  خواهم  را هالک  ایشانخداوند نام   به کنگرفتند، لی
   سخت بر من13 . کرد  خواهم  را هالک  ایشانخداوند   نام  به زیرا که.  شدند  خارها خاموش آتش
  . نمود مرا اعانتخداوند   ، لیکن  تا بیفتم  آوردی هجوم

 در   و نجات آواز ترنم15 .  است  شده  من  و نجات  است من و سرود   قوتخداوند14  
خداوند    راست دست16 .کند  می  عمل با شجاعتخداوند    راست دست.   است  عادالن های خیمه
 کرد و   خواهم  زیست  بلکه میرم نمی17 .کند  می  عمل با شجاعتخداوند    راست دست.   است متعال

  . ست ا  نسپرده  موت  مرا به ، لیکن  نموده  تنبیه  شدت  مرا به یاه18 .نمود   را ذکر خواهم  یاه ارهایک
.   گفت  را حمد خواهم ، یاه  شده  آنها داخل به!  بگشایید  من  را برای  عدالت های دروازه19  

ا  مر  زیرا که گویم تو را حمد می21.  خواهند شد  داخل  بدان عادالن.   است  اینخداوند  دروازه20
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.   است  شده  سر زاویه  رد کردند، همان  معماران  را که سنگی22 . ای  شده  من  و نجات فرموده  اجابت
  .  است  و در نظر ما عجیب  شدهخداوند   از جانب این23

   ای آه25.  نمود  خواهیم  وجد و شادی درآن.   است ظاهر کردهخداوند    که  روزی  است این24  
. آید میخداوند    نام  به  باد او که متبارک26 !عطا فرما   سعادتخداوند   ای آه!  ش ببخ نجاتخداوند 

 را  ذبیحه.   است  ساخته  ما را روشن  که  است  خدایی یهوه27.  دهیم  می  برکتخداوند  شما را از خانه
  خدای.  گویم حمد می تو را   تو، پس  هستی  من تو خدای28.  ببندید  قربانگاه  ریسمانها بر شاخهای به
باد  او تا ابداآل  و رحمت  نیکوست را حمد گویید زیرا کهخداوند 29.  خواند  خواهم ، تو را متعال من

  . است
  
  لفا

   حال خوشا به2 . سالکندخداوند   شریعت  به  که  طریق  کامالن  حال خوشا به119    

  کنند و به  نیز نمی  روی کج3 .طلبند  او را می  تمامی دل و بهکنند   می  او را حفظ  شهادات  که آنانی
 .  داریم  تا آنها را تماما نگاه ای  خود را امر فرموده تو وصایای4 .نمایند  می  سلوک  وی های طریق

   تمام  شد چون  نخواهم  خجل آنگاه6 .  کنم  تو را حفظ  شود تا فرایض  مستحکم  من  راههای  که کاش5
 تو   عدالت های داوری  چون  گفت  حمد خواهم  دل  راستی تو را به7.   نظر خود دارماوامر تو را در مد

  . منما  ترک مرا بالکلیه.  دارم  می  تو را نگاه فرایض8 .  شوم را آموخته
  
   ب

  به10.  تو  کالم  موافق  داشتنش  نگاه سازد؟ به  می  خود را پاک  راه  چیز مرد جوان  چه به9  
   داشتم  خود مخفی  تو را در دل کالم11 .  شوم  از اوامر تو گمراه ار کهمگذ.  و را طلبیدم ت تمامی دل

  به13 . بیاموز من   خود را به  فرایض  هستی  تو متبارکخداوند  ای12 .  ورزم  تو گناه  مبادا بهکه
  چنانکه15.  و شادمانم ت  شهادات در طریق14 . تو را  دهان های  داوری تمامی  کردم  خود بیان های لب

  از فرایض16.  بود  خواهم  تو نگران های  طریق  و به کنم  تو تفکر می ، در وصایای  توانگری در هر قسم
  . کرد  نخواهم  تو را فراموش الم ک ، پس برم  می تو لذت

  

  صد و نوزدهمفصل / مزامیر کتاب



892 

   ج
ز  مرا بگشا تا ا نچشما18 .  نمایم  تو را حفظ  و کالم  شوم  بنما تا زنده  خود احسان  بنده به17   
.  مدار  مخفی اوامر خود را از من.   هستم  غریب  در زمین من19 .  بینم  عجیب  تو چیزهای شریعت

،   نمودی  را توبیخ  ملعون متکبران21 .  تو در هر وقت  داوریهای شتیاقشود از ا  می  شکسته  من جان20
   تو را حفظ  شهادات ه، زیرا ک  بگردان ا از من ر  و رسوایی ننگ22. شوند  می  از اوامر تو گمراه که

 .کند  تو تفکر می  تو در فرایض ه بند لیکن.  گفتند  سخن  ضد من ، به  نیز نشسته سروران23 . ام کرده
  .اند  بوده  من  دهندگان و مشورت   من  تو نیز ابتهاج شهادات24
  
  د

 خود را ذکر  راههای26 . ساز  خود زنده  کالم مرا موافق.   است  چسبیده  خاک  به  من جان25  
   من  خود را به  وصایای طریق27 . بیاموز  من  را به  خویش فرایض  پس.   نمودی  و مرا اجابت کردم
  مرا موافق. شود  می  گداخته  از حزن  من جان28 . نمود  تو تفکر خواهم  عجیب های و در کار بفهمان

  طریق30 . فرما  عنایت  من خود را به   و شریعت  دور کن  را از من وغ در راه29 . خود برپا بدار مکال
خداوند   ای.   تو چسبیدم  شهادات به31.   خود گذاشتم  تو را پیش  و داوریهای  را اختیار کردم راستی

  .  دادی  مرا وسعت  دل  که ، وقتی  رفت  خواهم  اوامر تو دوان در طریق32 . مساز مرا خجل
  
  ه
.   داشت  خواهم  آخر نگاه  آنها را تا به پس.  بیاموز  من  خود را به  فرایض  طریقخداوند  یا33   

.  نمود  خواهم  خود حفظ  دل  تمامی  را به  و آن  داشت  خواهم  تو را نگاه  و شریعت  بده مرا فهم34
 خود   شهادات  مرا به دل36.   دارم  رغبت  در آن  زیرا که  گردان  اوامر خود سالک مرا در سبیل35
   خود مرا زنده  و در طریق  برگردان  بطالت  را از دیدن چشمانم37 .  طمع  سوی  به  و نه  گردان یلما

 از   مرا که ننگ39 .  است  شده  تو سپرده  ترس  به ، که  استوار کن  خویش  خود را بر بنده کالم38. ساز
  به.   دارم  تو اشتیاق  وصایای  به هان40.   تو نیکو است اوریهای د را که زی  دور کن  از من ترسم  می آن

  . ساز  خود مرا زنده  عدالت حسب
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  و
   مالمت تا بتوانم42 . تو  کالم  حسب  تو به د و نجات برس  من  تو به  رحمهایخداوند  ای41  
  مگیر زیرا  بالکل  را از دهانم تی راس و کالم43 .  دارم  تو توکل  زیرا بر کالم  دهم  خود را جواب کننده
   آزادی و به45 باد، تا ابداآل  داشت  خواهم  تو را دائما نگاه و شریعت44   تو امیدوارم  داوریهای  به که
   سخن  حضور پادشاهان  تو به و در شهادات46 . ام ده تو را طلبی  وصایای  زیرا که  رفت  خواهم راه

 ؛ دارم  می  آنها را دوست  که فت یا  تو تلذذ خواهم و از وصایای47  شد،  نخواهم  و خجل  گفت خواهم
   تو تفکر خواهم  در فرایض و  افراشت  بر خواهم دارم  می  دوست  اوامر تو که  خود را به و دستهای48

  .نمود
  
  ز

 در  این50 .  امیدوار گردانیدی  مرا بر آن  یاد آور که  به  خویش  خود را با بنده کالم49  
 از  کن مرا بسیار استهزا کردند، لی متکبران51.   ساخت  تو مرا زنده  زیرا قول  است  من  تسلی مصیبتم
   را تسلی  و خویشتن  یاد آوردم  به  تو را از قدیم داوریهایخداوند   ای52 .  تو رو نگردانیدم شریعت

. اند  کرده  تو را ترک  شریعت ه ک  شریرانی  سبب ، به  است  خشم مرا در گرفته حدت53 . دادم
 یاد   به  تو را در شب  نامخداوند   ای55 .  من  غربت  گردید، در خانه  من  تو سرودهای فرایض54

  .  داشتم  تو را نگاه  وصایای  گردید، زیرا که  من  بهره این56.   داشتم  تو را نگاه  و شریعت آوردم
  
   ح

  رضامندی تو را به58 .  داشت  خواهم  تو را نگاه کالم  که  گفتم.   است  من  نصیبخداوند57  
 و   خود تفکر کردم در راههای59 . فرما  رحم  خود بر من  کالم سب ح به.   خود طلبیدم تمامی دل

.   دارم  تا اوامر تو را نگاه  نکردم  و درنگ شتابیدم60 .  ساختم  تو مایل  شهادات  خود را به پایهای
   شب در نصف62 .  نکردم  تو را فراموش  شریعت ن کرد، لیک  مرا احاطه  شریران ریسمانهای61

، و   هستم  را رفیق  ترسندگانت  همه من63 . تو  عدالت  داوریهای  برای ویم تا تو را حمد گ برخاستم
 خود را  یضفرا.   تو پر است  از رحمت زمینخداوند   ای64 .دارند  می  را نگاه تو  وصایای  را که آنانی
  . بیاموز  من به
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   ط
  خردمندی نیکو و معرفت66 .  خویش  کالم موافقخداوند   ، ای  نمودی  خود احسان با بنده65  
   شدم  گمراه  من  را ببینم  مصیبت  از آنکه قبل67.   آوردم  اوامر تو ایمان  به  بیاموز زیرا که  من را به
.  بیاموز  من  خود را به فرایض.  کنی  می  و نیکویی تو نیکو هستی68 . م داشت  تو را نگاه  کالم ن اآل لیکن

   مثل  ایشان دل70 .  داشتم  تو را نگاه  وصایای دل   تمامی  به و اما من.  بستند  دروغ  بر من متکبران69
، تا  دمدی را   مصیبت  که مرا نیکو است71 . یابم  تو تلذذ می  در شریعت منو اما .   است  فربه پیه

  .  طال و نقره  از هزاران  بهتر است  من  تو برای  دهان شریعت72.   تو را بیاموزم فرایض
  
  ی

 .  تا اوامر تو را بیاموزم گردان  مرا فهیم.   است  و آفریده  تو مرا ساخته دستهای73   
 خداوند  ای75 .  تو امیدوار هستم  کالم یرا به گردند ز  مرا بینند شادمان  تو چون ترسندگان74

   تسلی  تو برای  رحمت پس76 . ای  داده ، و بر حق مرا مصیبت  است  تو عدل  داوریهای  که ام دانسته
  را که زی  شوم  برسد تا زنده  من  تو به های رحمت77 . خویش   تو با بنده  کالم  بشود، موافق من

 در  منو اما .  رسانیدند  مرا اذیت  دروغ ه شوند زیرا ب  خجل متکبران78 .  است  تو تلذذ من شریعت
 .دانند  تو را می  شهادات  که نی کنند و آنا  رجوع  من  تو به ترسندگان79 . کنم  تو تفکر می وصایای

  .  نشوم  شود، تا خجل  تو کامل  در فرایض  من دل80
  
  ک

   من چشمان82 . وار هستم تو امید  کالم  به کنلی. شود  می  تو کاهیده  نجات  برای  من جان81  
 در دود   مشک  مثل زیرا که83 . داد  خواهی  مرا تسلی  کی گویم  و می  است  تو تار گردیده  کالم برای

ا  بر جف  تو؟ و کی  بنده  روزهای چند است84.  ام  نکرده  تو را فراموش  فرایض لیکن.  ام گردیده
 تو   شریعت  موافق را کهها زدند زی  حفره  من ای بر متکبران85  نمود؟  خواهی  داوری کنندگانم
 بود  نزدیک87 . مرا امداد فرما پس.  جفا کردند  ناحق بر من.   است  اوامر تو امین تمامی86 .نیستند

   خود مرا زنده  رحمت  حسب به88 .  نکردم  تو را ترک  وصایای  مناما.  نابود سازند  مرا از زمین که
  .  دارم  تو را نگاه ن دها ساز تا شهادات
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  ل
.   است  تو نسال بعد نسل امانت90 . باد در آسمانها پایدار است تو تا ابداآل  کالمخداوند  ای89   

 تو   بنده  همه د زیرا کهان  تو تا امروز ایستاده  داوریهای برای91 .ماند  و پایدار می ای فریده را آ زمین
 تو را  وصایای93.  شدم  می  خود هالک  در مذلت بود، هرآینه ی نم  تو تلذذ من اگر شریعت92 .هستند
   ده  مرا نجات  تو هستم  از آن من94 . ای  ساخته  آنها مرا زنده ا به کرد زیر  نخواهم  ابد فراموش تا به

 در  نلیک.  کنند  انتظار کشیدند تا مرا هالک  من  برای شریران95.   تو را طلبیدم  وصایای زیرا که
  .  است  وسیع نهایت  تو بی  حکم ، لیکن  دیدم  انتهایی  هر کمالی برای96 . کنم  می  تو تأمل هاداتش
  
  م

اوامر تو مرا از 98 .  است ن روز تفکر م ؛ تمامی دارم  می  تو را چقدر دوست شریعت97  
تر   خود فهیم ان معلم از جمیع99 .باشد  می  نزد من  همیشه یرا که ز  است تر ساخته  حکیم دشمنانم

   تو را نگاه  وصایای  زیرا که  خردمندتر شدم از مشایخ100 .  است  تو تفکر من  شهادات ا که زیر شدم
  از داوریهای102 .  کنم  تو را حفظ  کالم  که  آن تا  داشتم  بد نگاه  خود را از هر راه پایهای101 . داشتم

   و به  است  شیرین  چه  من  مذاق  تو به کالم103 .  دادی  تو مرا تعلیم ، زیرا که تو رو برنگردانیدم
   را مکروه  دروغ  هر راه بنابراین.   کردم  را تحصیل  تو فطانت از وصایای104 .تر  شیرین  از عسل دهانم
  . دارم می
  
   ن

 را  آن و   خوردم قسم106 .  نور است  من  راههای ، و برای  چراغ  من  پایهای  تو برای کالم105  
، خداوند  ای.  ام  شده بسیار ذلیل107 .  داشت  خواهم  تو را نگاه دالت ع  داوریهای  نمود که وفا خواهم

  اوریهای مرا منظور فرما و د  دهان  تبرعی  هدایایخداوند  ای108 ! ساز  خود مرا زنده  کالم وافقم
 . کنم  نمی  تو را فراموش  شریعت ، لیکن  است  من  در کف  همیشه  من جان109 . بیاموز  من خود را به

 ابد   تو را تا به شهادات111.   نشدم  تو گمراه اند، اما از وصایای  گذاشته  دام  من  برای شریران110
   فرایض  بجا آوردن  خود را برای دل112 .  است  من  دل  آنها شادمانی که زیرا  ام  خود ساخته میراث
  . باد و تا نهایتداآل، تا اب  ساختم تو مایل
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  س
  ستر و سپر من114 . دارم  می  تو را دوست  شریعت ن، لیک ام  داشته مردمان دو رو را مکروه113   

 را   خویش یو اوامر خدا!  دور شوید ، از من  بدکاران ای115 . کشم  تو انتظار می  کالم به.  تو هستی
 .  نگردم  و از امید خود خجل شوم   تا زنده د تأیید کن خو  کالم  حسب مرا به116 .  داشت  خواهم نگاه
   از فرایض  را که کسانی همه118 .  تو دائما نظر نمایم  بر فرایض و  تا رستگار گردم  کن مرا تقویت117

   را مثل  زمین  شریران جمیع119 .  است  دروغ  مکر ایشان زیرا که  ای اند، حقیر شمرده  شده تو گمراه
   تو برخاسته  از خوف  من  بدن موی120 . دارم  می  تو را دوست  شهادات بنابراین.  کنی  می درد هالک

  .  تو ترسیدم  و از داوریهای است
  
  ع
   بنده  سعادت برای122 . منما  تسلیم کنندگانم  ظلم  بهمرا.   جا آوردم  را به داد و عدالت121   

   و برای  است  تو تار شده  نجات  برای چشمانم123. ند نکن  ظلم  بر من  شو تا متکبران خود ضامن
 . بیاموز  من  خود را به ض نما و فرای  عمل  رحمانیتت  موافق  خویش با بنده124.  تو  عدالت کالم

 خداوند   که  است وقت126 .  باشم  تو را دانسته تا شهادات   گردان مرا فهیم.   تو هستم  بنده من125
ز ، زیادتر ا دارم  می ، اوامر تو را دوست بنابراین127 .اند  نموده  تو را باطل  شریعت ه کند زیرا ک عمل

 را   دروغ ، و هر راه دانم  می  راست تو را در هر چیز  وصایای ، همه بنابراین128 . طال و زر خالص
  . دارم  می مکروه

  
  ف

 تو   کالم کشف130. دارد  می نگاه آنها را   من ان ج  سبب ازین.   است  تو عجیب شهادات129   
  را که زی  زدم ، نفس  خود را نیکو باز کرده دهان131. گرداند  می  را فهیم  دالن بخشد و ساده نور می
 تو را   نام  که  آنانی  تو به  عادت  فرما، برحسب  و کرم  نظر کن بر من132 .  تو بودم  وصایای مشتاق
.  نیابد  تسلط  بر من  بدی  پایدار ساز، تا هیچ  خودت را در کالم م های قدم133 .دارند  می دوست

   خود روشن  خود را بر بنده روی135 .  دارم و را نگاه ت ، تا وصایای  ده  خالصی  انسان مرا از ظلم134
  تو را  شریعت  زیرا که  است  جاری  از چشمانم  آب نهرهای136 . بیاموز  من  خود را به و فرایضساز، 
  .دارند  نمی نگاه
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  ص
   راستی  خود را به شهادات138 .  است  تو راست  و داوریهای  هستی  تو عادلخداوند  ای137   

   کالم  من  دشمنان  زیرا که  است  کرده  مرا هالک  من غیرت139 .  نهایت  الی  امانت  و به مودیامر فر
  من141 .دارد  می  را دوست  تو آن  بنده و  است'  مصفی نهایت  تو بی کالم140 .اند  کرده تو را فراموش

باد و  تا ابداآل  است  تو عدل عدالت142 . م نکرد  تو را فراموش ، اما وصایای  و حقیر هستم کوچک
.   است ، اما اوامر تو تلذذ من  است  مرا در گرفته  و ضیق تنگی143 .  است  تو راست شریعت

  .  شوم  تا زنده  گردان مرا فهیم. بادداآل تا اب  است  تو عادل شهادات144
  
  ق

تو را 146 !  دارم  تو را نگاه  تا فرایض ه د  مرا جوابخداوند  ای.  ام  خوانده  تمامی دل به145   
،   جسته  فجر سبقت بر طلوع147 .  داشت  خواهم  تو را نگاه اداتو شه.   ده  مرا نجات ، پس ام خوانده
  ، تا در کالم  جست  سبقت  شب  بر پاسهای چشمانم148.   تو را انتظار کشیدم ، و کالم  کردم استغاثه

   خود مرا زنده  داوریهای ق موافخداوند  ای.  خود آواز مرا بشنو  رحمت  حسب به149.  تو تفکر بنمایم
   ای151 .باشند  تو دور می د، و از شریعتآین  می روند، نزدیک  می  خباثت  در پی  که آنانی150 .ساز

  ام  دانسته  پیش  تو را از زمان شهادات152 .  است  اوامر تو راست  و جمیع ی هست  تو نزدیکخداوند
  .باد تا ابداآل ای  کرده  آنها را بنیان که
  
  ر

در 154 . ام  نکرده  تو را فراموش شریعت   زیرا که  ده  و مرا خالصی  نظر کن  من بر مذلت153  
 از  نجات155 . ساز  مرا زنده  خویش  کالم حسب   و به  ده ، مرا نجات رموده ف  دادرسی  من دعوای
  به.   تو بسیار است های ، رحمتخداوند   ای156. طلبند  تو را نمی  فرایض  زیرا که  دور است شریران
و  تو ر  از شهاداتاما.  بسیارند  و خصمان من جفاکنندگان157.  ساز  خود مرا زنده  داوریهای حسب

   که ببین159 .دارند نمی   تو را نگاه  زیرا کالم  داشتم  و مکروه  را دیدم کاران خیانت158 . برنگردانیدم
 تو   کالم جمله160 ! ساز  خود مرا زنده  رحمت  حسب ، بهخداوند  ای.  دارم  می  تو را دوست وصایای
  . باد است تو تا ابداآل  و تمامی داوری عدالت  است راستی
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   ش
   در کالم من162 .  است  تو ترسان  از کالم  من اما دل.  جفا کردند  بر من جهت  بی سروران161  

.   دارم  و نفرت  کراهت از دروغ163 . باشد  وافر پیدا نموده  غنیمت  که  کسی ، مثل  هستم تو شادمان
   داوریهای ، برای نمخوا  می  تسبیح  مرتبه هر روز تو را هفت164 . دارم  می  تو را دوست ما شریعتا

  ز باعث چی  و هیچ  است دارند، سالمتی عظیم  می  تو را دوست  شریعت  را که آنانی165 . تو عدالت
.  آورم  و اوامر تو را بجا می  تو امیدوار هستم  نجات ، برایخداوند   ای166 . نخواهد شد  ایشان لغزش

وصایا و 168 . دارم  می  دوست نهایت  و آنها را بی است   داشته  تو را نگاه  شهادات  من جان167
  .  در مد نظر تو است  من  طریقهای  تمام  زیرا که ام  داشته  تو را نگاه شهادات

  
   ت

 .  گردان  خود مرا فهیم م کال  حسب به.  حضور تو برسد  به ، فریاد منخداوند  ای169  
 حمد تو را   من لبهای171 .  ده  خود مرا خالصی کالم   حسب به.  حضور تو برسد  به  من مناجات170

   تمام ا که تو را بسراید زیر  کالم  من زبان172 . ای  آموخته  من  خود را به ایض کند زیرا فر جاری
  ای174 . ام  تو را برگزیده  وصایای  که بشود زیرا  من  اعانت  تو برای دست173 .  است اوامر تو عدل

 شود تا تو را   زنده  من جان175 .  است  تو تلذذ من  و شریعت ام  بوده  تو مشتاق جات ن  برایخداوند
 خود را  بنده.   گشتم ، آواره  شده  گوسفند گم مثل176 . باشد  من  تو معاون و داوریهای بخواند  تسبیح
  .  نکردم  اوامر تو را فراموش که نما، زیرا  طلب

  
   سرود درجات

 خداوند   ای2 . فرمود  و مرا اجابت م خود فریاد کرد در تنگی خداوندنزد 120    

 چیز بر تو   شود و چه  تو داده  چیز به چه3 .گر  حیله  و از زبان  دروغ ز لب ا  ده  مرا خالصی جان
  !  طاق  با اخگرهای  تیز جباران تیرهای4 گر؟  حیله  زبان  گردد، ای فزودها

   طویل چه6 . ام  شده  قیدار ساکن های یمه و در خ ام وا گزیده مأ  در ماشک  که  بر من وای5   
  چون  ، لیکن  هستم  سالمتی  از اهل من7 !دارد  می  را دشمن  سالمتی  که  با کسی  من  جان شد سکونت

  .باشند  می  جنگ  آماده ، ایشان گویم  می سخن
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  سرود درجات

 .آید  می  من ز آنجا اعانت ا ، که افرازم  کوهها برمی  سوی  خود را به چشمان121    
 تو   پای  که او نخواهد گذاشت3 . را آفرید  و زمین  آسمان ، که  استخداوند   از جانب  من اعانت2

  خوابد و به  نمی،  است  اسرائیل  حافظ  او که اینک4 . نخواهد خوابید  توست  حافظ  کهاو.  خورد لغزش
  .رود  نمی خواب

 تو   در روز به آفتاب6 .  تو است  سایه  راستت  دست  بهخداوند. باشد  می تو  حافظخداوند5  
 تو را  او جان. دارد  می  نگاه تو را از هر بدیخداوند 7 .  در شب  ماهتاب هد رسانید و نه نخوا اذیت
  .باد و تا ابداآل ن، از اآل  خواهد داشت  را نگاه  و دخولت  خروجخداوند8.  خواهد کرد حفظ

  
   از داود د درجاتسرو

  پایهای2» .  برویمخداوند خانه  به«: گفتند  می  من  به  چون شدم  می شادمان122    

   شهری  مثل ای  بنا شده  که  اورشلیم ای3 !  اورشلیم  تو، ای های  دروازه  اندرون ما خواهد ایستاد، به
   باشد برای ، تا شهادت  یاه  اسباط ند، یعنیرو  باال می  بدانجا اسباط که4  باشد،  پیوسته  تماما با هم که

  ، یعنی  است  بر پا شده  داوری  در آنجا کرسیهای زیرا که5 . بخوانند  را تسبیح  یهوه ا نام و ت اسرائیل
  . داود  خاندان کرسیهای

د  خواهن  حال دارند، خجسته  می  تو را دوست  که آنانی.  کنید  مسألت  اورشلیم  سالمتی برای6  
،   خویش  و یاران  خاطر برادران به8 . تو  در قصرهای  باشد، و رفاهیت تو های  در باره سالمتـی7 .شـد
  . طلبید  تو را خواهم  ما، سعادت  خدای  یهوه  خاطرخانه به9 . بر تو باد  سالمتی  که گویم می
  

   سرود درجات

  بر آسمانها جلوس  ه ک ، ای افرازم  خود را برمی  تو چشمان  سوی به123    

   خاتون  سوی  به  کنیزی  چشمان  خود، و مثل  آقایان  سوی  به  غالمان  چشمان  مثل اینک2 ! ای فرموده
 بر ما خداوند  ای3.  بفرماید  تا بر ما کرم  ماست  خدای  یهوه  سوی  ما به  چشمان ، همچنان خویش
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، از   است  ما پر شده  بسیار جان چه4 . ایم  پر شده نت بسیار از اها ه فرما زیرا چ  فرما، بر ما کرم کرم
  .  متکبران  و اهانت  مستریحان یاستهزا

  
   از داود سرود درجات

بود،   با ما نمیخداونداگر 2  بگوید؛ ن اآل بود، اسرائیل  با ما نمیخداونداگر 124    

   ایشان خشم  بردند، چون  فرو می ده ما را زن  هر آینه آنگاه3 نمودند،   با ما مقاومت  آدمیان که وقتی
 پر   آبهای آنگاه5.  گذشت  ما می د و نهرها بر جانکر  می  آبها ما را غرق آنگاه4 . بود بر ما افروخته
  . گذشت  ما می زور، از جان

 از   مرغ  ما مثل جان7 .  نساخت  ایشان  دندانهای  برای ما را شکار  کهخداوند باد  متبارک6  
  ، که  است  یهوه  نام  ما به اعانت8 .  یافتیم  شد و ما خالصی  گسسته دام.  شد  خالص دان صیا دام

  . را آفرید  و زمین آسمان
  

   سرود درجات

خورد   نمی  جنبش اند که  صهیون  کوه  دارند، مثل  توکلخداوند بر   که آنانی125    

 و  ن خود، از اآل  گرداگرد قومخداوند؛ و  ست ا کوهها گرداگرد اورشلیم2 .باد تا ابداآل و پایدار است
  ، مبادا عادالن  قرار نخواهد گرفت  عادالن  بر نصیب  شریران  عصای زیرا که3 . باد استتا ابداآل

   دل  راست  که  آنانی  فرما و به  احسان  صالحان  بهخداوند  ای4 . دراز کنند  گناه  خود را به ستد
   رهبری  را با بدکاران  ایشانخداوندباشند،   می  خود مایل  کج  راههای  به که  و اما آنانی5 .باشند می

  . باد  بر اسرائیل سالمتی.  نمودخواهد
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   سرود درجات

.   شدیم  بینندگان  خواب  را باز آورد، مثل  صهیون  اسیرانخداوند  چون126    
 با خداوند « ها گفتند که  امت  در میان  آنگاه.  ما از ترنم  پر شد و زبان  ما از خنده  دهان آنگاه2
  ».  است  کرده  عظیم  کارهای شانای

  اسیرانخداوند   ای4.   هستیم  از آنها شادمان  که ت اس  کرده  عظیم  ما کارهای  برایخداوند3  
  آنکه6 . نمود درو خواهند ارند، با ترنمک  با اشکها می  که آنانی5 .  نهرها در جنوب ا باز آور، مثلما ر

  های  بافه و  خواهد برگشت  با ترنم برد، هر آینه  می  زراعت  برای رود و تخم  می  بیرون با گریه
  . را خواهد آورد خویش

  
   از سلیمان سرود درجات

اگر  . کشند  می فایده  بی  زحمت  را بنا نکند، بنایانش  خانهخداونداگر 127     

 زود   شما صبح  که  است فایده بی2 .کنند  می  پاسبانی فایده  بی انپاسبان نکند،   شهر را پاسبانیخداوند
   را خواب  خویش حبوبان م همچنان. خورید  را می  مشقت خوابید و نان  دیر می خیزید و شب برمی
  مثل4 .  از اوست ، اجرتی  رحم  و ثمرهباشند میخداوند    از جانب  پسران میراث اینک3 .بخشد می

 خود را   ترکش  که  کسی خوشابحال5.   جوانی  هستند پسران ، همچنان مرد زور آور  در دستتیرها
  . خواهند راند  سخن ، در دروازه  با دشمنان  نخواهند شد بلکه خجل.   است  پر کرده از ایشان

  
   سرود درجات

 .دباش  می  او سالک های  بر طریقترسد و  میخداوند از   هر که خوشابحال128    
 مو   تو مثل زن3.  با تو خواهد بود  تو و سعادت خوشابحال.  خورد  خود را خواهی  دستهای عمل2

  اینک4 . تو ، گرداگرد سفره  زیتون  نهالهای  مثل  تو خواهد بود و پسرانت  خانه  اطراف بارآور به
 خواهد  برکت  صهیون تو را از خداوند5 .ترسد میخداوند  از   که  خواهد بود کسی  مبارک همچنین

  صد بیست و ششم، هفتم، و هشتمفصل / مزامیر کتاب



902 

.  دید  خود را خواهی پسران پسران6.  دید  را خواهی  اورشلیم سعادت  عمرت   ایام داد، و در تمام
  . باد  بر اسرائیل سالمتی

  
   سرود درجات

 بسیار  چه2:  بگویند ن اآل اسرائیل.  رسانیدند  مرا اذیت  بسیار از طفولیتم چه129    

 شیار   من  بر پشت شیار کنندگان3 . نیامدند  غالب  بر من لیکن. ندید رسان  مرا اذیت از طفولیتم
  . خود را دراز نمودند کردند، و شیارهای

   شوند همه  و برگردانیده خجل5 .  را گسیخت  شریران  و بندهای ت اس عادلخداوند اما 4  
 را   آن  که  از آن  پیش بامها باشند، که  بر پشت  گیاه مثل6.  دارند  نفرت  از صهیون  که نیکسا

و 8 .خود را   بند آغوش  دسته کند و نه  پر نمی  خود را از آن  دست  درونده که7. خشکد بچینند می
  . خوانیم  می  مبارکخداوند   نام شما را به. بر شما بادخداوند   گویند برکت  نمی راهگذران

  
  سرود درجات

آواز مرا بشنو و !  خداوند ای2 . وردمبرآ از عمقها نزد تو فریادخداوند   ای130    

   ای ، کیست  نظر آوری  را به ، اگر گناهان  یاه ای3.  شود  ملتفت  من  آواز تضرع  تو به گوشهای
.  هستمخداوند منتظر 5.  تا از تو بترسند  نزد توست رت مغف لیکن4  حضور تو بایستد؟  به خداوند که

   از منتظران ، زیاده  استخداوند منتظر   من جان6.   امیدوارم او  کالم  و به  منتظر است  من جان
 نزد   رحمت  امیدوار باشند زیرا کهخداوند   برای اسرائیل7 .  صبح  از منتظران  زیاده ؛ بلی صبح

  .  وی  گناهان  خواهد داد، از جمیع  را فدیه و او اسرائیل8 .  فراوان  نجات  و نزد اوست است خداوند 
  

   از داود رجاتسرود د

   را به  و خویشتن  برافراشته  چشمانم  و نه  متکبر نیست  من دلخداوند،   ای131    

 خود را   جان بلکه2 .  بعید است  من  از عقل  که ایی کاره  به ، و نه  نساختم  مشغول  بزرگ کارهای
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  ثل بود، م  در من جانم.  خود، نزد مادر  شده  از شیر باز داشته ای  بچه ، مثل  ساختم  و ساکت آرام
  .باد و تا ابداآل نامیدوار باشند، از اآل دخداون  بر رائیلاس3 .  شده  از شیر بازداشته بچه

  
  سرود درجات

   برای چگونه2 . او را مذلتهای   یاد آور، همه  داود به  برایخداوند  ای132    

   خود هرگز داخل  خانه  خیمه  به که3  نذر نمود  یعقوب  قادر مطلق رای خورد و ب  قسمخداوند
   و نه داد  خود نخواهم  چشمان  به خواب4  آمد،  خود برنخواهم ستر تختخواب شد، و بر ب نخواهم
.   یعقوب  قادر مطلق  برای  و مسکنی پیدا کنمخداوند    برای تا مکانی5 ،  خویش  مژگان  به پینکی

   او داخل های  مسکن به7 .  یافتیم  یعاریم  را در صحرای و آن   شنیدیم  را در افراته  ذکر آن اینک6
   قوت خیز و بیا، تو و تابوت خود بر  آرامگاه  بهخداوند  ای8 .  نماییم  پرستش  وی نزد قدمگاه و  شویم

  د، روی خود داو  خاطر بنده به10 . نمایند  ترنم  شوند و مقدسانت  ملبس  عدالت کاهنان تو به9 .تو
   که  برنخواهد گشت  خورد و از آن  قسم  راستـی  داود به برایخداوند 11 .  خود را برمگردان حمسی

   دارند و شهاداتم  تـو عهد مـرا نگاه اگر پسران12 .  گذاشت  تو خواهم  تـو بر تخت  صلب از ثمـره«
  ». ند نشست ابد خواه  تو تا به  نیز بر کرسی  ایشان ، پسران آموزم  می  بدیشان را که

.   فرموده  مرغوب  خویش  مسکن  را برای  و آن  است  را برگزیده صهیونخداوند   زیرا که13  
   آن آذوقه15 .  دارم  رغبت زیرا در این بود   خواهم اینجا ساکن. باد تا ابداآل  من  آرامگاه  است این«14

   نجات  را به و کاهنانش16،   ساخت اهم سیر خو  نان  را به  داد و فقیرانش  خواهم  برکت را هرآینه
   داود را خواهم در آنجا شاخ17 . خواهند نمود  ترنم  هرآینه انش و مقدس  ساخت  خواهم ملبس

   خواهم  ملبس  خجالت  او را به دشمنان18 .  ساخت  خواهم ماده خود آ  مسیح  برای رویانید و چراغی
  ».ورد خواهد آ  شکوفه  او بر وی  و تاج ساخت

  
   از داود سرود درجات

   ساکن  با هم  یکدلی  به  برادران  که  دلپسند است  و چه  خوش  چه اینک133    

   دامن  به  که  هارون  ریش  به آید، یعنی  فرود می  ریش  به  که  روغن نیکو بر سر است مثل2 .شوند
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 در  زیرا که. آید  فرود می  صهیون ی بر کوهها  که  است  حرمون  شبنم و مثل3 .آید  فرود می ردایش
  .باد را تا ابداآل  حیات  یعنی  است  خود را فرموده  برکتخداوندآنجا 

  
  سرود درجات

 در   شبانگاه  کهخداوند   بندگان  جمیع  خوانید، ای را متبارکخداوند   هان134    

.  خوانید را متبارکوند خدا برافرازید، و   قدس  خود را به دستهای2 !ایستید میخداوند   خانه
  . خواهد داد  برکت و را از صهیون را آفرید، ت  و زمین  آسمان کهخداوند 3
  

 ! بخوانید  تسبیحخداوند   بندگان ای!  بخوانید  را تسبیحخداوند  ، نام هللویاه135    
نیکو خداوند را ، زی هللویاه3.  ما  خدای  خانه های ایستید، در صحن میخداوند    در خانه  شما که ای2

 خود برگزید، و   را برای یعقوبخداوند    زیرا که4 .  دلپسند است ا بسرایید زیرا که او ر نام!  است
 ما برتر  و خداوند  است بزرگخداوند    که دانم زیرا می5 .  ملک خاص خویش  جهت  را به ئیلاسرا
  .  خدایان  از جمیع است

. ها  لجه  و در دریا و در همه  و در زمین رد، در آسمان را ک  آن خواستخداوند   هر آنچه6  
   خویش  مخزنهایسازد و بادها را از  می  باران آورد و برقها را برای  برمی  زمین ابرها را از اقصای7

 را   و معجزات آیات9 .  از بهایم  هم  از انسان ، هم  مصر را کشت زادگان  نخست که8 .آورد  می بیرون
ا زد و  بسیار ر های  امت که10 .  وی  بندگان  و بر جمیع  فرعون مصر فرستاد، بر  ای تو در وسط
 . را  کنعان  ممالک  و جمیع اشان ب  پادشاه  و عوج  اموریان  پادشاه سیحون11 .  را کشت  عظیم پادشاهان

  .  خود اسرائیل  قوم  میراث  به  داد، یعنی  میراث  را به  ایشان و زمین12
زیرا 14.   طبقات  تا جمیع  توست یادگاری ،خداوند  باد؛ و ای تا ابداآل  توست نام ،خداوند  یا13  
ها   امت بتهای15.  خواهد فرمود  شفقت  خویش  خواهد نمود و بر بندگان  خود را داوری  قومخداوند

 دارند و  انشمگویند؛ چ  نمی دهنها دارند و سخن16.   انسان  دستهای باشند، عمل می  طال و نقره
 آنها  سازندگان18 .  نیست  نفس  هیچ  ایشان ر دهان د شنوند بلکه گوشها دارند و نمی17 بینند؛ نمی
.  خوانید  را متبارکخداوند،   اسرائیل  خاندان ای19 . دارد  بر آنها توکل شند و هرکهبا  آنها می مثل
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  ای.  خوانید  را متبارکخداوند،   الوی خاندان  ای20 . خوانید  را متبارکخداوند،   هارون  خاندان ای
   اورشلیم در  باد، که  متبارک از صهیونخداوند 21.  خوانید  را متبارکخداوند، خداوند  ترسندگان

  . هللویاه.   است ساکن
  

.  باد است او تا ابداآل  و رحمت  است نیکو زیرا که،  را حمد گوییدخداوند136    
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  گویید، زیرا که را حمد  خدایان خدای2
  . باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که  را حمد گویید، رب االرباب3
   .باد است او تا ابداآل  رحمت کند، زیرا که  می  عظیم  عجیب  تنها کارهای او را که4
   .باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که آفرید،  حکمت  آسمانها را به کهاو را 5
   .باد است او تا ابداآل  رحمت  را بر آبها گسترانید، زیرا که  زمین  کهاو را6
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که، آفرید زرگ ب  نیرهای او را که7
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که روز،  سلطنت  را برای آفتاب8
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  شب  سلطنت  را برای و ستارگان  ماه9

  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیــرا که زد، زادگانـش  مصـر را در نخست که10
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که آورد،  بیرون  ایشان را از میان  و اسرائیل11
  . استباد  او تا ابداآل  رحمت  زیرا که دراز،  قوی و بازوی با دست12
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که کرد،  تقسیم  دو بهره  را به زم بحر قل او را که13
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا کـه گذرانیـد،  آن  را از میــان ـلو اسرائیـ14
  . تباد اس او تا ابداآل  رحمت ، زیرا که ت انداخ  و لشکـر او را در بحـرقلـزم و فرعون15
  . باد استابداآل او تا  رحمت  نمود، زیرا که  را در صحرا رهبری  خویش  قوم او را که16
  . باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که  را زد،  بزرگ  پادشاهان و را کها17
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  نامور را کشت و پادشاهان18
  . باد است او تا ابداآل  رحمت یرا که ز را،  اموریان  پادشاه سیحون19
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا که را، شـان با  پادشـاه و عوج20
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که داد،  ارثیت  را به  ایشان زمینو 21
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  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که،  اسرائیل  خویش  بنده  ارثیت ه ب یعنی22
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که یاد آورد،  ما به ما را در مذلتو 23
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که داد،  ما رهایی  مارا از دشمنانو24
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا کهدهد،  می  بشر را روزی  همه که25
  . باد است او تا ابداآل  رحمت  زیـرا که آسمانهـا را حمـد گوییـد، خـدای26
  

 یاد   را به  صهیون چون،   نیز کردیم  و گریه  آنجا نشستیم  بابل نزد نهرهای137    

   ما را به  که زیرا آنانی3 . آنها بود  در میان  بید که تان بر درخ  خود را آویختیم بربطهای2 . آوردیم
   بودند، شادمانی  کرده  ما را تاراج  که ؛ و آنانی بودند، در آنجا از ما سرود خواستند  برده اسیری

  ». بسرایید ما  را برای  صهیون  از سرودهای یکی « که) خواستند(
  ؟  بخوانیم  بیگانه  را، در زمینخداوند سرود  چگونه4  
 یاد  اگر تو را به6 . کند  فراموش  من  راست  دست اه، آنگ  کنم  فراموش  اورشلیم اگر تو را ای5  
  ای7 .  ندهم  خود ترجیح  شادمانی همه را بر   بچسبد، اگر اورشلیم  کامم  به  زبانم ، آنگاه نیاورم
   منهدم ازید، تا بنیادش س منهدم«:  گفتند  یاد آور، که  به ادوم  بنی  را برای ، روز اورشلیمخداوند
  »!سازید

 ما جزا   تو به نکه تو جزا دهد چنا ه ب  آنکه  شد، خوشابحال  خواهی  خراب  که  دختر بابل ای8  
  .ها بزند صخره   را به  تو را بگیرد و ایشان  اطفال  آنکه خوشابحال9 ! دادی

  
  مزمور داود

 تو را حمد   خدایان حضور به.   گفت  خود حمد خواهم  تمامی دل تو را به138    

   سبب ، به  گفت  تو را حمد خواهم  کرد و نام  خواهم  تو عبادت  قدس  هیکل  سوی به2 .  گفت خواهم
 تو را   که در روزی3.  ای  نموده خود تمجید  اسم  را بر تمام  خویش زیرا کالم.  و راستی تو رحمت
  .  ساختی  شجاع  در جانم  با قوتو مرا.   فرمودی  مرا اجابت خواندم
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 . تو را بشنوند  دهان الم ک ، چون  تو را حمد خواهند گفت  جهان  پادشاهان ، تمامخداوند  ای4  
  متعالخداوند   زیراکه6.   است  عظیمخداوند   جالل  را خواهند سرایید، زیرا کهخداوند  های و طریق5

   راه  تنگی  در میان اگر چه7. شناسد  را از دور می و اما متکبران. کند  نظر می  بر فروتنان ، لیکن است
 مرا   راستت  و دست کنی  دراز می  دشمنانم خود را بر خشم  دست.  کرد  خواهی ، مرا زنده روم می

  . خواهد داد نجات
  کارهای.  باد است تو تا ابداآل ، رحمتخداوند  ای.  خواهد رسانید  کمال  کار مرا بهخداوند8  
  . منما  را ترک  خویش دست

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

 و  دانی  مرا می  و برخاستن تو نشستن2 . ای  و شناخته  مرا آزمودهخداوند  ای139    

 . ای  مرا دانسته های  طریق  همه و ای  کرده  مرا تفتیش  و خوابگاه راه3 . ای ور فهمیده مرا از د فکرهای
 و از  از عقب5.  ای  را تماما دانسته  آنخداوند   تو ای ، جز اینکه  نیست  من  بر زبان  سخنی زیرا که4

   عجیب  زیاده  برایم  معرفت  گونه این6.  ای  نهاده  را بر من  خویش ست و د ای  کرده  مرا احاطه پیش
  . رسید توانم  نمی  بدان  که استو بلند .  است

، تو آنجا   صعود کنم  آسمان اگر به8 ؟ ؟ و از حضور تو کجا بگریزم روم تو کجا ب از روح7  
 و در   سحر را بگیرم اگر بالهای9 !  تو آنجا هستی  اینک  بگسترانم بستر و اگر در هاویه!  هستی

 تو مرا   راست  خواهد نمود و دست  تو مرا رهبری در آنجا نیز دست10،   شوم  دریا ساکن صایاق
  . خواهد گرفت

   روشنایی  گرداگرد من  شب  در حال که» . مرا خواهد پوشانید یقینا تاریکی«:  و گفتم11  
   یکی  و روشنایی اریکی و ت  است  روز روشن  مثل  و شب  نیست نزد تو تاریک نیز  تاریکی12 .یدگرد
  تو را حمد خواهم14.   بستی  نقش  مادرم مرا در رحم؛   هستی  مالک  من  تو بر دل زیرا که13 . است
را    این  من  جان و  است  تو عجیب کارهای.  ام  شده  ساخته  و عجیب  طور مهیب  به  زیرا که گفت

   زمین  اسفل و در شدم  می  ساخته  در نهان  که  نبود وقتی  از تو پنهان استخوانهایم15 .داند نیکو می
،   شده  نوشته  من  اعضای  و در دفتر تو همه  است  مرا دیده  تو جنین چشمان16 . گشتم  می نقشبندی

  . شت از آنها وجود ندا  یکی  که شد، وقتی  می  ساخته  که در روزهایی
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اگر آنها 18 !  است  عظیم  آنها چه  و جمله  است  قدر گرامی  چه  تو نزد من  خدا، فکرهای ای17  
 خدا  یقینا ای19 .  هنوز نزد تو حاضر هستم شوم می بیدار  که وقتی.   است  زیاده ، از ریگ را بشمارم
 مکرآمیز  زیرا سخنان20 . دور شوید  ریز از من  خون دمان مر  ای پس.   کشت  را خواهی شریران
 از  دارم  نمی  آیا نفرتخداوند  ای21 .برند  می  باطل  تو را به  نام گویند و دشمنانت  تو می درباره
   تام  نفرت  را به ایشان22 ؟ شمارم  نمی  تو را مکروه الفاندارند، و آیا مخ  می  تو را نفرت  که آنانی
  . شمارم  می ویشتن خ  را دشمنان ایشان.  دارم  می نفرت

   که و ببین24،   مرا بدان را بیازما و فکرهایم.   مرا بشناس  و دل  کن  خدا مرا تفتیش ای23   
  . فرما  هدایت  جاودانی  طریق بهو مرا !   فساد است  راه آیا در من

  
  مزمور داود.   ساالر مغنیان برای

!  فرما  مرا محفوظ مرد ظالم و از   ده ، مرا از مرد شریر رهاییخداوند  ای140    
  دندانهای3. شوند  می  جمع  جنگ  روز برای کنند و تمامی  تفکر می  خود در شرارت  در دلهای که2

   مرا از دستخداوند  ای4 . ، ساله  است  ایشان  زیر لب عیکنند و زهر اف  مار تیز می خود را مثل
  متکبران5.  مرا بلغزانند کنند تا پایهای  تدبیر می که فرما   مرا محافظت  دار، از مرد ظالم شریر نگاه

 . اند، ساله  نهاده  من دها برای، و کمن  گسترده  سر راه  به  و دام  کرده  و ریسمانها پنهان  تله  من برای
   خداوند که  یهوه ای7 »! مرا بشنو ، آواز تضرعخداوند  ای.   هستی  من تو خدای«:   گفتمخداوند  به6

 شریر را  ، آرزوهایخداوند  ای8.  ای  پوشانیده  مرا در روز جنگ، تو سر  هستی  من  نجات قوت
  و اما سرهای9 .  شوند، ساله  مبادا سرافراشته  مرسان  انجام  را به  برمیاور و تدابیر ایشان برایش
 را   سوزنده اخگرهای10. ، آنها را خواهد پوشانید  ایشان کنند، شرارت لبهای  می  مرا احاطه  که آنانی

 دیگر نخواهند  رفیها که و در ژ  خواهند انداخت  را در آتش ، ایشان  خواهند ریخت بر ایشان
د خواهد کرد تا او را  صی  را شرارت مرد ظالم.  پایدار نخواهد شد مرد بدگو در زمین11 . برخاست
 .ا خواهد نمود ر  مسکینان  و داوری فقیر را خواهد کرد دادرسی دخداون   که دانم می12 . کند هالک

  . خواهند شد  حضور تو ساکن  به ن و راستا  تو را حمد خواهند گفت  نام  عادالن هر آینه13
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  مزمور داود

 آواز مرا   تو را بخوانم نو چو!   بشتاب نزد من.  خوانم  تو را میخداوند  ای141    

  ای3 .  شام  هدیه ، مثل  دستهایم شتن شود، و برافرا ه بخور آراست  حضور تو مثل  به  من دعای2 !بشنو
 تا   مگردان  بد مایل  عمل  مرا به دل4 . دار  را نگاه فرما و در لبهایم   نگاهبانی  من بر دهان ،خداوند
 مرا بزند  مرد عادل5 .  نخورم  لذیذ ایشان  از چیزهایو.   بدکار نشوم  با مردان  زشت  اعمال مرتکب
 را ابا نخواهد   آن و سر من!  سر خواهد بود  برای  نماید و روغن خواهد بود، و مرا تأدیب  و لطف

ها   از سر صخره  ایشان  داوران چون6 . خواهد بود  دایم  من  نیز دعای  ایشان  در بدیهای نمود زیرا که
 را   زمین  که کسی  مثل7 .  است  شیرین اهند شنید زیرا که مرا خو  سخنان  شوند، آنگاه انداخته
 خداوند،   یهوه  ای زیرا که8 .شود  می ما بر سر قبرها پراکنده   و شیار بکند، استخوانهای فالحت
   من  برای  که مرا از دامی9 ! منما  مرا تلف  جان پس.   دارم و بر تو توکل.   توست  بسوی  من چشمان
 در   بسالمتی  خود بیفتند و من  دامهای  به ریرانش10.   گناهکاران  دار و از کمندهای اند نگاه نهاده
  . بگذرم

  
   بود  در مغاره  داود و دعا وقتیکه قصیده

  تضرع خداوند آواز خود نزد  به.  آورم  فریاد برمیخداوند آواز خود نزد  به142    

  وقتی3 . کرد اهم خو  خود را نزد او بیان های تنگی.   ریخت  خود را در حضور او خواهم ناله2 . نمایم می
   برای دام  روم  می  که در راهی.  ای  مرا دانسته  تو طریقت پس. شود  می  مدهوش  در من  من  روح که
   من ملجا برای.  مرا بشناسد  که  نیست  کسی  که  بنگر و ببین  راست  طرف به4 .اند  کرده  پنهان من

 تو   که  و گفتم  فریاد کردمخداوند  نزد تو ای5 .د باش  من  در فکر جان  که  نیست کسی. نابود شد
مرا از !   بسیار ذلیلم  زیرا که  کن  توجه  من  ناله به6 .  هستی  زندگان  در زمین  من ملجا و حصه
.  حمد گویم  تو را  درآور تا نام  مرا از زندان جان7 . زورآورترند  از من ، زیرا که ن برها جفاکنندگانم

  . ای  نموده  احسان  من  به ا که خواهند آمد زیر د من گرداگر عادالن
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  مزمور داود

  و عدالت  در امانت!   بده  گوش  من  تضرع  مرا بشنو و به  دعایخداوند  ای143    

 حضور تو   به  که  نیست ای زیرا زنده.  برمیا  محاکمه  خود به و بر بنده2 ! فرما  مرا اجابت خویش
 و مرا   است  کوبیده  زمین  مرا به ، حیات  جفا کرده  من  بر جان  دشمن زیرا که3 . شود ده شمر عادل

،   شده  مدهوش  در من  من  روح پس4 . باشند  مرده  مدتی  که  آنانی ، مثل  گردانیده  ساکن در ظلمت
  .  است  متحیر گردیده در اندرونم  و دلم

   تو تأمل  دست ، در کارهای  تو تفکر نموده مال اع در همه.  آورم  یاد می  را به  قدیم ایام5  
 . ، ساله  تو است ، تشنه مین خشک مثل ز  من جان.  کنم  تو دراز می  خود را بسوی دستهای6.  کنم می

،   مپوشان  خود را از من روی.   است  شده  کاهیده  من  فرما زیرا روح  مرا اجابت ، بزودیخداوند  ای7
 بر تو   زیرا که  بشنوان  من  خود را به  رحمت بامدادان8 .  بشوم  هاویه  به ان فروروندگ مبادا مثل

  . افرازم  خود را برمی زد تو جان، مرا بیاموز زیرا ن  بروم  برآن  را که طریقی.   دارم توکل
 تو را  اده تا ار  ده مرا تعلیم10 . ام  برده  نزد تو پناه زیرا که   برهان  مرا از دشمنانمخداوند  ای9  

 خاطر  به11 . بنماید  هموار هدایت ا در زمین تو مر  مهربان روح.   تو هستی  من  زیرا خدای بجا آورم
 خاطر  و به12 ؛  برهان  مرا از تنگی  جان خویش   خاطر عدالت  ساز؛ به  مرا زندهخداوند خود ای  نام

 تو   بنده  من  زیرا که  کن  مرا هالک  جان  مخالفان و همه.  ساز  را منقطع  خود، دشمنانم رحمت
  . هستم

  
  مزمور داود

 و   جنگ  مرا به  دستهای  باد؛ که ، متبارک  است  من  صخره  کهخداوند144    

 و   من  و رهاننده  بلند من  و قلعه  من  و ملجای  اوست  من رحمت2 ! داد  تعلیم  حرب  مرا به شتهایانگ
  ، آدمیخداوند   ای3. دارد  می  من مرا در زیر اطاعت   قوم ، که  دارم  بر او توکل  و آنکه سپر من
 و   است  نفسی  مثل انسان4 ؟  بیاوری  حساب  او را به  که ن؟ و پسر انسا  او را بشناسی  که چیست

  .گذرد  می  که  است ای  سایه مثل  روزهایش
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 . تا دود شوند  کن کوهها را لمس و. ، فرود بیا  ساخته  خود را خم آسمانهایخداوند   ای5  
  دست7 .نما   و آنها را منهزم  خود را بفرست تیرهای.  ساز ، آنها را پراکنده رعد را جهنده ساخته6

   اجنبی  پسران  از دست ، یعنی ه د  بسیار خالصی ، از آبهای ، و مرا رهانیده  بفرست خود را از اعلی
 خدا، تو را  ای9 .  است ، دست دروغ  ایشان  راست گوید، و دست  می  سخن  باطل  به  ایشان  دهان که8

   را نجات  پادشاهان که10 . نمود  خواهم  تار، تو را ترنم  ده  ذات با بربط.  سرایم  می  تازه سرودی
  . رهانی  می ود را از شمشیر مهلک خود دا ، و بنده بخشی می

گوید و   می  سخن  باطل  به  ایشان  دهان ، که  ده  و خالصی  برهان  اجنبیان مرا از دست11  
.  نهالها باشند ، مثل  ما در جوانی خود نمو کرده تا پسران12 .  است  دروغ  دست  ایشان  راست دست

   انواع ، به  ما پر شده و انبارهای13 . قصر  مثال  به  شده  تراشیده ه زاوی  سنگهای  ما مثل و دختران
 ما باربردار  و گاوان14 . ما بزایند و کرورها در صحراهای ما هزارها  های  گلهو.  شوند  ریزان نعمت

   ایشان  نصیب  که  قومی خوشابحال15 . ما نباشد های  در کوچه ای ناله و   و خروج  رخنه شوند و هیچ
  .  است  ایشان  خدای  یهوه  که  قوم  آن خوشابحال.   است این
  

   داود تسبیح

   را متبارک تو  و نام خوانم  می ، تو را متعال  پادشاه ، ای  من  خدای ای145    

. بادابداآل  تا گویم  تو را حمد می م، و نا خوانم  می  روز تو را متبارک تمامی2 !باد، تا ابداآل گویم می
  ال اعم  تا طبقه طبقه4.  کرد  نتوان  او را تفتیش ت، و عظم  ممدوح نهایت  و بی  است  عظیمخداوند3

 تو و در   کبریایی در مجد جلیل5 . خواهند نمود  تو را بیان  عظیم خوانند و کارهای  می تو را تسبیح
  و من.   خواهند گفت  مهیب تو سخن در قوت کارهای6 . نمود  تو تفکر خواهم  عجیب هایکار

 تو  و عدالت. د کرد خواهن  تو را حکایت  احسان  کثرت و یادگاری7 . نمود  خواهم  تو را بیان عظمت
   همگان  برایخداوند9.   و کثیراالحسان  و دیر غضب  است  و رحیم  کریمخداوند8 .را خواهند سرایید

 تو، تو را حمد   کارهای جمیعخداوند    ای10 .  است  وی  اعمال  بر همه  وی یها ، و رحمت نیکو است
 گویند و  می  تو سخن  ملکوت  جالل درباره11. خوانند  می  تو، تو را متبارک و مقدسان. گویند می

ند و کبریایی مجید  ده  تعلیم آدم  بنی  تو را به  عظیم تا کارهای12 .کنند  می  تو را حکایت توانایی
 . دورها  تا تمام  تو باقی  دهرها و سلطنت  تا جمیع  است  تو، ملکوتی ملکوت13 . تو را ملکوت
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 منتظر تو   همگان چشمان15 .خیزاند  را برمی شدگان کند و خم یید می را تأ  افتادگان جمیعخداوند 14
  همه   و آرزوی کنی  را باز می  خویش دست16.  دهی  می  را در موسمش  ایشان باشد و تو طعام می

   اعمال  در کل ود و رحیم خ های  طریق  در جمیع  است عادلخداوند 17.  نمایی  را سیر می زندگان
. خوانند  می  راستی  او را به که  آنانی خوانند، به  او را می که  آنانی  به  است  نزدیکاوندخد18 . خویش

. دهد  می  را نجات ، ایشان  را شنیده  ایشان آورد و تضرع  خود را بجا می  ترسندگان آرزوی19
   من دهان21 .  خواهد ساخت  را هالک  شریران دارد و همه  می  خود را نگاه  محبان  همهخداوند20

  .باد بخوانند تا ابداآل  او را متبارک  قدوس  بشر نام  و همه  را خواهد گفتخداوند  تسبیح
  

 را خداوند ،  هستم تا زنده2 !  بخوان  را تسبیحخداوند   من  جان ای!  هللویاه146    

 مکنید و  ا توکلبر رؤس3 . سرایید  خود را خواهم ، خدای م وجود دار  که مادامی.   گفت حمد خواهم
گردد و در   خود برمی  خاک رود و او به  می  او بیرون روح4.   نیست  نزد او اعانتی  که  آدم  بر ابن نه
  .شود  نابود می  روز فکرهایش مانه

  که6باشد،   می  وی  خدای  امید او بر یهوه ، که  مددکار اوست  یعقوب  خدای  آنکه خوشابحال5  
  که7باد؛  دارد تا ابداآل  را نگاه  راستی ؛ که  در آنهاست  را که آفرید و دریا و آنچه را   و زمین آسمان

. سازد  را آزاد می اسیران خداوند .بخشد  می  را نان ند؛ و گرسنگانک  می  را دادرسی مظلومان
 را  عادالن خداوند .افرازد  را برمی  شدگان خمخداوند . کند  را باز می  کوران  چشمانخداوند8

  لیکن. نماید  را پایدار می  زنان  و بیوه کند و یتیمان  می  را محافظت غریبانخداوند 9 .دارد  می دوست
،   صهیون  تو ای باد و خدای خواهد کرد تا ابداآل سلطنتخداوند 10 .سازد  می  را کج  شریران طریق

  ! هللویاه.  نسال بعد نسل
  

   خواندن  و تسبیحپسند،  و دل  نیکو است راییدن ما را س ، زیرا خدای هللویاه147    

  شکسته3. نماید  می  را جمع  اسرائیل کند و پراکندگان  را بنا می  اورشلیمخداوند2 !  است شایسته
 آنها را  میعشمارد و ج  را می عدد ستارگان4 .بندد  را می ایشان  های دهد و جراحت  را شفا می دالن
خداوند 6.   غیرمتناهی  وی  و حکمت  او عظیم  و قوت  است وند ما بزرگخدا5 .خواند  می  نام به
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 ما را  خدای.  را با تشکر بسراییدخداوند7. اندازد  می  زمین  را به افرازد و شریران  را برمی مسکینان
 و ایدنم  مهیا می  زمین  را برای پوشاند و باران  آسمانها را با ابرها می که8 . سرود بخوانید بطبا بر
 .خوانند  او را می  را که  غراب های دهد و بچه  می  را آذوقه  بهایم که9 .رویاند  را بر کوهها می گیاه

 از خداوند  رضامندی11 .دباش  نمی  راضی  انسان  ندارد، و از ساقهای  رغبت  اسب در قوت10
  . امیدوارند  وی  رحمت  به که  و از آنانی  است  وی ترسندگان

  زیرا که13 . خود را حمد بگو ، خدای  صهیون ای.   بخوان  را تسبیحخداوند،  اورشلیم  ای12  
.   است  فرموده  مبارک  را در اندرونت  و فرزندانت  کرده  را مستحکم هایت  دروازه  بندهای پشت

  ا بر زمین خود ر  کالم که15 .گرداند  سیر می  مغز گندمدهد و تو را از  می  حدود تو را سالمتی که14
 را  و ژالهباراند،   می  پشم  را مثل  برف که16 .دود تر می  تمام  هر چه  زودی ه او ب  و قول  است فرستاده

 او   سرمای  پیش ه ک اندازد؛ و کیست ها می  خود را در قطعه  تگرگ که17 .پاشد  خاکستر می مثل
   آبها جاری وزاند، پس ی را م باد خویش. ازدگد فرستد و آنها را می  خود را می کالم18 تواند ایستاد؟

  با هیچ20 .  اسرائیل  را به  خویش اوریهای و د ، و فرایض  کرده  بیان  یعقوب  خود را به کالم19 .شود می
  ! هللویاه. اند  او را ندانسته ی و داوریها  است  نکرده  چنین امتی

  

   او را تسبیح  علیین یدر اعل! نید بخوا  تسبیح را از آسمانخداوند !  هللویاه148    

  ای3 .بخوانید   او او را تسبیح  لشکرهای  همه ای.  بخوانید  او را تسبیح  فرشتگانش  همه ای2 !بخوانید
 او  االفالک  فلک ای4.  بخوانید  نور او را تسبیح گان ستار  همه ای.  بخوانید  او را تسبیح  و ماه آفتاب

 او امر   بخوانند زیرا که  را تسبیحخداوند  نام5 . آسمانهایید  فوق  که  آبهایی ی بخوانید، و ا را تسبیح
  . در نگذرند  از آن  قرار داد که باد و قانونیو آنها را پایدار نمود تا ابداآل6 . شدند  آفریده فرمود پس

 و   وبرف و تگرگ   آتش ای8 .ها  لجه  و جمیع  نهنگان ید، ای بخوان  تسبیح  را از زمینخداوند7  
  دار و همه  میوه  تلها و درختان  کوهها و تمام ای9 .آورید  جا می  او را به  فرمان  و باد تند که مه

 و   زمین  پادشاهان ای11 . بالدار  و مرغان  و حشرات هایم ب  و جمیع  وحوش ای10 . آزاد سروهای
  نام13.   و اطفال  نیز و پیران  و دوشیزگان جوانان  ای12.   جهان  داوران  و همه ها و سروران  امت جمیع

و او 14.   و آسمان  زمین  او فوق  و جالل  است  او تنها متعال  بخواننـد، زیـرا نام  را تسبیـحخداوند
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   برای  او، یعنـی  مقدسـان  همـه ، تـا فخر باشـد بـرای  است  خود بـرافراشتـه  قوم  برای شاخی
  ! هللویاه. باشند  او می  مقرب  قوم  که اسرائیل بنی

  

 !  مقدسان  او را در جماعت تسبیح بسرایید و  را سرود تازه خداوند!  هللویاه149    
 او را  نام3.  وجد نمایند  خویش  در پادشاه  صهیون  کنند و پسران  خود شادی  در آفریننده اسرائیل2

.  دارد  رضامندی  خویش  از قومخداوندزیرا 4 .سرایند و عود او را ب با بربط.  بخوانند  تسبیح با رقص
   ترنم خود و بر بسترهای.  فخر بنمایند  از جالل مقدسان5 .سازد  می  نجاتْ جمیل  را به انمسکین
ها  تا از امت7 .  ایشان  در دست و شمشیر دو دمه.  باشد  ایشان  بلند خدا در دهان تسبیحات6 .بکنند
   زنجیرها ببندند و سروران  را به  ایشان و پادشاهان8 . بنمایند ها بر طوایف بد و تأدی بکشن انتقام
   است  کرامت این.  اجرا دارند  بر ایشان  است  مکتوب  را که و داوری9 .  آهنین  پابندهای  را به ایشان

  ! هللویاه.  او  مقدسان  همه رایب
  

   او، او را تسبیح قوتدر فلک . د بخوانی  او تسبیح خدا را در قدس!  هللویاه150    

   تسبیح  عظمتش  کثرت  حسب او را به.  بخوانید  او تسبیح  عظیم  کارهای  سبب او را به2! بخوانید
 و  او را با دف4 . بخوانید  و عود تسبیح  با بربطاو را.  بخوانید  آواز کرنا تسبیح او را به3. بخوانید
   بلندآواز تسبیح او را با صنجهای5 . بخوانید  تسبیح  اوتار و نی اتاو را با ذو.  بخوانید  تسبیح رقص

.  بخواند  را تسبیحخداوند دارد،   روح هرکه6 . بخوانید صدا تسبیح  خوش صنجهایاو را با . بخوانید
  ! هللویاه
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   Proverbs- نبی  سلیمان  امثال کتاب
   قبل از میالد نوشته شده950 کتاب سلیمان و دیگران را نویسنده می داند و حدودا سالخود 

  

  ، و برای  و عدل  حکمت  دانستن  جهت به2،   اسرائیل  داود پادشاه  بن  سلیمان امثال1    

تا 4 ؛  و استقامت  و انصاف ، و عدالتآمیز  معرفت  ادب  اکتساب  جهت به3؛   فطانت  کلمات فهمیدن
 را بیفزاید، و   بشنود و علم تا مرد حکیم5 میز؛ و ت  را معرفت شد، و جوانان بخ  را زیرکی دالن ساده

   ایشان  و غوامض  حکیمان ات را بفهمند، کلم  و کنایات تا امثال6 اید؛ نم  تدابیر را تحصیل مرد فهیم
  .شمارند  را خوار می  و ادب حکمت   جاهالن ، لیکن  است  آغاز علم  یهوه ترس7 .را

 آنها  زیرا که9 . منما  را ترک  مادر خویش تعلیمو، و  پدر خود را بشن  تأدیب  پسر من ای8  
و را  ت  اگر گناهکاران  پسر من ای10 . تو خواهد بود  گردن جواهر برای سر تو، و   برای  زیبایی تاج

  ، و برای  بنشینیم  در کمین  خون  ما بیا تا برای همراه«: اگر گویند11 . منما  سازند، قبول فریفته
  آنانی مانند   بلعید، و تندرست  خواهیم  را زنده  ایشان  هاویه مثل12 ،  شویم  پنهان جهت  بی گناهان یب

  ا از غنیمت خود ر های  نمود و خانه  را پیدا خواهیم  نفیسه  اموال هر گونه13 .روند  گور فرو می  به که
  ». خواهد بود  کیسه  یک ما را یعو جم.  ما بینداز  خود را در میان قرعه14 .  ساخت مملو خواهیم

  زیرا که16 . باز دار  ایشان  خود را از طریقهای و پای.  مرو  در راه  با ایشان  پسر من ای15  
   دام ، گستردن  تحقیق به17 .شتابد  می  خون  ریختن  جهت  بهدود و  می  شرارت  برای  ایشان پایهای

   جان سازند، و برای  می  خود کمین  خون  جهت  به ن ایشا لیکن18 .  است فایده  بی نظر هر بالداریدر 
   مالک ان ج  آن  سود باشد، که  طماع  که  هر کس  راههای  است همچنین19 .شوند  می ن پنها خویش

  .سازد  می خود را هالک
در سر 21. کند  آواز خود را بلند می  عام دهد و در شوارع  ندا می  در بیرون حکمت20  

   جاهالن ای « که22 شود می   خود متکلم  سخنان خواند و در شهر به ها می  دروازه  دهنهچهارراهها در
کنند و   می  از استهزا شادی  مستهزئین  کی ؟ و تا به  خواهید داشت  را دوست  جهالت  کی تا به
خود را بر    روح اینک.  نمایید  بازگشت  من  عتاب  سبب به23 نمایند؟  می  نفرت  از معرفت قاناحم

، شما ابا   خواندم  چون زیرا که24 . کرد  خواهم  اعالم خود را بر شما  نمود و کلمات  خواهم شما افاضه
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 نمودید و   مرا ترک  تمامی نصیحت بلکه25 . اعتنا نکرد  و کسی  را افراشتم خود نمودید و دستهای
 بر شما   ترس  خندید و چون هم شما خوا  مصیبت  نیز در حین  من پس26 . مرا نخواستید توبیخ

   مثل  شود، و مصیبت  باد تند بر شما عارض  مثل خوف  چون27 . نمود م شود استهزا خواه مستولی
   اجابت  مرا خواهند خواند لیکن آنگاه28.  بر شما آید  و ضیق  تنگی  که  شما دررسد، حینی گردباد به
 را   معرفت چونکه29.  نمود اما مرا نخواهند یافت مرا جستجو خواهند   کرد، و صبحگاهان نخواهم
   مرا پسند نکردند، و تمامی توبیخ و نصیحت30 را اختیار ننمودند،خداوند    داشتند، و ترس مکروه

 سیر خواهند   از تدابیر خویش خود خواهند خورد، و  طریق ، از میوه بنابراین31مرا خوار شمردند، 
   را هالک ، ایشان  احمقان  و راحت غافالنه  را خواهد کشت ، ایشان ن ارتداد جاهال زیرا که32 .شد

 خواهد   بال مستریح  خواهد بود، و از ترس  ساکن  مرا بشنود در امنیت اما هر که33.  خواهد ساخت
  ».ماند

  

 ، داشتی  می مر مرا نزد خود نگاه و اوا نمودی  می  مرا قبول  اگر سخنان  پسر من ای2    
   را دعوت اگر فهم3 ،  گردانی  مایل  فطانت  خود را به  و دل  فرا گیری  حکمت  خود را به تا گوش2

 و مانند  طلبیدی  می  نقره  را مثل اگر آن4 ، نمودی  بلند می  فطانت د را به و آواز خو کردی می
  ا را حاصل خد  معرفت، و فهمیدی را میخداوند  ترس  آنگاه5،  کردی  جستجو می  مخفی های خزانه
  به7 .شود  صادر می  و فطانت  معرفت  وی بخشد، و از دهان  را می حکمتخداوند زیرا 6 . نمودی می

نمایند،   می  سلوک  در کاملیت  که  آنانی کند و برای  می  را ذخیره  کامل ، حکمت  مستقیمان جهت
  . دارد  را نگاه  خویش ان مقدس ق نماید و طری  را محافظت  انصاف تا طریقهای8 باشد، سپر می
  زیرا که10 .نیکو را   و هر طریق ، و استقامت فهمیدی  را می  و انصاف  عدالت  آنگاه پس9   
  تمیز، تو را محافظت11 . گشت  تو عزیز می  نزد جان عرفتشد و م  می  تو داخل  دل  به حکمت

   به  که  بخشد، و از کسانی  شریر رهایی هتا تو را از را12 ، داشت  می ، تو را نگاه و فطانتنمود،  می
   سالک  تاریکی  طریقهای کنند، و به  می  را ترک  راستی  راههای که13 .شوند  می  متکلم  کج سخنان

 خود معوجند، و   در راههای که15.  شریر خرسندند د، و از دروغهای بد خشنودن از عمل14. شوند می
   که ای  بیگانه  بخشد، و از زن  رهایی  اجنبی تا تو را از زن16 .دباشن رو می  کج  خویش  طریقهایدر

 را   خویش ، و عهد خدای  کرده  مصاحب جوانی خود را ترک که17 ید،گو آمیز می  تملق سخنان

 مفصل دو/ یمان  امثال سلکتاب



917 

   که کسانی19 .  مردگان  او به رود و طریقهای  فرو می  موت  او به زیرا خانه18 .  است  نموده فراموش
   سلوک  صالحان  راه تا به20 . نخواهند رسید  حیات ای طریقه ، و به ند برنخواهند گشت رو نزد وی
  مالن خواهند شد، و کا  ساکن  در زمین  راستان زیرا که21 .  داری  را نگاه  عادالن ریقهای و ط نمایی
   از آن کارانخیانت   خواهند شد، و ریشه  منقطع  از زمین  شریران لیکن22 . خواهند ماند  باقی در آن
  .  خواهد گشت کنده

  

  زیرا که2  دارد،  تو اوامر مرا نگاه  و دل  مکن  مرا فراموش ، تعلیم  پسر من ای3    

 تو را   و راستی  رحمت زنهار که3 . تو خواهد افزود  را برای المتی و س  حیات  و سالهای  ایام طول
   و رضامندی  نعمت آنگاه4 .ار د  خود مرقوم  دل وح خود ببند و بر ل آنها را بر گردن.  نکند ترک

 خود   نما و بر عقل توکلخداوند  خود بر   دل  تمامی به5 .  یافت  خواهی  نظر خدا و انساننیکو، در
  . خواهد گردانید  را راست یقهایت، و او طر  خود او را بشناس  راههای در همه6 . مکن

 تو شفا، و   ناف  برای این8 . نما  اجتناب  بدی و از  بترسوندخدا مپندار، از   را حکیم خویشتن7  
   همه  از نوبرهای نما و  را تکریمخداوند خود  از مایملک9 . مغز خواهد بود  استخوانهایت ایبر

 انگور  ز شیره تو ا  پر خواهد شد، و چرخشتهای  وفور نعمت  تو به  انبارهای آنگاه10 .  خویش محصول
.  مدار  او را مکروه  را خوار مشمار، و توبیخخداوند  ، تأدیب  پسر من ای11 . گشتلبریز خواهد 

 از او مسرور   را که یش پدر پسر خو نماید، مثل  می  دارد تأدیب  را دوست  هر کهخداوندزیرا 12
یرا ز14 . نماید  را تحصیل  فطانت  که صی را پیدا کند، و شخ  حکمت  که  کسی خوشابحال13 .باشد می
  از لعلها گرانبهاتر است15 . کوتر است نی  خالص  از طالی  و محصولش  نقره  از تجارت  آن  تجارت که

   دست ، و به  است  ایام  طول  وی  راست  دست به16 . نتواند کرد  برابری  تو با آن  نفایس و جمیع
 .باشد  می  سالمتی  وی ای راهه  و همه  است  شادمانی  طریقهای  وی طریقهای17.   و جالل  دولت چپش

باشد   می  او متمسک  به  که  و کسی  است  حیات  گیرند، درخت  دست  او را به  که  آنانی  جهت به18
  .  است خجسته
  به20.  را استوار نمود  آسمان  خویش  عقل  را بنیاد نهاد، و به  خود زمین  حکمت  بهخداوند19  

 چیزها از نظر تو دور  ، این  پسر من ای21. چکانید  را می  شبنم ، و افالک گردید ها منشق  او لجه علم
 خواهد   زینت  گردنت و برای،   تو حیات  جان  برای پس22.  دار  و تمیز را نگاه  کامل حکمت. نشود
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،  ابی بخو  که هنگامی24.  نخواهد لغزید  شد، و پایت خواهی  سالک  امنیت  خود به  در راه آنگاه23 .بود
 ترسید، و   نخواهی  ناگهان از خوف25 .شد خواهد   شیرین  خوابت  دراز شوی  ترسید و چون نخواهی

   حفظ  تو را از دام  اعتماد تو خواهد بود و پایخداوندزیرا 26.  شود  واقع  چون  از خرابی شریران نه
  به28 .  توست  دست  در قوت نش بجا آورد  که  باز مدار، هنگامی  را از اهلش احسان27. خواهد نمود

بر 29 .  نزد تو حاضر است داد، با آنکه   تو خواهم  خود مگو برو و بازگرد، و فردا به همسایه
   تو بدی  به  که با کسی30.   است  ساکن  او نزد تو در امنیت  که ، هنگامی  مکن  قصد بدی ات همسایه

 را اختیار   از راههایش م حسد مبر و هیچکدا د ظالمبر مر31 . منما  مخاصمه سبب ، بی  است دهنکر
 بر خداوند  لعنت33.   است  سر او نزد راستان مکروهند، لیکن خداوند  نزد خلقان زیرا کج32.  مکن
نماید،   را استهزا می  مستهزئین  که یقین34. دهد  می  را برکت  عادالن اما مسکن.   است  شریران خانه

 را خواهند   خجالت  خواهند شد، اما احمقان  جالل  وارث حکیمان35 .بخشد  می ضا فی ر اما متواضعان
  .برد

  

  چونکه2 را بفهمید،   دهید تا فطانت گوش پدر را بشنوید و  ، تأدیب  پسران ای4    

 ،  پدر خود پسر بودم  برای  من زیرا که3 . منمایید  مرا ترک  شریعت پس.  دهم  شما می  نیکو به تعلیم
 شود،   متمسک  من  سخنان  تو به دل«:  گفت ، می  داده و او مرا تعلیم4 .  عزیز و یگانه در نظر مادرمو 

  و از  مکن فراموش.   را پیدا کن  نما و فهم  را تحصیل حکمت5 .  بمانی  دار تا زنده  مرا نگاهو اوامر
 دار   را دوست آن.  خواهد نمود ت تو را محافظ  منما که  را ترک آن6 . مورز  انحراف  دهانم کلمات

 هر   نما و به  را تحصیل  حکمت پس.   است  چیز افضل  از همه حکمت7.   خواهد داشت  تو را نگاه که
و .   دار، و تو را بلند خواهد ساخت  را محترم آن8.   کن  را تحصیل ، فهم  باشی  نموده  تحصیل آنچه

ر و افس.  خواهد نهاد  زیبایی بر سر تو تاج9 . خواهد گردانید  تو را معظم کشی ب اگر او را در آغوش
  ». تو عطا خواهد نمود  به جالل

  راه11 . بسیار خواهد شد  عمرت  سالهای  نما، که  مرا قبول  بشنو و سخنان  پسر من ای10  
   بروی  راه در چون12 .  نمودم  تو را هدایت  راستی ای طریقه ، و به  دادم  تو تعلیم  را به حکمت
 را   آور و آن  چنگ  را به ادب13 . خورد  نخواهی ش لغز  بدوی  نخواهد شد، و چون  تو تنگ قدمهای

  ر طریق مشو، و د  داخل  شریران  راه به14 .  تو است  حیات  دار زیرا که اه را نگ آن. فرو مگذار
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زیرا 16 .، بگذر  کرده  اجتناب ، و از آنا گذر منم  آن  و به  کن  را ترک آن15 .  مباش  سالک گناهکاران
   منقطع  از ایشان  خواب باشند،  را نلغزانیده خوابند و اگر کسی  باشند، نمی  نکرده  تا بدی  ایشان که
   مثل  عادالن  طریق لیکن18 .نوشند  را می  ظلم ورند، و شرابخ  را می  شرارت  نان چونکه17 .شود می

   مثل  شریران و اما طریق19 .باشد  در تزاید می  آن  روشنایی نهار کامل تا   که  است نور مشرق
  .لغزند  چیز می  از چه دانند که ، و نمی  است  غلیظ ظلمت

آنها از 21 . فرا گیر  من  کلمات  خود را به  نما و گوش  توجه  من  سخنان ، به  پسر من ای20  
   او حیات  آنها را بیابد برای زیرا هر که22 . دار  نگاه خود  دل ا در اندرونآنها ر. نظر تو دور نشود

  های  مخرج ه دار، زیرا ک  نگاه  تمام  حفظ  خود را به دل23 .باشد  جسد او شفا می  تمامی رای، و ب است
 . دور نما  را از خویشتن  کج های دروغگو را از خود بینداز، و لب دهان24 .  است  از آن حیات

 خود را   پایهای طریق26 .باشد   تو راست  روی  پیش  باشد، و مژگانت  نگران استقامت   به چشمانت25
 خود   مشو، و پای  منحرف  یا چپ  راست  طرف به27 . باشد  تو مستقیم  طریقهای  همههموار بساز، تا

  . دار  نگاه را از بدی
  

تا 2 فراگیر،   من فطانت   خود را به  نما، و گوش  توجه  من  حکمت ، به  پسر من ای5    

 را   عسل  اجنبی  زن  لبهای زیرا که3.  دارد  را نگاه  معرفت ، و لبهایت  نمایی تدابیر را محافظت
   مثل  و برنده است   تلخ سنتین اف  آخر او مثل لیکن4.  تر است  مالیم  او از روغن چکاند، و دهان می

   طریق به6 .شدبا  می  متمسک  هاویه  به ، و قدمهایشرود  فرو می  موت  به پایهایش5 . شمشیر دودم
 مرا   پسرانم  ای نو اآل7 .داند  و او نمی  است  شده آواره  قدمهایش.  نخواهد شد  هرگز سالک حیات

   او نزدیک  در خانه ، و به خود را از او دور ساز طریق8.  مورزید  انحراف  دهانم بشنوید، و از سخنان
و 10.  کیشان  ستم  را به  خویش ، و سالهای  بدهی  دیگران  جوانی خود را به فوانمبادا عن9 .مشو

 در عاقبت خود  که11 . رود  بیگانه  خانه  تو به محنت   تو سیر شوند، و ثمره  از اموال غریبان
،   داشتم  را مکروه  چرا ادب و گویی12  باشد،  شده  فانی  و بدنت  گوشت  که ، هنگامی  نمایی گری نوحه
 .  ندادم  خود گوش  معلمان  و به،  خود را نشنیدم و آواز مرشدان13 ار شمرد، را خو  تنبیه  من و دل

  .  و جماعت  قوم ، در میان  شوم  را مرتکب  بدی  هر گونه  بود که نزدیک14
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  ون تو بیر جویهای16 .  خویش  را از چشمه  جاری هرهای، و ن  خود بنوش  را از منبع آب15  
 از آن  بود، و نه خواهد   تنهایی  به و از آن خودت17،   عام  در شوارع  آب ، و نهرهای خواهد ریخت

 و   محبوب  غزال مثل19،   مسرور باش  جوانی خویش از زن باشد، و   تو مبارک چشمه18 . با تو غریبان
   ای لیکن20.   باش ئما محفوظ او دا  سازد، و از محبت  خرم  تو را همیشه پستانهایش.   جمیل آهوی

   راههای زیرا که21 ؟  را در بر گیری  غریب  زن سینه؟ و   شوی  فریفته  بیگانه ، چرا از زن پسر من
 شریر او را گرفتار  تقصیرهای22 .سنجد  را می  وی  تمامی طریقهای، و  استخداوند در مدنظر  انسان
   حماقت  کثرت  خواهد مرد، و به  ادب او بدون23 .شود  می  خود بسته  گناهان دهای بن سازد، و به می

  . خواهد گردید  تلف خویش
  

   دست  بیگانه شخص   جهت ، و به  شده  خود ضامن  همسایه ، اگر برای  پسرم ای6    

   ای پس3 ،  باشی  گرفتار شده  دهانت خنان، و از س  افتاده  خود در دام  دهان و از سخنان2،   باشی داده
  برو و خویشتن.  ای  افتاده ات  همسایه  دست  به  چونکه  ده  را رهایی  و خویشتن  را بکن ، این پسر من
   را به  پینکی نه، و   مده  خود راه  چشمان  را به خواب4.  نما  خود التماس  ساز و از همسایه را فروتن
  .  کن  صیاد خالص  از دست  را از کمند و مانند گنجشک  آهو خویشتن مثل5 .  خویش مژگان

 را   وی که7  را بیاموز،  و حکمت  کن او تأمل   برو، و در راههای  نزد مورچه  کاهل  شخص ای6  
   خویش سازد و آذوقه  مهیا می  خود را تابستان اما خوراک8 .  حاکمی  سرور و نه  و نه  نیست پیشوایی

   خواهی  خود کی ز خواب خوابید و ا  چند خواهی  به، تا  کاهل ای9 .کند  می  حصاد جمع را در موسم
 فقر  پس11 .  خواب  جهت  دستها به  نهادن م بر ه ، و اندکی  خواب  و اندکی  خفت اندکی10 ؟ برخاست

  .  بر تو مانند مرد مسلح یازمندی بر تو خواهد آمد، و ن  راهزن مثل
زند   می  خود غمزه با چشمان13 .کند ار می رفت  دهان  با اعوجاج، خوی  و مرد زشت مرد لئیم12  

 و   دروغها است در دلش14 .کند  می  اشاره  خویش  انگشتهایبا. زند  می  حرف  خویش و با پایهای
.  خواهد آمد  بر او ناگهان  مصیبت بنابراین15 .پاشد نزاعها را می. کند  می راع را اخت  شرارت پیوسته

  . شفا نخواهد یافتسر خواهد شد و  منک ای در لحظه
   مکروه  وی  نزد جان ز که چی  هفت  دارد، بلکه از آنها نفرت دخداون که   چیز است شش16  
 تدابیر   که دلی18 ریزد؛  را می گناه  بی  خون  که  دروغگو؛ و دستهایی  متکبر و زبان چشمان17 . است

 مششفصل/  امثال سلیمان کتاب



921 

   کذب  به شاهد دروغگو که19 باشند؛  می تیزرو کاری  در زیان  که کند؛ پایهایی  می فاسد را اختراع
  . نزاعها بپاشد  برادران در میان   که  شود؛ و کسی متکلم

آنها را بر 21 . منما  را ترک  مادر خویش تعلیم دار و   اوامر پدر خود را نگاه  پسر من ای20  
   تو را هدایت روی می   راه  به  که حینی22.  بیاویز  خویش  خود دائما ببند، و آنها را بر گردن دل

   با تو مکالمه  شوی بیدار  که  خواهد کرد، و وقتی بانی  بر تو دیده خوابی  می  که خواهد نمود، و حینی
  تدبیرآمیز طریق  ، و توبیخ نور است)  ایشان (  و تعلیم چراغ)  ایشان (  احکام زیرا که23 .خواهد نمود

   مشتاق در دلت25.   دارد، و از چاپلوسی زبان زن بیگانه گاه ن  خبیثه تا تو را از زن24 .  است حیات
   قرص  یک  برای ، شخص  زانیه  زن  سبب  به زیرا که26 مشو،   فریفته ، و از پلکهایش  مباش  وی جمال
   را در آغوش  آتش آیا کسی27 .کند  گرانبها را صید می گر، جان مرد دی شود، و زن  می  محتاج نان

   سوخته  رود و پایهایش ه را  سوزنده  بر اخگرهای یا کسی28 نشود؟   سوخته اش و جامهخود بگیرد 
   او را لمس  شود، زیرا هر که  داخل  خویش  همسایه  نزد زن  که  کسی  است همچنین29 نگردد؟
  . نخواهد ماند گناه نماید بی
.  باشد  گرسنه  که ماید وقتی خود را سیر ن  کند تا جان کنند اگر دزدی  نمی دزد را اهانت30  

اما 32.  خود را خواهد داد  خانه  اموال  رد خواهد نمود و تمامی  چندان  شود، هفت  اگر گرفته لیکن31
 خواهد   خود را هالک  جان نماید،  عمل  چنین  و هر که  است العقل  زنا کند، ناقص  با زنی  که کسی

  ، شدت  غیرت زیرا که34.  او محو نخواهد شد ، و ننگ افت خواهد ی  و رسوایی او ضرب33 . ساخت
 نظر نخواهد کرد و هر  ای  کفاره بر هیچ35 . نخواهد نمود ، شفقت روز انتقام و در   مرد است خشم

  . نخواهد نمود ، قبول  کنی چند عطایا را زیاده
  

  اوامر مرا نگاه2 . نما و اوامر مرا نزد خود ذخیره دار،   مرا نگاه  سخنان  پسر من ای7    

را  خود ببند و آنها  آنها را بر انگشتهای3 .  خویش  چشم  مردمک  مرا مثل یم، و تعل  بمانی دار تا زنده
   خویش  را دوست  و فهم ی هست  تو خواهر من  بگو که  حکمت به4 . دار  خود مرقوم  قلب بر لوح
  .گوید آمیز می  تملق  سخنان  که  غریبی  دارد، و از زن  نگاه  اجنبی تا تو را از زن5  بخوان

،   دیدم  جاهالن در میان7.   خویش  شبکه ، و از پشت  کردم  خود نگاه  خانه  از دریچه زیرا که6  
 و ، گذشت  او می  گوشه  بسوی  در کوچه که8 ،  نمودم  مشاهده العقل  ناقص نی، جوا  جوانان و در میان
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  که10 ؛  غلیظ  و در ظلمت  شب در سیاهی روز،   زوال  در حین در شام9 ، رفت  می  وی  خانه  راه به
   که گو و سرکش  یاوه زنی11 .  دل  و در خباثت  زانیه ر لباسآمد، د  می  وی  استقبال  به  زنی اینک
  ای ، و نزد هر گوشه  عام  در شوارع ها و گاهی  در کوچه گاهی12 .گیرد  قرار نمی اش  در خانه ایشپایه

نزد «14 : ، او را گفت حیا ساخته د را بی خو  و بوسید و چهره  او را بگرفت پس13. باشد  می در کمین
 تو   استقبال  به  جهت از این15 .  خود را وفا نمودم مروز نذرهای ا ، زیرا که  است  سالمتی  ذبایح من

بر بستر خود دوشکها 16 .  یافتم تو را  و حال  بطلبم ام تم  سعی  تو را به ، تا روی  آمدم بیرون
بیا 18 . ام  معطر ساخته  و عود و سلیخهبستر خود را با مر17 .  مصری ، با دیباها از کتان ام گسترانیده
،   نیست ه در خان زیرا صاحبخانه19 .  سازیم  خرم  را از محبت ویشتن، و خ  سیر شویم  از عشق تا صبح

  ». نخواهد نمود  مراجعت بدر تمام و تا روز   گرفته  دست  به ای ه نقر کیسه20 .  است و سفر دور رفته
  در ساعت22.  او را اغوا نمود  لبهایش تملق کرد، و از   فریفته  سخنانش  او را از زیادتی پس21  
تا 23 .  قصاص  زنجیرهای  به انند احمق شد و م رود، روانه  می خانه  سالخ  به  که  گاوی  او مثل از عقب

 خود   خطر جان  به داند که شتابد و نمی  می  دام  به  که  گنجشکی  فرو رود، مثل  جگرش ر بهتی
  .رود می

   راههایش  تو به دل25 . نمایید  توجه  دهانم  سخنان به مرا بشنوید، و   پسران  ای  حال پس24  
  ، و جمیع  است  انداخته ح را مجرو  او بسیاری زیرا که26  مشو،  گمراه  طریقهایش ود، و به نش مایل

  .باشد  می  مؤدی  موت های  حجره  و به  است  هاویه  او طریق خانه27.  زورآورانند کشتگانش
  

  های  سر مکان به2 نماید؟  آواز خود را بلند نمی نتکند، و فطا  ندا نمی آیا حکمت8    

  نزد مدخل شهر،   دهنه ها به روازه د  جانب به3 .ایستد  طریقها می ، در میان راه   کناره بلند، به
   جاهالن ای5 .  است آدم  بنی  به  و آواز من خوانم  می  مردان  شما را ای که4 .زند ها صدا می دروازه
  نمایم  می  تکلم  امور عالیه  به بشنوید زیرا که6 . نمایید  را درک  عقل  احمقان ی را بفهمید و ا زیرکی

 .دارد  می  را مکروه  شرارت هایمکند و لب  می  تنطق  راستی  به دهانم7 .  است تام استق  لبهایم و گشادن
تمامی آنها نزد مرد 9 .  نیست  یا معوج  چیز کج  و در آنها هیچ ت بر حق اس  دهانم  سخنان همه8

 را، و   نقره  کنید و نه  مرا قبول تأدیب10 .  است  مستقیم  معرفت  یابندگان و نزد  است  واضح فهیم
 او   را به یس نفا ، و جمیع  از لعلها بهتر است  حکمت زیرا که11 .  خالص  را بیشتر از طالی معرفت
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  ترس13 . ام  تدبیر را یافته ، و معرفت  دارم  سکونت  و در زیرکی  حکمتم من12 . کرد برابر نتوان
  . دارم  می دروغگو را مکروه   بد و دهان غرور و تکبر و راه.   است  داشتن بدی ، مکروهخداوند

   من به15 .  است  من  از آن  و قوت  هستم  فهم من.   است  از آن من  کامل  و حکمت مشورت14 
نمایند   می  حکمرانی  سروران  من به16 .دهند  فتوا می  عدالت  به اورانکنند، و د  می پادشاهانْ سلطنت

  و هر که. دارند  می  مرا دوست  را که  آنانی دارم  می  دوست من17 .  داوران جهان  و جمیع و شریفان
 و  توانگری جاودانی.  ست ا  با من  و جالل دولت18.   جد و جهد بطلبد مرا خواهد یافت مرا به
   عدالت در طریق20 .  خالص  از نقره  من ، و حاصل ت بهتر اس  از طال و زر ناب  من ثمره19 . عدالت

  های زینه، و خ  خود گردانم  محبان  را نصیب  حقیقی تا مال21 ،  انصاف راههای  ، در میان راممخ می
  .  را مملو سازم ایشان

 برقرار   از ازل من23 .  از ازل  خویش  از اعمال ، قبل  خود داشت مرا مبداء طریقخداوند 22  
  های شمه چ  که ، وقتی  شدم مولود  لجهها نبود من  که هنگامی24 .  جهان  از بودن ، از ابتدا پیش بودم

   زمین چون26 .  از تلها مولود گردیدم ود، پیش کوهها برپا ش  از آنکه قبل25 .  وجود نداشت پر از آب
   را مستحکم  او آسمان  که وقتی27 . را  مسکون  غبار ربع  اول  بود، و نه و صحراها را هنوز نساخته

 را باال   افالک  که وقتی28 . قرار داد  لجه  را بر سطح یرها د  که ، و هنگامی  آنجا بودم  من ساخت
 او   دریا حد قرار داد، تا آبها از فرمان  به چون29.  را استوار گردانید  لجه های استوار کرد، و چشمه

  ، و روزبروز شادی  نزد او معمار بودم آنگاه30.  را نهاد  بنیاد زمین  که تجاوز نکنند، و زمانی
   من و شادی،   وی  زمین  در آبادی و اهتزاز من31.  کردم  حضور او اهتزاز می  به ، و همیشه نمودم می

  .بود  می آدم با بنی
.  دارند  مرا نگاه  طریقهای  که  آنانی  پسران مرا بشنوید، و خوشابحال  ای ن اآل پس32  

 مرا بشنود، و هر   که  کسی حالب خوشا34 . را رد منمایید آن باشید، و   را بشنوید و حکیم تأدیب33
 مرا  زیرا هر که35 . نماید محافظت  مرا های  دروازه  کند، و باهوهای بانی  دیده  من روز نزد درهای

   مرا خطا کند، به  که و اما کسی36 . نماید را حاصلخداوند  کند، و رضامندی   را تحصیل یابد حیات
  . دارد  را دوست  دارد، موت  مرا دشمن  خود ضرر رساند، و هر که جان
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  ذبایح2.   است  را تراشیده  خویش ونهایست  ، و هفت  خود را بنا کرده ، خانه حکمت9    

 خود  کنیزان3 .  است استه خود را نیز آر  و سفره  ساخته  خود را ممزوج  و شراب  نموده خود را ذبح
   اینجا بیاید، و هر که  باشد به  جاهل هر که«4 : بلند شهر ، بر پشتهای  است رده، ندا ک را فرستاده

  ام  ساخته  ممزوج  که ی بخورید، و از شراب  من بیایید از غذای«5 .گوید او را می» ،  است العقل قصنا
 را   استهزاکننده هر که7 . نمایید  سلوک  فهم  طریق  و به بمانید، ، زنده  کرده  را ترک جهالت6 .بنوشید
   او عیب  نماید برای ه شریر را تنبی  کند، و هر که  را تحصیل  رسوایی  خویشتن برای نماید،  تأدیب

 تو را  ما که ن  را تنبیه  کند، اما مرد حکیم  منما مبادا از تو نفرت  را تنبیه استهزاکننده8 .باشد می
   که  ده  را تعلیم مرد عادل.  خواهد شد  حکیم  زیاده  که  را پند ده مرد حکیم9 .  خواهد داشت دوست
 .باشد  می  فطانت، و معرفت قدوس  استخداوند   ترس  حکمت ابتدای10.  خواهد افزود علمش

 . خواهد گردید  زیاده ر از برایت عم  تو کثیر خواهد شد، و سالهای  روزهای  من  واسطه  به زیرا که11
   خواهی  آن  متحمل تنهایی   به  نماییو اگر استهزا.   هستی  حکیم  خویشتن ، برای  هستی اگر حکیم12
  ».بود

 در نشیند،  خود می و نزد در خانه14 داند،  نمی  و هیچ  است ، جاهل تگو اس  یاوه  احمق زن13  
   خود براستی اههای ر  به  را که  را بخواند، و آنانی روندگان تا راه15 ،  بلند شهر بر کرسی مکانهای

   شده  دزدیده آبهای«17 :گوید  می العقل  ناقص ردد، و به اینجا برگ شد به با  جاهل هر که16 .روند می
 در آنجا هستند، و   مردگان داند که و او نمی18 ».باشد  لذیذ می  خفیه ، و نان ت اس شیرین
  .باشند  می  هاویه  در عمقهای شدگانش دعوت

  

   باعث احمقما پسر سازد، ا مسرور می  پدر خود را پسر حکیم:   سلیمان امثال10    

  .شود  می  مادرش حزن
  .دهد  می  رهایی  از موت ا عدالت ندارد، ام  منفعت  شرارت گنجهای2  
  .سازد  می  را باطل  شریران  بشود، اما آرزوی گذارد گرسنه  را نمی  مرد عادل  جانخداوند3  
  .سازد  می  غنی  چابک د، اما دستگرد کند فقیر می  کار می  سست  دست  به  که کسی4  
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خوابد،  می  حصاد  در موسم  که ، اما کسی ست ا  کند پسر عاقل  جمع  در تابستان  که کسی5  
  .  است آورنده پسر شرم

  .پوشاند  را می شریران   دهان ، اما ظلم ها است  برکت بر سر عادالن6  
  . خواهد گندید  شریران ، اما اسم  است  مبارک یادگار عادالن7  
  . خواهد شد  پرگو تلف ، اما احمقکند  می  را قبول ، احکام لداناد8  
سازد   می  خود را کج  راه  که  گردد، و کسی  سالک  رود، در امنیت  راه  راستی  به  که کسی9  

  .آشکار خواهد شد
  .شود  می  پرگو تلف ند، اما احمقرسا  می زند الم  می  چشمک هر که10  
  .پوشاند  را می  شریران  دهان لم، اما ظ  است  حیات  چشمه  عادالن دهان11  
  .سازد  را مستور می  هر گناه حبتانگیزاند، اما م  نزاعها می بغض12  
  العقل ناقص  مرد  پشت  جهت  به شود، اما چوب  می  یافت  حکمت پیشگان  فطانت در لبهای13  
  . است

  .  است  هالکت  به یک نزد  احمق کنند، اما دهان  می  را ذخیره  علم حکیمان14  
  .  است  ایشان  هالکت باشد، اما بینوایی فقیران  می  شهر حصاردار ایشان  دولتمندان اموال15  
  .انجامد  می  گناه  شریر به حصول، اما م  است  حیات  به  مؤدی  مرد عادل عمل16  
 نماید   را ترک هبی تن  که ، اما کسی  است  حیات  دارد در طریق  را نگاه  تأدیب  که کسی17  
  .شود  می گمراه

  . است   دهد احمق  را شیوع  بهتان  که کسی. باشد پوشاند دروغگو می  را می  بغض  که کسی18  
  .  است  نماید عاقل  را ضبط هایش لب باشد، اما آنکه  نمی  خالی  از گناه  کالم کثرت19  
  .باشد  میء الشی   شریران ، اما دل  است  خالص  نقره  عادالن زبان20  
  .میرند  می عقلی  از بی ا احمقانکند، ام  می  را رعایت  بسیاری  عادالن لبهای21  
  .افزاید  نمی  بر آن مت زح سازد، و هیچ دولتمند میخداوند   برکت22  
  .  در حکمت  فطانت  دارد، و صاحب بد اهتزاز  در عمل جاهل23  
  . عطا خواهد شد  ایشان  به ادالن ع زویرسد، و آر  می  ایشان  به  شریران خوف24  
  .  است  بنیاد جاودانی  مرد عادلشود، اما  گردباد، شریر نابود می  گذشتن مثل25  
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   برای  مرد کاهل  است ، همچنین  است  چشمان  و دود برای  دندان  برای  سرکه چنانکه26  
  .فرستند  او را می  که آنانی

  . خواهد شد  کوتاه  شریران ایسازد، اما ساله می  عمر را طویلخداوند   ترس27  
  . خواهد شد  ضایع ما امید شریران، ا  است  شادمانی انتظار عادالن28  
  .باشد  می  عامالن شر هالکت  جهت ، اما به  است  قلعه  کامالن  جهت بهخداوند   طریق29  
  .  نخواهند گشت ن ساک  در زمین ن نخواهد شد، اما شریرا  هرگز متحرک مرد عادل30  
  . خواهد شد  کنده  از ریشه گویان دروغ رویاند، اما زبان  را می  حکمت  صدیقان دهان31  
  . ها است  پر از دروغ  شریران ، اما دهان  است  عارف  امور مرضیه  به  عادالن لبهای32  

  

  .  است او  پسندیده  تمام ، اما سنگ  است  مکروهخداوند نزد   با تقلب ترازوی11    

  .  است  با متواضعان حکمت آید، اما  می آید خجالت  تکبر می چون2  
  .سازد  می  را هالک  ایشان کاران خیانت کند، اما کجی  می  را هدایت  ایشان کاملیت راستان3  
  .بخشد  می  رهایی  از موت  عدالت ندارد، اما  منفعت  در روز غضب توانگری4  
  .گردد  می  خود هالک یر از شرارتسازد، اما شر  می و را راست ا  طریق  مرد کامل عدالت5  
  .شوند  خود گرفتار می  در خیانت بخشد، اما خیانتکاران  را خالصی می  ایشان  راستان عدالت6  
  .شود  می  تلف و انتظار زورآورانگردد،   مرد شریر بمیرد امید او نابود می چون7  
  .آید  او می  جای  و شریر بهشود  می  خالص  از تنگی مرد عادل8  
   نجات  خویش  معرفت  به سازد، و عادالن  می  خود را هالک  همسایه  دهانش  به مرد منافق9  

  .یابند می
  .نماید  می  ابتهاج  شریران الکتکند، و از ه  می ، شهر شادی  عادالن از سعادتمندی10  
  .گردد  می  منهدم  شریران انشود، اما از ده  می ، شهر مرتفع  راستان از برکت11  
   ساکت  فطانت باشد، اما صاحب  می العقل  خود را حقیر شمارد ناقص  همسایه  که کسی12  

  .ماند می
، امر را  دل  امین سازد، اما شخص  می کند، سرها را فاش  می  گردش  نمامی  به  که کسی13  
  .دارد  می مخفی
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  .  است  مشیران  از کثرت  سالمتیتند، امااف  می  مردم  تدبیر نیست  که جایی14  
   را مکروه  ضمانت  که ، و کسی  ضرر خواهد یافت  شود البته  ضامن  غریب  برای  که کسی15  

  .باشد  می دارد ایمن
  .نمایند  می  را محافظت  دولت ان زورآور دارد، چنانکه  می  را نگاه  عزت  نیکوسیرت زن16  
  .رنجاند  جسد خود را می کیش د ستمنماید، اما مر  می  احسان  خویشتن  به مرد رحیم17  
  . را  مزد حقیقی  عدالت ا کارندهکند، ام  می  تحصیل  فریبنده شریر اجرت18  
   نماید او را به  را پیروی  شرارت  هر که ، همچنین  است  حیات  به  مؤدی  عدالت چنانکه19  
  .رساند  می موت

  .باشند  او می  پسندیده  طریق نمکروهند، اما کامالخداوند  نزد  خلقان کج20  
  .  خواهند یافت  نجات  عادالن تیقینا شریر مبرا نخواهد شد، اما ذری21  
  . گراز  در بینی  است  زرین حلقه  عقل  بی  جمیله زن22  
  .باشد  می ، غضب ا انتظار شریران، ام  است  محض  نیکویی  عادالن آرزوی23  
دارند   می  شاید، نگاه  از آنچه  زیاده اندوزند؛ و هستند که پاشند و بیشتر می ی م هستند که24  

  .انجامد  می  نیازمندی  بهاما
  .  خواهد گشت کند خود نیز سیراب  می  سیراب شود، و هر که  می  فربه  سخی شخص25  
   برکت  آن نده خواهند کرد، اما بر سر فروش  او را لعنت  دارد مردم  را نگاه  غله هر که26  

  .خواهد بود
   را بطلبد بر او عارض  بدی جوید، و هر که  را می  را بطلبد رضامندی  نیکویی  که کسی27  

  .خواهد شد
   سبز شکوفه  برگ  مثل  کند، خواهد افتاد، اما عادالن  بر توانگری خود توکل  که کسی28  

  .خواهند آورد
 خواهد  دالن  حکیم  بنده  او باد خواهد بود، و احمق یب خود را برنجاند نص  خانه  اهل هر که29  

  .شد
  .  است  جانها را صید کند حکیم ه ک ، و کسی  است  حیات  درخت  مرد عادل ثمره30  
  . مرد شریر و گناهکار  زیاده  چند مرتبه ، پس  جزا خواهد یافت  بر زمین  مرد عادل اینک31  
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 از  دارد، اما هر که  می  را دوست د معرفتدار  می  را دوست  تأدیب هر که12    

  .  است  کند وحشی  نفرت تنبیه
 خواهد   تدبیر فاسد را ملزم نماید، اما او صاحب  می  را تحصیلخداوند  مرد نیکو رضامندی2  
  . ساخت
  . نخواهد خورد  جنبش  عادالن یشهشود، اما ر  استوار نمی  از بدی انسان3  
 در   پوسیدگی  سازد مثل  خجل  که باشد، اما زنی ود می شوهر خ  صالحه تاج زن4  

  .باشد  می شاستخوانهای
  .  است  فریب  اما تدابیر شریران،  است  انصاف  عادالن فکرهای5  
  .دهد  می  را رهایی  ایشان استان ر ، اما دهان  است  در کمین  خون  برای  شریران سخنان6  
  .ماند  برقرار می  عادالن ا خانهوند، امش  می ، نیست  شده  واژگون شریران7  
  .  خواهند گشت  خجل دالن  اما کجشود،  می  ممدوح  عقلش  برحسب انسان8  
را برافرازد و    خویشتن  که  از کسی  باشد، بهتر است  داشته  حقیر باشد و خادم  که کسی9  
  . باشد  نان محتاج

  .  است کیشی  ستم  شریران حمتهاید، اما رکن  خود تفکر می  حیوان  جان  برای مرد عادل10  
 نماید   پیروی را  اباطیل  سیر خواهد شد، اما هر که  کند از نان  خود را زرع  زمین  که کسی11  
  .  است العقل ناقص

  .آورد  می  میوه  عادالن ما ریشهورزد، ا  می  طمع  شکار بدکاران مرد شریر به12  
  .آید  می  بیرون  از تنگی د عادل، اما مر ت اس  مهلک در تقصیر لبها دام13  
 او رد خواهد   به  انسان  دست شود، و مکافات  سیر می  خود از نیکویی  دهان  از ثمره انسان14  

  .شد
  .  است  را بشنود حکیم  نصیحت که، اما هر   است  راست  در نظر خودش  احمق راه15  
  .پوشاند  را می د خجالتاما خردمنشود،   فورا آشکار می  احمق غضب16  
  . را ، فریب کند، و شاهد دروغ می را ظاهر   نماید عدالت  تنطق  راستی  به هر که17  
  .بخشد  شفا می  حکیمان زنند، اما زبان  می  باطل  شمشیر حرفهای  ضرب  مثل هستند که18  
  .  است العینی  دروغگو طرفۀ زبانماند، اما   ابد استوار می  راستگو تا به لب19  
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  .  است  را شادمانی دهندگان صلح مشورت ، اما  است  تدبیر فاسد کند فریب  هر که در دل20  
  . از بال پر خواهند شد ما شریرانشود، ا  نمی  واقع  مرد صالح  به  بدی هیچ21  
  . او هستند  پسندیده  راستی مالن، اما عا  است مکروهخداوند  دروغگو نزد  لبهای22  
  .سازد  می  را شایع  حماقت حمقان ا دارد، اما دل  می  را مخفی  علم رکمرد زی23  
  . خواهد کرد  بندگی اما مرد کاهل خواهد نمود،   سلطنت  زرنگ  شخص دست24  
  . خواهد گردانید کو او را شادمان نی سازد، اما سخن  می ، او را منحنی  انسان  دل کدورت25  
  .کند  می  را گمراه  ایشان ریران ش شود، اما راه  می هادی خود   همسایه  برای مرد عادل26  
  .  است  انسان  گرانبهای توانگری،  کند، اما زرنگی  نمی  شکار خود را بریان مرد کاهل27  
  .  نیست  موت ، و در گذرگاههایش  است  حیات  عدالت در طریق28  

  

 تهدید را  هزاکنندهکند، اما است می   پدر خود را اطاعت  تأدیب پسر حکیم13    

  .شنود نمی
  . را خواهد خورد ، ظلم  خیانتکاران خورد، اما جان  را می  نیکویی  دهانش مرد از میوه2  
 خود را   لبهای  که  نماید، اما کسی  را محافظت  خویش  دارد جان  خود را نگاه  دهان هر که3  

  . خواهد شد بگشاید هالک
  . خواهد شد  فربه  زرنگ اما شخص. کند  پیدا نمی کند و چیزی  آرزو می  کاهل شخص4  
  . خواهد شد  دارد، اما شریر رسوا و خجل  نفرت  گفتن  از دروغ مرد عادل5  
 را  ، گناهکاران کند، اما شرارت  می  محافظت  است  خود کامل  در طریق  را که  کسی عدالت6  
  .سازد  می هالک

 را فقیر   خویشتن  ندارند، و هستند که و هیچشمارند   خود را دولتمند می هستند که7  
  . بسیار دارند انگارند و دولت می

  . اما فقیر تهدید را نخواهد شنید او خواهد بود،  جان  فدیه  شخص دولت8  
  . خواهد گردید  خاموش  شریران اغ خواهد شد، اما چر  شادمان نور عادالن9  
  .  است پذیرند حکمت  پند می  که ما با آنانیشود، ا  پیدا نمی  چیزی از تکبر جز نزاع10  
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 خود اندوزد در   دست  به باشد، اما هر که  می  پیدا شود در تناقص  از بطالت  که دولتی11  
  .تزاید خواهد بود

   حیات  مراد درخت ، اما حصول  است  دل  بیماری  باشد باعث  تعویق  در آن  که امیدی12  
  .باشد می

ترسد   می حکم از  سازد، اما هر که  می  را هالک ا خوار شمارد خویشتن ر  کالم هر که13  
  .  خواهد یافت ثواب

  . دهد  رهایی  مرگ تا از دامهای،   است  حیات  چشمه  مرد حکیم تعلیم14  
  .  است ، سخت  خیانتکاران ما راهبخشد، ا  را می  نیکو نعمت عقل15  
  .سازد  را منتشر می  حماقت  احمقاماکند،   می  عمل  با علم  زیرک هر شخص16  
  .بخشد  شفا می  امین د، اما رسولشو قاصد شریر در بال گرفتار می17  
 کند   را قبول  تنبیه  نماید، اما هر که  را ترک  تأدیب  که  است  کسی  برای فقر و اهانت18  
  . خواهد شد محترم
   احمقان ، مکروه  از بدی ا اجتناب، ام  است  شیرین  جان  شود برای  حاصل  که آرزویی19  

  .باشد می
  .  ضرر خواهد یافت  جاهالن  رفیق شد، اما  خواهی  و حکیم  رفتار کن با حکیمان20  
  .  نیکو خواهند یافت ، جزای دالنکند، اما عا  می  را تعاقب بال گناهکاران21  
   ذخیره  عادالن  برای ن خواهد داد، و دولت گناهکارا  را ارث  پسران  پسران مرد صالح22  

  .خواهد شد
  .شوند  می  هالک انصافی  از بی ه، اما هستند ک  بسیار است  خوراک  فقیران در مزرعه23  
   او را دوست  که کند، اما کسی  می  نفرت  را باز دارد، از پسر خویش  چوب  که کسی24  

  .نماید ی م  تأدیب  تمام  سعی دارد او را به می
  . خواهد بود  محتاج  شریران خورد، اما شکم  خود می  جان  سیری  برای مرد عادل25  

  

 خود   را با دست  آن  جاهل اما زن کند،  خود را بنا می  خانه  حکیم هر زن14    

  .نماید  می خراب
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 خود   در طریق  که ترسد، اما کسی  میخداوندنماید از   می  خود سلوک  راستی  به  که کسی2  
  .نماید  او را تحقیر می ستفتار ار کج

  . خواهد نمود  را محافظت  ایشان  حکیمان ، اما لبهای  تکبر است  چوب  احمق در دهان3  
  .شود  زیاد می  گاو، محصول ؛ اما از قوت  است ، آخور پاک  گاو نیست  که جایی4  
  .کند  می  تنطق  کذب  به گوید، اما شاهد دروغ  نمی  دروغ شاهد امین5  
  .  است  آسان  علم  مرد فهیم  جهت اما به. یابد طلبد و نمی  را می  حکمت هزاکنندهاست6  
  .  یافت  را در او نخواهی  معرفت  دور شو، زیرا لبهای از حضور مرد احمق7  
  .  است  فریب  احمقان  نماید، اما حماقت  خود را درک  راه  که  است  این  مرد زیرک حکمت8  
  .  است  رضامندی  راستان در میانکنند، اما   استهزا می  گناه  به احمقان9  
  . ندارد  مشارکت  آن  در خوشی یبداند، و غر  را می  خویشتن  تلخی  شخص دل10  
  . خواهد آورد  شکوفه  راستان یمه خواهد شد، اما خ  منهدم  شریران خانه11  
  .  است  موت ، طرق  آن تاما عاقبنماید،   می  مستقیم  نظر آدمی  به  که  هست راهی12  
  .  است  حزن  خوشی  این  و عاقبتباشد،  می  غمگین  دل  در لهو و لعب هم13  
  .  خود سیر است  به ، و مرد صالحشود  خود سیر می  از راههای  مرتد است  در دل  که کسی14  
  .مایدن  می  در رفتار خود تأمل ککند، اما مرد زیر  را باور می  هر سخن مرد جاهل15  
  .باشد  می  از غرور خود ایمن نماید، اما احمق  می  اجتناب ترسد و از بدی  می مرد حکیم16  
  . دارند  نفرت  سؤظن از صاحب)  ممرد(نماید، و   رفتار می ، احمقانه خلق مرد کج17  
  . خواهد بود ، تاج زیرکان  معرفت، اما  است  حماقت  جاهالن نصیب18  
  .ایستند  می  عادالن های  دروازه نزد شوند، و شریران  می  خم نیکان در حضور  بدکاران19  
  . دولتمند بسیارند  شخص ا دوستان دارد، ام  فقیر نیز از او نفرت همسایه20  
   بر فقیران  که سی ک ورزد، اما خوشابحال  می  خود را حقیر شمارد گناه  همسایه هر که21  
  . نماید ترحم

ایند، نم  تدبیر نیکو می  که  کسانی شوند، اما برای  نمی فاسد گمراه تدبیر  آیا صاحبان22  
  . خواهد بود  و راستی رحمت
  .انجامد  می  فقر محض  لبها به م، اما کال  است  منفعت از هر مشقتی23  
  .  است  محض  حماقت  احمقان ماقت، اما ح  است  ایشان  دولت  حکیمان تاج24  
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   محض کند فریب  می  تنطق  دروغ  به بخشد، اما هر که  می جات جانها را ن شاهد امین25  
  . است

  . او را ملجأ خواهد بود  فرزندان، و اعتماد قوی استخداوند   در ترس26  
  . نمایند ناب اجت  موت ، تا از دامهای  است  حیات  چشمهخداوند  ترس27  
  .  است  مردم  از کمی  سلطان تگی، و شکس  است  مخلوق  از کثرت  پادشاه جالل28  
  .برد  خود می  نصیب  را به حماقت  خلق ، و کج  است  باشد کثیرالفهم  دیرغضب  که کسی29  
  .  استخوانها است ما حسد پوسیدگی، ا  است  بدن  حیات  آرام دل30  
 کند  ترحم   بر مسکین شمارد، و هر که  خود را حقیر می  کند آفریننده  بر فقیر ظلم هر که31  

  .نماید او را تمجید می
  . بمیرد اعتماد دارد  چون د عادلشود، اما مر  می  زیر افکنده  خود به شریر از شرارت32  
  .گردد  آشکار می  جاهالن شود، اما در اندرون  می  ساکن  مرد فهیم  در دل حکمت33  
  . ، عار است  قوم  برای اما گناهگرداند،   می  را رفیع  قوم عدالت34  
  . فطرتان  او بر پست ، اما غضب  است  بر خادم عاقل امندی پادشاهرض35  

  

  .آورد  می  هیجان  را به  غیظ لخ ت گرداند، اما سخن  را برمی  خشم  نرم جواب15    

  .نماید  می  تنطق  حماقت  به قان احم بخشد، اما دهان  می  را زینت  علم  حکیمان زبان2  
  .نگرد  می  و نیکان و بر بدان،   جاست  در همهخداوند  چشمان3  
  .  است ، شکستگی روح  آن  و کجی  است  حیات ، درخت  مالیم زبان4  
  .باشد  می زیرک دارد   را نگاه  تنبیه شمارد، اما هر که  پدر خود را خوار می  تأدیب احمق5  
  .  است ، کدورت  شریران ما محصول، ا  است  عظیم  گنج  مرد عادل در خانه6  
  .  نیست ، مستحکم  احمقان اما دلسازد،   را منتشر می  معرفت  حکیمان ایلبه7  
  .  اوست  پسندیده  راستان ، اما دعای  است مکروهخداوند  نزد   شریران قربانی8  
  .دارد  می  را دوست  عدالت یروان، اما پ  است  مکروهخداوند نزد   شریران راه9  
 کند   نفرت  از تنبیه ، و هر که  است  سخت د تأدیب نمای  را ترک  طریق  هر که برای10  

  .خواهد مرد
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  . آدم  بنی  دلهای  زیاده  مرتبه چند ، پس استخداوند  در حضور   و ابدون هاویه11  
  .  نخواهد رفت  ندارد، و نزد حکیمان  را دوست  تنبیه استهزاکننده12  
  .شود  منکسر می  روح دل  از تلخیدهد، اما   می  را زینت  چهره  شادمان دل13  
  .چرد  را می  حماقت  احمقان دهانطلبد، اما   را می  معرفت  مرد فهیم دل14  
  .  است ضیافت دائمی   دل ، اما خوشی  بد است کشان  مصیبت  روزهای تمامی15  
  .  با اضطراب  عظیم  از گنج  است بهترخداوند   با ترس  اندک اموال16  
  . باشد  عداوت  با آن  که پرواری از گاو   باشد، بهتر است  محبت  که  در جایی  بقول خوان17  
  .ندگردا  می  را ساکن  خصومت  دیرغضب انگیزد، اما شخص  را برمی مرد تندخو نزاع18  
  .  است  شاهراه  راستان اما طریق،   است  خاربست  مثل  کاهالن راه19  
  .شمارد  را حقیر می  مادر خویش قد احمسازد، اما مر  می  پدر را شادمان پسر حکیم20  
  .نماید  می  سلوک  راستی  به هیم، اما مرد ف  است  خوشی العقل  ناقص  در نظر شخص حماقت21  
  .ماند  برقرار می دهندگان  مشورت شود، اما از کثرت  می ، تدبیرها باطل  مشورت از عدم22  
 شود   گفته  در محلش  که د، و سخنیشو  می  حاصل  شادی  انسان از جواب دهانش برای23  

  .  بسیار نیکو است چه
  . دور شود  اسفل ، تا از هاویه  باال است  سوی  به  عاقالن  برای  حیات طریق24  
  .نماید  را استوار می زن ود بیوهسازد، اما حد  می  را منهدم  متکبران خانهخداوند 25  
  .  است  طاهران  برای  پسندیده ناما سخنا،   است مکروهخداوند  فاسد نزد  تدبیرهای26  
د  دار ها نفرت  از هدیه سازد، اما هر که  خود را مکدر می  سود باشد خانه  حریص  که کسی27  

  . خواهد زیست
   بد را جاری ، چیزهای  شریران کند، اما دهان  تفکر می  دادن  در جواب  مرد عادل دل28  

  .سازد می
  .شنود  را می  عادالن ، اما دعای ر است دو  از شریرانخداوند29  
  .نماید و استخوانها را پر مغز میسازد، و خبر نیک  می  را شادمان نور چشمان دل30  
  . خواهد شد  ساکن  حکیمان ر میان را بشنود، د  حیات  تنبیه  که گوشی31  
   بشنود عقل را تنبیه  شمارد، اما هر که  خود را حقیر می  نماید، جان  را ترک  تأدیب هر که32  

  .نماید  می را تحصیل
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  .باشد  می  پیشرو حرمت، و تواضع  است  حکمت  ادیبخداوند  ترس33  
  

  .باشد  میخداوند   از جانب  زبان ، اما تنطق  است  انسان  از آن  دل تدبیرهای16    

  .سازد می   روحها را ثابتخداوند، اما    است  پاک  در نظر خودش  انسان  راههای همه2  
  . تو استوار شود ، تا فکرهای  کن  تفویضخداوند   خود را به اعمال3  
  . روز بال  را نیز برای و شریران،   است  ساخته  آن  غایت  هر چیز را برایخداوند4  
  .، و او هرگز مبرا نخواهد شد است  مکروهخداوند  مغرور دارد نزد   دل هر که5  
  .شود  می  اجتناب ، از بدیخداوند   ترس شود، و به  می فاره ک گناه،   و راستی از رحمت6  
  .آورد  می  مصالحه  به نیز با وی را  باشد، دشمنانشخداوند    پسندیده  شخص  راههای چون7  
  .  انصاف  بدون  فراوان ، از دخل  باشد بهتر است  با انصاف  که  اندک اموال8  
  .سازد  را استوار می قدمهایش خداوندا کند، ام  تفکر می  در طریقش  انسان دل9  
  .نماید ز نمی تجاو  او در داوری ، و دهان  است  پادشاه  بر لبهای وحی10  
  .باشد  می  وی  صنعت  کیسه  سنگهای  و تمامی استخداوند    از آن  راست ترازو و سنگهای11  
  .ماند  برقرار می عدالت از  یشان ا  کرسی ، زیرا که  است  مکروه  بد نزد پادشاهان عمل12  
  .دارند  می  را دوست ، و راستگویان  است  پادشاهان  راستگو پسندیده لبهای13  
  .نشاند  را فرو می  آن  مرد حکیم اما  است ، رسوالن موت  پادشاهان غضب14  
  .   است  ابر نوبهاری  او مثل ، و رضامندی  است  حیات  پادشاه در نور چهره15  
  .تر  برگزیده  از نقره  فهم حصیل، و ت  بسیار بهتر است  چه  از زر خالص ت حکم تحصیل16  
 را   خویش جان دارد   خود را نگاه  راه ، و هر که  است  از بدی  نمودن ، اجتناب  راستان طریق17  

  .نماید  می محافظت
  . رو خرابی  مغرور پیش ، و دل ست ا رو هالکت تکبر پیش18  
  .  با متکبران  غنیمت  نمودن سیم، از تق  بهتر است  بودن یمان نزد حل با تواضع19  
 نماید  توکلخداوند    به ، و هر که  خواهد یافت  کند سعادتمندی  تعقل  در کالم هر که20  

  . او خوشابحال
  .افزاید  را می  لبها علم شیرینیشود، و   می  خوانده  دارد فهیم  حکیم  دل هر که21  
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  .  است ، حماقت  احمقان ما تأدیب، ا  است  حیات  چشمه احبش ص  برای عقل22  
  .افزاید  می  را بر لبهایش و علمگرداند،   می  او را عاقل  دهان  مرد حکیم دل23  
 استخوانها   و برای  است  شیرین جان ، برای  است  عسل  شان  مثل  پسندیده سخنان24  

  . شفادهنده
  .باشد  می ، موت  راه  آن  عاقبت، اما  است  راست  در نظر انسان  که  هست راهی25  
  .نماید  می  تحریض  او را بر آن  دهانش کند، زیرا که  کار می  کارگر برایش اشتهای26  
  .  است  آتش سوزنده  مثل  لبهایشاندیشد، و بر  را می  شرارت مرد لئیم27  
  .کند ز همدیگر جدا می را ا  خالص  دوستان پاشد، و نمام  می مرد دروغگو نزاع28  
  .کند  می  غیر نیکو هدایت  راه هنماید، و او را ب  خود را اغوا می  همسایه مرد ظالم29  
   را به  و بدیخاید  را می  نماید، و لبهایش  را اختراع زند تا دروغ  می  خود را بر هم چشمان30  
  .رساند  می انجام

  . شود  یافت  عدالت  در راه  که ، هنگامی  است  جمال  تاج سفیدمویی31  
 از  باشد  خود مالک  بر روح ، و هر که  باشد از جبار بهتر است  دیرغضب  که کسی32  

  .  است  شهر افضل تسخیرکننده
  .  استخداوند از    آن  حکم  تمامی شود، لیکن  می  انداخته  در دامن قرعه33  

  

  .  از ضیافت با مخاصمت پر خانه  از ، بهتر است  خشک با سالمتی لقمه17    

 خواهد   تقسیم  با برادران را  خواهد بود، و میراث  مسلط فطرت  بر پسر پست  عاقل بنده2  
  .نمود

  .  دلها است کننده امتحانخداوند ، اما   طال است  جهت  به  و کوره  نقره  برای بوته3  
  .دهد  می انگیز گوش فتنه   زبان  به کند، و مرد کاذب  دروغگو اصغا می  لبهای شریر به4  
   از بال خوش کند، و هر که  می  را مذمت  خویش  فقیر را استهزا کند آفریننده هر که5  

  .سزا نخواهد ماند شود بی می
  . ایشانند ، پدران  فرزندان جالل پسرانند، و  ، پسران  پیران تاج6  
  . دروغگو نجبا را های لب  زیاده شاید، و چند مرتبه  را نمی  کبرآمیز احمق کالم7  
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  .شود  نماید برخوردار می جا توجه هر ک  که  گرانبها است  سنگ  آن  در نظر اهل هدیه8  
  ن را تکرار کند دوستا  امری باشد، اما هر که  می  محبت  را مستور کند طالب  گناهی هر که9  
  .سازد  جدا می  را از هم خالص

  .  مرد جاهل  به ند، بیشتر از صد تازیانهک  اثر می  مرد فهیم  به  مالمت یک10  
  .شود  می  نزد او فرستاده ستمکیشلهذا قاصد .   و بس  است  فتنه مرد شریر طالب11  
 در   از مرد احمق  برخورد، بهتر است  انسان  شود به  کشته هایش  بچه  که اگر خرسی12  
  . خود حماقت
  . او دور نخواهد شد  از خانه بالکند  می  بدی  نیکویی  عوض  به  که کسی13  
   به  از آنکه  قبل  کن  را ترک  مخاصمه ، پس  است  آب  کردن  رخنه  مثل  نزاع ابتدای14  
  . برسد مجادله
خداوند   نزد  سازد، هر دو ایشان  را ملزم  عادل  شمارد و هر که  شریر را عادل هر که15  

  .مکروهنـد
  . ندارد  فهم  هیچ  آنکه ؟ و حال باشد  احمق  دست  به چرا  حکمت  خریدن  جهت  به قیمت16  
  .  است  مولود شده  تنگی  جهت بهنماید، و برادر   می  محبت  اوقات  در همه  خالص دوست17  
  .شود  می  خود ضامن  حضور همسایهدهد و در  می  دست العقل مرد ناقص18  
را بلند سازد  در خود  دارد، و هر که  می  را دوست  دارد منازعه  را دوست  معصیت هر که19  
  .طلبد  را می خرابی

گو دارد در بال گرفتار  دروغ  زبان و هر که.   را نخواهد یافت  دارد نیکویی  کج  دل  که کسی20  
  .خواهد شد

 نخواهد   شادی کند، و پدر فرزند ابله  پیدا می  غم  خویشتن  آورد برای  فرزند احمق هر که21  
  .دید

  .کند  می  استخوانها را خشک کسته ش بخشد، اما روح  نیکو می  شفای شادمان  دل22  
  . سازد  را منحرف  انصاف  راههایگیرد، تا  می  را از بغل مرد شریر رشوه23  
  .باشد  می ین زم  در اقصای  احمق ، اما چشمان  است  در مد نظر مرد فهیم حکمت24  
  .  است  تلخی  مادر خویش  جهت به، و  ت اس  حزن  پدر خویش  برای پسر احمق25  
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   راستی  سبب  نجبا به ه ب  زدن  ضرب ، و نه  نیست  خوب  نمودن  را نیز سرزنش عادالن26  
  . ایشان

  پیشه د فطانت دارد مر  حلیم  روح دارد، و هر که  خود را باز می  سخنان  معرفت صاحب27  
  . است

بندد   خود را می  لبهای شمارند، و هر که  می و را حکیم باشد ا  خاموش  نیز چون مرد احمق28  
  .  است فهیم

  

   مجادله  صحیح  هر حکمت باشد، و به  می ، هوس خود را طالب مرد معتزل18    

  .کند می
  .خود را ظاهر سازد   عقل شود، مگر تا آنکه  مسرور نمی  از فطانت احمق2  
  .رسد  می ، خجالت ید، و با اهانتآ  می  هم آید، حقارت  شریر می  که هنگامی3  
  .  است ، نهر جاری  حکمت  و چشمه،  است  عمیق  آب  انسان  دهان سخنان4  
  .  نیکو نیست  داوری عادالن اختن س  منحرف  برای  شریران طرفداری5  
  .زند  ضربها صدا می  برای  دهانششود، و  می  داخل  منازعه  به  احمق لبهای6  
  .  است  دام  خودش  جان  برای یش، و لبها  است  وی کت هال  احمق دهان7  
  .رود  فرو می  شکم  عمق ، و به ت اس  شیرین های  لقمه  مثل  نمام سخنان8  
  . ست ا کننده کند، برادر هالک  می  در کار خود اهمال او نیز که9  
  .باشد  می دود و ایمن  می  در آن  مرد عادل  که  است  حصین  برجخداوند  اسم10  
  .  حصار بلند است  مثل ر تصور وی، و د  او است  دولتمند شهر محکم  شخص توانگری11  
  .  است  عزت  مقدمه ردد، و تواضعگ  متکبر می  انسان ، دل  از شکستگی پیش12  
  .باشد  و عار می  حماقت  وی برای دهد   جواب  از شنیدنش  را قبل  سخنی هر که13  
   آن  متحمل  که  را کیست  شکسته شود، اما روح  می  او را متحمل ی بیمار  انسان روح14  
  .بشود

  .طلبد  را می  معرفت  حکیمان گوشکند، و   می  را تحصیل  معرفت  مرد فهیم دل15  
  .رساند  می  حضور بزرگان و را بهکند و ا  پیدا می  وسعت ، از برایش  شخص هدیه16  
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  .آزماید آید و او را می  می نماید، اما حریفش  می  صادق آید  خود اول  در دعوی هر که17  
  .کند  جدا می  را از هم زورآوراننماید و   می  نزاعها را ساکت قرعه18  
  .  قصر است بندهای  پشت ا او مثل ب ، و منازعت  سختتر است  از شهر قوی برادر رنجیده19  
  .گردد ، سیر می  لبهایش از محصولشود و   پر می  دهانش  از میوه  آدمی دل20  
 را  اش دارند میوه  می  را دوست  آن  که ، و آنانی  است  زبان  در قدرت  و حیات موت21  

  .خواهند خورد
  .  است  کرده  را تحصیلخداوند  ، و رضامندی  است  یابد چیز نیکو یافته ای  زوجه هر که22  
  .دهد  می  جواب  سختی ند بهدولتم  کند، اما شخص  می  تکلم  تضرع مرد فقیر به23  
 از برادر   که  هست کند، اما دوستی  می  را هالک  بسیار دارد خویشتن  دوستان  که کسی24  
  .باشد تر می چسبنده

  

 باشد بهتر   احمق  که  از دروغگویی،  است  خود سالک  در کاملیت  که فقیری19    

  . است
  .کند  می شتابد گناه  می  خویش ی پایها  به  که و هر  ندارد نیکو نیست  معرفت  نیز که دلی2  
  .شود  می خشمناکخداوند  از  سازد، و دلش  می  او را کج ، راه  انسان حماقت3  
  .شود  خود جدا می فقیر از دوستانکند، اما   بسیار پیدا می  دوستان توانگری4  
  .  نخواهد یافت ند رهایی ک  تنطق  دروغ  به  که سزا نخواهد ماند، و کسی شاهد دروغگو بی5  
  .  است کننده  بذل  دوست  کس همهنمایند، و   می  تذلل  امیران  پیش بسیاری6  
شوند،   از او دور می  دوستانش'  اولی  طریق  دارند، و به  مرد فقیر از او نفرت  برادران جمیع7  
  .کند و نیستند  می ، تعاقب سخنان   را به ایشان

 دارد،   را نگاه  فطانت و هر که.  دارد  خود را دوست  کند جان صیل را تح  حکمت هر که8  
  .  خواهد یافت سعادتمندی

  . خواهد گردید  نماید هالک طق تن  کذب  به سزا نخواهد ماند، و هر که شاهد دروغگو بی9  
  .کند  می  بر نجبا حکمرانی  که ی غالم  رسد به شاید، تا چه  را نمی  احمق  و عشرت عیش10  
  .  او است  از تقصیر جالل  گذشتندارد، و  می  او را نگاه  خشم  انسان عقل11  
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  .  است بر گیاه   شبنم  او مثل ، و رضامندی  شیر است  غرش  مثل  پادشاه خشم12  
   در چکیدن  دائم  که  است  آبی  مثل  زن ، و نزاعهای  است  پدرش  الم  باعث پسر جاهل13  
  .باشد

  . استخداوند     از جانب  عاقله ، اما زوجه  است  اجدادی  ارث ولت و د خانه14  
  . خواهد ماند کار، گرسنه  اهمال آورد، و شخص  می  سنگین  خواب کاهلی15  
 خود را  ق طری نماید، اما هر که  می  را محافظت  خویش  دارد جان  را نگاه  حکم هر که16  
  . گیرد، خواهد مرد سبک

  . او رد خواهد نمود  او را به دهد، و احسان  می  قرضخداوند   نماید به ر ترحم بر فقی هر که17  
  . او وامدار  کشتن د را به، اما خو  امید هست  نما زیرا که پسر خود را تأدیب18  
 را باید مکرر   آن هی د  خواهد شد، زیرا اگر او را خالصی  عقوبت  تندخو متحمل شخص19  

  . بجا آوری
  .  بشوی  خود حکیم ، تا در عاقبت نما  را قبول شنو و تأدیبپند را ب20  
  . استخداوند    ماند مشورت  ثابت ، اما آنچه  است  انسان  بسیار در دل فکرهای21  
  . ، و فقیر از دروغگو بهتر است ت او اس  احسان  انسان زینت22  
   بهماند، و  می  ساکن سیری را دارد در   آن ، و هر که  است  حیات  به مؤدیخداوند   ترس23  

  . بال گرفتار نخواهد شد هیچ
  .آورد  خود برنمی  دهان  به ا هم ر کند، و آن  می  پنهان  خود را در بغلش  دست مرد کاهل24  
  ما و معرفت ن  را تنبیه  فهیم  شوند، و شخص  زیرک  تا جاهالن  کن  را تأدیب استهزاکننده25  
  . خواهد نمود را درک
   و خجالت  رسوایی  که  است  را براند، پسری  کند و مادرش  بر پدر خود ستم  کههر26  

  .آورد می
  .سازد  می  گمراه  معرفت از کالم تو را   نما که  را ترک  تعلیمی  شنیدن  پسر من ای27  
  .بلعد  را می  گناه  شریران دهانکند، و   را استهزا می  انصاف شاهد لئیم28  
  .  احمقان  پشت ها برای ، و تازیانه  مهیا است  استهزاکنندگان هت ج  به قصاص29  
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 شود   فریفته  آن ه ب آورد، و هر که  می  عربده کند و مسکرات  استهزا می شراب20    

  .  نیست حکیم
 خود   جان آورد، به   هیجان  او را به خشم  ، و هر که  شیر است  غرش  مثل  پادشاه هیبت2  
  .ورزد خطا می
  .کند  می  مجادله ما هر مرد احمق، ا  است  عزت  انسان  برای  دور شدن از نزاع3  
  .یابد کند و نمی  می  حصاد گدایی کند، لهذا در موسم  شیار نمی  زمستان  سبب  به مرد کاهل4  
  .کشد  را می  آن ، اما مرد فهیم  است  عمیق  آب  انسان  در دل مشورت5  
 پیدا   که  را کیست رد امینکنند، اما م  می  را اعالم  خویش  احسان  هر یک بسا کسانند که6  

  .کند
  . خواهند شد  بعد از او خجسته نش نماید، پسرا  خود سلوک  کاملیت  به  که مرد عادل7  
  .سازد  می  خود پراکنده از چشمان را   بدی  نشیند، تمامی  داوری  بر کرسی  که پادشاهی8  
  »؟  شدم  پاک  خویش ، و از گناه  خود را طاهر ساختم دل«: ید تواند گو  که کیست9  
  .  است مکروهخداوند ، هر دو آنها نزد    مختلف های  و پیمانه  مختلف سنگهای10  
  .  یا نه  است  و راست  پاک مالش آیا اع شود، که  می  شناخته  نیز از افعالش طفل11  
  .  است آنها را آفریده هر دو خداوند  بینا،    شنوا و چشم گوش12  
  .  سیر گردی تا از نان   خود را باز کن چشمان.   مدار مبادا فقیر شوی  را دوست خواب13  
  .کند  فخر می  آنگاه  رفت ما چون، ا ، بد است گوید بد است  می مشتری14  
  .  جواهر گرانبها است  معرفت های و لعلها بسیار، اما لب طال هست15  
   ضامن  بگیر که  رهن ، و او را به  است  ضامن  غریب  جهت  به ا بگیر که ر  آنکس جامه16  
  .  است بیگانگان
  .ها پر خواهد شد ریزه  از سنگ ، اما بعد دهانش  لذیذ است  انسان  برای  فریب نان17  
  . نما  تدبیر جنگ شود، و با حسن  می  محکم  مشورت فکرها به18  
 خود را   لبهای  که نماید؛ لهذا با کسی  می کند، اسرار را فاش   گردش  نمامی  به  که کسی19  

  . منما گشاید معاشرت می
  . خواهد شد  خاموش  غلیظ در ظلمت   کند چراغش  پدر و مادر خود را لعنت هر که20  
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  . نخواهد شد  مبارک شود، عاقبتش  می  حاصل  تعجیل  اوال به  که اموالی21  
  . خواهد داد  نما و تو را نجات ل توکخداوند بر   کشید، بلکه  خواهم م انتقا  از بدی مگو که22  
  .  نیکو نیست  متقلب  و ترازوهای،  است مکروهخداوند  نزد   مختلف سنگهای23  
   بفهمد؟  خود را چگونه  مرد راه ، پس  استخداوند از   انسان قدمهای24  
کند، در   استفسار می و بعد از نذر کردنگوید،   می  مقدس  تعجیل  را به  چیزی  که شخصی25  

  .افتد  می دام
  .گرداند  می  را بر ایشان  و چومسازد  می  را پراکنده  شریران  حکیم پادشاه26  
  .نماید  می  را تفتیش  دل  عمقهای  تمامی  که استخداوند   ، چراغ روح انسان27  
  . پایدار خواهد ماند  رحمت  او به کند، و کرسی  می  را محافظت  پادشاه  و راستی رحمت28  
  . سفید  موی  پیران ، و عزت  است  ایشان  قوت  جوانان جالل29  
  .رود  فرو می  دل  عمق ها به کند و تازیانه  طاهر می  از بدی  سخت ضربهای30  

  

   هر سو که  را به ؛ آن است خداوند   در دست  آب  نهرهای  مثل  پادشاه دل21    

  .رداندگ بخواهد برمی
  .آزماید دلها را میخداوند ، اما   است  راست  در نظر خودش  انسان هر راه2  
  . تر است ها پسندیده از قربانیخداوند ، نزد    را بجا آوردن  و انصاف عدالت3  
  .  است ، گناه کبر و چراغ شریران مت چشمان بلند و دل4  
   تعجیل  احتیاج  باشد برای  عجول ما هر کهانجامد، ا  می  فراخی  تماما به  مرد زرنگ فکرهای5  

  .کند می
  .  موت  جویندگان  برای  هوا شده بر  است  دروغگو، بخاری  زبان  گنجها به تحصیل6  
  .نمایند  ابا می  انصاف جا آوردن از ب اندازد، زیرا که  می  هالکت  را به  ایشان  شریران ظلم7  
  .  است  مرد طاهر، مستقیم ، اما اعمال  است اشد بسیار کجب)  گناه( زیر بار   که  مردی طریق8  
  گر در خانه  ستیزه  با زن  بودن ، از ساکن  بهتر است  شدن  ساکن بام  پشت در زاویه9  
  . مشترک
  .کند  نمی  خود ترحم ، و بر همسایه  است  شرارت  شریر مشتاق جان10  

 فصل بیست و یکم/  امثال سلیمان کتاب
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   تربیت  مرد حکیم آموزند؛ و چون  می مت حک  یابد، جاهالن  سیاست  استهزاکننده چون11  
  .نماید  می ل را تحصی یابد، معرفت

  .شوند  می  واژگون  تباهی  اشرار به  چگونه کند که  می  شریر تأمل  در خانه مرد عادل12  
 نخواهد  بندد، او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب  خود را از فریاد فقیر می  گوش هر که13  

  .شد
  . را  سخت ، غضب  در بغل ای نشاند، و رشوه  را فرو می  در خفا خشم ای هدیه14  
  .باشد  می  بدکاران  پریشانی اعث، اما ب  است  عادالن  خرمی  کردن انصاف15  
  .  خواهد گشت  ساکن  مردگان ماعت شود، در ج  گمراه  تعقل  از طریق هر که16  
 دارد   را دوست  و روغن  شراب  و هر که خواهد شد،  دارد محتاج  را دوست  عیش هر که17  

  .دولتمند نخواهد گردید
  .  راستان  عوض  به و خیانتکارانشوند   می  عادالن  فدیه شریران18  
  . گر و جنگجوی  ستیزه  با زن ودن از ب  بهتر است  بودن  بایر ساکن در زمین19  
  .کند  می  آنها را تلف احمق، اما مرد   است  و روغن  مرغوب  خزانه  حکیمان در منزل20  
  .  خواهد یافت  و جالل  و عدالت  کند، حیات  را متابعت  و رحمت  عدالت هر که21  
  .اندازد  زیر می  را به اد ایشان اعتم  برخواهد آمد، و قلعه  شهر جباران  به مرد حکیم22  
  .نماید  می  محافظت را از تنگیها خود  دارد، جان  را نگاه  خویش  و زبان  دهان هر که23  
  .کند  می  تکبر عمل  افزونی و بهشود،   می  استهزاکننده  به مرد متکبر و مغرور مسمی24  
  .نماید  ابا می  از کار کردن ایش دسته کشد، زیرا که  او را می  مرد کاهل شهوت25  
   و امساککند  می  بذل باشند، اما مرد عادل  می  حریص  شدت  به  اوقات  همه هستند که26  

  .نماید نمی
 آنها را   بدی  عوض  به  که  هنگامی  زیاده  چند مرتبه ، پس  است  مکروه  شریران های قربانی27  

  .گذرانند می
  . خواهد کرد  تکلم  راستی اید به نم  استماع  که شود، اما کسی  می شاهد دروغگو هالک28  
  .کند  می  را مستحکم  خویش یق، طر استسازد، و مرد ر حیا می  خود را بی مرد شریر روی29  
  . کار آید بهخداوند  ضد   به  که  مشورتی  و نه  فطانتی  و نه  نیست حکمتی30  
  .  استخداوند   از جانب ، اما نصرت  مهیا است  روز جنگ  برای اسب31  

 فصل بیست و یکم/  امثال سلیمان کتاب



943 

  . و طال بهتر  از نقره ، و فیض ت اس  افضل  دولتمندی  از کثرت نامی نیک22    

  .  استخداوند     هر دو ایشان کنند، آفریننده  می  مالقات لتمند و فقیر با همدو2  
  رند و در عقوبتگذ  می سازد و جاهالن  می  را مخفی بیند و خویشتن ، بال را می مرد زیرک3  

  .شوند گرفتار می
  .  است  و حیات  و جالل ، دولت ی و خداترس  تواضع جزای4  
  .شود  دارد از آنها دور می  نگاه خود را  جان ، اما هر که  است کجروان  خارها و دامها در راه5  
 نخواهد   انحراف ود از آن ش  پیر هم  نما، و چون  باید برود تربیت  که  را در راهی طفل6  
  .ورزید

  .باشد کار می  طلب  غالم و مدیون دارد،  توانگر بر فقیر تسلط7  
  . خواهد شد  زایل  غضبش ، و عصاید بکارد بال خواهد دروی  ظلم هر که8  
  .دهد  فقرا می  خود به  از نان ه خواهد بود، زیرا ک  نظر او باز باشد، مبارک  که شخصی9  
  . خواهد گردید  ساکت  و خجالت له خواهد شد، و مجاد  رفع  را دور نما و نزاع استهزاکننده10  
  .باشد  او می  دوست دارد، پادشاه   ظریف  دارد و لبهای  را دوست  دل  طهارت هر که11  
  .سازد  می  را باطل  خیانتکاران دارد و سخنان  می  را نگاه معرفتخداوند   چشمان12  
  . شوم  می ها کشته ، و در کوچه ت اس گوید شیر بیرون  می مرد کاهل13  
  .اهد افتاد خو باشد، در آن خداوند   مغضوب ، و هر که  است  عمیق اه چ  بیگانه  زنان دهان14  
  . را از او دور خواهد کرد  آن  تأدیب ، اما چوب  است  شده  بسته  طفل  در دل حماقت15  
   محتاج  ببخشد البته  دولتمندان  به  نماید، و هر که  ظلم  خویش  فایده  بر فقیر برای هر که16  

  .خواهد شد
  ،  گردان  مایل  من  تعلیم  به خود را  حکما را بشنو، و دل ، کالم  خود را فرا داشته گوش17  
   ماند؛  جمیعا ثابت ، و بر لبهایت  داری  خود نگاه  آنها را در دل  که  است زیرا پسندیده18  
  .  دادم امروز تو را تعلیم. باشد خداوندتا اعتماد تو بر 19  
  ؛  معرفت مشورت بر  ؟ شامل  تو ننوشتم  را برای آیا امور شریف20  
  ؟  ببری  خود پس ا نزد فرستندگان ر  راستی ، و تو کالم  نمایم  را اعالم  راستی م کال تا قانون21  
  ، مرسان   را در دربار، ستم سکین منما، و م  تاراج  است  ذلیل  که  جهت  از آنفقیر را22  

 بیست و دومفصل/  امثال سلیمان کتاب
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   تاراج  را به  ایشان کنندگان  تاراج  خواهد نمود، و جان  را فیصل  ایشان دعویخداوند زیرا 23  
  .ادخواهد د
  ،  مباش  همراه خلق  کج و با شخص،   مکن با مرد تندخو معاشرت24  
  .  گرفتار سازی  خود را در دام ن و جا  شوی  او را آموخته مبادا راههای25  
  .شوند  می  قرضها ضامن  برای  که  از آنانی  و نه دهند مباش  می  دست  که  آنانی از جمله26  
  . بردارد چرا بستر تو را از زیرت   پس  ادا نمایی که   نداری اگر چیزی27  
  . مساز اند منتقل  قرار داده  پدرانت  را که حد قدیمی28  
 خواهد  ؟ او در حضور پادشاهان بینی  ماهر باشد می  خویش  در شغل  را که آیا مردی29  

  . نخواهد ایستاد فطرتان  پست ایستاد، پیش
  

  . نما  تأمل  تو است  روی  پیش ه، در آنچ  نشینی ردن غذا خو  به  با حاکم چون23    

  . خود بگذار ، کارد بر گلوی  هستی و اگر مرد اکول2  
  .  است  فریبنده  غذای ، زیرا که  مباش  او حریص  لطیف  خوراکهای به3  
  .  خود باز ایست  و از عقل رسان م  خود را زحمت  دولتمند شدن برای4  
   برای  البته  دولت باشد؟ زیرا که  می  نیست  که  دوخت  خواهی ر آن خود را ب آیا چشمان5  

  .پرد  می  در آسمان  عقاب  و مثلسازد، خود بالها می
  .  مباش  او حریص  لطیف خوراکهای   جهت نظر را مخور، و به  مرد تنگ نان6  
،   و بنوشبخور: یدگو تو را می.   است کند خود او همچنان  خود فکر می  در دل زیرا چنانکه7  
  .  با تو نیست اما دلش
  . داد  خود را بر باد خواهی  شیرین  کرد، و سخنان  خواهی  قی ای  خورده  را که ای لقمه8  
  . را خوار خواهد شمرد  کالمت کمت مگو، زیرا ح  سخن  احمق  گوش به9  
   مشو،  داخل  یتیمان  مزرعه و به مساز،   را منتقل حد قدیم10  
  . خواهد کرد  مقاومت  ایشان دعوی، و با تو در   زورآور است  ایشان  ولی را کهزی11  
  .  معرفت  کالم  خود را به و گوش،   گردان  مایل  ادب  خود را به دل12  
   نخواهد مرد؛  بزنی  اگر او را با چوب  را باز مدار که  خود تأدیب از طفل13  
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  . داد  خواهی  نجات را از هاویه  او ، و جان  بزن  او را با چوب پس14  
   خواهد شد؛  شادمان من)   دل بلی (  من  باشد، دل  تو حکیم  اگر دل  پسر من ای15  
  .ود ش  متکلم  راستی  تو به  لبهای  که  وجد خواهد نمود، هنگامی هایم و گرده16  
  ،  روز غیور باش امیتمخداوند    ترس  جهت  غیور نباشد، اما به  گناهکاران  جهت  تو به دل17  
  . نخواهد شد ، و امید تو منقطع  هست  آخرت  البته زیرا که18  
  .  گردان  مستقیم خود را در طریق  ، و دل  باش  بشنو و حکیم  پسرم  تو ای پس19  
  .کنند  می  خود را تلف  بدنهای ه ک ، و از آنانی  مباش  میگساران از زمره20  
  . خواهد شد ها ملبس  خرقه  به اب خو شود و صاحب ، فقیر می  میگسار و مسرف زیرا که21  
  . پیر شود خوار مشمار خود را چون گیر، و مادر   تو را تولید نمود گوش  را که پدر خویش22  
  . را  و فهم  و ادب ، و حکمت روش را مف  را بخر و آن راستی23  
  .  از او مسرور خواهد گشت ر حکیمشود، و والد پس  می  شادمان  غایت  به پدر فرزند عادل24  
  . تو مسرور خواهد گردید  و والده خواهند شد،  شادمان  و مادرت پدرت25  
   شاد باشد؛  من  راههای  تو به ، و چشمان  بده  من  خود را به  دل  پسرم ای26  
  .  تنگ  چاه  بیگانه ، و زن  است  عمیق ای  حفره  زانیه  زن چونکه27  
  .افزاید  می  مردم  را در میان نباشد، و خیانتکارا  می  در کمین  راهزن او نیز مثل28  
 و   از آن کیست ، و زاری  کدام ، و نزاعها از آن  که  از آن  و شقاوت  از آن کیست وای29  
  ؟  از آن کدام  چشمان ، و سرخی  از آن که سبب  بی های جراحت
  .شوند  می  داخل  ممزوج  شراب دن چشی ، و براینمایند  می  مدام  شرب  که  را است آنانی30  
 ظاهر   خود را در جام  حبابهای  که ، حینی  است فام  سرخ  که  وقتی  مکن  نگاه  شراب به31  

  رود؛  فرو می  مالیمت سازد، و به می
  . خواهد زد  نیش د، و مانند افعی مار خواهد گزی اما در آخر مثل32  
   خواهد نمود،  تنطق  کج  چیزهای  تو به  را خواهد دید، و دل ب غری  تو چیزهای چشمان33  
   کشتی  بر سر دکل  که  شد، یا مانند کسی خوابد خواهی  دریا می  در میان  که  کسی و مثل34  

  خسبد؛ می
.   نفهمیدم ، مرا زجر نمودند لیکن  نکردم  درد را احساس مرا زدند لیکن:   گفت و خواهی35  

  . طلبم  را می  و بار دیگر آن کنم  می  معاودت  شد؟ همچنین ر خواهم بیدا  کی پس
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  ،  نمایی  معاشرت ایشان  شریر حسد مبر، و آرزو مدار تا با بر مردان24    

  .نماید  می  تکلم  مشقت درباره   ایشان کند و لبهای  تفکر می  در ظلم  ایشان  دل زیرا که2  
  گردد،  استوار می  فطانتود، و باش  بنا می  حکمت  به خانه3  
  .  گرانبها و نفایس  اموال  گونهشود، از هر  اطاقها پر می  معرفت و به4  
  کند،  می  ترقی توانایی در   معرفت ماند، و صاحب  می  در قدرت مرد حکیم5  
  .  است  نصرت دهندگان مشورت  ، و از کثرت  بکنی تدبیر باید جنگ  با حسن زیرا که6  
  .کند  خود را در دربار باز نمی ن، دها  بلند است  زیاده  احمق  برای حکمت7  
  .گویند انگیز می کند، او را فتنه  تفکر می  بدی  برای هر که8  
  .  است  مکروه  نزد آدمیان کننده، و استهزا  است  گناه فکر احمقان9  
  .شود  می  تو تنگ ، قوت  نمایی ی سست اگر در روز تنگی10  
 مهیااند   قتل رای ب  که  آنانی ، و از رهانیدن  کن  شوند خالص  برده  موت  برای ه را ک آنانی11  
  . منما کوتاهی
داند؟ و   تو نمی  جان فهمد؟ و حافظ  دلها نمی ، آیا آزماینده  را ندانستیم  این  که اگر گویی12  

   نخواهد داد؟  مکافات  اعمالش سب برح  هر کس به
   شیرین  کامت  به ا چونکه ر  عسل ، و شان  است  خوب بخور زیرا که را   عسل  پسر من ای13  
  . است

ود، و  خواهد ب  اجرت  آنگاه  را بیابی  خود بیاموز، اگر آن  جان  را برای  حکمت همچنین14  
  . نخواهد شد امید تو منقطع

  ،  مکن  او را خراب ، و آرامگاه  مباش  در کمین  مرد عادل  منزل  شریر، برای ای15  
 در بال خواهند  ما شریران، ا  بیفتد خواهد برخاست  مرتبه  هفت  اگر چه زیرا مرد عادل16  
  .افتاد

   وجد ننماید،  بلغزد دلت ، و چون  مکن  بیفتد شادی  دشمنت چون17  
  . خود را از او برگرداند ، و غضب ناپسند آید  را ببیند و در نظرش این خداوند مبادا18  
   حسد مبر،  مساز، و بر شریران ده رنجی  بدکاران  سبب را به  خویشتن19  
  . خواهد گردید  خاموش  شریران اغ اجر نخواهد بود، و چر  بدکاران  جهت  به زیرا که20  

 فصل بیست و چهارم/  امثال سلیمان کتاب
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   منما، معاشرت  ، و با مفسدان  بترس و پادشاهخداوند  از   پسر من ای21  
   که  را کیست  ایشان های سال ، و عاقبت  خواهد برخاست  ناگهان  ایشان  مصیبت زیرا که22  
  بداند؟

  . ت نیکو نیس  در داوری  طرفداری  است حکیمان)  سخنان(اینها نیز از 23  
 از او  طوایف خواهند کرد و  ها او را لعنت ، امت  هستی  شریر بگوید تو عادل  به  که کسی24  
  . خواهند نمود نفرت

 خواهد   ایشان  نیکو به  خواهد بود، و برکت  نمایند شادمانی خ او را توبی  که  آنانی اما برای25  
  .رسید

  .بوسد ا را می گوید، لبه  جواب  راست  کالم  به آنکه26  
 را   خویش  خانه  مهیا ساز، و بعد از آن  را در ملک ، و آن  کن  آراسته کار خود را در خارج27  
  .بنا نما

  ؛  مده  خود فریب ، و با لبهای  مده  شهادت جهت  خود بی بر همسایه28  
 نمود، و مرد را بر   خواهم  عمل  نیز با وی  کرد من  عمل  من  او به  که  طوری و مگو به29  
  . داد  خواهم  پاداش  اعمالش حسب

  .  گذشتم العقل  ناقص  شخص کستان، و از تا  مرد کاهل از مزرعه30  
پوشانید، و دیوار   را می  آن  تمامی روی  خسرویید، و  خارها می  آن  بر تمامی و اینک31  
  . بود  شده  خراب سنگیش
  .  آموختم  و ادب  کردم  مالحظه،  متفکر شدم  نگریسته  من پس32  
  .  خواب  جهت  دستها به  نهادن مه  بر ، و اندکی  خواب  و اندکی  خفت اندکی33  
  . ی تو مانند مرد مسلح بر تو خواهد آمد، و نیازمند  راهزن  فقر تو مثل پس34  

  

   یهودا آنها را نقل  حزقیا، پادشاه  مردان  که  است  سلیمان اینها نیز از امثال25    

  .نمودند
  .  است  پادشاهان  امر جالل مودن ن ، و تفحص  خدا است  امر جالل  داشتن مخفی2  
  . نمود  نتوان فتیش را ت ادشاهان پ ، و دل  را در عمقش  و زمین اش  را در بلندی آسمان3  
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  . آید  زرگر بیرون  برای تا ظرفی،   دور کن د را از نقرهدر4  
  . پایدار بماند  او در عدالت رسی، تا ک  دور کن  را از حضور پادشاه شریران5  
  ،  مایست  بزرگان فراز، و در جای را برمی  خویشتن در حضور پادشاه6  
 او   چشمانت  که  حضور سروری  به نجا باال بیا، از آنکه ای  شود که  تو را گفته زیرا بهتر است7  
  .رند ب  تو را پایین  است را دیده
 سازد،   تو را خجل ات  همسایه  چون  مرو، مبادا در آخرش  بیرون  تعجیل  به  نزاع برای8  
  . باید کرد  چه  که ندانی

  ساز؛ م  را فاش ، اما راز دیگری  بکن ات  خود را با همسایه دعوی9  
  . نشود  تو رفع  کند، و بدنامی ت بشنود تو را مالم مبادا هر که10  
  .  است  نقره  طال در مرصعکاری ی سیبها  شود، مثل  گفته  در محلش  که سخنی11  
  .  است  طال و زیور زر خالص ه حلق  شنوا، مثل  گوش  برای حکیم  مؤدب12  
  باشد، زیرا که  حصاد می  در موسم  یخ نکی خ  خود، چون  فرستندگان  برای  امین رسول13  

  .کند  می  خود را تازه  آقایان نجا
  .  است باران  ابرها و باد بی ثلکند، م  خود فخر می  فریبنده  از بخششهای  که کسی14  
  .شکند  را می ، استخوان  مالیم ن آورد، و زبا  خود توان  رأی با تحمل داور را به15  
  .  کنی ، قی  پر شده مبادا از آن بخور،   بقدر کفایت  یافتی اگر عسل16  
  ، از تو نفرت تو سیر شده باز دار، مبادا از  ات  همسایه  خانه  به  خود را از زیاد رفتن پای17  
  .نماید

  .  تیر تیز است و شمشیر و  تبرزین  دهد، مثل  دروغ  خود شهادت  همسایه  درباره  که کسی18  
  .باشد  می  مرتعش  و پای زده  کرم  دندان ، مثل کار در روز تنگیاعتماد بر خیانت19  
   بر شوره  سرکه  سرما و ریختن  در وقت  جامه  کندن ، مثل  دلتنگ  سرودها برای سراییدن20  
  . است

  ،  بنوشان  باشد او را آب ر تشنه، و اگ  بخوران  باشد او را نان  تو گرسنه اگر دشمن21  
  . خواهد داد تو را پاداشخداوند ، و   انباشت  خواهی  سرشزیرا اخگرها بر22  
  .سازد  می  را خشمناک یبتگو چهره غ  زبان آورد، همچنان  می  باران  باد شمال چنانکه23  
  .  مشترک  جنگجو در خانه  با زن  از بودن  بهتر است بام  پشت  در گوشه  بودن ساکن24  
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  .  است  تشنه  جان  سرد برای  آب  دور، مثل  از والیت خبر خوش25  
  .  فاسد است آلود و منبع  گل شمه چ  شود، مثل  شریر خم  پیش  که مرد عادل26  
  .  نیست  جالل خود  جالل  طلبیدن ، همچنان  نیست  خوب  خوردن زیاد عسل27  
  . حصار است  و بی  شهر منهدم  ندارد، مثل  خود تسلط  بر روح  که کسی28  

  

   احمق  برای رمت ح  در حصاد، همچنین  و باران  در تابستان برف  چنانکه26    

  .  نیست شایسته
  .  در پریدن  و پرستوک  در طیران  گنجشک آید، چنانکه  نمی سبب ، بی لعنت2  
  .  است  احمقان  پشت  از برای وب، و چ  االغ  برای  و لگام  اسب  جهت  به شالق3  
  . ، مبادا تو نیز مانند او بشوی  مده  جواب  حماقتش  را موافق احمق4  
  . بشمارد  را حکیم  مبادا خویشتن،  بده  جواب  حماقتش  را موافق احمق5  
  .نوشد برد و ضرر خود را می را می خود   بفرستد، پایهای  احمق  دست  به  پیغامی هر که6  
  .  است د همچنان برآی  احمق دهان از   که ، و مثلی  است تمکین  بی  شخص لنگ ساقهای7  
  .  سنگها است  جواهر در توده یسه ک  کند، مثل  را حرمت  احمق هر که8  
  . باشد  رفته  مست  شخص  در دست  که  است  خاری  برآید، مثل  احمق  از دهان  که مثلی9  
  گیرد و خطاکاران مزد   را به  احمق  هر که  است کند، همچنان  می  را مجروح تیرانداز همه10  

  .را اجیر نماید
  .کند  خود را تکرار می  حماقت مق اح گردد، همچنان  خود برمی  قی  به  سگ چنانکه11  
 از امید بر او  احمق بر  ؟ امید داشتن  است  در نظر خود حکیم  که بینی  را می آیا شخصی12  

  . بیشتر است
  . استها   کوچه ، و اسد در میان  است  شیر در راه گوید که  می کاهل13  
  .  بر بستر خویش  کاهل د، همچنانگرد  می اش  در بر پاشنه چنانکه14  
  .شود  می  خسته  دهانش  به  آن نبرد و از برآورد  فرو می  خود را در قاب  دست کاهل15  
  .دهند  می  عاقالنه  جواب مرد که   از هفت تر است  در نظر خود حکیم کاهل16  
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   که  است  کسی  شود، مثل  ندارد متعرض  او تعلق  به  که  برود و در نزاعی  که کسی17  
  . را بگیرد  سگ گوشهای
  اندازد،  را می ها و تیرها و موت مشعل  که ای  دیوانه آدم18  
  ؟ کردم  نمی گوید آیا شوخی  و می دهد،  خود را فریب  همسایه  که  است  کسی مثل19  
  .گردد  می  ساکت  منازعه  نمام ناز نبودشود، و   می  خاموش  آتش  هیزم از نبودن20  
  .  نزاع  برانگیختن  جهت نگیز بها ، و مرد فتنه  است  آتش  برای  اخگرها و هیزم  برای زغال21   
  .رود  فرو می  دل  عمقهای  به که،   لذیذ است  خوراک  مثل  نمام سخنان22   
  . شود  اندوده  سفالین  بر ظرف ه ک ست پردرد ا ای  نقره  شریر، مثل  با دل  پرمحبت لبهای23   
  .کند  می  را ذخیره  خود فریب نماید، و در دل  می  خود نیرنگ  دارد با لبهای  بغض هر که24  
  .  است  چیز مکروه  هفت  در قلبش  زیرا که  نیکو گوید، او را باور مکن  سخن  که هنگامی25  
  .  ظاهر خواهد گشت  جماعت  او در میان باثت شود، اما خ  مخفی  حیله  او به هر چند بغض26  
  .  بغلطاند بر او خواهد برگشت  سنگی  خواهد افتاد، و هر که  بکند در آن ای  حفره هر که27  
 را ایجاد   هالکت  چاپلوس  دارد، و دهان  خود نفرت شدگان  دروغگو از مجروح زبان28  

  .کند می
  

  . خواهد زایید  روز چه  که نیدا  فردا فخر منما، زیرا نمی درباره27    

  . تو  لبهای  و نه ؛ غریبی  خودت  دهان  تو را بستاید و نه دیگری2  
  .  از هر دو آنها سنگینتر است مق اح ، اما خشم  ثقیل  و ریگ  است  سنگین سنگ3  
   در برابر حسد تواند ایستاد؟  که ؛ اما کیست  و خشم سیل  است کیش غضب ستم4  
  .  بهتر است  پنهان ر از محبتشکا آ تنبیه5  
  .  است  افراط  دشمن های ما بوسه، ا  دوست وفادار است جراحات6  
  .  است  شیرین  هر تلخی  گرسنه م شک  دارد، اما برای  کراهت  عسل  سیر از شان شکم7  
  . گردد  آواره اش  از آشیانه  که  است  گنجشکی  بشود، مثل  خود آواره  از مکان  که کسی8  
  .  دل  از مشورت  دوست  حالوت انکند، همچن  را شاد می  و عطر دل روغن9  

 بیست و هفتمفصل/  امثال سلیمان کتاب



951 

   برادرت  خانه  خود به  منما، و در روز مصیبت  را ترک  پدرت  خود و دوست دوست10  
  .  از برادر دور بهتر است  نزدیک  همسایه  مشو، زیرا که داخل

  .  سازم  خود را مجاب کنندگان متتا مال،   مرا شاد کن  بیاموز و دل  حکمت  پسر من ای11  
رند و در گذ  می سازد؛ اما جاهالن  می  را مخفی بیند و خویشتن ، بال را می مرد زیرک12  
  .شوند  گرفتار می عقوبت
   ضامن  بگیر که  رهن ؛ و او را به  است  ضامن  غریب  جهت  به  را بگیر که  کس  آن جامه13  
  .  است بیگانگان
   لعنت  از برایش دهد،  آواز بلند برکت  خود را به ، دوست  زود برخاسته  صبح که  کسی14  
  .شود  می محسوب
  .اند جو مشابه  ستیزه ، و زن ران در روز با  آب  دائمی چکیدن15  
   راست  در دست  را که  دارد، یا روغن  باد را نگاه  که  است  کسی  او را باز دارد مثل هرکه16  

  . باشد خود گرفته
  .سازد  خود را تیز می  دوست  روی مرد کند، همچنین  را تیز می ، آهن آهن17  
 خود را   آقای  را خواهد خورد، و هر که اش  دارد میوه  انجیر را نگاه  درخت هر که18  
  . خواهد شد  نماید محترم مالزمت
  . نسان ا  به  انسان  دل  همچنان،  است  صورت  به  صورت  در آب چنانکه19  
  . سیر نخواهند شد  انسان  چشمان شوند، همچنان  سیر نمی  و ابدون هاویه20  
 خود  کنندگان  ستایش  از دهان  انسان ، همچنان  طالست  جهت  به  و کوره  نقره  برای بوته21  

  ).شود  می آزموده(
  .  نخواهد رفت  بیرون  از آن قتش، و حما  بکوب  با دسته  بلغور در هاون  را میان احمق22  
   ساز،  خود مشغول  رمه خود را به   نما، و دل  خود نیکو توجه  گله  حالت به23  
  . نی) پایدار (  نسال بعد نسل هم  ، و تاج  نیست  دائمی  دولت زیرا که24  
  شود،  می  کوهها جمع روید، و علوفه  سبز می برند و گیاه  را می علف25  
  آیند،  کار می  به  زمین  اجاره  جهت و بزها به تو،   لباس ها برای بره26  
  . خواهد کرد  کفایت  کنیزانت ، و معیشت  خاندانت  تو و خوراک  خوراک و شیر بزها برای27  
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یر  ش  مثل ، اما عادالن  نیست ای کننده  تعاقب  که گریزند جایی  می شریران28    

  .شجاعند
 برقرار   و دانا استقامتش شوند، اما مرد فهیم ی بسیار م  حاکمانش  زمین  اهل از معصیت2  

  .خواهد ماند
   باقی ، خوراک  کرده ن سیال  که  است  باران کند، مثل  می  ظلم  بر مسکینان  که مرد رئیس3  
  .نگذارد
 دارد از  گاه را ن  شریعت ستاید، اما هر که  را می کند، شریران  می  را ترک  شریعت هر که4  
  .دارد   نفرت ایشان

  .فهمند  چیز را می همهخداوند   نمایند، اما طالبان  نمی  را درک  شریر انصاف مردمان5  
 دولتمند   اگر چه  دو راه رونده  از کج  نماید، بهتر است  خود سلوک  در کاملیت  که فقیری6  
  .باشد

 را رسوا  یش، پدر خو ان، اما مصاحب مسرف  است  حکیم  دارد پسری  را نگاه  شریعت هر که7  
  .سازد می

   نماید، جمع  ترحم ان بر فقیر  که  کسی  را برای  ربا و سود بیفزاید، آن  خود را به  مال هر که8  
  .نماید می

  .شود  می  مکروه  او هم  برگرداند، دعای  شریعت  خود را از شنیدن  گوش هر که9  
 نیکو   نصیب خود خواهد افتاد، اما صالحان   حفره  کند به  بد گمراه  راه  را به  راستان هر که10  

  . خواهند یافت
  . خواهد نمود خردمند او را تفتیش، اما فقیر   است مرد دولتمند در نظر خود حکیم11  
   مردمان شوند،  برافراشته  شریران ؛ اما چون  است  شوند، فخر عظیم  شادمان  عادالن چون12  

  .سازند  می خود را مخفی
  و ترک کند   را اعتراف  آن  خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد؛ اما هر که اه گن هر که13  

  .  خواهد یافت نماید رحمت
ار  بال گرفت  سازد به  خود را سخت  دل ترسد، اما هر که  دائما می  که  کسی خوشابحال14  

  .خواهد شد
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  .  است  گردنده  و خرس شیر غرنده  ، مثل  مسکین  شریر بر قوم حاکم15  
ند عمر خود را دراز  ک  نفرت  از رشوه کند، اما هر که  می  بسیار ظلم العقل  ناقص حاکم16  

  . خواهد ساخت
  . او را باز ندارد زنهار کسی. شتابد  می  هاویه  شود، به  شخصی  بار خون  متحمل  که کسی17  
شد در رو با  کج  در دو راه ه نماید، رستگار خواهد شد؛ اما هر ک  سلوک  استقامت  به هر که18  

  . از آنها خواهد افتاد یکی
 کند از  اطالن ب  پیروی  سیر خواهد شد، اما هر که  نماید از نان  خود را زرع  زمین هر که19  

  .فقر سیر خواهد شد
  .سزا نخواهد ماند شتابد بی  می ت دول  در پی ، اما آنکه  بسیار خواهد یافت  برکت مرد امین20  
  .شود  خطاکار می ، آدمی  نان ای  لقمه  جهت ، و به  نیکو نیست فداریطر21  
  .  او را درخواهد یافت  نیازمندی داند که شتابد و نمی  می  دولت نظر در پی مرد تنگ22  
 خود   زبان  به ، بیشتر از آنکه  نماید، آخر شکر خواهد یافت  را تنبیه  آدمی  که کسی23  
  .کند  می چاپلوسی
  کنندگان کهال  ، مصاحب  نیست ماید و گوید گناه ن  پدر و مادر خود را غارت  که یکس24  

  .خواهد شد
  .هد شد نماید قوی خوا  توکلخداوند بر  انگیزاند، اما هر که  را برمی  نزاع مرد حریص25  
  ات نماید نج  سلوک  حکمت  به  که باشد، اما کسی  می  نماید احمق  خود توکل  بر دل آنکه26  

  . خواهد یافت
  پوشاند لعنت خود را ب  چشمان  نخواهد شد، اما آنکه  نماید محتاج  فقرا بذل  به هر که27  

  . بسیار خواهد یافت
   ایشان کنند، اما چون  می  را پنهان  خویشتن  شوند، مردم  برافراشته  شریران  که وقتی28  
  . خواهند شد  افزوده  شوند عادالن هالک

  

ر خواهد شد و  منکس کند، ناگهان  می  بسیار گردنکشی  بعد از تنبیه  که کسی29    

  . نخواهد بود عالجی
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   ناله  یابند مردم  تسلط  شریران کنند، اما چون  می  شادی  گردند قوم  افزوده  عادالن چون2  
  .نمایند می

ها   با فاحشه  که سازد؛ اما کسی  را مسرور می  دارد، پدر خویش  را دوست  حکمت  که کسی3  
  .نماید  می  را تلف  کند اموال تمعاشر

  .سازد  می  را ویران خوار آن شوهکند، اما مرد ر  پایدار می  انصاف  را به  والیت پادشاه4  
  .گستراند  می  پایهایش  برای دامکند،   می  خود را چاپلوسی  همسایه  که شخصی5  
  . خواهد نمود  و شادی  ترنم دلعا، اما   است  مرد شریر دامی در معصیت6  
  . ندارد  فهم  آن  دانستن ر برایکند، اما شری  می  دعوی فقیر را درک مرد عادل7  
  .نشانند  را فرومی  خشم ا حکیمانآورند، ام  می  آشوب  شهر را به استهزاکنندگان8  
 نخواهد  را راحت بخندد، او   شود خواه  غضبناک  دارد، خواه  دعوی  با احمق اگر مرد حکیم9  

  .بود
  . او را طالبند  جان  سالمتی تان دارند، اما راس  نفرت ریز از مرد کامل  خون مردان10  
  .نشاند  را فرومی  تأخیر آن  به سازد، اما مرد حکیم  خود را ظاهر می  خشم  تمامی احمق11  
  .ند شد شریر خواه  خادمانش  جمیع گیرد،  گوش  دروغ  سخنان  به  که حاکمی12  
 خواهد   را روشن  هر دو ایشان چشمان خداوند خواهند شد، و   جمع  با هم فقیر و ظالم13  
  . ساخت
  . ابد پایدار خواهد ماند  تا به  وی  نماید، کرسی  داوری  راستی  را به  مسکینان  که پادشاهی14  
 خواهد   خود را خجل باشد، مادر لگام  بی  که بخشد، اما پسری  می ، حکمت  و تنبیه چوب15  
  . ساخت
 را خواهند   ایشان ، افتادن گردد، اما عادالن  می  شوند تقصیر زیاده  افزوده  شریران چون16  

  . خواهد بخشید  تو لذات  جان  به خواهد رسانید، و  تو را راحت  نما که پسر خود را تأدیب17 .دید
   را نگاه  شریعت  که  کسی  خوشابحالشوند، اما  می  گردنکش  قوم  رؤیا نیست  که جایی18  

  .دارد می
  .نماید  نمی  بفهمد اجابت اگر چهشود، زیرا   نمی  متنبه  سخن ، محض خادم19  
 از امید   است  زیاده ؟ امید بر احمق  است  عجول  گفتن  در سخن  که بینی  را می آیا کسی20  
  .بر او
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  .پرورد، آخر پسر او خواهد شد می  ناز  به  خود را از طفولیت  خادم هر که21  
  .افزاید  در تقصیر می خلق  کج خصانگیزاند، و ش  برمی مرد تندخو نزاع22  
  . خواهد رسید  جالل ، به دل حلیمکند، اما مرد   می  او را پست تکبر شخص23  
  شنود و اعتراف  می ت لعن  دارد، زیرا که  را دشمن  کند، خویشتن  با دزد معاشرت هر که24  

  .نماید نمی
  . نماید سرافراز خواهد شد توکلخداوند  بر  گستراند، اما هر که  می  دام  از انسان ترس25  
  . استخداوند     از جانب طلبند، اما داوری انسان  را می  حاکم  لطف بسیاری26  
  مکروه   نزد شریران  است ، مستقیم  در طریق ، و هر که  است  مکروه  نزد عادالن مرد ظالم27  

  .باشد می
  

  .  و اکال  ایتیئیل  به  یعنی یل ایتیئ  مرد به  آن وحی.  یاقه  آکور بن  و پیغام کلمات30    

  .  را ندارم  انسان ، و فهم هستمتر   وحشی  از هر آدمی یقینا من2  
  . ام  را ندانسته  قدوس  و معرفت ام  را نیاموخته  حکمت من3  
 خود   باد را در مشت  که  کرد؟ کیست  نمود و از آنجا نزول صعود  آسمان  به  که کیست4  
 را استوار   زمین  تمامی اقصای  که  بند نمود؟ کیست  را در جامه  آب  که  نمود؟ و کیست جمع

  .  داری  دارد؟ بگو اگر اطالع سم ا  و پسر او چه  او چیست ؟ نام ساخت
  .  خود سپر است متوکالن   جهت بهاو .   است'  خدا مصفی  کلمات تمامی5  
  .  شوی  نماید و تکذیب  را توبیخ میفزا، مبادا تو  او چیزی  سخنان به6  
  : بازمدار  از من  بمیرم از آنکه  ، آنها را قبل  نمودم دو چیز از تو درخواست7  
  من   نصیب  که  خوراکی به.   دولت  و نه  فقر ده ، مرا نه  دور کن  را از من  و دروغ بطالت8  

  باشد مرا بپرور،
  ، دزدی و مبادا فقیر شده.  کیستخداوند    که  و بگویم ، تو را انکار نمایم مبادا سیر شده9  
  .  برم  باطل  خود را به  خدای ، و اسم نمایم

  .  شوی  کند و مجرم ا تو را لعنت مساز، مباد  متهم  را نزد آقایش بنده10  
  .دهند  نمی  را برکت و مادر خویشنمایند،   می را لعنت پدر خود  باشند که  می گروهی11  
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  .اند  نیافته  خود غسل از نجاستاند، اما   در نظر خود پاک باشند که  می گروهی12  
  .  قدر برافراشته  چه و مژگانشان،   قدر بلند است  چه  چشمانشان باشند که  می گروهی13  
 کاردها تا   ایشان  آسیای ، و دندانهای ا است شمشیره  دندانهایشان باشند که  می گروهی14  
  . بخورند مان مرد  را از میان  و مسکینان  زمین  را از روی فقیران

 چهار  شود، بلکه  سیر نمی  که  چیز است سه. گویند  می  بده  بده  که زالو را دو دختر است15  
  :  است  کافی گوید که  نمی چیز که
   کافی گوید که  نمی  که ششود، و آت  سیر نمی  از آب  که زمینی نازاد، و   و رحم هاویه16  
  . است

 را   آن  وادی شمارد، غرابهای  مادر را خوار می کند و اطاعت  پدر را استهزا می  که چشمی17  
  . را خواهند خورد  آن  عقاب های خواهند کند و بچه

  : فهمید  آنها را نتوانم  چیز که چهار ، بلکه  است  عجیب  زیاده  من  برای  که  چیز است سه18  
 مرد با  ریـا و راه د  در میـان  کشتـی ، و راه  مار بر صخره  در هوا و طریق  عقاب طریق19  

  . دختر باکره
  گویـد گنـاه کنـد و می  می  خـود را پاک خورد و دهان ؛ می  زانیه  زن  طریق  است همچنان20  
  . نکردم

  : نتواند کرد  آنها را تحمل ر که چها  سبب شود، و به  می  متزلزل زمین چیز   سه  سبب به21  
   باشد،  از غذا سیر شده  که حمقیکند، و ا  می  سلطنت  که  غالمی  سبب به22  
  . خود گردد  خاتون  وارث  که قتی شود، و کنیز و  منکوحه  چون  مکروهه  زن  سبب به23  
  :باشد  می  بسیار حکیم ، لیکن ست ا ار کوچک بسی  در زمین  که چهار چیز است24  
  کنند؛  می  ذخیره  را در تابستان خود  خوراک قوتند، لیکن  بی ها طایفه مورچه25  
  .گذارند  می  خود را در صخره های  ناتوانند، اما خانه ونکها طایفه26  
  .روند  می  بیرون  دسته نها دسته آ ، اما جمیع  نیست ملخها را پادشاهی27  
  .باشند  می  پادشاهان گیرند و در قصرهای  خود می  دستهای ها به چلپاسه28  
  :باشد  می قدم  خوش  چهار چیز که ، بلکه  است خرام  خوش  که  چیز است سه29  
  ؛  نیست  روگردان ، و از هیچکدام  تواناتر است  حیوانات  در میان شیر که30  
  . کرد  نتوان  مقاومت با او  که  و بز نر، و پادشاه تازی31  
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   بر دهان  دست ، پس ای  و اگر بد اندیشیده ای  را برافراشته  خویشتن  حماقت اگر از روی32  
  خود بگذار؛

   بیـرون ، خـون  بینـی آیـد، و از فشـردن  می  شیر، پنیر بیرون  از فشردن زیرا چنانکه33  
  .دآی  می  بیرون  نزاع  غضب  از فشردن آید، همچنان می
  

  . داد  او تعلیم  به  مادرش  که ، پیغامی  پادشاه  لموئیل کالم31    

  !  من  پسر نذرهای  ای  گویم  چهو!   من  پسر رحم  ای  گویم ، چه  پسر من  ای  گویم چه2  
   پادشاهان  هالکت  باعث ه آنچ  را به  خویش  طریقهای ، و نه  مده  زنان  خود را به قوت3  
  . است

 را  ران امی  بنوشند، و نه  شراب شاید که  را نمی ، پادشاهان  لموئیل شاید ای  را نمی انپادشاه4  
  . را بخواهند  مسکرات که

  . سازند  را منحرف  ذلیالن  جمیع  کنند، و داوری  را فراموش مبادا بنوشند و فرایض5  
  ، جانان  تلخ  را به  و شراب بده هالکتند   به  مشرف  که  آنانی  را به مسکرات6  
  . را دیگر بیاد نیاورند  خویش قت کنند، و مش تا بنوشند و فقر خود را فراموش7  
  .  بیچارگان  جمیع  دادرسی  برای، و  باز کن  گنگان  خود را برای دهان8  
  . فرما  را دادرسی  فقیر و مسکین نما، و  داوری  انصاف ، به  خود را باز کرده دهان9  
  .  گرانتر است او از لعلها  پیدا تواند کرد؟ قیمت  که  کیست را  صالحه زن10  
  . نخواهد بود  منفعت رد، و محتاج بر او اعتماد دا  شوهرش دل11  
  .  بدی  خواهد کرد و نه ود، خوبی عمر خ  روزهای  تمامی برایش12  
  .کند  کار می  خود با رغبت  دستهای و به. جوید  را می  و کتان پشم13  
  .آورد  را از دور می خود  خوراک ، که  تجار است  کشتیهای لاو مث14  
   حصه  کنیزانش  و به  خوراک اش  خانه  اهل خیزد، و به  برمی  است  هنوز شب  که وقتی15  
  .دهد  را می ایشان

   غرس  خود تاکستان  دستهای خرد، و از کسب  را می ، آن  فکر کرده  مزرعه درباره16  
  .نماید می
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  .سازد  را قوی می  خویش یبندد، و بازوها  می ر خود را با قوتکم17  
  .شود  نمی  خاموش  در شب و چراغش،   نیکو است بیند که  خود را می تجارت18  
  .گیرد  را می  چرخ ، و انگشتهایشکند  دراز می  دوک  خود را به دستهای19  
 دراز   مسکینان ا برای ر  خویش سازد، و دستهای  می  مبسوط  فقیران  خود را برای کفهای20  

  .نماید می
   ملبس  اطلس  او به خانه   اهل  جمیع ترسد، زیرا که  نمی  از برف اش  خانه  اهل  جهت به21  
  .هستند
  .باشد  می  و ارغوان  نازک  کتان از لباسش. سازد  می  زینت  خود اسبابهای برای22  
  .نشیند ی م  والیت  مشایخ میان رباشد، و د  می  در دربارها معروف شوهرش23  
  .دهد  می  تاجران  و کمربندها بهفروشد،  آنها را می  ساخته  کتان های جامه24  
  .خندد  می  آینده  وقت  و درباره،  او است ، لباس  و عزت قوت25  
  .  است  وی آمیز بر زبان  محبت مگشاید، و تعلی  می  حکمت  خود را به دهان26  
  .خورد  نمی  کاهلی شود، و خوراک  می  خود متوجه  خانه اهل رفتار  به27  
  .ستاید  نیز او را می د، و شوهرشگوین  می ، او را خوشحال  برخاسته پسرانش28  
  .  داری  برتری  ایشان و بر جمیع نمودند، اما ت  صالحه  بسیار اعمال دختران29  
 خواهد  ترسد ممدوح میخداوند  از    که زنی، اما   است ، باطـل  و زیبایـی ، فریبنـده جمـال30  

  .شد
  .ها بستاید  او را نزد دروازه  بدهید و اعمالش  دستهایش  را از ثمره وی31  

  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل سی و یکم/  امثال سلیمان کتاب



959 

 Ecclesiastes-  جامعه کتاب
   قبل از میالد نوشته شده930کتاب سلیمان را نویسنده می داند و حدودا سال خود 

   استدیرتر نوشته شدهدیگران می گویند نویسنده نامعلوم است و کتاب 
  

گوید،   می ، جامعه  اباطیل باطل2:  بود  پادشاه  در اورشلیم  داود که  بن  جامعه کالم1    

  کشد چه  می  آسمان زیر  که تش مشق  را از تمامی انسان3 .  است  چیـز باطل ، همه اباطیـل  باطل
. مانـد  ابـد پایـدار می  تا به ینآیند و زم  دیگر می روند و طبقه  می  طبقه یک4 ؟  است منفعت

باد 6 .شتابد  نمود می  طلوع  از آن که   جایی کند و به  می  غروب کند و آفتاب  می  طلوع آفتـاب5
   مدارهـای  بهرود و بـاد  مـی  دورزنان زند؛ دورزنان  دور می  شمال رود و بطرف  می  جنوب بطرف

   که  مکانی گردد؛ به شـود اما دریا پر نمی  می ریـا جـاری د  نهرهـا به جمیـع7 .گردد خـود برمـی
   انسـان  که  اسـت  چیزها پـر از خستگـی همه8 .گردد  جا باز برمی  همان  شد به  جاری نهرها از آن

. گردد  مملو نمی  از شنیدن شـود و گـوش  سیـر نمی  از دیـدن چشـم.  نتوانـد کـرد  را بیـان آن
 خواهد شد و زیـر   که  است  همان  است  شده  خواهد بود، و آنچه  که  است  همان است   بوده آنچه9

   تازه  این  شـود ببیـن  گفته اش  درباره  که  هست آیا چیـزی10.   نیست  چیـز تـازه  هیـچ آفتاب
، و از  ست نی  از پیشینیان ذکری11 . بود  چیز قدیم  از مـا بـود آن  قبـل  که ؟ در دهرهایی است

  . نخواهد بود  خواهند آمد، ذکری  بعد از ایشان  که  خواهند آمد، نزد آنانی  نیـز که آیندگان
   نهادم  خود را بر آن و دل13 ،  بودم  پادشاه  در اورشلیم ئیل بر اسرا  هستم  جامعه  که من12  

   مشقت این.   نمایم سس و تج  تفحص شود، با حکمت  می  کرده  زیر آسمان  که  در هر چیزی که
 زیر   را که  کارهایی و تمامی14 . بکشند  زحمت  آن  به  که  است  داده آدم  بنی  خدا به  که  است سخت
 را  کج15 .  است  کشیدن  باد زحمت و در پی   آنها بطالت  همه  اینک  که شود، دیدم  می  کرده آسمان
   حکمت  من اینک:  ، گفتم  خود تفکر نموده در دل16 . آورد  را بشمار نتوان قص کرد و نا  نتوان راست
  و معرفت   حکمت  من  بودند؛ و دل  بر اورشلیم  از من  قبل  که ، بیشتر از همگانی  افزودم  غایت را به

   مشغول  و جهالت  حماقت  و دانستن  حکمت  خود را بر دانستن و دل17  نمود؛ را بسیار دریافت
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   حکمت  در کثرت زیرا که18 .  است  کشیدن  باد زحمت ز در پی نی  این  که همیدم ف پس.  ساختم
  .افزاید  را می  را بیفزاید، حزن  عِلم  و هر که  است  غم کثرت

  

  ؛ پس  بیازمایم  و عشرت  عیش  بیا تا تو را به ناآل:   خود گفتم  در دل من2    

 و   است  مجنون  که  گفتم  خنده درباره2 . بود  بطالت نیز  آن و اینک. ما ن  را مالحظه سعادتمندی
  ، با آنکه  بپرورم  خود را با شراب  بدن  که  خود غور کردم در دل3 .کند  می  چه  که  شادمانی ربارهد

 چیز   چه آدم  بنی  برای  که  تا ببینم  آورم  را بدست و حماقت) ارشاد نماید (  حکمت  مرا به  من دل
 خود   برای  عظیم کارهای4.  آورند  عمل  عمر خود به  ایام  در تمامی  را زیر آسمان  آن  که نیکو است

  باغها و فردوسها به5.   نمودم  خود غرس  جهت انها به و تاکست  خود ساختم ها برای  و خانه کردم
 خود  رای ب  آب حوضهای6.   نمودم دار غرس  میوه  درخت  و در آنها هر قسم  خود ساختم جهت
   و کنیزان غالمان7.   نمایم شود، آبیاری  می  بزرگ  درختان  در آن  را که  تا درختستانی ساختم
  دند، اموال بو  در اورشلیم  از من  قبل  که  کسانی  و مرا نیز بیشتر از همه  داشتم زادان  و خانه خریدم
؛ و   کردم  خود جمع  و کشورها نیز برای ان پادشاه  خاصه  و طال و اموال نقره8 . بود  و گله از رمه
 و بر   شدم  بزرگ پس9.   خود گرفتم  جهت  به  بانو و بانوان  یعنی آدم  بنی  و لذات  و مغنیات مغنیان
و 10 ر ماند، برقرا  نیز با من  و حکمتم  یافتم  بودند برتری  در اورشلیم  از من  قبل  که  کسانی تمامی
 زیرا   باز نداشتم  خوشی  خود را از هیچ ، و دل  نداشتم کرد از آنها دریغ و می آرز  چشمانم هر چه

   تمامی  به پس11 . بود  همین  مشقّتم  از تمامی ن م نمود و نصیب  می  شادی  من  در هر محنت دلم
  و اینک؛   نگریستم  بودم  کشیده  نمودن  در عمل  که تی مشق  بود و به  کرده  دستهایم ه ک کارهایی
  . نبود  منفعت  هیچ  بود و در زیر آفتاب  کشیدن  باد زحمت  و در پی  بطالت  آن تمامی

 بعد از   که ؛ زیرا کسی  نمایم  را مالحظه  و جهالت  و حماقت  تا حکمت  نمودم  توجه پس12  
   برتری  که مو دید13  بود؟  شده  کرده  از آن ل قب  آنچه  خواهد کرد؟ مگر نه  بیاید چه پادشاه
؛ اما   است  در سر وی  مرد حکیم چشمان14.   است  نور بر ظلمت  برتری  مثل  بر حماقت حکمت
 خواهد   واقعه  یک و ایشان هر د  به  که  کردم  دریافت با وجود آن. رود  می  راه  در تاریکی احمق
 خواهد   نیز واقع  من شود، به  می ع واق  احمق  به  آنچه  چون  که ر کردم خود تفک  در دل پس15 .رسید

   هیچ زیرا که16 ،  است  نیز بطالت این:  ود گفتم خ ؟ و در دل  بشوم  چرا بسیار حکیم  من گردید، پس
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   چیز بالتمام  همه  آینده  در ایام چونکه.  ابد نخواهد بود  تا به  و مرد احمق  از مرد حکیم ذکری
  ؟  احمق  مثل میرد آیا نه  می چگونه  و مرد حکیم.  خواهد شد فراموش
  نظر منشود، در   می  کرده  زیر آفتاب  که  زیرا اعمالی  داشتم  نفرت  از حیات لهذا من17  

 خود را   مشقت  تمامی پس18 .  است  کشیدن  باد زحمت و در پی   بطالت تماما ناپسند آمد چونکه
 بیاید   بعد از من  که  کسی  را به  باید آن  که  اینجهت، از  داشتم  مکروه  بودم  کشیده  زیر آسمان که

   من  که  مشقتی  خواهد بود، و معهذا بر تمامی  یا احمق  او حکیم  بداند که و کیست19 . واگذارم
.   است  نیز بطالت این.   خواهد یافت ط، او تسل  ظاهر ساختم  زیر آفتاب  که  و بر حکمتی کشیدم

.   ساختم  مأیوس  بودم  کشیده  زیر آفتاب  که  مشقتی  را از تمامی  خویش  دل،  برگشته  من پس20
   شخصی  را نصیب  و آن  است  و کامیابی  و معرفت  او با حکمت  محنت  که  هست زیرا مردی21

 را  زیرا انسان22 .  است  عظیم  و بالی الت نیز بط این.  باشد  نکشیده  زحمت  در آن  که خواهد ساخت
  زیرا تمامی23 شود؟  می  حاصل  باشد چه  کشیده  زیر آفتاب  خود که  دل  و رنج ت مشق از تمامی
 .  است  بطالت  هم این.  ندارد ی آرام  نیز دلش  شبانگاه ؛ بلکه  است  غم ، و مشقتش  حزن روزهایش

 را نیز  این.  سازد  خوش  خود را از مشقتش  بخورد و بنوشد و جان  که  نیکو نیست  انسان برای24
  زیرا به26 برد؟  ع او بخورد یا تمت  بتواند بدون ه ک زیرا کیست25 .  خدا است  از جانب  که  دیدم نم

  ت خطاکار مشق بخشد؛ اما به  را می  و خوشی  و معرفت ، حکمت  در نظر او نیکو است  که کسی
  این.  بدهد  است  در نظر خدا پسندیده که   کسی  را به دهد تا آن  را می  نمودن  و ذخیره اندوختن

  .  است  کشیدن  باد زحمت  و در پی نیز بطالت
  

   برای وقتی2 .  است  وقتی  را زیر آسمان طلبی و هر م  است  هر چیز زمانی برای3    

  قتل   برای وقتی3.   مغروس  کندن  برای  و وقتی ن نمود  غرس  برای وقتی.   موت  برای  و وقتی والدت
   برای  و وقتی  گریه  برای وقتی4 .  بنا نمودن  برای  و وقتی اختن س  منهدم  برای وقتی.  شفا  برای و وقتی
   جمع  برای  سنگها و وقتی  ساختن  پراکنده  برای وقتی5.   رقص  برای  و وقتی  ماتم  برای وقتی.  خنده

  وقتی6 .  کشیدن  از در آغوش  اجتناب ای بر  و وقتی  کشیدن  در آغوش  برای وقتی.  سنگها ساختن
   برای وقتی7 .  دورانداختن  برای  و وقتی شتندا  نگاه  برای وقتی.   خسارت  برای  و وقتی  کسب برای
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   و وقتی  محبت  برای وقتی8.   گفتن  برای  و وقتی  سکوت  برای وقتی.   دوختن  برای  و وقتی دریدن
  .  صلح  برای  و وقتی  جنگ ای بر وقتی.   نفرت برای

  آدم  بنی  خدا به  را که مشقّتی10 ؟  است  منفعت کشد چه  می  که تی را از زحم  کارکننده پس9  
 و   است  نیکو ساخته او هر چیز را در وقتش11.   کردم  کشند، مالحظه  زحمت  تا در آن  است داده

دا تا انتها ، از ابت  است  خدا کرده  را که  کاری  انسان  که ، بطوری  نهاده  ایشان  را در دلهای نیز ابدیت
 کنند و در   شادی  که  نیست  بهتر از این  چیزی  ایشان  برای  که  فهمیدم پس12 . نتواند کرد دریافت
  بخورد و بنوشد و از  هر آدمی  که  خدا است و نیز بخشش13 . باشند  مشغول  نیکویی  خود به حیات
باد خواهد ماند، و بر کند تا ابداآل  خدا می  هر آنچه  که و فهمیدم14 . بیند  خود نیکویی ت زحم تمامی
. آورد تا از او بترسند  می  عمل  را به  و خدا آن  کاست  نتوان  چیزی  افزود و از آن  نتوان  چیزی آن
، خدا   است  گذشته ا که ر ؛ و آنچه  است  خواهد شد قدیم  و آنچه  است  بوده  از قدیم  هست آنچه15
  .طلبد می

 در  را که   عدالت  و مکان  است  در آنجا ظلم  که  دیدم  را زیر آسمان  انصاف و نیز مکان16  
   خواهد نمود زیرا که  را داوری  و ظالم  خدا عادل  که  خود گفتم و در دل17 .  است انصافی آنجا بی

  .  است ی در آنجا وقت  هر عمل  هر امر و برای برای
 را بیازماید و تا  شود تا خدا ایشان  می  واقع این:   خود گفتم  در دل آدم  امور بنی و درباره18  

  ؛ برای  است  بهایم  وقایع  مثل آدم  بنی  وقایع زیرا که19 .باشند  می  بهایم  مثل فهمند که ب خود ایشان
   نفس  یک  همه میرد و برای  نیز می انطور آن هم میرد به  می  این ؛ چنانکه  است  واقعه  یک ایشان
 از  روند و همه  یکجا می  به همه20.  هستند  باطل  همه  ندارد چونکه  برتری  بر بهایم  و انسان است
 باال صعود   به  را بداند که  انسان  روح کیست21 .نمایند  می  رجوع  خاک  به  همه هستند و خاک
   انسان  برای  که لهذا فهمیدم22نماید؟   می  نزول  زمین  بسوی  پایین که را   بهایم کند یا روح می

   که و کیست.   است  همین  نصیبش  خود مسرور شود، چونکه  از اعمال  که  نیست  بهتر از این چیزی
   نماید؟  خواهد شد مشاهده  بعد از او واقع  را که او را بازآورد تا آنچه

  

  شود، مالحظه  می  کرده  زیر آفتاب  را که  ظلمهایی مامی، ت  برگشته  من پس4    

   جفاکنندگان و زور بطرف!  نبود ای دهنده  تسلی  ایشان  و برای  مظلومان  اشکهای و اینک.  کردم
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 بودند،   مرده  از آن  قبل  را که  مردگانی و من2 ! نبود ای دهنده ی تسل  ایشان  بود اما برای ایشان
، از   است  بوجود نیامده  تا بحال  را که و کسی3 .  گفتم اند آفرین  زنده تا بحال   که گانیبیشتر از زند
  .  است شود، ندیده  می  کرده  زیر آفتاب  بد را که  عمل  چونکه  بهتر دانستم هر دو ایشان

. باشد می او   حسد از همسایه  باعث  انسان  برای  که  را دیدم  و هر کامیابی و تمامیِ محنت4  
،  اده نه  خود را بر هم  دستهای مرد کاهل5.   است  کشیدن  باد زحمت  و در پی  نیز بطالت و آن

   باد زحمت  و در پی  پر از مشقّت  از دو کف  پر از راحت  کف یک6 .خورد  را می  خویشتن گوشت
  .  بهتر است کشیدن
 ندارد و او   ثانی  که  هست یکی8 . مودم ن  مالحظه ر را زیر آسمان دیگ ، بطالت  برگشته پس7  
گوید  و می. شود  سیر نمی  نیز از دولت  و چشمش  را انتها نی  و مشقتش  نیست  یا برادری را پسری
   سخت  و مشقّت  نیز بطالت ؟ این  سازم  محروم  خود را از نیکویی ، جان  کشیده  زحمت  که از برای
  زیرا اگر بیفتند، یکی10باشد؛   نیکو می  اجرت تشان را از مشق ایشان   بهترند چونکه دو از یک9 . است

 او را   نباشد که یگری بیفتد د  چون  که  یکی  بر آن  وای کنل.  خود را خواهد برخیزانید رفیقاز آنها 
  یو اگر کس12 . شود  گرم  نفر چگونه اما یک خواهند شد  و اگر دو نفر نیز بخوابند، گرم11 .برخیزاند
   گسیخته ال بزودی  سه و ریسمان.  خواهند نمود  آورد، هر دو با او مقاومت  حمله  از ایشان بر یکی

  .شود نمی
داند بهتر   را دیگر نمی  نصیحت  پذیرفتن  که  پیر و خرف  از پادشاه  فقیر و حکیم جوان13  
 فقیر   است  مولود شده  پادشاهی  به آید و آنکه  می  بیرون  پادشاهی  به  او از زندان زیرا که14.  است
 او   بجای  که  پسر دوم  آن روند، بطرف  می  راه  زیر آسمان  که  زندگانی  تمامی  که دیدم15. گردد می

  لیکن.   شود انتها نیست  حاکم  او بر ایشان  را که  کسانی  همه  یعنی  قوم و تمامی16 .شوند برخیزد، می
  .  است  کشیدن  باد زحمت  و در پی  نیز بطالت  این  که  درستی به.  ندارند بت او رغ  به  ایشان اعقاب

  

   جهت  به  جستن  دار، زیرا تقرب  خود را نگاه ، پای  خدا بروی  خانه  به چون5    

 .کنند  بد می  عمل دانند که  نمی  ایشان ، چونکه  بهتر است  احمقان های  قربانی ، از گذرانیدن استماع
   حضور خدا نشتابد زیرا خدا در آسمان  به  سخنی  گفتن  برای  منما و دلت  خود تعجیل  دهانبا2

د و شو  پیدا می  مشقت  از کثرت زیرا خواب3 . باشد  کم  سخنانت ؛ پس  هستی ن و تو بر زمی است
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 او از  یرا که تأخیر منما ز  آن  در وفای  خدا نذر نمایی  برای چون4 .  سخنان  از کثرت آواز احمق
 نذر   از اینکه  نذر ننمایی  که بهتر است5 . وفا نما  نذر کردی  آنچه  به س؛ پ  خشنود نیست احمقان
 سهوا   این  مگو که  جسد تو را خطاکار سازد؛ و در حضور فرشته  دهانت مگذار که6.  ، وفا نکنی نموده
   این زیرا که7  سازد؟  را باطل دستهایت  ل، عم  شده  تو غضبناک  قول  سبب چرا خدا به.   است شده

  .  تو از خدا بترس ؛ لیکن  است  سخنان  و کثرت  خوابها و اباطیل از کثرت
   امر مشوش ، از این  بینی  را در کشوری  و عدالت  انصاف  و برکندن  را بر فقیران اگر ظلم8  
  و منفعت9 .  است  ایشان  فوق  اعلی  حضرتوکند،   می ، مالحظه  باالتر از باال است ، زیرا آنکه مباش
 دارد از   را دوست  نقره آنکه10 .کند  می  را نیز خدمت ، پادشاه  مزرعه  بلکه  است  همه  برای زمین
.   است  نیز بطالت این.شود  سیر نمی  دارد از دخل  را دوست  توانگری شود، و هر که  سیر نمی نقره

 غیر از   است  منفعت  چه  مالکش  جهت شوند؛ و به  زیاد می خورندگانش شود،   زیاده  نعمت چون11
  بیند؟  خود می  چشم  را به  آن آنکه

مند او را  مرد دولت  زیاد بخورد؛ اما سیری  و خواه  کم  خواه  است  شیرین  عمله خواب12  
  . بخوابد گذارد که نمی

 ضرر  برای را   آن  صاحبش  که  دولتی یعنی   دیدم  را زیر آفتاب  آن  بود که  سخت بالیی13   
 خود   در دست د اما چیزی آور  شد و پسری  بد ضایع  از حادثه  دولت و آن14 . بود  داشته خود نگاه
 و   آمد خواهد برگشت  که  حالتی  به  برهنه  آمد، همچنان  بیرون  مادرش  از رحم چنانکه15 . نداشت

 از   که  است  سخت  نیز بالی و این16 . خود ببرد  دست  به  که فتهد یا نخوا  خود چیزی از مشقت
 باد   در پی  خواهد بود از اینکه  منفعت ؛ و او را چه  خواهد رفت  آمد همچنین  چنانکه هر جهت
، بسیار   و خشم خورد و با بیماری  می  خود را در تاریکی  ایام و تمامی17 ؟  است  کشیده زحمت
  .شود  می محزون
 عمر   ایام  در تمامی  انسان  که  است باشد، این  و نیکو می  خوب  که  دیدم  من  آنچه اینک18  
  کشد، به  می  زیر آسمان  که  مشقتی بخشد بخورد و بنوشد و از تمامی  او می  را به  خدا آن خود که
 او   به  و اموال  خدا دولت  که و نیز هر انسانی19.   است  همین  نصیبش  ببرد زیرا که  تمتع نیکویی

مسرور  خود  ، از محنت  خود را برداشته  بخورد و نصیب  از آن  عطا فرماید که ببخشد و او را قوت
 خدا او را از  آورد چونکه  یاد نمی  عمر خود را بسیار به زیرا روزهای20 .  خدا است  بخشش شود، این
  .  است  فرموده  اجابت  دلش شادی
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   که کسی2 :  است سنگین  مردمان  بر  و آن  دیدم  زیر آفتاب  که هست  مصیبتی6    

 نباشد، اما   باقی  آرزو کند برایش  جانش  هر چه  که  حدی  دهد، به  و عزت  و اموال  او دولت خدا به
 و   نیز بطالت این.  بخورد  از آن  مرد غریبی  بخورد بلکه  از آن  باشد که  نداده خدا او را قوت

  .  است  سخت مصیبت
   سالهایش  ایام  که  طوری  نماید، به زندگانی  بسیار  صد پسر بیاورد و سالهای اگر کسی3  

 از  شده  سقط  که گویم  برپا نکنند، می ای  جنازه  سیر نشود و برایش  از نیکویی بسیار باشد اما جانش
و 5 . شد  مخفی  او در ظلمت  و نام ت رف ی تاریک  آمد و به  بطالت  به  این زیرا که4 . او بهتر است

   آن  دو چندان  بلکه و اگر هزار سال6.  دارد  آرامی  بیشتر از آن این.   را نیز ندید و ندانست آفتاب
   دهانش  برای  انسان  مشقّت تمامی7روند؟   یکجا نمی  به  را نبیند، آیا همه  کند و نیکویی زیست

  ؟ و برای  است  برتری  چه  را از احمق  مرد حکیم زیرا که8 .شود سیر نمی او   معهذا جانباشد؛ و می
  ؟  است  فایده  نماید، چه  سلوک  زندگان  طور پیش داند چه  می  که فقیری

 .  است  کشیدن  باد زحمت و در پی   نیز بطالت این.   بهتر است  نفس  از شهوت  چشم رؤیت9  
   او آدم  که  است  شده  و دانسته  است  شده ی مسم  قدیم ود از زمان خ  اسم به   است  بوده هر چه10

   که  بسیار هست  چیزهای چونکه11.  نتواند نمود  منازعه  تواناتر است  از آن  که  کسی  آن  و به است
   چیز برای  بداند چه  که زیرا کیست12 ؟  است  فضیلت  را چه  انسان  پس.افزاید  را می بطالت
نماید؟ و   می  صرف  سایه  آنها را مثل  که ، در مدت ایامِ حیات باطلِ وی  نیکو است  انسان انیزندگ

   خواهد شد مخبر سازد؟  واقع  بعد از او زیر آفتاب  را از آنچه  انسان  که کیست
  

   خانه  به رفتن2 .  از روز والدت ماتم  و روز  معطر بهتر است  از روغن نامی نیک7    

 را   این ان و زندگ  است  مردمان  آخرت همه  این  زیرا که  بهتر است  ضیافت  خانه  به از رفتن  ماتم
 .شود  می  اصالح ، دل گینیِ صورت از غم  زیرا که  بهتر است  از خنده حزن3 .نهند  خود می در دل

  .  شادمانی  در خانه  احمقان  و دل  است  ماتم  در خانه  حکیمان دل4

 فصل ششم و هفتم/  جامعه تابک
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   صدای  مثل  احمقان زیرا خنده6 ،  سرود احمقان  از شنیدن تر است به  حکیمان  عتاب شنیدن5  
   را جاهل ، مرد حکیم  ظلم  که  درستی به7.   است  نیز بطالت  و این  است خارها در زیر دیگ

  .سازد  را فاسد می ، دل گرداند و رشوه می
   زودی  خود به در دل9 . مغرور نیکوتر  از دل  حلیم  دل؛ و  بهتر است  امر از ابتدایش انتهای8  

  .شود  مستقر می  احمقان  در سینه  مشو زیرا خشم خشمناک
   حکمت  از روی  خصوص  در این  بهتر بود، زیرا که  زمان  از این  قدیم مگو چرا روزهای10  
  . کنی  نمی سؤال

   حکمت زیرا که12 . نیکوتر فتاب آ  بینندگان  جهت  به  بلکه  نیکو است  میراث  مثل حکمت11  
   را زندگی  صاحبانش  حکمت  که  است  این ؛ اما فضیلت معرفت  ملجایی  و نقره  است ملجایی

  .بخشد می
   راست  است  ساخته او کج   را که  بتواند آنچه  که  نما زیرا کیست  خدا را مالحظه اعمال13  
   ازاء آن  را به  نما زیرا خدا این  تأمل  در روز شقاوت و  باش  شادمان در روز سعادتمندی14 نماید؟

  . نتواند کرد  بعد از او خواهد شد دریافت  چیز را که  هیچ  انسان قرار داد که
   هالک  در عدالتش  که  هست مرد عادل.   خود دیدم  بطالت  را در روزهای  همه این15  

 و   مباش  عادل  افراط  به  گفتم پس16. ز دارد عمر درا  در شرارتش  که مرد شریر هست شود و می
مشو    و احمق  شریر مباش  افراط و به17 .  کنی  را هالک ار مبادا خویشتن مپند  حکیم خود را زیاده
 خود را   نیز دست  و از آن  شوی  متمسک  این  به  که نیکو است18 .  بمیری  از اجلت مبادا پیش
  . خواهد آمد  هر دو بیرون  بترسد، از این از خدا  زیرا هر که برنداری
زیرا 20.  شهر باشند  در یک  که  حاکم بخشد بیشتر از ده  می  را توانایی  مرد حکیم حکمت19  

  . خطا ننماید  ورزد و هیچ  نیکویی  که  در دنیا نیست مرد عادلی
   تو را لعنت  که خود را ، مبادا بنده  خود را منه  شود دل  گفته  که  سخنانی  همه و نیز به21  

  . ای  نموده  را لعنت  تو نیز بسیار بارها دیگران داند که  می زیرا دلت22 . کند بشنوی می
.  دور بود  از من  اما آن  پرداخت  خواهم  حکمت  به  و گفتم  آزمودم  را با حکمت  همه این23  

   دل  برگشته پس25  نماید؟  را دریافت  آن  که کیست  پس.   است ، دور و بسیار عمیق  هست آنچه24
   است ت حماق  شرارت  که  تا بدانم  ساختم  مشغول  و عقل  حکمت  و طلب  و بحث خود را بر معرفت

 کمندها   و دستهایش ها است  دامها و تله  دلش  که  زنی  که و دریافتم26 .  است  دیوانگی و حماقت

 فصل هفتم/  جامعه کتاب
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 رستگار خواهد شد اما خطاکار  ، از وی  خدا است  مقبول  کههر.   است باشد، چیز تلختر از موت می
  . خواهد گردید گرفتار وی

 را   این  را دریابم  تا نتیجه  کردم  مقابله  را با آن  این  چون  اینک گوید که  می جامعه27  
اما از   افتم مرد از هزار ی یک.  کند و نیافتم  را جستجو می  آن  حال  تا به  من  جان که28،  دریافتم
   آفرید، اما ایشان  را راست  خدا آدمی  که  دریافتم  را فقط همانا این29 .  نیافتم  آنها زنی جمیع

  . بسیار طلبیدند مخترعات
  

   روی تفسیر امر را بفهمد؟ حکمت   که  باشد وکیست  مرد حکیم  مثل  که کیست8    

  .شود  می  او تبدیل  چهره سازد و سختی  می  را روشن انسان
 تا از   مکن شتاب3 . سوگند خدا  سبب  را به ر و این دا  را نگاه  پادشاه  حکم گویم  تو را می من2  

   که جایی4 .آورد  می  عمل خواهد به  می  چه او هر  منما زیرا که  و در امر بد جزم  بروی حضور وی
 دارد   را نگاه  حکم هر که5؟  کنی ی م  او بگوید چه  به  که  و کیست  هست ت قو  است ه پادشا سخن
   هر مطلب  برای زیرا که6 .داند  را می  و قانون  وقت حکیم مرد  و دل.  امر بد را نخواهد دید هیچ
 خواهد شد   واقع  را که زیرا آنچه7 .  است  سنگین  بر وی  انسان ارت شر  چونکه  است  و قانونی وقتی

   تسلط  بر روح  که  نیست کسی8  خواهد شد؟  چگونه خبر دهد کهرا  او   که داند؛ و کیست او نمی
   مرخصی  جنگ  ندارد؛ و در وقت  تسلط  بر روز موت  دارد و کسی  خود را نگاه  باشد تا روح داشته
  .دهد  نمی  را نجات  صاحبش  و شرارت نیست

،   ساختم  شود مشغول ه کرد  زیر آفتاب  که  خود را بر هر عملی  و دل  را دیدم  همه این9  
   دفن  شریران  که  دیدم و همچنین10 .کند  می  حکمرانی  ضررش  جهت به   بر انسان  انسان  که وقتی

  وش نمودند، فرام  عمل  چنین  در آن  که  رفتند و در شهری  مقدس شدند، و آمدند و از مکان
   دل  جهت شود، از این  مجرا نمی بزودی بد   بر عمل  فتوی چونکه11 .  است  نیز بطالت این. شدند
   شرارت  گناهکار صد مرتبه اگر چه12 .شود  می  جازم  بدکرداری  برای  ایشان  در اندرون آدم بنی

 باشند،   خائف  حضور وی  از خدا بترسند و به  که  آنانی  برای دانم ورزد و عمر دراز کند، معهذا می
اهد ، عمر دراز نخو  سایه  نخواهد بود و مثل  شریر سعادتمندی یاما برا13.  خواهد بود سعادتمندی
 هستند   عادالن شود، یعنی  می  کرده  زمین  بر روی  که  هست بطالتی14 .ترسد  از خدا نمی کرد چونکه

 فصل هشتم/  جامعه کتاب
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   واقع  عادالن  عمل  مثل  بر ایشان اند که شود و شریران  می  واقع  شریران  عمل  مثل  بر ایشان که
   انسان  برای  زیرا که  کردم  را مدح  شادمانی آنگاه15 .  است  نیز بطالت  این  که گفتم  پس. دشو می

   ایّام  در تمامی  نماید و این  بخورد و بنوشد و شادی  که  نیست  بهتر از این  چیزی زیر آسمان
  . ماند  با او باقی  دهد، در محنتش  وی  به  خدا در زیر آفتاب  که عمرش
   کرده  زمین  بر روی  را که  و تا شغلی  را بفهمم  تا حکمت  نهادم  خود را بر آن  دل چونکه16  

   تمامی آنگاه17 ،)بینند  خود نمی  چشمان  را به  و روز خواب  شب  هستند که چونکه ( شود ببینم
 نماید و هر  اند درکتو شود، نمی  می  کرده  زیر آفتاب  را که ، کاری  انسان  که  خدا را دیدم صنعت

 مرد  نماید؛ و اگر چه  می  را کمتر درک  نماید، آن تر تفحص  زیاده  آن  تجسس  برای چند انسان
  . نخواهد نمود  را درک داند، اما آن  را می  آن  برد که  نیز گمان حکیم

  

   که  را غور نمودم  همه  و این  خود نهادم  را در دل  مطالب  این  جمیع زیرا که9    

 را   آن ، انسان  نفرت  و خواه  محبت خواه.   خداست  در دست  ایشان  و اعمال  و حکیمان عادالن
  برای.   است  مساوی  کس  همه  چیز برای همه2 .  است  ایشان  روی  چیز پیش همه. فهمـد نمی

  کند و برای  می  ذبح  آنکه ؛ برای  و نجسان  و طاهران  خوبان ؛ برای  است  واقعه  یک  و شریران عادالن
خورد و   می  قسم  گناهکارانند؛ و آنکه  نیکانند همچنان چنانکه.   است  یکی کند واقعه  نمی  ذبح آنکه
  .اند ترسد مساوی  می  خوردن  از قسم آنکه

 بر   واقعه  یک  که  است  بدتر این شود، از همه  می  کرده  زیر آفتاب  که  اعمالی در تمامی3  
   در دل  هستند، دیوانگی  زنده  که  و مادامی  پر است  از شرارت آدم  بنی  دل شود؛ و اینکه  می ههم

پیوندد، امید   می  زندگان  با تمامی  آنکه زیرا برای4. پیوندند  می  مردگان  به  و بعد از آن  است ایشان
 باید بمیرند، اما  دانند که  می ان زندگ زانرو که5.   بهتر است  از شیر مرده  زنده  سگ  چونکه هست

  هم6 .شود  می  فراموش  ذکر ایشان نکه چو  نیست  دیگر اجرت  ایشان دانند و برای  نمی  هیچ مردگان
   از هر آنچه  ایشان  ابد برای  و دیگر تا به  است  نابود شده ، حال  و حسد ایشان  نفرت  و هم محبت

  .نخواهد بود  شود، نصیبی  می  کرده زیر آفتاب
 خدا   چونکه  بنوش  خوشدلی  خود را به  بخور و شراب  شادی  خود را به ، نان  رفته پس7  
   کم  سفید باشد و بر سر تو روغن  تو همیشه لباس8 .  است  فرموده  قبول  از این بل تو را ق اعمال

 فصل نهم/  جامعه کتاب
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   دوست  که بدهد، با زنی   او تو را در زیر آفتاب  خود را که  عمر باطل  روزهای جمیع9. نشود
 زیر   که  خود و از زحمتی  از حیات زیرا که.   بگذران  خود خوش  بطالت  روزهای  در جمیع داری می
 را با   بیابد، همان  نمودن  عمل  جهت  به  دستت هر چه10 .  است  تو همین  نصیب کشی  می بآفتا

   و نه  علم یر و نه تدب  کار و نه  نه روی  می  آن  به  که  اموات  در عالم  آور چونکه  عمل  خود به توانایی
 و   شجاعان  برای  و جنگ  تیزروان  برای  مسابقت  که  دیدم  و زیر آفتاب برگشتم11 .  است حکمت

   جمیع  برای ، زیرا که  نیست  عالمان  برای  و نعمت  فهیمان  برای  و دولت  حکیمان برای  نیز نان
   ماهیانی  مثل داند، پس  خود را نمی  نیز وقت  انسان و چونکه12 .شود  می  واقع  و اتفاقی  وقتی ایشان

   وقت  به آدم  بنی شوند، همچنان  می  گرفته  در دام  که  گرفتار و گنجشکانی  در تور سخت که
  .گردند  بیفتد، گرفتار می  ناگهان  بر ایشان  آن نامساعد، هر گاه

   بود که  کوچک شهری14 : بود  عظیم  نزد من  و آن  دیدم  را در زیر آفتاب  حکم و نیز این13  
  نمود و سنگرهای   را محاصره ، آن  آمده  بر آن  بزرگ العدد بودند و پادشاهی  قلیل  در آن مردان
  خود رهانید،  حکمت  شهر را به  شد، که  یافت  فقیرِ حکیم  شهر مردی و در آن15 . برپا کرد عظیم
، هر چند   بهتر است  از شجاعت  حکمت  گفتم  من آنگاه16 . مرد فقیر را بیاد نیاورد  آن یاما کس
   گفته  آرامی  به  که  حکیمان سخنان17.  را نشنیدند  فقیر را خوار شمردند و سخنانش  این حکمت

   جنگ  از اسلحه کمتح18 .گردد  می سموع م  باشد زیاده  احمقان  در میان  که شود، از فریاد حاکمی
  . بسیار را فاسد تواند نمود  خطاکار نیکویی اما یک.  بهتر است

  

 از   حماقتی سازد، و اندک فاسد می  و ار را متعفن عط  روغن  مرده سهایمگ10    

  طرف ب  احمق  و دل  است  مایل  راستش  بطرف  مرد حکیم دل2 .  سنگینتر است ت و عز حکمت
   احمق گوید که  می  هر کس شود و به  می  ناقص رود، عقلش  می  راه  به  احمق و نیز چون3 . چپش
  . هستم

  ، خطایای  تسلیم  منما زیرا که  خود را ترک  شود، مکان  بر تو انگیخته  پادشاه اگر خشم4  
  .نشاند  را می عظیم

 فصل دهم/  جامعه کتاب
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  جهالت6.  صادر شود  سلطان  از جانب  که  سهوی  مثل ام  دیده  زیر آفتاب  که  هست ای بدی5  
   را بر اسبان غالمان7 .نشینند  می  اسفل  در مکان ندانشود و دولتم  می  بلند برافراشته های بر مکان
  .  روان  بر زمین  غالمان  را مثل  و امیران دیدم

  آنکه9. گزد  را می شکافد، مار وی ا می دیوار ر افتد و آنکه  می کند در آن  می  چاه آنکه8  
  .افتد برد از آنها در خطر می  را می  درختان شود و آنکه  می کند، از آنها مجروح ها را میسنگ

   جهت  به ت بکار آورد؛ اما حکم  زیاده ت را تیز نکنند، باید قو شد و دمش کند با اگر آهن10  
   دارد؟ ده فای  افسونگر چه  کنند بگزد، پس  افسون  از آنکه اگر مار پیش11 .  مفید است کامیابی
  ابتدای13 .بلعد  را می  خودش  احمق  لبهای، اما  است بخش  فیض  حکیم  دهان سخنان12  
 بسیار   سخنان احمق14 .باشد  می  موذی  دیوانگی گفتارش   و انتهای  است  حماقت  دهانش سخنان

  ز وی بعد ا  از آنچه او را  که داند؛ و کیست  خواهد شد نمی  واقع  را که  آنچه گوید، اما انسان می
   به دانند چگونه  نمی سازد چونکه  می  را خسته  ایشان  احمقان محنت15  خواهد شد مخبر سازد؟ واقع

  . شهر باید رفت
. خورند  می  صبحگاهان  و سرورانت  است  تو طفل  پادشاه  که  وقتی  زمین  بر تو ای وای16  

   تقویت  برای  در وقتش  و سرورانت  تو پسر نجبا است شاه پاد  که  هنگامی  زمین  تو ای خوشابحال17
  .  مستی  برای خورند و نه می

  .دهد  می  پس  آب دستها، خانه شود و از سستیِ  می  خراب  سقف از کاهلی18  
 چیز   همه سازد، اما نقره  می  را شادمان  زندگانی کنند و شراب  می  لهو و لعب  جهت  به بزم19  

  .کند را مهیا می
 منما   لعنت  خویش  خوابگاه  و دولتمند را در اطاق  مکن  را در فکر خود نیز نفرین پادشاه20  
  .  خواهد ساخت  هوا آواز تو را خواهد برد و بالدار، امر را شایع  مرغ زیرا که

  

   را خواهی  بسیار آن  بعد از روزهای  آبها بینداز، زیرا که  خود را بروی نان11    

 خواهد   واقع  بال بر زمین ه چ دانی  نمی  زیرا که  نفر ببخش  هشت  به  نفر بلکه  هفت  به نصیبی2.  یافت
   یا بسوی  جنوب  بسوی باراند و اگر درخت  می  را بر زمین  شود، آن اگر ابرها پر از باران3 .شد

کند، نخواهد   می  باد نگاه  به آنکه4.  خواهد ماند  است  افتاده  درخت  بیفتد، در همانجا که شمال

 دهم یازفصل/  جامعه کتاب
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   یا چگونه  باد چیست  راه  که دانی  تو نمی چنانکه5 . ابرها نظر نماید، نخواهد دروید  به  و آنکه کشت
 . فهمی  نمی  کل است  صانع  خدا را که  عمل شود؛ همچنین  می  بسته  حامله  زن استخوانها در رحم

 از آنها   یک  کدام دانی  خود را باز مدار زیرا تو نمی  دست  خود را بکار و شامگاهان  تخم بامدادان6
   شیرین  روشنایی البته7 .  نیکو خواهد گشت  هم  آنها مثل خواهد شد یا هر دو  کامیاب  یا آن این

 نماید و در   بسیار زیست  سالهای هر چند انسان8 .  نیکو است  چشمان  برای  آفتاب  و دیدن است
 هر  پس.  بسیار خواهد بود  یاد آورد چونکه  را به  تاریکی  باید روزهای  باشد، لیکن ن آنها شادما همه
  .  است شود بطالت  می  واقع چه

   تو را خوش  دلت ات  جوانی  و در روزهای  باش  خود شادمان  شباب  در وقت  جوان ای9  
   همه  این  سبب  به  که  بدان کن نما، لی  سلوک  چشمانت  رؤیت  و بر وفق  قلبت سازد و در راههای

   را از جسد خویش  و بدی  کن  خود بیرون  را از دل  غم پس10 . خواهد آورد  محاکمه ا تو را بهخد
  .  است  باطل  و شباب  جوانی دور نما زیرا که

  

 بال   روزهای  از آنکه  بیاد آور قبل ات جوانی   خود را در روزهای  آفریننده پس12    

 و   و نور و ماه  آفتاب  از آنکه قبل2 .  نیست  مرا از اینها خوشی گویی ب و سالها برسد کهبرسد 
   بلرزند و صاحبان  خانه  محافظان  که در روزی3 برگردد؛   شود و ابرها بعد از باران  تاریک ستارگان

 از   که  آنانـیانـد باز ایستنـد و  کم  چونکه کنندگان  نمایند و دستاس  را خم ، خویشتن قوت
 گـردد و   پست  شود و آواز آسیاب  بستـه و درهـا در کوچـه4 . شونـد نگرند تاریک هـا می نجرهپ

   بترسند و خوفها در راه و از هر بلندی5 . شوند  ذلیل ات مغنی  برخیزد و جمیع  گنجشک از صـدای
  چونکه.  شـود د و اشتها بریـده باشـ  بـار سنگیـن  آورد و ملخـی  شکوفـه  بادام باشد و درخت

   از آنکه قبـل6 .کنند  می  گردش  در کوچه گـران رود و نوحه  خود می  جاودانی  خانه  به انسان
   بر چاه  خرد شود و چرخ  گردد و سبو نزد چشمه  طال شکسته  شود و کاسه  گسیخته  نقـره مفتـول

 بود   را بخشیده  آن  نزد خدا که  بود، و روح  که ری طـو  برگردد به  زمین  به و خاک7 منکسر گردد،
  . نمایـد رجوع

 بود باز   حکیم  جامعه و دیگر چونکه9 .  است  چیز بطالت همه: گوید  می  جامعه اباطیل باطل8  
 . نمود  بسیار تألیف های د و مثلکر  می ، غور رسی داد و تفکر نموده  می  تعلیم  قوم  را به ، معرفت هم

 فصل دوازدهم/  جامعه کتاب
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   مکتوب  استقامت  به ا که ر  راستی  را پیدا کند و کلمات  مقبول  نمود تا سخنان  تفحص جامعه10
   محکم  مانند میخهای  ارباب جماعت  و کلمات  است  گاورانی  سکهای  مثل  حکیمان سخنان11 .باشد
  . شود  داده  شبان  از یک شد، کهبا  می شده

 زیاد،   بسیار انتها ندارد و مطالعه ساختنِ کتابهای . پند بگیر  پسر من  بر اینها، ای و عالوه12  
  تمامی   دار چونکه  و اوامر او را نگاه از خدا بترس.   امر را بشنویم  تمام  ختم پس13 .  است  بدن بتع

   بد باشد، به  نیکو و خواه  خواه  را با هر کار مخفی زیرا خدا هر عمل14 .  است  این  انسان تکلیف
  . خواهد آورد محاکمه
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 Song of Songs-  سلیمان  غزلهای  غزل کتاب
   قبل از میالد نوشته شده950کتاب سلیمان را نویسنده می داند و حدودا سال خود 

   استدیگران می گویند نویسنده نامعلوم است و کتاب دیرتر نوشته شده
  

 زیرا . خود ببوسد  دهان های بوسه  او مرا به2.   است  سلیمان  از آن  غزلها که غزل1    

   شده  عطر ریخته  تو مثل  دارد و اسم  خوش  تو بوی عطرهای3 .  نیکوتر است  تو از شراب  محبت که
 مرا  پادشاه.   تو بدویم  تا در عقب مرا بکش4 .دارند  می ، تو را دوست وشیزگان د بنابراین. باشد می
   ذکر خواهیم  زیاده  تو را از شراب محبت.  کرد  خواهیم  شادیاز تو وجد و.  خود آورد های  حجله به

،   هستم  اما جمیل  فام  سیه ، من  اورشلیم  دختران ای5 .دارند  می  دوست  خلوص تو را از روی. نمود
  ، زیرا که  هستم فام  سیه  نکنید چونکه  نگاه بر من6 .  سلیمان های یدار و مانند پرده ق های  خیمه مثل

، مرا ناطور تاکستانها ساختند، اما   نموده  خشم  بر من  مادرم پسران.   است  مرا سوخته آفتاب
   و در وقت چرانی  کجا می  که ، مرا خبر ده  من  جان  حبیب ای7 .  ننمودم بانی  خود را دیده تانتاکس

  .  گردم ه آوار  مثل  رفیقانت ایه ؟ زیرا چرا نزد گله خوابانی  را کجا می ظهر گله
  های ا نزد مسکن ر هایت  رو و بزغاله ها بیرون ، در اثر گله دانی ، اگر نمی تر از زنان  جمیل ای8  
.  ام  داده  باشد تشبیه  فرعون  در ارابه  که  اسبی ، تو را به  من  محبوبه ای9 .  بچران شبانان

  .  است  جمیل بسیار بندها چه ردن گ  به  جواهرها و گردنت  به رخسارهایت10
 خود   بر سفره  پادشاه چون12 .  ساخت  تو خواهیم  برای  نقره های  طال با حبه زنجیرهای11  

  ر میان د  که  مر است  طبله ، مرا مثل  من محبوب13. دهد  خود را می  بوی  من نشیند، سنبل می
  .خوابد  می  من پستانهای

   تو زیبا هستی اینک15 .باشد  می جدی  عین غهای در با نبا  خوشه  مثل ، برایم  من محبوب14  
  .  کبوتر است  چشمان  مثل چشمانت و   تو زیبا هستی ، اینک  من  محبوبه ای

  .  سبز است  ما هم  و تخت  من وب محب  ای  هستی  تو زیبا و شیرین اینک16  
  . صنوبر  ما از چوب  و سقف  ما از سرو آزاد است  خانه تیرهای17  

 فصل یکم/  غزلهای سلیمان کتاب
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 خارها   در میان سوسن  چنانکه2.   وادیها هستم  و سوسن  شارون  نرگس من2    

  .  است  دختران  در میان  من وبه محب همچنان
  در سایه.   است  پسران  در میان  من  محبوب ، همچنان  جنگل  درختان  در میان  سیب چنانکه3  

   باالی  وی م آورد و عل  میخانه مرا به4 . بود  شیرین  کامم  برای اش یوه و م  نشستم  شادمانی  به وی
   من را که سازید، زی  سیبها تازه  دهید و مرا به  تقویت  کشمش  قرصهای مرا به5 . بود  محبت سر من
. کشد  می  مرا در آغوش  راستش  و دست  است  در زیر سر من  چپش دست6 .  بیمار هستم از عشق

   مرا تا خودش  محبوب  که دهم  می  صحرا قسم  غزالها و آهوهای ، شما را به  اورشلیم  دختران ای7
 و بر تلها  جستان بر کوهها  ، اینک  است  من آواز محبوب8. نخواهد بیدار نکنید و برنینگیزانید

، از   دیوار ما ایستاده  او در عقب اینک.   آهو است  یا بچه  مانند غزال  من محبوب9 .آید  می خیزان
:  ، گفت  کرده  مرا خطاب  من محبوب10 .سازد  می  را نمایان ها خویشتن نگرد و از شبکه یها م پنجره

 و   شده  تمام باران و   گذشته  زمستان زیرا اینک11.  برخیز و بیا  من  زیبایی  و ای  من  محبوبه ای«
   ما شنیده در والیت  ته و آواز فاخ  رسیده  الحان  و زمان  ظاهر شده گلها بر زمین12 .  است رفته
   محبوبه ای. دهد  می  خوش ، رایحه  آورده رساند و موها گل  خود را می  انجیر میوه درخت13 .شود می
  ».، برخیز و بیا  من  زیبایی  و ای من

   من  خود را به ، چهره  خارا هستی  و در ستر سنگهای  صخره  در شکافهای  که  کبوتر من ای14  
  شغالها، شغالهای15.   خوشنما است ات و لذیذ و چهره آواز ت  زیرا که  بشنوان  من ا به ر بنما و آوازت

  .  است  آورده  ما گل  تاکستانهای  ما بگیرید، زیرا که کنند برای  می  تاکستانها را خراب  را که کوچک
   محبوب ای17 .چراند  سوسنها می در میان.  ستم ه  وی  از آن  و من  است  من  از آن محبوبم16  

  .  باتر باش  آهو بر کوههای  یا بچه غزال) مانند(ها بگریزد،   روز بوزد و سایه ، برگرد و تا نسیم من
  

   او را جستجو کردم. دارد طلبیدم  می  دوست  جانم  در بستر خود او را که شبانگاه3    

دارد   می  دوست  جانم ، او را که شته شهر گ ها و شوارع ، در کوچه  برخاسته ن اآل گفتم2 . اما نیافتم
. کنند، مرا یافتند  می  در شهر گردش  که کشیکچیانی3.   اما نیافتم او را جستجو کردم.  طلبید خواهم
   جانم  او را که  که  بودم  نرفته  پیش  چندان از ایشان4» اید؟  مرا دیده  جان آیا محبوب «  که گفتم

 مسودوم وفصل/ لهای سلیمان  غزکتاب
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 در  خویش  والده ره حج  مادر خود و به  خانه  تا به ، رها نکردم  را گرفتهو او.  دارد، یافتم  می دوست
 مرا تا   محبوب  که دهم  می  صحرا قسم  غزالها و آهوهای ، شما را به  اورشلیم  دختران ای5 . آوردم
آید  ی برم  دود از بیابان  ستونهای  مثل  که  کیست این6 .اهد بیدار مکنید و برمینگیزانید نخو خودش
   که  است  سلیمان  روان  تخت اینک7؟   معطر است  تاجران  عطریات مه ه  مر و بخور و به و به

   و جنگ  شمشیر گرفته  ایشان همگی8 .باشند  می  آن  اطراف  به رائیل اس  جبار از جباران شصت
   تخت  پادشاه انسلیم9 .  است  بسته  بر رانش  شب  خوف  سبب  به شمشیر هر یک.  هستند آزموده
  اش  را از طال و کرسی  و سقفش  را از نقره ستونهایش10.   ساخت  لبنان  از چوب  خویشتن  برای روانی

،   صهیون  دختران ای11 . بود  معرق  اورشلیم  دختران بت مح  به ، و وسطش  ساخت را از ارغوان
  دی و در روز شا  وی  در روز عروسی مادرش   که  را ببینید، با تاجی  پادشاه  آیید و سلیمان بیرون
  . نهاد  را بر سر وی  آن دلش

  

   از پشت  و چشمانت  تو زیبا هستی ، اینک  من  محبوبه  ای  تو زیبا هستی اینک4    

 جلعاد   کوه  بر جانب  که  بزها است  گله  مثل  و موهایت  کبوتر است  چشمان  تو مثل برقع
 آنها   باشند و همگی  برآمده  از شستن  که  بریده  پشم  گوسفندان  گله  مثل دندانهایت2. اند خوابیده

 و   است  جمیل  قرمز و دهانت  رشته  مثل لبهایت3 . نازاد نباشد  هم و در آنها یکی   زاییده توأم
  هت ج  به  که  داود است  برج  مثل گردنت4 .  انار است  تو مانند پاره برقع   در عقب هایت شقیقه
دو 5 .  است آویزان   شجاعان  سپرهای  همه  هزار سپر یعنی  و در آن  است  بنا شده  خانه سالح

ها   روز بوزد و سایه تا نسیم6چرند،   سوسنها می  در میان باشد که  آهو می  توأم  دو بچه  مثل پستانت
  .  رفت  تل کندر خواهم  مر و به  کوه به. بگریزد
،   عروس  ای  از لبنان بیا با من8 .  نیست در تو عیبی. باشد  تو زیبا می  تمامی،  من  محبوبه ای7  
 . پلنگها بنگر شیرها و از کوههای  های  از مغاره  شنیر و حرمون  از قله  امانه از قله.  بیا  از لبنان با من

 .  ربودی  گردنت هایبند  از گردن  یکی  و به  از چشمانت  یکی  را به ، دلم  من  خواهر و عروس ای9
 بسیار نیکوتر   چه  از شراب محبتهایت.   بسیار لذیذ است  چه ، محبتهایت  من  خواهر و عروس ای10

 تو  چکاند زیر زبان  را می  تو عسل ، لبهای  من  عروس ای11 . عطرها  از جمیع  عطرهایت و بوی  است
   شده  بسته ، باغی  من خواهر و عروس12.   است  لبنان  بوی  مثل  لباست  و بوی  و شیر است عسل

 فصل چهارم/  غزلهای سلیمان کتاب
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   و سنبل  و بان  نفیسه های  انارها با میوه  بستان نهالهایت13.   است  مختوم  و منبع  مقفل مهچش.  است
   عطرهای  کندر، مر و عود با جمیع  درختان  با انواع  و دارچینی  و نی  و زعفران سنبل14.  است
  .  است  جاری نان از لب  که  و نهرهایی  زنده  آب برکه باغها و  چشمه15.  نفیسه

.  منتشر شود  بوز تا عطرهایش  من بر باغ. ، بیا  باد جنوب ، برخیز و ای  باد شمال ای16  
  . خود را بخورد  نفیسه  خود بیاید و میوه  باغ  به  من محبوب

  

  شانه.   چیدم  عطرهایممر خود را با .  خود آمدم  باغ ، به  من  خواهر و عروس ای5    

  .  نوشیدم  خود را با شیر خویش بشرا.   خوردم  خویش  خود را با عسل عسل
  . بیاشامید  سیری  بنوشید، و به  یاران  بخورید، و ای  دوستان ای  
و (کوبد   در را می  که  است  من آواز محبوب.   بیدار است  اما دلم  هستم  در خواب من2  

  زیرا که!   من  کامله  و ای  و کبوترم  من  محبوبه ای!   خواهر من  ای  باز کن  من ایاز بر«): گوید می
؟   را بپوشم  آن  چگونه  خود را کندم رخت3 ».  پر است  شب  از ترشحات فهایم و زل  از شبنم سر من
 در   سوراخ را از  خویش  دست  من محبوب4 ؟  نمایم  آنها را چرکین  چگونه  خود را شستم پایهای
 خود باز   محبوب  جهت  تا در را به  برخاستم من5 . آمد  جنبش  به  وی  برای حشایم و ا  ساخت داخل
 خود باز   محبوب  جهت به6 . بچکید  قفل  بر دسته  مر صافی  مر و از انگشتهایم ، و از دستم کنم

او را .  بود  بدر شده  از من  جان فتگ  می  او سخن چون.  بود ، رفته  روگردانیده ؛ اما محبوبم کردم
کنند مرا   می  در شهر گردش  که کشیکچیانی7 . نداد  و جوابم  او را خواندم م و نیافت جستجو کردم

   دختران ای8 . گرفتند  مرا از من حصارها برقع  بانهای دیده.  ساختند یافتند، بزدند و مجروح
  .  هستم  عشق  مریض  من گویید که را   مرا بیابید، وی حبوب اگر م  که دهم  می ، شما را قسم اورشلیم
 تو را بر سایر   دارد و محبوب  برتری  چه  تو از سایر محبوبان ، محبوب  زنان  زیباترین ای9  
  ؟ دهی  می  قسم  ما را چنین  که  است  فضیلت  چه محبوبان
  سر او طالی11 .  است  شده تهو بر هزارها افراش،   است  فام  سفید و سرخ  من محبوب10  
 نزد   کبوتران چشمانش12 .  است  فام  سیاه  و مانند غراب  پیچیده  هم  به  و زلفهایش  است خالص
   باغچه  مثل رخسارهایش13 .  خود نشسته  و در چشمخانه  شده ، با شیر شسته  است  آب نهرهای
 .چکد  می نها مر صافی از آ  که ها است سوسن لبهایش. باشد  می  ریاحین های  و پشته بلسان
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   یاقوت  به  که  است  شفاف  باشد و بر او عاج  زبرجد منقش  به  که  طالست های  حلقه دستهایش14
   لبنان  مثل ، سیمایش  شده  مؤسس  زر ناب های  مرمر بر پایه  ستونهای ساقهایش15 . بود زرد مرصع

  این.   است  او مرغوبترین  و تمام  او بسیار شیرین دهان16.   است  آزاد برگزیده و مانند سروهای
  .  اورشلیم  دختران ، ای  یار من  است  و این  من  محبوب است

  

   است ه نمود  تو کجا توجه ؟ محبوب  زنان  زیباترین  ای  است  تو کجا رفته محبوب6    

  ؟ تا او را با تو بطلبیم
 بچراند و  ر باغات، تا د  است  فرود شده  بلسان های د باغچه و نز  خویش  باغ  به  من محبوب2  

 را   سوسنها گله  میاندر.   است  من  از آن  خود و محبوبم  محبوب  از آن من3 .سوسنها بچیند
  .چراند می

دار   بیدق  لشکرهای  و مثل زیبا  و مانند اورشلیم  جمیل ه ترص ، تو مثل  من  محبوبه ای4  
   گله  مثل مویهایت.   است  شده  غالب  زیرا آنها بر من  برگردان  را از من چشمانت5 .  هستی مهیب

 از   که  است  گوسفندان  مانند گله دندانهایت6.  باشند  جلعاد خوابیده  کوه  بر جانب  که بزها است
 در  هایت شقیقه7. د نازاد نباش  هم  و در آنها یکی  زاییده  آنها توأم و همگی.  باشند  برآمده شستن
اما 9 . هستند  بیشماره  و دوشیزگان عه و هشتاد مت  ملکه شصت8 .  انار است  تو مانند پاره برقع  عقب

 او را  دختران. باشد  خود می  والده  و مختاره  مادر خویش او یگانه.   است  یکی  من  و کامله کبوتر من
  . نمودند گریستند و او را مدحها بر او ن ها و متعه ملکه.  گفتند ، خجسته دیده

مانند  طاهر و   آفتاب  و مثل  جمیل درخشد؟ و مانند ماه  می  صبح  مثل  که  کیست این10  
  ؟  است دار مهیب لشکر بیدق

   آیا مو شکوفه  که  و ببینم  را بنگرم  وادی  تا سبزیهای  جوز فرود شدم  درختان  باغ به11  
   عمیناداب های  عرابه  مرا مثل  جانم  ناگاه  که  شوم  ملتفت آنکه بی12 . است   کرده  و انار گل آورده
  . ساخت
  ؟ مثل بینی  می  چه در شولمیت.   برگرد، برگرد تا بر تو بنگریم  شولمیت برگرد، برگرد ای13  
  . دو لشکر محفل
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   رانهایت های حلقه.   بسیار زیبا است چه  در نعلین ، پایهایت  دختر مرد شریف ای7    

   شراب  که  مدور است  کاسه  تو مثل ناف2 .گر باشد  صنعت  دست  صنعت شد کهبا  زیورها می مثل
  دو پستان3.   باشد  کرده  را احاطه  سوسنها آن  که  است  گندم بر تو توده.  نباشد  کم  در آن ممزوج

 نزد   حشبون های  برکه  مثل  چشمانت و  عاج  برج  تو مثل گردن4 .  است  غزال  توأم  دو بچه  مثلتو
 بر تو  سرت5 .باشد  می  مشرف  دمشق  بسوی  که  است  لبنان  برج  تو مثل بینی.   ربیم  بیت دروازه
،   محبوبه ای6 .باشد  اسیر می  در طرههایش دشاهو پا.   است  مانند ارغوان  سرت  کرمل و موی مثل
 خرما و   تو مانند درخت  قامت این7 . لذتها هستی   سبب ه ب  بسیار شیرین  بسیار زیبا و چه چه

 را  هایش ، شاخه  خرما برآمده  درخت  به  که گفتم8. باشد  انگور می های  خوشه  مثل پستانهایت
 تو  و دهان9 . سیبها باشد  تو مثل  نفس و بوی انگور  های  خوشه  مثل و پستانهایت.   گرفت خواهم

  . سازد  را متکلم  خفتگان  لبهای فرو رود و  مالیمت  به  که  محبوبم  برای  بهترین مانند شراب
 صحرا   به  من  محبوب بیا ای11 .  است  بر من  وی  و اشتیاق ستم خود ه  محبوب  از آن من10  
   گل آیا انگور  که  و ببینیم  تاکستانها برویم  زود به و صبح12 .  شویم  ساکن ، و در دهات برویم  بیرون
مهر 13 . داد  تو خواهم  خود را به محبتدر آنجا .  باشد  داده  و انارها گل  گشوده  و گلهایش کرده

 آنها را   که  هست  و کهنه  تازه  نفیس  میوه  ما، هر قسم دهد و نزد درهای  خود را می گیاهها بوی
  . ام  کرده  جمع  من  محبوب  تو ای برای

  

 تو را  ، تا چون بودی می مکید  مادر مرا  پستانهای  که من برادر   مثل  که کاش8    

   مادرم  خانه  و به کردم  می تو را رهبری2 .ساختند  و مرا رسوا نمی بوسیدم ، تو را می یافتم  می بیرون
  دست3.  نوشانیدم می  تو  و عصیر انار خود را به مزوج م  تا شراب دادی  می  تا مرا تعلیم آوردم در می
 شما را   اورشلیم  دختران ای4 .کشید  می  مرا در آغوش  راستش تبود و دس  می  او زیر سر من چپ
  .اهد بیدار نکنید و برنینگیزانید نخو  مرا تا خودش  محبوب  که دهم  می قسم

  آید؟ ، از صحرا برمی  کرده  تکیه خود  بر محبوب  که  کیست این5  
 تـو  ا والـدهدر آنجـ.  تـو را زاییـد  در آنجا مـادرت که   تو را برانگیختم  سیب زیر درخت  

   مثل  محبت  بگذار، زیرا که  بر بازویت  نگیـن  و مثـل  بر دلت  خاتـم مـرا مثل6 .  گرفت را درد زه
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   و لهیب تش آ های  شعله هایش شعله. باشد  می کیش  ستم  هاویه  مثل  و غیرت  زورآور است موت
.  را نتوانـد فـرو نشانیـد  نتوانـد کـرد و سیلهـا آن  را خاموش  بسیار محبت بهایآ7 .  است یهوه

 خـوار خواهنـد   را البته  بدهـد، آن  محبـت  را بـرای  خویـش  خانــه  امــوال  تمامـی اگـر کسـی
  .شمـرد
را  او   که  خواهر خود در روزی  جهت به.  ندارد  پستان  که  است  کوچک ما را خواهری8  

  ؛ و اگر دروازه کردیم  بنا می ای  نقره بود، بر او برج اگر دیوار می9 ؟  بکنیم  کنند، چه خواستگاری
  . پوشانیدیم  سرو آزاد می های ته تخ بود، او را به می

   سالمتی  یابندگان ملهلهذا در نظر او از ج.   برجها است  مثل  و پستانهایم  دیوار هستم من10  
   هر کس  سپرد، که  ناطوران  را به  و تاکستان  داشت  هامون ل در بع  تاکستانی سلیمان11 . ام شده
   تو ای برای. باشد  می  من  روی  پیش  است  من  از آن  که تاکستانم12 . بدهد  هزار نقره اش  میوه برای

  . بود خواهد ، دویست اش  ناطوران میوه  هزار و برای سلیمان
  . شنوند، مرا نیز بشنوان و را می آواز ت ، رفیقان نشینی  می  در باغات که)  همحبوب ( ای13  
  .  باش  عطریات  آهو بر کوههای چه یا ب  غزال  و مثل ، فرار کن  من  محبوب ای14  
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 Isaiah-  اشعیا نبی کتاب
  شده قبل از میالد نوشته 700یهودیان سنتی اشعیا را نویسنده می داند و حدودا سال 

   قبل از میالد نوشته شده700دیگران می گویند افراد مختلف نویسنده هستند و حدودا سال 
  

 عزیا و  ، در روزهای  یهودا و اورشلیم  را درباره  آن  که  آموص  اشعیا ابن رؤیای1    

  . یهودا دید  و آحاز و حزقیا، پادشاهان یوتام
 و   پروردم پسران. گوید  می  سخنخداوند  بگیر زیرا  گوش  زمین  بشنو و ای  آسمان ای2  

 خود را   آخور صاحب  را و االغ  خویش گاو مالک3.  ورزیدند  عصیان  بر من  اما ایشان برافراشتم
 زیر بار   که  خطاکار و قومی  بر امت وای4 . ندارند  فهم  من شناسند و قوم  نمی شناسد، اما اسرائیل می
 را   اسرائیل  کردند و قدوس  را ترکخداوند.  مفسد  و پسران ریران ش باشند و بر ذریت  می گناه

  . شدند  منحرف  عقب  نمودند و بسوی اهانت
از 6 .  مریض  دل  و تمامی  بیمار است سر  نمایید؟ تمامی  فتنه  یابید و زیاده چرا دیگر ضرب5  

 و   شده  بخیه  نه ، که  متعفن  زخم و  و کوفتگی  جراحت  بلکه  نیست  تندرستی  سر در آن  پا تا به کف
   سوخته  آتش  شما به  و شهرهای  شما ویران والیت7.   است  شده  التیام  با روغن  و نه  گشته  بسته نه

   خراب گان بیگان  واژگونی  مثل خورند و آن  شما را در نظر شما می ، زمین غریبان.   است شده
 شهر   خیار و مثل  و مانند کپر در بوستان  در تاکستان بان  سایه  مثل و دختر صهیون8 .  است گردیده
   سدوم ، مثل گذاشت  ما وا نمی  برای  اندکی  بقیه  صبایوت اگر یهوه9 .  است ، متروک  شده محاصره

  . گشتیم  می  و مانند عموره شدیم می
   ما را گوش  خدای یعتشر   عموره  قوم  را بشنوید و ایخداوند   کالم  سدوم  حاکمان ای10  
   سوختنی های ؟ از قربانی  است  فایده  شما مرا چه های  قربانی گوید از کثرت  میخداوند11 .بگیرید

آیید   می  که وقتی12 .  ندارم ها و بزها رغبت  و بره  گاوان  خون  و به ام  پرواریها سیر شده قوچها و پیه
   دربار مرا پایمال  که ست ا  شما طلبیده  را از دست ین ا  که  حاضر شوید، کیست  حضور من تا به
   و دعوت  و سبت  ماه  و غره  است  مکروه بخور نزد من.  دیگر میاورید  باطل هدایای13 کنید؟

   من  شما را جان ها و عیدهای غره14.   نمایم  تحمل توانم  نمی  مقدس  را با محفل گناه.  نیز جماعت
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   که هنگامی15 . ام  شده  خسته  نمودنش از تحمل   که  است  بار سنگین  من رای دارد؛ آنها ب نفرت
کنید،   بسیار می  دعای  پوشانید و چون  خود را از شما خواهم کنید، چشمان  خود را دراز می دستهای
د و ، طاهر نمایی  را شسته خویشتن16 .  است خون شما پر از   دستهای  نمود زیرا که  نخواهم اجابت
 را بیاموزید و  نیکوکاری17 . بردارید  دست ، از شرارت  کرده دور  را از نظر من  خویش  اعمال بدی

  . نمایید  را حمایت  زنان و بیوه کنید   را دادرسی  دهید، یتیمان  را رهایی مظلومان.  را بطلبید انصاف
 باشد   ارغوان  شما مثل گناهاناگر .   نماییم بیایید تا با همدیگر محاجه«: گوید  میخداوند18  

  اگر خواهش19 . خواهد شد  باشد، مانند پشم سرخ قرمز   سفید خواهد شد و اگر مثل مانند برف
، تمرد کنید، شمشیر شما  اما اگر ابا نموده20 . را خواهید خورد  زمین ، نیکویی نمایید ، اطاعت داشته

  .گوید می  چنینخداوند    دهان ، زیرا که»را خواهد خورد
   سکونت  در وی بود و عدالت  مملو می  از انصاف آنکه.   است  شده  زانیه  چگونه شهر امین21  

.   است  گشته  ممزوج  تو از آب ، و شراب  شده  درد مبدل  تو به نقره22 .  قاتالن ا حال، ام داشت می
دارند و در   می  را دوست  رشوه  از ایشان ، هریک  گردیده  دزدان  و رفیق  تو متمرد شده سروران23
،  بنابراین24 .رسد  نمی  نزد ایشان  زنان بیوه  نمایند و دعوی  نمی  را دادرسی یتیمان. روند  هدایا می پی

 و   یافت  خواهم  خود استراحت  از خصمان  من هان«: گوید  می ، قدیر اسرائیل  صبایوت خداوند یهوه
  د تو را بالکل پاک، در  خود را بر تو برگردانیده تو دس25 . کشید  خواهم  انتقام  خویش ناناز دشم
   تو را مثل  و مشیران  اول  تو را مثل و داوران26 .  ساخت  را دور خواهم  ریمت امی کرد، و تم خواهم

  ». شد  خواهی'  مسمی  امین  و قریه  شهر عدالت ، به  برگردانید و بعد از آن ابتدا خواهم
  و هالکت28 .  عدالت  به  کنندگانش  و انابت خواهد شد  داده  فدیه  انصاف به  صهیون27  
 . نمایند، نابود خواهند گردید رکرا تخداوند     که  خواهد شد و آنانی  با هم  و گناهکاران عاصیان

ا  شم  که  خواهند شد و از باغاتی  بودید خجل  شما خواسته  که  بلوطی  از درختان زیرا ایشان29
  که  مانند باغی  و  پژمرده  برگش  که  بلوطی زیرا شما مثل30 . بودید رسوا خواهند گردید گزیدهبر

   خواهد شد و هردوی  شعله  و عملش  کتان و مرد زورآور پرزه31 . باشد خواهید شد  نداشته آب
  . نخواهد بود ای  کننده  خواهند گردید و خاموش  سوخته آنها با هم
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  . دید  یهودا و اورشلیم  درباره  آموص  اشعیا ابن  که کالمی2    

   خواهد شد و فوق  کوهها ثابت  برقلهخداوند   خانه  کوه  خواهد شد که  آخر واقع و در ایام2  
 بسیار  های و قوم3.  خواهند شد  روان  آن ها بسوی  امت  خواهد گردید و جمیع تلها برافراشته

  های  تا طریق  برآییم  یعقوب  خدای  خانه  و بهخداوند   کوه بیایید تا به «: ، خواهند گفت  کرده عزیمت
   و کالم  از صهیون  شریعت زیرا که» .  نماییم  سلوک  وی  راههای  دهد و به  ما تعلیم  را به خویش
را    بسیاری های  خواهد نمود و قوم ها را داوری و او امت4 . صادر خواهد شد  از اورشلیمخداوند
ها   اره  را برای  خویش های  و نیزه  گاوآهن  خود را برای  شمشیرهای  خواهد کرد و ایشان تنبیه

  ای5 .  را نخواهند آموخت ار دیگر جنگ شمشیر نخواهد کشید و ب  بر امتی  و امتی خواهند شکست
  .  نماییم  سلوکخداوند ر نور بیایید تا د  یعقوب خاندان
مانند  مملو و   مشرقی  از رسوم ، چونکه ای  کرده  را ترک  یعقوب  خاندان  خود یعنی زیرا قوم6  

 و   و طال پر شده  از نقره  ایشان و زمین7 اند،  زده  غربا دست اند و با پسران  فالگیر شده فلسطینیان
  ا انتهایی ر  ایشان های  و ارابه  پر است  از اسبان  ایشان ، و زمین  نیست  را انتهایی  ایشان خزاین
اند   خود ساخته  انگشتهای  به  را که  خویش  دستهای ؛ صنعت  از بتها پر است  ایشان و زمین8؛  نیست
  . آمرزید  را نخواهی لهذا ایشان. شوند  می  پست  و مردان  شده  خم و مردم9 .نمایند  می سجده

   پنهان  را در خاک ، خویشتن  شده  داخل  صخره  به  وی  جالل  و از کبریایخداوند  از ترس10  
   تنهایی به خداوند  روز  خواهد شد و در آن  خم ردان و تکبر م  پست  بلند انسان چشمان11.  کن

 خواهد آمد   بر هرچیز بلند و عالی  که  است  روزی  صبایوت  یهوه  برای زیرا که12 . خواهد بود متعال
 و بر  ن لبنا  آزاد بلند و رفیع  سروهای و بر همه13  خواهد شد؛ ، و آنها پست ز مرتفعو بر هرچی

 و بر   مرتفع برجو بر هر15 بلند؛   تلهای  و بر جمیع  عالی  کوههای و بر همه14 ؛  باشان  بلوطهای تمامی
   خم  انسان و کبریای17 ؛  مرغوب  مصنوعات برهمه و   ترشیش  کشتیهای و برهمه16 ؛ هر حصار منیع

و بتها 18  خواهد بود،  متعال  تنهایی  بهخداوند  روز   و در آن.  خواهد شد  پست شود و تکبر مردان
  . خواهند شد بالکل تلف

   ترس  سبب  خواهند شد، به  داخل  خاک های ها و حفره  صخره های  مغاره  به و ایشان19  
،   روز مردمان در آن20. د ساز  را متزلزل خیزد تا زمین او بر  که  هنگامی  وی  جالل  و کبریایخداوند
 و خفاشها  کوران اند، نزد موش  ساخته  خویش  عبادت  برای  خود را که  طالی  و بتهای  نقره بتهای
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   ترس  سبب  شوند، به  خارا داخل  سنگ ها و شکافهای  صخره های  مغاره تا به21 ، خواهند انداخت
   که شما از انسانی22 . سازد  را متزلزل د تا زمینرخیز او ب  که  هنگامی  وی  جالل  و کبریایخداوند
  شود؟  می  چیز محسوب  چه  او به  برکشید زیرا که باشد، دست  می اش  او در بینی نفس

  

   تمامی  و یهودا، یعنی  را از اورشلیم  و رکن  پایه  صبایوت خداوند یهوه  زیرا اینک3    

 انبیا و  و  و داوران  جنگی  و مردان و شجاعان2 د کرد، را دور خواه  آب  پایه می و تما  نان پایه
   ماهر و ساحران گران  و صنعت  و مشیران  و شریفان  پنجاهه و سرداران3  را،  و مشایخ فالگیران
و 5 . خواهند نمود  حکمرانی بر ایشان   و کودکان  ساخت  خواهم  حاکم  را بر ایشان و اطفال4 . را حاذق
   بر پیران و اطفال.   خویش  از همسایه  و هرشخص  دیگری  از دست هند شد، هرکس خوا  مظلوم قوم

   متمسک  پدرش  در خانه  برادر خویش  به  شخصی چون6 . تمرد خواهند نمود  بر شریفان نو پستا
  در آن7 ،» تو باشد  در زیر دست  خرابی ن ما شو و ای  حاکم ؟ پس  هست تو را رخوت«: ، بگوید شده

 و   نان  نه  من  شد زیرا در خانه  نتوانم  کننده  عالج من«:  ، خواهد گفت وز او آواز خود را بلند کردهر
  ». مسازید  قوم  مرا حاکم  پس ست ا  لباس نه

   ایشان  و افعال  لسان  که  جهت ، از آن  است  گشته  و یهودا منهدم  شده  خراب زیرا اورشلیم8  
   ضد ایشان  به  ایشان  رویهای سیمای9 . آورند  ننگ  او را به  جالل ان تا چشمباشد  میخداوند ضد  به

   بر جانهای وای. دارند  نمی ، آنها را مخفی  کرده  خود را فاش  گناهان  سدوم  و مثل شاهد است
  .اند  آورده  را بعمل  شرارت شتن خوی  جهت  به  زیرا که ایشان

 خواهند   خویش  اعمال ثمره خواهد بود زیرا از   را سعادتمندی ن ایشا  را بگویید که عادالن10  
   کرده  ایشان  به شان ای  دست  مکافات  خواهد بود چونکه  را بدی  ایشان  که  بر شریران وای11 .خورد

. نمایند  می  حکمرانی  بر ایشان کنند و زنان  می  ظلم  بر ایشان ، کودکان  من و اما قوم12 .خواهد شد
  .کنند  می  شما را خراب  راههای  کنندگانند و طریق  شما گمراه ، راهنمایان  من  قوم یا

   با مشایخخداوند14 .  است  قومها ایستاده  داوری هت ج  و به  برخاسته  محاجه  برایخداوند13  
اید و   خورده تاکستانها را  درخواهد آمد، زیرا شما هستید که  محاکمه  به  ایشان  خود و سروران قوم

   که  است  شده شما را چه«: گوید  می  صبایوت خداوند یهوه15 .  شما است های  در خانه  فقیران غارت
  »نمایید؟  را خرد می  فقیران کوبید و رویهای  مرا می قوم
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 و   افراشته  متکبرند و با گردن  صهیون  دختران  که  جهت از این«: گوید  میخداوندو 16  
» .آورند  صدا می  خلخالها را به  خویش  پایهای خرامند و به  ناز می روند و به  می  راه م چش غمزات

   را برهنه ن ایشا  عورتخداوند و   خواهد ساخت  را کل  صهیون  سر دختران  فرقخداوند  بنابراین17
 .ور خواهد کردندها و هاللها را د ب  خلخالها و پیشانی  روز خداوند زینت و در آن18 .خواهد نمود

ربندها و عطردانها و تعویذها و دستارها و زنجیرها و کم20ها و دستبندها و روبندها را،  و گوشواره19
ها و  و آینه23ها را،   و رداها و شالها و کیسه  نفیسه و رخوت22 را،   بینی های و انگشترها و حلقه21 را،

 خواهد شد و  ، عفونت  عطریات  عوض  به شود که ی م و واقع24. ها را ها و برقع  و عمامه  نازک کتان
   و به بند، زنار پالس  سینه  عوض  و به ، کلی  بافته  مویهای  عوض  و به  کمربند، ریسمان  عوض به
و 26 . خواهند افتاد  در جنگ  شجاعانت شمشیر و  به مردانت25.  خواهد بود ، سوختگی  زیبایی ضعو

  .  خواهد نشست ، بر زمین  شده  خواهند کرد، و او خراب اتم و م  ناله  وی های دروازه
  

 خود را  نان«:  ، خواهند گفت  شده  مرد متمسک  یک  به  زن  روز هفت و در آن4    

  ». شود و عار ما را بردار خوانده تو بر ما   نام  پوشید، فقط  خود را خواهیم  خورد و رخت خواهیم
   فخر و زینت اسرائیل   ناجیان  جهت  به  زمین  و میوه  و جلیل زیباخداوند   روز شاخه در آن2  

 شود،   ترک  در اورشلیم  ماند و هر که  باقی  در صهیون  هرکه شود که  می و واقع3 .خواهد بود
   که هنگامی4.  باشد  مکتوب  در دفتر حیات یم در اورشل  هرکه  خواهد شد یعنی  خوانده مقدس

 را از  وختگی س  و روح  انصاف  روح  را به  اورشلیم  را بشوید و خون  صهیون  دختران خداوند چرک
 ابر و دود در روز و   و بر محفلهایش  صهیون  کوه  مساکن  بر جمیعخداوند5  نماید،  رفع میانش

.  خواهد بود  پوششی  آن  جالل  بر تمامی  خواهد آفرید، زیرا که  در شب  آتش مشتعل درخشندگی
   و باران  از طوفان  ملجاء و پناهگاه  جهت  از گرما و به  سایه  جهت  به بانی  روز سایه وقتو در 6

  .خواهد بود
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  .  خود بسرایم  محبوب  برای تانش تاکس  خود را درباره سرود محبوب5    

و مو    کرده  از سنگها پاک  را کنده و آن2 ،  بسیار بارور داشت  در تلی انی تاکست  من محبوب  
 منتظر  پس.  کند  نیز در آن  بنا کرد و چرخشتی  در میانش  نمود و برجی  غرس  در آن بهترین

   یهودا، در میان  و مردان  اورشلیم  ساکنان  ای ن اآل پس3 .نگور بیاورد؛ اما انگور بد آوردبود تا ا می
   چون ؟ پس  نکردم  در آن  کرد که  توان  دیگر چه  من  تاکستان برای4 . کنید  حکم  من  و تاکستان من

   به  من  که نمایم  می  شما را اعالم نلهذا اآل5 نگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ ا  که منتظر بودم
   را منهدم  خواهد شد؛ و دیوارش  و چراگاه دارم  را برمی حصارش.  کرد  خواهم  خود چه تاکستان

 خواهد شد و خار   کنده  و نه  پازش  نه  که کنم  می  را خراب نو آ6 . خواهد گردید  و پایمال سازم می
   تاکستان زیرا که7 . نباراند  باران  بر آن  که ایمفرم  خواهد رویید، و ابرها را امر می  در آن و خس
   انصاف و برای. باشند  او می  شادمانی  یهودا نهال  و مردان  است  اسرائیل  خاندان  صبایوت یهوه
  . فریاد شد  و اینک  عدالت  و برای  تعدی ظار کشید و اینکانت

   باقی  سازند تا مکانی  ملصق  مزرعه  را به  و مزرعه  ملحق  خانه  را به  خانه  که  بر آنانی وای8  
  به«:   گفت  من  در گوش  صبایوت یهوه9 .شوید  می  ساکن  تنهایی  به مین ز و شما در میان. نماند

 خواهد  نما غیرمسکون  خوش و  بزرگ های  خواهد شد، و خانه  بسیار خراب های  خانه  که درستی
 ». خواهد داد  ایفه  یک تخم حومر   خواهد آورد و یک  بت  یک  گاو زمین  جفت  ده زیرا که10 .گردید

 د تا شرابنشینن  دیر می  بروند، و شب  مسکرات خیزند تا در پی  زود برمی  صبح  که  بر آنانی وای11
   فعل اما به. باشد  می  و شراب  و دف و نای  عود و بربط  ایشان و در بزمهای12  نماید  را گرم ایشان
   معرفت  عدم  سبب  به  من  قوم بنابراین13 .نگرند  نمی  وی ای دسته  عمل کنند و به  نظر نمیخداوند

   هاویه  سبب از این14 .  گردیده  خشک ز تشنگی ا  ایشان  و عوام  گرسنه  ایشان اند و شریفان اسیر شده
   و جمهور و شوکت  و جالل  است حد باز نموده  را بی  خویش  و دهان  خود را زیاد کرده حرص
   خواهند شد و مردان  خم و مردم15 .رود  فرو می  باشد در آن شادمان   در ایشان  و هر که ایشان
   متعال  انصاف  به  صبایوت و یهوه16 . خواهد شد  پست ن متکبرا  چشمان خواهند گردید و ذلیل

در ) غربا ( های  بره آنگاه17 . خواهد شد  کرده  تقدیس  عدالت  به  قدوس خواهد بود و خدای
  . را خواهند خورد  ایشان  پرواریهای های  ویرانه  خواهند چرید و غریبان  ایشان های مرتع
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 .کشند  می  ارابه  طناب  گویا به را  و گناه  بطالت  ریسمانهای به را   عصیان  که  برآنانی وای18  
  و مقصود قدوس.   را ببینیم ، کار خود را بشتاباند تا آن  نموده  او تعجیل گویند باشد که و می19

  ی را بد  و نیکویی  را نیکویی  بدی  که  بر آنانی وای20.   را بدانیم ، بیاید تا آن شده   نزدیک اسرائیل
   شیرینی  جای  را به گذارند، و تلخی  می  ظلمت  جای  نور و نور را به  جای  را به  ظلمت نامند، که می

 خود   روی  در نظر خود حکیمند، و پیش  که  برآنانی وای21 .هندن  می  تلخی  جای  را به و شیرینی
   ساختن  ممزوج  جهت ورند، و به زورآ  شراب  نوشیدن  برای  که  بر آنانی وای22 .نمایند می  فهیم

 را   عادالن شمارند، و عدالت  می  عادل  رشوه  را برای  شریران که23 .باشند  می  قوی  مردان مسکرات
   در شعله  خشک خورد و علف  را می  کاه  آتش  شراره  که  نهجی  به بنابراین24 .دارند  برمی یشاناز ا
 خواهد   غبار برافشانده  مثل  ایشان  خواهد شد و شکوفه ونت عف  ایشان  ریشه افتد، همچنان می

 .اند  خوار شمرده را  اسرائیل  قدوس ، کالم  کرده  را ترک  صبایوت  یهوه  شریعت چونکه. گردید
 را  ، ایشان  دراز کرده  خود را بر ایشان  و دست  شده  خود مشتعل بر قومخداوند    خشم بنابراین25

با . اند  گردیده  فضالت ها مثل  کوچه  در میان  ایشان و کوهها بلرزیدند و الشهای.  ت اس مبتال ساخته
  های  امت  جهت  به و علمی26 .  دراز است ا کنون ت  وی  او برنگردید و دست ، غضب  همه وجود این

،   نموده جیل تع و ایشان.  صفیر خواهد زد  ایشان  برای  زمین و از اقصای. بعید برپا خواهد کرد
   نه  نخواهد بود و احدی  خورنده  و لغزش  خسته  احدی  ایشان و درمیان27  خواهند آمد، بزودی
   احدی نعلین  ، دوال  باز نشده  از ایشان و کمربند کمر احدی.  خواهد خوابید  خواهد زد و نه پینگی

  سمهای.   است  شده ، زده ایشان   کمانهای ، تیز و تمامی  ایشان  تیرهای که28 . نخواهد شد گسیخته
   ایشان غرش29.  خواهد شد  گردباد شمرده  مثل  ایشان  خارا و چرخهای  سنگ  مثل  ایشان اسبان
،   خواهند زد و صید را گرفته  نعره  خواهند کرد و ایشان  غرش  ژیان  و مانند شیران  شیر ماده مثل

   دریا شورش  شورش  مثل  روز بر ایشان و در آن30 .ود نخواهد ب ای د برد و رهاننده خواهن بسالمتی
   ظلمت  به  آن  و نور در افالک  است  و تنگی  تاریکی  بنگرد، اینک  زمین  به و اگر کسی. خواهند کرد

  .  است  شده مبدل
  

   نشسته  بلند و عالی  بر کرسی  که را دیدمخداوند  مرد،   عزیا پادشاه  که در سالی6    

   از آنها شش  هر یک  بودند که  ایستاده  آن  باالی و سرافین2 . پر بود  وی  از دامنهای  هیکلوبود، 

 مفصل شش/  اشعیا کتاب



987 

پوشانید و با دو پرواز   خود را می پوشانید و با دو پایهای  خود را می ، و با دو از آنها روی  داشت بال
   زمین ، تمامی  صبایوت هوه ی  قدوس  قدوس قدوس«:  گفت ، می  را صدا زده  دیگری و یکی3 .نمود می

 . شد از دود پر لرزید و خانه زد می  صدا می  از آواز او که  آستانه و اساس4 ».  او مملو است از جالل
   لب  ناپاک  قوم  و در میان  هستم  لب  مرد ناپاک  زیرا که ام  شده  هالک  که  بر من وای« :  گفتم پس5

  ».  است  را دیده ادشاه پ  صبایوت  یهوه  و چشمانم ساکنم
   گرفته  مذبح  با انبر از روی  که  خود اخگری  پرید و در دست  نزد من  از سرافین  یکی آنگاه6  

   و عصیانت  است  کرده  را لمس  لبهایت  این اینک «  که ، گفت  گذارده  را بر دهانم و آن7 . د، داشتبو
  ».  است  گشته  کفاره  و گناهت  شده رفع

» ود؟ ما بر  برای  که  و کیست  را بفرستم که«:  گفت  می  که  را شنیدمخداوند آواز  نگاهآ8  
 خواهید شنید، اما نخواهید فهمید و   بگو البته  قوم  این برو و به«:  گفت9 ».  مرا بفرست لبیک«:  گفتم

 را   ایشان ز و گوشهای سا  را فربه  قوم  این دل10 . نخواهید کرد  اما درک د نگریست خواهی هرآینه
   خود بشنوند و با دل  خود ببینند و با گوشهای  را ببند، مبادا با چشمان  ایشان  نما و چشمان سنگین

  ».، شفا یابند  نموده د و بازگشتخود بفهمن
، غیر   گشته  شهرها ویران  که تا وقتی«:  او گفت» ؟  کی  خداوند تا به ای«:   گفتم  من پس11  
 را دور کند و   مردمانخداوندو 12 . شود  و ویران  خراب  و زمین می آد ها بدون باشد و خانه  مسکون
   نیز بار دیگر تلف  خواهد بود و آن  در آن اما باز عشری13 . بسیار شود ای خرابیه  زمین در میان

  ماند، همچنان می   آنها باقی شود، کنده  می  قطع  چون  و چنار که  بلوط  درخت مثل. خواهد گردید
  ». خواهد بود  آن  کنده  مقدس ذریت

  

   آرام ، پادشاه  رصین  شد که یهودا، واقع   عزیا پادشاه  بن  یوتام  آحاز بن و در ایام7    

   را فتح ا نتوانستند آن نمایند، ام  جنگ  برآمدند تا با آن ، بر اورشلیم  اسرائیل  رملیا، پادشاه بن و فقح
   مردمانش  او و دل اند، و دل  اردو زده  در افرایم  ارام ، گفتند که  داود خبر داده  خاندان بهو 2 .نمایند

تو با پسر خود «:   اشعیا گفت  بهخداوند  آنگاه3. لرزد  از باد می  جنگل  درختان  که  طوری بلرزید به
 را  و وی4 . شو  آحاز بیرون  استقبال زر به گا  مزرعه  راه  به  فوقانی  برکه  قنات  انتهای  به شĤریاشوب

   از شدت ، یعنی شان دو دم مشعل دوداف  نشود از این  ضعیف  و دلت  مترس  باش باحذر و آرام: بگو
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،   کرده  ضرر تو مشورت  و پسر رملیا برای  با افرایم  ارام زیرا که5 . و پسر رملیا  و ارام  رصین خشم
   و پسر طبئیل  تسخیر نماییم  خویشتن  جهت ، به  کرده  را محاصره آن و  بر یهودا برآییم6 :گویند می

شود و   نمی  بجا آورده این « گوید که  می  چنین خداوند یهوه7» .  کنیم  نصب  پادشاهی  به را در آن
   و پنج  و بعد از شصت  است ، رصین  و سر دمشق ، دمشق  سر ارام زیرا که8 . نخواهد گردید واقع
   و سر سامره  سامره و سر افرایم9 . نخواهد بود  دیگر قومی  که وری ط شود به  می  شکسته افرایم  سال

  ». نخواهید ماند  ثابت  و اگر باور نکنید هرآینه پسر رملیا است
   خدایت  خود از یهوه  جهت  به آیتی«11 : ، گفت  کرده دیگر آحاز را خطاببار خداوند و 10  
 را خداوند و  طلبم نمی«:  آحاز گفت12 ». باال  علیین'  یا از اعلی طلبها ب از عمق را یا  آن.  بطلب
  ». نمود  نخواهم امتحان
 را بیزار کنید   مردمان  که  است  سهل آیا شما را چیزی!  داود بشنوید  خاندان ای«:  گفت13  

  اینک:  خواهد داد  شما آیتی به خداوند  خود بنابراین14 . مرا نیز بیزار کنید واهید خدایخ  می بلکه
 خواهد   و عسل کره15 . خواهد خواند یل او را عمانوئ  خواهد زایید و نام ، پسری  شده  حامله باکره

   پسر، ترک  از آنکه زیرا قبل16 . را بداند  خوبی  و اختیار کردن  بدی  کردن  ترک خورد تا آنکه
  ترسید، متروک  می  آن  شما از هر دو پادشاه  که ند، زمینی را بدا  خوبی  و اختیار کردن  بدی نمودن

   که  از ایامی  را خواهد آورد که  ایامی  پدرت  و بر خاندان  بر تو و بر قومتخداوند 17 .خواهد شد
 خواهد شد   روز واقع و در آن18 ». آشور را  پادشاه  باشد یعنی ه نیامد  از یهودا جدا شد تا حال افرایم
ورند  آش  در زمین  که  مصرند و زنبورهایی  نهرهای های  کناره  به  که  مگسهایی  برایداوندخ  که

  های  بوته  و بر همه  صخره  و شکافهای  ویران ، در وادیهای  آنها برآمده و تمامی19 .صفیر خواهد زد
 از   که ای  استره  واسطه  بهخداوند  روز و در آن20 .ها فرود خواهند آمد  مرتع ر همهخاردار و ب

 پایها را خواهد تراشید و   سر و موی  آشور، موی  پادشاه  واسطه  به شود یعنی  نهر اجیر می ماورای
 و دو   گاو جوان  یک  شخصی  خواهد شد که  روز واقع و در آن21.  خواهد شد  سترده  هم ریش

   خواهد خورد زیرا هرکه دهند کره می   که  شیری و از فراوانی22.   خواهد داشت  نگاه گوسفند زنده
 هزار مو   که  روز هر مکانی و در آن23 . خواهد بود سل و ع  کره  ماند، خوراکش  باقی  زمین درمیان

   به با تیرها و کمانها مردم24 . خواهد بود شد، پر از خار و خس  می  داده  نقره  هزار پاره  جهت به
   با بیل  که  کوههایی و جمیع25 . خواهد شد  پر از خار و خس زمین   تمامی آنجا خواهند آمد زیرا که
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 آنجا خواهند فرستاد و   را به  گاوان  آنجا نخواهند آمد بلکه  به  خار و خس شد، از ترس  می کنده
  . خواهند کرد  را پایمال  آن گوسفندان

  

   انسان  با قلم خود بگیر و بر آن   جهت  به  بزرگ لوحی«:   مرا گفتخداوندو 8    

   یبرکیا را به  و زکریا ابن  کاهن  اوریای  یعنی  شهود امین و من2 .  بز بنویس  حاش  مهیر شالل رایب
  ». گیرم  می  شهادت  خود برای جهت

:   گفت  من  بهخداوند  آنگاه.  زایید ، پسری  شده  و او حامله  کردم  نزدیکی  نبیه  به  من پس3  
   بگوید، اموال  مادرم  و ای  پدرم  بتواند ای  طفل  از آنکه زیرا قبل4 ،  بز بنام  حاش او را مهیر شالل«

  ». یغما خواهند برد  آشور به شاه پاد  را پیش  سامره  و غنیمت دمشق
   به  را که  شیلوه  آبهای  قوم  این چونکه«6 : ، گفت  کرده دیگر مرا باز خطاب بار خداوندو 5  
 خداوند   اینک بنابراین7 اند،  و پسر رملیا مسرور شده صین، از ر شود خوار شمرده می   جاری مالیمت
 برخواهد آورد و او از   او را بر ایشان  حشمت  آشور و تمامی  پادشاه  زورآور بسیار نهر یعنی آبهای
یهودا و بر 8 سرشار خواهد شد،   خویش های  کناره  خود برخواهد آمد و از تمامی  جویهای جمیع

،   کرده  خود را پهن  گردنها برسد و بالهای  به ، عبور خواهد نمود تا آنکه  کرده ، سیالن تجاوز نموده
  ».  پر خواهد ساخت  عمانوئیل  را ای  والیتت  و عرض طول

 و کمر   زمین  اقصای  گیرید ای  و گوش  خواهید یافت  قومها و شکست  آیید ای  هیجان به9  
  با هم10.   خواهید یافت ا ببندید و شکستکمر خود ر.   خواهید یافت د و شکستخود را ببندی

.   نخواهد شد زیرا خدا با ما است  گویید و بجا آورده  خواهد شد و سخن  کنید و باطل مشورت
  ایم ننم  سلوک  قوم این   راه  به  داد که  و مرا تعلیم  گفت  چنین  من  به  قوی  با دستخداوند  چونکه11

 و   ترسان  ایشان  ننامید و از ترس  را فتنه نامند، شما آن  می  فتنه  قوم  این  را که هرآنچه«12 : و گفت
)  شما برای(و او 14 . شما باشد  و خوف ایید و او ترس نم  را تقدیس  صبایوت یهوه13 . مباشید خائف
 و   دهنده  لغزش  و صخره  مصادم نگ س  اسرائیل  هر دو خاندان  خواهد بود اما برای  مقدس مکان
   شده ، خواهند افتاد و شکسته  خورده  لغزش  از ایشان و بسیاری15 .  و تله  دام  اورشلیم  ساکنان برای
  ».، گرفتار خواهند گردید  افتاده و بدام
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   کهخداوند   برای و من17 . ساز  مختوم  را در شاگردانم عت و شری  بپیچ  هم  را به شهادت16  
 و   من اینک18 . بود ، امیدوار او خواهم شیدهسازد انتظار ک  می  مخفی  یعقوب  خود را از خاندان روی

   به  است  ساکن  صهیون  در کوه  که  صبایوت  یهوه ، از جانب  است  داده  من  بهخداوند   که پسرانی
 و   اجنه  از اصحاب ما گویند که ش  به  ایشان و چون19 .  هستیم  و عالمات  آیات سرائیل ا جهت

   خود سؤال  از خدای آیا قوم«) گویید( کنید،  کنند سؤال  می  و زمزم  جیک  جیک  که جادوگرانی
  توجه (  و شهادت  شریعت به20 » باید نمود؟  سؤال  زندگان  جهت  به ننمایند و آیا از مردگان

 و  و با عسرت21 . نخواهد بود  روشنایی  ایشان ای بر  نگویند، پس  سخن  کالم  این واگر موافق) نمایید
 و   خواهند ساخت  را مشوش  شوند خویشتن  گرسنه  که  و هنگامی  خواهند گشت  در آن گرسنگی
 و   نظر خواهند انداخت  زمین و به22 .  باال خواهند نگریست ، به کرده   خود را لعنت  و خدای پادشاه
  . خواهند شد  رانده  غلیظ  تاریکی  خواهد بود و به ظلمت پریشانی و   و تاریکی  تنگی اینک

  

   زمین  پیشین در زمان.  نخواهد شد بود، تاریکی  می  در تنگی  او که  برای لیکن9    

 اردن در   طرف  آن  دریا به  راه  را به  آخر آن ، اما در زمان  ساخت  را ذلیل  نفتالی  و زمین زبولون
 خواهند  بودند، نور عظیمی  می  سالک  در تاریکی  که قومی2 . خواهد گردانید حترمها م  امت لجلی

 را   ایشان ، شادی  را بسیار ساخته تو قوم3.  خواهد شد  نور ساطع  موت  سایه  زمین دید و بر ساکنان
 در  که   درو و مانند کسانی  وقت  شادمانی  خواهند کرد مثل  حضور تو شادی به.  زیاد گردانیدی

 جفا   عصای  یعنی  گردنش  بار او را و عصای  یوغ زیرا که4 .نمایند  وجد می  غنیمت  نمودن متقسی
 و   در غوغا است  مسلحان  اسلحه زیرا همه5.   کردی  در روز مدیان  چنانکه  را شکستی  وی کننده
 ما   برای زیرا که6 .واهند بود خ  آتش  و هیزم سوختن  ، اما برای  است  آغشته  خون  به  ایشان رخوت
 و مشیر   او عجیب  او خواهد بود و اسم  بر دوش  شد و سلطنت  ما بخشیده  به  و پسری  زاییده ولدی

 او را بر   و سالمتی  سلطنت ترقی7 . خواهد شد  خوانده  سرور سالمتی و  قدیر و پدر سرمدی و خدای
باد  تا ابداآل ن از اآل  و عدالت  انصاف  را به ود تا آن انتها نخواهد ب  وی  داود و بر مملکت کرسی
  . را بجا خواهد آورد  این  صبایوت  یهوه غیرت.  و استوار نماید ثابت

 خواهند   قوم و تمامی9 . گردید  واقع  بر اسرائیل  و آن فرستاد  نزد یعقوب خداوند کالمی8  
   است خشتها افتاده«10: گویند  خود می ور و تکبر دل غر از  که  سامره  و ساکنان  افرایم  یعنی دانست
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 آنها  رو آزاد بجای اما س  شکست  در هم  افراغ  نمود؛ چوبهای  بنا خواهیم  تراشیده اما با سنگهای
 او را خواهد  و خصمان   را بضد او خواهد برافراشت  رصین  دشمنانخداوند  بنابراین11 ». گذاریم می

   گشوده  را با دهان  اسرائیل  و ایشان  را از مغرب  و فلسطینیان  را از مشرق نارامیا12 . برانگیخت
   قوم و این13 .  او هنوز دراز است  و دست نشده   او برگردانیده ، خشم  همه اما با این. خواهند خورد

 و  سر و دمداوند خ  بنابراین14 .اند  را نطلبیده  صبایوت و یهوه   ننموده  بازگشت  خودشان  زننده بسوی
   که ای  و نبی  سر است مرد پیر و مرد شریف15 . روز خواهد برید  در یک اسرائیل را از   و نی نخل
  کنند و پیروان  می  را گمراه  ایشان  قوم  این  هادیان زیرا که16. باشد  می دهد، دم  می  دروغ تعلیم
  .شوند  می  بلعیده ایشان

   ایشان  زنان  و بیوه  مسرور نخواهد شد و بر یتیمان  ایشان ز جوانان خداوند ا  سبب از این17  
شود با   می  متکلم  حماقت  به  و شریرند و هر دهانی  منافق  ایشان  جمیع چونکه.  نخواهد نمود ترحم
   آتش  مثل  شرارت زیرا که18 .  او هنوز دراز است  و دست نشده   او برگردانیده  غضب اینهمه

 .شود  می  پیچان ، دود غلیظ  شده  افروخته  جنگل های خورد، و در بوته  را می اند و خار و خسسوز می
 بر برادر  یاند و کس  گشته ، هیزم آتش  و قوم  است  شده  سوخته  زمین  صبایوت  یهوه از غضب19

خورند و سیر  ی م  چپ مانند و از طرف  می ربایند و گرسنه  می  راست از جانب20 . ندارد خود شفقت
   را و هر دوی  منسی  را و افرایم  افرایم منسی21 .خورد می خود را   بازوی  گوشت شوند و هرکس نمی

  .  او هنوز دراز است  و دست  نشده  او برگردانیده  غضب با اینهمه. شوند  بضد یهودا متحد می ایشان
  

 را   ظلم  که یسازند و کاتبان  می جاری  را  غیر عادله  احکام  که  بر آنانی وای10    

   مرا بربایند تا آنکه  قوم  سازند و حق فقیران  منحرف  را از داوری تا مسکینان2 دارند،  می مرقوم
   که  در حینی  در روز بازخواست پس3 . نمایند  را تاراج ان بشوند و یتیم  ایشان  غارت  زنان بیوه

 خود را  ل و جال  خواهید گریخت  معاونت  برای  که  بسوی خواهید کرد و آید، چه  از دور می خرابی
   غضب با اینهمه.  بیفتند  شوند و زیر کشتگان  خم  زیر اسیران غیر از آنکه4 ؟ کجا خواهید انداخت

  .  او هنوز دراز است  و دست  نشده او برگردانیده
   من  خشم  است یشان ا  در دست  که  و عصایی  است  من  غضب  عصای  بر آشور که وای5  

 بربایند  ، تا غنیمتی دارم  خود مأمور می  مغضوب  و نزد قوم فرستم  می  منافق او را بر امت6 .باشد می
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  کند و دلش  نمی  گمان اما او چنین7 . سازند ها پایمال ه کوچ  گل  را مثل  ببرند و ایشان و غارتی
.  بسازد  و منقطع  بسیار را هالک های  امت  که  است ین ا  مراد دلش نماید، بلکه  نمی  قیاس بدینگونه

   و آیا حمات  نیست  کرکمیش آیا کلنو مثل9  نیستند؟  جمیعا پادشاه  من ارانگوید آیا سرد زیرا می8
؟   بتها استیال یافت  بر ممالک  من  دست چنانکه10 باشد،  نمی  مانند دمشق یا سامره، و آ  ارفاد نی مثل

 و   سامره  به  که  نهجی  آیا به پس11  بیشتر بودند؟  و سامره  اورشلیم  آنها از بتهای راشیده ت و بتهای
   نمود؟  نخواهم  عمل  چنین  و بتهایش  اورشلیم  به  نمودم  عمل بتهایش
   به  و اورشلیم  صهیون  کار خود را با کوه  خداوند تمامی  خواهد شد بعد از آنکه و واقع12  
   انتقام  متکبر وی  آشور و از فخر چشمان  مغرور پادشاه  دل  از ثمره  من  باشد که انیده رس انجام
 را   این  هستم  فهیم  چونکه  خویش  حکمت  خود و به  دست  قوت به«: گوید زیرا می13 . کشید خواهم
   ایشان انار سرور جب  و مثل  نمودم  را غارت  ایشان  و خزاین  ساختم  و حدود قومها را منتقل کردم
   که  طوری  و به  است  گرفته ای  آشیانه ها را مثل  قوم  دولت  من و دست14 .  زیر انداختم را به

 را بجنباند یا   بال  نبود که و کسی.   کردم  را جمع  زمین  تمامی  کنند، من  را جمع  متروک تخمهای
  ». بنماید  جک  خود را بگشاید یا جک دهان

کشد   را می  آن  که  بر کسی شکند فخر خواهد نمود یا اره  می  آن  به  که بر بر کسیآیا ت15  
   چوب  را که  آنچه  دست  خود را بجنباند یا چوب  گویا عصا بلند کننده افتخار خواهد کرد، که

  زیر جالل خواهد فرستاد و   او الغری  بر فربهان  صبایوت  خداوند یهوه بنابراین16 نباشد بلند نماید؟
 خواهد   شعله  وی  نار و قدوس و نور اسرائیل17.  خواهد شد  افروخته  آتش  سوختن  مثل او سوختنی

 و   روح  او هم  و بستان  جنگل و شوکت18 .خورد، خواهد   را سوزانیده شد، و در یکروز خار و خسش
   قلیل  و جنگلش  درختان و بقیه19 . خواهد شد  مریض  گداختن  و مثل  خواهد ساخت  را تباه  بدن هم

  . تواند کرد  آنها را ثبت  طفلی العدد خواهد بود که
   بار دیگر بر زننده  یعقوب  خاندان  و ناجیان  اسرائیل  بقیه  خواهد شد که  روز واقع و در آن20  
اعتماد خواهند    اخالص  به  است  اسرائیل  قدوس  کهخداوند بر   اعتماد نخواهند نمود، بلکه خودشان

زیرا هرچند 22 . خواهند کرد  بازگشت  قادر مطلق  خدای  بسوی  یعقوب  بقیه  یعنی ای و بقیه21 .نمود
  مقدر  که هالکتی.  خواهند نمود  بازگشت  بقیتی  از ایشان  دریا باشند، فقط  ریگ  مثل  تو اسرائیل قوم
  مام ت  در میان  و تقدیری  هالکت  صبایوت زیرا خداوند یهوه23  مجرا خواهد شد،  عدالت  به است
 در   که  من  قوم ای«: گوید  می  چنین  صبایوت  خداوند یهوه بنابراین24 . خواهد آورد  عمل  به زمین
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 بر   مصریان  خود را مثل  بزند و عصای  چوب  شما را به  ساکنید از آشور مترسید، اگر چه صهیون
   هالکت برای   من  خواهد شد و خشم  تمام ، غضب  بسیار کمی ز زمانزیرا بعد ا25. شما بلند نماید

   در کشتار مدیان  چنانکه  خواهد برانگیخت  بر وی ای  تازیانه  صبایوت و یهوه26 ». خواهد بود ایشان
   بر مصریان  که طوری   را بلند خواهد کرد به  او بر دریا خواهد بود و آن و عصای.   غراب بر صخره

 خواهد   تو رفع  او از گردن  تو و یوغ  بار او از دوش  خواهد شد که  روز واقع و در آن27 . بود دهکر
  . خواهد شد  گسسته  از فربهی شد و یوغ

از معبر 29 .  خود را گذاشت  اسباب در مکماش و   گذشت  رسید و از مجرون  عیات او به28  
 . فرار کردند  شاؤل  جبعه  و اهل شدند  هراسان مه را  گزیدند، اهل  منزل عبور کردند و در جبع

   فراری مدمینه31!   ده  فقیر گوش  عناتوت  و ای  لیشه ای!  آواز خود فریاد برآور  به  دختر جلیم ای30
   خود را بر جبل کند و دست  می  توقف  امروز در نوب همین32 . گریختند  جیبیم شدند و ساکنان
   قطع ها را با خوف  شاخه  صبایوت  خداوند یهوه اینک33 .سازد  دراز می رشلیم او  و کوه دختر صهیون

   جنگل های و بوته34 هند گردید، خوا  پست  خواهند شد و مرتفعان  بریده خواهد نمود و بلند قدان
  . خواهد افتاد  جباران  دست  به  خواهد شد و لبنان  بریده  آهن به
  

و 2 .  خواهد شکفت هایش  از ریشه ای شاخه ،  آمده بیرون   یسی  از تنه و نهالی11    

   و روح  و قوت  مشورت  و روح  و فهم  حکمت  روح ، یعنی  بر او قرار خواهد گرفتخداوند  روح
 خود   چشم  رؤیت  خواهد بود و موافقخداوند   او در ترس و خوشی3 .خداوند   و ترس معرفت
   را به  مسکینان بلکه4.  نخواهد نمود  تنبیه  خویش  گوشهای  سمع  نخواهد کرد و بر وفق داوری
   را به و جهان.  خواهد نمود  حکم  براستی  مظلومان زمین  جهت  خواهد کرد و به  داوری عدالت
   عدالت و کمربند کمرش5 .  خود خواهد کشت  لبهای  نفخه ه را ب ، شریران  زده  خویش  دهان عصای

  .  امانت  میانشاهد بود و کمربندخو
 و شیر و   خواهد خوابید و گوساله  با بزغاله  و پلنگ  خواهد داشت  سکونت  با بره و گرگ6  
 آنها با  های  خواهد چرید و بچه و گاو با خرس7 . آنها را خواهد راند  کوچک ، و طفل  با هم پرواری

 خواهد   مار بازی  بر سوراخ یرخواره ش و طفل8.  خواهد خورد  گاو کاه  خواهند خوابید و شیر مثل هم
   کوه و در تمامی9 .  خواهد گذاشت  افعی را بر خانه خود   دست  شده کرد و طفل از شیر باز داشته
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   پر خواهد بود مثلخداوند   از معرفت  جهان  نخواهند کرد زیرا که  ضرر و فسادی  من مقدس
  .پوشاند  دریا را می  که آبهایی

ها برپا خواهد شد و   علم قوم  جهت  به  یسی  ریشه  خواهد شد که وز واقع ر و در آن10  
   خواهد گشت  روز واقع و در آن11 .د بود خواه  او با جالل  را خواهند طلبید و سالمتی ها آن امت
 و   از آشور و مصر و فتروس  را که  خویش  قوم  خود را دراز کند تا بقیه  خداوند بار دیگر دست که
  . باشند باز آورد  مانده  دریا باقی های  و از جزیره  و شنعار و حمات  و عیالم شحب

 خواهد کرد، و   را جمع  اسرائیل شدگان ، رانده  برافراشته ها علمی  امت  جهت و به12  
 خواهد شد و   رفع و حسد افرایم13.  خواهد آورد  فراهم  جهان  یهودا را از چهار طرف پراکندگان
   را دشمنی  افرایم بر یهودا حسد نخواهد برد و یهودا افرایم.  خواهند گردید  یهودا منقطع دشمنان

 خواهند   غارت  را با هم  مشرق ، بنی  پریده  فلسطینیان  بر دوش  مغرب  جانب و به14 .نخواهد نمود
و 15 . خواهند کرد ت را اطاع  ایشان ن عمو ، بنی  دراز کرده  و موْآب  خود را بر ادوم و دست. نمود

   بر نهر دراز خواهد کرد، و آن  خود را با باد سوزان ، دست  ساخته  مصر را تباه  دریای  زبانهخداوند
 او   قوم  بقیه  جهت و به16 . عبور خواهد داد  آن  به با کفش را   خواهد زد و مردم  نهرش را با هفت

   در روز بر آمدن  اسرائیل  جهت  به اهد بود، چنانکه خو راهی  باشند، شاه  مانده  از آشور باقی که
  . مصر بود  از زمین ایشان

  

   من  زیرا به گویم  تو را حمد میخداوند  ای «  که  گفت  روز خواهی و در آن12    

 بر او   است  من  خدا نجات اینک2 . دهی  می ، مرا تسلی  شده انیده برگرد ، اما غضبت  بودی غضبناک
» .  است  گردیده  من  و نجات  است  من  و تسبیح  قوت  یهوه زیرا یاه.  ترسید ، نخواهم وده نم توکل

  . خواهید کشید  آب  نجات های  از چشمه  با شادمانی بنابراین3
 او را در   او را بخوانید و اعمال  را حمد گویید و نامخداوند« :   روز خواهید گفت و در آن4  
 بسرایید زیرا خداوند  برای5 .باشد  می  او متعال  اسم یید کهنید و ذکر نما ک ها اعالم  قوم میان

 صدا را   صهیون  ساکنه ای6 .  است  معروف  زمین ی در تمام  و این  است  کرده  عظیم کارهای
  ».  است  تو عظیم  در میان رائیل اس  زیرا قدوس ، بسرای برافراشته
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 برپا   خشک  بر کوه علمی2.  را دید آن  آموص ا ابن اشعی  که  بابل  درباره وحی13    

   مقدسان من3 . شوند  نجبا داخل  درهای  تا به کنید  اشاره  بلند نمایید، با دست  ایشان کنید و آواز به
   جهت ند بهنمای  وجد می  من  در کبریای  را که  آنانی  یعنی  خویش  و شجاعان خود را مأمور داشتم

  ها که  امت  ممالک آواز غوغای.  کثیر  آواز خلق ها مثل  در کوه آواز گروهی4 . مودم ن  دعوت غضبم
 بعید و از   از زمین ایشان5. بیند  می  سان  جنگ کر را برای لش  صبایوت یهوه.  باشند  شده جمع
  ولوله6 .کند   را ویران د تا تمامی جهان خو  غضب  با اسلحهخداوند  یعنی. آیند  می  آسمان های کرانه

   جهت از این7 .آید  می  قادر مطلق  از جانب تی هالک ، مثل  است  نزدیکخداوند روز  کنید زیرا که
، المها و   متحیر شده و ایشان8 .گردد  می  گداخته  مردم  همه شود و دلهای  دستها سست می همه

  بر یکدیگر نظر حیرت. کشند  میزاید درد  می  که  زنی شود، مثل  می  عارض  بر ایشان  زه دردهای
 و   خشم  و شدت  با غضبخداوند روز  اینک9 .باشد ور می  شعله  رویهای ایشان  اندازند و رویهای می

  زیرا که10.  نماید  هالک  را از میانش  سازد و گناهکاران  را ویران آید، تا جهان  می ستمکیشی
   خود تاریک  طلوع  در وقت و آفتاب.  نخواهند داد خود را  روشنایی  و برجهایش  آسمان ستارگان

 را   و شریران  گناه  سبب  را به  مسکون  ربع و من11 . خود را نخواهد تابانید روشنایی  خواهد شد و ماه
   را به ران و تکبر جبا  ساخت  خواهم  را تباه  داد، و غرور متکبران  سزا خواهم  ایشان  عصیان  سبب به

.  گردانید  اوفیر کمیابتر خواهم  را از طالی  و انسان  را از زر خالص و مردم12 .  انداخت زیر خواهم
  در حین.  خواهد شد  خود متحرک  از جای  و زمین  ساخت  خواهم  را متزلزل  آسمان بنابراین13

  . او  خشم  و در روز شدت  صبایوت  یهوه غضب
  و هرکس.  نکند خواهند بود  را جمع  آن  کسی  که ای  و مانند گله  شده  رانده  آهوی و مثل14  

  و هرکه15 . فرار خواهد کرد  خویش  زمین به   خواهد نمود و هر شخص  خود توجه  قوم  سوی به
 نیز   ایشان اطفال16 .شمشیر خواهد افتاد  شود با  گرفته  خواهد شد و هرکه  زده  شود با نیزه یافت

  عصمت  بی  ایشان  شود و زنان  غارت  ایشان های  شوند و خانه انداخته   زمین  به در نظر ایشان
ورند و طال را آ  نمی  حساب  را به  نقره  که  برانگیخت  خواهم  را بر ایشان  مادیان  من اینک17. گردند
ند  نخواه  ترحم  رحم و بر ثمره.  را خرد خواهد کرد  جوانان  ایشان و کمانهای18 .دارند  نمی دوست

 فخر   و زینت  ممالک  جالل  که و بابل19.  نخواهد کرد  شفقت  بر اطفال  ایشان نمود و چشمان
 ابد آباد نخواهد  و تا به20 .اهد شد را خو  و عموره  خدا سدوم  ساختن  واژگون ، مثل  است کلدانیان
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ها   گله  زد و شبانان نخواهند  در آنجا خیمه و اعراب.  نخواهد گردید  مسکون شد و نسال بعد نسل
 از   ایشان های  صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانه  وحوش بلکه21 .را در آنجا نخواهند خوابانید

و 22  خواهند کرد،  در آنجا رقص غوالن خواهد شد و   در آنجا ساکن شترمرغ. بومها پر خواهد شد
   است  نزدیک و زمانشا خواهند زد نما صد  خوش  و گرگها در کوشکهای  ایشان شغالها در قصرهای

  . نخواهد کشید  طول روزهایش  برسد و که
  

 را بار دیگر خواهد برگزید و  اسرائیل ،  فرموده  ترحم  بر یعقوبخداوندزیرا 14    

   ملصق  یعقوب دان، با خان  شده  ملحق و غربا با ایشان.  خواهد داد  آرامی  را در زمینشان ایشان
   اسرائیل و خاندان.  خواهند آورد  خودشان  مکان ، به  را برداشته ها ایشان و قوم2 .خواهند گردید

  و اسیرکنندگان.   خود خواهند ساخت ، مملوک  و کنیزی  بندگی  برایخداوند   را در زمین ایشان
  . خواهند نمود  حکمرانی  خویش ، بر ستمکاران خود را اسیر کرده

دند نها  بر تو می  که  سخت  و بندگی  و اضطرابت را از الم تو خداوند   که و در روزی3  
   آن چگونه:   گفت ، خواهی  زده  بابل  را بر پادشاه  مثل  این که4  خواهد شد  بخشد، واقع خالصی

 را   حاکمان  و چوگان ران شری  عصایخداوند5 ! گردید  فانی  چگونه  جور پیشه  شد و آن ستمکار تمام
 بیحد  با جفای   غضب ها به زد و بر امت  می  متوالی  با صدمه  خشم ها را به  قوم آنکه6 . شکست
. نمایند  می  آواز بلند ترنم اند و به  گردیده  و ساکت  شده  آرام  زمین تمامی7 نمود،  می حکمرانی

  ای  تو خوابیده  که از زمانی«: گویند ، می  شده  تو شادمان  درباره  آزاد لبنان صنوبرها نیز و سروهای8
  ».  است  بر ما برنیامده ای ننده ک قطع

   یعنی  نماید، و مردگان  تو را استقبال  بیایی  تا چون  است  تو متحرک  از زیر برای هاویه9  
   ایشان ها را از کرسیهای  امت  پادشاهان سازد، و جمیع  تو بیدار می  را برای  زمین  بزرگان جمیع
 و مانند ما  ای شده   ما ضعیف آیا تو نیز مثل«: گویند ، می  کرده  اینها تو را خطاب جمیع10. دارد برمی

  کرمها زیر تو گسترانیده.   است  فرود شده  هاویه  تو به  بربطهای  تو و صدای جالل11 »؟ ای گردیده
  .پوشانند  و مورها تو را می شده

  ونه چگ ساختی  می ها را ذلیل  امت  که ؟ ای ای  افتاده  از آسمان  چگونه  دختر صبح  زهره ای12  
 خود را  ، کرسی  صعود نموده  آسمان به«:  گفتی  خود می و تو در دل13 ؟ ای  شده  افکنده  زمین به
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  باالی14 .نمود   خواهم  جلوس  شمال  در اطراف  اجتماع ، و بر کوه  افراشت  خدا خواهم  ستارگان باالی
 فرود   حفره  اسفلهای  به  هاویه  به لکن15 ». شد  خواهم  اعلی  حضرت ، مثل د کرده ابرها صعو بلندیهای
  . شد خواهی

   آن آیا این«:  ، خواهند گفت  نموده  و در تو تأمل  دوخته  تو را بینند بر تو چشم  که آنانی16  
   را ویران کون مس  ربع که17 ؟ ساخت  می  را مرتعش  و ممالک ل را متزلز  جهان  که مرد است

  »کرد؟  رها نمی  ایشان های  خانه  خود را به  و اسیران ساخت  می  را منهدم نمود و شهرهایش می
اما تو از قبر خود 19 .خوابند  می  خود با جالل ر خانه د ها جمیعا هر یک  امت  پادشاهان همه18 

 باشند،   شده  با شمشیر زده  که گانی کشت  و مانند لباس  مکروه  شاخه  و مثل شوی  می  افکنده بیرون
 بود   متحد نخواهی  در دفن با ایشان20 .  شده  پایمال  الشه روند و مثل  فرو می  حفره  سنگهای  به که

 ابد مذکور نخواهند   تا به ن شریرا ذریت.  ای  را کشته  خویش ، قوم  کرده  خود را ویران  زمین چونکه
   برنخیزند و در زمین  را مهیا سازید، تا ایشان  قتل  ایشان  پدران  گناه بب س  به  پسرانش برای21 .شد

  . را از شهرها پر نسازند  مسکون  ربع  ننمایند و روی تصرف
  اسـم«: گوید  میخداوندو » .  برخاست  خواهم  ضدایشان  به من«: گوید  می  صبایوت و یهوه22  
 خارپشتها و   را نصیب و آن23 .  ساخت  خواهـم  منقطـع ـلز باب را ا  و ذریـت  را و نسـل و بقیـه

  .گوید  می  صبایوت یهوه» .  رفت  خواهم  هالکت  را با جاروب  گردانیـد و آن  خواهـم  آب خالبهـای
   واقع  همچنان ام  قصد نموده  که  طوری یقینا به«: گوید ، می  خورده  قسم  صبایوت یهوه24  

  و آشور را در زمین25 .  خواهد گشت  بجا آورده  همچنان ام  تقدیر کرده  که ی نهج و به. خواهد شد
،   شده  رفع  او از ایشان و یوغ.  کرد  خواهم  پایمال  خویش  و او را بر کوههای  شکست  خواهم خودم
.   است ن، ای  مقدر گشته  بر تمامی زمین  که تقدیری26» . خواهد شد  برداشته  ایشان  از گردن بار وی
،   است  تقدیر نموده  صبایوت  یهوه زیرا که27 .  است ، همین ها دراز شده  امت  بر جمیع  که و دستی

 را   آن  که  کیست  پس  است  دراز شده  که  اوست  گرداند؟ و دست  را باطل  آن  که  کیست پس
  برگرداند؟

 از   مکن  شادی  فلسطین  جمیع ای29 : شد  نازل  وحی  مرد این پادشاه آحاز   که در سالی28  
  آید و نتیجه  می  بیرون  مار افعی  از ریشه زیرا که.   است  شده زد شکسته  تو را می  که  عصایی اینکه
 در   خواهند چرید و فقیران  مسکینان زادگان و نخست30 . خواهد بود  پرنده  آتشین ژدهایاو ا

 خواهند   تو مقتول  ماندگان  و باقی  کشت  خواهم ا با قحطی تو ر و ریشه.  خواهند خوابید اطمینان
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زیرا .  شد  خواهی  تو گداخته  تمامی فلسطین ای!  شهر فریاد برآور و ای!  نما  ولوله  دروازه ای31. شد
 ها  امت  رسوالن  به پس32 . دور نخواهد افتاد  کسی  وی فوفآید و از ص  دود می  شمال  از طرف که
   پناه  در آن  وی  قوم  و مسکینان  است  را بنیاد نهاده  صهیونخداوند  اینکه«:  شود  داده  جواب چه

  ».خواهند برد
  

؛   است  شده  و هالک  خراب  عار موآب  در شبی زیرا که:   موآب  درباره وحی15    

   جهت  بلند به های  مکان  به  و دیبون  بتکده به2 .  است  شده  و هالک  خراب  موآب قیر زیرا در شبی
 و   است  گری  از ایشان بر سر هریکی. کند  می  نبو و میدبا ولوله  برای موآب. اند  برآمده گریستن

  بندند و بر پشت  می  پالس  خود کمر خود را به های در کوچه3 .  است  شده  تراشیده  همه یشهایر
 فریاد   و الْعاله بونو حش4 .ریزد کها مینماید و اش  می لوله و  خود هرکس بامها و در چهارسوهای

  کنند و جان  می  ناله  موآب  مسلحان بنابراین. شود  می  مسموع تا یاهص آواز ایشان. آورند برمی
  .لرزد  می  در ایشان ایشان

   صوغر و عجلت شلشیا نعره  تا به فراریانش. آورد  فریاد برمی  موآب  جهت  به  من دل5  
   هالکت صدای   حورونایم  از راه زیرا که. آیند  برمی  با گریه  فراز لوحیت  به  ایشان زنند زیرا که می

 چیز  یچ و ه  شده  تلف  و گیاه  خشکیده  علف ، چونکه  شده  خراب  نمریم  آبهای زیرا که6 .آورند برمی
   خود را بر وادی های هاند و اندوخت  نموده  تحصیل  را که  دولتی بنابراین7 .  است  نمانده سبز باقی
   و ولوله  تا اجالیم  ایشان  و ولوله  نموده  را احاطه  حدود موآب  فریاد ایشان زیرا که8 .برند بیدها می

)  بالیای (  بر دیمون  زانرو که  پر شده  از خون  دیمون  آبهای چونکه9 .  است  رسیده  تا بئر ایلیم شانای
  ).  گماشت خواهم (  زمینش  و بر بقیه  موآب را بر فراریان   شیری  آورد یعنی زیاد خواهم

  

 دختر   کوه  به  بیابان  بسوی  از سالع  است  زمین  حاکم  خراج ها را که بره16    

   نزد معبرهای  شده  ترک  و مانند آشیانه  آواره  مرغان  مثل  موآب و دختران2 . بفرستید یونصه
   شب  ظهر مثل  خود را در وقت  را بجا آورید، و سایه ید و انصاف بده مشورت3 . خواهند شد ارنون

   من شدگان  رانده  بگذار که  موآب ای4 . منما  را تسلیم  فراریان و  کن  را پنهان  شدگان رانده.  بگردان
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شود و   نابود می زیرا ظالم.   باش گاه  پناه کننده  تاراج  از روی  ایشان و برای. نزد تو مأوا گزینند
 استوار خواهد   رحمت  به و کرسی5.  خواهد شد  تلف ستمکار از زمینگردد و   می  تمام کننده تاراج
 را بطلبد و   کند و انصاف  داوری  که  داود خواهد نشست  در خیمه  بر آن  راستی  به  و کسی گشت

  . نماید  تعجیل  عدالت  جهت به
.   است  و فخر او باطل  او را شنیدیم  کبر و خشم تکبر و خیالء و  و بسیاری غرور موآب6  

   جهت به. نمایند  می  ولوله  ایشان کند و تمامی  می  ولوله  موآب  جهت  به  موآب  سبب بدین7
 و   حشبون های  مزرعه زیرا که8 .شود  می  مضروب  بالکل  زیرا کهکنید  می  ناله  قیر حارست بنیادهای
 بود و در   یعزیر رسیده آنها تا به. را شکستند ها تاکهایش  امت  و سروران شد  پژمرده  سبمه موهای
   به  مو سبمه  برای بنابراین9 . گذشت ، از دریا می  منتشر شده هایش شد و شاخه  می  پراکنده بیابان
زیرا    ساخت  خواهم  خود سیراب  شما را با اشکهای  و العاله  حشبون ای.   گریست یعزیر خواهم گریه
 شد و در   از بستانها برداشته  و ابتهاج شادی10.   است  افتاده  گلبانگ ها و انگورهایت  بر میوه که

  صدای. کند  نمی  را در چرخشتها پایمال  شراب  نخواهد بود و کسی  و آواز شادمانی تاکستانها ترنم
  زند و بطن  صدا می  موآب  جهت  به  بربط  مثل  من لهذا احشای11.   گردانیدم  را خاموش شادمانی

 کند   را خسته ، خویشتن  بلند خود حاضر شده  در مکان  موآب  که و هنگامی12 . قیر حارس  برای من
  . نخواهد شد  دعا بیاید کامیاب  خود برای  مقدس  مکان و به

 خداوند  ناآلاما 14 .  است  گفته  قدیم  از زمان وآب م درباره خداوند که   کالمی  است این13  
 کثیر   جماعت  با تمامی  موآب  مزدور، جالل  سالهای  مثل  سال  بعد از سه گوید که ، می  نموده تکلم

  . خواهند گردید قوت  و بی  بسیار کم  آن او محقر خواهد شد و بقیه
  

  شود و توده  می  شهرها برداشته  از میان  دمشق اینک:   دمشق  درباره وحی17    

ها خواهد بود و   گله  خوابیدن  جهت شود و به  می  عروعیر متروک شهرهای2. واهد گردید خ خراب
   و از بقیه  از دمشق  خواهد شد و سلطنت  تلف و حصار از افرایم3.  آنها را نخواهد ترسانید کسی
 روز   در آنو4 .گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه ه خواهند بود زیرا ک اسرائیل  بنی  جالل و مثل.  ارام

   خواهد بود که و چنان5 .گردد  می  تبدیل  الغری  به سدش ج شود و فربهی  می  ضعیف  یعقوب جالل
 در   که  وقتی و خواهد بود مثل. ها را درو کند  سنبله  ایشان  کنند و دستهای  را جمع  زرع دروگران
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 را   زیتون  که  وقتی  ماند و مثل اقی ب  چند در آن های و خوشه6 .ها را بچینند  سنبله  رفایم ادیو
.  ماند  باقی  بارور آن های  بر شاخچه  دانه  بلند و چهار یا پنج  بر سر شاخه  دانه  دو یا سه بتکانند که

  .گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه
   قدوس  بسوی  خود نظر خواهد کرد و چشمانش  آفریننده  بسوی  روز انسان در آن7  
 نظر نخواهد کرد   است  خود ساخته  دستهای  به  که هایی  مذبح و بسوی8 .  خواهد نگریست یلاسرائ
  .  نخواهد نگریست  آفتاب  و بتهای  اشیریم  یعنی  بنا نموده  خویش  با انگشتهای  آنچه و به

هد  خوا  بلند است  یا بر کوه  در جنگل  که هایی  خرابه  مثل  حصینش  روز شهرهای در آن9  
 خود را   نجات  خدای چونکه10 . خواهد شد  واگذاشتند و ویران لاسرائی  آنها را از حضور بنی شد که
   خواهی  دلپذیر غرس  نهالهای ، بنابراین  یاد نیاوردی  را به  خویش  قوت  و صخره  کردی فراموش
 داد و   را نمو خواهی  آن، نمایی  می  غرس  که در روزی11 .  کاشت  را خواهی  غریب های لمهنمود و ق
   و حزن  مهلک  در روز آفت  آورد، اما محصولش  خواهی  شکوفه  مزروع خود را بهدر صبح

  . ناپذیر بر باد خواهد رفت عالج
   طوایفی نمایند، و خروش  می  دریا شورش  شورش  مثل  بسیار که های  قوم  بر شورش وای12  

خروشند،   بسیار می  آبهای  خروش  مثل طوایف13. کنند  می ش زورآور خرو  آبهای  خروش  مثل که
   کوهها در برابر باد رانده  کاه  و مثل  دور خواهند گریخت  جای  خواهد کرد و به  را عتاب اما ایشان

 نابود   از صبح  و قبل  است  خوف  اینک  شام در وقت14 .گردباد  غبار در برابر خواهند شد و مثل
  .  است  ما همین  نمایندگان  غارت  ما و حصه کنندگان  تاراج بنصی. شوند می
  

   کوش  نهرهای  طرف  آن  به  که  آواز بالها است  در آن  که  بر زمینی وای18    

   رسوالن ای: گوید فرستد و می  آبها می  بر روی  بردی  دریا و در کشتیهای  به و ایلچیان2. باشد می
   امت اند یعنی  بوده  مهیب  تا کنون  از ابتدایش  که ، نزد قومی لند قد و براق ب تیزرو بروید نزد امت

 و   مسکون  ربع  ساکنان  تمامی ای3 .کند  می  را تقسیم  ایشان  زمین نهرها  که  کننده زورآور و پایمال
 زیرا4 . شود بشنوید  کرنا نواخته و چون بر کوهها بلند گردد بنگرید   علمی ، چون  جهان سکنه

  مثل.  نمود  خود نظر خواهم  آرامید و از مکان  خواهم  من  که  است  گفته  چنین  من  بهخداوند
   که  از حصاد وقتی زیرا قبل5.  حصاد  دار در حرارت  ابر شبنم  و مثل  بر نباتات  صاف گرمای
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الها را ها خواهد برید و نه  ارهها را با  گردد او شاخه ، مبدل  انگور رسیده  به  شود و گل  تمام شکوفه
.  خواهد شد  واگذاشته  زمین  کوهها و وحوش  شکاری  مرغان  برای و همه6 . دور خواهد افکند بریده

 را بر آنها  تان زمس  زمین  وحوش  را بر آنها بسر خواهند برد و جمیع  تابستان  شکاری و مرغان
   که  و از قومی  بلند قد و براق  از قوم  صبایوت  یهوه ای بر ای  هدیه  زمان و در آن7 .خواهند گذرانید

   را تقسیم  ایشان  نهرها زمین  که  کننده  زورآور و پایمال  و از امتی  است  مهیب  تا کنون از ابتدایش
  . خواهد شد  آورده  صهیون  کوه  به  یعنی  صبایوت  یهوه  اسم  مکان کند، به می
  

آید و   مصر می ، به  بر ابر تیزرو سوار شدهخداوند  اینک:  مصر  درباره وحی19    

و 2 . خواهد شد  گداخته  ایشان ندرون در ا  مصریان  خواهد لرزید و دلهای  مصر از حضور وی بتهای
 و شهر   خویش  با همسایه برادر با برادر خود و همسایه.   برانگیخت  خواهم  را بر مصریان مصریان
 را  ، مشورتش  شده  افسرده  مصر در اندرونش و روح3 . خواهند نمود ور جنگ کشور با کشبا شهر و

 . خواهند نمود  سؤال  و جادوگران  اجنه  و صاحبان  از بتها و فالگیران  گردانید و ایشان  خواهم باطل
  نی حکمرا  زورآور بر ایشان  نمود و پادشاه  خواهم  تسلیم کیش  ستم  آقای  دست  را به و مصریان4

  .گوید  می  چنین  صبایوت خداوند یهوه. خواهد کرد
،   شده و نهرها متعفن6.  خواهد گردید  و خشک ، نهر خراب  شده کم)  نیل( از دریا  و آب5  
 و   بر کنار نیل  که و مرغزاری7 . خواهد شد  و بوریا پژمرده و نیخشکد   می  شده  ماصور کم جویهای
  و ماهی8 . و نابود خواهد گردید  شده انده و ر  خشک  نیل های مزرعه   و همه  است  نیل بر دهنه
   بر روی  دام  که کنند و آنانی  می  اندازند زاری  نیل  به  قالب  که  آنانی گیرند و همه  می  ماتم گیران
   سفید خجل  پارچه ان و بافندگ  زده  شانه  کتان و عامالن9.  خواهند شد  گسترانند افسرده آب

  . خواهند شد  دل  رنجیده  مزدوران  و جمیع  او ساییده و ارکان10 .خواهند شد
   وحشی  دانشمند فرعون  مشیران شوند و مشورت  می  احمق  بالکل  صوعن سروران11  

  پس12.  باشم  می  قدیم  پسر پادشاهان پسر حکما و  من گویید که  می  فرعون  به  چگونه پس. گردد می
 تقدیر   مصر چه  درباره  صبایوت  یهوه  دهند و بدانند که  تو را اطالع و کجایند تا ایشان ت حکیمان
   زاویه  سنگ  که اند و آنانی  خورده  فریب  نوف  و سروران  شده  ابله  صوعن سروران13 ؟  است نموده
   که  است  آمیخته  آن  در وسط  خیرگی  روحخداوندو 14. اند  کرده  را گمراه  مصر هستند آن اسباط
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 و  د افتان خو  در قی  که  مستان اند، مثل  کرده  گمراه  ایشان  کارهای  را در همه  مصریان ایشان
  . یا بوریا بکند  نخل  سر یا دم  نخواهد ماند که  را کاری و مصریان15 .روند  می  راه خیزان

 را بر   آن  که  صبایوت  یهوه ست د باشند و از حرکت  می  زنان  مصر مثل  روز اهل در آن16  
 مصر خواهد   خوف  یهودا باعث و زمین17.  خواهند شد  و هراسان آورد لرزان  می  حرکت مصر به
 مقدر   بر آن بایوت ص  یهوه  که  تقدیری  سبب  را بشنود خواهد ترسید به  ذکر آن  هرکه شد که
   صبایوت  یهوه ، برای  شده  متکلم  کنعان  زبان به مصر   شهر در زمین  روز پنج در آن18 .  است نموده
  . خواهد شد  نامیده  شهر هالکت  خواهند خورد و یکی قسم

   برای  نزد حدودش  مصر و ستونی  زمین  در میانخداوند   برای  روز مذبحی در آن19  
  زیرا که.  خواهد بود مصر  در زمین  صبایوت  یهوه  برای  و شهادتی  آیتی و آن20 .خواهد بودخداوند 

   و حمایت  دهنده  خواهد نمود و او نجات  استغاثه  خویش  جفاکنندگان  سبب  بهخداوندنزد 
   معروف  بر مصریانخداوندو 21 . را خواهد رهانید رستاد و ایشان خواهد ف  ایشان  برای ای کننده

   و هدایا او را عبادت ذبایح و با   را خواهند شناختخداوند   روز مصریان خواهد شد و در آن
 را خواهد زد و   مصریانخداوندو 22 . را وفا خواهند نمود ، آن  کرده نذرخداوند  خواهند کرد و برای

، شفا   نموده  را اجابت  نمایند ایشان  بازگشتخداوند   بسوی  شفا خواهد داد زیرا چون  زدن به
  .خواهد داد

 آشور   به  مصر و مصریان  به  آشور خواهد بود و آشوریان  از مصر به  روز شاهراهی در آن23  
 مصر و آشور   سوم  روز اسرائیل در آن24 . خواهند نمود  عبادت با آشوریان   و مصریان خواهند رفت

   داده  آنها را برکت  صبایوت  یهوه زیرا که25 . خواهند بود  برکت  جهان ر میانخواهد شد و آنها د
  . باشند  مبارک  اسرائیل  من  آشور و میراث  من  دست  مصر و صنعت من   قوم خواهد گفت

  

شور او را  آ  پادشاه  سرجون  که  اشدود آمد هنگامی  به  ترتان  که در سالی20    

   آموص  اشعیا ابن  واسطه  بهخداوند   وقت در آن2.   را گرفت ، آن  کرده دود جنگ با اش فرستاد، پس
  و او چنین» .  کن  خود بیرون  را از پای  را از کمر خود بگشا و نعلین برو و پالس«:  ، گفت  نموده تکلم
  . رفت  می  راه  و پا برهنه ، عریان کرده
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   تا آیتی  است  رفته  راه  و پا برهنه  عریان  سال  اشعیا سه  من  بنده چنانکه«:  گفتخداوند  و3  
   کوش  مصر و جالء وطنان  آشور اسیران  طور پادشاه مانبه4  باشد،  مصر و کوش  درباره و عالمتی

  و ایشان5 .صر باشد م  خواهد برد تا رسوایی  سرین  و مکشوف  و پابرهنه  عریان  وپیران را از جوانان
.  خواهند شد  و خجل  باشد مضطرب  فخر ایشان  و مصر که  است  ایشان  ملجای  که  کوش  سبب به
   فرار کردیم  آن  به  اعانت  برای  ما که  ملجای اینک:   روز خواهند گفت  در آن ل ساح  این و ساکنان6

  »؟  یافت  خواهیم  نجات  ما چگونه ، پس  است  شده  چنین  یابیم  آشور نجات  پادشاه تا از دست
  

 از  یابان نیز از ب آید، این  می  گردباد در جنوب چنانکه : بحر  بیابان  درباره وحی21    

کند و   می  خیانت  پیشه ، خیانت  است  شده  منکشف  من  برای  سخت رؤیای2 .آید  می  هولناک زمین
   را ساکت  آن  ناله تمام.  نما  محاصره  مدیان  و ای  برآی  عیالم ای. نماید  می  تاراج  کننده تاراج

  . گردانیدم
زاید مرا   می  که  درد زنی  مثل زه و درد   است  درد پر شده  از شدت  کمر من  جهت از این3  
  دل4 .  ببینم توانم  نمی  که شوم  می ، مدهوش  بشنوم توانم  نمی  که خورم  می  و تاب پیچ.   است درگرفته

 را  سفره5 .  است  ساخته  مبدل  خوف  به یم مرا برا  لذت او شب.  مرا ترسانید طپید و هیبت  می من
 برخیزید و سپرها   سروران ای. باشند  می  مشغول  و شرب  اکل  به انیده را گستر  و فرش مهیا ساخته

  . بمالید را روغن
   بیند اعالم  را که  تا آنچه  را قرار بده بان برو و دیده«:   است  گفته  چنین  من زیرا خداوند به6  
   تمام  دقت  به د آنگاه را بین  شتران  و فوج  االغان  و فوج  جفت  جفت  سواران  فوج و چون7. نماید
  ». بنماید توجه

   شب  و تمامی ام  ایستاده  دائما در روز بر محرس  آقا من ای «  شیر صدا زد که  او مثل پس8  
آیند و او مزید   می  جفت  جفت  و سواران  مردان  فوج و اینک9 . باشم  خود برقرار می بانگاه دهبر دی
  ».اند  شکسته  را بر زمین  خدایانش  تراشیده های  تمثال  و تمامی  است  افتاد افتاده بابل:  ، گفت کرده

   شنیدم  اسرائیل  خدای  صبایوت  از یهوه  آنچه  من  خرمن  محصول  و ای  من  شده  کوفته ای10  
  . نمایم  می  شما اعالم به
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 خبر؟   چه  از شب انب  دیده ای « کند که  ندا می  من  از سعیر به کسی :  دومه  درباره وحی11  
  اگر پرسیدن.  نیز آید و شام  می صبح « گوید که  می بان دیده12»  خبر؟  چه  از شب بان  دیده ای
  ».، بیایید  نموده خواهید بپرسید و بازگشت می

   زمین  ساکنان ای14 . کنید  منزل  عرب  در جنگل نیان ددا های  قافله ای:   عرب  درباره وحی13  
   ایشان زیرا که15.  شوید  پذیره  ایشان  خوراک به را   کنید و فراریان  استقبال  آب  را به گانتیما تشن

  .  جنگ  و از سختی  شده  زه  و کمان کنند، از شمشیر برهنه از شمشیرها فرار می
  مامی شوکت، ت  مزدوران  سالهای  موافق  بعد از یکسال  است  گفته  من  خداوند به زانرو که16  

   یهوه  خواهد شد چونکه  قیدار قلیل  بنی  و جباران  تیراندازان  شماره و بقیه17 . خواهد شد قیدار تلف
  .  است  را گفته  این  اسرائیل خدای

  

   که ای2 ؟  بر بامها برآمدی کلیه  شد که  تو را چه ناآل:  رؤیا  وادی  درباره وحی22    

 شمشیر نیستند و در   کشته کشتگانت!  مفتخر  قریه  و ای شهر پرغوغا  و ای پر از شورشها هستی
  همگانی.  اسیر گشتند  تیراندازان  گریختند و بدون  با هم  سرورانت جمیع3. اند  نشده  هالک جنگ
 نظر خود را   گفتم بنابراین4.  دور فرار کردند  جای دند و به اسیر گردی  شدند با هم  در تو یافت که

   الحاح  دختر قومم  خرابی  درباره  من  تسلی برای.  کنم  می  گریه  با تلخی  زیرا که بگردانید از من
  .مکنید

.  رؤیا دارد  در وادی ای  و پریشانی  و پایمالی  روز آشفتگی  صبایوت زیرا خداوند یهوه5  
 و   مردان واج با اف و عیالم6. رسد  کوهها می  تا به  استغاثه سازند و صدای  می دیوارها را منهدم

ها   از ارابه  بهترینت و وادیهای7 ،  است  نموده  قیر سپر را مکشوف و  است  را برداشته  ترکش سواران
شود و در   می  یهودا برداشته و پوشش8 نمایند؛  می آرایی  صف هایت وازه در  پیش ، سواران پر شده

 بسیارند خواهید دید   شهر داود را که های خنهو ر9  خواهید کرد؛  نگاه  جنگل  خانه  اسلحه  روز به آن
  ها را به  را خواهید شمرد و خانه  اورشلیم های و خانه10  خواهید نمود؛  را جمع  تحتانی ه برک و آب
   قدیم  برکه  آب  برای  دو دیوار حوضی و درمیان11 . خواهید نمود  دیوارها خراب ندی حصارب جهت

   است  ساخته  پیشین  را از ایام  آن  آنکه  و به  نخواهید نگریست  آن  صانع  اما به خواهید ساخت
 و   کردن  و ماتم  گریستن به) شما را (  صبایوت  روز خداوند یهوه و در آن12 . نخواهید شد نگران
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   کردن  و ذبح  گاوان  و کشتن  و خوشی  شادمانی و اینک13 . خواهد خواند  پالس مو و پوشیدن  کندن
 فردا   زیرا که نوشیم و ب  بخوریم  خواهد بود که  شراب  و نوشیدن  گوشت  و خوردن سفندانگو
   شما تا بمیرید هرگز کفاره  گناه  این  که  است  کرده  اعالم  من  در گوش  صبایوت و یهوه14 . میریم می

  .  است  را گفته  این  صبایوت وهخداوند یه. نخواهد شد
  نه ناظر خا  شبنا که دار یعنی  خزانه برو و نزد این«: گوید  می  چنین یوت صبا خداوند یهوه15  
 در اینجا   که  را داری  و در اینجا که  کار است تو را در اینجا چه16 : او بگو  شو و به  داخل است
  یشتن خو  برای  و مسکنی کنی  بلند می  قبر خود را در مکان  که  کسی ؟ ای ای  خود کنده  برای قبری

  ». تراشی  می در صخره
و 18 . تو را خواهد پوشانید ه و البت  تو را دور خواهد انداخت  البتهخداوند مرد،   ای اینک17  

   تو را خواهد افکند و در آنجا خواهی  وسیع  زمین  خواهد پیچید و به  سخت گوی  تو را مثل البته
   خواهم و تو را از منصبت19.  خواهد شد  آقایت  خانه رسوایی تو   شوکت های مرد و در آنجا ارابه

  . شد  خواهی  زیر افکنده  به راند و از مکانت
و 21.  نمود  خواهم  حلقیا را دعوت  بن  الیاقیم  خویش  بنده  خواهد شد که  روز واقع و در آن20  
   او خواهم  دست  را به و اقتدار تو  ساخت  خواهم  محکم  کمربندت  به  ساخته  تو ملبس  جامه او را به

   وی  داود را بر دوش و کلید خانه22 . یهودا را پدر خواهد بود خاندان و   اورشلیم داد و او ساکنان
و او را در 23 . نخواهد گشاد  ببندد، احدی  چون و  نخواهد بست  بگشاید احدی  نهاد و چون خواهم
و تمامی 24 . خواهد بود  جالل  پدر خود کرسی  خاندان  و برای  دوخت  خواهم  میخ  مثل  محکم جای
 تنگها  ها تا ظروف  کاسه  را از ظروف  کوچک  ظروف  را از اوالد و احفاد و همه  پدرش  خاندان جالل

  . بر او خواهند آویخت
،   شده  دوخته  محکم  در مکان  که  میخی  روز آن  در آن گوید که  می  صبایوت و یهوه25  
 خواهد شد زیرا  ، تلف  است  بر آن  که ، خواهد افتاد و باری  شده ردید و قطع خواهد گ متحرک
  .  است  را گفته  اینخداوند

  

   خراب  بحدی  نمایید زیرا که  ولوله  ترشیش  کشتیهای  صور ای  درباره وحی23    

  ای2 .  است  رسیده ایشان   خبر به یم کت از زمین.   مانده  باقی  مدخلی  و نه ای  خانه  نه  که  است شده
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و 3 . گیرید ماند، آرا کنند تو را پر ساخته  از دریا عبور می  که  صیدون  تاجران  که  ساحل ساکنان
  ها شده  امت  گاه و تجارت ا بود، پس  بسیار می  بر آبهای  شیحور و حصاد نیل  او از محصول دخل
 و  ام  نکشیده گوید درد زه ، می  شده  دریا متکلم قلعه   دریا یعنی  شو زیرا که  خجل  صیدون ای4 . است

 مصر برسد، از   خبر به  این چون5 . ام  نکرده  تربیت را  و دوشیزگان ام  را نپرورده  و جوانان ام نزاییده
  . خواهند شد اخبار صور بسیار دردناک

   شهر مفتخر شما است ینآیا ا7 . نمایید  بگذرید و ولوله ترشیش   دریا به  ساحل  ساکنان ای6  
  در آنجا مأوا گزیند؟، تا  دور برده  جای  او را به  و پایهایش  است  بوده  سلف  و از ایام  قدیمی که

 او   و بازرگانان  سروران  تجار وی  که بخش  شهر تاج  صور آن  قصد را درباره  این  که کیست8
 را   جالل  تا تکبر تمامی  است  قصد را نموده  این وت صبای یهوه9 ؟  است اند نموده  بوده  جهان ایشرف

  . را محقر نماید  جهان  شرفای خوار سازد و جمیع
 .  تو نیست  بند برای  دیگر هیچ  بگذر زیرا که  نیل  خود مثل  از زمین  دختر ترشیش ای10  

 امر   کنعان  دربارهندخداو.   است  ساخته ، مملکتها را متحرک  خود را بر دریا دراز کرده او دست11
 دختر   و ای  رسیده  ستم  دوشیزه ای:   است و گفته12 . نمایند  را خراب هایش  تا قلعه  است فرموده
 تو نخواهد   برای  نیز راحت بگذر؛ اما در آنجا  کتیم ، به برخاسته.  شد  دیگر مفتخر نخواهی صیدون

.  بنیاد نهاد  صحرانشینان  جهت  را به  و آشور آن نبودند  قومی  که  کلدانیان  زمین اینک13 .بود
.   خواهند ساخت  مبدل  خرابی  را به  و آن  را منهدم  آن ، قصرهای  خود را افراشته  منجنیقهای ایشان

  .  است  شده  شما خراب  قلعه  نمایید زیرا که  ولْوله  ترشیش  کشتیهای ای14
 خواهد  ، فراموش  پادشاه  یک  ایام  مثل ، هفتاد سال صور  خواهد شد که  روز واقع و در آن15  

   شده  فراموش  زانیه ای16 . خواهد بود  سرود زانیه مثل صور   برای  هفتاد سال شد؛ و بعد از انقضای
 .  شوی  یاد آورده  تا به  بخوان بسیار  بنواز و سرودهای خوش.  نما ، در شهر گردش  را گرفته بربط

   اجرت  از صور تفقد خواهد نمود و بهخداوندشود که   می  واقع  هفتاد سال ایو بعد از انقض17
 و  و تجارت18 . زنا خواهد نمود  است  زمین روی بر   که  جهان  ممالک  با جمیع  برگشته خویش
   درگاه  مقربان  برای  تجارتش  نخواهد شد بلکه اندوخته  و  ذخیره  شده  وقفخداوند   برای  آن اجرت
  . فاخر بپوشند  بخورند و لباس  سیری  خواهد بود تا بهخداوند
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،   ساخته  را واژگون کند، و آن می   و ویران  را خالی  زمینخداوند  اینک24    

   کنیز، مثل  و مثل  آقایش ، مثل  بنده  و مثل  کاهن ، مثل  قوم و مثل2 .سازد  می  را پراکنده ساکنانش
 سودخوار،   و مثل  گیرنده  قرض ، مثل  دهنده  قرض  و مثل  فروشنده  مثل،  مشتری  و مثل خاتونش

   سخن  اینخداوند  خواهد شد زیرا  غارت  و بالکل  خالی  بالکل و زمین3 .اهد بود خو  سود دهنده مثل
گردد،   می  و پژمرده  کاهیده  مسکون ربع. شود  می کند و پژمرده  می  ماتم زمین4 .  است را گفته
 تجاوز   از شرایع شود زیرا که  می  ملوث  زیر ساکنانش زمین5 .شوند  می  کاهیده  زمین  اهل انشریف
 را فانی کرده  ن، جها بنابراین لعنت6. اند  را شکسته  و عهد جاودانی  کرده  را تبدیل  و فرایض نموده

   باقی ، بسیار کم  مردماناند و  شده  سوخته  زمین لهذا ساکنان. اند  سزا یافته است و ساکنانش
 .کشند  می  آه  شاددالن  و تمامیگردد  می گیرد و مو کاهیده  می  انگور ماتم شیره7. اند مانده

  شراب9 . خواهد شد  بربطها ساکت شادمانی و   باطل کنندگان ، آواز عشرت  شده  دفها تلف شادمانی8
   منهدم  خرابه قریه10 . خواهد شد  تلخ دگانش نوشن برای  را با سرودها نخواهند آشامید و مسکرات

 در   شراب  برای غوغایی11 . نتواند شد  آن  داخل  کسی گردد که  می  بسته شود و هر خانه می
 در شهر  ویرانی12 .  است  شده  رفع  و سرور زمین ه گردید  تاریک  شادمانی هرگونه.  ها است کوچه
  هایش  قوم  در میان  زمین  در وسط زیرا که13 .  است  خرد شده کت هال  به هایش  و دروازه  است باقی
  .ماند  می  انگور باقی  بعد از چیدن  که هایی  و مانند خوشه  زیتون  تکانیدن  خواهد شد مثل چنین

 از دریا صدا خداوند   کبریایی  خواهند نمود و درباره ، ترنم  آواز خود را بلند کرده اینان14  
  های زیره را در ج  اسرائیل  خدای  یهوه  و نام  را در بالد مشرقخداوند  جهت از این15 .خواهند زد

وا :  اما گفتم.  باد  را جالل  عادالن  که  سرودها را شنیدیم  زمین از کرانهای16 .دریا تمجید نمایید
   خیانت  شدت  به انکار ، خیانت  ورزیده  خیانت کاران خیانت!   بر من حسرتا، وا حسرتا، وای

 از آواز   هرکه  خواهد شد که و واقع18 .  بر تو است  و دام  و حفره  ترس  زمین  ساکن ای17 .اند ورزیده
   خواهد شد زیرا که  برآید گرفتار دام  حفره  از میان  خواهد افتاد و هر که  حفره  بگریزد به ترس
  زمین.   منکسر شده  بالکل زمین19. باشد  می ل متزلز  زمین ساسهای و ا  باز شده  علیین های روزنه

   و خیزان  افتان  مستان  مثل زمین20 .  است  گشته  متحرک  شدت  به ین و زم  پاشیده تماما از هم
   که  است  افتاده پس.   است  سنگین  بر آن  و گناهش  متحرک  و راست  چپ  به بان  سایه  و مثل است

  . بار دیگر نخواهد برخاست
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 و   بلند ایشان  را بر مکان  شریفان گروهخداوند     خواهد شد که  روز واقع و در آن21  
 خواهنـد شـد   جمع  در چاه  اسیران  مثل و ایشان22 . سـزا خواهد داد  را بر زمیـن ن زمیـ پادشاهان

  و مـاه23 . شد خواهند  طلبیده سیار، ایشان ب  خواهند گردید و بعد از روزهای  بسته و در زندان
   و به  و در اورشلیم  صهیون  در کوه  صبایوت  یهـوه  زیرا که  رسوا خواهـد گشت  و آفتاب خجـل

  . خواهد نمود  سلطنت ، با جالل  خویش حضور مشایخ
  

 تو را حمد   و نام خوانم  می  تو را تسبیح ؛ پس  هستی  من ، تو خدای  یهوه ای25    

   شهری چونکه2.   است  و راستی  تو امانت قدیم   و تقدیرهای ای  کرده عجیب  ، زیرا کارهای گویم می
.  شهر نباشد و هرگز بنا نگردد  را که  و قصر غریبان ای  گردانیده  را خرابه  حصین  و قریه را توده

. ید از تو خواهند ترس  پیشه  ستم های  امت نمایند و قریه ، تو را تمجید می  عظیم  قوم بنابراین3
 و   و ملجا از طوفان  بودی  قلعه  ایشان  تنگی  در حین  مسکینان  جهت  و به  قلعه  فقیران  برای چونکه4

   را مثل  غریبان و غوغای5 .بود  بر دیوار می  طوفان  مثل ن ستمکارا  نفخه  که ، هنگامی  از گرمی سایه
 خواهد   ابر پست  از سایه  گرمی مثل   آورد و سرود ستمکاران  فرود خواهی  خشک  در جای گرمی
  .شد

   از لذایذ برپا خواهد نمود، یعنی ها ضیافتی  قوم  همه  برای  کوه  در این  صبایوت و یهوه6  
   را که  روپوشی  کوه و در این7 . مصفا  کهنه ر مغز و از شرابهای از لذایذ پ  کهنه  از شرابهای ضیافتی
  و موت8 . خواهد کرد پوشاند تلف ها را می  امت  جمیع  را که  و ستری  است ها گسترده  قوم بر تمامی
   خواهد نمود و عار قوم  پاک  اشکها را از هر چهره  و خداوند یهوه باد نابود خواهد ساخترا تا ابداآل

  .  است گفته خداوند  خواهد کرد، زیرا  رفع  زمین امی تم  را از روی خویش
   و ما را نجات ایم  منتظر او بوده  که  ما است  خدای  این اینک«:  گفت روز خواهند  و در آن9  

 ». شد  خواهیم او مسرور و شادمان   از نجات  پس ایم  منتظر او بوده  که  استخداوند  این. خواهد داد
 خواهد شد   خود پایمال  در مکان  و موآب  قرار خواهد گرفت  کوه  بر اینخداوند   دست زیرا که10

   خواهد گشاد مثل  آن  خود را در میان و او دستهای11 .شود  می  پایمال  مزبله  در آب  کاه چنانکه
   دستهایش یها گشاید و غرور او را با حیله  خود را می  دستهای  شنا کردن  جهت  به  که شناوری
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 با غبار  کند و بر زمین، بزیر خواهد اف  کرده  را خم  بلند حصارهایت و قلعه12 . خواهد گردانید پست
  .  خواهد ساخت یکسان

  

   قوی  خواهد شد؛ ما را شهری سراییده  یهودا  سرود در زمین  روز، این در آن26    

   را نگاه  امانت  که  عادل ها را بگشایید تا امت دروازه2.   است  نجات  دیوارها و حصار آن  که است
 . دارد وکل بر تو ت ، زیرا که  داشت  خواهی  نگاه  کامل المتی را در س  ثابت دل3 . شوند دارند داخل می

 بر   را که زیرا آنانی5.   است  جاودانی  صخره  یهوه اه در ی  نمایید، چونکه  ابد توکل  تا بهخداوندبر 4
  اک، با خ داخته ان  زمین  را به آن. اندازد  زیر می  را به آورد؛ و شهر رفیع بلندیها ساکنند، فرود می

  .  مسکینان  و قدمهای  فقیران  پایهای  خواهد کرد، یعنی  را پایمال پایها آن6 .سازد  می یکسان
   را هموار خواهی  عادالن ، طریق  هستی  مستقیم  تو که ای.   است  استقامت  عادالن طریق7  
 تو و ذکر   اسم  ما به نو جا.  ایم  تو انتظار تو را کشیده  داوریهای  در طریقخداوند   ای پس8 . ساخت

 تو را   خود در اندرونم  روح  به ، و بامدادان  تو هستم  خود مشتاق  جان  به شبانگاه9 .  است تو مشتاق
 .  را خواهند آموخت  عدالت مسکون   ربع  آید، سکنه  تو بر زمین  داوریهای  که ، زیرا هنگامی طلبم می
ورزد و   می  شرارت  راستان در زمین.  نخواهد آموخت را   شود عدالت هرچند بر شریر ترحم10

  لیکن. بینند  اما نمی  است  شده  تو برافراشته دستخداوند   ای11. نماید  نمی  را مشاهدهخداوندجالل 
 را فرو خواهد   نیز دشمنانت و آتش.  خواهند شد  کنند، خجل  مالحظه  قوم  تو را برای  غیرت چون
  .برد

  یز برای ما را ن  کارهای  تمام زیرا که.  نمود  خواهی  ما تعیین  را برای سالمتی خداوند  ای12  
   اسم قط تو ف اما به.  غیر از تو بر ما استیال داشتند  ما آقایان  خدای  یهوه ای13 . ای  آورده  عمل ما به

.  و نخواهند برخاستخیالها گردیدند .  نخواهند شد  مردند و زنده ایشان14 . کرد تو را ذکر خواهیم
   ای  را افزودی قوم15 .  را محو نمودی  ذکر ایشان تمام و   ساختی ، هالک  را سزا داده  ایشان بنابراین
  .  گردانیدی  را وسیع  حدود زمین و تمامی.   دادی  را جالل ، خویشتن  را مزید ساخته ، قومخداوند
  یی نما  را تأدیب  ایشان و چون. واهند طلبید، تو را خ  تنگی  در حین  ایشانخداوند  ای16  
، از   باشد و درد او را گرفته  زاییدن  نزدیک  که ای  حامله  زن مثل17 .  خواهند ریخت  خفیه دعاهای
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 ما را  ، درد زه  شده حامله18 .  در حضور تو هستیمخداوند   ما نیز ای  خود فریاد بکند، همچنین آالم
  .نیفتادند   مسکون  ربع  و ساکنان  ظهور نیاوردیم  به  نجات  هیچ و در زمین.  یم و باد را زایید گرفت

   در خاک  شما که ای.   خواهند برخاست  من  خواهند شد و جسدهای  تو زنده مردگان19  
 خود را  گان مرد و زمین.   است  نباتات  تو شبنم  شبنم زیرا که!  نمایید ، ترنم ساکنید بیدار شده

 خود را در   شوید و درهای  داخل  خویش های  حجره  بیایید به  من  قوم ای20 . خواهد افکند نبیرو
 خداوند  زیرا اینک21.  بگذرد  کنید تا غضب  پنهان ای  لحظه  را اندک خویشتن.  ببندید  خویش عقب

   خونهای  زمین پس. ند برسا  ایشان  را به  زمین  ساکنان  گناهان آید تا سزای  می  خود بیرون از مکان
  . نخواهد نمود  را دیگر پنهان  خویش  و کشتگان  خواهد ساخت خود را مکشوف

  

 مار تیز رو   شمشیر سخت عظیم محکم خود آن  بهخداوند روز  در آن27    

 خواهد   در دریا است را که اژدها   را سزا خواهد داد و آن  لویاتان  مار پیچیده  را و آن لویاتان
 و  دارم  می  را نگاه  آن  هستم  یهوه  که من3 . بسرایید  شراب کستان تا  آن  روز برای در آن2 . کشت

 ضرر   آن  به  مبادا احدی  که نمایم  می  را نگاهبانی  و روز آن شب.  نمایم  می  را آبیاری  آن هر دقیقه
، آنها   آورده دند تا بر آنها هجومآم  می  جنگ  به  و خار با من  خس  که کاش.   ندارم خشم4. برساند
  .نمود  می  صلح  بکند و با من  صلح شد تا با من  می  متمسک  من  قوت یا به5 . سوزانیدم  می را با هم
  و ایشان.  خواهد آورد  و شکوفه  غنچه  خواهد زد و اسرائیل  ریشه ، یعقوب  آینده در ایام6  
  . د ساخت پر خواهن  را از میوه  مسکون  ربع روی

   کشته  وی  مقتوالن  که  شد بطوری  او را زدند؟ یا کشته  دیگران  که آیا او را زد بطوری7  
 در روز  او را  خویش با باد سخت.   نمودی  معارضه  با وی  اندازه  به  او را دور ساختی چون8شدند؟ 

   آن  نتیجه  او تمامی  گناه  و رفع شده   کفاره  از این  یعقوب  گناه بنابراین9 .  ساختی  زایل باد شرقی
  ای و بته  اشیریم گرداند، آنگاه  می  شده  نرم  آهک  سنگهای  را مثل  مذبح  سنگهای  تمامی چون.  است
، مهجور و   مسکن  منفرد خواهد شد و آن  شهر حصین  آن زیرا که10 . دیگر برپا نخواهد شد آفتاب
 را  هایش  شاخه،  خوابیده ها خواهند چرید و در آن در آنجا گوساله. د خواهد ش  واگذاشته  بیابان مثل
، آنها را   آمده  زنان پس.  خواهد شد  شود شکسته  خشک هایش  شاخه چون11 . خواهند کرد تلف
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 نخواهد   ترحم  بر ایشان  ایشان لهذا آفریننده.  هستند  بیفهم  قوم  ایشان خواهند سوزانید، زیرا که
  . نخواهد کرد  شفقت  بر ایشان  ایشان القنمود و خ
 را   مصر غله تا وادی)  فرات( نهر   از مسیلخداوند   خواهد شد که  روز واقع و در آن12  

 خواهد   روز واقع و در آن13 . خواهید شد  کرده  جمع  یکی یکی  اسرائیل  بنی و شما ای. خواهد کوبید
 مصر   زمین  شدگان  آشور و رانده  زمین شدگان و گم خواهد شد   نواخته  بزرگ  کرنای شد که

  . خواهند نمود  عبادت در اورشلیم   یعنی  مقدس  را در کوهخداوند و. خواهند آمد
  

 بر  ، که  وی  جالل  زیبایی  پژمرده  و برگل  افرایم  تکبر میگساران  بر تاج وای28    

   تگرگ  مثل  زورآور و توانا دارد که د کسی خداون اینک2 .  است  شراب  بارور مغلوبان ادیسر و
.   خواهد انداخت  زور بر زمین ه را ب  زورآور سرشار، آن  آبهای  و مانند سیل  مهلک شدید و طوفان

 بر   که  وی  جالل  زیبایی  پژمرده و گل4 . خواهد شد  زیر پایها پایمال یم افرا  تکبر میگساران و تاج3
   را بیند وقتی  آن  بیننده  چون  خواهد بود که  از تابستان  نوبر انجیرها قبل ثل، م  بارور است سر وادی

  .برد  را فرو می  باشد، آن  هنوز در دستش که
 . خواهد بود  و افسر جمال  جالل  تاج  خویش  قوم  بقیه  جهت  به  صبایوت  روز یهوه و در آن5  

ها   دروازه  را به  جنگ  که  آنانی  برای نشینند و قوت ی م  داوری  به  که  آنانی  برای  انصاف و روح6
  ).خواهد بود(گردانند  برمی

   و هم  کاهن هم. اند  گردیده  سرگشته اند و از مسکرات  شده  گمراه  نیز از شراب  اینان ولکن7  
اند و در  ه شد  سرگشته از مسکرات. اند  گردیده  بلعیده اند و از شراب  شده  گمراه  از مسکرات نبی

 پر   و نجاست ها از قی  سفره  همه زیرا که8 .اند  گشته  مبهوت ند و در داوریا  گردیده رؤیا گمراه
  .  است  نمانده  و جایی گردیده
 از   را که  آنانی  خواهد فهمانید؟ آیا نه  که  و اخبار را به  خواهد آموخت  را معرفت کدام9  

   بر قانون ، قانون  بر حکم  و حکم  بر حکم  حکم زیرا که10 اند؟  شده ته و از پستانها گرف شیر باز داشته
  . خواهد بود  و آنجا اندکی  اینجا اندکی  بر قانون و قانون
:   گفت  ایشان  به که12 . خواهد نمود  تکلم  قوم  با این  غریب  و زبان  الکن  با لبهای زیرا که11  

  اما نخواستند که» . است   همین  سازید و آرامی  را مستریح ان شدگ  خسته پس.   است  همین راحت«
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 بر   و قانون  بر قانون ، قانون  برحکم  و حکم  بر حکم  حکم  ایشان  برایخداوند  و کالم13 .بشنوند
   دام ، منکسر گردند و به  افتاده  پشت  خواهد بود تا بروند و به  و آنجا اندکی ، اینجا اندکی قانون

اند   در اورشلیم  که  قوم  این  حاکمان  و ای  استهزا کننده  مردان ، ای بنابراین14 .، گرفتار شوند دهاافت
،  ایم  شده  همداستان  و با هاویه ایم  عهد بسته اید با موت  گفته از آنجا که15 . را بشنویدخداوند  کالم
 و   خود نمودیم  دروغها را ملجای  ما نخواهد رسید زیرا که  بگذرد به  مهلک  تازیانه  چون پس

  .  را زیر مکر مستور ساختیم خویشتن
   سنگ  یعنی  نهادم  بنیادی  سنگ  در صهیون اینک«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین16  
و 17 . نخواهد نمود  آورد تعجیل ایمان   هر که  پس  محکم  گرانبها و اساس ای  زاویه  و سنگ آزموده
 و آبها ستر   رفْت را خواهد  دروغ  ملجای  را ترازو و تگرگ  و عدالت گردانم  می  را ریسمان انصاف

 نخواهد ماند و   ثابت  شما با هاویه  خواهد شد و میثاق  باطل و عهد شما با موت18 .را خواهد برد
ما را گرفتار  بگذرد ش  که هر وقت19 . خواهید شد  پایمال د شما از آن شدید بگذر  تازیانه چون

  بار باعث اخ  و فهمیدن  خواهد گذشت  در شب  در روز و هم  هر بامداد هم  زیرا که خواهد ساخت
   دراز شود و لحاف  بر آن  کسی  از آنکه تر است  بستر کوتاه زیرا که20 ». خواهد شد  محض هیبت
) کرد (  فراصیم  در کوه که چنانخداوند زیرا21 . را بپوشاند  خویشتن  کسی  آنکه از تر است تنگ

 کار   خواهد شد، تا کار خود یعنی خشمناک) نمود (  جبعون  در وادی  و چنانکه خواهد برخاست
  ن اآل پس22.  رساند  انجام  را به  خویش  غریب  عمل  یعنی  خویش  خود را بجا آورد و عمل عجیب

   خداوند یهوه  از جانب  را که  و تقدیری کت گردد، زیرا هال  شما محکم استهزا منمایید مبادا بندهای
  . ام آید شنیده  می  زمین  بر تمامی صبایوت
  آیا برزگر، همه24 . نمایید  مرا استماع ، کالم شده   گیرید و آواز مرا بشنوید و متوجه گوش23  
نماید؟  موار میشکافد و ه  خود را می  زمین  وقت کند و آیا همه  شیار می  پاشیدن  تخم  جهت روز به

 را در  افشاند و گندم  را نمی پاشد و زیره  را هموار کرد، گشنیز را نمی  رویش آیا بعد از آنکه25
   او را به  خدایش زیرا که26گذارد؟   نمی  را در حدودش و ذرت   معین شیارها و جو را در جای

   ارابه شود و چرخ  نمی  تیز کوبیده ون گشنیز با گرد چونکه27 .دهد  می آموزد و او را تعلیم می  راستی
 آرد  گندم28 .شود  می  تکانیده  چوب  به زیره عصا و   گشنیز به گردد، بلکه  نمی  گردانیده بر زیره

   خود را بر آن  و اسبان  ارابه کند و هرچند چرخ  نمی کوبی  خرمن  را همیشه  آن شود زیرا که می
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  الحکمت ظیم و ع الرای  عجیب  که  صبایوت  یهوه  نیز از جانب این29 .کند ا خرد نمی ر بگرداند، آن
  .گردد ، صادر می است

  

  ال بر س سال.  زد  خیمه  داود در آن  که شهری!   بر اریئیل وای!   بر اریئیل وای29    

 خواهد  گری  و نوحه  و ماتم  انداخت  خواهم  تنگی  را به  اریئیل و من2 .مزید کنید و عیدها دور زنند
  ها محاصره  باره ، تو را به  اردو زده  هر طرف و بر تو به3 . خواهد بود  اریئیل  مثل  من ای بر بود و آن
 نمود و   خواهی  تکلم ، از زمین  شده  زیر افکنده و به4.   افراشت  نمود و منجنیقها بر تو خواهم خواهم
 از  تو  آواز جن خواهد بود و زبان  مثل تو از زمین خواهد گردید و آواز   غبار پست  تو از میان کالم
   کیشان  ستم  خواهند شد و گروه  گرد نرم  مثل  دشمنانت اما گروه5 . خواهد کرد  غبار زمزم میان

 با رعد و   صبایوت  یهوه و از جانب6 . خواهد شد  واقع ای  در لحظه بغته و این. گذرد  می  که مانند کاه
  و جمعیت7 . خواهد شد  از تو پرسش  سوزنده  آتش  و شعله  و گردباد و طوفان یم عظ  و صوت زلزله
   مقاتله  وی  بر او و بر قلعه  که  آنانی  تمامی کنند، یعنی  می  جنگ  با اریئیل  که هایی  امت تمام
   که سنه گر  شخص و مثل8 . خواهند شد  شب  و رؤیای  خواب آورند مثل  می نمایند و او را بتنگ می

بیند   می  خواب  که  تشنه یا شخص.   است  او تهی  بیدار شود شکم خورد و چون  می بیند که  می خواب
   تمامی همچنین. باشد  می  مشتهی  دارد و جانش  ضعف  بیدار شود اینک نوشد و چون  می  آب که

  .کنند، خواهند شد  می  جنگ  صهیون  با کوه  که هایی  امت جماعت
 از   نه شوند، لیکن  می  مست ایشان.  برید و کور باشید  کنید و متحیر باشید و تمتع نگدر9  
   را عارض  سنگین  خواب  بر شما روحخداوندزیرا 10.   از مسکرات گردند، اما نه  می  و نوان شراب

و 11 .  است  کرده  را محجوب  رائیان  شما یعنی و انبیا و رؤسای.   است  شما را بسته ، چشمان گردانیده
داند   می  خواندن  که  کسی  را به  آن  که  است  گردیده  تومار مختوم  کالم  شما مثل  رؤیا برای تمامی
   طومار را به و آن12 .  است  مختوم  چونکه توانم  نمی:گوید  و او می  را بخوان این: گویند ، می داده
  . دانم  نمی گوید خواندن  و او می  را بخوان گویند این ، می  نداند داده  خواندن  که کسی

   لبهای جویند و به  می  تقرب  من  خود به  از دهان  قوم  این چونکه«: گوید و خداوند می13  
  ت اس  وصیتی  از من  ایشان اند و ترس  دور کرده  خود را از من نمایند، اما دل  مرا تمجید می خویش
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   بجا خواهم  و غریب  عجیب  عمل  قوم  بار دیگر با این  من  اینک بنابراین14 اند؛  آموخته  از انسان که
  ». مستور خواهد شد  ایشان  فهیمان  و فهم  باطل  ایشان  حکیمان آورد و حکمت

   ایشان کنند و اعمال  می  پنهان بسیار عمیقخداوند   خود را از  مشورت  که  بر آنانی وای15  
 زیر و  ای16»  ما را بشناسد؟  که یند و کیست مارا بب  که کیست«: گویند یباشد و م  می در تاریکی

 خود گوید مرا   صانع  درباره  شود یا مصنوع  محسوب  گل گر مثل آیا کوزه!  هرچیز زبر کنندگان
 نخواهد   واقع  زمانی آیا در اندک17  ندارد؟  فهم  گوید که  مصورش  و یا تصویر درباره  است نساخته

   روز کران و در آن18  شود؟  محسوب  جنگل  به و بوستان گردد   مبدل  بوستان  به  لبنان  کهشد
  و حلیمان19 . خواهد دید  و تاریکی  ظلمت یان از م  کوران  را خواهند شنید و چشمان  کتاب کالم

 وجد   اسرائیل قدوس در   مردمان  مزید خواهند کرد و مسکینانخداوند خود را در  شادمانی
   شرارت ان خواهند شد و پیرو  معدوم  نابود و استهزاکنندگان  ستمگران زیرا که20 .خواهند نمود

   حکم محکمه  در  که  کسی سازند و برای  می  مجرم  سخنی  را به  انسان که21 . خواهند گردید منقطع
 را   ابراهیم که خداوند  نابراینب22. سازند  می منحرف   بطالت  را به گسترانند و عادل  می کند دام می

 نخواهد شد و   خجل  بعد یعقوب  به  از این گوید که  می  چنین  یعقوب  خاندان  درباره  است  داده فدیه
باشند، در   می  من  دست  عمل  خود را که  فرزندان  چون بلکه23 . دیگر نخواهد پرید اش  چهره رنگ
 خواهند   را تقدیس  یعقوب  خواهند نمود و قدوس  مرا تقدیس  اسم  ایشان  بیند،آنگاه  خویش میان

 خواهند شد و   دارند فهیم  گمراهی  روح  که و آنانی24 . خواهند ترسید  اسرائیل از خدایکرد و 
  .  را خواهند آموخت  تعلیم متمردان

  

 از   نه کنند لیکن  می  مشورت انگیز که  فتنه  بر پسران  وای گوید که  میخداوند30    

   به  فرود شدن  برای که2 . مزید نمایند  را بر گناه  گناه، تا  من  از روح  نه بندند لیکن ، و عهد می من
   سایه د و بهگیرن  می  پناه  فرعون  قوت نمایند و به  نمی  سؤال  من کنند اما از دهان  می مصر عزیمت

.  شما خواهد بود  مصر رسوایی  سایه ماد به و اعت  خجالت  فرعون لهذا قوت3 .مصر اعتماد دارند
   از قومی  ایشان همگی5 .اند  رسیده  حانیس  به  وی چیان هستند و ایل  او در صوعن  سروران زیرا که4

   و رسوایی  خجالت  بلکه  منفعتی  و نه  معاونت  نه  خواهند شد که  ندارند، خجل  فایده  ایشان  برای که
  .اهند بود خو  ایشان نیز برای
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   و اسد وافعی  از آنجا شیر ماده  که  و ضیق  تنگ  زمین از میان:   جنوبی  بهیموت  درباره وحی6  
   شتران  خود را بر کوهان  و گنجهای  االغان  را بر پشت  خویش آید، توانگری  می  پرنده و مار آتشین

   جهت  از این  است فایده  و بی  عبث ن مصریا  اعانت چونکه7 .برند  ندارند می  منفعت  که ومینزد ق
   مرقوم  و بر طوماری  بنویس  بر لوحی  را در نزد ایشان  بیا و این ناآل8 .  نامیدم  را رهبالجلوس ایشان

. باشند  دروغگو می انگیز و پسران  فتنه  قوم  این زیرا که9. باد بماند تا ابداآل  آینده  ایام ساز تا برای
 مکنید و  رؤیت: گویند  می  رائیان  به که10 . نمایند  را استماعخداوند  خواهند شریعت ی نم  که پسرانی

   مکاید نبوت  گویید و به ما  به  شیرین  سخنان  ننمایید بلکه  نبوت  راستی  ما به  برای  انبیا که به
  .ز نظر ما دور سازید را ا  اسرائیل  تجاوز نمایید و قدوس  شوید و از طریق  منحرف از راه11. کنید

   کردید و بر ظلم  را ترک  کالم  شما این چونکه«: گوید  می  چنین  اسرائیل  قدوس بنابراین12  
   به  نزدیک  شکاف  شما مثل  برای  گناه  این  جهت از این13  نمودید،  تکیه ، بر آن ماد کردهو فساد اعت

و 14 .پدید آید خواهد بود بغته ای  در لحظه  آن ابی باشد و خر  آمده  در دیوار بلند پیش  که افتادن
 از   که شود، بطوری محابا خرد می  بی گر خواهد بود که  کوزه  کوزه  شکستگی  مثل  آن شکستگی

  ». نخواهد شد  یافت  از حوض  آب  یا برداشتن  از آتشدان  آتش  گرفتن  جهت  به ای  پاره هایش پاره
یافتید و   می  نجات  و آرامی  انابت به«: گوید  می  چنین  اسرائیل  قدوس زیرا خداوند یهوه15  
، لهذا  کنیم  فرار می  بر اسبان  بلکه نی: و گفتید16 .بود؛ اما نخواستید  و اعتماد می  شما از راحت قوت

 . شما تیز رو خواهند شد  کنندگان ؛ لهذا تعاقب شویم  تیز رو سوار می فرار خواهید کرد و بر اسبان
   تا مثل  نفر خواهید گریخت  پنج  نفر فرار خواهند کرد و شما از نهیب  یک هزار نفر از نهیب17

کشد تا بر شما   انتظار میخداوند   سبب و از این18 ». مانید  باقی  بر تلی  و علم ه کو  بر قله بیدق
.   است  انصاف  خدای هوه ی  فرماید چونکه خیزد تا بر شما ترحم  برمی  سبب  نماید و از این رأفت

  . باشند  منتظر وی  که  همگانی خوشابحال
   کرد و به  نخواهی  خواهند بود و هرگز گریه  ساکن  در اورشلیم  در صهیون  قوم زیرا که19  

و هرچند خداوند 20 . خواهد نمود  بشنود تو را اجابت  خواهد کرد، و چون  بر تو ترحم آواز فریادت
  شمانت چ  نخواهند شد بلکه  بار دیگر مخفی  بدهد، اما معلمانت  مصیبت  و آب ق ضی شما را نان

   این راه: گوید  می  تو خواهد شنید که  را از عقب  سخنی و گوشهایت21 . تو را خواهد دید معلمان
  ه ریخت های بت و پوشش22 . گردی  می  یا چپ  راست  طرف به   که  بنما هنگامی  سلوک ، در آن است
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   چیز نجس  و آنها را مثل  خواهید ساخت  خود را نجس  طالی  تراشیده ر اصنام را و ست  خویش نقره
  .دور شو:   گفت  خواهی  آن ، به دور انداخته

 را خواهد   زمینت  محصول  و نان کنی  می  زرع  آن  را به  خویش  زمین  را که  تخمت و باران23  
و 24 .د خواهند چری  وسیع  تو در مرتع  مواشی  زمان خواهد شد و در آن   پر مغز و فراوان داد و آن

   شده  پاک وم و اوچ  با غربال دار را که  نمک نمایند، آذوقه  را شیار می  زمین  که  و االغانت گاوان
   آب  خواهد افتاد، نهرها و جویهای  برجها در آن  که و در روز کشتار عظیم25 . خواهند خورد است

   قوم  شکستگیخداوند     که و در روزی26 . خواهد شد  جاری  هر تل مرتفع ه بلند و ب ر هر کوهب
   و روشنایی  آفتاب  روشنایی  مثل  ماه  را شفا دهد، روشنایی  ایشان  جراحت خود را ببندد و ضرب

  . روز خواهد بود  هفت  روشنایی  مثل  چندان  هفت آفتاب
 و   غلیظ  و در ستون  خود سوزنده آید، در غضب  دور می ز جای اخداوند   اسم اینک27  
   گردن  نهر سرشار تا به  او مثل و نفخه28 .  است  سوزان  آتش  مثل و زبانش   پر از خشم لبهایش

و 29 .ها بگذارد  قوم  را بر چانه لت ضال  ببیزد و دهنه  مصیبت  غربال ها را به  امت رسد تا آنکه می
   روانه  که  آنانی  مثل  دل  عید و شادمانی  نمودن  تقدیس  شب  خواهد بود مثل دیشما را سرو

 آواز خود را  جاللخداوند و 30.  بیایند  اسرائیل  نزد صخرهخداوند   کوه  به  آواز نی شوند تا به می
 و  ان و طوف  سوزنده  آتش  و شعله  غضب  خود را با شدت  بازوی خواهد شنوانید و فرود آوردن

اهد شد و  خو  شکستهخداوند آواز   آشور به زیرا که31 .  ظاهر خواهد ساخت  تگرگ سنگهای و  سیل
   خواهد آورد با دف و بربط  وی بهخداوند    قضا که  عصای و هر ضرب32 .او را با عصا خواهد زد
 و   مهیا شده فت از قبل تو زیرا که33.  خواهد نمود  مقاتله  با آن  پر شورش خواهد بود و با جنگهای

   و هیزم  آتش اش  توده  که  است  ساخته  و وسیع  را عمیق آن.   است  گردیده  آماده  پادشاه برای
  .  خواهد ساخت  را مشتعل  آن  نهر کبریت  مثلخداوند   و نفخه بسیار است

  

 نمایند   تکیه  مصر فرود آیند و بر اسبان  به  اعانت  جهت  به  که  بر آنانی وای31    

   قدوس سوی کنند؛ اما ب اند، توکل  بسیار قوی  زانرو که  کثیرند و بر سواران ها، زانرو که و بر ارابه
 خود را  آورد و کالم  و بال را می  است و او نیز حکیم2 . ننمایند  را طلبخداوند  نظر نکنند و اسرائیل

  اما مصریان3 .  خواهد برخاست  بدکاران انت اع و  شریران  ضد خاندان برنخواهد گردانید و به
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  کند و اعانت  خود را دراز می  دستخداوند و   روح  جسدند و نه  ایشان  خدا و اسبان انسانند و نه
  . خواهند شد  هالک ، هر دو ایشان  گردانیده  را افتان  شده  کرده  و اعانت  را لغزان کننده

   بر شکار خود غرش  شیر و شیر ژیان چنانکه:   است  گفته  چنین  من بهخداوند زیرا 4  
   ایشان  از غوغای  نترسیده  ایشان  شوند و از صدای  جمع  بروی  شبانان  گروه  که نماید، هنگامی می

   مقاتله  و تل آن  صهیون  کوه فرماید تا برای  می  نزول  صبایوت  یهوه آورد، همچنان سر فرو نمی
 خواهد نمود و   را حمایت  اورشلیم  صبایوت  یهوه  باشند، همچنان  در طیران  که  مرغان مثل5 .نماید

  . خواهد داد ، خالصی  درگذشته  و از آن  را رستگار خواهد ساخت ، آن  کرده حمایت
.  نمایید اید بازگشت  ورزیده  عصیان  بینهایت  بر وی  که  کس  آن ، بسوی اسرائیل  بنی ای6  

 شما آنها را   دستهای  خود را که  طالی  و بتهای  نقره  بتهای  از ایشان  روز هر کدام  در آن زیرا که7
   از انسان  که  شمشیری  آشور به آنگاه8 . خواهند نمود ، ترک  است  ساخته  خویش  گناه  جهت به

یر خواهد  و او از شمش  خواهد ساخت  نباشد او را هالک  از انسان  که نباشد خواهد افتاد و تیغی
 از   خواهد شد و سرورانش  زایل  او از ترس و صخره9 .خواهند شد گذار   خراج  و جوانانش گریخت

 را   این  است  در اورشلیم  وی  و کوره  او در صهیون  آتش  که یهوه.  خواهند گردید  مبهوت علم
  .گوید می
  

   انصاف  به  خواهد نمود و سروران  سلطنت  عدالت  به  پادشاهی اینک32    

و مانند .  خواهد بود  از طوفان  از باد و پوششی گاهی  پناه  مثل و مردی2.  خواهند کرد حکمرانی
  و چشمان3.  خواهد بود  آورنده  تعب  زمین در  عظیم  صخره  و سایه  خشک  در جای  آب جویهای
 را   معرفت  شتابندگان لو د4 . اصغا خواهد کرد  شنوندگان شهای تار نخواهد شد و گو بینندگان

   بار دیگر کریم و مرد لئیم5 .  خواهد گفت  ارتجال  را به صیح ف  کالم  الکنان خواهد فهمید و زبان
   متکلم  المت  به زیرا مرد لئیم6.  نخواهد گردید  گفته  نجیب سیس نخواهد شد و مرد خ خوانده

   ضاللت بهخداوند  ضد  ، به  را بجا آورده اق خواهد آورد تا نف  را بعمل  شرارت خواهد شد و دلش
   نیز زشت  مرد لئیم آالت7 . را دور نماید  تشنگان کند و آب   را تهی  گرسنگان  گوید و جان سخن
   به ینان مسک  که  نماید، هنگامی  هالک  دروغ  سخنان  را به نماید تا مسکینان  می  و تدابیر قبیح است

  . پایدار خواهد شد  کرم نماید و به  می  کریمانه  تدبیرهای اما مرد کریم8 .گویند  می  سخن انصاف
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 . گیرید  مرا گوش  سخن  ایمن ران دخت ، آواز مرا بشنوید و ای  برخاسته  مطمئن  زنان ای9  
   انگور قطع  چیدن  خواهید شد زانرو که  مضطرب  و چند روزی  سال  بعد از یک  ایمن  دختران ای10
   مضطرب  دختران ایمن  بلرزید و ای  زنان مطمئن ای11 .هد بودها نخوا  میوه  کردن  و جمعشود می

و  دلپسند  های  مزرعه برای12.  خود ببندید  بر میان د و پالس شوی ، برهنه  را کنده لباس. شوید
  های  خانه  همه بر  خواهد رویید بلکه  خار و خس  من  قوم بر زمین13 . خواهند زد  بارور سینه موهای

 و   خواهد شد و عوفل  و شهر معمور متروک  قصر منهدم زیرا که14 . در شهر مفتخر شادمانی
  . خواهد شد  ابد مبدل ها تا به  گله  و مرتع  وحشی  خران  تفرج  و محل  سباع ای  بیشه  به بانگاه دیده

و  گردد   مبدل  بوستان  به یابان شود و ب  بر ما ریخته  علیین  از اعلی  روح  که تا زمانی15  
   در بوستان  خواهد شد و عدالت  ساکن  در بیابان  انصاف آنگاه16 . شود  محسوب  جنگل  به بوستان
 خواهد بود تا  مینان و اط  آرامی  عدالت  و نتیجه  سالمتی  عدالت و عمل17 . خواهد گردید مقیم
 خواهند   ساکن  آرامی نزلهای و در م  در مساکن مطمئن و  سالمتی  در مسکن  من و قوم18 .بادابداآل
.  خواهد افتاد  اسفل  درکه  خواهد بارید و شهر به  تگرگ  جنگل  فرود آمدن و حین19 .شد

  .سازید  را رها می  گاو و االغ کارید و پایهای  می  آبها تخم  بر همه  شما که خوشابحال20
  

   با تو خیانت  که  کاری  خیانت  و ای  نشدی  غارت  غارتگر که  بر تو ای وای33    

   نمودن  از خیانت  که  شد و زمانی  خواهی ، غارت  رسانیدی  اتمام  را به  غارت  که هنگامی. نورزیدند
  . خواهند ورزید  تو خیانت ، به ی برداشت دست

 و   باش  ایشان زوی و هر بامداد با باشیم  منتظر تو می  فرما زیرا که  بر ما ترحمخداوند  ای2  
  . ما بشو  نیز نجات  تنگی ر زماند

و 4.  خواهند شد ها پراکنده  امت  را برافرازی  خویشتن ها گریختند و چون از آواز غوغا، قوم3  
   خواهند جهید بطوری نمایند و بر آن  می  جمع  موران  که  خواهند کرد بطوری  شما را جمع غارت

  .جهند  ملخها می که
 و  صاف را از ان یون و صه  است  ساکن علیین  در اعلی باشد زانرو که  می  متعالوندخدا5  
و .  تو خواهد شد  اوقات  و معرفت استقامت  و حکمت و فراوانی نجات6 .  مملو خواهد ساخت عدالت
کنند و رسوالن   فریاد می  در بیرون  ایشان  شجاعان اینک7 . او خواهد بود  خزینهخداوند  ترس
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عهد را . گردند  می  تلف گذریان شود و راه  می شاهراهها ویران8 .نمایند  می  زار زار گریه سالمتی
   شده  کاهیده کنان  ماتم زمین9.   است  اعتنا نکرده  مردمان به،   و شهرها را خوار نموده  است شکسته
   و کرمل برگهای  و باشان  شده  بیابان  مثل  و شارون  است  گردیده ، تلف  گشته  خجل  و لبنان است

  .اند خود را ریخته
   خواهم  متعال  و اکنون افرازم  خود را برمی  و حال خیزم  برمی ن اآل گوید که  میخداوند10  
 شما را خواهد   که  است  شما آتشی و نفس.  خواهید زایید ، خس  شده  حامله و شما از کاه11. گردید
 گردد   مشتعل  از آتش  که  شده  قطع  و مانند خارهای  سوخته هک آ ها مثل و قوم12 .سوزانید

  .خواهند شد
باشید،   می ک نزدی  شما که  بشنوید و ای ام  کرده  را که  دور هستید، آنچه  شما که ای13  
و (،   است  را فرو گرفته  منافقان ترسند و لرزه اند می  در صهیون  که کارانی گناه14 . مرا بدانید جبروت

  ای در ناره  از ما که  خواهد شد و کیست  ساکن  سوزنده  در آتش  از ما که کیست): گویند می
 نماید و سود   تکلم  استقامت  باشد و به  سالک  صداقت  به اما آنکه15  خواهد گردید؟  ساکن جاودانی

   خون  از اصغای خود را  بیفشاند و گوش  رشوه  را از گرفتن  خویش  را خوار شمارد و دست ظلم
 خواهد شد   بلند ساکن های او در مکان16 کند؛   بدیها بر هم  خود را از دیدن  ببندد و چشمان ریزی

  . خواهد بود  او ایمن هد شد و آب خوا  او داده نان. ها خواهد بود  او مالذ صخره و ملجای
 تو  دل18 .  را خواهد نگریست پایان  بی ین خواهد دید و زم  را در زیباییش  پادشاه چشمانت17  

و )  اجخر (  کننده  وزن  و کجا است  نویسنده کجا است):   گفت وخواهی( خواهد شد   خوف متذکر آن
   زبان  شنید و الکن توانی  نمی  را که  دشوار لغت  و قوم  پیشه  ستم قوم19  برجها؟  شمارنده کجا است

و .  نما  ما را مالحظه  مقدس  شهر جشن صهیون20 . دید واهی فهمید بار دیگر نخ توانی  نمی را که
   نشود و میخهایش  منتقل  را که ای  خیمه  را خواهد دید یعنی  سالمتی  مسکن  اورشلیم چشمانت

 ما   برای ذوالجاللخداوند   در آنجا بلکه21 . نشود  گسیخته  از طنابهایش دام نگردد و هیچک کنده
 نخواهد شد و   با پاروها داخل  کشتی  هیچ  در آن  خواهد بود که  وسیع های و نهر  آب  جویهای مکان
 ما   دهنده  شریعتخداوند.   داور ما استخداوند زیرا22.  عبور نخواهد کرد  از آن  بزرگ سفینه
   پایه  بود که  تو سست ریسمانهای23.  خواهد داد  ما را نجات  پس  ما است  پادشاهخداوند.  است
 شد  م بسیار تقسی  غارت  بگشاید، آنگاه  را نتوانست  دارد و بادبان  نگاه  محکم خود را نتوانست  دکل
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   در آن  که  قومی  و گناه  بیمار هستم  که  نخواهد گفت  آن  ساکن لیکن24 . را بردند  غنیمت و لنگان
  . خواهد شد  باشند آمرزیده ساکن

  

   و پری جهان! ها اصغا نمایید  قوم و ای! د آیید تا بشنوی ها نزدیک  امت ای34    

ها و   امت  بر تمامیخداوند غضب  زیرا که2.  صادر باشد  از آن  و هرچه  مسکون ربع.  بشنوند آن
   نموده  تسلیم ، بقتل ده سپر  هالکت  را به  ایشان پس.   است  ایشان  لشکرهای  بر جمیع  وی خشم
   ایشان و از خون. آید  برمی  ایشان  الشهای شوند و عفونت  می نده دور افک  ایشان و کشتگان3.  است

   طومار پیچیده  مثل  خواهند پاشید و آسمان  از هم  لشکر آسمان و تمامی4 .گردد  می کوهها گداخته
   نارس میوه   از مو بریزد و مثل  برگ ، بطوریکه  خواهند گشت  پژمرده  لشکر آن و تمامی. خواهد شد

   و بر قوم  بر ادوم و اینک.   است  شده  سیراب  در آسمان  شمشیر من زیرا که5 . انجیر ختاز در
   است  گردیده  فربه  و از پیه  شده  پر خونخداوندشمشیر 6. شود  می  نازل  داوری  برای  من مغضوب

   و ذبح  است ربانی ق  را در بصرهخداوندزیرا .  قوچها  گرده ها و بزها و از پیه  بره  از خون یعنی
   ایشان  نر، و زمین ها با گاوان  با آنها خواهند افتاد و گوساله  وحشی و گاوان7 .  ادوم  در زمین عظیمی
  . خواهد شد  فربه  از پیه  ایشان ، خاک  شده  سیراب از خون
   نهرهایو9 . خواهد بود هیون ص  دعوی  جهت  به  عقوبت  و سال  را روز انتقامخداوندزیرا 8  

 و  شب10 .  خواهد گشت  قیر سوزنده  زمینش خواهد شد و  مبدل  کبریت  به  قیر و غبار آن  به آن
 تا   کسی  خواهد ماند که  خراب نسال بعد نسل.  ابد خواهد برآمد  تا به ، دودش  نشده روز خاموش

   و غراب  خواهند کرد و بوم  را تصرف  آن  سقا و خارپشت  مرغ بلکه11 . گذر نکند باد در آنابداآل
  و از اشراف12 . خواهد کشید  را بر آن  ویرانی  و شاقول  خرابی  خواهند شد و ریسمان  ساکن در آن

.  خواهند شد  نیست  رؤسایش  بخوانند و جمیع  پادشاهی  او را به  در آنجا نخواهد بود که  کسی آن
   و خانه  گرگ  و شتر خار و مسکن  خسک هایش رویید و در قلعه  خارها خواهد و در قصرهایش13

 خود ندا خواهد   رفیق  به  خواهند برخورد و غول  با شغال  بیابان و وحوش14.  خواهد شد شترمرغ
  در آنجا تیرمار آشیانه15 .  خواهد یافت  خود آرامگاهی رای، ب  نیز در آنجا مأوا گزیده داد و عفریت

 خواهد کرد و در   خود جمع  خود را زیر سایه های ، بچه  نشسته  آن خواهد نهاد و بر ، تخم ساخته
 از  یکی.  کنید ، مطالعه  نموده  تفتیشخداوند  از کتاب16 . خواهند شد رکسها با یکدیگر جمعآنجا ک
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 و   را امر فرموده  او این  دهان  زیرا که  خود را مفقود نخواهد یافت  جفت  نخواهد شد و یکی اینها گم
 آنها با   جهت  را به  او آن  و دست  انداخته  آنها قرعه و او برای17 .  است  کرده  او اینها را جمع حرو

   سکونت  در آن  خواهند شد و نسال بعد نسل  آن باد متصرفو تا ابداآل.   است  نموده تقسیم  ریسمان
  . خواهند داشت

  

   گل ، مثل ده وجد آم  به خواهد شد و صحرا  شادمان  خشک  و زمین بیابان35    

 و   لبنان شوکت.  خواهد کرد  شادی  و ترنم ، با شادمانی  بسیار نموده شکوفه2 .  خواهد شکفت سرخ
 خواهند  را مشاهده ما   خدای  و زیبایی  یهوه جالل.  عطا خواهد شد  آن  به  و شارون  کرمل زیبایی
   خائف  دلهای به4 . گردانید  را محکم لرزنده  وهای سازید و زان  را قوی  سست دستهای3. نمود

آید و شما را   می  الهی او با عقوبت. آید  می  شما با انتقام  خدای  شوید و مترسید اینک قوی: بگویید
  . خواهد داد نجات

   لنگان آنگاه6 .هد گردید خوا  مفتوح  کران  باز خواهد شد و گوشهای  کوران  چشمان آنگاه5  
 و نهرها  ن آبها در بیابا زیرا که.  خواهد سرایید  گنگ  و خیز خواهند نمود و زبان جست   غزال مثل

 خواهد   مبدل  آب های  چشمه  به  خشک های  و مکان  برکه  به و سراب7 .در صحرا خواهد جوشید
 و  و در آنجا شاهراهی8 . خواهد بود یا و نی و بور خوابند علف  شغالها می  که در مسکنی. گردید
   عبور نخواهند کرد بلکه  از آن  خواهد شد و نجسان  نامیده  مقدس  طریق  خواهد بود و به طریقی

   باشد گمراه جاهل   هم  شود اگرچه  سالک  راه  در آن و هرکه.  خواهد بود  ایشان  جهت  به آن
  هد آمد و در آنجا یافت برنخوا  بر آن ای  درنده  نخواهد بود و حیوان  در آن شیری9 .نخواهد گردید

، با   نموده بازگشتخداوند    شدگان و فدیه10.   خواهند گشت  سالک  بر آن یان ناج نخواهد شد بلکه
 را   و خوشی و شادمانی.  خواهد بود  بر سر ایشان  جاودانی  خواهند آمد و خوشی  صهیون  به ترنم

  . فرار خواهد کرد  و ناله  و غم خواهند یافت
  

 آشور بر   پادشاه  سنحاریب  شد که  واقع  حزقیا پادشاه  چهاردهم و در سال36    

   را از الکیش  آشور ربشاقی و پادشاه2 .، آنها را تسخیر نمود دا برآمده حصاردار یهو  شهرهای تمامی
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   مزرعه  راه  به ی فوقان  برکه  فرستاد و او نزد قنات  عظیم  با موکب  نزد حزقیا پادشاه  اورشلیم به
نگار نزد  قایع و  آساف  بن  و یوآخ  کاتب  بود و شبنای  ناظر خانه  حلقیا که  بن و الیاقیم3 .گازر ایستاد

   آشور چنین  پادشاه  عظیم  حزقیا بگویید سلطان به«:   گفت ایشان   به و ربشاقی4 . آمدند  بیرون وی
   جنگ  و قوت  مشورت  که گویم می5 ؟ ید چیستنمای  می  توکل  بر آن  اعتماد شما که این: گوید می

   بر عصای هان6 ؟ ای  شده  عاصی  من  به  که ای  نموده  بر او توکل  که  کیست ناآل.   است  باطل سخنان
،   فرو رفته  دستش  کند به  تکیه  بر آن  اگر کسی  که نمایی  می  بر مصر توکل  یعنی  خرد شده  نی این
 . نمایند  توکل  بر وی  که مگانی ه  مصر برای  پادشاه  فرعون  است همچنان. سازد  می  را مجروح آن

 بلند و  های  حزقیا مکان  که  نیست  آیا او آن  داریم  خود توکل  خدای  بر یهوه  که و اگر مرا گویی7
  پس8  نمایید؟ ده سج  مذبح  این  پیش  که  گفته  یهودا و اورشلیم  و به  است  او را برداشته های مذبح
   سواران خود  اگر از جانب دهم  تو می  به  دو هزار اسب  ببند و من  آشور شرط  پادشاه  با آقایم حال

 برگردانید   را خواهی  آقایم  بندگان  از کوچکترین  والی  یک  روی  چگونه پس9 .  گذاشت بر آنها توانی
   به  زمین  بر این  یهوه  اذن  بی ن اآل و آیا من10 ؟ اری د  توکل ها و سواران ارابه   جهت و بر مصر به

  ».  کن  را خراب  و آن  برآی  زمین  بر این  است  مرا گفته  ؟ یهوه ام  برآمده  آن  خرابی جهت
   آرامی  زبان  به  با بندگانت تمنا اینکه«:  گفتند  ربشاقی  به  و شبنا و یوآخ  الیقایم آنگاه11  

 بر حصارند گفتگو   که  مردمی  یهود در گوش  زبان  و با ما به فهمیم  را می  زیرا آن گفتگو نمایی
؟   را بگویم  سخنان  تا این  است  و تو فرستاده  مرا نزد آقایت آیا آقایم«:   گفت ربشاقی12» . منمای

ا بخورند و ود ر خ  با شما نجاست ، تا ایشان اند نفرستاده  بر حصار نشسته  که مگر مرا نزد مردانی
  سخنان«:  ، گفت  یهود صدا زده  زبان  آواز بلند به  بایستاد و به  ربشاقی پس13 » خود را بنوشند؟ بول

  ا که ندهد زیر حزقیا شما را فریب: گوید  می  چنین پادشاه14 . آشور را بشنوید  پادشاه  عظیم سلطان
 ما را   البته  یهوه  نسازد و نگوید که  مطمئن هو حزقیا شما را بر یهو15 .تواند رهانید شما را نمی

 مدهید زیرا   حزقیا گوش به16 . نخواهد شد  آشور تسلیم  پادشاه  دست  شهر به خواهد رهانید و این
خود و هر   از مو  آیید تا هرکس  بیرون  کنید و نزد من  صلح با من: گوید  می  آشور چنین  پادشاه که

 مانند   زمین  و شما را به تا بیایم17 . خود بنوشد  چشمه  از آب  هر کس و از انجیر خود بخورد کس
مبادا حزقیا شما را 18 . و تاکستانها  نان  و زمین شیره و   غله  زمین  به  یعنی  بیاورم  خودتان زمین
  ستاز د خود را  ها زمین  امت  از خدایان آیا هیچکدام.  ما را خواهد رهانید  دهد و گوید یهوه فریب
  ره کجا و آیا سام  سفروایم  و ارفاد کجایند و خدایان  حمات خدایان19 ؟  است  آشور رهانیده پادشاه
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   من  را از دست  خویش  زمین  زمینها کدامند که  این  خدایان از جمیع20 اند؟  رهانیده  من را از دست
   او هیچ ، به  نموده  سکوت اما ایشان21 »د؟ ده  نجات  من  را از دست لیم اورش اند تا یهوه  داده نجات
 حلقیا   بن  الیاقیم پس22 . ندهید  او را جواب  بود که فته و گ  امر فرموده  پادشاه  ندادند زیرا که جواب

 نزد حزقیا آمدند و   دریده نگار با جامه  وقایع  آساف  بن  و یوآخ  کاتب  بود و شبنای  ناظر خانه که
  . او باز گفتند  را به  ربشاقی سخنان

  

 و   زده  خود را چاک لباس شنید  را  این  حزقیا پادشاه  چون  شد که و واقع37    

 را   کهنه  و مشایخ  کاتب  و شبنای  ناظر خانه و الیاقیم2.  شد  داخلخداوند   خانه ، به پوشیده  پالس
  گوید که  می حزقیا چنین«:  گفتند  وی و به3  فرستاد،  نبی  آموص د اشعیا ابن نز  پالس  به ملبس

 .  نیست  زاییدن اند و قوت رسیده   رحم  بفم  پسران  زیرا که  است  و اهانت  و تأدیب امروز روز تنگی
 حی   خدای  نمودن  اهانت  آشور او را برای  پادشاه  آقایش  را که  ربشاقی  سخنان  خدایت شاید یهوه4

   که ای  بقیه  برای پس.  نماید  توبیخ  است  شنیده  خدایت  یهوه  را که  بشنود و سخنانی  است فرستاده
  ». نما شوند تضرع  می یافت

   خود چنین  آقای به«:   گفت  ایشان و اشعیا به6 . نزد اشعیا آمدند  حزقیا پادشاه و بندگان5  
مرا بدانها کفر  آشور  دشاه پا  بندگان  که  شنیدی  که از سخنانی: فرماید  می  چنین  یهوه گویید که

 و او   خود خواهد برگشت  والیت ، به  شنیده  خبری  که فرستم  بر او می همانا روحی7 . اند، مترس گفته
 آشور  ، پادشاه  کرده  مراجعت  ربشاقی پس8» .  ساخت  خواهم  شمشیر هالک  به  خودش را در والیت

  و او درباره9 .  است  کرده  کوچ  از الکیش  که بود دهکرد زیرا شنی  می  جنگ  با لبنه  که را یافت
 را   این  چون پس.   است  آمده  با تو بیرون  مقاتله  جهت  به  شنید که  خبری  کوش  پادشاه ترهاقه
   تو که خدای:  گویید  یهودا چنین  حزقیا پادشاه به«10 : ، گفت ه نزد حزقیا فرستاد ایلچیان) باز(شنید 

 نخواهد   آشور تسلیم  پادشاه  دست  به  اورشلیم  ندهد و نگوید که  تو را فریب نمایی  می کل او تو به
   هالک  آنها را بالکل  و چگونه  کرده  والیتها چه  آشور با همه  پادشاهان  که ای  تو شنیده اینک11 .شد

   آنها را هالک  من  پدران  که هایی  امت و آیا خدایان12 ؟  یافت  خواهی د و آیا تو رهاییان ساخته
 . دادند  را نجات باشند ایشان می در تلسار   که  عدن  و بنی  و رصف  و حاران  جوزان ساختند مثل

  » و عوا؟  و هینع  شهر سفروایم  ارفاد و پادشاه  و پادشاه  کجا است  حمات پادشاه13
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خداوند    خانه د و حزقیا به را خوان ، آن  گرفته  ایلچیان  را از دست و حزقیا مکتوب14  
   یهوه ای«16 : ، گفت  دعا کردهخداوندو حزقیا نزد 15 . کرد  پهنخداوند حضور   را به ، آن درآمده
   ممالک  بر تمامی  تنهایی  به  که تویی!  نمایی  می  جلوس  بر کروبیان  که  اسرائیل  خدای صبایوت
، بشنو و   خود را فرا گرفته  گوشخداوند  ای17 . ای ریده را آف  و زمین و آسمان و ت  خدا هستی جهان
   نمودن  اهانت  جهت  به  را که  سنحاریب  سخنان  و همه ، ببین  خود را گشوده  چشمانخداوند  ای

 و   ممالک  آشور همه  پادشاهان  که  است  راستخداوند  ای18 ! نما  استماع  است  حی فرستاده خدای
   خدا نبودند بلکه اند زیرا که  انداخته  آتش  را به  ایشان و خدایان19 .  کرده راب را خ  ایشان زمین
   یهوه  ای  حال پس20 . ساختند  آنها را تباه  سبب این   به پس.   و سنگ  از چوب  انسان  دست ساخته
  ».  هستی هوه تو تنها ی  بدانند که  جهان  ممالک  تا جمیع  ده  او رهایی  ما ما را از دست خدای

: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«:  ، گفت  نزد حزقیا فرستاده  آموص  اشعیا ابن پس21  
   گفته اش  در بارهخداوند   که کالمی22 ،  دعا نمودی  آشور نزد من ادشاه پ  سنحاریب  درباره چونکه

ر خود  س  و دختر اورشلیم  است موده، استهزا ن  تو را حقیر شمرده  دختر صهیون  باکره آن:   است این
 آواز بلند   بر وی  که  و کیست ای ، کفر گفته  کرده  او را اهانت  که کیست23 .  است  تو جنبانیده را به
   بندگانت  واسطه به24 ؟  نیست  اسرائیل ؟ مگر قدوس ای  افراشته  علیین  خود را به ، چشمان کرده

   لبنان  کوهها و به اطراف  خود بر بلندی های  ارابه  کثرت  به ای ، گفته  کرده خداوند را اهانت
 و   اقصایش  بلندی ، به  نموده  را قطع  صنوبرهایش  و بهترین  آزادش  سروهای  و بلندترین ام برآمده

   خود تمامی  پای  کف  و به  نوشیدم ، آب  زده  حفره و من25 . ام  شده  داخل  بوستانش تستان درخ به
  . کرد  خواهم  مصر را خشک نهرهای
  ن و اآل ام  داده  صورت  قدیم  و از ایام ام  کرده  سلف  را از زمان  این  من  که ای آیا نشنیده«26  

  های  توده ، به  نموده  حصار دار را خراب ، و شهرهای  ظهور آمده  تا تو به ام  آورده  وقوع  را به آن
   علف مثل.  شدند  و خجل ، ترسان  بوده  قوت  آنها کم  ساکنان  جهت ایناز 27 .  سازی  مبدل ویران

   نشستن اما من28 . گردیدند  از نمو کردنش  قبل عه مزر  و مثل  بام  پشت  سبز و علف صحرا و گیاه
و    داری  من  به  که  خشمی چونکه29.  دانم  می  داری  بر من  را که  و خشمی  و دخولت تو را و خروج
   لبهایت  خود را به  تو و لگام  بینی  مهار خود را به بنابراین.   است برآمده  من  گوش غرور تو به

   خواهد بود که  تو این  برای و عالمت30 . گردانید  برخواهم ای  آمده  که  راهی ، تو را به گذاشته
 بکارید و بدروید و   سوم در سال بروید و   از آن  آنچه  دوم  خودرو خواهید خورد و سال  غله امسال
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 یهودا رستگار شوند بار دیگر   از خاندان  که ای و بقیه31.  آنها را بخورید ، میوه  نموده تاکستانها غرس
 از   و رستگاران  از اورشلیم ای  بقیه زیرا که32.  خواهند آورد  باال میوه  خواهند زد و به  ریشه  پایین به
 خداوند  بنابراین33 . بجا خواهد آورد را  این  صبایوت  یهوه غیرت. اهند آمد خو  بیرون  صهیون کوه

 اینجا تیر نخواهد   نخواهد شد و به  شهر داخل  این  به گوید که  می  آشور چنین  پادشاه در باره
  ه ک  راهی به34 .  او برنخواهد افراشت  در پیش ق با سپر نخواهد آمد و منجنی  و در مقابلش انداخت
 .گوید  را می  اینخداوند . نخواهد شد  شهر داخل  این و به   برخواهد گشت  همان  به  است آمده

   را نجات  داود آن  خویش  خاطر بنده  خاطر خود و به ، به  کرده  شهر را حمایت  این زیرا که35
  ». داد خواهم

 آشور را زد و   از اردوی، صد و هشتاد و پنجهزار نفر  آمده  بیرونخداوند   فرشته پس36  
   آشور کوچ  پادشاه و سنحاریب37 . بودند  مرده  آنها الشهای جمیع   برخاستند اینک  چون بامدادان

   خویش  خدای  او در خانه  چون  شد که و واقع38 . شد  ساکن  در نینوی د و برگشته گردی ، روانه کرده
   زمین  به  شمشیر زدند و ایشان صر او را به و شرآ  ادرملک کرد، پسرانش  می  عبادت نسروک
  . نمود  سلطنت  جایش  به  آسرحدون  فرار کردند و پسرش اراراط

  

 نزد   نبی  آموص  شد و اشعیا ابن  موت  به  حزقیا بیمار و مشرف  ایام در آن38    

   و زنده میری  می را که زی  خود را ببین  خانه تدارک: گوید  می  چنینخداوند« :  ، او را گفت  آمده وی
:  و گفت3 دعا نمود، خداوند، نزد   دیوار برگردانیده  خود را بسوی  حزقیا روی آنگاه2» . ماند نخواهی

   سلوک  کامل  دل  و به  امانت  حضور تو به  به  چگونه  که  بیاد آوری  اینکه  مستدعیخداوند  ای«
  و کالم4 . زار زار بگریست حزقیا  پس» . ام  بجا آورده  است  در نظر تو پسند بوده  و آنچه ام نموده

: گوید  می  داود چنین  پدرت  خدای  حزقیا بگو یهوه برو و به«5 : ، گفت  شده  بر اشعیا نازلخداوند
  و تو را و این6.   افزودم  سال  تو پانزده زهای بر رو  من اینک.   را دیدم  و اشکهایت  تو را شنیدم دعای

 از  و عالمت7 . نمود  خواهم  شهر را حمایت این رهانید و   آشور خواهم  پادشاه  از دستشهر را
   سایه اینک8 :  است  بجا خواهد آورد این  است  گفته  را که  کالم  اینخداوند   کهخداوند  جانب

  پس» . گردانم برمی   عقب  به  درجه  ده  است  رفته  آحاز پایین  آفتابی  بر ساعت  از آفتاب  که درجاتی
  .  برگشت  درجه  بود، ده  رفته  پایین  آفتابی  بر ساعت  که  از درجاتی آفتاب
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:   گفتم من10:   شفا یافت ار شد و از بیماریش بیم  که  یهودا وقتی  حزقیا پادشاه مکتوب9  
.  شوم  می  محروم خود  سالهای ه و از بقی روم  می  هاویه  درهای  خود به  ایام  در فیروزی اینک«

   عالم  با ساکنان من.  دید  نخواهم  زندگان  را در زمینخداوند.  نمایم  نمی  را مشاهدهخداوند:  گفتم11
  مثل.  شد  برده  از من  شبان  خیمه  گردید و مثل  کنده  من خانه12 . دید  را دیگر نخواهم فنا انسان

  تا صبح13 . کرد  خواهی  مرا تمام روز و شب. واهد بریداو مرا از نورد خ.   عمر خود را پیچیدم نساج
.  کرد  خواهی  مرا تمام روز و شب. شکند  را می  استخوانهایم  تمامی  شیر همچنین مثل.  انتظار کشیدم

 از   و چشمانم کنم  می  ناله و مانند فاخته.  نمایم کند صدا می  می  جیک  جیک  که  پرستوک مثل14
  .  باش  من کفیل.   هستم  در تنگیخداوند  ای. شود  می اال ضعیف ب  به تننگریس

   خود را به  سالهای تمامی.   است  و خود او کرده  است  گفته  من  او به  چونکه  بگویم چه«15  
  کنند و به  می  زیست  چیزها مردمان  این  خداوند به ای16 .  رفت  خواهم  آهسته  جانم تلخی  سبب

   من  سخت  تلخی اینک17.  دار  نگاه  و مرا زنده فا بده مرا ش پس. باشد  می  من  روح  حیات اینها و بس
   را به م گناهان  تمامی  زیرا که  برآوردی  هالکت  را از چاه  جانم  لطف از راه.  شد  من  سالمتی باعث
خواند و   نمی  را تسبیح تو گوید و موت  تو را حمد نمی  هاویه زیرا که18 .  سر خود انداختی پشت
 تو را حمد  زندگانند، زندگانند که19 .باشند  تو امیدوار نمی  امانت هروند ب  فرو می  حفره  به  که آنانی
  بهخداوند 20 . خواهند داد  تو را تعلیم راستی   پسران  به پدران.  گویم  امروز می  من گویند، چنانکه می

خداوند  عمر خود در خانه   روزهای  را در تمامی رودهایم س ، پس  حاضر است  من  نجات جهت
  ». سرایید خواهیم
 شفا خواهد   بنهید که مل را بر د  از انجیر بگیرید و آن قرصی «  بود که و اشعیا گفته21  
  »؟  آمد چیست برخواهمخداوند     خانه  به  که عالمتی«:  بود و حزقیا گفته22 ». یافت

  

 نزد  ای  و هدیه  مکتوبی  بابل پادشاه  بلدان  بن  بلدان رودک م  زمان در آن39    

،   مسرور شده و حزقیا از ایشان2 .  است  یافته  و صحت  بیمار شده  بود که حزقیا فرستاد زیرا شنیده
 را   و هرچه  خویش  اسلحه  خانه  معطر و تمام  و روغن  و طال و عطریات  خود را از نقره  خزاین خانه
 نبود   چیزی  مملکتش  و در تمامی اش  داد و در خانه  نشان  ایشان شد به  می  او یافت ر خزاین د که
  این«:   را گفت ، وی  آمده  نزد حزقیا پادشاه  اشعیا نبی پس3 . نداد  نشان  ایشان  را به ا آن حزقی که

 مفصل سی و نه/  اشعیا کتاب
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   نزد من  از بابل  یعنی دور از جای«:  حزقیا گفت»  گفتند و نزد تو از کجا آمدند؟  چه مردمان
 دیدند و   است  من  در خانه هرچه«:  حزقیا گفت»  دیدند؟  تو چه در خانه«:  او گفت4» .آمدند
  ».  ندادم  نشان  ایشان  به  که  نیست  من  در خزاین چیزی

در    هرچه آید که  روزها می اینک6 : را بشنو  صبایوت  یهوه کالم«:   حزقیا گفت  اشعیا به پس5  
گوید  میخداوند و .  خواهد شد  برده  بابل ند بها  کرده  تا امروز ذخیره  پدرانت  و آنچه  تو است خانه
 را تولید   از تو پدید آیند و ایشان  را که  از پسرانت و بعضی7 . نخواهد ماند  از آنها باقی یزی چ که

  کالم«:   اشعیا گفت حزقیا به8 ».ند شدسرا خواه  خواجه  بابل اه و در قصر پادش  خواهند گرفت نمایی
  ». خواهد بود  و امان  سالمتی  من  در ایام هرآینه:   و دیگر گفت  نیکو است  گفتی  کهخداوند

  

   دالویز به سخنان2 :گوید  شما می خدای!  دهید  تسلی مرا قوم!  دهید تسلی40    

  ، و از دست  گردیده  آمرزیده  وی  و گناه ده ش  اجتهاد او تمام  گویید و اورا ندا کنید که اورشلیم
را خداوند   ، راه  در بیابان ای  ندا کننده صدای3 .  است  یافته  دو چندان گناهانش   تمامی  برایخداوند

   و تلی  و هر کوه  برافراشته ای هر دره4 . نمایید  ما در صحرا راست  خدای  برای مهیا سازید و طریقی
  مکشوف خداوند  و جالل5.  و ناهمواریها هموار خواهد گردید و کجیها راست خواهد شد؛  پست
  هاتفی6 .  است  را گفته  اینخداوند   دهان  خواهند دید زیرا که  را با هم  بشر آن ، تمامی گشته
  ثل م اش یبایی ز  و همگی  است  بشر گیاه ؟ تمامی  چیز را ندا کنم چه«:   گفت وی» . ندا کن«: گوید می
  البته. ودش  می  دمیده  بر آنخداوند  شود زیرا نفخه  می  پژمرده  گلش و  خشک گیاه7 . صحرا گل

باد استوار  ما تا ابداآل  خدای  کالم  گردید، لیکن  پژمرده  شد و گل  خشک گیاه8 . هستند  گیاه مردمان
   بشارت  که  اورشلیم و ای!   بلند برآی  کوه  به دهی  می  بشارت  که  صهیون ای9 ».خواهد ماند

  هان «  بگو که یهودا  شهرهای  و به  و مترس  را بلند کن آن!   بلند کن  را با قوت  آوازت دهی می
. نماید  می  حکمرانی  برایش  وی آید و بازوی  می  با قوت  خداوند یهوه اینک10 »!  شما است خدای
 خود را خواهد   شبان گله او مثل11. آید  او می  روی ش پی  وی  و عقوبت  است  او با وی  اجرت اینک

   را به  و شیر دهندگان  خواهد گرفت  خویش  آغوش ، به  کرده ها را جمع  خود بره  بازوی چرانید و به
   را با وجب  و افالک  خود پیموده  دست  کف  آبها را به  که کیست12.  خواهد کرد  رهبری مالیمت

 مفصل چهل/  اشعیا کتاب
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   نموده  ترازو وزن  و تلها را به  قپان  و کوهها را به  گنجانیده  را در کیل بار زمین و غ  کرده اندازه
  ؟ است

  او از که14 . باشد  داده  او را تعلیم  بوده یا مشیر او  داده  را قانونخداوند   روح  که کیست13  
   او را معرفت  که یست او بیاموزد؟ و ک  را به  راستی  بخشد و طریق  او فهم  تا به  خواست مشورت
   شمرده  دلو و مانند غبار میزان  قطره ها مثل  امت اینک15  داد؟  او تعلیم  را به  فطانت ه و را آموخت

   و حیواناتش  نیست  کافی  هیزم  جهت  به و لبنان16 .دارد د برمی گر ها را مثل  جزیره اینک. شوند می
   نزد وی  بطالت و اند و از عدم  هیچ ها بنظر وی  امت تمامی17 .کند  نمی  کفایت ختنی سو  قربانی برای

 توانید کرد؟ او برابر می را با   شبه کدام کنید و  می  تشبیه  که  خدا را به پس18 .نمایند کمتر می
 .ریزد  می رایش ب  نقره پوشاند، و زنجیرهای  طال می  را به ریزد و زرگر آن  را می صنعتگر بت19
کند و صنعتگر  پوسد اختیار می  نمی  را که  باشد، درختی  هدایا نداشته  چنین  استطاعت  که کسی20

  . او بسازد  نشود برای  متحرک  را که طلبد تا بتی  را می ماهری
   و از بنیاد زمین  است  نشده  شما خبر داده اید و از ابتدا به  ونشنیده آیا ندانسته21  
   که اوست. باشند  می  ملخ  مثل  و ساکنانش  است  نشسته  زمین بر کره   که او است22اید؟  نفهمیده

   امیران که23. کند  می  پهن  سکونت  جهت  به  خیمه گستراند و آنها را مثل  می  پرده آسمانها را مثل
   و کاشته  نشده هنوز غرس24 .سازد  می  را مانند بطالت  جهان گرداند و داوران  می را الشی
شوند   می دمد و پژمرده  بر آنها می  فقط ، که  است  نزده  ریشه  آنها هنوز در زمین اند و تنه دهنگردی

  .رباید  می  کاه و گرد باد آنها را مثل
 خود را  چشمان26 :گوید  می ؟ قدوس  باشم  مساوی یکنید تا با و  می  تشبیه  که  مرا به پس25  

   بیرون  لشکر اینها را بشماره  که  اینها را آفرید و کیست  که کیست.  ببینید  برافراشته  علیین به
 نخواهد   از آنها گم  یکی وی   توانایی  و از عظمت  قوت خواند؟ از کثرت  می  آنها را بنام ، جمیع آورده
 و   است مخفیخداوند  از   من راه«:  گویی  چرا می  اسرائیل  و ای کنی  چرا فکر می  یعقوب ای27 .شد

   یهوه  سرمدی  خدای  که ای  و نشنیده آیا ندانسته28» .  است  داده  مرا از دست  انصاف  من خدای
 را  ضعیفان29 کرد؟   نتوان  او را تفحص شود و فهم  نمی  و خسته  درمانده  زمین  اقصای آفریننده

   و خسته  درمانده م ه  جوانان حتی30. نماید  عطا می  زیاده  را قدرت بخشد و ناتوانان  می قوت
   خواهند یافت  تازه باشند قوت میخداوند  منتظر   که اما آنانی31. افتند  می  بکلی گردند و شجاعان می

 مفصل چهل/  اشعیا کتاب
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  خواهند خرامید و درمانده.  نخواهند شد خواهند دوید و خسته.  پرواز خواهند کرد  عقاب و مثل
  .نخواهند گردید

  

!  رسانند  بهم  تازه ها قوت و قبیله!  شوید ش خامو  حضور من ها به  جزیره ای41    

   را از مشرق  کسی  که کیست2 .  بیاییم  نزدیک  محاکمه  به همبا .  نمایند  تکلم  بیایند، آنگاه نزدیک
کند و او را بر   می  تسلیم  وی ها را به خواند؟ امت  می  وی  او را نزد پایهای  عدالت  که برانگیخت
  هگردد ب  می  پراکنده  که  کاه  و مثل  شمشیر وی  غبار به  را مثل و ایشان. گرداند ی م  مسلط پادشاهان

 بود،  فته خود نر  با پایهای  که  راهی ، به  نموده  را تعاقب ایشان3 . خواهد نمود  تسلیم  وی کمان
  ا از ابتدا دعوت ر ، و طبقات  و بجا آورده  نموده  را عمل  این  که کیست4 .  خواهد گذشت بسالمتی
ها دیدند و ترسیدند و  جزیره5.   هستم  من باشم  می  با آخرین و  و اول  یهوه  که ؟ من  است نموده
 برادر   کرد و به  خود را اعانت  همسایه هر کس6. ، آمدند  جسته  بلرزیدند و تقرب  زمین اقصای

   را تقویت  زننده کند سندان  می یقل ص  با چکش نجار زرگر را و آنکه7 .  باش قوی دل:  خود گفت
  سازد تا متحرک  می  میخها محکم  را به  و آن  است  خوب که: گوید  می  لحیم نماید و در باره می

  .نشود
   من ست دو  ذریت  و ای ام  تو را برگزیده  که  یعقوب  و ای  من  بنده  اسرائیل اما تو ای8  
   من  تو بنده ام  تو گفته  و به ام  خوانده هایش ، تو را از کرانه  گرفته  زمین  تو را از اقصای که9 ، ابراهیم
   مشو زیرا من  و مشوش  با تو هستم  من  زیرا که مترس10،   ننمودم  و ترک تو را برگزیدم،  هستی
   راست  دست  داد و تو را به  خواهم  تو را معاونت  نمود و البته  خواهم تو را تقویت!   تو هستم خدای
 و رسوا خواهند   دارند، خجل  بر تو خشم  که  آنانی  همه اینک11 . کرد  خواهم  خود دستگیری عدالت

   با تو مجادله  را که آنانی12 . خواهند گردید ، هالک ناچیز شده نمایند   با تو معارضه  که شد و آنانی
زیرا 13 . و نابود خواهند شد  کنند نیست  جنگ با تو  که  و آنانی  یافت ، نخواهی نمایند جستجو کرده

   تو را نصرت یرا من ز مترس:  گویم  تو می ، به  تو را گرفته  راست  دست  تو هستم  خدای  یهوه  که من
 تو   ولی  که  اسرائیل  و قدوسخداوند  زیرا  مترس  اسرائیل  و شرذمه ب یعقو م کر ای14 . داد خواهم

  دار خواهم  تیز نو دندانه  تو را گردون اینک15.  داد  خواهم  تو را نصرت من: گوید باشد می می
آنها را 16 .  ساخت  خواهی  کاه تلها را مثل نمود و  ، خرد خواهی  کرده  و کوهها را پایمال ساخت
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 خداوند تو از  لیکن.   خواهد ساخت ، گردباد آنها را پراکنده  افشاند و باد آنها را برداشته خواهی
  . نمود  فخر خواهی  اسرائیل  قدوس  شد و به  خواهی شادمان
. شود  می  خشک  از تشنگی  ایشان یابند و زبان جویند و نمی  را می  آب  و مسکینان فقیران17  

.  کرد  نخواهم  را ترک  ایشان  هستم  اسرائیل خدای.  نمود  خواهم  را اجابت  ایشان  هستم  یهوه  که من
 و   آب  برکه  را به و بیابان.  نمود  خواهم ها جاری  وادیها چشمه  نهرها و در میان خشک  بر تلهای18

 و   و آس  سرو آزاد و شطیم در بیابان19.   ساخت  خواهم  مبدل  آب های ه چشم  را به  خشک زمین
تا 20 . نمود  خواهم  غرس نار را با هم و چ  و در صحرا صنوبر و کاج  گذاشت  را خواهم  زیتون درخت

   اسرائیل  و قدوس  را کرده  اینخداوند   دست  نمایند که  تأمل ، با هم ببینند و بدانند و تفکر نموده
: گوید  می  یعقوب  آورید و پادشاه  خود را پیش دعوی: گوید  میخداوند21.   است  را ایجاد نموده این
   ما اعالم ، برای  آورده  خواهد شد نزدیک اقع و  را که آنچه22.  دارید  را عرضه  خویش  قوی ینبراه

  های یا چیز ، آخر آنها را بدانیم  کنید تا تفکر نموده  آنها را بیان  را و کیفیت  پیشین چیزهای. نمایند
 شما   که  کنید تا بدانیم  خواهد شد بیان  واقع  بعد از این و چیزها را که23 . ما بشنوانید  را به آینده

 شما  اینک24 .  نماییم  مالحظه ، با هم  شده  را بجا آورید تا ملتفت  یا بدی ، نیکویی  باری.خدایانید
  .  است  شما را اختیار کند رجس  و هر که  است  شما هیچ ناچیز هستید و عمل

 مرا   اسم  که  آفتاب  را از مشرق  و او خواهد آمد و کسی  برانگیختم  را از شمال کسی25  
. کند  می  را پایمال  گل  که گری  خواهد آمد و مانند کوزه برگل  مثل  و او بر سروراناندخواهد خو

  ای  خبر دهنده ؟ البته  است  او راست  که  تا بگوییم ، و از قبل  از ابتدا خبر داد تا بدانیم  که کیست26
   که  گفتم  صهیون  به اول27 . شما را بشنود  سخنان  که  نیست  هم  و کسی  نی ای  کننده  و اعالم نیست
   و کسی و نگریستم28 .  بخشیدم ای  دهنده  بشارت شلیم اور و به) خواهد رسید( چیزها   این  هان اینک
 تواند   جواب  نمایم  سؤال  از ایشان  چون  نبود که ای  دهنده  نیز مشورت  ایشان  نشد و در میان یافت
   باد و بطالت  ایشان  شده  ریخته  و بتهای  است  هیچ  ایشان اعمال باطلند و   ایشان  جمیع اینک29. داد

  . است
  

 از او   جانم  که  من  و برگزیده  نمودم  او را دستگیری  که  من  بنده اینک42    

او فریاد نخواهد 2 .ها صادر سازد  امت  را برای صاف تا ان نهم  خود را بر او می  روح ، من خشنود است

 فصل چهل و دوم/  اشعیا کتاب
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 را نخواهد   خرد شده نی3 .ها نخواهد شنوانید  را در کوچه خود را بلند نخواهد نمود و آنزد و آواز 
  او ضعیف4 . صادر گرداند  راستی  را به الت تا عد  نخواهد ساخت  را خاموش  ضعیف  و فتیله شکست

 او  یعتها منتظر شر جزیره قرار دهد و   را بر زمین نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف
   را گسترانید و نفس  آن  و نتایج  کرد و زمین  آسمانها را آفرید و آنها را پهن  که خدا یهوه5 .باشند
  من«6 :گوید  می دهد، چنین  سالکند می  در آن  که  را بر آنانی  باشند و روح  در آن  که  قومی را به
 و تو را عهد   داشت  خواهم ، تو را نگاه  را گرفته تو  و دست ام  خوانده  عدالت  تو را به  هستم  یهوه که
   و نشینندگان  را از زندان  و اسیران  را بگشایی  کوران تا چشمان7 . گردانید ها خواهم  و نور امت مقو

   خود را به و جالل.   است  همین  من  و اسم  هستم  یهوه من8 .  آوری  بیرون  را از محبس ظلمتدر 
 شد و   واقع  نخستین  وقایع اینک9 . داد  نخواهم  تراشیده  بتهای ه را ب  خویش ایش دیگر و ست کسی
  ». دهم  بوجود آید شما را از آنها خبر می  از آنکه  و قبل کنم  می  نو اعالم  از چیزهای من

ها  آن ها و ساکنان  جزیره ای!   است  در آن  آنچه روید، و ای  دریا فرود می  به  شما که ای10  
  هایی  و قریه صحرا و شهرهایش11 ! بسرایید  زمین  را از اقصای وی   و ستایشخداوند  سرود نو را به

  ، از قله وده نم  ترنم  سالع  باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان  قیدار در آنها ساکن  اهل که
 !ها بخوانند  او را در جزیره حبی نمایند و تس  را توصیف  جاللخداوند  برای12 ! زنند کوهها نعره

،  فریاد کرده. انگیزاند  را برمی  خویش  غیرت آید و مانند مرد جنگی  می  جبار بیرون  مثلخداوند13
،   مانده  و ساکت  خاموش  قدیم از زمان14 . خواهد نمود  غلبه  خویش دشمنان خواهد زد و بر  نعره

کوهها و 15.  کشید  خواهم ، آه  زده  زد و دم  خواهم زاید، نعره  می  که  زنی  مثل ناآل.   نمودم خودداری
 گردانید و   و نهرها را جزایر خواهم  ساخت  خواهم  آنها را خشک  گیاه ، تمامی  کرده تلها را خراب

   را به ، ایشان  نموده اند رهبری  ندانسته  که  راهی  را به و کوران16 .  ساخت م خواه ها را خشک برکه
   را به  نور و کجی  به  ایشان  را پیش ظلمت.  نمود  خواهم  نیستند هدایت  عارف  که هایی یقطر

 بر   که آنانی17 . نمود  را رها نخواهم ، ایشان ه کارها را بجا آورد این.   ساخت  خواهم  مبدل راستی
   عقب  ما شمایید، به یان خدا گویند که  می  شده  ریخته  اصنام  اعتماد دارند و به  تراشیده بتهای
  . خواهند شد ، بسیار خجل ردانیدهبرگ

 کور باشد و   من  بنده  مثل  که کیست19 . نظر کنید تا ببینید  کوران  ای بشنوید و  کران ای18  
 و کور   من  مسلم  کور باشد، مثل  که کیست ؟ فرستم  می  که  من  رسول  کر باشد مثل  که کیست

 خود  گشاید لیکن را میگوشها .  داری  نمی  اما نگاه بینی  بسیار می چیزهای20 ؟وندخدا  مانند بنده
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.  نماید  و تکریم  را تعظیم  خویش  شریعت  خود پسند آمد که  خاطر عدل  را بهخداوند21 .شنود نمی
  دانها مخفی و در زن ها صید شده  در حفره  ایشان اند و جمیع  شده  و تاراج  غارت  قوم  اینان لیکن22

.   باز ده گوید که  نمی  و کسی  گشته تاراج.   نیست ای  و رهاننده  شده  غارت ایشان. اند گردیده
  کیست24  بشنود؟  آینده  زمان ، برای  نموده  دهد و توجه  گوش  این  به  شما که  در میان کیست23
   ورزیدیم  او گناه  به  نبود کهخداوند ود؟ آیا نم  تسلیم  غارت  را به  و اسرائیل  تاراج  را به  یعقوب که

  بنابراین25 ننمودند؟   او را اطاعت  نمایند و شریعت  او نخواستند سلوک  راههای  به  ایشان چونکه
 و   ساخت  مشتعل  را از هر طرف  ایشان  و آن  ریخت  را بر ایشان  جنگ  خود و شدت  غضب حدت

  .اما تفکر ننمودند را سوزانید  ندانستند و ایشان
  

   است  اسرائیل  تو ای ، و صانع  یعقوب  تو ای  آفریننده  کهخداوند  نو اآل43    

   من  تو از آن  پس  خواندم  اسمت  و تو را به  دادم  تو را فدیه  من  زیرا که مترس«: گوید  می چنین
تو را فرونخواهند )  عبورنمایی(ا  از نهره  بود و چون  با تو خواهم  من  از آبها بگذری چون2.  هستی
  زیرا من3 . تو را نخواهد سوزانید اش  شعله شد و  نخواهی ، سوخته  روی  آتش  از میان و چون.  گرفت
 و سبا را  بش و ح  تو ساختم مصر را فدیه.   تو هستم  دهنده  نجات  اسرائیل  تو و قدوس  خدای یهوه
   پس داشتم  می  تو را دوست  و من  بودی  گرانبها و مکرم ن در نظر م چونکه4 .  تو دادم  عوض به

 با   من  زیرا که مترس5 . نمود خواهم   تو تسلیم  جان  را در عوض  تو و طوایف  عوض  را به مردمان
   شمال به6 . نمود  خواهم  جمع و را از مغرب آورد و ت  خواهم  تو را از مشرق  و ذریت تو هستم
 را از  نم دور و دخترا  مرا از جای پسران. "  مکن ممانعت"   که  جنوب  و به" بده"   که  گفت خواهم

   آفریده  خویش  جالل  جهت  شود و او را به  نامیده  من  اسم  را به  هر که یعنی7 . بیاور  زمین کرانهای
  ».  باشم  و ساخته هو او را مصور نمود

  جمیع9.  آور باشند بیرون ند اما کر می دار تند و گوش دارند اما کور هس  چشم  را که قومی8   
 خبر دهد و   از این  که  آنها کیست  در میان پس.  آیند ها فراهم  شوند و قبیله  جمع ها با هم امت

قرار ، ا  نموده  شوند یا استماع  نماید؟ شهود خود را بیاورند تا تصدیق  ما اعالم  را به امور اولین
   شهود من ام  او را برگزیده  که  من شما و بنده « گوید که  می یهوه10 .  است  راست  این بکنند که

 مصور   خدایی  از من  و پیش  او هستم  من  آورید و بفهمید که  ایمان  من ، به تا دانسته. باشید می
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 .  نیست ای دهنده  نجات یر از من و غ  هستم  یهوه ، من من11.  نخواهد شد  هم  و بعد از من نشده
 خداوند.   است  غیر نبوده  شما خدای  و درمیان  نموده  و اعالم ام  داده  و نجات  اخبار نموده من12
 از   که  و کسی باشم  او می و از امروز نیز من13 .  خدا هستم  هستید و من  شما شهود من گوید که می

  » را رد نماید؟  آن  که یست نمود و ک  خواهم  عمل من.   تواند رهانید نیست  من دست
   فرستادم  بابل بخاطر شما به«: گوید  می  چنین  است  اسرائیل  شما و قدوس  ولی که خداوند14  
  من15 .  وجد ایشان  را نیز در کشتیهای کلدانیان آورد و   فرود خواهم  فراریان  را مثل  ایشان و همه
  ». شما  و پادشاه  اسرائیل آفریننده.   شما هستم  قدوسخداوند
  آنکه17گوید،   می سازد چنین  می  عظیم  در آبهای  در دریا و طریقی  راهی  کهخداوند16  

 خواهند خوابید و نخواهند   با هم ایشان«: آورد  می  را بیرون  آن ها و اسبها و لشکر و قوت ارابه
د و در امور  را بیاد نیاوری  اولین چیزهای18 . خواهند شد  خاموش  فتیله ، مثل  شده  و منطفی برخاست

 را  آیا آن. آید  بظهور می ن اآل  و آن آورم  بوجود می  نویی چیز  من اینک19 . تفکر ننمایید قدیم
  حیوانات20.  داد  قرار خواهم  و نهرها در هامون  در بیابان  راهی  که ؟ بدرستی نخواهید دانست

 و نهرها در صحرا بوجود   در بیابان  آب ند نمود چونکه و شترمرغها مرا تمجید خواه صحرا گرگان
 تا  دم خود ایجاد کر  را برای  قوم این21 . نمایم   را سیراب  خویش  خود و برگزیدگان  تا قوم آورم می

 !  آمدی  تنگ  به  از من اسرائیل   و تو ای  مرا نخواندی  یعقوب اما تو ای22.  مرا بخوانند تسبیح
  به!   ننمودی  خود مرا تکریم  ذبایح  و به  نیاوردی  من  خود را برای  سوختنی های قربانی  گوسفندان23

   نقره  به  من  جهت  معطر را به نی24 . یاوردم ن  تنگ  بخور تو را به  و به  بر تو ننهادم هدایا بندگی
   و به  نهادی  بندگی د بر من خو  گناهان  به بلکه.   مرا سیر نساختی  خویش  ذبایح  پیه  و به نخریدی
 و   تو را محو ساختم  بخاطر خود خطایای  که  من  هستم من25.   آوردی  تنگ  مرا به  خویش خطایای
 خود را بیاور تا  تحج.   نماییم  محاکمه  تا با هم مرا یاد بده26.  آورد  تو را بیاد نخواهم گناهان
   من بنابراین28.  شدند  عاصی  من  تو به های زیدند و واسطه ور  تو گناه اجداد اولین27 .  شوی تصدیق
   تسلیم  دشنام  را به  و اسرائیل  لعنت  را به  و یعقوب  خواهم ساخت احترام  را بی  قدس سروران
  . نمود خواهم
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!  ام  تو را برگزیده  که سرائیل ا  بشنو و ای  یعقوب  من  بنده  ای ناما اآل44    
   من  بنده ای: گوید  می باشد چنین  تو می  و معاون  بسرشت  و تو را از رحم تو را آفریده  که خداوند2

 و   ریخت  خواهم  آب تشنه)  زمین( بر  اینک3 ! ام  تو را برگزیده  که  یشرون و ای!   مترس یعقوب
  و ایشان4. تو را بر اوالد   خویش  و برکت  ریخت  تو خواهم  خود را بر ذریت روح.  نهرها برخشک

   از آن  من  که  خواهد گفت یکی5.  خواهند رویید  آب د بر جویهای بی  درختان ها، مثل  سبزه در میان
    خود برای  بدست  خواهد خواند و دیگری  یعقوب  نام  را به  خویشتن  و دیگری هستمخداوند 
  . هد ساخت خوا  ملقب  اسرائیل  نام  را به  و خویشتن خواهد نوشتخداوند 
   هستم  اول من: گوید  می  چنین  است  ایشان  ولی  که  صبایوت  و یهوه  اسرائیل  پادشاهخداوند6  
 نماید   کند و بیان  را اعالن  آن  که  کیست  من و مثل7 .  نیست  خدایی  و غیر از من ستم آخر ه و من
   را که  و آنچه  آینده  چیزهای پس.  نمودم را برقرار   قدیم  قوم  که  دهد، از زمانی  را ترتیب و آن
   تو را اخبار و اعالم  قدیم آیا از زمان.  مباشید  و هراسان ترسان8 . بنمایند  خواهد شد اعالن واقع

   و احدی  نیست ای  صخره ؟ البته  هست  خدایی  نیستید؟ آیا غیر از من  و آیا شما شهود من ننمودم
پسندند،   می  ایشان  که سازند، جمیعا باطلند و چیزهایی  می  تراشیده  بتهای ه ک آنانی9 . شناسم نمی را

   ساخته  خدایی  که کیست10 . بکشند دانند تا خجالت ند و نمیبین  نمی  ندارد و شهود ایشان ای فایده
   از انسان  خواهند شد و صنعتگران  او خجل  یاران  جمیع اینک11 ندارد؟   نفعی  باشد که  ریخته یا بتی
  . گردند  و خجل  ترسان ، بایستند تا با هم  شده  جمع  ایشان  جمیع پس. باشند می

دهد و با   می  صورت کند و با چکش  کار می  را در زغال تراشد و آن  می  را با تیشه آهن12  
   بهم ، ضعف دهوشی نن گردد و آب  می قوت ، بی  شده سازد و نیز گرسنه  را می  آن  خویش  بازوی قوت
 را   آن کند و با رنده  می  را نشان  آن ، با قلم  را کشیده تراشد و ریسمان  را می چوب13 .رساند می

سازد تا در   می  آدمی  جمال  و به  انسان  شبیه  را به  آن کند پس  می سازد و با پرگار نشان  می صاف
، آنها را از   را گرفته  و بلوط کند و سندیان ی م  خود قطع  آزاد برای سروهای14 . شود  ساکن خانه

  پس15. دهد  را نمو می  آن ، باران  نموده کند و شمشاد را غرس  خود اختیار می  برای  جنگل درختان
   را افروخته کند و آن  می ، خود را گرم  گرفته آید و از آن  بکار می  سوخت  جهت  به  شخص برای
  بعضی16 .کند  می  سجده  آن ، پیش  ساخته  بتی پرستد و از آن  را می ، آن ته ساخ پزد و خدایی  می نان

، سیر   کرده  را برشته خورد و کباب  می  پخته  گوشت سوزاند و بر بعضی  می  را در آتش از آن
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  ویش خ  بت  یعنی  خدایی  آن و از بقیه17 .  را دیدم ، آتش  شده  گرم وه: گوید ، می  شده شود و گرم می
  بده  مرا نجات: گوید ، می  دعا نموده کند و نزد آن  می ، عبادت  کرده  سجده  آن سازد و پیش را می
 تا   است  را بسته  ایشان  چشمان فهمند زیرا که دانند و نمی  نمی ایشان18 .  هستی  من  تو خدای چونکه

   ندارند تا بگویند نصف  و فطانتی  معرفت، و تفکر ننموده19.  ننمایند  را تا تعقل  ایشان نبینند و دل
 آیا از  پس.  ، خوردیم  کرده  را کباب  و گوشت  پختیم  نیز نان  و بر زغالش  سوختیم  را در آتش آن
  سازد و دل  خود می خاکستر را خوراک20 ؟  نماییم  سجده  درخت  تنه و به   بسازیم  بتی  آن بقیه

   آیا در دست نماید که  خود را نتواند رهانید و فکر نمی  جان کند که  می  او را گمراه  خورده فریب
  .  نیست  دروغ  من راست

   ای تو را سرشتم.   هستی  من  تو بنده  اینها را بیادآور چونکه  اسرائیل  و ای  یعقوب ای21  
 و   ابر غلیظ  تو را مثل تقصیرهای22.  شد  نخواهی  فراموش  از من  هستی  من  تو بنده اسرائیل
 آسمانها  ای23 . ام  کرده  نما زیرا تو را فدیه  بازگشت  نزد من پس.   را مانند ابر محو ساختم گناهانت

 کوهها و  فریاد برآورید و ای!   زمین  اسفلهای و ای!   است  را کرده  اینخداوند   نمایید زیرا که ترنم
   و خویشتن  است  کرده  را فدیه یعقوبخداوند زیرا !  در آنها باشد بسرایید  که جنگلها و هر درختی

  . تمجید خواهد نمود را در اسرائیل
 و   هستم  یهوه من: گوید  می  چنین  است  سرشته  و تو را از رحم  تو است  ولی  کهخداوند24  

 بود؟  که  ؛ و با من  کردم  را پهن  و زمین  گسترانیدم  تنهایی آسمانها را به.   چیز را ساختم همه
  و حکیمان را بعقب. گرداند  می  را احمق سازد و جادوگران  می  را باطل  کاذبان  آیات آنکه25

دارد   خود را برقرار می  بندگان  سخنان که26 .کند  می  تبدیل  جهالت  را به ن ایشا گرداند و علم برمی
گوید معمور خواهد شد و   می ورشلیم ا  درباره رساند، که  می  انجام  را به  خویش  رسوالن و مشورت

   لجه  به آنکه27 .  داشت  را برپا خواهم  آن های  بنا خواهد شد و خرابی  یهودا که  شهرهای درباره
 او  گوید که  می  کورش و درباره28 .  ساخت  خواهم  را خشک  نهرهایت شو و  خشک گوید که می

گوید بنا خواهد   می  اورشلیم  خواهد رسانید و درباره م اتما  مرا به  مسرت  و تمامی  است  من شبان
  .  خواهد گشت  بنیاد تو نهاده  که  هیکل شد و درباره
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   تا به  او را گرفتم  راست دست:   که  کورش  به  یعنی  خویش  مسیح  بهخداوند45    

   مفتوح  حضور وی را به تا درها   را بگشایم  پادشاهان  و کمرهای  سازم ها را مغلوب  امت حضور وی
   خرامید و جایهای  تو خواهم  روی  پیش  من که2 گوید  می  نشود چنین ا دیگر بستهه  و دروازه نمایم

 . برید  را خواهم  آهنین  بندهای ، پشت  را شکسته  برنجین و درهای.   ساخت ناهموار را هموار خواهم
   اسمت  تو را به  که  یهوه  من  که  بخشید تا بدانی واهم تو خ  را به  مخفی  و خزاین  ظلمت و گنجهای3

  ، هنگامی  اسرائیل  خویش  و برگزیده  خود یعقوب  خاطر بنده به4 . باشم  می  اسرائیل  خدای ام دهخوان
 و غیر از   نیست  و دیگری  هستم  یهوه من5 . ساختم   و ملقب  خواندم  اسمت  تو را به  مرا نشناختی که
   آن  و مغرب  آفتاب تا از مشرق6.   مرا نشناختی  که  هنگامی ستم کمر تو را ب من.   نی خدایی  من

   نور و آفریننده پدید آورنده7 .  نی  و دیگری  هستم  یهوه من.   نیست  احدی  من  سوای بدانند که
 آسمانها از باال  ای8 . ستم چیزها ه  این  همه صانع   یهوه من.   بدی  و آفریننده  سالمتی صانع.  ظلمت

   نمو کنند و آنها را با هم  و عدالت  بشکافد تا نجات  را فرو ریزد و زمین  عدالت ببارانید تا افالک
   با سفالهای  سفالی  خود چون  با صانع  که  برکسی وای9 . ام  را آفریده  این  یهوه  من برویاند زیرا که

 تو بگوید  ره تو دربا ؟ یا مصنوع  چیز را ساختی گر بگوید چه  کوزه به  آیا کوزه.  نماید  مخاصمه زمین
   چه  که  زن  و به ودی چیز را تولید نم چه:  پدر خود گوید  به  که  بر کسی وای10  ندارد؟  او دست که

   از من  امور آینده درباره: گوید  می باشد چنین  می  آن  و صانع  اسرائیل  قدوس  کهخداوند11 . زاییدی
 و   را ساختم  زمین من12 . نمایید  تفویض  من  مرا به های دست  مرا و اعمال  نمایید و پسران سؤال
 آنها را امر   لشکرهای  تمامی  آسمانها را گسترانید و من  من دستهای.   آفریدم  را بر آن انسان

شهر مرا بنا .   ساخت  خواهم ا راست ر  راههایش  و تمامی  برانگیختم  عدالت  او را به من13 . فرمودم
 را   این  صبایوت یهوه.   هدیه  برای  و نه  قیمت  برای  را آزاد خواهد نمود، اما نه ، اسیرانم کرده
  .گوید می

 بلند قد   مردان  سبا که  و اهل  حبش  مصر و تجارت حاصل: گوید  می  چنینخداوند14  
   در زنجیرها خواهند آمد و پیش  تو شده و تابع. تو خواهند بود  ، از آن باشند نزد تو عبور نموده می

   و خدایی  نیست  و دیگری ت خدا در تو اس البته:  ، خواهند گفت  نموده  و نزد تو التماس  شده تو خم
  . نی
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  جمیع16.  کنی  می  خود را پنهان  که تی هس  یقینا خدایی  دهنده  و نجات  اسرائیل  خدای ای15  
اما 17 .  خواهند رفت  رسوایی  به با همسازند  می  بتها  که  و رسوا خواهند شد و آنانی  خجل نایشا

  . و رسوا نخواهند گردید باد خجل خواهند شد و تا ابداآل  ناجیخداوند از   جاودانی  نجات  به اسرائیل
 را استوار   و آن  و ساخت  را سرشت  زمین  که  خدا است  که  آسمان  آفریننده زیرا یهوه18  

 و   هستم یهوه  من: گوید  می  مصور نمود چنین  سکونت  جهت  به  نیافرید بلکه  را عبث نمود و آن
 مرا   که  نگفتم  یعقوب  ذریه و به.   ننمودم  تکلم  تاریک  از زمین در خفا و در جایی19 .  نیست دیگری
  ای20 . نمایم  می  را اعالن  راست هایو چیز  گویم  می  سخن  عدالت  به  یهوه من.  بطلبید عبث

 خود را   بتهای  چوب  که آنانی.  شوید  نزدیک ، بیایید و با هم  شده ها جمع  از امت رهاشدگان
  ، ایشان  نموده  اعالن پس21.  ندارند د معرفتنماین  نتواند رهانید دعا می  که دارند و نزد خدایی برمی

 و از   نموده  اعالن  قدیم  را از ایام  این  که کیست.  نمایند دیگر مشورت آورید تا با یک را نزدیک
  ؟ خدای  دیگر نیست  خدایی  و غیر از من  هستم  یهوه  که  من ؟ آیا نه  است  اخبار کرده  سلف زمان
  و نجات نمایید   توجه  من  به  زمین های  کرانه  جمیع ای22.   نیست  من  و سوای دهنده  و نجات عادل

 از   عدالت  به  کالم  و این  خوردم  خود قسم  ذات به23.   نیست  و دیگری  خدا هستم یابید زیرا من
   قسم  من  به  زبان خواهد شد و هر  خم  من  هر زانو پیش  که  برنخواهد گشت  صادر گشته دهانم

 او خواهند  و بسوی. باشد  میخداوند در   فقط  و قوت  عدالت و مرا خواهند گفت24 .خواهد خورد
   عادلخداوند در   اسرائیل  ذریت و تمامی.  خواهند گردید  او خشمناکند خجل  به  که آمد و همگانی

  .، فخر خواهند کرد  شده شمرده
  

.  شد  نهاده  و بهایم  آنها بر حیوانات  بتهای  گردیده  و نبو منحنی  شده  خم بیل46    

 و  آنها جمیعا منحنی2 .  است  شده  ضعیف و بار حیوانات   گشته شتید حملدا  شما برمی  که آنهایی
 و   یعقوب  خاندان ای3 .روند  می  اسیری  خود آنها به هتوانند رهانید بلک  بار را نمی ، آن  شده خم

  و تا به4 !اید  بوده  من  برداشته  از رحم و  شده  حمل  بر من  از بطن  که  اسرائیل  خاندان  بقیه تمامی
   و من  آفریدم من.   برداشت  شما را خواهم  من  شیخوخیت  و تا به  هستم  همان  شما من پیری

  سازید و مرا با که  می  و مساوی  شبیه مرا با که5.  رهانید ، خواهم  کرده  حمل  و من  داشت برخواهم
سنجند،   می  میزان  را به ریزند و نقره  می ه طال را از کیس  که آنانی6 ؟  شویم نمایید تا مشابه  می ابلمق
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 را بر  آن7 .نمایند  نیز می ، عبادت  کرده ه سجد  بسازد پس  از آن کنند تا خدایی  را اجیر می زرگری
. تواند کرد  نمی  خود حرکت ایستد و از جای گذارند و او می  می  جایش برند و به ، می  برداشته دوش

  . نتواند رهانید  ایشان  را از تنگی دهد و ایشان  نمی نمایند اما جواب  می  هم نزد او استغاثه
!  خود تفکر نمایید  را در دل آن   عاصیان و ای.  بکوشید  را بیاد آورید و مردانه این8  

خدا .   نیست  و دیگری  هستم  قادر مطلق زیرا من.  یاد آورید  به  قدیم  را از زمان  اول چیزهای9
   که گویم  و می کنم  می  بیان  از قدیم  نشده  واقع  را که آخر را از ابتدا و آنچه10 .  نی یر من نظ و هستم
 را از   شکاری مرغ11 . آورد خواهم  را بجا  خویش  مسرت  برقرار خواهد ماند و تمامی  من اراده

 آورد و تقدیر  جا خواهم ب  و البته  گفتم من.  خوانم  دور می  را از جای  خویش  مشورت  و هم مشرق
 . دور هستید مرا بشنوید از عدالت   که  سختدالن ای12 . رسانید  خواهم  وقوع  به البته و  نمودم

   را به  تأخیر نخواهد نمود و نجات  من باشد و نجات  و دور نمی  آوردم  خود را نزدیک عدالت13
  . ذاشت گ  خواهم  در صهیون  است  من  جالل  که  اسرائیل جهت

  

 بر   دختر کلدانیان  و ای بنشین ، بر خاک  فرود شده  دختر بابل  باکره ای47    

، آرد را   را گرفته دستاس2 . نخواهند خواهند  و لطیف نازنین زیرا تو را دیگر   بنشین کرسی  بی زمین
  عورت3 . ا عبور کن، از نهره ه کرد  و ساقها را برهنه  را بر کش ، دامنت  را برداشته نقاب.  خرد کن
و اما 4 . نمود  نخواهم  شفقت ، بر احدی  کشیده  انتقام من.  تو ظاهر خواهد شد ، رسوایی  شده تو کشف

   خاموش  دختر کلدانیان ای5 .باشد  می  اسرائیل  و قدوس ایوت صب  او یهوه  ما اسم  دهنده نجات
   خود خشم بر قوم6 . نخواهند خواند  ممالک که را مل دیگر تو  شو زیرا که  داخل  ظلمت  و به بنشین
   رحمت بر ایشان.   نمودم  تو تسلیم  دست  را به ، ایشان  کرده حرمت  را بی  خویش  و میراث نموده
 چیزها  و این.  بود  خواهم  ابد ملکه  تا به و گفتی7.   ساختی  بسیار سنگین  خود را بر پیران ، یوغ نکرده

  .  یاد نیاوردی  آنها را به  و عاقبت  ندادی خود جا را در دل
   که ای.  را بشنو  این  هستی  ساکن  و در اطمینان بری  بسر می  در عشرت  که  ای ن اآل پس8  
 را  اوالدی بی شد و   نخواهم  و بیوه  نیست  دیگری  و غیر از من  هستم  من گویی  خود می در دل
 خواهد شد   تو عارض  بغته در یکروز به  و بیوگی اوالدی  بی  یعنی دو چیز  این پس9 .  دانست نخواهم

زیرا 10 .  بر تو استیال خواهد یافت بشدت زیاد تو آنها   افسونگری  سحر تو و افراط و با وجود کثرت
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   تو، تو را گمراه  و علم و حکمت.  مرا بیند  که  نیست  کسی ، گفتی  خود اعتماد نموده  بر شرارت که
 را   آن  افسون  که  بالیی پس11 .  نیست  دیگری  و غیر از من ستم ه من:   خود گفتی  و در دل تساخ

 شد، تو را فرو   قادر نخواهی  آن  دفع  به  که  خواهد شد و مصیبتی  بر تو عارض  دانست نخواهی
   در افسونگری پس12 . ال خواهد یافت بر تو استی ، ناگهان ای  ندانسته  که  و هالکتی خواهد گرفت

   منفعت  شاید که  باش  قائم ای  کشیده  مشقت  در آنها از طفولیت  که  سحر خویش خـود و کثـرت
  ؛ پس ای  شده  خسته  مشورتهایت از فراوانـی13.  شـد  توانـی  غالـب  بـرد و شایـد که توانی
دهند بایستند   ماهها اخبار می ر غـره د  که  و آنانـی  کواکب  و رصـد بنـدان  افـالک کنندگان تقسیم

 را   ایشان ، آتش  شده کاهبن  مثل اینک14.  دهند  نجات  است  شدنی  بـر تو واقع و تو را از آنچه
 خود را نزد   که  اخگری  نخواهند رهانید و آن  آن  زبانه  را از سورت  خویشتن خواهد سوزانید که

   کشیدی  مشقت  از ایشان  که آنانی15 . بنشینند نخواهد بود ش در برابر  که  سازند و آتشی  گرم آن
   خود آواره  بجای کردند هر کس  می  با تو تجارت  از طفولیت  که  خواهند شد و آنانی  تو چنین برای

  . دهد نخواهد بود  تو را رهایی  که خواهد گردید و کسی
  

 یهودا صادر   هستید و از آب ی مسم  اسرائیل  نام  به  که  یعقوب  خاندان ای48    

 و  داقت ص  به نمایید، اما نه  را ذکر می  اسرائیل خورید و خدای  می  قسم  یهوه  اسم اید، و به شده
   که  اسرائیل خوانند و بر خدای  می  را از شهر مقدس  خویشتن زیرا که2 . را بشنوید ، این راستی
   من  و از دهان  اخبار کردم  را از قدیم  اول چیزهای3. ددارن  اعتماد می  است  صبایوت  یهوه اسمش

   دل  تو سخت  که  دانستم چونکه4.  شد  و واقع  آوردم  عمل  به بغته  نمودم ، آنها را اعالم صادر شده
   و قبل  مخبر ساختم  تو را از قدیم بنابراین5 .  است  تو برنجین پیشانی و   بند آهنین  و گردنت هستی
   ریخته  و صنم  تراشیده  و بت  آنها را بجا آورده  من  بت  که مبادا بگویی.   نمودم  تو را اعالم قوعاز و
 آیا  پس.  نما ، آنها را مالحظه  چیزها را شنیدی  این  همه چونکه6 .  است  آنها را امر فرموده  من شده

 را   مخفی ی و چیزها  نمودم  شما اعالم به را   تازه  چیزهای  زمان  نخواهید کرد، و از این شما اعتراف
 از امروز آنها را   شد و قبل  آنها آفریده  قدیم  در ایام  و نه  زمان در این7  بودید؟  ندانسته که

   و البته  ندانسته  و هر آینه  نشنیده البته8.  دانستم  چیزها را می  این  اینک ، مبادا بگویی  بودی نشنیده
 )  مادرت (  و از رحم  بسیار خیانتکار هستی  که دانستم زیرا می.  بود  باز نشده ز این ا  تو قبل گوش
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 خاطر   و به  انداخت  تأخیر خواهم  را به  خویش  خود غضب  خاطر اسم به9 .  شدی  خوانده عاصی
   مثل  اما نه  گذاشتم  تو را قال اینک10 . م نساز  کرد تا تو را منقطع  خواهم  بر تو شفقت  خویش جالل
  کنم  را می  خود این  خاطر ذات  خود، به  خاطر ذات به11 .  آزمودم  مصیبت  تو را در کوره و نقره

  . داد  نخواهم  دیگری  را به  خویش  شود و جالل حرمت  چرا باید بی  من  اسم زیرا که
 و آخر   هستم  اول من!   او هستم من!  بشنو  اسرائیل  من  شده  دعوت  و ای  یعقوب ای12  
   که وقتی.  آسمانها را گسترانید  من  راست  را نهاد و دست  بنیاد زمین  من  دست  تحقیق به13!  هستم

   که  از ایشان ، بشنوید کیست  شده  شما جمع  همگی پس14 .باشند  برقرار می  با هم خوانم آنها را می
 بجا خواهد   خود را بر بابل  مسرت دارد، پس  می  او را دوستخداوند.  باشد اینها را اخبار کرده

  م و او را آورد  او را خواندم  و من  نمودم  تکلم من15 . فرود خواهد آمد او بر کلدانیان  آورد و بازوی
 و از   ننمودم از ابتدا در خفا تکلم.  را بشنوید ، این  شده  نزدیک  من به16 . سازد  خود را کامران تا راه
 .  است  خود را فرستاده را و روح م  خداوند یهوه ن و اآل  در آنجا هستم  شد من  واقع  این  که زمانی

   و تو را تعلیم  تو هستم  خدای  یهوه من: گوید  می  چنین  است  اسرائیل  تو و قدوس  ولی کهخداوند 17
   اوامر من  به  که کاش18 . یمنما  می  هدایت  باید بروی ه ک  راهی  و تو را به  تا سود ببری دهم می

 تو   ذریت آنگاه19 .بود  دریا می  تو مانند امواج ت نهر و عدال  تو مثل  سالمتی ، آنگاه دادی  می گوش
   و هالک  منقطع  او از حضور من بود و نام  می  آن  تو مانند ذرات  صلب  و ثمره  ریگ مثل
  .گردید نمی

 نمایید   اخبار و اعالم  آواز ترنم  را به  بگریزید و این  کلدانیان ن، از میا  شده  بیرون از بابل20  
و 21 .  است داده   را فدیه  خود یعقوب  بندهخداوند  ، بگویید که  ساخته  شایع  زمین  را تا اقصای و آن
   ایشان  برای  از صخره  آب  نماید، زیرا که ها رهبری  را در ویرانه  ایشان  نخواهند شد اگر چه تشنه
   برای گوید که  میخداوند و22 . تا آبها بجوشد  را خواهد شکافت  و صخره  خواهد ساخت جاری

  . نخواهد بود  سالمتی شریران
  

 خداوند ! دهید  دور گوش  از جای  طوایف و ای!  بشنوید ها از من  جزیره ای49    

 شمشیر   مرا مثل و دهان2 .  است وده مرا ذکر نم  اسم ادرم م  واز احشای  کرده  دعوت مرا از رحم
 خود  در ترکش   ساخته و مرا تیر صیقلی.   است  کرده  خود پنهان  دست ، مرا زیر سایه تیز ساخته
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 تمجید  را  از تو خویشتن  که  هستی  من  تو بنده  اسرائیل ای:  و مرا گفت3 .  است  نموده مخفی
  ؛ لیکن  کردم  صرف  و باطل فایده  خود را بی  و قوت  کشیدم  زحمت  عبث  که  گفتم اما من4 ! ام نموده

   بندگی  برای  مرا از رحم  کهخداوند  نو اآل5 .باشد  می  من  با خدای  من اجرت و خداوند با  حق من
و در نظر (گوید   شوند می  جمع  نزد وی  و تا اسرائیل  را نزد او بازآورم  تا یعقوب  سرشت خویش
   بنده  که  است  چیز قلیلی این: گوید  می پس6 ؛)  است  من  قوت  من  و خدای تم هس رم محتخداوند

  ها خواهم  تو را نور امت بلکه.   را باز آوری  اسرائیل  و ناجیان  را برپا کنی  یعقوب  تا اسباط  بشوی من
 او  باشد، به  می  اسرائیل س و قدو  ولی  کهخداوند7 . بود  خواهی  من  نجات زمین  گردانید و تا اقصای

 برپا   دیده پادشاهان: گوید  می  چنین  است  حاکمان  و بنده ها مکروه  محقر و نزد امت  نزد مردم که
   که  اسرائیل  و قدوس  است  امین کهخداوند    سبب  خواهند نمود، به  سجده خواهند شد و سروران

  .  است تو را برگزیده
 تو را   و در روز نجات  نمودم  تو را اجابت  رضامندی در زمان: یدگو  می  چنینخداوند8  
  های  و نصیب  را معمور سازی  تا زمین  ساخت  خواهم  عهد قوم  نموده و تو را حفظ.   کردم اعانت
ند  در ظلمت  که  آنانی  روید و به بیرون:   بگویی  اسیران و به9 .  نمایی تقسیم)   ایشان به( را   شده خراب

   صحراهای  همه بر  ایشان  در راهها خواهند چرید و مرتعهای و ایشان.  را ظاهر سازید خویشتن
 ضرر نخواهد رسانید   ایشان  به  و آفتاب  نخواهند بود و حرارت  و تشنه گرسنه10 . خواهد بود کوهی

 را   ایشان ب آ یها  خواهد کرد و نزد چشمه  را هدایت  دارد ایشان  ترحم  بر ایشان زیرا آنکه
 بلند خواهد   من  و راههای ت ساخ ها خواهم  خود را طریق  کوههای و تمامی11 . خواهد نمود رهبری

.   از دیار سینیم  و بعضی  و از مغرب  از شمال  دور خواهند آمد و بعضی  از جای  بعضی اینک12 .شد
   قومخداوند زیرا!  دهید هها آواز شادمانی کو و ای!  وجد نما  زمین  و ای! کنید  آسمانها ترنم ای13

  .فرماید  می  خود ترحم دهد و بر مظلومان  می خود را تسلی
  آیا زن15» .  است  کرده  و خداوند مرا فراموش  نموده  مرا ترک یهوه«: گوید  می اما صهیون14  

کنند   می  فراموش ینان ننماید؟ ا  ترحم خویش   کرده بر پسر رحم  خود را فراموش  شیر خواره بچه
  صارهایت و ح  نمودم  خود نقش  دستهای  تو را بر کف اینک16.  نمود  نخواهم  تو را فراموش اما من

کردند    و ویران  تو را خراب  که  خواهند آمد و آنانی  تعجیل  به پسرانت17 .  است دائما در نظر من
،   شده  اینها جمع  جمیع ، ببین  بلند کرده هر طرف   خود را به چشمان18 .  خواهند رفت از تو بیرون
   زیور ملبس  اینها مثل  جمیع  خود را به  که  قسم  خودم  حیات گوید به میخداوند . آیند نزد تو می
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 تو و  های ها و ویرانه زیرا خرابه19 .  آراست هی آنها خوا  را به  خویشتن  عروس  و مثل  ساخت خواهی
 دور   کنندگانت  شد و هالک  خواهی  تنگ  ساکنان  تو از کثرت ن بود، اما اآل  شده ه تبا  تو که زمین

   مکان این:  خواهند گفت)  یکدیگر به( تو  ، در سمع بودی اوالد می  بی  تو که پسران20. خواهند گردید
 اینها   که کیست:   گفت  خود خواهی و تو دردل21 .  شوم  تا ساکن  بده ، مرا جایی  است  تنگ  من برای

  پس.  بودم  می  و متروک  وطن اوالد و نازاد و جالی  بی  من  آنکه  و حال  است  زاییده  من را برای
   اینها کجا بودند؟  پس  بودم  شده  ترک  تنهایی  به  من اینک.  داد  اینها را پرورش  که کیست
 کرد و  ها دراز خواهم  امت  بسوی خود را  دست  من اینک: گوید  می  چنین خداوند یهوه22  

 خود خواهند آورد   را در آغـوش  پسرانـت و ایشان.   برافراشت ها خواهم  قوم  را بسوی  خویش علم
   ایشان های  تو و ملکه  الالهای و پادشاهان23.  خواهند شد  برداشته  ایشان  بر دوش و دخترانت

   تو را خواهند لیسید و تو خواهی  پای ، خاک  افتاده مین ز  تو خواهند بود و نزد تو رو به های دایه
  . نخواهند گردید  باشند، خجل  منتظر من  که  و آنانی  هستم  یهوه  من  که دانست
 خداوندزیرا 25 . گردند هانیده از مرد قاهر ر  شود یا اسیران  از جبار گرفته آیا غنیمت24  
 خواهد   رهانیده  پیشه  ستم  از دست  خواهند شد و غنیمت ته نیز از جبار گرف اسیران: گوید  می چنین
  و به26 . داد  خواهم  تو را نجات  پسران  نمود و من  خواهم  تو مقاومت  با دشمنان  من زیرا که. گردید
   مست  شراب  خود مثل  خون  خورانید و به  را خواهم  خودشان  نمایند گوشت  بر تو ظلم  که آنانی

   تو و قدیر یعقوب  تو و ولی دهنده  نجات  یهوه  من  که  بشر خواهند دانست د و تمامیخواهند ش
  . هستم

  

؟   کجا است  دادم  او را طالق  مادر شما که  نامه طالق: گوید  می  چنینخداوند50    

  وخته خود فر  گناهان  سبب  شما به ؟ اینک  او فروختم  شما را به  که  من  از طلبکاران یا کیست
   نبود؟ و چون  چرا کسی  آمدم چون2 . شـد  داده  شما طالق  تقصیرهای  جهت شدید و مادر شما به

 دهد یا   نتواند نجات  که  شـده  کوتاه  وجه  هیچ  به  من  نداد؟ آیا دست  جواب  چرا کسی ندا کردم
 و نهرها را  کنم  می  را خشک خود دریا  عتـاب  به ؟ اینک  دهـم  رهایـی  که  نیسـت  قدرتی در من
   را به آسمــان3 . بمیـرد  شـود و از تشنگـی تعفن م آبی  آنها از بی  ماهـی  که سـازم  می بیابان

  ». گردانم  می  آن  را پوشش  و پالس سازم  می  ملبس ظلمـت
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   کالم  را به  خستگان  چگونه  که  تا بدانم  است  داده  من  تالمیذ را به  زبان خداوند یهوه4  
  خداوند یهوه5 .  تالمیذ بشنوم کند تا مثل ر می مرا بیدا گوش. کند هر بامداد بیدار می.   دهم تقویت
 و رخسار خود را   زنندگان  خود را به پشت6 .  برنگشتم  عقب  و به  نکردم فت مرا گشود و مخال گوش

 مرا   خداوند یهوه چونکه7 .  نکردم  پنهان ن دها  و آب ایی خود را از رسو  و روی  دادم  موکنان به
  دانم ی و م  خارا ساختم  سنگ  خود را مثل  روی  جهت  شد، از این  رسوا نخواهم کند، پس  می اعانت

   مخاصمه  با من  که  کیست پس.   است کند نزدیک  می  مرا تصدیق آنکه8 . گردید  نخواهم  خجل که
 خداوند  اینک9  بیاید؟  من او نزدیک   نماید پس  دعوی  بر من  که یست و ک  بایستیم نماید تا با هم

،   شده  مندرس  رخت  مثل  ایشان  سازد؟ همانا همگی  مرا ملزم  کیست کند؛ پس  می  مرا اعانت یهوه
  . را خواهد خورد بید ایشان

   سالک  در ظلمت شنود؟ هرکه  او را می ترسد و آواز بنده  میخداوند از   از شما که کیست10  
   جمیع هان11.  اعتماد بکند  خویش  خدای و به نماید   توکل  یهوه  اسم  ندارد، او به باشد و روشنایی

 و در   خویش  آتش بندید، در روشنایی  مشعلها می افروزید و کمر خود را به  می  آتش شما که
   در اندوه  شما خواهد رسید که  به  من ست از د  باشید، اما این اید سالک  خود افروخته  که مشعلهایی

  .خواهید خوابید
  

   قطع  از آن  که ای  صخره به! بشنوید  مراخداوند   و طالبان  عدالت  پیروان ای51    

 شما   که  ساره  و به  پدر خود ابراهیم به2 .اید، نظر کنید  شده  کنده  از آن  که  چاهی  حفره  و به گشته
، کثیر   داده  و او را برکت  نمودم  او را دعوت  که  نفر بود حینی یید زیرا او یکرا زایید نظر نما

 و   است  بخشیده  را تسلی هایش  خرابه ، تمامی  داده  را تسلی  صهیونخداوند   تحقیق به3.  گردانیدم
   یافت  در آن ی و شاد خوشی.   است ساختهخداوند    او را مانند جنت  و هامون  عدن  او را مثل بیابان
  .  و آواز ترنم شود و تسبیح می

 از نزد   شریعت زیرا که.  دهید  گوش  من  به  من  طایفه  نمایید و ای  توجه  من  به  من  قوم ای4  
   نزدیک  من عدالت5.  بشود ها را روشنایی  تا قوم مکن  خود را برقرار می شود و داوری  صادر می من

،   شده ها منتظر من  خواهد نمود و جزیره ها را داوری  قوم  من ، بازوی ر شده ظاه  من  و نجات است
   زمین  بسوی  برافرازید و پایین  آسمان  خود را بسوی چشمان6 . اعتماد خواهند کرد  من  بازوی به
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د  خواهد گردی  مندرس  جامه  مثل  خواهد پاشید و زمین  دود از هم  مثل  آسمان نظر کنید زیرا که
 نخواهد   زایل  من  ابد خواهد ماند و عدالت  تا به  من اما نجات.  خواهند مرد  همچنین و ساکنانش

  .گردید
مرا !   شما است  در دل  من  شریعت  که  قومی و ای! شناسید  را می  عدالت  شما که ای7  
   را مثل  بید ایشان  کهزیرا8 . مشوید  هراسان  ایشان از دشنام مترسید و   مردمان از مذمت. بشنوید
   من باد و نجات تا ابداآل  من د خورد اما عدالت خواه  پشم  را مثل  ایشان  خواهد زد و کرم جامه

   را با قوت ، بیدار شو و خویشتنخداوند   بازوی بیدار شو ای9 . خواهد ماند  باقی نسال بعد نسل
،  نموده   را قطع  رهب  که  نیستی آیا تو آن. ار شو بید  سلف های  و دوره  قدیم  ایام مثل.  ساز ملبس

 و   کردی  را خشک  عظیم  لجه  دریا و آبهای  که  نیستی آیا تو آن10 .  ساختی اژدها را مجروح
   بازگشتخداوند   شدگان و فدیه11 عبور نمایند؟   شدگان  تا فدیه  ساختی  دریا را راه های عمق
 و   خواهد بود و شادمانی  بر سر ایشان  جاودانی  خواهند آمد و خوشی  صهیون  به ، با ترنم نموده
  . فرار خواهد کرد  و ناله  و غم  را خواهند یافت خوشی

میرد   می  که  از انسانی  که  تو کیستی پس.  دهم  می  شما را تسلی  که ، من  هستم من12  
   که  تو است  آفریننده را کهخداوند  و13  خواهد گردید؟  گیاه ثل م  که  و از پسر آدم ترسی می

 ستمکار   روز از خشم  و دائما تمامی ای  کرده  را نهاد فراموش آسمانها را گسترانید و بنیاد زمین
  اسیران14؟   ستمکار کجا است ؟ و خشم ترسی شود می  مهیا می  کردن  هالک  جهت  به  که وقتی
   یهوه زیرا من15.  نخواهد شد  کم  ایشان خواهند مرد و نان ن  رها خواهند شد و در حفره  بزودی ذلیل
 .  است  من  اسم  صبایوت د، یهوه زنن  نعره  تا امواجش آورم  می  تالطم  دریا را به  که  تو هستم خدای

 تا آسمانها   کردم  پنهان  خویش  دست  و تو را زیر سایه  تو گذاشتم  خود را در دهان  کالم و من16
  .  هستی  من  تو قوم  که  را گویم  و صهیون  نهم  و بنیاد زمینی مایم ن غرس

خداوند    از دست  که ای! ، برخیز نگیخته را برا خویشتن!   اورشلیم  را برانگیز ای خویشتن17  
  از جمیع18 .  آشامیدی  را تا ته ، آن وشیده را ن  سرگیجی  و درد کاسه  او را نوشیدی  غضب کاسه

،   نموده  تربیت  که  پسرانی  کند و از تمامی  او را رهبری  که  نیست  یکی  است  زاییده  که پسرانی
 تو   برای  که  خواهد شد؛ کیست  دو بال بر تو عارض این19 . نماید  او را دستگیری  که نیست  کسی
 تو را  پسران20.   دهم  تو را تسلی  چگونه  و شمشیر، پس  و قحط  و هالکت  خرابی  کند؟ یعنی ماتم

از  و خداوند   از غضب و ایشان. اند  خوابیده  آهو در دام ها مثل  کوچه  سر همه ، به  گرفته ضعف
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 از   اما نه  شده  مست ایو !  را بشنو  این  کشیده  زحمت  ای پس21 .اند  تو مملو شده  خدای عتاب
: گوید  می کند چنین  می  خود ایستادگی  قوم  در دعوی  تو که  و خدای  تو یهوهخداوند22 ! شراب
 را بار دیگر  آن و   گرفت  را از تو خواهم  خویش  غضب  را و درد کاسه  سرگیجی  کاسه اینک

 تو   جان  به  که گذارم نمایند می  می  بر تو ستم  که  آنانی  دست  را به و آن23 . آشامید نخواهی
   گذریان  راه  جهت  به  کوچه  و مثل  زمین  خود را مثل پشت و تو   شو تا از تو بگذریم خم: گویند می

  . ای گذاشته
  

   شهر مقدس  ای  خود را بپوش بیدار شو و قوت!   صهیون بیدار شو ای52    

 تو نخواهد  داخل بار دیگر   و ناپاک  نامختون  زیرا که  را در بر کن  خویش  زیبایی لباس!  اورشلیم
  ای  اسیر شده  که  دختر صهیون و ای!  ، بنشین  و برخاسته  بیفشانرا از گرد خود   اورشلیم ای2 .شد

   داده  فدیه نقره بی کشتید و   فروخته مفت: گوید  می  چنینخداوندزیرا 3 ! خود را بگشا  گردن بندهای
د شدند تا  مصر فرو  به  من  قوم  سابق  در ایام که: گوید  می  چنین  خداوند یهوه چونکه4 .خواهید شد

: گوید  میخداوند  ناما اآل5 . نمودند  ظلم سبب  بی  بر ایشان آشور  شوند و بعد از آن در آنجا ساکن
   بر ایشان  که آنانی: گوید میخداوند و . اند  مجانا گرفتار شده  من  قوم  که  کار است در اینجا مرا چه

 مرا   اسم  من  قوم بنابراین6 .شود  می هانت دائما هر روز ا من  زنند و نام  می  دارند صیحه تسلط
  .  هستم  من ، هان  هستم  من کننده   تکلم  روز خواهند فهمید که و در آن.  خواهند شناخت

   بشارت  خیرات کند و به  را ندا می  سالمتی  مبشر که  بر کوهها پایهای  زیبا است چه7  
آواز 8 .نماید  می  تو سلطنت  خدای د کهگوی ی م  صهیون کند و به  را ندا می دهد و نجات می

   بهخداوند   که نمایند، زیرا وقتی  می  ترنم ، با هم  آواز خود را بلند کرده  که  تو است بانان دیده
   ترنم  آواز بلند با هم  به  اورشلیم های  خرابه ای9 . خواهند دید  معاینه کند ایشان  می  رجعت صهیون

   ساعد قدوسخداوند10.   است  نموده  را فدیه اورشلیم، و   داده  خود را تسلی  قوموندخدانمایید، زیرا 
. اند  ما را دیده  خدای  نجات  زمین های  کرانه  و جمیع  است ها باال زده  امت خود را در نظر تمامی

  ز اینجا بیرون سو شوید و ا  یک  سو شوید، به  یک دارید، به  را برمیخداوند   ظروف  شما که ای11
  زیرا که12 . را طاهر سازید ، خویشتن رفته   بیرون  آن  منمایید و از میان  را لمس روید و چیز ناپاک
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 شما خواهد   روی  پیش  یهوه  نخواهید شد، چونکه  روانه  و گریزان  نخواهید رفت  بیرون  تعجیل به
  . شما خواهد بود  ساقه  اسرائیل خرامید و خدای

  چنانکه14.  و بسیار بلند خواهد شد و رفیع   رفتار خواهد کرد و عالی  با عقل  من  بنده کاین13  
 بیشتر  آدم  او از بنی  و صورت  منظر او از مردمان  که  جهت از آن( بودند   از تو در عجب بسیاری

 خود را   دهان شاهان او پاد  سبب  بسیار خواهد پاشید و به های  بر امت همچنان15 ). بود  گردیده تباه
   نشنیده  را که  بود خواهند دید و آنچه  نشده  بیان  ایشان  برای  را که  زیرا چیزهایی خواهند بست

  .بودند خواهند فهمید
  

 او  برخداوند ساعد   که  و کیست  نموده  خبر ما را تصدیق  که کیست53    

او .  خواهد رویید  خشک  در زمین انند ریشه و م  نهال  مثل  حضور وی زیرا به2  باشد؟  شده منکشف
خوار 3.   او باشیم  مشتاق  ندارد که  منظری نگریم  او را می و چون. باشد  می  جمالی  و نه  صورتی را نه

 رویها را از او بپوشانند و خوار   که  کسی  و مثل  دیده  غمها و رنج  مردود و صاحب و نزد مردمان
  .  نیاوردیم ب حسا  او را به  که شده

و ما او را از .  نمود  حمل  ما را بر خویش  و دردهای  ما را بر خود گرفت های  او غم لکن4  
 ما   تقصیرهای  سبب  به  آنکه و حال5 .  بردیم  و مبتال گمان  و مضروب  کشیده  خدا زحمت جانب

 او ما  و از زخمهای آمد   وی ما بر  سالمتی و تأدیب.  گردید  ما کوفته  گناهان  سبب  و به مجروح
 بود و   خود برگشته  راه  از ما به  و هریکی  بودیم  شده  گمراه  گوسفندان  ما مثل جمیع6 . شفا یافتیم
  . نهاد  ما را بروی  جمیع  گناهخداوند
برند و   می  ذبح  برای  که ای  بره مثل.  خود را نگشود ، دهان  نموده  شد اما تواضع او مظلوم7  

 و از  از ظلم8 . خود را نگشود  دهان  همچنان ست ا زبان  بی اش  برنده  نزد پشم  که مانند گوسفندی
   گناه  جهت  شد و به  منقطع  زندگان  او از زمین  تفکر نمود که  او که و از طبقه.  شد  گرفته داوری
.   با دولتمندان د از مردنش نمودند و بع  تعیین و قبر او را با شریران9  گردید؟  مضروب  من قوم

  . نبود ای  حیله  وی  نکرد و در دهان  ظلم هرچند هیچ
 او را   جان چون.  دردها مبتال سازد ، به  نموده  او را مضروب  را پسند آمد کهخداونداما 10  
در  خداوند   خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت  ذریت ، آنگاه  ساخت  گناه قربانی
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  و بنده.  را خواهد دید و سیر خواهد شد  خویش  جان  مشقت ثمره11 . او میسر خواهد بود دست
   را بر خویشتن  ایشان  او گناهان  خواهد گردانید زیرا که  را عادل  خود بسیاری  معرفت  به  من عادل
   را با زورآوران و غنیمت داد   خواهم  نصیب  بزرگان  او را در میان بنابراین12 .خواهد نمود  حمل
 شد و   محسوب  و از خطاکاران  ریخت  مرگ  خود را به  جان  اینکه  جهت  خواهد نمود، به تقسیم
  . نمود  شفاعت  خطاکاران  و برای  را بر خود گرفت  بسیاری گناهان

  

  د ترنم آواز بلن  به ای  نکشیده درد زه  که ای!  بسرا ای  نزاییده  که ای  عاقره ای54    

  مکان2 .اند  زیاده  منکوحه  زن ز پسران ا کس  بی  زن گوید پسران  میخداوندزیرا ! نما و فریاد برآور
 خود را دراز   مدار و طنابهای  بشود دریغ  تو پهن های  مسکن های  و پرده  گردان  خود را وسیع خیمه
 تو   شد و ذریت  منتشر خواهی پ و چ  راست  بطرف زیرا که3.  بساز  را محکم ، میخهایت کرده
   خجل  زیرا که مترس4 .  خواهند ساخت  را مسکون  ویران  خواهند نمود و شهرهای ها را تصرف امت

   را فراموش  خویش  جوانی  خجالت چونکه.  گردید  رسوا نخواهی  مشو زیرا که  شد و مشوش نخواهی
   یهوه  اسمش  تو که  آفریننده زیرا که5 . آورد واهی یاد نخ د را دیگر به خو  کرد و عار بیوگی خواهی

 تو   ولی  است'  مسمی  جهان  تمام  خدای  به  که  اسرائیل ، و قدوس  شوهر تو است  است صبایوت
   که  جوانی  و مانند زوجه  است  خوانده  دل  مهجور و رنجیده  زن  تو را مثلخداوندزیرا 6. باشد می

   اما به  کردم  ترک ای  لحظه  اندک زیرا تو را به7 .گوید  را می  تو این خدای. باشد   شده ترک
 خود را از   غضبی  جوشش به: گوید  ولی تو میخداوند و8.  نمود  خواهم  تو را جمع  عظیم های رحمت
  برای   این زیرا که9 . فرمود  خواهم  برتو رحمت ودانی جا  احسان  اما به  پوشانیدم ای  لحظه تو برای

 نخواهد   جاری  بار دیگر بر زمین  نوح  آبهای  که  خوردم  قسم چنانکه. باشد  می  نوح  آبهای  مثل من
 خواهد   کوهها زایل هرآینه10 .  ننمایم  و تو را عتاب  نکنم ب بر تو غض  که  خوردم  قسم شد، همچنان

   من  نخواهد شد و عهد سالمتی  از تو زایل  من  احسان  خواهد گردید، لیکن شد و تلها متحرک
  .گوید  را می کند این  می  بر تو رحمت کهخداوند .  نخواهد گردید متحرک
   سرمه  تو را در سنگ  سنگهای  من ، اینک ای  نیافته  تسلی  که  شده  و مضطرب  رنجانیده ای11  
 و   تو را از لعل های و مناره12 . نهاد  زرد خواهم و را در یاقوت کرد و بنیاد ت  خواهم نصب
و 13 .  ساخت  خواهم  قیمت  گران گهای حدود تو را از سن  و تمامی  بهرمان  را از سنگهای هایت دروازه
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  در عدالت14 . خواهد بود  عظیم سالمتی را   و پسرانت  خواهند یافت  تعلیمخداوند از   پسرانت جمیع
   تو نزدیکی د و به مان  دور خواهی  از آشفتگی ید و هم ترس نخواهی ،  دور مانده  و از ظلم  شده ثابت

   سبب  شوند به  ضد تو جمع  به  که آنانی.   من  اذن  به  خواهند شد اما نه همانا جمع15 .نخواهد نمود
   کار خود بیرون  برای ، آلتی  دمیده  آتش  را به  زغال  را که  آهنگری  من اینک16 .تو خواهند افتاد

 ضد تو   به  که هر آلتی17 .  آفریدم  نمودن  خراب  را برای  کننده  نیز هالک و من.   آفریدمآورد، می
   خواهی  ضد تو برخیزد، تکذیب  به  محاکمه  برای  را که  نخواهد برد و هر زبانی  شود، پیش ساخته
  .گوید میخداوند  .  من  از جانب  ایشان و عدالتخداوند    بندگان  نصیب  است این. نمود

  

 ندارید بیایید بخرید و   نقره  شما که  نزد آبها بیایید، و همه  تشنگان  جمیع ای55    

 و   نیست  نان  آنچه  را برای چرا نقره2 . بخرید قیمت  و بی نقره ر را بی و شی بیایید و شراب. بخورید
   بشنوید و چیزهای ز من، ا  داده گوش. کنید  می کند صرف  سیر نمی  آنچه  را برای  خویش مشقت

 بیایید و تا  ، نزد من  خود را فرا داشته گوش3 . متلذذ شود  شما از فربهی ا جاننیکو را بخورید ت
   داود را خواهم  امین های  رحمت  یعنی  با شما عهد جاودانی  گردد بشنوید و من  شما زنده جان
   را که  امتی هان5 .  طوایف و حاکم  رئیس.   شاهد گردانیدم  طوایف  او را برای  من اینک4 . بست

 خاطر  به.  بودند، نزد تو خواهند دوید  تو را نشناخته  که  نمود، و امتی  خواهی  دعوت  بودی نشناخته
  .  است  تو را تمجید نموده  که  اسرائیل  و قدوس  تو است  خدای  که یهوه

.  او را بخوانید  است  نزدیک که   مادامیشود بطلبید و  می  یافت  که  را مادامیخداوند6  
   کند و بر وی  بازگشتخداوند   نماید و بسوی  را ترک کار افکار خویش  خود را و گناه شریر راه7

  گوید که  میخداوندزیرا 8 . خواهد کرد  عظیم  مغفرت ا که م  خدای  خواهد نمود و بسوی رحمت
 بلندتر   از زمین  آسمان زیرا چنانکه9 .  نی  من های شما طریق  های ریق و ط  افکار شما نیست افکار من

  و چنانکه10 .باشد  از افکار شما بلندتر می ن شما و افکار م های  از طریق  من های  طریق  همچنان است
 را بارور و  ، آن  کرده  را سیراب  زمین گردد بلکه  آنجا برنمی بارد و به  می  از آسمان  و برف باران

 صادر   از دهانم  که  من  کالم همچنان11 بخشد،  می  را نان  و خورنده تخمسازد و برزگر را  رومند میب
 بجا خواهد آورد و   خواستم  را که  آنچه  بلکه ثمر نخواهد برگشت  بی نزد من. گردد خواهد بود

 و   خواهید رفت  بیرون انی شما با شادم زیرا که12 . خواهد گردید  کامران ا فرستادم ر  آن  آنچه برای
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   خواهند نمود و جمیع  ترنم  شادی کوهها و تلها در حضور شما به.  خواهید شد  هدایت با سالمتی
 خواهد رویید   آس  خس ای ج  خار صنوبر و به  درخت  جای به13 . خواهند زد  صحرا دستک درختان
  .خواهد بود نشود   منقطع  که  جاودانی  و آیت  اسمخداوند  و برای

  

 نمایید، زیرا   را جاری ، عدالت  داشته  را نگاه انصاف: گوید  می  چنینخداوندو 56    

 را بجا   این  که  انسانی خوشابحال2 .  است  نزدیک  من  عدالت  شدن ف و منکش  من  نجات  آمدن که
   نکند و دست حرمت  را بی ن، آ  داشته  را نگاه  سبت  گردد، که  متمسک  این  به  که آدمی آورد و بنی

 نکند و نگوید   باشد، تکلم  شده  مقترنخداوند با   که  غریبی پس3 . بد باز دارد  را از هر عمل ویشخ
   خشک  درخت  من  اینک که نگوید   هم  و خصی  است  خود جدا نموده  مرا از قومخداوند   که

   دارم  خوش  من  را که  دارند و آنچه  مرا نگاه یها  سبت  که  خصیهایی  دربارهخداوندزیرا 4 . هستم
 خود و در   در خانه  ایشان  به که5 گوید  می  گردند، چنین  متمسک من عهد  اختیار نمایند و به

   که  جاودانی اسمی.  داد  خواهم  و دختران  بهتر از پسران  و اسمی  یادگاری  خویش  دیوارهای اندرون
  ، او را خدمت شده   مقترنخداوند  با  که و غریبانی6.  بخشید  خواهم  ایشان  نخواهد شد به منقطع

،   داشته  را نگاه  سبت  که  کسانی  همه یعنی.  او بشوند ، بنده  داشته  را دوستخداوند نمایند و اسم
آورد و    خود خواهم  قدس  کوه  را به ایشان7 . شوند  متمسک  عهد من ازند و به نس حرمت  را بی آن

 بر   ایشان  و ذبایح  سوختنی های  و قربانی  ساخت  خواهم  خود شادمان  عبادت  را در خانه ایشان
و 8 . خواهد شد' ها مسمی  قوم  تمامی  برای  عبادت  خانه  به  من  خواهد شد، زیرا خانه  قبول  من مذبح

   را با ایشان  دیگران  بعد از این وید کهگ  می  است  اسرائیل شدگان  رانده کننده  جمع  که خداوند یهوه
  .اند  شده  جمع  از ایشان  که  برآنانی  کرد عالوه  خواهم جمع

 او  بانان دیده10 ! بیایید و بخورید  جنگل وانات حی  جمیع  صحرا و ای  حیوانات  تمام ای9  
  خواب.  کنند توانند بانگ نمی  اند که  گنگ  سگان  ایشان  ندارند و همگی  معرفت  ایشان کورند، جمیع

توانند سیر بشوند   نمی  حریصند که  سگان و این11 .دارند  می  را دوست ، خفتن  شدهبینند و دراز می
 خود   بطرف ، هر یکی  کرده  خود میل  راه  به  ایشان جمیع .توانند بفهمند  نمی  شبانند که و ایشان
 و   شویم  مست  و از مسکرات  بیاوریم بیایید شراب) گویند و می(12. باشد  می  سود خویش طالب

  . خواهد بود  بسیار زیاده  بلکه  امروز روز عظیم فردا مثل
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   خود بگذراند و مردان را در دل   این  که  نیست  شد و کسی  تلف مرد عادل57    

   به  که آنانی2. شوند  می  بال برداشته از معرض   عادالن کند که  فکر نمی  شدند و کسی  برداشته رؤف
و اما 3 .  خواهند یافت  آرامی  خویش های، بر بستر  شده  داخل  سالمتی باشند، به  می  سالک استقامت
  کنید و بر که  تمسخر می بر که4 ! آیید  اینجا نزدیک  به و زانیه   و اوالد فاسق  ساحره  پسران شما ای
  نیستید  کذب  و ذریت عصیاننمایید؟ آیا شما اوالد   می را دراز کنید و زبان  خود را باز می دهان

 را در وادیها  آورید و اطفال  می  حرارت  را به  سبز خویشتن  بلوطها و زیر هر درخت  در میان که5
  نمایید؟  می ها ذبح  صخره زیر شکاف

 آنها نیز  برای. باشد  تو می  همینها قسمت  تو است  نصیب  وادی  ملسای  سنگهای در میان6  
 بلند و  بر کوه7 ؟  یافت  خواهم  از اینها تسلی ن آیا م  گذرانیدی  آردی  و هدیه  ریختی  ریختنی هدیه
 درها و باهوها  و پشت8 .  گذرانیدی ، قربانی نیز برآمده آنجا   و به  بستر خود را گستردی رفیع

، بستر   و برآمده  ساختی  مکشوف  از من دیگر غیر  کسی  خود را به  زیرا که یادگار خود را واگذاشتی
  ن آ  که  جایی  داشتی  را دوست ، بستر ایشان  عهد بسته  خود و ایشان  و درمیان  کردی خود را پهن
 خود را   و رسوالن  خود را بسیار کردی ، عطریات  رفته  در حضور پادشاه و با روغن9.  را دیدی

   شدی  درمانده  راه  بودن از طوالنی10.   گردانیدی  پست  هاویه ه تا ب را ، خویشتن  دور فرستاده بجای
از 11.   نرسانیدی  بهم  ضعف  جهت  از این  پس  خود را یافتی  قوت تازگی.   امید نیست  که اما نگفتی

؟   خود جا ندادی  را در دل ، این  و مرا بیاد نیاورده  ورزیدی  خیانت  که  شدی  و هراسان  ترسان که
   و اعمال  عدالت من12 ؟  نترسیدی  از من  جهت  از این  پس  نماندم  نیز ساکت  قدیم  از زمان آیا من

   خودت های  اندوخته آوری  فریاد برمی چون13 . نخواهد داد و را منفعت ت  نمود که  خواهم تو را بیان
  اما هر که.  آنها را خواهد برد  و نفس  آنها را خواهد برداشت  باد جمیع  بدهد و لکن تو را خالصی

 خواهد  و گفته14.  خواهد گردید  من  قدس  جبل  خواهد بود و وارث  زمین  دارد مالک  توکل بر من
  ! بردارید  من  قوم  را از طریق  مصادم و سنگ!  را برافرازید و مهیا سازید راه! شد برافرازید

   چنین  است  او قدوس باشد و اسم  می  ابدیت در  و ساکن  و بلند است  عالی زیرا او که15  
   دارد، تا روح  و متواضع  افسرده  روح  که  و نیز با کسی  ساکنم  و مقدس  عالی  در مکان من: گوید می

 نمود و   نخواهم  ابد مخاصمه  تا به زیرا که16 .  سازم  را زنده  افسردگان و دل   را احیا نمایم متواضعان
   هم  به  ضعف  حضور من  به  آفریدم  من  که  کرد مبادا روحها و جانهایی خواهم ن  خشم همیشه
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 و   نمودم ، خشم  ساخته  و خود را مخفی ، او را زدم  شده  غضبناک  وی  طمع  گناه  سبب به17 .رسانند
داد و او را    و او را شفا خواهم  او را دیدم های طریق18.  ، برفت  خود رو گردانیده  دل  راه او به

  کهخداوند 19 . داد بسیار خواهم   گیرند تسلی  ماتم  با وی  که  آنانی  او و به ، به  نموده هدایت
   نزدیکند سالمتی  که  باد و بر آنانی  دورند سالمتی  که بر آنانی: گوید  می  لبها است  ثمره آفریننده

 گیرد و  تواند آرام  نمی  که  متالطم  دریای  مثل اما شریران20 . بخشید  را شفا خواهم  ایشان منباد و 
  .  نیست  را سالمتی  شریران گوید که  می  من خدای21. باشند اندازد می  برمی  و لجن  گل آبهایش

  

  ، به  کرنا بلند کرده خود را مثل  مدار و آواز  و دریغ آواز خود را بلند کن58    

 هر روز مرا  و ایشان2 . نما  را اعالم  ایشان  گناهان  یعقوب  خاندان  را و به  تقصیر ایشان  من قوم
  ،حکم  را بجا آورده  عدالت  که  امتی مثل. باشند  مسرور می  من های  طریق طلبند و از دانستن می

 خدا مسرور   به  جستن رب، از تق  نموده  سؤال  را از من  عدالت احکام.  ننمودند  خود را ترک خدای
.   و ندانستی  را رنجانیدیم  خویش  و جانهای  و ندیدی  داشتیم چرا روزه): گویند و می(3 شوند می

  اینک4 .نمایید  می  خود ظلم های ر عملهیابید و ب  خود را می  خوشی  خویش  شما در روز روزه اینک
  گیرید که نمی  امروز روزه. زنید  می  شرارت  لطمه گیرید و به  می  روزه  و مخاصمه  نزاع  جهت به

   که ، روزی  است  این  مثل پسندم  می  من  که ای آیا روزه5 . بشنوانید  علیین' د را در اعلیآواز خو
 و خاکستر زیر خود بگستراند؟  ، پالس  ساخته  خم  نی  خود را برنجاند و سر خود را مثل  جان آدمی
  ؟ خوانی میخداوند    و روز مقبول  را روزه آیا این
   یوغ های  را بگشایید و گره  شرارت  بندهای  که  نیست  این پسندم  می  من  که ای گر روزهم6  

   خود را به  نان  که  نیست مگر این7  را بشکنید؟ زاد سازید و هر یوغ را آ را باز کنید و مظلومان
 او را   را ببینی  برهنه  و چون  خود بیاوری  خانه  را به  شده  رانده قیران و ف  نمایی  تقسیم گرسنگان
   فجر طالع  نور تو مثل آنگاه8 ؟  نسازی باشند مخفی  تو می گوشت از   که  و خود را از آنانی بپوشانی

 خداوند   تو خواهد خرامید و جالل تو پیش   خواهد رویید و عدالت  تو بزودی خواهد شد و صحت
   خواهی  خواهد فرمود و استغاثه تو را اجابتوند خدا کرد و   دعا خواهی آنگاه9 . تو خواهد بود ساقه

 ناحق را از   و گفتن  انگشت  به  کردن  و اشاره اگر یوغ.   حاضر هستم  اینک  که نمود و او خواهد گفت
  ، آنگاه  را سیر کنی  ذلیالن  و جان  ببخشی  گرسنگان  خود را به  جان و آرزوی10 ،  خود دور کنی میان
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 تو را خداوندو 11.  ظهر خواهد بود  تو مثل  غلیظ  خواهد درخشید و تاریکی کینور تو در تاری
   را قوی  سیر خواهد کرد و استخوانهایت  خشک های  تو را در مکان ، جان  نموده  هدایت همیشه

  و کسان12 . بود  نشود خواهی  کم  آبش  که  آب  و مانند چشمه  سیرآب  باغ  و تو مثل خواهد ساخت
 و تو را   داشت  بسیار را برپا خواهی های  دوره  را بنا خواهند نمود و تو اساسهای  قدیم های خرابهتو 

  . خواهند خواند  سکونت ها برای  کوچه  کننده ها و مرمت  رخنه  کننده عمارت
 و   بجا نیاوری  من  خود را در روز مقدس  و خوشی  داری  نگاه  خود را از سبت اگر پای13  
 خود رفتار   راههای ، به  داشته  را محترم  و آن  بخوانی  و محترمخداوند   و مقدس  را خوشی سبت
 شد و تو   متلذذ خواهیخداوند  در آنگاه14 ،  خود را نگویی  و سخنان  نجویی خود را  و خوشی ننمایی

 خورانید، زیرا   خواهم تو  را به  یعقوب  پدرت و نصیب.  کرد  سوار خواهم  بلند زمین های را بر مکان
  .  است  را گفته  اینخداوند   دهان که
  

.  تا نشنود  نی  او سنگین  تا نرهاند و گوش  نیست کوتاه خداوند   دست هان59    
از شما  او را   شما روی  و گناهان  است  شده  شما حایل  شما و خدای  شما در میان  خطایای لیکن2

   شده  آلوده  شرارت  شما به  و انگشتهای  خون  شما به  دستهای ا کهزیر3 . تا نشنود  است پوشانیده
   به احدی4 .کند  می  تنطق  شرارت  شما به ینماید و زبانها  می  تکلم  دروغ  شما به لبهای.  است

   دروغ  دارند و به  توکل  بطالت به. نماید  نمی  داوری  راستی  به کند و هیچکس  نمی  دعوی عدالت
  آورند و پرده  برمی  بچه  افعی از تخمهای5 .زایند  را می ، شرارت  شده امله ح  ظلم به. نمایند  می متکل

   بیرون  گردد افعی کسته ش  چون میرد و آن  بخورد می  ایشان  از تخمهای هرکه. بافند  می عنکبوت
  ود نخواهند پوشانید زیرا که خ  را از اعمال  نخواهد شد و خویشتن  لباس  ایشان های پرده6 .آید می

   بدی  برای  ایشان پایهای7 . ست ا  ایشان  در دستهای  ظلم  و عمل  است  شرارت  اعمال  ایشان اعمال
   و در راههای  است  افکار شرارت افکار ایشان.   است  شتابان گناهان  بی  خون  ریختن  جهت  و به دوان
.   نیست  انصاف  ایشان دانند و در راههای  را نمی سالمتی  قطری8.   است  و خرابی  ویرانی ایشان

  .  را نخواهد دانست  باشد سالمتی  در آنها سالک اند و هر که  خود ساخته  برای  کج جادههای
   و اینک کشیم انتظار نور می. رسد  ما نمی  به  و عدالت  است  از ما دور شده  انصاف بنابراین9  
   برای  کوران و مثل10 . باشیم  می  سالک  غلیظ  تاریکی، اما در  هستیم  روشنایی و منتظر  است ظلمت
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   لغزش  شام  ظهر مثل در وقت.  رویم  می  راه  کورانه چشمان  و مانند بی نماییم  می دیوار تلمس
انند  و م کنیم  خرسها صدا می  ما مثل جمیع11.   مانند مردگانیم  تندرستان  و در میان خوریم می

  .شود  و از ما دور می  نجات  و برای  و نیست کشیم  انتظار می  انصاف ، برای نماییم  می ها ناله فاخته
دهد   می  ضد ما شهادت  ما به  و گناهان  حضور تو بسیار شده  ما به  خطایای زیرا که12  
از .   را انکار نمودیمخداوند،  مرتد شده13.  دانیم  خود را می  و گناهان  ما با ما است  خطایای چونکه
، از   شده  حامله  کذب  سخنان  و به  کردیم  تکلم  و فتنه  ظلم  به  ورزیدیم  خود انحراف  خدای پیروی

   زیرا که  است  از ما دور ایستاده  و عدالت  شده  رانده  عقب  به و انصاف14 .  نمودیم  آنها را تنطق دل
 و هر   است  مفقود شده و راستی15 . شود تواند داخل  نمی و استقامت   است ها افتاده  در کوچه راستی

 بد آمد  را دید در نظر او  اینخداوند  و چون. سپارد  یغما می د را به نماید خو  اجتناب  از بدی که
 وجود  ای  کننده  شفاعت  نمود که  نبود و تعجب  کسی و او دید که16 .  وجود نداشت  انصاف که

  پس17 . نمود  را دستگیری  او وی عدالت آورد و   او نجات  برای  وی  بازوی  جهت  از این؛ نداشت
 در   لباس  جای  را به  انتقام و جامه.  نهاد  را بر سر خویش  پوشید و خود نجات  زره  را مثل عدالت

   خصمان به. اهد داد را جزا خو ، ایشان  ایشان  اعمال بر وفق18 . ردا پوشید  را مثل  کرد و غیرتبر
و از 19 . را خواهد رسانید ش جزایر پادا  و به  مکافات  خویش  دشمنان  را و به  خشم خود حدت

 نهر   او مثل  خواهند ترسید زیرا که  وی  از جالل  آفتاب  و از طلوع  یهوه  از نام  مغرب طرف
   برای ای  دهنده  نجات گوید که  میخداوند و20 . را براند خواهد آمد آنخداوند  باد    که سرشاری
: گوید  میخداوندو 21.  نمایند خواهد آمد  بازگشت  از معصیت  در یعقوب  که  آنانی  و برای صهیون

 از  ام  تو گذاشته  در دهان  که  من  و کالم  بر تو است  که  من  روح  که  است  این  با ایشان اما عهد من
  ناز اآل: گوید میخداوند  . تو دور نخواهد شد  ذریت  ذریت و و از دهان ت  ذریت  تو و از دهان دهان

  .بادو تا ابداآل
  

   گردیده  بر تو طالعخداوند   و جالل  شو زیرا نور تو آمده برخیز و درخشان60    

  ع بر تو طلوخداوند را خواهد پوشانید اما   طوایف  غلیظ  را و ظلمت  جهان  تاریکی زیرا اینک2 . است
   بسوی  نور تو و پادشاهان ها بسوی و امت3.  بر تو ظاهر خواهد شد  وی جاللخواهد نمود و 

 آنها   جمیع  که  برافراز و ببین  خویش  اطراف  خود را به چشمان4.  تو خواهند آمد  طلوع درخشندگی
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 . خواهند آورد  را در آغوش ترانت از دور خواهند آمد و دخ پسرانت. آیند ، نزد تو می  شده جمع
   توانگری گردید، زیرا که  خواهد ، وسیع  شده  تو لرزان  درخشید و دل  دید و خواهی  خواهی آنگاه5

   و جمازگان  شتران کثرت6. ها نزد تو خواهد آمد  امت  خواهد شد و دولت  تو گردانیده دریا بسوی
   تسبیح ، به هند آمد و طال و بخور آورده خوا  شبع  اهل جمیع.  تو را خواهند پوشانید  و عیفه مدیان
 تو را   نبایوت  خواهند شد و قوچهای  قیدار نزد تو جمع های  گله جمیع7 . خواهند داد  بشارتخداوند
   خواهم  خود را زینت  جالل  برخواهند آمد و خانه  با پذیرایی  من  مذبح به.  خواهند نمود خدمت

  .داد
   که  درستی به9  خود؟  بر وزنهای  مانند کبوترانکنند و بر پرواز می ا  مثل اینها کیستند که8  
   و طالی  تو را از دور و نقره  انتظار مرا خواهند کشید تا پسران  اول  ترشیش ها و کشتیهای جزیره
را  تو  را که زی  اسرائیل  قدوس  جهت  تو و به  خدای  یهوه  اسم  جهت  بیاورند، به  را با ایشان ایشان
   تو را خدمت  ایشان  تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ، حصارهای و غریبان10.   است  داده زینت

 . نمود  خواهم  تو را ترحم  خویش  لطف  به  لیکن  خود تو را زدم  در غضب خواهند کرد زیرا که
ها را نزد   امت  تا دولت نخواهد گردید  و روز بسته  تو نیز دائما باز خواهد بود و شب های دروازه11

 نکند   تو را خدمت  که  و مملکتی زیرا هر امتی12 .شوند   آورده  همراه  ایشان تو بیاورند و پادشاهان
  . خواهند گردید ها تماما هالک  امت  خواهد شد و آن تلف

  تا مکان خواهند شد   تو آورده  برای  و چنار با هم  صنوبر و کاج  با درختان  لبنان جالل13  
   تو را ستم  که  آنانی و پسران14 . نمود  خود را تمجید خواهم یهای پا  دهند و جای  مرا زینت مقدس

   پایهای نمایند نزد کف  می  تو را اهانت  که  آنانی ، نزد تو خواهند آمد و جمیع  شده رسانند خم می
   آنکه  عوض به15 . خواهند نامید ئیلیون قدوس اسرا و صه  خواهند نمود و تو را شهر یهوه تو سجده

ر  و سرو  تو را فخر جاودانی من. کرد  تو گذر نمی  از میان  و کسی  بودی  و مبغوض تو متروک
   را خواهی  پادشاهان  مکید و پستانهای ها را خواهی و شیر امت16 . گردانید  بسیار خواهم دهرهای

 . باشم ، ولی تو می قدیر اسرائیل   و من  تو هستم هنده د  نجات  یهوه  من  فهمید که مکید و خواهی
،   سنگ  جای  و به ، برنج  چوب  جای  و به ، نقره  آهن  جای  آورد و به ، طال خواهم  برنج  جای به17

  و بار دیگر ظلم18 . گردانید  تو خواهم  را حاکمان  تو و عدالت  را ناظران  آورد و سالمتی  خواهم آهن
 و   خود را نجات  نخواهد شد و حصارهای  در حدود تو مسموع  و ویرانی  تو و خرابی در زمین
 با   در روز نور تو نخواهد بود و ماه و بار دیگر آفتاب19 . نامید  خواهی  را تسبیح  خویش های دروازه
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و 20.  خواهد بود تو  زیبایی  تو و خدایت  نور جاودانی  یهوه  تو نخواهد تابید زیرا که  برای درخشندگی
 تو نور   برای  یهوه  زیرا که  نخواهد پذیرفت  تو زوال  نخواهد کرد و ماه  تو غروب بار دیگر آفتاب

 خواهند بود و   تو عادل  قوم و جمیع21 . خواهد شد  تو تمام گری  نوحه ی خواهد بود و روزها جاودانی
 .  شوم ، تا تمجید کرده  من  دست  و عمل  من  مغروس شاخه.  خواهند شد  ابد متصرف  را تا به زمین

   در آن  تعجیل  در وقتش  یهوه من.  خواهد گردید  قوی صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امت22
  . نمود خواهم

  

   تا مسکینان  است  کرده خداوند مرا مسح  زیرا  است  بر من  خداوند یهوه روح61    

  حبوسان و م  رستگاری  را به  و اسیران  بخشم  را التیام  دالن شکسته تا   و مرا فرستاده  دهم را بشارت
   و جمیع  ما ندا نمایم  خدای  انتقام  و از یومخداوند   پسندیده و تا از سال2 ،  ندا کنم  آزادی را به

   عوض به را   تاجی  ببخشم  ایشان  و به  ماتمیان صهیون  برای تا قرار دهم3 . بخشم   را تسلی ماتمیان
   تا ایشان  کدورت  روح  جای  را به  تسبیح  و ردای گری  نوحه  عوض  را به  شادمانی خاکستر و روغن

  . شوند  نامیده  تمجید وی  جهت  بهخداوند   و مغروس  عدالت درختان
 و   را بر پا خواهند داشت  سلف های  را بنا خواهند نمود و ویرانه  قدیم های  خرابه و ایشان4  
،   برپا شده و غریبان5 . بسیار را تعمیر خواهند نمود ای دهره های  و ویرانه  شده  خراب شهرهای

  و شما کاهنان6 . شما خواهند بود  و باغبانان ان، فالح  شما را خواهند چرانید و بیگانگان های گله
ها را   امت دولت. ود خواهند نم  ما مسمی  خدای  خدام  خواهید شد و شما را به  نامیدهخداوند

 خواهند   مضاعف ، نصیب  خجالت  عوض به7 . فخر خواهید نمود  ایشان ر جاللخواهید خورد و د
   خود نصیب  در زمین  ایشان بنابراین.  خود مسرور خواهید شد  از نصیب  رسوایی  عوض  و به یافت

  ، عدالت  هستم  یهوه  که زیرا من8 . خواهد بود  ایشان  برای ودانی جا  و شادی  خواهند یافت مضاعف
   خواهم  ایشان  به  راستی  را به  ایشان  و اجرت دارم  می  نفرت  و ستم  و از غارت دارم  می را دوست

   در میان  ایشان ها و ذریت  امت  در میان  ایشان و نسل9 .  بست  خواهم  با ایشان جاودانیداد و عهد 
   مبارک  ذریت  ایشان  خواهد نمود که  را بیند اعتراف  ایشان ر کهه.  خواهند شد ها معروف قوم

  .باشند  میخداوند

  فصل شصت و یکم/ اشعیا کتاب
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   مرا به نماید زیرا که  خود وجد می  در خدای  من  و جان کنم  بسیار می  شادیخداونددر 10  
  تاج   را به  داماد خویشتن چنانکه.  پوشانید  من  را به  عدالت ، ردای  ساخته  ملبس  نجات جامه

 خود را  ، نباتات  زمین زیرا چنانکه11 .بخشد  می  زیورها زینت ود را به، خ دهد و عروس  می آرایش
   روی  را پیش  و تسبیح  عدالت  خداوند یهوه دهد، همچنان  را نمو می  خویش ، زرع رویاند و باغ می

  .ها خواهد رویانید  امت تمامی
  

   نخواهم  خاموش خاطر اورشلیم  کرد و به   نخواهم  سکوت  خاطر صهیون به62    

 تو  ها، عدالت و امت2 . باشد  افروخته  که  چراغی  مثل  کند و نجاتش  نور طلوع  مثل شد تا عدالتش
   آنخداوند   دهان  که  جدیدی  اسم و تو به.  خواهند نمود  تو را مشاهده ، جالل  پادشاهان را و جمیع
  ، در دست  و افسر ملوکانهخداوند  ، در دست  جالل و تو تاج3.  شد ی خواه' دهد مسمی را قرار می

   را بار دیگر خرابه  شد و زمینت  نخواهی'  مسمی  متروک و تو دیگر به4 . بود  خود خواهی خدای
 از تو مسرور خداوند خواهند نامید زیرا   را بعوله  و زمینت  تو را حفصیبه ، بلکه نخواهند گفت

   نکاح  را به ای  دوشیزه  جوان  مردی زیرا چنانکه5 . خواهد گردید  تو منکوحه زمینو خواهد شد 
 داماد از   و چنانکه  خود خواهند ساخت را منکوحه  تو  پسرانت  چنان آورد، هم  در می خویش
  بر بانان  دیده  اورشلیم ای6 . از تو مسرور خواهد بود  خدایت  چنان گردد، هم  می  مبتهج عروس

 خداوند   متذکران ای.  نخواهند کرد  سکوت  همیشه  هر روز و هرشب  که ام  تو گماشته حصارهای
   محل تسبیح  را در جهان ، آن  را استوار کرده  ندهید تا اورشلیم و او را آرامی7 ! مباشید خاموش
  .بسازد

 بار   که  است فته، گ  خورده  قسم  خویش  قوی  بازوی  خود و به  راست  دست  بهخداوند8  
  ای  کشیده  زحمت  برایش  تو را که ، شراب  و غریبان  نسازم  دشمنانت  تو را مأکول دیگر غله

 خواهند نمود و   را تسبیحخداوند،   را خورده چینند آن  را می  آن  که  آنانی بلکه9 .نخواهند نوشید
ها  بگذرید از دروازه10.  خواهند نوشید  من  قدس صحنهای را در  کنند، آن  می  را جمع  آن  که آنانی

را    علم  سازید و سنگها را برچیده ، مرتفع  را بلند کرده  را مهیا سازید و شاهراه  قوم طریق. بگذرید
 دختر   به ، پس  است  کرده  اعالن  زمین  تا اقصایخداوند  اینک11 .ها برپا نمایید  قوم  جهت به

 .باشد  می  رویش  او پیش  مکافات و  او همراهش همانا اجرت. آید  تو می  نجات  بگویید اینک صهیون

 فصل شصت و دوم/  اشعیا کتاب
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 و شهر   مطلوب  و تو به  خواهند ساخت  مسمیخداوند   شدگان  و فدیه  مقدس  قوم  را به و ایشان12
  . شد  خواهی غیر متروک نامیده

  

   به  که ین ا آید؟ یعنی  می  از بصره  سرخ  با لباس  از ادوم  که  کیست این63    

  کنم  می  تکلم  عدالت  به  که خرامد؟ من  می  خویش  قوت  و در کثرت  است  خود ملبس  جلیل لباس
 را   چرخشت  که کسی   تو مثل  و جامه  است  تو سرخ چرا لباس2 . باشم ، زورآور می  نجات و برای
   غضب  را به  نبود و ایشان ها با من م از قو  و احدی  نمودم  را تنها پایمال  چرخشت من3  کند؟ پایمال

   پاشیده  من  لباس  به  ایشان  و خون  نمودم  لگد کوب  خویش  خشم  حدت  و به  کردم خود پایمال
   شدگانم  فدیه  سال بود و  من  در دل  انتقام  یوم زیرا که4.   ساختم ه خود را آلود  جامه ، تمامی شده

  لهذا بازوی.  نبود  زیرا دستگیری  نمودم  نبود و تعجب ای  کننده اعانت و  و نگریستم5 . بود رسیده
،   نموده  خود پایمال  غضب ها را به و قوم6 . نمود  مرا دستگیری  من  خشم دت داد و ح  مرا نجات من

  .  ریختم  را بر زمین  ایشان و خون.   ساختم  مست  خویش  خشم  را از حدت ایشان
 خداوند   هر آنچه  نمود برحسب کر خواهم را ذخداوند   و تسبیحاتندخداو  احسانهای7  
ها و   رحمت  موافق  اسرائیل  خاندان  برای  که  احسانی  کثرت  موجب  و به  است  نموده  ما عمل برای

 نخواهند   خیانت  که  و پسرانی  من  قوم ایشان:   است زیرا گفته8 .  است  خود بجا آورده وفور رأفت
 شد و   آورده  تنگ  به  ایشان  تنگیهای او در همه9.   است  شده  ایشان دهنده  نجات باشند؛ پس د میکر

   ایام  داد و در جمیع  را فدیه  خود ایشان  و حلم در محبت.  داد  را نجات  ایشان  حضور وی فرشته
  .  را برداشت ، ایشان  شده  ایشان ، متحمل قدیم

 شد و او   ایشان ، دشمن  برگشته  ساختند، پس  او را محزون  قدوس ، روح ه شد  عاصی اما ایشان10
  . نمود  جنگ خود با ایشان

 را با   ایشان  آنکه کجاست)  و گفت( را بیاد آورد   خویش  و قوم  و موسی  قدیم  ایام آنگاه11  
  که12  نهاد؟  ایشان یان خود را در م س قدو  روح  آنکه  خود از دریا برآورد و کجا است  گله شبان
شق  من  ایشان  روی  و آبها را پیش  ساخت  خرامان  موسی  راست  دست  خود را به  جلیل بازوی

   در بیابان  اسب ها مثل  را در لجه  ایشان آنکه13 ا کند؟ پید  خویش  برای  جاودانی گردانید تا اسم

 مفصل شصت و سو/  اشعیا کتاب
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 را   ایشانخداوند  روحروند   فرود می  وادی به   که  بهایمی مثل14 . نخورند  لغزش  نمود که رهبری
  .  مجید پیدا نمایی  خود اسم  تا برای  نمودی  خود را رهبری  قوم  چنان  بخشید، هم آرامی

 تو کجا   جبروت غیرت.   نظر افکن  خویش  و جالل  قدوسیت  بنگر و از مسکن از آسمان15  
 تو پدر   که  درستی به16 .  است  شده  بازداشته نمودی  من   به  تو که های  و رحمت  دل ؟ جوشش است

 ما  ، پدر ما و ولی  یهوه  ما را بجا نیاورد، اما تو ای  ما را نشناسد و اسرائیل  ابراهیم  اگر چه ما هستی
 و   ساختی  خود چرا گمراه های ما را از طریقخداوند    ای پس17 .باشد  می  تو از ازل  و نام ستیه

 . نما  خود رجعت  میراث  و اسباط  خاطر بندگانت به.   تا از تو نترسیم  گردانیدی ا را سخت م دلهای
 . نمودند  تو را پایمال  قدس کان ما م  بودند و دشمنان  را متصرف  آن  زمانی  تو اندک  مقدس قوم18
 باشند   نشده امیدهتو ن   نام  و به  باشی  نکرده  حکمرانی  تو هرگز بر ایشان  که  کسانی و ما مثل19

  . ایم گردیده
  

 تو  ها از رؤیت و کوه شدی  می ، نازل  آسمانها را منشق ساخته  که کاش64    

 آورد   جوش  را به  آب  که  سازد و ناری  چوبها را مشتعل  خورده  که  آتشی مثل2 . گشت  می متزلزل
   کارهای  که حینی3 . گردند  تو لرزان یتها از رؤ مت و ا  سازی  معروف  خود را بر دشمنانت تا نام

   تو متزلزل  و کوهها از رؤیت  فرمودی  نزول ، آنگاه  بجا آوردی  منتظر آنها نبودیم  را که هولناک
  ی برا  را غیر از تو که  خدایی  ننمودند و چشم  نشنیدند و استماع  قدیم  از ایام زیرا که4 .دیدگر

 تو   راههای آورند و به  را بجا می  شادمانند و عدالت  را که تو آنانی5 .د بپردازد ندی  خویش منتظران
   در اینها مدت ایم  کرده  و ما گناه  شدی  تو غضبناک اینک.  کنی  می آورند مالقات  یاد می تو را به
   و همه ایم  شده  نجس  شخص  ما مثل  جمیع زیرا که6؟   یافت  توانیم  و آیا نجات  بسر بردیم مدیدی
 باد،   ما مثل ، گناهان  شده ، پژمرده  برگ  ما مثل و همگی. باشد  می  ملوث  ما مانند لته  عادله اعمال

 شود   تو متمسک  را برانگیزاند تا به  تو را بخواند یا خویشتن  اسم  که  نیست و کسی7. رباید ما را می
  . ای  ما گداخته  گناهان سبب   و ما را به ای  خود را از ما پوشیده  روی زیرا که
 ما   و جمیع  ما هستی  و تو صانع ما گل هستیم.  ، تو پدر ما هستیخداوند   ای ناما اآل8  
.  ابد بخاطر مدار  را تا به  و گناه  مباش  غضبناک  بشدتخداوند  ای9 . باشیم ی تو م  دستهای مصنوع

 و  ، بیابان صهیون.   شده  تو بیابان  مقدس شهرهای10 .  تو هستیم  ما قوم  همگی ما که ن  مالحظه هان

 فصل شصت و چهارم/  اشعیا کتاب
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   تسبیح  ما تو را در آن  پدران  ما که  و زیبای  مقدس خانه11 .  است  گردیده ، ویرانه اورشلیم
خداوند   ای12 .  است  گردیده  مبدل  خرابی  به ما  و تمامی نفایس  شده  سوخته  آتش خواندند به می

  ؟ سازی  رنجور می ، ما را بشدت  شده  و خاموش کنی  می ، خودداری  همه آیا با وجود این
  

.  مرا نطلبیدند مرا یافتند  که و آنانی  ننمودند مرا جستند  مرا طلب  که آنانی65    

   قوم  خود را بسوی  روز دستهای تمامی2.   لبیک  لبیک  نشدند گفتم  نامیده  من  اسم  به  که  قومی و به
   پیش  که قومی3.  نمودند دراز کردم  می  سلوک ه ناپسندید  راه  خود به  خیاالت موافق   که متمردی

نند و بر آجرها بخور گذرا  می  قربانی  در باغات آورند، که  می  بهیجان  مرا همیشه  غضب رویم
رند و خو  خنزیر می  گوشت  دارند، که ها منزل ، در مغاره  شده  در قبرها ساکن که4 .سوزانند می

 میا   من  و نزدیک  خود بایست در جای: گویند  می که5 .  است  ایشان  در ظروف  نجاسات خورش
   روز مشتعل  تمامی  که شیباشند و آت  می  من  دود در بینی اینان.  تر هستم  از تو مقدس  من زیرا که
   داد و به  خواهم  پاداش  شد بلکه  نخواهم  ساکت پس.   است  مکتوب  من  پیش همانا این6 . است

 شما   پدران  شما و گناهان  گناهان گوید درباره میخداوند 7 . رسانید  خواهم  مکافات  ایشان آغوش
   به  شما را اول  اعمال  جزای  نمودید پس  بر کوهها بخور سوزانیدید و مرا بر تلها اهانت  که با هم
  . رسانید  شما خواهم آغوش
 را فاسد  گویند آن شود و می  می  یافت  در خوشه  شیره چنانکه: گوید می   چنینخداوند8  

)  را ایشان( نمود تا   خواهم  خود عمل  خاطر بندگان  به ، همچنان  است  در آن  برکت مساز زیرا که
  هم ظهور خوا  از یهودا به  خویش  کوههای  برای  و وارثی  از یعقوب  نسلی بلکه9 .  نسازم  هالک بالکل
  ها و وادی  گله ، مرتع و شارون10.  خواهند شد  آن  ساکن  بندگانم و  آن  ورثه و برگزیدگانم. آورد

 را خداوند  و اما شما که11 .اند، خواهد شد  مرا طلبیده  که  من  قوم  جهت ها به  رمه عاکور، خوابگاه
   و شراب  مهیا ساخته  پخت  جهت ه ب ای اید، و مائده  نموده  مرا فراموش  مقدس  و کوه  کرده ترک
   شما برای  و جمیع  شمشیر مقدر ساختم  جهت  شما را به پس12 اید،  ریخته  اتفاق  جهت  به زوجمم
   را که  نشنیدید و آنچه  گفتم  سخن  ندادید و چون  جواب  خواندم  چون  خواهید شد زیرا که  خم قتل

   خداوند یهوه بنابراین13.  نخواستم برگزیدید  را که  آنچه آوردید و  ناپسند بود بعمل در نظر من
 خواهند نوشید   بندگانم  خواهید بود اینک  خواهند خورد اما شما گرسنه  من  بندگان هان: گوید می

 فصل شصت و پنجم/  اشعیا کتاب
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  اینک14 . خواهید گردید  کرد اما شما خجل خواهند  شادی همانا بندگانم.  خواهید بود اما شما تشنه
، فریاد خواهید نمود و از   دل  خواهند نمود، اما شما از کدورت ، ترنم  دل شی از خو بندگانم

  ، ترک  لعنت  جای  به  من  برگزیدگان  خود را برای و نام15 . خواهید کرد ، ولوله  روح کستگیش
د  دیگر خواه  اسم  را به  خویش  خواهد رسانید و بندگان  تو را بقتل  خداوند یهوه خواهید نمود پس

 خواهد   حق برکت  خدای  را به  دهد، خویشتن  برکت  زمین  را بروی  خویشتن  هرکه پس16 .نامید
   اولین  تنگیهای زیرا که.  خواهد خورد  حق قسم  خدای  خورد به  قسم  زمین  بروی داد؛ و هرکه

  .  است  گردیده  پنهان  و از نظر من  شده فراموش
خواهد  بیاد ن  پیشین  آفرید و چیزهای  جدید خواهم ید و زمینی جد  آسمانی  من زیرا اینک17  

 ابد وجد   کنید و تا به  آفرید، شادی  خواهم  من  از آنچه بلکه18 . آمد و بخاطر نخواهد گذشت
  و از اورشلیم19.  آفرید  خواهم  شادمانی را محل او   را محل وجد و قوم  اورشلیم نمایید زیرا اینک

  ار دیگر در او شنیده ب  و آواز ناله  کرد و آواز گریه  خواهم  خود شادی ود و از قوم نم وجد خواهم
   اتمام  عمر خود را به  مرد پیر که  روز از آنجا نخواهد بود و نه و بار دیگر طفل کم20 .نخواهد شد
 خواهد  ملعون  هکار صد ساله گنا  خواهد مرد لیکن  در سن صد سالگی  طفل  باشد؛ زیرا که نرسانیده

  آنها را خواهند ، میوه  نموده  خواهند شد و تاکستانها غرس ، در آنها ساکن ها بنا کرده و خانه21 .بود
 نخواهند  نمایند دیگران  می  غرس  را که  نمایند و آنچه  سکونت بنا نخواهند کرد تا دیگران22 .خورد
 خود   دستهای  از عمل  من هد بود و برگزیدگان خوا  درخت  ایام  مثل  من  قوم  ایام زیرا که. خورد
   نخواهند زایید زیرا که  اضطراب  جهت  بیجا نخواهند کشید و اوالد به زحمت23 . خواهند برد تمتع

   جواب  بخوانند من  از آنکه و قبل24 . با ایشانند  ایشان ستند و ذریته خداوند   یافتگان اوالد برکت
 خواهند چرید و   با هم  و بره گرگ25.  شنید  خواهم  گویند من  سخن نکه از آ  داد، و پیش خواهم

   در تمامـی گویـد که میخداوند .  خواهد بود  مار خاک  خواهد خورد و خوراک  گاو کاه شیـر مثـل
  .، ضـرر نخواهنـد رسانیـد و فسـاد نخواهنـد نمـود  مـن  مقدس کـوه

  

  ، پس  است  انداز من  پای  و زمین  من نها کرسیآسما: گوید  می  چنینخداوند 66    

   من دست: گوید  میخداوند2  کجا؟  من  آرام ؟ و مکان کنید کجا است  بنا می  من  برای  که ای خانه
   دل  و شکسته  مسکین  که  شخص  این  اینها بوجود آمد؛ اما به  جمیع  پس  چیزها را ساخت  این همه
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 و   است  انسان  قاتل  نماید مثل  ذبح  گاوی  که کسی3 . کرد  باشد، نظر خواهم  لرزان ن م و از کالم
 بگذراند  ای  هدیه و آنکه.  را بشکند  سگ  گردن  که  است  شخصی  کند مثل  ذبح  گوسفندی  که کسی
 را   بتی  که  است  شخصی  بخور سوزاند مثل  را بریزد و آنکه  خنزیری  خون  که  است  کسی مثل

 مسرور   خودشان  از رجاسات  ایشان اند و جان  خود را اختیار کرده  راههای  نماید و ایشان تبریک
   عارض  را بر ایشان  ایشان  کرد و ترسهای  را اختیار خواهم  ایشان های  نیز مصیبت  من پس4.  است
   آنچه  نشنیدند بلکه ایشان   نمودم  تکلم  نداد و چون  جواب  کسی  خواندم  گردانید، زیرا چون خواهم
  . اختیار کردند  نخواستم  را که  آوردند و آنچه  ناپسند بود بعمل  در نظر من را که

   از شما نفرت  شما که برادران.  او را بشنوید لرزید سخن  میخداوند   از کالم  که  آنانی ای5  
 شما   شود تا شادی  تمجید کردهاوندخد: گویند رانند می  از خود می  من دارند و شما را بخاطر اسم

  استخداوند ، آواز   از هیکل آواز غوغا از شهر، صدایی6.  خواهند شد  خجل  ایشان ، لیکن را ببینم
 درد   از آنکه پیـش.  بکشـد، زاییـد  درد زه  از آنکه قبـل7 .رسانـد  می  خود مکافات  دشمنان  به که

 را   ایـن  مثـل  که  و کیست  را شنیده  این  مثل  که کیست8 . آورد ای رو گیـرد اوالد نرینـهاو را فـ
 شود؟ زیرا   زاییـده  یکدفعـه  روز مولـود گـردد و قومـی  در یک  باشـد؟ آیـا والیتـی دیـده
   بفــم آیـا مـن: گـویـد میخداوند 9 . خـود را زاییـد  پسـران کشیـدن   مجـرد درد زه  به صهیون
  ؟  را ببندم ، رحم  هستم  زایاننده  که آیا من«: گویـد  تو می ؟ و خدای  و نزایانم انم برس رحم

و .  وجد نمایید  کنید و برایش دارید، با او شادی  می  را دوست  اورشلیم  که  آنانی  همه ای10  
 او   تسلیات ستانهایتا از پ11 . بسیار نمایید یرید، با او شادیگ  می  او ماتم  برای  که  آنانی  همه ای

: گوید  می  چنینخداوندزیرا 12 . گردید  او محظوظ  جالل فراوانیبمکید و سیر شوید و بدوشید و از 
و شما .  رسانید  او خواهم ها را مانند نهر سرشار به  امت  نهر و جالل  را مثل  سالمتی  من اینک

   کسی و مثل13 . خواهید شد  بناز پرورده نوهایش، بر زا  شده  او برداشته خواهید مکید و در آغوش
 خواهید   تسلی در اورشلیم داد و   خواهم  شما را تسلی  من  دهد، همچنین  او را تسلی  مادرش که

 سبز و   گیاه  شما مثل  خواهد شد و استخوانهای  شما شادمان  را بینید دل  این  چون پس14 . یافت
   خود غضب بر دشمنان خواهد شد اما   معروف  بندگانش برخداوند   خواهد گردید و دست خرم

   گردبـاد تا غضب  او مثـل هـای  خواهـد آمـد و ارابه  با آتشخداوند  زیرا اینک15 .خواهد نمود
 و  با آتشخداوند زیرا  16 . رساند  انجام  به  آتش ا شعلـه را ب  خویش  و عتاب خود را با حدت

  . بسیار خواهند بودخداوند   خواهد نمود و مقتوالن اوری بشر د شمشیر خود بر تمامی
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   را در باغات  باشد خویشتن  در وسط  یکنفر که  از عقب  که آنانی: گویـد  میخداوندو 17  
   تلف خورند با هم می   موش  و گوشت  خنزیر و رجاسات نمایند و گوشت  و تطهیر می تقدیس

ها و زبانها را   امت ، جمیع  داد و آمده  را جزا خواهم  ایشان  و خیاالت  اعمال و من18 .خواهند شد
   برپا خواهم  ایشان  در میان و آیتی19 . مرا خواهند دید ، جالل  آمده  کرد و ایشان  خواهم جمع

 و   و تیراندازان لود و توبال  و فول  ترشیش ها به  یابند نزد امت  نجات  از ایشان  را که  و آنانی داشت
را در  م  فرستاد تا جالل اند خواهم  مرا ندیده اند و جالل  مرا نشنیده  آوازه  که  و جزایر بعیده انیون

ها بر   امت  شما را از تمامی  برادران  جمیع  ایشان گوید که  میخداوندو 20 . سازند ها شایع  امت میان
خداوند    جهت  به  اورشلیم  من قدس م  کوه  به  و شتران  روانها و قاطران ها و تخت  و ارابه اسبان
و 21 .آورند  میخداوند  خانه   به  پاک  خود را در ظرف  هدیه اسرائیل  بنی چنانکه.  خواهند آورد هدیه

  چنانکه: گوید  میخداوندزیرا 22.   خواهند گرفت  و الویان  نیز کاهنان  از ایشان گوید که میخداوند 
 پایدار خواهد ماند،   در حضور من  ساخت  آنها را خواهم  من  که  جدیدی  جدید و زمین آسمانهای
   تا غـره  مـاه  از غره گویـد که  میخداوندو 23. ماند  شما پایدار خواهد  شما و اسم  ذریت همچنان

  و ایشان24.  نمایند  سجده  حضور من  بشر خواهند آمد تا به  دیگر تمامی  تا سبت دیگر و از سبت
   خواهند کرد زیرا کرم ایشان اند مالحظه  شده  عاصی  بر من  را که  مردمانی ، الشهای ته رف بیرون

  . خواهند بود  بشر مکروه  نزد تمامی  نخواهد شد و ایشان  خاموش  ایشان نخواهد مرد و آتش
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   Jeremiah- ارمیا نبی کتاب

   قبل از میالد نوشته شده586یهودیان سنتی و کتاب ارمیا را نویسنده می دانند و حدودا سال 
  

   کالم که2  بودند،  بنیامین  در زمین ناتوتع  در  که  حلقیا از کاهنانی  ارمیا ابن کالم1    

و 3  شد،  نازل  او بر وی  از سلطنت  سیزدهم  یهودا در سال  پادشاه  آمون  یوشیا ابن خداوند در ایام
   یهودا نازل  یوشیا پادشاه  صدقیا ابن  یازدهم تا آخر سال یهودا   یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم در ایام

  . شد  برده  اسیری  به  پنجم  در ماه  اورشلیم  که شد تا زمانی می
 تو را   بندم  صورت  تو را در شکم  از آنکه قبل«5:  ، گفت  شده  نازل  خداوند بر من  کالم پس4  
  پس6» . ها قرار دادم  امت  و تو را نبی  نمودم را تقدیس تو   از رحم  آمدنت  از بیرون  و قبل شناختم
اما خداوند مرا 7 ».  هستم  طفل  چونکه دانم ا نمی ر  کردن  تکلم  من  اینک  خداوند یهوه  ای آه«:  گفتم
 تو را امر   و بهر چه  رفت  خواهی  تو را بفرستم  که ، زیرا هر جایی  هستم  طفل مگو من«:  گفت

  و تو را رهایی  با تو هستم من: گوید می زیرا  خداوند   مترس از ایشان8 . نمود  خواهی مل تک فرمایم
:   گفت  من  کرد و خداوند به  مرا لمس ، دهان  خود را دراز کرده  خداوند دست آنگاه9 ». داد خواهم

 تا   کردم  مبعوث ممالکها و   تو را امروز بر امت  که بدان10.   تو نهادم  خود را در دهان  کالم اینک«
  ».  کنی  و غرس  و بنا نمایی ایی نم  و خراب  کنی  و هالک  سازی  و منهدم  برکنی از ریشه
 از  ای شاخه«:  ؟ گفتم بینی  می  ارمیا چه ای«:  ، گفت  شده  نازل  خداوند بر من  کالم پس11  
  کنم  می بانی  خود دیده  بر کالم  من یرا که ز نیکو دیدی«:  خداوند مرا گفت12 ». بینم  می  بادام درخت
» ؟ بینی  چیز می چه«:  ، گفت  رسیده  من  خداوند بار دیگر به  کالم پس13 ».  رسانم  انجام  را به تا آن
 از  بالیی«:  و خداوند مرا گفت14» .  است  شمال  از طرف  رویش  که بینم  می  جوشنده دیگی«:  گفتم
   جمیع  من گوید اینک زیرا خداوند می15 . خواهد شد  منبسط  زمین  این نه سک  بر جمیع  شمال طرف
   دروازه  کرسی خود را در دهنه ، هر کس  آمده  خواند و ایشان  را خواهم  شمالی  ممالک قبایل

و 16.   یهودا برپا خواهد داشت  شهرهای  ضد تمامی  گرداگرد و به  حصارهایش  و بر تمامی اورشلیم
 کردند و   مرا ترک  چونکه  ساخت  خواهم  جاری  شرارتشان  همه  خود را درباره  احکام  ایشانبر

 تو کمر خود را  پس17 . نمودند  خود را سجده  دستهای ل غیر بخور سوزانیدند و اعما  خدایان برای
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، مبادا تو   مباش  هراسان  بگو و از ایشان  ایشان  به  تو امر فرمایم  به  را من ، هر آنچه ببند و برخاسته
 و   آهنین  تو را امروز شهر حصاردار و ستون  من زیرا اینک18 .  سازم  مشوش  ایشان  روی ا پیشر

   زمین  و قوم و کاهنانش   یهودا و سروران  پادشاهان  برای  زمین  ضد تمامی  به  برنجین حصارهای
  من: گوید می خداوند  نخواهند آمد، زیرا ر تو غالب خواهند کرد اما ب  با تو جنگ و ایشان19 . ساختم

  ». داد  خواهم  و تو را رهایی با تو هستم
  

، بگو   ندا کرده  اورشلیم  گوش برو و به«2:  ، گفت  شده  نازل  خداوند بر من و کالم2    

   در بیابان ن م  از عقب  که  تو را حینی  نامزد شدن  تو و محبت  جوانی غیرت: گوید  می خداوند چنین
 و نوبر  مقدس  خداوند  برای اسرائیل3 . آورم  خاطر می  به  برایت میدیخرا  می یزرع  لم و در زمین

   مستولی  خواهند شد و بال بر ایشان  او را بخورند مجرم  که آنانی: گوید  خداوند می. او بود محصول
  ».خواهد گردید

  چنینخداوند 5 ! را بشنوید خداوند  کالم  اسرائیل نواده خا  قبایل  و جمیع  یعقوب  خاندان ای4  
   را پیروی ل ورزیدند و اباطی  دوری  از من  یافتند که انصافی  بی  چه  شما در من پدران«: گوید می

 و   مصر برآورد و ما را در بیابان  ما را از زمین  که  کجا است یهوه: و نگفتند6  شدند؟ ، باطل کرده
 گذر نکند و   از آن  کسی  که  و زمینی  موت  و سایه  خشک ها و زمین  و پر از حفره  ویران زمین
  ها و طیبات  تا میوه  بستانها آوردم  زمین  شما را به و من7  نمود؟  نشود رهبری  ساکن  در آن آدمی
 . گردانیدید  مرا مکروه د ومیراث ساختی  مرا نجس  شدید، زمین  آن  داخل  را بخورید؛ اما چون آن

 شدند و   عاصی  بر من  مرا نشناختند و شبانان  تورات  و خوانندگان  کجاست یهوه:  نگفتند کاهنان8
بار دیگر : گوید  می خداوند بنابراین9 . رفتند فایده  بی  چیزهای ر عقب، د  کرده  نبوت  بعل انبیا برای

  های  جزیره  به پس10 . کرد  خواهم اصمهمخ شما   پسران  نمود و با پسران  خواهم با شما مخاصمه
 آیا   کنید که  نمایید و دریافت  تعقل  دقت  به  قیدار فرستاده  نمایید و به ، مالحظه  گذر کرده کتیم
 باشند با   کرده  را عوض  خویش  خدایان  امتی  آیا هیچ که11 باشد؟   شده  واقع  این  مثل ای حادثه
  پس12 . نمودند  ندارد عوض ای  فایده ه آنچ  را به  خویش  جالل  من ما قوم آنها خدا نیستند؟ ا آنکه

زیرا 13 ! شوید  مشوش  شدت ، به د لرزیده خو  متحیر باشید و به  آسمانها از این ای: گوید خداوند می
اند،   خود حوضها کنده  و برای  نموده  ترک  حیاتم  آب  چشمه مرا که. اند  دو کار بد کرده  من قوم

 مفصل دو/  ارمیا کتاب
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   چرا غارت  پس د استزا  یا خانه  غالم آیا اسرائیل14 . ندارد  را نگاه  آب  که  شکسته  حوضهای یعنی
 ساختند   او را ویران ، آواز خود را بلند کردند و زمین  نموده  بر او غرش  ژیان شیران15  باشد؟ شده

 تو را   فرق  تحفنیس و  نوف و پسران16 .  است  گردیده  و غیرمسکون وخته س و شهرهایش
و را  ت  که  خود را حینی  خدای  یهوه  چونکه  وارد نیاوردی  را بر خویشتن آیا این17. اند شکسته
؟ و   شیحور را بنوشی  تا آب  کار است  مصر چه  تو را با راه نو اآل18 ؟  کردی نمود ترک  می رهبری

  »؟  بنوشی را  فرات  تا آب  کار است  آشور چه تو را با راه
 و ارتداد تو، تو را   کرده  تو، تو را تنبیه شرارت«: گوید  می  چنین  صبایوت خداوند یهوه19  
   خود را ترک  خدای  یهوه  که  است  و تلخ  امر زشت  این  که  و ببین  بدان  پس  است  نموده توبیخ
 و   تو را گسیختم  و بندهای ا شکستم تو ر  یوغ  قدیم زیرا از زمان20 .  در تو نیست  من س و تر نمودی
 تو  و من21 . ، زنا کردی  سبز خوابیده  درخت نمود زیرا بر هر تل بلند و زیر هر  نخواهم  بندگی گفتی

  پس22 ؟ ای  گردیده  من  برای  مو بیگانه  نهال  چگونه  پس  نمودم  و تخم تمام نیکو غرس را مو اصیل
گوید   می ، اما خداوند یهوه  بکار بری  خود زیاده  برای  و صابون بشویی   را با اشنان  خویشتن اگر چه

؟   نرفتم  بعلیم  و در عقب  نشدم  نجس  که گویی  می چگونه23 .  است  شده  رقم  من  تو پیش اه گن که
  خود  در راههای زرو که شتر تی  نما ای  اعتراف  کردی  آنچه  بنگر و به  را در وادی  خویش طریق
. کشد  خود باد را بو می  دل ، در شهوت  داشته  عادت  بیابان  به  که  گورخر هستی مثل24 ! دوی می

 نخواهند شد و او را در  طلبند خسته  او را می  که  او را برگرداند؟ آنانی  از شهوتش  که کیست
   نی اما گفتی. باز دار   را از تشنگی  خویش  و گلوی  خود را از برهنگی پای25 . ت خواهند یاف ماهش

   چون  که  دزدی مثل26 .  رفت  خواهم  ایشان  و از عقب  داشتم  را دوست  غریبان  زیرا که امید نیست
   ایشان  انبیای و  و کاهنان  و سروران  با پادشاهان  اسرائیل  خاندان همچنین.  گردد گرفتار شود خجل

 زیرا  ای  تو مرا زاییده  که  سنگ  و به  هستی تو پدر منگویند   می  چوب  به که27 . خواهند شد خجل
 .  ده برخیز و ما را نجات: گویند  خود می  مصیبت اما در زمان.  رو  دادند و نه  من  به  پشت که
   برخیزند و تو را نجات  مصیتت  در زمان  کجایند؟ ایشان  خود ساختی  برای  تو که  خدایان پس28

  ».باشند  تو می  شهرهای  شماره  تو به  یهودا خدایان  ای زیرا که. دهند
. اید  شده  عاصی  شما بر من نمایید جمیع  می  مخاصمه چرا با من«: گوید خداوند می29  

  نبیای ا  شیر درنده شمشیر شما مثل. پذیرند  را نمی  تأدیب  زیرا که ام  زده  شما را عبث پسران30
  آیا من!  خداوند را بفهمید باشید کالم  عصر می  این  اهل  شما که ای31 .  است  کرده شما را هالک
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 خود   رؤسای گویند که  چرا می  من  قوم ؟ پس ام  شده  غلیظ  ظلمت  یا زمین  بیابان  مثل  اسرائیل برای
 خود را   آرایش  زیور خود را یا عروس آیا دوشیزه32.  آمد  و بار دیگر نزد تو نخواهیم ایم شده
 خود را مهیا   راه چگونه33 .اند  کرده  بیشمار مرا فراموش ی روزها  من  کند؟ اما قوم اموشفر
  در دامنهای34 .  دادی  خود تعلیم  راههای ز به بد را نی  زنان ؟ بنابراین  را بطلبی  تا محبت سازی می

و 35 . آنها  بر جمیع  بلکه تم نیاف ن زد آنها را در نقب.  شد  یافته گناه  بی  فقیران  جان تو نیز خون
   که  گفتنت  سبب  به اینک.  خواهد شد  برگردانیده  او از من ، غضب  هستم گناه  بی چونکه:  گویی می
  ؟ چنانکه  نمایی  خود را تبدیل  تا راه شتابی چرا اینقدر می36.  نمود  خواهم ، بر تو داوری ام  نکرده گناه

   خود را بر سرت  نیز دستهای از این37 . شد  خواهی ز مصر نیز خجل ا نین همچ  شدی از آشور خجل
   کامیاب  از ایشان  پس  است   خداوند اعتماد تو را خوار شمرده چونکه.  آمد  خواهی ، بیرون نهاده

  ». شد نخواهی
  

 مرد  ، زن  جدا شده  دهد و او از وی  خود را طالق اگر مرد، زن«: گوید و می3    

 نخواهد شد؟   بسیار ملوث ن زمی  خواهد نمود؟ مگر آن  رجوع  زن  آن د آیا بار دیگر به بشو دیگری
   خود را به چشمان2 . نما  رجوع  اما نزد من نا کردی بسیار ز تو با یاران: گوید  خداوند می لیکن

 بسر راهها   ایشان برای. اند  نشده  با تو همخواب  در آن  که  جا است  کدام  که بلندیها برافراز و ببین
ها   بارش پس3 .  ساختی  خود ملوث ا و بدرفتاری زن  را به  و زمین  نشستی  در بیابان عرب)  زن ( مثل

آیا از 4 . ، حیا را از خود دور کردی بوده   زانیه  زن  نیامد و تو را جبین  بهاری  شد و باران بازداشته
   خود را تا به آیا غضب5 ؟  بودی  من ، تو یار جوانی ر مند پ  ای  زد که  بعد مرا صدا نخواهی  به این

 بد را بجا   اما اعمال  را گفتی  این ؟ اینک  خواهد داشت  آخر نگاه  را تا به ابد خواهد نمود و آن
  ».  شدی ، کامیاب آورده

  مرتد چه   اسرائیل  که  کردی آیا مالحظه«:   گفت  من  به  یوشیا پادشاه  در ایامو خداوند6  
و 7 ؟  است  در آنجا زنا کرده ز رفته سب  بلند و زیر هر درخت  فراز هر کوه  به ؟ چگونه  است کرده

   نکرد و خواهر خائن  نما، اما رجوع  رجوع  نزد من  گفتم  بود من  کارها را کرده  این  همه بعد از آنکه
   کردم  او را بیرون  جهات مرتد زنا کرد و از همه   اسرائیل  با آنکه  دیدم و من8 .بدید را  او یهودا این

و 9 . زنا شد ، مرتکب  او نیز رفته ه او یهودا نترسید بلک  خواهر خائن  لکن  دادم  وی  به ای نامه و طالق
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و او با سنگها و چوبها زنا  گردید   ملوث  زمین اش  او در زناکاری انگاری  سهل  سبب  به  شد که واقع
 خود   دل  با تمامی  او یهودا نزد من ، خواهر خائن  همه با وجود این: گوید  مییز خداوندو ن10 .نمود
  ».  با ریاکاری  نکرد بلکه رجوع

.   است تر نموده  عادل  خائن  را از یهودای اسرائیل مرتد خویشتن«:   خداوند مرا گفت پس11  
   مرتد رجوع  اسرائیل ای: گوید خداوند می: و، بگ  ندا کرده  شمال  را بسوی  سخنان لهذا برو و این12
 خود را  شم ابد خ  و تا به  هستم  رؤف من: گوید  نمود زیرا خداوند می  نخواهم و بر تو غضب! نما
 و   شدی  عاصی  خویش  خدای  بر یهوه  نما که  اعتراف  گناهانت  به فقط13 .  داشت  نخواهم نگاه

 شما  گوید که و خداوند می.   ساختی  منشعب  بیگانگان ز برای سب  خود را زیر هر درخت راههای
 شوهر شما   من  نمایید زیرا که  مرتد رجوع  پسران ای: گوید  خداوند می پس14 .آواز مرا نشنیدید

و 15.  آورد  خواهم  صهیون ، شما را به  گرفته ای  و دو نفر از قبیله  نفر از شهری  و از شما یک هستم
  . خواهند چرانید  و حکمت  معرفت  شما را به  داد که  خود خواهم  دل  موافق انان شما شب به

   بار دیگر تابوت  ایام  و بارور شوید در آن  افزوده  در زمین  چون گوید که و خداوند می«16  
کرد و  را ذکر نخواهند   نخواهد آمد و آن  خاطر ایشان  به  نخواهند آورد و آن  زبان  را به عهد یهوه

   را کرسی  اورشلیم  زمان زیرا در آن17 . نخواهد شد ود و بار دیگر ساخته نخواهند نم  را زیارت آن
 خواهند شد و   جمع  اورشلیم  به  یهوه  اسم  جهت  آنجا به ها به  امت  خواهند نامید و تمامی یهوه

 یهودا   خاندان  ایام و در آن18 . شریر خود را نخواهند نمود لهای د  سرکشی  بار دیگر پیروی ایشان
  یشان ا  پدران  نصیب  که  زمینی  آن  به  شمال  از زمین  و ایشان  خواهند رفت  راه  اسرائیل با خاندان
   مرغوب  و زمین  قرار دهم  پسران  در میان  تو را چگونه  من  که و گفتم19 . خواهند آمد  با هم ساختم

 دیگر مرتد   و از من خواند  مرا پدر خواهی  که  گفتم ؟ پس  تو دهم را بهها   امت  زیباترین و میراث
   شما ای  ورزد، همچنین  شوهر خود خیانت  به  که  زنی  مثل هر آینه: گوید  میخداوند20 . شد نخواهی
  ده از بلندیها شنی اسرائیل  بنی  و تضرعات آواز گریه21.  ورزیدید  خیانت  من  به  اسرائیل خاندان

  ای22. اند  کرده  خود را فراموش  خدای  و یهوه  ساخته  خود را منحرف  راههای شود زیرا که می
  ». داد  شما را شفا خواهم دادهای ارت  نمایید و من  مرتد بازگشت فرزندان
   که  درستی به23 .  ما هستی  خدای  تو یهوه را که زی آییم  نزد تو می اینک«): گویند و می(  

و 24 .  ما است  خدای  در یهوه سرائیل ا  نجات  که  درستی زیرا به. باشد  می  کوهها از تلها باطل دحاماز
   کرده  ما تلف  را از طفولیت  ایشان  و دختران  و پسران  وگله  رمه  ما، یعنی  پدران  مشقت خجالت
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 ما از   پدران  ما و هم  هم زیرا کهپوشاند   ما، ما را می  و رسوایی خوابیم  خود می در خجالت25.  است
  ». ایم  را نشنیده  خویش  خدای  و آواز یهوه  ورزیده  گناه  خویش  خدای  یهوه  خود تا امروز به طفولیت

  

 و   نمایی  بازگشت ، اگر نزد من  نمایی  اگر بازگشت  اسرائیل ای«: گوید خداوند می4    

   به  و عدالت  و انصاف  راستی و به2 . شد  نخواهی اکنده پر دور نمایی خود را از خود  اگر رجاسات
 فخر   وی  خواهند خواند و به  او مبارک  را به ها خویشتن  خورد و امت  خواهی  قسم  یهوه حیات

  ».خواهند کرد
ر کنید و در  خود را شیا زمینهای«: گوید  می  چنین  یهودا و اورشلیم  مردان  بهزیرا خداوند3  
 سازید و  مختون خداوند   را برای  خویشتن  اورشلیم  یهودا و ساکنان  مردان ای4 .ها مکارید خار میان
 صادر   آتش  شما مثل  اعمال  بدی  سبب  به  من  خشم  خود را دور کنید مبادا حدت  دلهای غلفه
   اعالن  اورشلیمدر یهودا اخبار نمایید و در5 . نتواند کرد  را خاموش  آن  کسی گردد و ، افروخته شده
  ه شوید تا ب  جمع ، بگویید که  آواز بلند ندا کرده  کرنا بنوازید و به ، بگویید و در زمین نموده

  ، توقف  فرار کرده  پناه  برافرازید و برای  صهیون  بسوی علمی6 .  شویم  حصاردار داخل شهرهای
   خود برآمده  از بیشه شیری7 . آورم  می ل شما  از طرف  عظیم  و شکستی  بالیی  من منمایید زیرا که

 سازد و   تو را ویران  تا زمین  است  درآمده  خویش ، از مکان  کرده ها حرکت  امت کننده و هالک
 کنید   گیرید و ولوله ، ماتم  پوشیده  پالس  جهت از این8.  گردد ، غیرمسکون  شده  خراب شهرهایت
 و   پادشاه  روز دل  در آن گوید که و خداوند می9 .  است برنگشته از ما  خداوند  خشم  حدت زیرا که

  ». خواهند گردید  متحیر و انبیا مشوش  خواهد شد و کاهنان  شکسته  سروران دل
 زیرا   دادی  را بسیار فریب  و اورشلیم  قوم  این  تحقیق به!   خداوند یهوه  ای آه«:   گفتم پس10  
   این  به  زمان در آن11 ».  است  رسیده  جان  شمشیر به ه آنک هد بود و حال خوا  شما را سالمتی گفتی
 خواهد   من  دختر قوم  بسوی  بیابان  از بلندیهای  باد سموم  خواهد شد که  گفته  اورشلیم  و به قوم

 نیز  من خواهد وزید و   من باد شدید از اینها برای12 .  خرمن  کردن  و پاک ن افشاند  برای وزید نه
 گردباد و   او مثل های آید و ارابه  ابر می  او مثل اینک13 . فرمود ها خواهم  داوری ر ایشان ب ناآل

 خود را از   دل  اورشلیم ای14 . ایم  شده  غارت  بر ما زیرا که وای.  تیزروترند  او از عقاب اسبهای
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 از  زیرا آوازی15  بماند؟ سد تو در دلت فا  خیاالت  کی تا به!   یابی  تا نجات وشو کن  شست شرارت
  .کند  می  اعالن  مصیبتی  به  افرایم نماید و از کوهستان  اخبار می دان

   از والیت کنندگان  محاصره  کنید که  اعالن  ضد اورشلیم  به  دهید، هان ها را اطالع امت16  
   مثل گوید که خداوند می17 .کنند  یهودا ندا می  ضد شهرهای  آواز خود به آیند و به بعید می

   تو این  تو و اعمال راه18 .  است  انگیخته  فتنه  بر من کهکنند چون  می  او را احاطه  مزرعه بانان دیده
  .  است  رسیده  دلت  به  که  است  تلخ  حدی  تو به  شرارت این.   است چیزها را بر تو وارد آورده

   مشوش  در اندرونم  من  شد و قلب  از درد سفته  من  دل یها ، پرده  من  احشای  من احشای19  
  شکستگی20 . ای  را شنیده  جنگ کرنا و نعره آواز   من  جان  تو ای  شد چونکه  نتوانم ، ساکت گردیده

  هایم  بغته و پرده  من های  و خیمه  است  شده  غارت  زمین  تمام  زیرا که  شده  اعالن بر شکستگی
   من  قوم چونکه22 ؟  و آواز کرنا را بشنوم ا ببینم ر  علم  کی تا به21 .  است  رفته  تاراج  به ناگهان

 ماهرند   کردن  بدی برای.  ندارند  فهم  هستند و هیچ  ابله ، پسران شناسند و ایشان احمقند و مرا نمی
  . ندارند  فهم  هیچ  نیکوکاری  جهت  به لیکن

.   نور نداشت  و هیچ  آسمان  بود و بسوی  و ویران  تهی  و اینک  نظر انداختم  زمین بسوی23  
 و  نظر کردم25. شد  می  تلها از جا متحرک تمام بود و   متزلزل  و اینک  کوهها نظر انداختم بسوی24

  ه گردید  بوستانها بیابان  و اینک نظر کردم26.  بودند  هوا فرار کرده  مرغان  نبود و تمامی  آدمی اینک
  . بود  شده  خراب  وی  خشم  و از حدت شهرها از حضور خداوند و همه

   را بالکل فانی  آن  خواهد شد لیکن  خراب  زمین تمامی«: گوید  می زیرا خداوند چنین27  
   خواهد شد زیرا که  از باال سیاه  و آسمان  خواهد گرفت  ماتم  جهان  سبب از این28 .  ساخت نخواهم

  از آواز سواران29 ». نمود  نخواهم  بازگشت و از آن شد   نخواهم  و پشیمان  نمودم  و اراده  را گفتم این
آیند و  ها برمی شوند و بر صخره  می  جنگلها داخل کنند و به  شهر فرار می  اهل  تمام و تیراندازان

   خواهی  چه  شوی  غارت  که و تو حینی30 .شود  نمی  در آنها ساکن ، احدی  شده  شهرها ترک تمامی
 خود را از   و چشمان  طال بیارایی  زیورهای  و به  سازی  قرمز ملبس  را به  خویشتن کرد؟ اگر چه

 تو  ، قصد جان خوار شمرده تو تو را   یاران  چونکه ای  داده  زیبایی  خود را عبث  لیکن  جال دهی سرمه
  زاده  نخست  که  زنی  مثل  دارد و تنگی  درد زه ه ک  آواز زنی  مثل  شنیدم  آوازی زیرا که31 .دارند
: گوید ، می  خود را دراز کرده کشد و دستهای  می  آه  را که  آواز دختر صهیون  را بزاید یعنی خویش

  .  است  شده  بیهوش  قاتالن  سبب  به  من  جان  زیرا که  بر من وای
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  بفهمید و در چهارسوهایش، ببینید و   کرده  گردش  اورشلیم های در کوچه«5    

   آن  تا من د یافت باشد توانی  راستی  نماید و طالب  عمل  انصاف  به  را که  آیا کسی  نمایید که تفتیش
  ».خورند  می  قسم  دروغ  به ، لیکن  یهوه  حیات  به قسم:  بگویند و اگر چه2 ؟ را بیامرزم

و .  نشدند  اما محزون  را زدی ؟ ایشان  نیست  نگران  تو براستی  آیا چشمان خداوند ای3  
یدند  سختتر گردان  خود را از صخره رویهای.  را بپذیرند  اما نخواستند تأدیب  نمودی  را تلف ایشان

   راه  هستند که د و جاهل فقیرن  اینان  که  درستی به«:   گفتم و من4 . نمایند و نخواستند بازگشت
د  نمو  خواهم  تکلم  و با ایشان روم  می  نزد بزرگان پس5 .دانند می خود را ن  خدای  احکام وخداوند
 و  ه را شکست  متفقا یوغ  ایشان لیکن» .دانند  خود را می  خدای  و احکام خداوند  طریق  ایشان زیرا که

را    ایشان  بیابان  و گرگ  را خواهد کشت  ایشان  از جنگل  شیری  جهت از این6 .اند بندها را گسیخته
 رود   از آنها بیرون  و هر که  خواهد نشست  در کمین  ایشان  بر شهرهای  خواهد کرد و پلنگ تاراج
  .  است  عظیم  ایشان  بسیار و ارتدادهای  ایشان  تقصیرهای  خواهد شد، زیرا که دریده

   قسم یست خدا ن  آنچه  کردند و به  مرا ترک  پسرانت  که  بیامرزم  این  تو را برای چگونه«7  
  ها ازدحام  فاحشه های ه زنا شدند و در خان  مرتکب  را سیر نمودم  ایشان  من خوردند و چون

   خود شیهه  همسایه  زن  برای  از ایشان  هر یکی  شدند که  مست  شده  پرورده  اسبان مثل8 .نمودند
  ».زند می

   از چنین  من  رسانید و آیا جان هم نخوا  کارها عقوبت  این  سبب آیا به«: گوید و خداوند می9  
   کنید اما بالکل هالک  برآیید و آنها را خراب بر حصارهایش10»  نخواهد کشید؟  انتقام ای طایفه

  . خداوند نیستند  از آن  نمایید زیرا که  را قطع هایش مکنید و شاخه
   خیانت  شدت  به ن م  یهودا به  و خاندان  اسرائیل  خاندان هر آینه«: گوید خداوند می11  
و شمشیر و  ما نخواهد رسید   و بال به  او نیست گویند که ، می خداوند را انکار نموده12 ».اند ورزیده
   واقع  چنین  ایشان ه ب  پس  نیست  در ایشان شوند و کالم و انبیا باد می13 . دید  را نخواهیم قحط

   را گفتید همانا من  کالم  این چونکه«: گوید  می نین چ  صبایوت  خدای  یهوه بنابراین14 .خواهد شد
» . را خواهد سوزانید  و ایشان  ساخت  خواهم  را هیزم  قوم  و این  تو آتش  خود را در دهان کالم

   که امتی.  آورد  را از دور بر شما خواهم  امتی  من ، اینک  اسرائیل  خاندان ای«: گوید  میدخداون15
 . فهمی  را نمی  و گفتار ایشان یدان  را نمی  ایشان  زبان  که  قدیمند و امتی  که زورآورند و امتی
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 و   پسران  تو را که  و نان و خرمن17.  جبارند  ایشان  و جمیع  است  قبر گشاده  ایشان ترکش16
گورها و  تو را خواهند خورد و ان  و گاوان باید بخورند خواهند خورد و گوسفندان  را می  آن دخترانت
 با شمشیر  نمایی  می  آنها توکل  به  حصاردار تو را که  تو را خواهند خورد و شهرهای انجیرهای

   نخواهم  هالک  روزها نیز شما را بالکل در آن«: گوید  می خداوند لیکن18 ».  خواهند ساخت هالک
،   است را بر ما وارد آورده بالها   این  ما چرا تمامی  خدای  یهوه  شما گویید که و چون19.  ساخت
   عبادت  خویش  غیر را در زمین  کردید و خدایان  مرا ترک  که  جهت  بگو از این  ایشان  تو به آنگاه

  . خواهید نمود  شما نباشد بندگی  از آن  که  را در زمینی  غریبان پس. نمودید
   جاهل  قوم  ای که21 ، گویید  کرده ن یهودا اعال و به اخبار نمایید   یعقوب  خاندان  را به این«20  
خداوند 22.  را بشنوید شنوید این  اما نمی دارید بینید و گوش  دارید اما نمی  چشم  که فهم و بی
، حد دریا   جاودانی  قانون  را به  ریگ لرزید که  نمی ترسید و آیا از حضور من  نمی گوید آیا از من می

 نخواهد آمد و هر چند   شود غالب  متالطم  امواجش  و اگر چه گذشت نتواند   از آن  که ام گذاشته
  شانای. انگیز و متمرد دارند  فتنه ، دل  قوم اما این23 تواند کرد؟  تجاوز نمی اما از آن نماید  شورش

   اول  باران  که  خود بترسیم  خدای  از یهوه گویند که  خود نمی و در دلهای24 .اند  و رفته  انگیخته فتنه
  خطایای25. دارد  می  ما نگاه  جهت  حصاد را به  معین های بخشد و هفته  می و آخر را در موسمش

   قوم زیرا در میان26 .  است  نموده  را از شما منع یی شما نیکو  و گناهان  چیزها را دور کرده شما این
،  رانیدهگست دامها. نشینند  می ن در کمی  صیادان  نشستن  کمین  مثل اند که  پیدا شده  شریران من

   پر از فریب  ایشان های  خانه  باشد، همچنین  پر از پرندگان  که  قفسی مثل27. کنند  را صید می مردم
   هم  زشت شوند و در اعمال  می  و درخشنده فربه28 .اند  و دولتمند شده  بزرگ  جهت  و از این است

   کامیاب دهند و با وجود آن  نمی  را فیصل  یتیمان عوی د  یعنی دعوی. کنند از حد تجاوز می
   کارها عقوبت  این  سبب آیا به: گوید  خداوند میو29. کنند  نمی  را دادرسی شوند و فقیران می

  » نخواهد کشید؟  انتقام ای  طایفه  از چنین  من  رسانید و آیا جان نخواهم
کنند و   می  نبوت  دروغ انبیا به31 .  است ه شد  واقع  در زمین لناک و هو  عجیب امری30  
دارند و شما در   می  را دوست  حالت  این  من نمایند و قوم  می  حکمرانی  ایشان  واسطه  به کاهنان
  » خواهید کرد؟  چه آخر این
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   بر بیت  بنوازید و عالمتی  فرار کنید و کرنا را در تقوع  از اورشلیم بنیامین  بنی ای6    

 دختر   آن و من2 . رو خواهد داد  عظیمی  و شکست ل شما  از طرف  بالیی  برافرازید زیرا که یمهکار
   نزد وی  خویش های  با گله و شبانان3 .  ساخت واهم خ  را منقطع  دختر صهیون  یعنی  و لطیف جمیل

با 4. واهند چرانید خود خ  در جای ، هر یک  خود را گرداگرد او برپا نموده های خواهند آمد و خیمه
   نهاده  زوال  روز رو به  بر ما زیرا که وای.   ظهر برآییم ، در وقت  را مهیا سازید و برخاسته او جنگ

 .  سازیم  را منهدم  تا قصرهایش  برآییم و در شب! برخیزید5. شود  عصر دراز می های  و سایه است
.  سنگر برپا نمایید  اورشلیم ، مقابل  نموده  را قطع درختان«: فرماید  می  چنین  صبایوت  یهوه زیرا که6

  ای  چشمه مثل7 .  است  تماما ظلم  اندرونش ونکه چ  است  سزاوار عقوبت  که  شهری  است زیرا این
   در اندرونش  و تاراج ظلم. جوشاند  را می  خویش  او شرارت جوشاند همچنان  خود را می  آب که

 را بپذیر مبادا  ، تأدیب  اورشلیم ای8 .  است  دایما در نظر من  جراحاتا وشود و بیماریه  می شنیده
گوید   می  چنین  صبایوت یهوه9 ».  گردانم  غیرمسکون  و زمین  از تو بیزار شود و تو را ویران  من جان
 خود  تچیند دس  انگور می  که  کسی  مثل  خواهند کرد پس چینی  مو خوشه  را مثل  اسرائیل بقیه « که

  ».  برگردان هایش را بر شاخه
   نامختون  ایشان  گوش هان.  تا بشنوند  دهم ، شهادت  نموده  تکلم  ایشان  به کیستند که10  
 . ندارند  رغبت  و در آن  است ده عار گردی  ایشان  خداوند برای  کالم اینک.  نتوانند شنید  که است

ها   را در کوچه  آن  پس ام  گردیده  خسته  و از خودداری ما  خداوند پر شده  خشم  از حدت و من11
 با   هر دو گرفتار خواهند شد و شیخ  شوهر و زن زیرا که.  بریز  با هم  جوانان  و بر مجلس بر اطفال
 خداوند  خواهند شد زیرا  دیگران  از آن  با هم  ایشان ها و زنان ها و مزرعه و خانه12.  روز دیرینه

   چه  ایشان  جمیع چونکه13 . کرد  دراز خواهم  زمین  این ان ضد ساکن  خود را به دست « گوید که می
 .آورند  می  را بعمل ، فریب کاهن   و چه  نبی  چه  ایشان اند و همگی  شده ، پر از طمع  بزرگ خرد و چه

   با آنکه  است تی، سالم  است گویند سالمتی  می  دادند، چونکه  شفایی  مرا اندک  قوم و جراحت14
   نشدند بلکه  ابدا خجل  گردیدند؟ نی  شدند خجل  رجاسات  مرتکب آیا چون15 ».  نیست سالمتی

   که  خواهند افتاد و حینی  افتادگان در میان « گوید که خداوند می  بنابراین.  ننمودند ا را احساسحی
ها بایستید و  بر طریق«: گوید  می نینخداوند چ16 ». خواهند لغزید  رسانم  عقوبت ن ایشا  به من

   سلوک  تا در آن  است  نیکو کدام  طریق  نمایید که  سؤآل  قدیم های  طریق  نمایید و درباره مالحظه

 مفصل شش/  ارمیا کتاب



1073 

و 17 . کرد  نخواهیم  سلوک  در آن  که دادند  جواب  ایشان  بیابید، لیکن  خود راحت  جان ، برای نموده
   گفتند گوش ایشان دهید، اما   آواز کرنا گوش به): گفتند  می که (  بر شما گماشتم  پاسبانان من

 ! بدانید  است  ایشان  در میان ه را ک  آنچه  جماعت ها بشنوید و ای  امت  ای پس18 . داد نخواهیم
   خواهد بود زیرا که  ایشان  خیاالت  ثمره  که آورم  می  قوم  بر این  بالیی  من  بشنو اینک  زمین ای19
 بخور از سبا و   دارد که  فایده چه20 . نمودند  مرا نیز ترک د و شریعت ندادن  گوش  من  کالم به

  و ذبایح   نیست  شما مقبول  سوختنی های قربانی. شود  می  آورده  من  بعید برای  از زمین الذریره قصب
   سنگهای  قوم  این  روی  پیش  من اینک«: گوید  می  خداوند  چنین بنابراین21 ».  نی  من شما پسندیده

 با   زمین  خواهند خورد و ساکن  از آنها لغزش  با هم  و پسران  نهاد و پدران  خواهم دهنده لغزش
  ». خواهند شد  هالک اش همسایه
  از اقصای   عظیم  و امتی آورم  می  شمال  از زمین  قومی اینک«: گوید  می خداوند چنین22  
  باشند که  می  ستمکیش  مردان ایشان.   خواهند گرفت  و نیزه و کمان23 . است خواهند برخ زمین
   جنگی  مردان ، مثل  سوار شده  خواهند نمود و بر اسبان  دریا شورش  آواز خود مثل به.  ندارند ترحم

  سست ما   و دستهای  را شنیدیم  این آوازه24 ». خواهند کرد آرایی  صف ر صهیون دخت  ضد تو ای به
   راه  مشوید و به  صحرا بیرون به25.   است زاید ما را در گرفته  می  که  زنی  و درد مثل تنگی. گردید

 و   بپوش  پالس  من  دختر قوم ای26.   است  از هر طرف  و خوف شمنان شمشیر د مروید زیرا که
   زیرا که  خود بکن ی برا گری تلخ  و نوحه  پسر یگانه ماتم.   را در خاکستر بغلطان خویشتن

 تا   قرار دادم  و قلعه کننده  خود امتحان  قوم تو را در میان27 .آید  بر ما می  ناگهان کننده راجتا
   کردن  نمامی اند و برای  متمرد شده  سخت  ایشان همه28 .  کنی  و امتحان  را بفهمی یشان ا راههای
  دمد و سرب  پر زور می دم29 .اند  فساد کننده  ایشان  و جمیعباشند  می  و آهن برنج. کنند  می گردش

   ترک نقره30 .شوند  جدا نمی  شریران هگذارد زیرا ک  می  قال گردد و قالگر عبث  می  فانی در آتش
  .  است  کرده  را ترک  خداوند ایشانشوند زیرا  می ه نامید شده

  

 خداوند   خانه  دروازه به«2 : ، گفت ه شد  ارمیا نازل وند به خدا  از جانب  که کالمی7    

،   شده ها داخل  دروازه ن ای  به  یهودا که  تمامی ای: ، بگو  را در آنجا ندا کرده  کالم  و این بایست
: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه3 . خداوند را بشنوید مایید کالمن  می  را سجدهخداوند
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   سخنان به4 . گردانید  خواهم  ساکن  مکان ین شما را در ا  کنید و من صالح خود را ا ها و اعمال طریق
  زیرا اگر به5 .  است  این  یهوه ، هیکل  یهوه ، هیکل  یهوه  هیکل  منمایید و مگویید که  توکل دروغ
ر و ب6 آورید،   یکدیگر بعمل  را در میان  کنید و انصاف  خود را اصالح ها و اعمال  طریق تحقیق
 غیر را   نریزید و خدایان  مکان  را در این گناهان  بی  ننمایید و خون  ظلم زنان  و بیوه  و یتیمان غریبان

 شما از   پدران  به  که  در زمینی  مکان  شما را در این آنگاه7 ننمایید،   پیروی  ضرر خویش  جهت به
   ندارد توکل  منفعت  که  دروغی  سخنان ما به ش اینک8.  گردانید  خواهم  ساکن ام  ابد داده  تا به ازل
 بخور   بعل خورید و برای  نمی  قسم  دروغ شوید و به  نمی  و زنا و قتل  دزدی آیا مرتکب9 .نمایید می
 حضور  ، به  شده و داخل10 نمایید؟  نمی شناسید پیروی  نمی  غیر را که سوزانید؟ و آیا خدایان نمی
   این  تمام  گردن  به گویید که ایستید و می  می  است  مسمی  من  اسم  به  که ای  خانه  در این من

   دزدان  شما مغاره در نظر  است  مسمی  من  اسم  به  که ای  خانه آیا این11 . ایم  شده  سپرده رجاسات
 در شیلو بود و   که  من  مکان  به لکن12 . ام  را دیده  نیز این  من اینک: گوید  خداوند  می؟ و  است شده
   به  خود اسرائیل  قوم  شرارت  سبب  به  را که  بروید و آنچه  بودم  در آنجا قرار داده  خود را اول نام

 را بجا   اعمال  این  تمام از آنرو که: گوید  می خداوند  حال پس13.  نمایید  مالحظه ام آنجا کرده
ما را  اما نشنیدید و ش  راندم ، سخن  نموده  تکلم شما ، به  زود برخاسته  صبح  من آوردید با آنکه

   آن  و شما به  است  مسمی  من  اسم  به  که ای  خانه  این  به  جهت از این14 . ندادید  اما جواب خواندم
   عمل  نمودم لو عمل شی  به  که  نوعی  به  شما دادم  پدران  شما و به  به  که  مکانی  دارید و به توکل
   تمام  شما یعنی  برادران  جمیع  که  نوعی  راند به و شما را از حضور خود خواهم15 .کرد  خواهم
   و استغاثه  آواز تضرع  ایشان  جهت  و به  دعا مکن  قوم  این  تو برای پس16 .  را راندم  افرایم تذری

   ایشان  را که آیا آنچه17 . نمود  نخواهم  تو را اجابت  من  زیرا که  مکن  شفاعت بلند منما و نزد من
،  کنند و پدران  می  جمع ، هیزم پسران18 ؟ بینی کنند نمی  می  اورشلیم ایه  یهودا و کوچه در شهرهای

   ریختنی  بسازند و هدایای  آسمان  ملکه سرشند تا قرصها برای ، خمیر می افروزند و زنان  می آتش
   بلکه سازند؟ نی گوید آیا مرا متغیر می اما خداوند می19 . مرا متغیر سازند  غیر ریخته ان خدای برای

 و   خشم اینک: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین20.  خود را رسوا سازند  را تا رویهای خویشتن
 خواهد   ریخته  زمین  صحرا و بر محصول  و بر درختان  و بر بهایم  برانسان  مکان  بر این  من غضب

  ». نخواهد گردید ، خاموش  شده شد و افروخته
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   سوختنی خود را بر ذبایح های قربانی«: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه21  
   ایشان  که  و در روزی  نگفتم  شما سخن  پدران  به زیرا که22 . بخورید  مزید کنید و گوشت خویش

  بلکه23 . امر نفرمودم   و ذبایح  سوختنی های ی قربان  آنها را درباره  آوردم  مصر بیرون را از زمین
   بود و شما قوم  شما خواهم  خدای  مرا بشنوید ومن  قول  که ، گفتم  چیز امر فرموده  این  را به ایشان
اما 24 . شما نیکو باشد  نمایید تا برای  سلوک  نمایم  شما حکم  به  که  خواهید بود و بهر طریقی من

 شریر خود رفتار   دل  مشورتها و سرکشی  برحسب  خود را فرا نداشتند بلکه  گوش نشنیدند و ایشان
  آمدند تا  مصر بیرون  شما از زمین  پدران  که از روزی25.  نیامدند  افتادند و پیش  عقب نمودند و به
 را  ان، ایش استه زود برخ  هر روز صبح  بلکه  خود انبیا را نزد شما فرستادم  بندگان امروز جمیع

   را سخت  خویش  گردن  خود را فرا نداشتند بلکه  نشنیدند و گوش اما ایشان26 .  نمودم ارسال
 بگو اما تو را   ایشان  را به  سخنان  این  تو تمامی پس27 . نمودند  خود بدتر عمل از پدران،  نموده

   قومی اینان:  بگو  ایشان و به28 .د نخواهند دا  تو را جواب ایشان اما   را بخوان نخواهند شنید و ایشان
 و   نابود گردیده پذیرند زیرا راستی  نمی شنوند و تأدیب  را نمی  خویش  خدای  یهوه  قول باشند که می

آواز ، دور بینداز و بر بلندیها   خود را تراشیده موی)   اورشلیم ای(29 .  است  شده  قطع  ایشان از دهان
  .  است  نموده  خود را رد و ترک  مغضوب  طبقهند برافراز زیرا خداو نوحه

 آوردند و   بعمل  ناپسند است  در نظر من  را که یهودا آنچه گوید بنی  خداوند می چونکه«30  
و 31 . ساختند  را نجس ، آن برپانموده   است  مسمی  من  اسم  به  که ای  را در خانه  خویش رجاسات

   و دختران  بنا نمودند تا پسران  است  حنوم  ابن  در وادی  که  بلند خود را در توفت های مکان
  بنابراین32 .  نیاورده  و بخاطر خویش  بودم  اینکار را امر نفرموده  من  بسوزانند که  را در آتش خویش
 نخواهد   مسمی  حنوم  ابن  و وادی  توفت  بار دیگر به  آن آید که  روزها می اینک: گوید  میخداوند

   قوم  این و الشهای33.  نماند  باقی  خواهند کرد تا جایی  دفن  و در توفت  قتل  وادی  به  بلکهشد
  و از شهرهای34 . آنها را نخواهد ترسانید د وکسی خواهد بو  زمین  هوا و جانوران  مرغان خوراک

 را نابود   عروس ی داماد و صدا  و صدای  و آواز خوشی  آواز شادمانی  اورشلیم های یهودا و کوچه
  ». خواهد شد  ویران  زمین  آن  زیرا که  ساخت خواهم
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   یهودا و استخوانهای  پادشاهان  استخوانهای  زمان در آن « گوید که خداوند می8    

   ایشان های را از قبر  اورشلیم  سکنه  انبیا و استخوانهای  و استخوانهای  کهنه  و استخوانهای سرورانش
   داشته  آنها را دوست  که  لشکر آسمان  و تمامی  و ماه  آفتاب و آنها را پیش2 .اهند آورد خو بیرون

   خواهند کرد و آنها را جمع اند پهن  کرده  و جستجو و سجده  نموده  و پیروی  کرده و عبادت
  یوت صبا و یهوه3 . خواهد بود  سرگین  زمین بر روی   نخواهند کرد بلکه نخواهند نمود و دفن

   باشند و من  مانده  باقی  که مانند در هر مکانی  می  باقی  شریر که  قبیله  این  بقیه  تمامی گوید که می
  . خواهند داد  ترجیح  را بر حیات  مرگ  باشم  رانده  آن  را بسوی ایشان

و اگر    بیفتد آیا نخواهد برخاست اگر کسی: فرماید  می  را بگو  خداوند  چنین و ایشان«4  
 مرتد   ارتداد دایمی  به  اورشلیم  قوم  چرا این پس5  نخواهد نمود؟ تد شود آیا بازگشت مر کسی
،   خود را فرا داشته  گوش من6نمایند؟   ابا می  نمودن ، از بازگشت  شده  متمسک  فریب اند و به شده

  ام  کرده  چه  است  و نگفته ده نکر  توبه  خویش  از شرارت  ننمودند و کسی  تکلم  اما براستی شنیدم
   نیز در هوا موسم لقلق7. کند  می  خود رجوع  راه دود به  می  جنگ  به  که  اسبی  مثل  هر یک بلکه

   احکام ن م  قوم دارند لیکن  می  خود را نگاه  آمدن  زمان  و کلنک  و پرستوک داند و فاخته خود را می
   تحقیق به.   با ما است خداوند  و شریعت  هستیم ا حکیم م گویید که  می چگونه8 .دانند خداوند را نمی

  اینک. اند  و گرفتار شده  و مدهوش  شرمنده حکیمان9. نماید  می  عمل  دروغ  به  کاتبان  کاذب قلم
   دیگران  را به  ایشان  زنان بنابراین10 . دارند  حکمتی  نوع  چه اند پس  نموده  خداوند را ترک کالم

 پر از   بزرگ  خرد و چه  چه  ایشان  جمیع زیرا که.  دیگر  مالکان  را به  ایشان های  داد و مزرعه خواهم
 مرا   قوم و جراحات11 .نمایند  می  عمل  فریب  به کاهن   و چه  نبی  چه  ایشان باشند و همگی  می طمع
آیا 12 .  نیست  سالمتی ، با آنکه  است ، سالمتی  است گویند سالمتی  می اند چونکه  داده  شفایی اندک
 ننمودند  حیا را احساس   نشدند بلکه  ابدا خجل  گردیدند؟ نی  شدند خجل  رجاسات  مرتکب چون

   رسانم  عقوبت  ایشان  به  من  که  خواهند افتاد و حینی  افتادگان در میان: گوید  خداوند می بنابراین
  ».خواهند لغزید

 انجیر بر   انگور بر مو و نه  نه  نمود که  خواهم  تلف  را بالکل ایشان«: دگوی خداوند می13  
 خواهد   زایل  از ایشان دهم ب  ایشان  به  خواهد شد و آنچه  شود و برگها پژمرده  انجیر یافت درخت

  ت و در آنها ساک  شویم  حصاردار داخل  شهرهای  بشوید تا به ؟ جمع نشینیم  ما چرا می پس14 ».شد
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   به  زانرو که  است  ما نوشانیده  به  تلخ  و آب  گردانیده  ما ما را ساکت  خدای  یهوه زیرا که.  باشیم
 شفا   زمان  نشد و برای  خیر حاصل  اما هیچ  انتظار کشیدیم  سالمتی برای15 . ایم  ورزیده خداوند گناه

   زورآورانش  شیهه  شد و از صدای ده شنی  او از دان صهیل اسبان16 . پدید آمد  آشفتگی و اینک
 را   و شهر و ساکنانش  است  در آن  و هر چه اند و زمین  آمده  گردید زیرا که  متزلزل  زمین تمامی
 آنها را   فرستاد که  شما مارها و افعیها خواهم  در میان  من اینک: گوید زیرا خداوند می17. اند خورده
  ».اهند گزید کرد و شما را خو وان نت افسون

.   است  رسانیده  بهم  ضعف رونم در اند  من دل.  یافتم  می  خود تسلی  از غم  که کاش18  
 و مگر   نیست  آیا خداوند در صهیون آید که  دور می  از زمین  من  دختر قوم  آواز تضرع اینک19

  آوردند؟  هیجان  به نه بیگا طیل خود و ابا  بتهای  مرا به  چرا خشم ؟ پس  نیست  در آن پادشاهش
 خود   دختر قوم  جراحت  سبب به21.   نیافتیم  شد و ما نجات  تمام  و تابستان  حصاد گذشت موسم20

   و طبیبی  در جلعاد نیست آیا بلسان22.   است  مرا فرو گرفته  و حیرت ام  گرفته  و ماتم  شده مجروح
  ؟  است  چرا شفا نیافته  من  دختر قوم ؟ پس  نی در آن

  

   برای تا روز و شب.   اشک  چشمه بود و چشمانم  می  آب  سر من  که کاش9    

 خود   تا قوم داشتم  می  مسافران  منزل  در بیابان  که کاش2 . کردم  می  خود گریه  دختر قوم کشتگان
  زبان3 .ارندک  خیانت  زناکار و جماعت ن ایشا  همگی  چونکه رفتم  می ، از نزد ایشان  کرده را ترک
 زیرا   راستی  برای اند اما نه ه قوی شد در زمین. کشند  می  دروغ  خود به  کمان  را مثل خویش
   از همسایه هر یک4 ».شناسند کنند و مرا نمی می   ترقی  شرارت  به از شرارت«: گوید  میخداوند
   به آورد و هر همسایه  از پا درمی برادر اعتماد منمایید زیرا هر برادر  هیچ  باحذر باشید و به خویش
نمایند   نمی  تکلم  براستی دهد و ایشان  می  خود را فریب  همسایه و هر کس5 .کند  می  گردش نمامی
  گوید که خداوند می6 .اند  شده  خسته رفتاری  و از کجاند  آموخته  دروغگویی خود را به  و زبان

  ». مرا بشناسند خواهند که  نمی  خویش و از مکر  است  فریب  تو در میان مسکن«
   خواهم ، امتحان  گذاشته  را قال  ایشان  من اینک«: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه بنابراین7  
   فریب  به  که  است  تیر مهلک  ایشان زبان8  کرد؟  توانم  خود چه ر دختر قوم خاط زیرا به. نمود
  ـود بـرای خ گویند، اما در دل آمیز می  صلح  سخنان  خویش یه خود با همسا  زبان به. راند  می سخن
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 و   نرسانم  را عقوبت  چیزهـا ایشان  این  سبب آیا به«: گوید  خداوند می پس9 ».گذارند  می او کمین
  » نکشد؟  انتقام  قومی  از چنین آیا جانم
   سوخته  زیرا که کنم  برپا می  ماتم  بیابان  مرتعهای  و برای گری  و نوحه  کوهها گریه برای10  

   هوا و هم  مرغان هم. شود  نمی  شنیده  مواشی کند و صدای  از آنها گذر نمی  و احدی  است شده
   و شهرهای کنم  می  شغالها مبدل ها و مأوای  توده  را به و اورشلیم11 .اند  و رفته  فرار کرده بهایم

   که بفهمد و کیست را   این  که  مرد حکیم کیست12.  خت سا  خواهم  و غیرمسکون یهودا را ویران
   و مثل  خراب  چرا زمین  چیزها اخبار نماید که  باشد تا از این  گفته  سخن  وی  به خداوند دهان
  کند؟  گذر نمی  از آن  احدی  که  است  شده  سوخته بیابان

   ترک  بودم  گذاشته  ایشان  روی  پیش  مرا که  شریعت چونکه«: گوید  خداوند می پس13  
 خود را نمودند، و   دل  سرکشی  پیروی بلکه14  ننمودند،  سلوک نشنیدند و در آنکردند و آواز مرا 

   صبایوت  یهوه  جهت از این15  آموختند رفتند،  ایشان ها را به آن  ایشان  پدران  که  بعلیم از عقب
   به تلخ   و آب  ساخت  خواهم  قوم  این  را خوراک فسنتین ا  من اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل خدای
 آنها را نشناختند   ایشان  و پدران  ایشان  که هایی  امت  را در میان و ایشان16 . نوشانید  خواهم ایشان

  ».  نمایم  را هالک  فرستاد تا ایشان  خواهم  ایشان  و شمشیر را در عقب  ساخت  خواهم پراکنده
  گر را بخوانید تا بیایند و در پی  نوحه تفکر کنید و زنان«: گوید  می  چنین بایوت ص یهوه17  
 ما   برپا کنند تا چشمان  ما ماتم ، برای  نموده  تعجیل و ایشان18 ». بفرستید تا بیایند  حکیم زنان

  شود که  می ه شنید  از صهیون گری  آواز نوحه زیرا که19 . سازد  ما آبها جاری زد و مژگاناشکها بری
 ما ما را  های  و مسکن  کردیم  را ترک  زمین  چونکه  گردیدیم  بسیار خجل  و چه  شدیم  غارت چگونه
 او را   دهان  شما کالم  خداوند را بشنوید و گوشهای ، کالم  زنـان  ای پـس20 .انـد  انداخته بیرون

زیرا 21.  را  ماتم  خویش  همسایه  به  و هر زن دهید  را تعلیم گری  خود نوحه  دختران بپذیرد و شما به
 را از   و جوانان  را از بیرون  تا اطفال  است  شده  ما داخل  قصرهای ، به  ما برآمده های  پنجره  به موت

  . سازد چهارسوها منقطع
   صحرا و مانند بافه  بر روی  سرگین  مثل  مردمان  الشهای بگو که«: گوید  می  چنینخداوند22  
  ». را برچیند  آن  که  نیست  و کسی  است  دروگر افتاده در عقب
   خویش  خود فخر ننماید و جبار، از تنومندی ، از حکمت حکیم«: گوید  می خداوند چنین23  

   فخر بکند که  فخر نماید از این  هر که بلکه24 . خود افتخار نکند لتمند از دولتمفتخر نشود و دو
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 بجا   را در زمین  و عدالت  و انصاف  رحمت  که  هستم  یهوه  من شناسد که ی دارد و مرا م فهم
  ». باشم  چیزها مسرور می گوید در این  زیرا خداوند می آورم می

.  رسانید  خواهم  عقوبت  را با مختونان  نامختونان آید که  می  ایامی اینک«: گوید خداوند می25  
تراشند   خود را می  موی های  گوشه  را که  و آنانی  و موآب عمون ی و بن  مصر و یهودا و ادوم یعنی26

   در دل  اسرائیل ان خاند ها نامختونند و تمامی  امت  این  جمیع زیرا که. و در صحرا ساکنند
  ».نامختونند

  

خداوند 2! گوید بشنوید  شما می  خداوند به  را که  کالمی  اسرائیل  خاندان ای10    

ها از آنها   امت را که مترسید زی  افالک ها را یاد مگیرید و از عالمات  امت طریق«: گوید  می چنین
   صنعت برند که  با تبر می  از جنگل  درختی  ایشان  که  است  قومها باطل  رسوم چونکه3 .ترسند می

کنند تا  می   محکم  و چکش ، با میخ  داده  و طال زینت  نقره  را به و آن4 .باشد ر می نجا دستهای
 و آنها را  توانند گفت  نمی  سخن باشند که  خیار می  در بوستان  مترس و آنها مثل5 . نشود متحرک

   ضرر نتوانند رسانید و قوت از آنها مترسید زیرا که.  توانند رفت  نمی  راه  چونکه باید برداشت می
  ». ندارند  هم  رسانیدن نفع

   پادشاه ای7 !  است  عظیم  تو در قوت  و اسم  هستی  تو عظیم!  نیست  تو کسی  مثل  یهوه ای6  
ها و در   امت  حکیمان  در جمیع شاید چونکه  تو می  به  این  از تو نترسد زیرا که  که ها کیست امت
   اباطیل تأدیبباشند،   می  و احمق  وحشی  ایشان جمیع8 .  نیست و کسی مانند ت  ایشان  ممالک تمامی
   دستهای  صنعتگر و عمل  صنعت  و طال از اوفاز که  از ترشیش  شده  کوبیده نقره9 . است)  بت ( چوب

اما 10 .  است پیشگان  حکمت  اینها عمل  آنها و همه  لباس الجورد و ارغوان. آورند زرگر باشد می
شود   می تزلزل م  او زمین از غضب. باشد  می  سرمدی  حی و پادشاه  و او خدای  است  حق  خدای یهوه

 را   و زمین  آسمان  که خدایانی«:  بگویید  چنین  ایشان به11 . نتوانند شد ها قهر او را متحمل و امت
  ». خواهند شد  تلف  و از زیر آسمان  زمین اند از روی نساخته
 استوار نمود و   خویش  حکمت  را به  مسکون  و ربع  خود ساخت  قوت  را به او زمین12  

ابرها . آید  پدید می  آبها در آسمان دهد غوغای  آواز می چون13 . خود گسترانید  عقل  را به نسماآ
. آورد  می  خود بیرون های سازد و باد را از خزانه  می  باران آورد و برقها برای  برمی  زمین از اقصای
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  زیرا که.  خواهد شد سازد خجل  می  تمثالی  ندارند و هر که اند و معرفت  وحشی  مردمان جمیع14
باشد در   می  و کار مسخرگی آنها باطل15 .  نیست  نفس  هیچ  و در آن  است  او دروغ  شده  ریخته بت

. باشد  آنها نمی  مثل  است  یعقوب  نصیب او که16 . خواهند شد آیند تلف  می محاکمه   به  که روزی
   صبایوت  او یهوه  اسم و  است  وی  میراث  عصای  و اسرائیل  است  موجودات  همه  او سازنده زیرا که

  .باشد می
: گوید  می  چنینزیرا خداوند18 ! بردار  خود را از زمین ، بسته  هستی  ساکن  در تنگی  که ای17  

   خواهم  تنگ ه را ب  و ایشان  انداخت  خواهم  را از فالخن  زمین  این  ساکنان  مرتبه  این  من اینک«
  ».همندآورد تا بف

   من  مصیبت  که  اما گفتم ناپذیر است  عالج  من جراحت.   من  صدمه  سبب  به  بر من وای19  
   گسیخته  من  طنابهای  شد و تمامی  خراب  من خیمه20 . بود  خواهم  را متحمل  و آن ست ا این

  های  کند و پرده ا پهن مر  خیمه  که  نیست کسی.  شدند ، نایاب  رفته  بیرون  از من گردید، پسرانم
   کامیاب نمایند بنابراین  نمی اند و خداوند را طلب  شده  وحشی  شبانان زیرا که21. مرا برپا نماید

آید و   می  خبری  صدای اینک22.  خواهد گردید  پراکنده  ایشان های  گله نخواهند شد و همه
  . شغالها سازد  و مأوای ان یهودا را ویر تا شهرهای.   از دیار شمال  عظیمی اضطراب
 رود قادر بر  می  راه  که  و آدمی  او نیست  از آن  انسان  طریق  که دانم  خداوند می ای23  
 خود  غضب   به  و نه  انصاف  نما اما به  خداوند مرا تأدیب ای24 .باشد  نمی  خویش  قدمهای هدایت

  هایی و بر قبیله. شناسند بریز  تو را نمی  که یهای  را بر امت  خویش غضب25 .  سازی مبادا مرا ذلیل
 او  تند و مسکن ساخ ، تباه  را خوردند و او را بلعیده  یعقوب  ایشان خوانند، زیرا که  تو را نمی  اسم که

  . نمودند را خراب
  

   این کالم«2 : ، گفت  شده  ارمیا نازل وند به خدا  از جانب  که  کالمی  است این11    

   خدای  بگو یهوه  ایشان و تو به3 . بگویید  اورشلیم هودا و ساکنان ی  مردان  بشنوید و بهعهد را
 شما در   پدران  را به  آن که4 . عهد را نشنود  این  کالم  که ی باد کس ملعون: گوید  می  چنین اسرائیل
 مرا بشنوید و   قول ، گفتم وده امر فرم  آوردم  بیرون  آهنین  مصر از کوره  را از زمین  ایشان  که روزی
 .  شما باشم  خدای  باشید و من ن م  را بجا بیاورید تا شما قوم  آن  شما امر بفرمایم  به  هر آنچه موافق
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   است  جاری  شیر و عسل  به  را که  زمینی  که  وفا نمایم  شما خوردم  پدران  برای  را که و تا قسمی5
  ».  آمین خداوند ای«:   گفتم  در جواب  من پس» .  بدهم  ایشان  به  است  امروز شده چنانکه
 ندا   اورشلیم های  یهودا و کوچه  را در شهرهای  سخنان  این تمام«:   مرا گفت خداوند پس6  
 شما را از   پدران  که زیرا از روزی7 . را بشنوید و آنها را بجا آورید عهد  این  سخنان ، بگو که کرده
،   نموده، تأکید  زود برخاسته  و صبح  نمودم  را تأکید سخت  تا امروز ایشان رآوردم مصر ب زمین
 شریر   دل  پیروی سرکشی  خود را فرا نداشتند بلکه اما نشنیدند و گوش8 . مرا بشنوید  قول گفتم

   آن  که ودم ب  امر فرموده  چونکه  وارد آوردم  عهد را بر ایشان  این  سخنان  تمام پس. خود را نمودند
  ».را وفا نمایند اما وفا ننمودند

  به10 .  است  پیدا شده  اورشلیم اکنان یهودا و س  مردان  در میان ای فتنه«:  و خداوند مرا گفت9  
 غیر را   خدایان  ابا نمودند برگشتند و ایشان  سخنان  این  از شنیدن  خود که  پیشین  پدران خطایای
  ان با پدر  را که  یهودا عهدی  و خاندان  اسرائیل و خاندان.  نمودند  عبادت، آنها را  نموده پیروی
   از آن  را که  بالیی  من اینک«: گوید  می  خداوند چنین بنابراین11 ». شکستند  بودم  بسته ایشان

  خواهم ن  را اجابت  خواهند کرد اما ایشان  استغاثه و نزد من.  آورد  خواهم  بر ایشان نتوانند رست
سوزانیدند   آنها بخور می  برای  که ، نزد خدایانی  رفته  اورشلیم  یهودا و ساکنان و شهرهای12. نمود

  زیرا که13 . نخواهند داد  را نجات یشان هرگز ا  ایشان  مصیبت فریاد خواهند کرد اما آنها در وقت
   اورشلیم های  کوچه  شماره باشد و برحسب  تو می  تو بقدر شهرهای  خدایان  یهودا شماره ای

   تو برای پس14 .  بعل  برای  بخور سوزانیدن جهت  ها به  مذبح  برپا داشتید یعنی  رسوایی های مذبح
   مصیبت  در وقت  چون  بلند منما زیرا که  و استغاثه  آواز تضرع  ایشان  جهت  و به  دعا مکن  قوم این

   چونکه  کار است  چه  من  مرا در خانه محبوبه15 . نمود خواهم ن  را اجابت  ایشان مرا بخوانند خویش
   تو را از تو دور بکند؟ آنگاه تواند گناه  می  مقدس  و گوشت آیا تضرعات.   است  ورزیده شرارت

  ».  وجد نمایی توانستی می
 آواز  بهاما .   نموده  نیکو خوشنما باشد مسمی  میوه  به  که  شاداب خداوند تو را زیتون16  
   که  صبایوت زیرا یهوه17 . گردید  شکسته هایش  شاخه  که ت اس  افروخته  در آن  آتش  عظیم غوغای

   و خاندان  اسرائیل  خاندان  که  شرارتی  سبب  به  است  بر تو فرموده  بود بالیی  نموده تو را غرس
  . آوردند  هیجان  مرا به م، خش  بخور سوزانیده  بعل  کردند و برای  ضد خویشتن یهودا به
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  و من19.   دادی  نشان  من  را به ایشان   اعمال آنگاه.   دانستم  داد پس و خداوند مرا تعلیم18  
: گفتند ، می  نموده  ضد من  به  تدبیرات  که دانستم و نمی.   برند بودم  مذبح  به آموز که  دست  بره مثل

 دیگر مذکور  اسمش تا   نماییم  قطع  زندگان  را از زمین  آن و  سازیم  ضایع اش  را با میوه درخت«
   انتقام ، بشود که  هستی  و دل  باطن کننده  و امتحان  داور عادل  که  صبایوت  یهوه اما ای20 ».نشود

  .  خود را نزد تو ظاهر ساختم  دعوی  زیرا که  ببینم  تو را از ایشان کشیدن
  گویند به  تو دارند و می  قصد جان  که  عناتوت  اهل درباره«: گوید  می لهذا خداوند چنین21  

: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه  جهت از این22.   شوی  ما کشته  مبادا از دست  مکن  نبوت  یهوه نام
   و دختران  شمشیر خواهند مرد و پسران  به  ایشان و جوانان.  رسانید  خواهم  عقوبت  بر ایشان اینک
   بر اهل  من  نخواهد ماند زیرا که ای  بقیه  ایشان و برای23 . خواهند شد  هالک  از گرسنگی انایش

  ». رسانید  خواهم  بالیی  ایشان  عقوبت  در سال عناتوت
  

   درباره لیکن.   نمایم  با تو محاجه من  از اینکه تر هستی  خداوند تو عادل ای12    

   ایمن  خیانتکاران یعشود و جم  برخوردار می  شریران را راهچ.  راند  خواهم  با تو سخن احکامت
   دهان تو به.  نیز آوردند ، میوه  زدند و نمو کرده  ریشه  پس  نمودی  را غرس تو ایشان2 باشند؟ می

 مرا نزد  ، دل  و مرا دیده شناسی  خداوند مرا می اما تو ای3 . دور  ایشان ، اما از قلب زدیکی ن ایشان
   روز قتل  جهت ا به ر  و ایشان  کش  بیرون  ذبح  برای  گوسفندان  را مثل ایشان.  ای  کرده متحانخود ا
 و  حیوانات.  خواهد ماند  صحرا خشک  تمامی  خواهد نمود و گیاه  ماتم  کی  تا به زمین4 . نما تعیین
  . ما را نخواهد دید خرت او آ گویند که اند زیرا می  شده  تلف  ساکنانش  شرارت  سبب  به مرغان

   برابری توانی  می  با اسبان  چگونه  کردند؟ پس ، تو را خسته  دویدی  با پیادگان  که اگر وقتی5  
   هم زیرا که6  کرد؟  خواهی  اردن چه  در طغیان  هستی ، ایمن  سالم ؟ و هر چند در زمین کنی

کنند   بلند می  تو صدای  نیز در عقب و ایشان نمودند   تو خیانت  به  پدرت  خاندان  و هم برادرانت
  .  را باور مکن  تو بگویند ایشان  نیکو به  سخنان  اگر چه پس

   دست ه خود را ب و محبوبه.   را دور انداختم  خویش ، میراث  کرده  خود را ترک  خانه من7  
 آواز خود را   ضد من و به. ید گرد  من  برای  شیر جنگل  مثل  من و میراث8 .  نمودم  تسلیم دشمنانش
   که  رنگارنگ  شکاری  مرغ  مثل  برایم  من آیا میراث9 .  کردم  از او نفرت  جهت از اینبلند کرد 
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، آنها را  ده کر  صحرا را جمع  حیوانات ؟ بروید و جمیع  است  باشند شده  دور او را گرفته مرغان
  و میراث.  نمودند  مرا پایمال ، میراث  کرده  مرا خراب ن بسیار تاکستا شبانان10 .بیاورید تا بخورند

   ماتم  نزد من  شده  ویران  ساختند و آن  را ویران آن11 . ساختند  مبدل  ویران  بیابان ه مرا ب مرغوب
  بر تمامی12 .دهد  نمی  خود راه  را در دل ین ا  کسی ، چونکه  شده  ویران  زمین تمامی.   است گرفته
 تا کنار   شمشیر خداوند از کنار زمین  آوردند زیرا که  هجوم کنندگان  صحرا، تاراج هایبلندی

   کاشتند و خار درویدند، خویشتن گندم13 .  نیست  ایمنی  بشری  هیچ کند و برای  می  هالک دیگرش
  .یدند گرد  خداوند خجلم خش  حدت  سبب  شما به و از محصول.  نبردند ، نفع  آورده  رنج را به

 خود   قوم  که  ملکی رسانند به  ضرر می  شریر خود که  همسایگان  جمیع خداوند درباره14  
   و خاندان کنم  برمی  زمین  را از آن  ایشان اینک«: گوید  می  چنین  است  ساخته  آن  را مالک اسرائیل

   ترحم  کرد و بر ایشان  خواهم  رجوع  ایشان و بعد از برکندن15 . کنم  برمی  ایشان ا را از میانیهود
 . آورد  خود باز خواهم  زمین  به را  و هر کس  خویش  ملک  را به  از ایشان  نمود و هر کس خواهم

 خورند   قسم  یهوه  حیات  به  یعنی  من  اسم ، به  مرا نیکو یاد گرفته  قوم های  طریق و اگر ایشان16
 بنا   من  قوم ر میان د  ایشان  خورند، آنگاه  قسم  بعل  به که دادند   مرا تعلیم  قوم  ایشان چنانکه

  خداوند کالم» .  ساخت خواهم  ، هالک  را بالکل برکنده  امت  آن اما اگر نشنوند آنگاه17 .خواهند شد
  .  است این
  

 را   خود بخر و آن  برای برو و کمربند کتانی «  که  گفت  چنین  من خداوند به13    

 کمر   و به  خریدم خداوند  کالم  کمربند را موافق پس2 ». فرو مبر  را در آب  ببند و آنود کمر خ به
   و به  خریدی  کمربند را که این«4 : ، گفت  شده  نازل  من به خداوند بار دیگر  و کالم3 . خود بستم

  ».  کن  پنهان  صخره  را در شکاف ، آن  رفته  فرات  بگیر و به کمر خود بستی
و بعد 6.   کردم  بود پنهان  فرموده  من  به خداوند  آنچه  برحسب را در فرات   و آن  رفتم پس5  

   تو را امر فرمودم  را که  برو و کمربندی  فرات ، به برخاسته«:   بسیار خداوند مرا گفت از مرور ایام
 را   آن  که  کمربند را از جایی  و کنده  رفتم  فرات  به پس7 ». از آنجا بگیر  کنی آنجا پنهان در  که

  . هیچکار نبود  و الیق  کمربند پوسیده  و اینک  گرفتم  بودم  کرده پنهان
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تکبر یهودا و تکبر : فرماید  می خداوند چنین« 9:  ، گفت  شده  نازل  من  خداوند به و کالم8  
،   ابا نموده  من  قول  از شنیدن که   شریری  قوم و این10.   ساخت  خواهم  تباه  را همچنین  اورشلیم عظیم

   و سجده ، آنها را عبادت  غیر رفته  خدایان نمایند و در عقب  می  خود را پیروی  دل سرکشی
  چنانکه: گوید می زیرا خداوند11 . خواهند شد  هیچکار نیست  الیق  که  کمربندی  این کنند، مثل می

   یهودا را به  خاندان  و تمامی  اسرائیل  خاندان می تما چسبد، همچنان  می  کمر آدمی کمربند به
 را   کالم  این پس12 .ا نشنیدند باشند ام  و فخر و زینت  و اسم  قوم  من  تا برای  چسبانیدم خویشتن

   به  پر خواهد شد و ایشان  از شراب هر مشک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه:  بگو  ایشان به
:  بگو  ایشان  به پس13  پر خواهد شد؟  از شراب  هر مشک  که دانیم  مگر مانمی: تو خواهند گفت
نشینند و   داود می  بر کرسی  که  را با پادشاهانی  زمین  این  ساکنان جمیع: گوید  می خداوند  چنین

 را  ایشان: گوید و خداوند می14 .  ساخت  پر خواهم  مستی  را به  اورشلیم  سکنه  و انبیا و جمیع کاهنان
 و   و رأفت  شفقت  ایشان  ساختن از هالک.   انداخت  خواهم  را با یکدیگر بهم  و پسران  پدران یعنی

  ». نمود  نخواهم رحمت
   یهوه برای16 .نماید  می  تکلم خداوند فرا گیرید و مغرور مشوید زیرا شبشنوید و گو15  
   شما بر کوههای  را پدید آورد و پایهای  تاریکی  از آنکه  نمایید قبل  را توصیف  خود جالل خدای
   تبدیل  غلیظ  ظلمت ، به  ساخته  مبدل  موت  سایه  را به  منتظر نور باشید آن و چون.  بلغزد ظلمت
   من  خواهد کرد و چشم  تکبر شما گریه  سبب  در خفا به  من  را نشنوید، جان و اگر این17 .نماید

  به18 .  است  شده  برده  اسیری وند به  خدا  گله  که  جهت  از این  خواهد ریخت، اشکها زارزار گریسته
 شما   جالل  تاجهای  افسرها یعنی ، بنشینید زیرا که  ساخته  را فروتن  بگو خویشتن  و ملکه پادشاه
  .  است افتاده

 یهودا اسیر  میو تما.  سازد  آنها را مفتوح  که  نیست ، کسی  مسدود شده  جنوب شهرهای19  
آیند   می  شمال  از طرف  را که ، آنانی  خود را بلند کرده چشمان20.   است  رفته  اسیری ، بالکل به شده

   را به  او یارانت اما چون21 ؟  تو کجا است  زیبایی  گوسفندان شد و  تو داده  به  که ای گله. بنگرید
آیا .  ای  کرده  را بر ضرر خود آموخته  تو ایشان ؟ چونکه  گفت  خواهی  کند چه  تو نصب حکمرانی

   چیزها چرا به  این  خود گویی و اگر در دل22 ؟ زاید تو را فرو نخواهد گرفت می   که  زنی دردها مثل
 زور   به تهای  و پاشنه  شده  گشاده  دامنهایت  گناهانت  کثرت  سبب به)  بدانکه(،   است  شده  واقع من

 را؟   خویش های ، پیسه  تواند نمود یا پلنگ  خود را تبدیل ، پوست آیا حبشی23 .  است  گردیده برهنه
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   که  کاه  را مثل  ایشان و من24  توانید کرد؟ اید نیکویی تاد شده مع  کردن  بدی  به  شما نیز که آنگاه
  .  ساخت  خواهم  شود پراکنده  باد صحرا رانده  روی پیش

،   است  این  شده  تو پیموده  برای  من  از جانب  که  تو و نصیبی عهقر«: گوید خداوند می25  
 تو   روی  را پیش  نیز دامنهایت  من پس26.   اعتماد نمودی  دروغ  و به  کردی  مرا فراموش چونکه

 تو و   زناکاری  تو و زشتی های  و شیهه فسق27.  خواهد شد  تو دیده  و رسوایی  ساخت  خواهم منکشف
   دیگر طاهر نخواهی  کی  تا به  اورشلیم  بر تو ای وای.   نمودم  مشاهده  بیابان  تو را بر تلهای ترجاسا
  »!شد
  

  گری یهودا نوحه«2.  شد  ارمیا نازل  به سالی  خشک  درباره کالم خداوند که14    

و 3 .رود  باال می لیمد و فریاد اورشنشینن  می  بر زمین کنان ، ماتم  شده  کاهیده هایش کند و دروازه می
یابند و با   نمی روند و آب ها می فرستند و نزد حفره  می  آب  را برای  ایشان  صغیران  ایشان شرفای
   زمین  اینکه  سبب به4 .پوشانند  خود را می وند و سرهایش  و رسوا می ، خجل  برگشته  خالی ظرفهای

 خود را  ، سرهای شده   خجل فالحان.   است  نباریده  بر جهان  باران  چونکه  است منشق شده
   گیاه  هیچ کنند چونکه ی م ترک) اوالد خود را(زایند و   غزالها نیز در صحرا می بلکه5 .پوشانند می

   آنها کاهیده زنند و چشمان  می  باد دم  شغالها برای ، مثل  بر بلندیها ایستاده و گورخران6 . نیست
  ».  نیست  علفی  هیچ گردد چونکه می

 نما زیرا   خود عمل  خاطر اسم دهد اما به  می  ما بر ما شهادت  گناهان  خداوند اگر چه ای7  
  دهنده  و نجات  امید اسرائیل  تو که ای8 . ایم  ورزیده  تو گناه  و به ست ا  ما بسیار شده  ارتدادهای که

زند   می  خیمه  شبی رای ب  که ند مسافری و مان  در زمین  غریبی ، چرا مثل باشی  می  تنگی او در وقت
  ؟ اما تو ای  دهد هستی تواند نجات  نمی  که  متحیر و مانند جباری  شخص چرا مثل9 ؟ ای شده

  . منما  ما را ترک  پس ایم  شده  تو نامیده  نام  و ما به  ما هستی خداوند در میان
  اند و پایهای  بوده  مایل  چنین  گشتن  آواره  به ایشان«: گوید  می  چنین  قوم  این خداوند به10  

،   یاد آورده  را به  ایشان  عصیان  ننمود و حال  را مقبول  خداوند ایشان بنابراین. خود را باز نداشتند
  چون12 ! دعا منما  قوم  این  خیریت رایب«:   گفت  من  بهو خداوند11 ». را جزا خواهد داد  ایشان گناه

 مهفصل چهارد/  ارمیا کتاب



1086 

 را   گذرانند ایشان  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی  شنید و چون  را نخواهم  ایشان ناله گیرند  روزه
  ».  ساخت  خواهم  و وبا هالک  شمشیر و قحط  را به  ایشان  من  فرمود بلکه  نخواهم قبول

 دید  شمشیر را نخواهید گویند که  می  ایشان  انبیا به  اینک  خداوند یهوه  ای آه«:   گفتم پس13  
 خداوند  پس14 ». داد  پایدار خواهم  سالمتی  مکان  شما را در این  شما نخواهد رسید بلکه  به و قحطی
   امری  ایشان  و به  را نفرستادم  ایشان من. کنند  می نبوت  دروغ  به  من  اسم  انبیا به این«:  مرا گفت
   برای  خویش  و مکر دلهای  و سحر و بطالت اذب ک  رؤیاهای  به  ایشان ، بلکه  ننمودم  و تکلم نفرمودم

 را   ایشان کنند و من  می  نبوت  من  اسم  به  انبیا که  این  خداوند درباره بنابراین15 .کنند  می شما نبوت
   انبیا به  این گوید که  نخواهد شد می  زمین  در این  شمشیر و قحط گویند که  و می ام نفرستاده

  های کنند در کوچه  می  نبوت  ایشان  برای  که  قومی و این16.  خواهند شد ته کش شمشیر و قحط
   ایشان  و زنان  ایشان  نخواهد بود که  خواهند شد و کسی  و شمشیر انداخته  قحط  سبب  به اورشلیم
  پس17.   ریخت  خواهم  را بر ایشان  ایشان  شرارت  کند زیرا که  را دفن  ایشان  و دختران و پسران

   دوشیزه  آن  ندارد زیرا که ریزد و آرامی  می روز اشک  شبانه  من چشمان:  بگو  ایشان  را به  کالم این
  اگر به18 .  است  شده  شکسته  سخت نهایت ی ب  و صدمه  عظیم  شکستگی  به  من  دختر قوم یعنی

زیرا .   از گرسنگی  بیماران  اینک  شوم  شهر داخل  شمشیر و اگر به  کشتگان  اینک  روم صحرا بیرون
  ».دانند  نمی کنند و هیچ  می  تجارت  در زمین  انبیا و کهنه  هم که

؟ چرا ما را   است  داشته  را مکروه  صهیون  و آیا جانت ای  کرده آیا یهودا را بالکل ترک19  
 نیامد و   خیری  اما هیچ دیم انتظار کشی  سالمتی ؟ برای  نیست  عالجی  ما هیچ  برای  که ای  زده چنان
   پدران  عصیان  خود و به  شرارت  بهد خداون ای20 . پدید آمد  اضطراب  شفا و اینک  زمان برای

  کرسی.  خود ما را رد منما  خاطر اسم به21 . ایم  ورزیده  تو گناه  به ا که زیر نماییم  می  اعتراف خویش
آیا در 22.   را مشکن ، آن  یاد آورده  به  با ما بستی  کهعهد خود را.  را خوار مشمار  خویش جالل
   یهوه  بدهد؟ مگر تو ای تواند بارش  می  ببارانند و آیا آسمان  باران ها هستند که  امت  اباطیل میان
  . باشی  اینکارها می  همه  تو فاعل  چونکه  تو امیدوار هستیم  و به  نیستی  ما همان خدای

  

ایستادند،   می  حضور من  به  و سموئیل  موسی  هم اگر چه«:  مرا گفتو خداوند 15    

 تو  و اگر به2 . روند  دور انداز تا بیرون ر من را از حضو ایشان. شد  نمی  مایل  قوم  این  به  من جان
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   به  است  موت  مستوجب آنکه: فرماید  می  خداوند چنین: بگو  ایشان ، به  رویم ا بیرون کج بگویند به
   الیق  و آنکه  قحط  به  است  سزاوار قحط  شمشیر و آنکه  به  مستحق شمشیر است  و آنکه موت

 شمشیر  یعنی:   گماشت  خواهم  چهار قسم بر ایشان: گوید و خداوند می3 .  اسیری  به  است اسیری
و 4 .  ساختن  و هالک  خوردن را برای صح  هوا و حیوانات  و مرغان  دریدن  برای  و سگان  کشتن برای
 یهودا و   حزقیا پادشاه  ابن  منسی  سبب به.   ساخت  خواهم  مشوش  جهان  ممالک  را در تمامی ایشان

   برای  که  نماید و کیست  بر تو ترحم  که  کیست  اورشلیم زیرا ای5 . کرد  او در اورشلیم  که ارهاییک
 تو مرا  چونکه: گوید خداوند می6  تو بپرسد؟ سالمتیسو برود تا از  یک  که  گیرد و کیست تو ماتم
  ه زیرا ک  ساختم ، تو را هالک  خود را بر تو دراز کرده  نیز دست  من  برگشتی  عقب ، به  کرده ترک

 خود   و قوم  بیخت  خواهم  با غربال  زمین های  را در دروازه و ایشان7 .  بیزار گشتم  شدن از پشیمان
   ایشان زنان بیوه8.  نکردند  خود بازگشت  از راههای  نمود چونکه  خواهم ، هالک تهاوالد ساخ را بی
   خواهم ای کننده  تاراج  ظهر بر مادر جوانان  در وقت  بر ایشان اند، پس  شده  دریا زیاده  از ریگ برایم

،   شده  ولد زبون ت هف زاینده9 . گردانید  خواهم  مستولی ناگهان را بر شهر   و آشفتگی آورد و ترس
 و خداوند.  و رسوا گردید او خجل کرد و   بود غروب  هنوز روز باقی  او که  بداد و آفتاب جان
  ». سپرد  شمشیر خواهم  به  ایشان  دشمنان  روی  را پیش  ایشان  بقیه من: گوید می

.   زاییدی  جهان مامی ت  برای ای کننده  مرا مرد جنگجو و نزاع  مادرم  تو ای  که  بر من وای10  
: گوید  میخداوند11. کنند  می  مرا لعنت  از ایشان معهذا هر یک.   ربوا گرفتم  به  ونه  ربوا دادم  به نه
 نزد   تنگی  بال و در زمان  را در وقت  دشمن  و هر آینه  ساخت  رها خواهم  نیکویی  تو را برای البته«

 و  توانگری13  را بشکند؟  و برنج  شمالی د آهنتوان  می آیا آهن12 . گردانید  خواهم تو متذلل
و تو 14 . داد  خواهم  تاراج  به  حدودت  و در تمامی  گناهانت  همه  به ، بلکه  قیمت  به  را نه هایت خزینه

   افروخته  من  در غضب  ناری  کوچانید زیرا که  خواهم دانی  نمی  که  زمینی  به  دشمنانت را همراه
  ». شما را خواهد سوخت  شده

 مرا از   تفقد نما و انتقام ، از من  مرا بیاد آورده  پس دانی  را می ، تو این خداوند ای15  
 . ام  را کشیده  خاطر تو رسوایی  به  که  منما و بدان  مرا تلف  خویش  دیرغضبی  بگیر و به ستمکارانم

 تو   نام  به زیرا که.  گردید  من  دل  و ابتهاج  شادی تو  و کالم  شد و آنها را خوردم  تو یافت سخنان16
  به.   ننمودم  و شادی  ننشستم کنندگان  عشرت در مجلس17 . ام  شده  نامیده  صبایوت  خدای  یهوه ای

 و   است  چرا دایمی درد من18 .  مملو ساختی  مرا از خشم را که زی  نشستم  تنهایی  تو به  دست سبب
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 ناپایدار   و آب  فریبنده  چشمه  مثل  من باشد؟ آیا تو برای ناپذیر می  و عالج  مهلک چرا  من جراحت
   شد؟ خواهی

 حضور خود   بار دیگر تو را به  من  نمایی اگر بازگشت«: گوید  می  خداوند چنین بنابراین19  
 بود و   خواهی  من ن دها  تو مثل ، آنگاه  کنی  بیرون  را از رذایل  و اگر نفایس  ساخت  خواهم قایم

   قوم  این  تو را برای و من20 . نمود  نخواهی  بازگشت زد ایشان و تو ن  نزد تو خواهند برگشت ایشان
 نخواهند آمد   غالب خواهند نمود، اما بر تو  و با تو جنگ  ساخت  حصاردار خواهم دیوار برنجین
   شریران و تو را از دست21.   تو با تو هستم ن و رهانید دن دا  نجات  برای من: گوید  میزیرا خداوند

  ». نمود  خواهم  فدیه  ستمکیشان  رهانید و تو را از کف خواهم
  

   مگیر و تو را در این  خود زنی برای«2:  ، گفت  شده  نازل  خداوند بر من و کالم16    

 مولود شوند   مکان  در این  که  و دخترانی  پسران زیرا خداوند درباره3 . نباشد  و دختران  پسران مکان
   تولید نمایند چنین ین زم  را در این  ایشان  که  را بزایند و پدرانی  ایشان  که  مادرانی و درباره

 نخواهند شد   و دفن  نخواهند گرفت  ماتم  ایشان برای.  خواهند مرد  مهلک  بیماریهای به4 :گوید می
   ایشان  خواهند شد و الشهای  تباه  شمشیر و قحط و به. ود خواهند ب  سرگین  زمین  بر روی بلکه
  گری  نوحه  خانه به: گوید  می زیرا خداوند چنین5.  خواهد بود  زمین  هوا و وحوش  مرغان غذای
   سالمتی گوید که  منما زیرا خداوند می  تعزیت  ایشان  نرو و برای  گرفتن  ماتم  مشو و برای داخل

   در این  کوچک  و هم  بزرگ هم6 .  برداشت  خواهم  قوم را از این   خویش  و مراحم  احسان خود یعنی
   را مجروح  و خویشتن  نخواهند گرفت  ماتم  ایشان و برای.  نخواهند شد  خواهند مرد و دفن زمین

رد تا  نخواهند ک  را پاره  نان گری  ماتم و برای7.  خود را نخواهند تراشید  و موی نخواهند ساخت
   هم  مادر ایشان پدر یا  برای  را با ایشان  تعزیت  نمایند و کاسه  تعزیت  مردگان  را برای ایشان

   یهوه زیرا که9 .  منشین  و شرب  اکل  برای یشان مشو و با ا  داخل  بزم  خانه و تو به8 .نخواهند نوشید
 و آواز   شما و در نظر شما آواز خوشی  در ایام  من اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای صبایوت
   این  همه  که و هنگامی10 .  برداشت  خواهم  مکان ا از این ر  و آواز داماد و آواز عروس شادمانی
   بالی  تمامی این  سبب  از چه خداوند  از تو بپرسند که ایشان و   کنی  بیان  قوم  این  را به سخنان
 ؟  چیست ایم  خود ورزیده  خدای ه یهو  به  که  و گناهی  و عصیان  است  ضد ما گفته  را به عظیم
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   کردند و خدایان  شما مرا ترک  پدران  که  جهت از این: گوید خداوند می:  بگو  ایشان  تو به آنگاه11
.  نداشتند  مرا نگاه ، شریعت ده کر  نمودند و مرا ترک  و سجده ، آنها راعبادت  نموده غیر را پیروی

 شریر خود را   دل  از شما سرکشی  هر یک  ورزیدید چونکه  شرارت  زیاده  خویش و شما از پدران12
 شما و   که  زمینی  به  زمین  شما را از این  من بنابراین13 . نگرفتید  گوش  من  نمودید و به پیروی
 خواهید نمود  ا عبادت غیر ر روز خدایان  و در آنجا شبانه  انداخت اید خواهم  شما ندانسته پدران

  ». نمود  نخواهم شما ترحم  بر  من زیرا که
   به  نخواهد شد قسم  بار دیگر گفته آید که  می  ایامی اینک«: گوید  خداوند می بنابراین14  
   که  یهوه  حیات  به  قسم بلکه15 . آورد  مصر بیرون  را از زمین لاسرائی  بنی  که  یهوه حیات
  زیرا من.  بود برآورد  آنها رانده  را به  ایشان  که  زمینهایی  و همه  شمال  از زمین را اسرائیل بنی

  اینک: گوید خداوند می16 . آورد  باز خواهم ام ده دا  ایشان  پدران  به  که  زمینی  را به ایشان
   بسیار را خواهم  صیادان  را صید نمایند و بعد از آن  فرستاد تا ایشان  بسیار را خواهم گیران ماهی

   بر همه زیرا چشمانم17 .ها شکار کنند  صخره از سوراخهای و هر تل و   را از هر کوه فرستاد تا ایشان
و 18 .  نی  مخفی  من  از چشمان ایشان   و عصیان  نیست  پنهان  و آنها از نظر من  است  ایشان راههای

   الشهای  مرا به  زمین  رسانید چونکه  خواهم عف مضا  را مکافات  ایشان  و گناهان  عصیان  اول من
  ».اند  مملو ساخته  خویش  مکروهات  مرا به  و میراث  نموده  خود ملوث رجاسات
  ها از کرانهای امت!   هستی  من  پناهگاه  و در روز تنگی  من  و قلعه  من  قوت  خداوند که ای19  
   نداشت فایده   را که  و چیزهایی  و اباطیل  جز دروغ ما پدران:  ، خواهند گفت  نزد تو آمده زمین
   آنها خدا نیستند؟  آنکه  بسازد و حال  خود خدایان  برای  انسان شود که آیا می20 . نشدند  هیچ وارث

   خود و جبروت  دست  گردانید بلی  خواهم  را عارف  ایشان  مرتبه  این  هان بنابراین«21  
  ».  است  یهوه  من  اسم  که انست و خواهند د  ساخت خواهم   ایشان  را معروف خویش

  

 و   ایشان  دل و بر لوح.   است  مرقوم  الماس  و نوک  آهنین  قلم  یهودا به گناه«17    

   خود و اشیریم های  مذبح  ایشان  پسران  که مادامی2 .  است  شما منقوش های  مذبح بر شاخهای
   در صحرا هستی  که  من  کوه ای3دارند،   بلند یاد می بر تلهای سبز و   را نزد درختان خویش
 در  ه ک  گناهی  سبب  بلند تو را نیز به های  داد و مکان  خواهم  تاراج  تو را به  خزاین  و تمامی توانگری
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   خواهی زرع  بی ام  تو داده  به  را که  خویش  نیز ملک و تو از خودت4 . ای  حدود خود ورزیده همه
   من  در غضب  نمود زیرا آتشی  خواهی  خدمت دانی  نمی  که  را در زمینی  و دشمنانت گذاشت
  ». خواهد بود  ابد مشتعل  تا به اید که افروخته
 دارد و بشر را اعتماد   توکل  بر انسان  که  باد کسی ملعون«: گوید  می و خداوند چنین5  
   خواهد بود و چون  عرعر در بیابان  درخت و او مثل6 . باشد  منحرف  از یهوه زد و دلش سا خویش
   ساکن  غیرمسکون  شوره  در زمین  بیابان  خشک های  در مکان  را نخواهد دید بلکه  آید آن نیکویی

  او مثل8 . دارد و خداوند  اعتماد او باشد  توکل بر  خداوند  که  باد کسی مبارک7 .واهد شدخ
  کند و چون  می  نهر پهن  را بسوی  خویش های  ریشه  خواهد بود که ب بر کنار آ  نشانده درخت

ز  و ا  نخواهد داشت  اندیشه  خواهد ماند و در خشکسالی  شاداب گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش
   که  کیست  است  و بسیار مریض تر است  چیز فریبنده  از همه دل9 . باز نخواهد ماند  میوه آوردن

   بر حسب  تا بهر کس ها هستم  گرده  و آزماینده  دل  کننده  تفتیش  یهوه من10اند؟  را بد آن
  ».  جزا دهم  اعمالش  ثمره  و بر وفق راههایش

   را به  مال  که  کسی  است  باشد بنشیند، همچنان  ننهاده  که  بر تخمهایی  که  کبک مثل11  
 خواهد   خود احمق و در آخرت خواهد کرد   ترک را  آن  روزهایش در نصف.  کند  جمع انصافی بی
   هستی  امید اسرائیل  خداوند که ای13.   است  مرتفع  و از ازل  جالل  ما کرسی  قدس موضع12 .بود

   مکتوب  شوند در زمین  منحرف  از من  که آنانی.  خواهند شد  نمایند خجل  تو را ترک  که همگانی
 خداوند مرا شفا  ای14 .اند  نموده  ترک  است  حیات  آب  چشمه ه خداوند را ک خواهند شد چونکه

 .  هستی  من سبیح تو ت  شد زیرا که  خواهم  ناجی ، پس  بده مرا نجات.   یافت  شفا خواهم ، پس بده
   از بودن و اما من16 ». بشود  واقع ن؟ اآل کجاست  خداوند کالم«: گویند  می  من  به  ایشان اینک15

   بیرون  از لبهایم آنچه.   بال را نخواستم  یوم  که دانی  و تو می  ننمودم  تو تعجیل  پیروی برای  شبان
 .  تویی  من  در روز بال ملجای ه ک  مباش  ترس  باعث  من برای17.  حضور تو ظاهر بود آمد به

روز .   نشوم  هراسان  شوند اما من  هراسان ایشان.   نشوم  خجل  شوند اما من  خجل  من ستمکاران18
  .  کن  هالک  مضاعف  هالکت  را به  بیاور و ایشان بال را بر ایشان

   یهودا از آن  پادشاهان  که  قوم  پسران برو و نزد دروازه «  که  گفت  چنین  من خداوند به19  
:  بگو  ایشان و به20.   بایست  اورشلیم های  دروازه روند و نزد همه  می  بیرون شوند و از آن  می داخل
  شوید کالم  می ها داخل  دروازه  از این  که  اورشلیم  سکنه  یهودا و جمیع  یهودا و تمامی  پادشاهان ای
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   باری  هیچ و در روز سبت با حذر باشید  برخویشتن: گوید  می خداوند چنین21! خداوند را بشنوید
  های  از خانه  باری  هیچ و در روز سبت22 .مسازید   اورشلیم های  دروازه ل را داخ  نکنید و آن حمل

 شما امر   پدران  به  نمایید چنانکه  را تقدیس  روز سبت  میاورید و هیچکار مکنید بلکه خود بیرون
  ». فرمودم
 تا  ساختند  خود را سخت  گردنهای  خود را فرا نداشتند بلکه  نشنیدند و گوش اما ایشان23  

  ، هیچ اگر مرا حقیقتا بشنوید و در روز سبت«: گوید و خداوند می24 .پذیرند را ن نشنوند و تأدیب
  نکنید، ، هیچکار در آن  نموده س را تقدی  نسازید و روز سبت  شهر داخل  این های  از دروازه باری

  و ، ایشان  سوار شده ها و اسبان  و بر ارابه  داود نشسته  بر کرسی  و سروران  پادشاهان آنگاه25
   خواهند شد و این  شهر داخل  این های  از دروازه  اورشلیم  یهودا و ساکنان  مردان  ایشان سروران

 و   بنیامین  و از زمین  اورشلیم  یهودا و از نواحی و از شهرهای26 . خواهد بود  ابد مسکون هر تا بهش
 و   آردی  و هدایای  ذبایح و  سوختنی های  خواهند آمد و قربانی  و جنوب  و کوهستان از همواری

   روز سبت و اگر مرا نشنیده27 .خواهند آوردخداوند    خانه به تشکر را  بخور خواهند آورد و ذبایح
 در   سازید آنگاه  داخل  اورشلیم  شهرهای ، به  برداشته  باری  ننمایید و در روز سبت را تقدیس

 نخواهد   و خاموش واهد سوخت را خ اورشلیم   قصرهای  که  افروخت  خواهم  آتشی هایش دروازه
  ».شد
  

   خانه برخیز و به«2:  ، گفت  شده  ارمیا نازل  به خداوند  از جانب  که کالمی18    

  ». شنوانید  تو خواهم  خود را به  در آنجا کالم  که گر فرود آی کوزه
   از گل  که و ظرفی4 .ردک  او بر چرخها کار می و اینک  گر فرود شدم  کوزه  خانه  به پس3  

 نظر   به  که  بطوری  ساخت  دیگر از آن  ظرفی  دوباره  شد پس گر ضایع  کوزه  در دست ساخت می
  ای: گوید می خداوند« 6 : ، گفت  شده  نازل  من داوند به خ  کالم آنگاه5 . بسازد سند آمد کهگر پ کوزه

   در دست  گل  نمود زیرا چنانکه  نتوانم  شما عملگر با  کوزه  این  مثل  آیا من  اسرائیل خاندان
   امتی  درباره  که هنگامی7. باشید  می  من ت در دس  اسرائیل  خاندان  شما ای ، همچنان گر است کوزه

   درباره  که  امتی اگر آن8 ،  باشم  گفته  سخنی  نمودن هالک و   ساختن  و منهدم  کندن  برای یا مملکتی
 قصد  ن آ  آوردن  به  که  بالیی  از آن  نمایند، آنگاه  بازگشت  خویش  از شرارت  باشم  گفته ایشان
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   نمودن و غرس   بنا کردن  جهت  به مملکتی  یا  امتی  درباره  که و هنگامی9 .  برگشت  خواهم ام نموده
   که  نیکویی  از آن گاه مرا نشنوند آن  ورزند و قول  شرارت  در نظر من اگر ایشان10 ،  باشم  گفته سخن
   را خطاب  اورشلیم  یهودا و ساکنان  مردان ناآل11.   برگشت  خواهم  بکنم  ایشان  برای  که  باشم گفته
   خالف  به  و قصدی سازم  مهیا می  ضد شما بالیی  به  من اینک: گوید  می چنین خداوند  ، بگو که کرده

   خود را اصالح ها و اعمال نمایید و راه  خود بازگشت  زشت اه از ر  شما هر کدام پس.  نمایم شما می
   نمود و هر کدام  خواهیم  افکار خود را پیروی  زیرا که امید نیست:   خواهند گفت اما ایشان12 .کنید
  در میان: گوید  می  چنین خداوند بنابراین13.  کرد  شریر خود رفتار خواهیم  دل  سرکشی موافق
   کار بسیار زشت ئیل اسرا  باشد؟ دوشیزه  چیزها را شنیده  این  مثل  که  کنید کیست ها سؤال امت
   دور جاری ای از ج  سرد که  صحرا باز ایستد یا آبهای  از صخره  لبنان آیا برف14 .  است کرده
و آنها سوزانند   بخور می  اباطیل  برای  کرده  مرا فراموش  من  قوم زیرا که15  گردد؟ شود خشک می

   که  راههایی راهها به لغزانند تا در کوره  می  قدیم های  از طریق  یعنی  ایشان  را از راههای ایشان
   که  حدی  بگردانند به  ابدی  و سخریه  حیرت  خود را مایه تا زمین16 . بروند  راه  است  نشده تهساخ

 را از   ایشان  باد شرقی  مثل من17 .نیدجنبا، سر خود را خواهد   گذر کند متحیر شده  از آن هر که
   خواهم  نشان  ایشان  را به  پشت  ایشان  و در روز مصیبت  ساخت  خواهم  پراکنده حضور دشمنان

  ». رو را داد و نه
   و مشورت  از کاهنان  شریعت  زیرا که  ضد ارمیا تدبیرها نماییم بیایید تا به«:  گفتند آنگاه18  

   سخنش  و هیچ  خود بزنیم  زبان  بیایید تا او را به  نخواهد شد پس  از انبیا ضایع م و کال از حکیمان
  ».  ندهیم را گوش
 ادا   نیکویی  عوض  به آیا بدی20 ! مرا بشنو  و آواز دشمنان  بده  مرا گوش خداوند ای19  

   بودم  حضور تو ایستاده  به  چگونه بیاد آور که. اند  کنده  من  جان  برای ای  حفره خواهد شد زیرا که
   را به  ایشان  پسران پس21 .  بگردانم  تو را از ایشان  خشم ، حدت فته نیکو گ  سخن  ایشان تا درباره

   گردند و مردان اوالد و بیوه ، بی  ایشان  نما و زنان  شمشیر تسلیم  دم  را به  بسپار و ایشان قحط
   فوجی و چون22 . گردند  شمشیر مقتول  به در جنگ،   ایشان ان شوند و جوان  کشته  سختی  به ایشان

   گرفتار کردنم  جهت  شود زیرا به  شنیده  ایشان های  از خانه ای  نعره  بیاوری  ناگهان بر ایشان
   را که  مشورتهایی  تمامی خداوند اما تو ای23 .  نموده  پنهان  پایهایم ا برایاند و دامه  کنده ای حفره

 را از نظر   ایشان  را میامرز و گناه  ایشان  عصیان پس.  دانی اند می  نموده  من  قصد جان  به شانای
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   عمل ، با ایشان  خویش  غضب  شوند و در حین  حضور تو لغزانیده  به  ایشان  محو مساز بلکه خویش
  .نما

   از مشایخ ضیگر بخر و بع از کوزه   سفالین برو و کوزه«:   گفت نینخداوند چ19    

   است گران  کوزه  دروازه  نزد دهنه  که  هنوم  ابن  وادی و به2 . خود بردار  را همراه  کهنه ایخ و مش قوم
   یهودا و سکنه  پادشاهان ای: و بگو3 .  در آنجا ندا کن  گفت تو خواهم   به  را که ، سخنانی  رفته بیرون

   مکان  بر این اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه!  خداوند را بشنوید  کالم اورشلیم
   مرا ترک زانرو که4 . را بشنود صدا خواهد کرد  آن که   هر کس  گوش  آورد که  خواهم  بالیی چنان

   پدران  و نه  خود ایشان  نه  غیر که  خدایان  برای  را خوار شمردند و بخور در آن  مکان کردند و این
لو  مم گناهان  بی  را از خون  مکان  بودند سوزانیدند و این  یهودا آنها را شناخته  پادشاهان  و نه ایشان

   برای  سوختنی های  قربانی  جای  خود را به  بنا کردند تا پسران  بعل  بلند برای های و مکان5 .ساختند
: گوید  می خداوند بنابراین6 . بود گذشته ن  و در دلم و نگفته   را امر نفرموده  آن  من  بسوزانند که بعل
   به نخواهد شد بلکه   دیگر نامیده  هنوم  ابن  وادی  یا به  توفت  به  مکان  این آید که  می  ایامی اینک
 را از حضور   گردانید و ایشان  خواهم  باطل  مکان  را در این  یهودا و اورشلیم و مشورت7 .  قتل وادی

 را   ایشان  و الشهای  انداخت  دارند خواهم  ایشان  قصد جان  که  آنانی  دست ه و ب  ایشان دشمنان
   خواهم  و سخریه  حیرت  شهر را مایه و این8 .  ساخت  خواهم  زمین  و حیوانات هوا  مرغان خوراک

واهد  خ  سخریه  بالیایش یع جم  سبب ، به  عبور کند متحیر شده  از آن  هر که  که  حدی گردانید به
   خورانید و در محاصره  خواهم  ایشان  را به  ایشان  دختران  و گوشت  ایشان  پسران و گوشت9 .نمود

  وشت گ  خواهند آورد، هر کس  بر ایشان  ایشان  جان  و جویندگان  ایشان  دشمنان  که و تنگی
  و ایشان11.  روند بشکن  تو می  همراه  که  نظر آنانی  را به  کوزه آنگاه10 . خود را خواهد خورد همسایه
 را دیگر  شکند و آن گر را می  کوزه  کوزه  کسی  که  نوعی به: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه: را بگو
 خواهند   دفن  را در توفت  و ایشان  شکست  شهر را خواهم  و این  قوم  این  کرد همچنان  نتوان اصالح

   چنین  ساکنانش  و به  مکان  این به«: گوید خداوند می12» . نماند  باقی  کردن  دفن  برای کرد تا جایی
  های  و خانه  اورشلیم های و خانه13 .  ساخت  خواهم  توفت شهر را مثل   نمود و این  خواهم عمل

 آنها بخور   بر بامهای  که هایی خانه  همه  خواهد شد یعنی  نجس  توفت  مکان  یهودا مثل پادشاهان
  ». غیر ریختند  خدایان  برای  ریختنی  سوزانیدند و هدایای  لشکر آسمان امی تم برای
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 بود باز آمد و   آنجا فرستاده  به  کردن  نبوت  جهت  او را به خداوند  که یا از توفت ارم پس14  
   چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«15:   گفت  قوم  تمامی ، به  خداوند ایستاده  خانه در صحن

 وارد  ام  گفته اش  درباره  بالیا را که ، تمامی هایش  قریه  شهر و بر همه  بر این  من اینک: گوید یم
  ». مرا نشنیدند ، کالم  گردانیده  خود را سخت  گردن  آورد زیرا که خواهم

  

   این ه ب  را که  خداوند بود، ارمیا نبی  خانه  ناظر اول  که  امیر کاهن و فشحور بن20    

   عالی ه نزد درواز  که ای ، او را در کنده  را زده  نبی  فشحور ارمیای پس2 .کرد شنید  می ور نبوتام
  ون بیر  روز فشحور ارمیا را از کنده  آن و در فردای3 .  خداوند بود گذاشت  نزد خانه  که بنیامین

زیرا 4 .  است  خوانده مسابیب ماجور  که فشحور بل  تو را نه خداوند اسم«:   را گفت آورد و ارمیا وی
   و ایشان گردانم  می  دوستانت  و جمیع  خودت  ترس  تو را مورث  من اینک: گوید  می خداوند چنین

   پادشاه  دست  یهودا را به  خواهد دید و تمامی  خود خواهند افتاد و چشمانت  شمشیر دشمنان به
 خواهد   قتل  شمشیر به  را به ، ایشان  برده  اسیری  به ابل ب  را به  او ایشان  کرد که  خواهم  تسلیم بابل

 کرد و   خواهم  را تسلیم  آن  نفایس  را و جمیع  آن  مشقت  شهر و تمامی  این  دولت و تمامی5. رسانید
   کرده  را غارت  ایشان  سپرد که  خواهم  ایشان  دشمنان  دست  یهودا را به  پادشاهان های  خزانه همه
 خواهید   اسیری  به ات  خانه  سکنه  فشحور با جمیع و تو ای6.  خواهند برد  بابل ، به  نمودهفتارو گر
، در آنجا   شده  داخل  بابل ، به  کردی  نبوت  دروغ  به  نزد ایشان  که  دوستانت و تو با جمیع.  رفت

  ». خواهید شد خواهید مرد و در آنجا دفن
 روز  تمامی.   شدی  و غالب  زورآورتر بودی از من.   شدم  فریفته  پس  خداوند مرا فریفتی ای7  
   و به کنم  می  ناله  نمایم  تکلم خواهم  می زیرا هر گاه8 .کند  مرا استهزا می  و هر کس دم ش مضحکه

   عار و استهزا گردیده  موجب  من  روز برای  خداوند تمامی زیرا کالم.  نمایم  ندا می  و غارت ظلم
  . است

 در  ، آنگاه  گفت  نخواهم  او سخن  اسم  نمود و بار دیگر به  او را ذکر نخواهم  که  گفتم پس9  
، باز   شده ته خس  گردید و از خودداری  بسته  شد و در استخوانهایم  افروخته  آتش  مثل  من دل

   اصدقای  بود و جمیع  خوف  و از هر جانب  شنیدم  مذمت  از بسیاری زیرا که10 . ایستاد نتوانستم
و (باشند   می  من  لغزیدن  نمود و مراقب  خواهیم  کنید و ما شکایت  گفتند بر او شکایت من
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  لیکن11 .  خود را از او بکشیم ، انتقام  آمده  غالب  خواهد شد تا بر وی  شاید او فریفته که) گویند می
 نخواهند آمد   خواهند لغزید و غالب  من مکاران ست  جهت  از این  جبار قاهر است  مثل خداوند با من

   خجل نهایت شد بی نخواهند   فراموش  که  ابدی  رسوایی  رفتار ننمودند به  فطانت  به و چونکه
  ها و دلها را مشاهده  و گرده آزمایی  را می  عادالن  که  صبایوت  یهوه اما ای12 .خواهند گردید

برای 13 .  نمودم  را نزد تو کشف  خویش ی دعو  زیرا که  ببینم را از ایشان تو   انتقام ، بشود که کنی می
   رهایی  شریران  را از دست  مسکینان  جان  بخوانید زیرا که خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح

  .  است داده
.  مرا زایید  مادرم  که اد روزی مب  و مبارک  مولود شدم  در آن  که  باد روزی ملعون14  

 و او را   است  شده  زاییده ای  تو ولد نرینه  برای  که  داد و گفت  پدر مرا مژده  که  باد کسی ملعون15
   ساخت  واژگون  ننموده  خداوند آنها را شفقت  که  شهرهایی  مثل و آنکس16 . گردانید بسیار شادمان

   تا مادرم  نکشت  مرا از رحم کهزیرا 17 . ظهر بشنود  در وقت ای  و نعره  در صبح بشود و فریادی
   را مشاهده  و غم  تا مشقت  آمدم  بیرون چرا از رحم18 . ماند  آبستن  او همیشه  باشد و رحم من قبر

   شود؟  تلف  در خجالت  و روزهایم نمایم
  

، فشحور   صدقیا پادشاه  که  شد وقتی  خداوند نازل  ارمیا از جانب  به  که کالمی21    

 نما   ما از خداوند مسألت برای«2:  ، گفت  فرستاده  را نزد وی  کاهن  معسیای کیا و صفنیا ابن ملْ بن
 خود با   عجیب  کارهای  خداوند موافق کند شاید که  می  با ما جنگ  بابل  نبوکدرصر پادشاه زیرا که

   خدای یهوه4 : بگویید  چنین صدقیا به«:   گفت  ایشان و ارمیا به3 ». نماید تا او از ما برگردد عملما 
   و شما با آنها با پادشاه  شماست  دست  به  را که  جنگ  اسلحه  من اینک: فرماید  می  چنین اسرائیل

   و ایشان گردانم کنید برمی  می اند جنگ  نموده  دیوارها محاصره  شما را از بیرون  که  و کلدانیانی بابل
 و   و حدت  غضب  قوی و به  دراز و بازوی  دست  به و من5 . کرد هم خوا  شهر جمع  این درونرا در ان
   خواهم  از بهایم  و هم  از انسان  شهر را هم  این و ساکنان6.  نمود  خواهم  با شما مقاتله  عظیم خشم
 یهودا و   صدقیا پادشاه  بعد از آن گوید که و خداوند می7 . خواهند مرد  سخت  وبای  به  کهزد

   باشند به  مانده  شهر باقی  در این  از وبا و شمشیر و قحط  را که  آنانی  یعنی  قوم  و این نشبندگا
   تسلیم  ایشان  جان  جویندگان  دست  و به  ایشان  دشمنان  دست  و به  بابل  نبوکدرصر پادشاه دست
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.  نخواهد نمود  و ترحم قت و شف  رأفت  شمشیر بکشد و او بر ایشان  دم  را به  نمود تا ایشان خواهم
 شما   را پیش  موت یق و طر  حیات  طریق  من اینک: فرماید  می   خداوند  چنین  بگو که  قوم  این و به8

 رود و   بیرون  و وبا خواهد مرد، اما هر که  شهر بماند از شمشیر و قحط  در این هرکه9 ؛ گذارم می
  نیمت او غ  برای  خواهد ماند و جانش اند بیفتد، زنده موده ن  شما را محاصره  که  کلدانیانی  دست به

   نیکویی  به  و نه  بدی  شهر به  خود را بر این  روی من: گوید زیرا خداوند می10 .خواهد شد
  . خواهد سوزانید  آتش  را به  آن،  شده  تسلیم  بابل  پادشاه  دست  و به برگردانیدم

خداوند  داود   خاندان ای12 : را بشنوید خداوند یهودا بگو کالم   پادشاه  خاندان و درباره«11  
 برهانید مبادا   ظالمان  را از دست  نمایید و مغضوبان  داوری  انصاف  به بامدادان: فرماید  می چنین
  ای کننده ، خاموش  شده ل صادر گردد و مشتع  آتش  شما مثل  اعمال  بدی  سبب  به  من  خشم حدت
 ضد ما   به  که گویید کیست  می  که  هامون  صخره  و ای  وادی  ساکنه ای: گوید داوند میخ13 .نباشد

گوید  و خداوند می14 .  ضد تو هستم  به  من  شود اینک  ما داخل  مسکنهای  به  که فرود آید و کیست
  خواهم) رشه (  این  در جنگل  رسانید و آتشی  خواهم  شما عقوبت  شما به  اعمال  ثمره بر حسب
  ». را خواهد سوزانید  آن  حوالی  تمامی  که افروخت

  

   کالم  این  آنجا به و در  یهودا فرود آی  پادشاه  خانه به«:   گفت خداوند چنین22    

   این  به  که  و قومت ، تو و بندگانت ای  داود نشسته  بر کرسی  یهودا که  پادشاه ای: و بگو2 شو  متکلم
 را اجرا   و عدالت انصاف: گوید  می خداوند چنین3 :بشنوید  خداوند را شوید کالم  می لها داخ دروازه

 و جور منمایید و   ستم زنان  و بیوه  برهانید و بر غربا و یتیمان  ظالمان  را از دست دارید و مغصوبان
 بر   که نا پادشاهانی کار را بجا آورید هما زیرا اگر این4 . مریزید  مکان  را در این ناهانگ  بی خون

 خود بر   و قوم  با بندگان  خواهند شد و هر یک  داخل  خانه  این های  داود بنشینند، از دروازه کرسی
   ذات  به گوید که  را نشنوید خداوند می  سخنان اما اگر این5 . سوار خواهند گردید ها و اسبان ارابه

   یهودا چنین  پادشاه  خاندان زیرا  خداوند درباره6 .شد خواهد   خراب  خانه  این  که  خوردم خود قسم
   و شهرهای  بیابان  تو را به  من  لیکن باشی  می  لبنان  جلعاد و قله  تو نزد من اگر چه: گوید می

  کنم  می  باشد معین  با آالتش  هر یک  که کنندگان و بر تو خراب7 .  ساخت  خواهم  مبدل غیرمسکون
   بسیار چون های و امت8.   خواهند افکند  آتش ، به  نموده  آزاد تو را قطع  سروهای ن بهتری و ایشان
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   کرده  چرا چنین شهر عظیم   این  خداوند به  که  یکدیگر خواهند گفت  شهر عبور نمایند به از این
 غیر را  ایان کردند و خد  خود را ترک  خدای  عهد یهوه  که  سبب  خواهند داد از این و جواب9 . است
  . نمودند  و عبادت سجده

رود زیرا   می  او که زارزار بگریید برای.  مگیرید  او ماتم  منمایید و برای  گریه  مرده برای«10  
   شلوم خداوند درباره زیرا11 . را نخواهد دید  مولد خویش زمین نخواهد کرد و   دیگر مراجعت که
   چنین  است  رفته  بیرون  مکان  و از این  شده ر خود یوشیا پادشاه پد  بجای  یهودا که  یوشیا پادشاه بن
اند خواهد   برده  اسیری  او را به  که  در مکانی بلکه12.   اینجا برنخواهد گشت  دیگر به گوید که می

  . را باز نخواهد دید  زمین مرد و این
 ناحق بنا   را به  خویش های و کوشک انصافی  بی  خود را به  خانه  که  کسی  بر آن وای«13  

  گوید خانه  می که14 .دهد  او نمی  را به گیرد و مزدش  می  خود مجانا خدمت  از همسایه کند که می
 را  آن)  سقف(شکافد و   می  خویشتن ها برای  و پنجره کنم  خود بنا می  برای  مروح  و اطاقهای وسیع

   آزاد مکارمت  با سروهای  که  جهت آیا از این15 .کند  می  رنگ پوشاند و با شنجرف از سرو آزاد می
 را بجا   و عدالت نمود و انصاف  نمی  وشرب  اکل  کرد؟ آیا پدرت  خواهی ، سلطنت نمایی می
  نمود، آنگاه  می  را دادرسی فقیر و مسکین16بود؟   می  سعادتمندی  برایش آورد، آنگاه نمی

   تو نیست  و دل اما چشمان17 :گوید ؟ خداوند می  نیست  این  من  شناختنمگر. شد  می سعادتمندی
.   تا آنها را بجا آوری  و ستم  ظلم  و برای گناهان  بی  خون  ریختن  و برای  خودت  حرص جز برای

 نخواهند   ماتم  برایش که: گوید  می  یهودا چنین  یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم  خداوند درباره بنابراین18
  هآ:   نخواهند کرد و نخواهند گفت  خواهر و نوحه  ای  یا آه  برادر من  ای آه:   و نخواهند گفت گرفت

   شده  دور انداخته  بجای  اورشلیم های  از دروازه  و بیرون  شده کشیده19 .  وی  جالل  ای  آقا یا آه ای
  . خواهد گردید  مدفون  االغ  دفن به

 فریاد  و از عباریم.   بلندکن ، فریاد برآور و آواز خود را در باشان ه برآمد  فراز لبنان به«20  
  ، اما گفتی  گفتم  تو سخن  تو به سعادتمندی  در حین21 .اند  شده  تلف  دوستانت  جمیع ه زیرا ک کن

باد 22.   ندهی  گوش  آواز من  به  که  است  تو بوده  عادت  از طفولیتت همین.   گرفت  نخواهم گوش
   سبب  به  وقت  در آن پس.   خواهند رفت  اسیری  به  را خواهد چرانید و دوستانت  شبانانت تمامی
 را در   خویش  و آشیانه  هستی  ساکن  در لبنان  که ای23 . شد  و رسوا خواهی  خجل  شرارتت تمامی

 تو  قدر بر را فرو گیرد چهزاید تو   می  که  زنی  المها و درد مثل  که هنگامی!  سازی  آزاد می سروهای
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   پادشاه  یهویاقیم  کنیاهو ابن  اگر چه  که  قسم  من  حیات به: گوید  می یهوه24  خواهند کرد؟ افسوس
   که  آنانی  دست و تو را به25 . کندم  تو را از آنجا می ر آینهبود ه  می  من  راست  بر دست یهودا خاتم
   و به  بابل  نبوکدرصر پادشاه  دست  و به  ترسانی  از ایشان  که ی آنان  دست  تو دارند و به قصد جان

   در آن  که  غریبی  زمین  تو را زایید، به و تو و مادر تو را که26 . نمود  خواهم  تسلیم  کلدانیان دست
دارند  بسیار آرزو   ایشان  که  زمینی اما به27 . در آنجا خواهید مرد  که انداخت  تولد نیافتید خواهم

  ». نخواهند نمود  برگردند مراجعت  آن  به که
؟ چرا او با   است  ناپسندیده باشد و یا ظرفی  می  خوار شکسته  مرد کنیاهو ظرفی آیا این28  
  اند؟  شده  و افکنده شناسند انداخته  را نمی  آن  که  زمینی  به اوالدش
  این«: فرماید  می خداوند چنین30 !شنو را ب خداوند ، کالم  زمین  ای  زمین  ای  زمین ای29  
 از   هیچکس ، زیرا که  نخواهد شد بنویس  در روزگار خود کامیاب  که اوالد و کسی  را بی شخص
  ، و بار دیگر در یهودا سلطنت  داود نخواهد نشست  نخواهد شد و بر کرسی  کامیاب  وی ذریت

  ».نخواهد نمود
  

   و پراکنده مرا هالک   مرتع گله  که نانی بر شبا وای«: گوید خداوند می23    

: گوید  می چرانند چنین  مرا می  قوم  که  شبانانی  درباره  اسرائیل  خدای ، یهوه بنابراین2 ».سازند می
   من گوید اینک می  خداوند پس. اید  ننموده  آنها توجه  بهاید و  و رانده  ساخته  مرا پراکنده شما گله«

   که  زمینهایی  را از همه  خویش  گله  بقیه و من3 . رسانید  بر شما خواهم شما را ل اعما  بدی عقوبت
 بارور و  رد که آو  باز خواهم  ایشان  آغلهای  را به  کرد و ایشان  خواهم  جمع ام  آنها رانده  را به ایشان

 بار دیگر   نمود که هم را بچرانند برپا خوا  ایشان  که  شبانانی  ایشان وبرای4 .بسیار خواهند شد
  .  است   خداوند  این قول» . نخواهند شد و مفقود نخواهند گردید  و مشوش ترسان

   و پادشاهی کنم  داود برپا می  برای  عادل ای  شاخه آید که  می  ایامی اینک«: گوید خداوند می5  
.   مجرا خواهد داشت  زمین را در  و عدالت  رفتار خواهد کرد و انصاف  فطانت ، به  نموده سلطنت

   آن  به  که  خواهد شد و اسمی  ساکن  با امنیت  و اسرائیل  خواهد یافت  یهودا نجات  وی در ایام6
   ایامی اینک: گوید می  خداوند بنابراین7 ). ما  عدالت یهوه( صدقینو  یهوه:   است شود این  می نامیده
  بلکه8.  مصر برآورد  را از زمین  اسرائیل  بنی  که  یهوه یات ح  به  قسم  دیگر نخواهند گفت آید که می
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   را به  ایشان  که  زمینهایی  و از همه  شمال  را از زمین  اسرائیل  خاندان  ذریت  که  یهوه  حیات  به قسم
  ». خواهند شد  خود ساکن  و در زمین  است  نموده ، رهبری  آورده  بیرون  بودم آنها رانده

  ، مثل  است  شده  مسترخی  استخوانهایم  و همه  شکسته  در اندرونم  من  انبیا دل بب س به9  
 . ام  او گردیده  مقدس  کالم جهت خداوند و از   از جهت  شراب  و مانند مرد مغلوب  مست شخص

   خشک ابان بی های کند و مرتع  می  ماتم  زمین  لعنت  سبب  و به  است  پر از زناکاران  زمین زیرا که10
   کاهنان نبیا و هم ا  هم چونکه11.   است  باطل  ایشان  و توانایی بد  ایشان  طریق  زیرا که  است شده
   ایشان  طریق بنابراین12 . ام  خود یافته  در خانه  را هم  ایشان شرارت: گوید  میاند و خداوند منافق
 خواهند   در آن  شده  رانده  ایشان  خواهد بود که  ایشان  برای  غلیظ  در تاریکی  لغزنده  جایهای مثل
و در 13 . گردانید  خواهم  عارض بر ایشان بال   ایشان  عقوبت در سال « گوید که زیرا خداوند می. افتاد
و 14 .اند  گردانیده  را گمراه سرائیل ا  من ، قوم  کرده  نبوت  بعل  برای  که ام  دیده  حماقتی  سامره انبیای
  نمایند و دستهای  می  سلوک  دروغ ، به  زنا شده مرتکب.   دیدم  نیز چیز هولناک  اورشلیم نبیایدر ا

  و جمیع.  نماید  بازگشت  خویش  از شرارت  از ایشان دهند مبادا هر یک  می  را تقویت شریران
  ».اند  گردیده  مانند عموره  آن  و ساکنان  سدوم  مثل  من  برای ایشان

   افسنتین  ایشان  به  من اینک«: گوید  می  انبیا چنین  آن  درباره  صبایوت  یهوه ابراینبن15  
   زمین  تمامی در  نفاق  اورشلیم  از انبیای  نوشانید زیرا که  خواهم  ایشان  به  تلخ  خورانید و آب خواهم

   شما نبوت  برای  که نبیایی ا  این  سخنان به«: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه16 ».  است منتشر شده
  کنند و نه  می  خود را بیان  دل دهند و رؤیای  می  تعلیم  بطالت  مدهید زیرا شما را به کنند گوش می

  فرماید که خداوند می: گویند  می شمارند پیوسته  مرا حقیر می  که  آنانی و به17 . خداوند از دهان
 بال  ند کهگوی نمایند می  می  خود سلوک  دل  سرکشی  به  که نی آنا  خواهد بود و به  شما سالمتی برای
 او را   باشد تا ببیند و کالم  شده  خداوند  واقف  مشورت  به  که زیرا کیست18 . شما نخواهد رسید به

 باد شدید غضب  اینک19 . باشد  نموده ، استماع را داشته ف  او گوش  کالم  به  که بشنود و کیست
 خداوند تا غضب20 . فرود خواهد آمد و بر سر شریرانزند   دور می  و گردبادی ر شدهخداوند صاد
 را نیکو خواهید   آخر این در ایام.   نرساند برنخواهد گشت  انجام  او را بجا نیاورد و به مقاصد دل

 . نمودند  نبوت ما ایشان ا  نگفتم  سخن  ایشان به.  دویدند  لیکن  انبیا را نفرستادم  این من21 .فهمید
 بد   را از راه کردند و ایشان  می  بیان  من  قوم  مرا به ماندند، کالم  می  قایم  من اما اگر در مشورت22

 دور   و خدای  هستم  نزدیک  خدای آیا من: گوید  می یهوه23 .گردانیدند  برمی  شریر ایشان الو از اعم
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   او را نبینم  من  تواند نمود که  پنهان  مخفی ا در جای ر  خویشتن آیا کسی: گوید و خداوند می24؟  نی
   اسم  به  انبیا را که سخنان25.   است  خداوند  این ؟ کالم ازمس  را مملو نمی  و زمین  آسمان مگر من

   انبیایی  در دل  کی  تا به این26 .  دیدم  خواب  دیدم  گفتند خواب  که  کردند شنیدم  نبوت  کاذبانه من
   خوابهای  به که27باشند،   می  خودشان  دل  فریب ی انبیا کنند خواهد بود که  می  نبوت  کاذبانه که

   من  مرا از یاد قوم  اسم  دارند که خیال گویند  خود باز می  همسایه  به  از ایشان  هر کدام  که خویش
   است  دیده  خواب  که ای  نبی آن28 . کردند  فراموش  بعل  مرا برای  اسم  ایشان  پدران ببرند، چنانکه

 را با  گوید کاه  میخداوند.  نماید  بیان را براستی م  مرا دارد کالم  کالم  که  کند و آن  را بیان خواب
  »؟  کار است  چه گندم

رد  را خ  صخره  که  و مانند چکشی  نیست  آتش  مثل  من آیا کالم«: گوید و خداوند می29  
دزدند   مرا از یکدیگر می  کالم  که  انبیایی  ضد این  به  من اینک«: گوید ا خداوند میلهذ30 »کند؟ می

،  رده را بکار ب  خویش  زبان  که  انبیا هستم  ضد این  به  من اینک«: گوید و  خداوند می31 ». هستم
   خوابهای  به ه ک  هستم  ضد اینان  به  من اینک«: گوید  خداوند میو32 ».  است او گفته: گویند می

  و من. نمایند  می  خود گمراه  دروغها و خیالهای  مرا به ، قوم  کرده کنند و آنها را بیان  می  نبوت دروغ
.  نخواهند رسانید  نفع  هیچ  قوم  این  به گوید که  خداوند می پس  و مأمور نکردم را نفرستادم  ایشان

  ه ب ؟ پس  خداوند چیست  وحی ، گویند که  نموده و سؤال از ت  یا کاهنی  یا نبی  قوم  این و چون33
   یا کاهن  نبی و آن34 . نمود  خواهم  شما را ترک  که ت اس  این؟ قول خداوند  وحی کدام:  بگو ایشان

  و هر کدام35 .ید رسان  خواهم  عقوبت اش  مرد و بر خانه ، همانا بر آن  یهوه  گویند وحی  که یا قومی
 و   است  داده  جواب  خداوند چه  گویید که  برادر خود چنین  به  و هر کدام  خویش  همسایه از شما به
 او خواهد   وحی  هر کس  را دیگر ذکر منمایید زیرا کالم  یهوه  وحی لیکن36؟   است  گفته  چهخداوند

   چنین  نبی و به37 .اید  ساخته  ما را منحرف دای خ  صبایوت  یهوه  حی یعنی  خدای  کالم بود چونکه
،   یهوه وحی: گویید و اگر می38 ؟  است  گفته  تو چه  به و خداوند  داده  جواب  تو چه  خداوند به بگو که
،   نزد شما فرستاده  را گفتید با آنکه  یهوه  وحی  یعنی  سخن  این فرماید چونکه  می  چنین  یهوه پس

 کرد و شما را با   خواهم  فراموش  شما را بالکل  من اینکلهذا 39 را مگویید،   یهوه  وحی  که فرمودم
 و  و عار ابدی40.   انداخت  از حضور خود دور خواهم  بودم  داده  پدران  شما و به  به  که  شهری آن

  ». گردانید  خواهم د بر شما عارض نخواهد ش  فراموش  را که  جاودانی رسوایی
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 یهودا را با   پادشاه  یهویاقیم  یکنیا ابن  بابل  نبوکدرصر پادشاه و بعد از آنکه24    

 برد، خداوند دو سبد انجیر را   بابل ، به  اسیر نموده یم از اورشل  و آهنگران  یهودا و صنعتگران رؤسای
  ، انجیر بسیار نیکو مثل  در سبد اول که2 داد   نشان  من  بود به  شده ته گذاش خداوند  هیکل  پیش که

و 3 .شود خورد  نمی که بود   زشت  چنان بود و در سبد دیگر انجیر بسیار بد بود کهانجیر نوبر 
 و   نیکو، بسیار نیکو است اما انجیرهای. انجیر«:  گفتم» ؟ بینی  می  ارمیا چه ای«:   مرا گفتخداوند

  ». خورد توان  را نمی  آن  از بدی  که  بد بسیار بد است انجیرهای
   این مثل: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«5:  ، گفت  شده  نازل  من  خداوند به و کالم4  

  ی نیکوی  برای  کلدانیان  زمین  را از اینجا به  ایشان  یهودا را که  اسیران  همچنان  خوب انجیرهای
 را  ان و ایش  انداخت  خواهم  نیکویی  به  خود را بر ایشان و چشمان6 .  داشت  منظور خواهم فرستادم

  ، ریشه  نموده  و غرس  ساخت  نخواهم ، منهدم  را بنا کرده  آورد و ایشان  باز خواهم  زمین  این به
   و ایشان  هستم  یهوه  من  بخشید تا مرا بشناسند که  خواهم  ایشان  به و دلی7 . کند  را نخواهم ایشان
   بازگشت  من  بسوی  دل  تمامی  به ا که بود، زیر  خواهم  ایشان  خدای  خواهند بود و من  من قوم

  ».خواهند نمود
   خورد، البته توان  نمی  که  بد است  چنان  بد که  انجیرهای مثل«: گوید  می خداوند چنین8  
  اند و آنانی  مانده  باقی  زمین  در این  را که  اورشلیم  او و بقیه  یهودا و رؤسای  صدقیا پادشاه همچنان
 و   تشویش  مایه  زمین  ممالک  را در تمامی و ایشان9 . نمود  خواهم اند تسلیم ر ساکنص در م را که

.   ساخت  خواهم  و لعنت  و مسخره المثل  عار و ضرب ام  را رانده  ایشان  که هایی  مکان بال و در تمامی
   ایشان  پدران  و به یشان ا  به  که  فرستاد تا از زمینی  و وبا خواهم  شمشیر و قحط  ایشان و در میان10

  ». نابود شوند ام داده
  

   اول  سال  یهودا که  یوشیا، پادشاه  بن  یهویاقیم  چهارم  در سال  که کالمی25    

   قوم  تمامی  نبی و ارمیای2 . شد  یهودا نازل  قوم  تمامی ره بود بر ارمیا دربا  بابل نبوکدرصر پادشاه
   آمون  یوشیا ابن  سیزدهم از سال«3 : ، گفت  کرده  خطاب  آن  را به  اورشلیم  سکنه یهودا و جمیع

 شما   به شد و من  می  نازل  بر من خداوند  باشد، کالم  سال  و سه  بیست ه یهودا تا امروز ک پادشاه
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  و خداوند جمیع4 .دادید  نمی  اما شما گوش نمودم  می ، تکلم  زود برخاسته  و صبح گفتم  می سخن
 نمود اما نشنیدید و   را ارسال ، ایشان  زود برخاسته  خود انبیا را نزد شما فرستاد و صبح دگانبن

 شریر   بد خود و اعمال  از شما از راه هر یک: و گفتند5 . نمایید  فرا نگرفتید تا استماع خود را گوش
   ابد بخشیده  تا به از ازل شما   پدران  شما و به  به خداوند  که  نمایید و در زمینی  بازگشت خویش
   اعمال  منمایید و به  و سجده  غیر نروید و آنها را عبادت  خدایان و از عقب6 . باشید  ساکن است

مرا «: گوید اما خداوند می7 ». ورید مبادا بر شما بال برسانم میا  هیجان  مرا به  خود غضب دستهای
  ». آوردید  هیجان  خود به  بالی  برای  خویش تهای دس  اعمال  مرا به  خشم  ننمودید بلکه اطاعت
  اینک: گوید خداوند می9  مرا نشنیدید،  کالم چونکه«: ویدگ  می  چنین  صبایوت  یهوه بنابراین8  

   را بر این ، ایشان  گرفته  بابل  خود نبوکدرصر پادشاه  را با بنده  شمال  قبایل ، تمامی  فرستاده من
   آورد و آنها را بالکل باشند خواهم  می  آن  اطراف  به  که هایی  امت  و بر همه  و بر ساکنانش زمین
 و   آواز شادمانی  ایشان و از میان10.   ساخت  خواهم  ابدی  و خرابی  و مسخره ، دهشت  کرده هالک

   را نابود خواهم  چراغ  آسیا و روشنایی  و صدای  عروس  داماد و صدای  و صدای آواز خوشی
 را   بابل  پادشاه ها هفتاد سال  قوم  خواهد شد و این  و ویران  خراب  زمین  این و تمامی11 .گردانید
 و بر   بابل  بر پادشاه  من  هفتاد سال بعد از انقضای « گوید که  میو خداوند12 ». خواهند نمود بندگی

   مبدل  ابدی رابی خ  را به سانید و آن ر  را خواهم  ایشان  گناه  عقوبت  کلدانیان  و بر زمین  امت آن
   در این  هر چه  یعنی ام  گفته  ضد آن  به  خود را که  سخنان  تمامی  زمین و بر این13 .  ساخت خواهم
  زیرا که14 . آورد  خواهم  است  کرده ا نبوته  امت  جمیع  را درباره  ارمیا آن  که  است  مکتوب کتاب
   افعال  را موافق  و ایشان  خود خواهند ساخت  را بنده  ایشان  عظیم ان بسیار و پادشاه های امت
  ». رسانید  خواهم  مکافات  ایشان  دستهای  اعمال  و موافق ایشان

   را از دست  غضب  این  شراب کاسه «  که  گفت  چنین  من  به  اسرائیل  خدای  یهوه زانرو که15  
   سبب تا بیاشامند و به16 .  بنوشان فرستم  را نزد آنها می تو  که ییها  امت  جمیع  را به  بگیر و آن من

  ». گردند  شوند و دیوانه  نوان فرستم  می  ایشان  در میان  من  که شمشیری
 خداوند مرا نزد آنها   که هایی  امت  جمیع به و   خداوند گرفتم  را از دست  کاسه پس17  

   تا آنها را خرابی  و سرورانش  یهودا و پادشاهانش  و شهرهای شلیم اور  به یعنی18 . فرستاد نوشانیدم
 مصر و   پادشاه  فرعون و به19.   گردانم  است  امروز شده  چنانکه  و لعنت  و سخریه و دهشت

   زمین  پادشاهان  جمیع  و به  مختلف های  امت  جمیع و به20 .  قومش  و تمامی  و سرورانش انشبندگ
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   بهو21 . اشدود  و بقیه  و عقرون  و غزه  اشقلون  یعنی  فلسطینیان  زمین  پادشاهان همه   و به عوص
   پادشاهان  و به  صیدون  پادشاهان  صور و همه  پادشاهان  جمیع و به22 . عمون  و بنی  و موآب ادوم

   موی های وشه گ  که انی همگ  و تیما و بوز و به  ددان و به23. باشند  دریا می  طرف  آن  به  که جزایری
 در   که  مختلف های  امت  پادشاهان  جمیع  و به  عرب  پادشاهان  همه و به24 .تراشند خود را می

  و به26 .  مادی  پادشاهان  و همه  عیالم  پادشاهان  و همه ری زم  پادشاهان  جمیع و به25 . ساکنند بیابان
   که  جهان  ممالک  تمامی  با مجاور خود و به  بعید هر یک ه و خوا  قریب  خواه  شمال  پادشاهان جمیع

  . خواهد آشامید  بعد از ایشان  شیشک و پادشاه.  زمینند بر روی
 شوید و  بنوشید و مست«: فرماید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه:  بگو  ایشان و به27  

   کاسه و اگر از گرفتن28 . بیفتید و برنخیزید ستمفر ما می ش  در میان  من  که  کنید تا از شمشیری قی
 خواهید  البته: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه:  بگو  ایشان  به  ابا نمایند آنگاه  تو و نوشیدنش از دست
   خواهم  شروع  است  مسمی  من  اسم  به  که  شهری  بال بر این  رسانیدن  به  من زیرا اینک29. نوشید

گوید   می  صبایوت  نخواهید ماند زیرا یهوه عقوبت  خواهید ماند؟ بی عقوبت ا بالکل بینمود و آیا شم
   بر ایشان  سخنان  این  تمامی  تو به پس30.  کنم  مأمور می  جهان  ساکنان  بر جمیع  شمشیری  من که

 آواز   خویش قدس  نماید و از مکان  می  غرش  علیین خداوند  از اعلی:   بگو  ایشان ، به  کرده نبوت
 انگور را   که  آنانی نماید و مثل  می  غرش  شدت  به  خویش  ضد مرتع دهد و به خود را می

 خواهد رسید زیرا   زمین  کرانهای و صدا به31زند،   می  نعره  جهان  ساکنان افشرند، بر تمامی می
 شمشیر   را به مود و شریران خواهد ن جسد داوری  و او بر هر ذی  است ها دعوی خداوند را با امت

  .  است  خداوند این قول» . خواهد کرد تسلیم
  کند و باد شدید عظیمی  می  سرایت  امت  به  بال از امت اینک«:   گفت  چنین  صبایوت یهوه32  
   تا کران  زمین  خداوند از کران  روز کشتگان و در آن33 ». خواهد شد  برانگیخته  زمین ایاز کرانه

   نخواهند کرد و دفن  را جمع  و ایشان  نخواهند گرفت  ماتم  ایشان برای.  خواهند بود رشدیگ
و .  نمایید و فریاد برآورید  ولوله  شبانان ای34 . خواهند بود  سرگین  زمین ر روی ب نخواهند نمود بلکه

   خواهم ما را پراکنده ش  و من  است  شما رسیده  شدن  کشته  ایام  بغلطید زیرا که  گله  رؤسای ای
 نخواهد   گله  رؤسای ر برای و مف  شبانان و ملجا برای35 .اهید افتاد خو  مرغوب  ظرف  و مثل ساخت

.   است  ساخته  را ویران  ایشان  مرتعهایزیرا خداوند!   گله  رؤسای  نعره و  فریاد شبانان هین36 .بود
 خود را   شیر بیشه مثل38 .  است  شده وند خراب خدا  خشم  حدت  سبب  به  سالمتی و مرتعهای37
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   ویران  غضبش  حدت  سبب  و به کننده  هالک  خشم  سبب  به  ایشان  زمین  زیرا که  است  کرده ترک
  .  است شده

  

خداوند   جانب از   کالم  یهودا این  یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم  سلطنت در ابتدای26    

   ضد تمامی  و به  خداوند بایست  خانه در صحن: گوید  می  چنیناوندخد« 2 : ، گفت  شده نازل
   که  تو را امر فرمودم  را که  سخنانی آیند همه  می  عبادت  خداوند برای  خانه  به  یهودا که شهرهای

 برگردد تا از   بد خویش  از راه شاید بشنوند و هر کس3 .  مکن  کم  بگو و سخنی  بگویی ن ایشا به
  پس4 .  گردم  پشیمان  برسانم  ایشان  به  بد ایشان  اعمال  سبب  به  که ام  قصد نموده  من  که ییبال

 شما  ش پی  که  من  ندهید و در شریعت  گوش  من اگر به: فرماید  می خداوند چنین:  را بگو ایشان
   اطاعت  را نزد شما فرستادم  ایشان  من  انبیا را که  بندگانم و اگر کالم5  ننمایید،  سلوک ام نهاده

   این آنگاه6 . نگرفتید  اما شما گوش  نمودم ل را ارسا ، ایشان  زود برخاسته  صبح  من ننمایید با آنکه
  ». گردانید  خواهم  لعنت  زمین های  امت  جمیع  شهر را برای  و این  ساخت  خواهم  شیلوه  را مثل خانه

و 8.  شنیدند  گفت خداوند  ارمیا در خانه  را که  سخنان ، این وم ق  و انبیا و تمامی و کاهنان7  
 شد،   بگوید فارغ  قوم  تمامی  به  بود که  او را مأمور فرموده خداوند  هر آنچه  ارمیا از گفتن چون

،  رده ک  نبوت  یهوه  اسم چرا به9 . مرد  خواهی البته«: ، گفتند ته او را گرف  قوم  و انبیا و تمامی کاهنان
  پس»  خواهد گردید؟  و غیرمسکون  شهر خراب  خواهد شد و این  شیلوه  مثل  خانه  این  که گفتی
  . شدند  خداوند نزد ارمیا جمع  در خانه  قوم تمامی

  ، به  خداوند برآمده  خانه  به  پادشاه  چیزها را شنیدند از خانه  یهودا این  رؤسای و چون10  
،   کرده  را خطاب  قوم  و انبیا، رؤسا وتمامی  کاهنان پس11 .نشستند خداوند  نه جدید خا  دروازه دهنه
 شهر   این  خالف  به خود شنیدید  گوشهای  به  زیرا چنانکه  است  قتل  مستوجب  شخص این«: گفتند
  ». کرد نبوت

   فرستادهخداوند مرا«:  ، گفت  ساخته  مخاطب را  قوم  و تمامی  سروران  ارمیا جمیع پس12  
  ن اآل پس13.   نمایم  شهر نبوت  ضد این به و   خانه  ضد این  شنیدید به  را که  سخنانی  تا همه است

   که  بالیی  خود را بشنوید تا خداوند از این  خدای  یهوه  نمایید و قول  خود را اصالح راهها و اعمال
 در نظر   آنچه  موافق  شما هستم  در دست ک این اما من14 . شود  پشیمان  است  شما فرموده درباره
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   خون  بدانید که  رسانید، یقین  قتل  اگر شما مرا به لیکن15 . آرید  آید، بعمل ا پسند و صوابشم
 مرا نزد زیرا حقیقتا خداوند. واهید آورد وارد خ  شهر و ساکنانش  و بر این  را بر خویشتن گناهی بی

  ».  شما برسانم  گوش  را به  سخنان ن ای  تا همه  است شما فرستاده
 زیرا   نیست  قتل  مرد مستوجب این «  و انبیا گفتند که  کاهنان  به  قوم  رؤسا و تمامی آنگاه16  

  اعت جم ، تمامی  برخاسته  زمین  از مشایخ و بعضی17 ».  است  گفته  ما سخن  ما به ای خد  یهوه  اسم به
   کرد و به  یهودا نبوت  حزقیا پادشاه  در ایام  مورشتی میکای « که18 ، گفتند  کرده  را خطاب قوم

 شیار   مزرعه  را مثل  صهیون گوید که  می  چنین  صبایوت یهوه:  ، گفت  نموده  یهودا تکلم  قوم تمامی
ا آی19.  خواهد گردید  مبدل  جنگل  بلندیهای  به  خانه  این ، کوه  شده  خراب خواهند کرد و اورشلیم

خداوند بترسید و نزد خداوند استدعا   از  بلکه  یهودا او را کشتند؟ نی  یهودا و تمامی حزقیا پادشاه
 بر   عظیمی  ما بالی پس.  گردید  بود پشیمان  گفته  ایشان  درباره  که  بالیی نمود و خداوند از آن

  ». آورد  خود وارد خواهیم جان
   کرد و او به  نبوت  یهوه  نام  به  بود که  یعاریم ا از قریت شمعی  ابن  اوریا نام و نیز شخصی20  
   و جمیع  پادشاه  یهویاقیم و چون21 . کرد  ارمیا نبوت  سخنان  همه ق مواف  زمین  شهر و این ضد این

 را   اوریا این  او نمود و چون  قصد جان  او را شنیدند پادشاه  سخنان  سرورانش  و تمامی شجاعانش
   الناتان  مصر فرستاد یعنی  به  کسان  پادشاه و یهویاقیم22 .  مصر رفت ، به هترسید و فرار کردشنید ب

، او را نزد   آورده  اوریا را از مصر بیرون و ایشان23 ).فرستاد( مصر   نفر را با او به عکبور و چند بن
 .  انداخت الناس م عوا  قبرستان  او را به ، بدن  شمشیر کشته  رسانیدند و او را به  پادشاه یهویاقیم

  . رسانند  قتل  او را به  نسپارند که  قوم  دست  با ارمیا بود تا او را به  شافان  بن  اخیقام  دست لیکن24
  

   از جانب  کالم  یهودا این شاه یوشیا پاد  بن  یهویاقیم  سلطنت در ابتدای27    

ز و  خود بسا بندها و یوغها برای«:   گفت  چنین  من هخداوند ب2:  ، گفت  شده وند بر ارمیا نازلخدا
 و  عمون  بنی  و پادشاه  موآب  و پادشاه  ادوم و آنها را نزد پادشاه3 . خود بگذار آنها را بر گردن

 یهودا خواهند  ادشاه نزد صدقیا پ  اورشلیم  به  که  رسوالنی  دست  به  صیدون  صور و پادشاه پادشاه
   چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت ، بگو یهوه  امر فرموده  ایشان  آقایان  را برای ایشانو 4 . آمد بفرست

   بر روی  را که  و حیوانات  و انسان  جهان من5 : بگویید  مضمون  خود بدین قایان آ به: گوید می
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د سند آم پ  در نظر من  را بهر که  و آن  خود آفریدم  افراشته  و بازوی  عظیم  قوت زمینند به
 و نیز   دادم  بابل  خود نبوکدنصر پادشاه  بنده  دست  زمینها را به  این  تمامی  من نو اآل6 . بخشیدم
 و پسر  ها او را و پسرش  امت و تمامی7 . نمایند  تا او را بندگی بخشیدم او   صحرا را به حیوانات
 بسیار و  های  امت پس. ز برسد او نی  زمین  نوبت  که  خواهند نمود تا وقتی  را خدمت پسرش

   که  و مملکتی  هر امتی  خواهد شد که و واقع8 .  خود خواهند ساخت  او را بنده  عظیم پادشاهان
 نگذارند خداوند   بابل  پادشاه  را زیر یوغ  خویش  ننمایند و گردن  را خدمت  بابل نبوکدنصر پادشاه

   او هالک  دست  به را  داد تا ایشان  و وبا سزا خواهم  شمشیر و قحط  را به  امت  آن که: گوید می
 شما   به  خود که  و جادوگران  و ساحران بینندگان  و خواب  انبیا و فالگیران و اما شما به9 .  باشم کرده
   برای  ایشان زیرا که10 . مگیرید  منمایید گوش  را خدمت  بابل گویند پادشاه زنند و می  می حرف

   تا هالک  سازم ا پراکنده شما ر  شما دور نمایند و من کنند تا شما را از زمین  می  نبوت هشما کاذبان
  نمایند، خداوند ند و او را خدمت بگذار  بابل  پادشاه  خود را زیر یوغ  گردن  که  امتی اما آن11 .شوید
  ، در آن  نموده را زرع   و آن  ساخت  خواهم  مقیم  خود ایشان  را در زمین  امت  آن گوید که می

  ». خواهند شد ساکن
   خود را زیر یوغ گردنهای«:  ، گفتم  کرده  را بیان  سخنان  این  یهودا همه  صدقیا پادشاه و به12  
 شمشیر   به چرا تو و قومت13 . بمانید  نمایید تا زنده ا خدمت او ر  بگذارید و او را و قوم  بابل پادشاه
و 14 .  است  ننمایند گفته  را خدمت ل باب  پادشاه  که  قومی  خداوند درباره چنانکه و وبا بمیرید  و قحط
   ایشان  ننمایید زیرا که  را خدمت  بابل پادشاه: گویند  شما می  به  که  انبیایی  سخنان  مگیرید به گوش

   به  ایشان  بلکه تادم را نفرس  ایشان من: گوید  میزیرا خداوند15 .کنند  می  نبوت  شما کاذبانه ایبر
  ما نبوت ش  برای  که  و شما با انبیایی  کنم  شما را اخراج کنند تا من  می  نبوت  دروغ  به  من اسم
  ». شوید نمایند هالک می

  گوش: گوید  می  چنینخداوند«:  ، گفتم  کرده  نیز خطاب  قوم  این  و تمامی  کاهنان و به16  
 بعد از خداوند   خانه  ظروف گویند اینک ، می  کرده  شما نبوت  برای  که ی انبیای  سخنان مگیرید به

  ایشان17 .کنند  می  شما نبوت  برای ذبانه کا  ایشان  خواهد شد زیرا که  باز آورده  از بابل  مدتی اندک
و 18 شود؟   شهر خراب چرا این.  بمانید  نمایید تا زنده  را خدمت  بابل  پادشاه  مگیریدبلکه را گوش

عا بکنند تا  استد  صبایوت  از یهوه ن اآل  پس  است  با ایشان خداوند باشند و کالم  انبیا می اگر ایشان
 . نشود  برده  بابل  به  است اقی ب  یهودا و اورشلیم  پادشاه  و در خانه خداوند  در خانه  که ظروفی
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   در این  که هاو سایر ظروفی  و پایه نها و دریاچه ستو درباره: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه زیرا که19
 یهودا   پادشاه  یهویاقیم  یکنیا ابن  که  آنها را حینی  بابل و نبوکدنصر پادشاه20 ،  است  مانده شهر باقی
   صبایوت  یهوه  که  درستی به21 ،  برد نگرفت  بابل  به  اورشلیم را از  شرفا یهودا و اورشلیم و جمیع
  اقی ب  یهودا و اورشلیم  پادشاه  خداوند و در خانه  در خانه  که  ظروفی  این  درباره اسرائیل  خدای
 از   که گوید تا روزی  خواهد شد و خداوند می  برده  بابل  آنها به که22 :گوید  می  چنین  است مانده
   باز خواهم  مکان  این ه، ب ده آور  آنها را بیرون  در آنجا خواهد ماند و بعد از آن  تفقد نمایم ایشان
  ».آورد

  

   از سال  پنجم  یهودا در ماه  صدقیا پادشاه  سلطنت  در ابتدای  سال و در همان28    

 و   خداوند در حضور کاهنان  بود مرا در خانه  از جبعون  که  عزور نبی  حننیا ابن  شد که  واقع چهارم
   و گفته  نموده  تکلم  مضمون  بدین  اسرائیل  خدای بایوت ص یهوه«2:  ، گفت  کرده  خطاب  قوم تمامی
 را  خداوند  خانه های  ظرف  همه من   دو سال بعد از انقضای3 . ام شکسته  را  بابل  پادشاه  یوغ  من است
و خداوند 4 . آورد باز خواهم اینجا   برد به  بابل ، به  گرفته  مکان  از این  بابل  نبوکدنصر پادشاه که
 اینجا  اند به  رفته  بابل  به  یهودا را که  اسیران  یهودا و جمیع  پادشاه  یهویاقیم  یکنیا ابن گوید من می

  ».  شکست  را خواهم  بابل  پادشاه  یوغ  آورد زیرا که باز خواهم
ر  حاض خداوند  در خانه  که  قومی  و تمامی  در حضور کاهنان یا نبی حنن  به  ارمیا نبی آنگاه5  

 آنها   به  را که  سخنانت بکند و خداوند خداوند چنین  آمین«:   گفت  ارمیا نبی پس6 ؛ بودند گفت
 . اینجا باز بیاورد  به  از بابل را  اسیران  خداوند و جمیع  خانه  استوار نماید و ظروف  کردی نبوت

   از زمان  که انبیایی8:  بشنو گویم  می  قوم  تمامی مع س  تو و به  گوش  به  من  را که  کالم  این لیکن7
 و بال و وبا   جنگ  به  عظیم  بسیار وممالک  زمینهای اند درباره  از تو بوده  و قبل  از من  قبل قدیم
   نبی  آن ه گردد، آنگا  واقع  نبی  آن  کند، اگر کالم  نبوت  بسالمتی  که ای  نبی اما آن9. اند  کرده نبوت

  ».  است  او را فرستاده الحقیقه  فی خداوند  خواهد شد که معروف
 حضور  و حننیا به11 .  را شکست ، آن  گرفته رمیا نبی ا  را از گردن  یوغ یا نبی حنن پس10  
 را   بابل  نبوکدنصر پادشاه  طور یوغ بهمین: گوید  می خداوند چنین«:  ، گفت  کرده  خطاب  قوم تمامی

  .  خود رفت  راه  به و ارمیا نبی» .  شکست ها خواهم  امت  جمیع ن از گرد  دو سال بعد از انقضای
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 بر ارمیا  خداوند  بود، کالم  شکسته  ارمیا نبی  را از گردن  یوغ  حننیا نبی و بعد از آنکه12  
 اما   را شکستی  چوبی یوغهای: گوید  می خداوند  چنین:   را بگو برو و حننیا نبی«13 : ، گفت  شده نازل
   چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه زیرا که14 .  ساخت  را خواهی  آهنین یوغهای آنها  بجای
   را خدمت  بابل  تا نبوکدنصر پادشاه ها نهادم  امت  این  جمیع  بر گردن  آهنین  یوغی من: گوید می

  ».  او دادم  صحرا را به  خواهند نمود و نیز حیوانات  او را خدمت پس. نمایند
 تو   بلکه  است خداوند تو را نفرستاده!  حننیا بشنو ای«:   گفت  حننیا نبی  به  ارمیا نبی آنگاه15  

 تو را از   من اینک: گوید  می  چنین خداوند بنابراین16.  نمایند  توکل  دروغ  به  که  را وامیداری  قوم این
 ضد خداوند   انگیز به نه فت  سخنان  که مرد زیرا  خواهی  و تو امسال اندازم  دور می  زمین  این روی
  . مرد  حننیا نبی  همانسال  هفتم  در ماه پس17 ». گفتی

  

 و   اسیران  مشایخ  نزد بقیه  از اورشلیم  ارمیانبی  که ای  رساله  سخنان  است این29    

بعد از 2 بود فرستاد،  ه برد  اسیری  به  بابل  به  نبوکدنصر از اورشلیم  که  قومی  و انبیا و تمامی کاهنان
از    و آهنگران  و صنعتگران  یهودا و اورشلیم  و سروران سرایان  و خواجه  و ملکه  یکنیا پادشاه آنکه

 صدقیا   حلقیا که  و جمریا ابن  شافان  بن  العاسه  دست به)  را  آن پس(3 . بودند  رفته  بیرون اورشلیم
  : ، گفت)  نموده ارسال( فرستاد   بابل  به  بابل  پادشاه را نزد نبوکدنصر  یهودا ایشان پادشاه

   به  بابل  به  را از اورشلیم  ایشان  من  که  اسیرانی  تمامی  به  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«4  
  ، میوه  نموده  شوید و باغها غرس  در آنها ساکن ها ساخته خانه5 :گوید  می ، چنین  فرستادم اسیری

 خود بگیرید و   پسران  برای  رسانید و زنان  هم  به  و دختران ، پسران  گرفته زنان6 .وریدآنها را بخ
و 7.  نگردید  بزایند و در آنجا زیاد شوید و کم  و دختران  شوهر بدهید تا پسران  خود را به دختران
   مسألت نزد خداوند  بطلبید و برایش ام  فرستاده  اسیری  به  آن  شما را به  شهر را که  آن سالمتی

   اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه زیرا که8 . خواهد بود متی شما را سال  آن  در سالمتی نمایید زیرا که
 دهند و   شما شما را فریب  شمااند و فالگیران  در میان  شما که  انبیای مگذارید که: گوید  می چنین

گوید  زیرا خداوند می9 . مگیرید  آنها را ببینند، گوش هدارید ک  را وامی  شما ایشان  که  خوابهایی به
و خداوند 10 . ام  را نفرستاده  ایشان د و منکنن  می  نبوت  کاذبانه  من  اسم  شما به  برای  ایشان که
   نیکو را که  نمود و سخنان  از شما تفقد خواهم  شود من  سپری  بابل  هفتاد سال  مدت چون: گوید می

 فصل بیست و نهم /  ارمیاکتاب



1109 

زیرا خداوند 11.  آورد  باز خواهم  مکان  این  شما را به  اینکه  داد؛ به  خواهم  انجام فتم شما گ برای
 تا شما را   بدی باشد و نه  می  سالمتی  فکرهای  که دانم  می  شما دارم  برای  را که فکرهایی: گوید می

 شما را   منید کرد و خواه  تضرع ، نزد من و مرا خواهید خواند و آمده12 .  امید بخشم در آخرت
جستجو نمایید، مرا  خود   دل  تمامی  مرا به و مرا خواهید طلبید و چون13 . نمود  خواهم اجابت

و .  آورد ا را باز خواهم شم  و اسیران  مرا خواهید یافت گوید که  خداوند میو14 . خواهید یافت
  ، جمع ام  شما را در آنها رانده  که هایی  مکان ها و از همه  امت  شما را از جمیع گوید که  میخداوند
 گفتید   رو که از آن15 . آورد ، باز خواهم ام  فرستاده  اسیری  به  که  نمود و شما را از جایی خواهم

  .  است  نموده  انبیا مبعوث  ما در بابل خداوند  برای
   در این  که  قومی امی تم  و به  است  داود نشسته  بر کرسی  که  پادشاهی  خداوند به پس«16  

   یهوه بلی17: گوید  می اند، چنین  نرفته یری اس  شما به  همراه  شما که  برادران شهر ساکنند، یعنی
   را مثل  فرستاد و ایشان  خواهم  و وبا را بر ایشان  شمشیر و قحط  من اینک: گوید  می  چنین صبایوت
 و وبا   شمشیر و قحط  را به و ایشان18 .  ساخت ورد، خواهم خ  نتوان بدی آنها را از   بد که انجیرهای

  هایی  امت  همه  تا برای  ساخت  خواهم  مشوش  جهان  ممالک  جمیع  نمود و در میان  خواهم تعاقب
 خداوند  چونکه19 . و عار باشند  و مسخره  و دهشت ، لعنت ام  آنها رانده  را در میان  ایشان که
 زود   صبح  نشنیدند با آنکه  فرستادم  خود انبیا نزد ایشان  بندگان  واسطه  به ا که مر کالم: گوید می

 از   که  اسیرانی  جمیع و شما ای20 . شما نشنیدید گوید که  می اما خداوند  را فرستادم ، آن برخاسته
   بن  اخĤب  درباره یل اسرائ  خدای  صبایوت یهوه21 .را بشنوید خداوند   کالم  فرستادم  بابل  به اورشلیم

: گوید  می کنند، چنین  می  نبوت  کاذبانه  من  اسم  شما به  برای  معسیا که  صدقیا ابن قوالیا و درباره
 را در حضور شما  شان کرد و او ای  خواهم  تسلیم  بابل  نبوکدنصر پادشاه  دست  را به  ایشان  من اینک

، خواهند   گرفته باشند لعنت  می  در بابل  یهودا که  اسیران  تمامی  برای و از ایشان22 . خواهد کشت
 . سوزانید، بگرداند  را در آتش ن ایشا  بابل  پادشاه  که  صدقیا و اخĤب تو را مثل  خداوند  که گفت

   من  اسم کردند و به  خود زنا  همسایگان  نمودند و با زنان  حماقت  در اسرائیل  ایشان چونکه23
 و شاهد   عارف  من گوید که  گفتند و خداوند می  کاذبانه  بودم  امر نفرموده  ایشان  به که را  کالمی
  ». هستم

،   نموده  تکلم  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«25: ، بگو  کرده  را خطاب  نحالمی و شمعیای24  
اند و نزد صفنیا   در اورشلیم  که  قوم  خود نزد تمامی  اسم  به  تو رسایل  که از آنجایی: گوید  می چنین
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   به  کاهن  یهویاداع  جای  تو را به خداوند که26 : ، گفتی  فرستاده  کاهنان  جمیع و نزد  معسیا کاهن ابن
 را   خویشتن  که  مجنون  هر شخص برای.  خداوند وکال باشید  تا بر خانه  است  نموده  نصب کهانت
 خود را   را که  چرا ارمیا عناتوتی ن اآل پس27 . زنجیرها ببندیها و  را در کندهنماید تا او  نبی می
   اسیری  این  که ، گفت  فرستاده  بابل  او نزد ما به زیرا که28 ؟ کنی  نمی نماید توبیخ  می  نبی شما برای
  ».رید آنها را بخو ، میوه  نموده  شوید و باغها غرس ، ساکن ها بنا کرده  خانه  خواهد انجامید پس بطول

   بر ارمیا نازل خداوند  کالم پس30 . خواند  ارمیا نبی  گوش  را به  رساله  این  کاهن و صفنیای29  
: گوید  می  چنین  نحالمی  شمعیای  خداوند درباره ، بگو که  فرستاده  اسیران نزد جمیع«31 : ، گفت شده

  دروغ   به دارد که  و او شما را وامی ما  او را نفرستاده کند و من  می  شما نبوت  شمعیا برای چونکه
   عقوبت  وی  و ذریت  نحالمی  بر شمعیای  من اینک: گوید  می  خداوند چنین بنابراین32 اعتماد نمایید،

گوید او   خداوند می باشد، نخواهد ماند و  ساکن  قوم  این  در میان  که  کسی  رسانید و برایش خواهم
انگیز   فتنه سخنان  خداوند  درباره ، زیرا که نخواهد دید کنم  خود می  قوم ای بر  من  را که  احسانی آن
  ».  است گفته

  

   اسرائیل  خدای یهوه«2 : ، گفت  شده بر ارمیا نازل خداوند   از جانب  که کالمی30    

زیرا 3 . یس بنو ، در طوماری ام تو گفته   به  من  را که  سخنانی تمامی: گوید  می ، چنین  نموده تکلم
 آورد و  ودا را باز خواهم و یه  خود اسرائیل  قوم  اسیران آید که  می  ایامی اینک: گوید  میخداوند
   را به  رسانید تا آن ، باز خواهم ام  داده  ایشان  پدران  به  که  زمینی  را به ایشان: گوید  میخداوند
  ». آورند تصرف
  زیرا خداوند چنین5 .  است گفته و یهودا   اسرائیل اره خداوند درب  که  کالمی  است و این4  

 آیا   نمایید که  کنید و مالحظه سؤال6 .  نی  و سالمتی  است خوف.  یدیم شن  ارتعاش صدای«: گوید می
   خود را بر کمرش زاید دست  می  که  زنی  مثل  که بینم  چرا هر مرد را می زاید؟ پس ذکور اوالد می

  »؟  است  شده  مبدل  زردی ها به چهره   و همه نهاده
   یعقوب  تنگی  زمان  و آن  نیست  دیگری  آن  و مثل  است  روز، عظیم  آن  بر ما زیرا که وای7  
  .  خواهد یافت  نجات  اما از آن است
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 و   شکست  خواهم  او را از گردنت  روز یوغ  در آن هر آینه«: گوید  می  صبایوت و یهوه8  
   خدای و ایشان9 .  خود نخواهند ساخت  او را بنده بار دیگر و غریبان.   گسیخت و را خواهم ت بندهای

  پس10 . خواهند کرد  خدمت انگیزانم رمی ب  ایشان  برای  داود را که  خویش  و پادشاه خود یهوه
 تو را   من اینک زیرا   مباش  هراسان  اسرائیل  و ای  مترس  یعقوب  من  بنده  ای گوید که خداوند می

، در   نموده  مراجعت  رهانید و یعقوب  خواهم  ایشان  اسیری  تو را از زمین  دور و ذریت از جای
   با تو هستم من: گوید زیرا خداوند می11 . او را نخواهد ترسانید ود و کسی خواهد ب  و امنیت رفاهیت

اما .  کرد  خواهم ، تلف  ساختم  آنها پراکنده ان تو را در می ها را که  امت  و جمیع  بخشم تا تو را نجات
.   گذاشت سزا نخواهم  کرد و تو را بی  خواهم  تأدیب  انصاف  تو را به  نمود، بلکه  نخواهم تو را تلف

   نیست کسی13 .باشد  می  تو مهلک اپذیر و ضربتن  تو عالج جراحت: گوید  می زیرا خداوند چنین12
   دوستانت جمیع14 .  نیست ای  شفابخشنده  دواهای ت و برای  یابی دهد تا التیام   تو را فیصل  دعوی که

   تأدیب  و به دشمن  صدمه  تو را به نمایند زیرا که  نمی پرسی  تو احوال ، درباره  کرده تو را فراموش
 خود  راحت ج چرا درباره15.  ام  مبتال ساخته  گناهانت  و زیادتی  عصیانت  کثرت  سبب  به بیرحمی
 کارها   این  گناهانت  و کثرت  عصیانت  زیادتی  سبب به.  ناپذیر است ؟ درد تو عالج نمایی فریاد می

  . ام  تو کرده را به
آورند،   می  تنگ  تو را به  که  خواهند شد و آنانی بلعند، بلعیده  تو را می  که  آنانی بنابراین«16  

   خواهند شد و همه کنند، تاراج  می  تو را تاراج  که نانیو آ.   خواهند رفت  اسیری جمیعا به
   خواهم  تو عافیت به: گوید زیرا خداوند می17.  کرد  خواهم  تسلیم  غارت  را به کنندگانت غارت

و (نامند   می متروک) شهر( تو را   که  جهت  داد، از این  تو را شفا خواهم رسانید و جراحات
  چنین خداوند18. کند  نمی پرسی  احوال  آن  درباره  احدی  که  است ون صهی  این که) گویند می
 نمود و   خواهم  ترحم  مسکنهایش  آورد و به  را باز خواهم  یعقوب  اسیری های  خیمه اینک: گوید می

   و آواز مطربان و تسبیح19 . خواهد شد  خود مسکون  عادت حسب بر ، قصرش  بنا شده شهر بر تلش
  هم را معزز خوا  نخواهند شد و ایشان  افزود و کم  را خواهم  خواهد آمد و ایشان  بیروناز آنها
   در حضور من ، جماعتش  شده  پیشین  مانند ایام و پسرانش20 . نخواهند گردید  و پست ساخت

  یشان از خود ا  ایشان و حاکم21 . رسانید  خواهم  عقوبت ستمگرانش  برقرار خواهند ماند و بر جمیع
 بیاید   من  تا نزدیک گردانم  می  خواهد آمد و او را مقرب  بیرون  ایشان  از میان  ایشان ، سلطان بوده

   خواهید بود و من  من و شما قوم22 آید؟   کند نزد من  جرأت  که ستکی: گوید می زیرا خداوند
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   بیرون  سخت دبادهای و گر  غضب  با حدت باد شدید خداوند اینک23.  بود  شما خواهم خدای
 خود را بجا نیاورد و استوار   دل تا خداوند تدبیرات24 . آورد  هجوم  بر سر شریران د کهآی می

  ». را خواهید فهمید  آخر این در ایام.   او نخواهد برگشت  خشم نفرماید، حدت
  

د و  بو  خواهم  اسرائیل  قبایل  تمامی  خدای  من  زمان در آن«: گوید  میخداوند31    

   فیض  از شمشیر رستند در بیابان  که قومی: گوید  می خداوند چنین2 . خواهند بود  من  قوم ایشان
  ».  پیدا کنم  آرامگاهی  اسرائیل  تا برای  رفتم  من  که یافتند، هنگامی

   این، از  داشتم  تو را دوست  ازلی با محبت«):  و گفت( ظاهر شد   من  دور به خداوند از جای3  
 کرد و تو بنا   تو را بار دیگر بنا خواهم  اسرائیل  باکره ای4 .  نمودم  جذب  رحمت  تو را به تجه

   بیرون  مطربان های و در رقص  آراست  را خواهی  خود خویشتن  شد و بار دیگر با دفهای خواهی
   غرس کنندگان  غرس نمود و  خواهی  غرس  سامره بار دیگر تاکستانها بر کوههای5 . آمد خواهی

 ندا   افرایم  بر کوهستان بانان  دیده  خواهد بود که زیرا روزی6 . آنها را خواهند خورد ، میوه دهنمو
: گوید  می زیرا خداوند چنین7 ».  برآییم صهیون   خود به  خدای  برخیزید و نزد یهوه خواهند کرد که

 و  نمایید اعالم.  دهید ها آواز شادی  سر امت  جهت ه نمایید و ب  ترنم  شادمانی  به  یعقوب  جهت به«
 را از   ایشان  من اینک8 !  بده  را نجات  اسرائیل د بقیه خو قوم خداوند  ای:  بخوانید و بگویید تسبیح
 و   و لنگان  کوران  نمود و با ایشان  خواهم  جمع  زمین های  آورد و از کرانه  خواهم  شمال زمین

 خواهند آمد و  با گریه9 . اینجا باز خواهند آمد  به ظیمی ع  گروه زایند با هم  می  که انی و زن آبستنان
 نخواهند   در آن  که  صاف  راه  را به  ایشان  آب نزد نهرهای.  آورد  خواهم  را با تضرعات  ایشان من

  ای10 .  است  من زاده  نخست م و افرای  هستم  پدر اسرائیل  من  نمود زیرا که  خواهم لغزید رهبری
 را   اسرائیل  اخبار نمایید و بگویید آنکه  جزایر بعیده  خداوند را بشنوید و در میان ها کالم امت

 را  ایشان)  دارد نگاه(خود را   گله  شبان  خواهد نمود و چنانکه  را جمع  ایشان  ساخت پراکنده
 از او قویتر   که  کسی  و او را از دست  داده  را فدیه زیرا  خداوند یعقوب11 . خواهد نمود محافظت

  خداوند یعنی   خواهند سرایید و نزد احسان ون صهی ، بر بلندی  آمده و ایشان12 .  است بود رهانیده
 خواهد   سیرآب  باغ  مثل  ایشان  خواهند شد و جان  روان  و رمه  گله  و نتاج  و روغن  و شیره نزد غله

 خواهند کرد و   شادی  رقص ها به  باکره آنگاه13 .  نخواهند گشت غمگین دیگر هرگز شد و بار
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 را از   کرد و ایشان  خواهم  مبدل  شادمانی  را به  ایشان  ماتم  من زیرا که.  با یکدیگر  و پیران جوانان
 را از  نان کاه جان«: گوید  میو خداوند14» . گردانید  خواهم ، فرحناک اده د اند تسلی  کشیده  که المی
: گوید  می خداوند چنین15 ». سیر خواهند شد  من  از احسان  من  و قوم  ساخت  خواهم  تر و تازه پیه

کند و   می  خود گریه  فرزندان  برای  راحیل  که  بسیار تلخ  و گریه  شد ماتم  شنیده  در رامه آوازی«
  ». نیستند پذیرد زیرا که  نمی  خود تسلی  فرزندان برای

زیرا .  باز دار  را از اشک  خویش  و چشمان آواز خود را از گریه«: گوید  می خداوند چنین16  
   مراجعت  دشمنان ن از زمی  و ایشان  گرفت  خواهی  خود اجرت  اعمال  برای فرماید که خداوند می

 حدود   به  و فرزندانت  تو امید هست  عاقبت  جهت  به گوید که و خداوند می17 .خواهند نمود
  .  خواهند برگشت خویش
   و متنبه  نمودی مرا تنبیه:  گفت ، می  گرفته  خود ماتم  برای  که  را شنیدم  افرایم  تحقیق به«18  
   تو یهوه  زیرا که  شوم  تا برگردانیده مرا برگردان.  باشد  نشده  کارآزموده  که ای  گوساله  مثل شدم
   تعلیم  و بعد از آنکه  گشتم  پشیمان  شدم  برگردانیده  بعد از آنکه  که  درستی به19 . ستی ه  من خدای
   را متحمل  خویش جوانی عار   چونکه  کشیدم  هم  و رسوایی  شدم خجل.   خود زدم  بر ران یافتم

  . گردیدم
  گویم  می  ضد او سخن  به ؟ زیرا هر گاه  است  من  یا ولد ابتهاج  پسر عزیز من آیا افرایم«20  

آید و   می  حرکت  او به  برای  من  احشای گوید که  خداوند می بنابراین.  آورم  یاد می  به او را تا بحال
   خویشتن  جهت ها به  نما و عالمت  خود نصب ها برای نشانه21 . نمود  خواهم  بر او ترحم  آینههر

   برگرد و به  اسرائیل  باکره ای.  ساز توجه م ای  رفته  که  راهی  به راه  شاه  خود را بسوی  و دل برپا کن
   خواهی  گردش  آنطرف  و به  اینطرف  به  کی  دختر مرتد تا به ای22 . نما  خود مراجعت شهرهای  این

  ». خواهد کرد  مرد را احاطه  زن  که  است  نموده  ابداع  در جهان ای  امر تازهنمود؟ زیرا خداوند
 را   ایشان  اسیران  که بار دیگر هنگامی«: گوید  می  چنین سرائیل ا  خدای  صبایوت یهوه23  
   و ای  عدالت  مسکن  ای  که  خواهند گفت  یهودا و شهرهایش  را در زمین  کالم ، این گردانم برمی
   و آنانی  و فالحان  با هم  شهرهایش و یهودا و تمامی24 . سازد ، خداوند تو را مبارک ت قدوسی کوه
 و  ام  ساخته  را تازه  خستگان  جان زیرا که25 . خواهند شد  ساکن کنند، در آن ی م ها گردش  گله با که
  ». ام  را سیر کرده  محزونان همه  جان
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 خداوند  اینک27 . بود  شیرین  من  برای  و خوابم  و نگریستم  بیدار شدم  حال در این26  
   خواهم  و بذر حیوان سان بذر ان  یهودا را به  و خاندان  اسرائیل  خاندان آید که  می ایامی«: گوید می

 و   ساختن  و منهدم  نمودن  و خراب  کندن  برای  بر ایشان  خواهد شد چنانکه و واقع28 . کاشت
   بنا نمودن  برای گوید بر ایشان  خداوند می همینطور ، به  نمودم  مراقبت دن و بال رسانی  کردن هالک

   انگور ترش  پدران  که  بار دیگر نخواهند گفت  ایام و در آن29 . شد  خواهم راقب م  کردن و غرس
   انگور ترش  خود خواهد مرد و هر که  گناه  به  هر کس بلکه30 . کند گردید  پسران ردند و دندانخو

  ». کند خواهد شد  وی خورد دندان
  ای هودا عهد تازه ی  و خاندان  اسرائیل  با خاندان آید که  می  ایامی اینک«: گوید خداوند می31  
   را دستگیری  ایشان  که  در روزی  بستم  ایشان  با پدران  که  عهدی  آن  مثل نه32.   بست خواهم
  گوید من میخداوند   د مرا شکستند، با آنکه عه  ایشان  زیرا که  آورم  مصر بیرون  تا از زمین نمودم

   اسرائیل  با خاندان  ایام  بعد از این  که  عهدی اینست«: گوید اوند میاما خد33 ».  بودم شوهر ایشان
 و   نوشت  خواهم  ایشان  را بر دل  نهاد و آن  خواهم  ایشان  خود را در باطن شریعت.   بست خواهم

 و  اش  همسایه  به و بار دیگر کسی34.  خواهند بود  من  قوم  و ایشان بود  خواهم  ایشان  خدای من
: گوید زیرا خداوند می.   خداوند را بشناس  نخواهد داد و نخواهد گفت  تعلیم  برادرش  به شخصی
   آمرزید و گناه  را خواهم  ایشان  عصیان چونکه ،  مرا خواهند شناخت  خرد و بزرگ از  ایشان جمیع
  ». آورد  یاد نخواهم  را دیگر به ایشان

   روشنایی  را برای  و ستارگان  ماه  روز و قانونهای ایی روشن  جهت  را به  آفتابخداوند که35  
   او یهوه  نمایند و اسم  خروش آورد تا امواجش  می  حرکت  و دریا را به  است  قرار داده شب

   برداشته  قانونها از حضور من اگر این«: گوید  خداوند می پس36 .گوید  می باشد، چنین  می صبایوت
خداوند 37 ». نباشند  دایمی  قوم  حضور من  خواهند شد تا به  نیز زایل رائیل اس  ذریت شود، آنگاه

   نمود، آنگاه  توان  را تفحص لی سف  زمین  شوند و اساس  پیموده  علْوی اگر آسمانهای«: گوید  می چنین
  اوند این خد کالم.  کرد  خواهم  نمودند ترک  عمل  آنچه  سبب  را به  اسرائیل  ذریت  نیز تمامی من

  ». است
 بنا خواهد   زاویه تا دروازه  ئیل حنن شهر از برج   این آید که  می  ایامی اینک«: گوید  می یهوه38  

 جوعت دور خواهد   و بسوی  خواهد رفت  بیرون  تا تل جارب  مستقیم  خط کار به و ریسمان39 .شد
   تا زاویه  مشرق  و بطرف  قدرون  وادی زمینها تا  الشها و خاکستر و تمامی  وادی و تمامی40 .زد
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 نخواهد   و منهدم باد کنده خواهد شد و بار دیگر تا ابداآل  خداوند مقدس ، برای  اسبان دروازه
  ».گردید

  

 نبوکدرصر   هجدهم  سال  صدقیا پادشاه یهودا که  دهم  در سال  که کالمی32    

   را محاصره  اورشلیم  بابل  لشکر پادشاه  وقت نو در آ2 . شد  خداوند بر ارمیا نازل جانبباشد از 
زیرا صدقیا 3.  بود  یهودا بود محبوس  پادشاه  در خانه  که  زندانی  در صحن  بودند و ارمیا نبی کرده
   چنین خداوند  که گویی  و می کنی  می چرا نبوت«:  ، گفت  انداخته  زندان  یهودا او را به پادشاه

 را تسخیر خواهد   کرد و آن  خواهم  تسلیم  بابل  پادشاه  دست  شهر را به  این  من اینک. فرماید می
   بابل  پادشاه  دست  به  البته  بلکه  نخواهد رست  کلدانیان  یهودا از دست و صدقیا پادشاه4 .نمود
داوند  خو5 . را خواهد دید  وی  چشم  و چشمش خواهد نمود  تکلم  وی  با دهان ، دهانش  شده تسلیم
.  خواهد ماند  از او تفقد نمایم  که  خواهد برد و او در آنجا تا حینی  بابل  صدقیا را به گوید که می

  ». نخواهید شد  خواهید کرد، اما کامیاب  جنگ  شما با کلدانیان زیرا که
  وم تو شل  پسر عموی  حنمئیل اینک7 : ، گفت  شده  نازل  بر من خداوند کالم«:  و ارمیا گفت6  

   از آن  خود بخر زیرا حق انفکاک  برای  است  در عناتوت  مرا که  مزرعه ، خواهد گفت نزد تو آمده
  ».  را بخری  آن  که تو است
، مرا   آمده  زندان  در صحن  خداوند نزد من  کالم  بر وفق  من  پسر عموی  حنمئیل پس8  
 و   حق ارثیت  زیرا که  بخری  است  بنیامین زمین در   در عناتوت  مرا که  مزرعه تمنا اینکه«:  گفت

   از جانب  کالم ن ای  که  دانستم آنگاه» . خود بخر  را برای  آن  پس  تو است  از آن حق انفکاکش
   آن  و وجه  خود خریدم  پسر عموی  بود از حنمئیل  در عناتوت  را که ای  مرزعه پس9 . خداوند است

 را  نقره،   گرفته  و شاهدان ، مهر کردم  را نوشته و قباله10 .  نمودم  وزن  وی رای ب  نقره ل مثقا را هفده
   مختوم  و فریضه  شریعت  برحسب  را که  آن  خرید را هم های  قباله پس11 .  نمودم  وزن در میزان
 حضور پسر  محسیا به   نیریا ابن  بن  باروک  خرید را به و قباله12 .  باز بود گرفتم  را که ن آ بود و هم
   حضور همه  بودند و به  خرید را امضا کرده  قباله  که  حضور شهودی  و به  خود حنمئیل عموی

  .  بودند، سپردم  نشسته  زندان  در صحن  که یهودیانی
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   چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«14 : ، گفتم  کرده  وصیت یشان حضور ا  را به و باروک13  
،   باز است  را که  آن  و هم  است  مختوم  را که  آن  خرید را، هم  این  قباله ها یعنی  قباله این: گوید می

   اسرائیل  خدای  صبایوت زیرا یهوه15 . بسیار بماند  بگذار تا روزهای  سفالین بگیر و آنها را در ظرف
  ». خواهد شد  خریده زمین  ها و تاکستانها در این ها و مزرعه  خانه دیگرباره: گوید  می چنین

،   نموده  تضرع، نزد خداوند  بودم  نیریا داده  بن روک با  خرید را به  قباله و بعد از آنکه16  
  ی بلند خود آفرید  و بازوی  عظیم  قوت  را به  و زمین  تو آسمان  اینک  خداوند یهوه  ای آه«17:  گفتم

   آغوش  را به  پدران  گناه  و عقوبت نمایی  می  احسان اران هز  به که18   نیست  تو مشکل  برای و چیزی
. باشد  می  صبایوت  تو یهوه  اسم  جبار که  عظیم خدای!  رسانی  می  بعد از ایشان پسرانشان

   هر کس  تا به  است  مفتوح آدم  بنی  راههای  بر تمامی  چشمانت  که  و قویالعمل المشورت عظیم19
 مصر و در   در زمین  و عالمات  آیات که20.   جزا دهی  اعمالش  ثمره ر وفقب و   راههایش برحسب
و 21 .  پیدا نمودی  امروز اسمی د مثل خو  و از برای  تا امروز قرار دادی  مردمان  و در میان اسرائیل

  زمین از  یم عظ  بلند و هیبت  قوی و بازوی  دست  و به  و عالمات  آیات  را به  خود اسرائیل قوم
   به  بدهی  ایشان  به  که  خوردی  قسم  ایشان  پدران  برای  را که  زمین و این22 .  آوردی مصر بیرون

   تصرف  را به ، آن  شده  داخل  چون و ایشان23 .  است  شیر و شهد جاری  به  که زمینی.   دادی ایشان
   که  را امر فرمودی  ایشان  آنچه  و به ننمودند  تو سلوک  شریعت  تو را نشنیدند و به آوردند کالم
 شهر   سنگرها به اینک24.   وارد آوردی  ایشان بال را به   این  تو تمام بنابراین.  ننمودند بکنند عمل

 شمشیر  کنند به  می  جنگ  با آن  که  کلدانیانی  دست  را تسخیر نمایند و شهر به  تا آن  است رسیده
و تو 25 . بینی  را می  تو آن  و اینک ست ا  شده  واقع  بودی  گفته ود و آنچهش  می  و وبا تسلیم و قحط

   آنکه  بگیر و حال  بخر و شاهدان  نقره  خود به  را برای  مزرعه  این  که  گفتی  من  به  خداوند یهوه ای
  ».  است  شده  تسلیم  کلدانیان  دست شهر به
.   بشر هستم  تمامی  خدای  یهوه  من اینک«27:  ، گفت شده   ارمیا نازل  به خداوند  کالم پس26  
   شهر را به  این  من اینک: گوید  می  خداوند چنین بنابراین28 باشد؟  می  مشکل  من  امر برای چآیا هی
و 29 .  را خواهد گرفت  و او آن کنم ی م  تسلیم  بابل  نبوکدرصر پادشاه  دست  و به  کلدانیان دست

  هایی  را با خانه  خواهند زد و آن  شهر را آتش ، این کنند آمده  می  شهر جنگ  با این  که کلدانیانی
 مرا   خشم  غیر ریخته  خدایان  برای  ریختنی  بخور سوزانیدند و هدایای  بعل  آنها برای  بر بامهای که
  یوسته خود پ از طفولیتیهودا   و بنی اسرائیل  بنی زیرا که30 . آوردند، خواهند سوزانید  هیجان به
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   مرا دایما به م خود خش  دستهای  اعمال  به اسرائیل  بنی گوید که  می ورزیدند و خداوند شرارت
 و   خشم  هیجان  را بنا کردند تا امروز باعث  آن  که  شهر از روزی  این زیرا که31 . آوردند هیجان
 و  اسرائیل  بنی  که  شرارتی  تمام  سبب به32.  دازم را از حضور خود دور ان  تا آن  است  بوده  من غضب
   اورشلیم  یهودا و ساکنان  و مردان  ایشان  و انبیای  و کاهنان  و سروران  و پادشاهان یهودا، ایشان بنی

   را تعلیم و هر چند ایشان.  رو اند و نه  داده  من  به و پشت33 .اند  آورده  هیجان  مرا به  خشم، کرده
  بلکه34 . نپذیرفتند  نگرفتند و تأدیب وش گ  لیکن  دادم ، تعلیم  زود برخاسته  صبح  بلکه دادم

و 35 . ساختند  را نجس ، آن برپا کرده   است  مسمی  من  اسم  به  که ای  خود را در خانه رجاسات
   خود را برای ن و دخترا  بنا کردند تا پسران  است هنوم  ابن  در وادی  را که  بلند بعل های مکان
   چنین  خطور ننمود که  خاطرم  و به  را امر نفرمودم  ایشان  که عملی.  بگذرانند  از آتش مولک

  ». گردانند  گناه ، یهودا را مرتکب  را بجا آورده رجاسات
گویید   می اش  شما درباره  شهر که  در حق این  اسرائیل  خدای  یهوه  سبب  از این ن اآل پس36  

   من اینک«37 :فرماید  می ، چنین  است  شده یم و وبا تسل  شمشیر و قحط  به  بابل  پادشاه  دست  به که
   خواهم  جمع ام  خود رانده  عظیم  و غضب  و حدت  را در خشم  ایشان  که  زمینهایی  را از همه ایشان

   من  قوم و ایشان38 . گردانید هم خوا  ساکن  اطمینان ، به  باز آورده  مکان  این  را به کرد و ایشان
   داد تا به  خواهم  طریق  و یک  دل  را یک و ایشان39 . بود  خواهم  ایشان  خدای  و منخواهند بود

.  بترسند  از من  اوقات  خواهند بود همیشه  بعد از ایشان  که  خویش  و پسران  خویش  خیریت جهت
   و ترس  گشت  برنخواهم  ایشان  به  نمودن  از احسان  که  بست  خواهم  با ایشان و عهد جاودانی40

 مسرور   ایشان  به  نمودن و از احسان41.  نورزند  دوری  نهاد تا از من  خواهم  ایشان خود را در دل
زیرا  42 . نمود  خواهم  غرس  زمین در این خود   و جان  دل  تمامی  و به  را براستی  شد و ایشان خواهم

   تمامی ، همچنان  رسانیدم  قوم  این  را به  عظیم  بالی  این  تمامی  که  نوعی به: گوید  می نینخداوند چ
  اش  شما درباره  که  زمین و در این43.  رسانید  خواهم  ایشان  به ام  داده  وعده  ایشان  به  را که احسانی

،  است   گردیده  تسلیم  کلدانیان دست   و به  شده  خالی  و بهایم  و از انسان  ویران گویید که می
 خواهند   و مختوم ها خواهند نوشت ، قباله  خریده  نقره ها به و مزرعه44 . خواهد شد ها خریده مزرعه

   یهودا و در شهرهای  و شهرهای  اورشلیم  و حوالی  بنیامین ، در زمین  خواهند گرفت نمود و شاهدان
   را باز خواهم  ایشان گوید اسیران  زیرا خداوند می  جنوب رهای و شه  همواری  و شهرهای کوهستان

  ».آورد
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 خداوند بار دیگر بر   بود کالم  محبوس  زندان  ارمیا در صحن  که و هنگامی33    

  ، مستحکم  را مصور ساخته  آن کند و خداوند که  کار را می  این خداوند که«2 : ، گفت  شده لاو ناز
 نمود و تو را از   خواهم  و تو را اجابت مرا بخوان3 :گوید  می  چنین  است یهوه او  مسازد و اس می

   اسرائیل  خدای  یهوه زیرا که4 .  ساخت  مخبر خواهم ای  ندانسته آنها را  که  و مخفی  عظیم چیزهای
و منجنیقها ها  سنگر  در مقابل  یهودا که  پادشاهان های  خانه  شهر و درباره  این های  خانه درباره
 در   من  که  کسانی  الشهای  نمایند و آنها را به  مقاتله آیند تا با کلدانیان و می5 ،  است  شده منهدم
   تمامی  سبب  شهر به  خود را از این  روی زیرا که. کنند  پر می  را کشتم  خود ایشان  و غضب خشم

 را شفا   داد و ایشان  باز خواهم  و عالج افیت شهر ع  این  به اینک6 . ام  مستور ساخته  ایشان شرارت
   یهودا و اسیران و اسیران7 . رسانید  خواهم  ایشان  را به ت و امان  سالمتی  بخشید و فراوانی خواهم
   من  به  که  گناهانی  را از تمامی و ایشان8 . نمود  بنا خواهم  اول  را مثل ، ایشان  را باز آورده اسرائیل
   و از من  ورزیده  گناه  بدانها بر من  را که  ایشان  تقصیرهای  و تمامی  ساخت د، طاهر خواهمان ورزیده

 خواهد بود   و جالل  و تسبیح  شادمانی  اسم  من  شهر برای و این9 . آمرزید اند، خواهم تجاوز کرده
 بشنوند خواهند   باشم موده ن  ایشان  به  را که  احسانی  آنها همه  چون  که  زمین های  امت نزد جمیع

 خواهند ،  باشم  رسانیده  ایشان  به  من  که  سالمتی  و تمامی  احسان  این  تمام  سبب و به. ترسید
   و خالی  ویران  آن گویید که  می اش  شما درباره  که  مکان  در این گوید که  می  چنینخداوند10. لرزید

 و  انسان از   و خالی  ویران  که  اورشلیم های  یهودا و کوچه های در شهر  یعنی  است  و بهایم از انسان
 و آواز   و آواز سرور و آواز داماد و آواز عروس در آنها آواز شادمانی11 ،  است  و بهایم ساکنان
 او تا   و رحمت  نیکو است بخوانید زیرا خداوند  را تسبیح  صبایوت گویند یهوه  می  که کسانی
 خداوند   خانه  تشکر به  هدایای  که  خواهد شد و آواز آنانی ، بار دیگر شنیده باد استابداآل
   صبایوت یهوه12.  آورد  باز خواهم  سابق  را مثل  زمین  این گوید اسیران زیرا خداوند می. آورند می

 بار دیگر  ایش شهره  و در همه  است  خالی  و بهایم  و از انسان  ویران  که در اینجایی: گوید  می چنین
   کوهستان  در شهرهای گوید که و خداوند می13 .خوابانند خواهد بود ها را می له گ  که  شبانانی مسکن

 یهودا   و شهرهای  اورشلیم  و در حوالی  بنیامین  و در زمین  جنوب  و شهرهای  همواری و شهرهای
  ایامی: گوید  خداوند می اینک14 .  خواهند گذشت  شمارندگان یردست بار دیگر از ز گوسفندان

در 15 . نمود  وفا خواهم  یهودا دادم ن و خاندا  اسرائیل  خاندان  درباره  نیکو را که  وعده  آن آید که می
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   را در زمین  و عدالت  رویانید و او انصاف  داود خواهم  برای  عدالت  شاخه  زمان  و در آن  ایام آن
 خواهد   مسکون  امنیت  به  و اورشلیم  خواهد یافت  یهودا نجات  ایام در آن16 .  خواهد ساخت جاری

 از  گوید که  می زیرا خداوند چنین17 .قینو صد یهوه:   است شود این  می  نامیده  آن  به  که شد و اسمی
   که  کسی  کهنـه و از الویان18.  بنشیند کم نخواهد شد  اسرائیل  خاندان  بر کرسی  که داود کسی

 کم   نماید از حضور من  ذبح  همیشه  بسوزاند و ذبایح  آردی  بگذراند و هدایای  سوختنی های قربانی
  ».نخواهد شد

اگر عهد مرا با روز : گوید  می خداوند چنین« 20:  ، گفت  شده  خداوند بر ارمیا نازل و کالم19  
   با بنده  عهد من آنگاه21 نشود، خود   در وقت  روز و شب که توانید کرد   باطل و عهد مرا با شب

   کهنه  نماید نباشد و با الویان  او سلطنت  بر کرسی  که  پسری  خواهد شد تا برایش  داود باطل من
 کرد،   نتوان  دریا را قیاس  شمرد و ریگ  را نتوان  لشکر آسمان چنانکه22. باشند  می  من خادم  که

  ». گردانید  خواهم نمایند زیاده  می  مرا خدمت  را که ن خود داود و الویا  بنده  ذریت همچنان
زنند؟   می  حرف  چه  قوم  این  که بینی آیا نمی«24:  ، گفت  شده  خداوند بر ارمیا نازل و کالم23  

 مرا خوار   قوم پس.   است  نموده  بود ترک  برگزیده  را که  دو خاندان  خداوند آن گویند که می
 با روز و  اگر عهد من: گوید  می خداوند چنین25.  نباشند  دیگر قومی نظر ایشان در  شمارند که می
   بنده  ونسل  یعقوب  نیز ذریت آنگاه26 ، ادمد  را قرار نمی  و زمین  آسمان های بود و قانون  نمی شب

.  گرفتم  نمی  حاکمان  و یعقوب  و اسحاق  او بر اوالد ابراهیم  و از ذریت نمودم  می خود داود را ترک
  ». نمود  خواهم  ترحم  آورد و بر ایشان  را باز خواهم  ایشان  اسیران زیرا که

  

   و تمامی  بابل نبوکدنصر پادشاه   که  خداوند در حینی  از جانب  که کالمی34    

  ایش شهره  و تمامی  قومها با اورشلیم  او بودند و جمیع  زیر حکم  که  جهان  ممالک  و جمیع لشکرش
برو و صدقیا : گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«2 : ، گفت  شده ودند بر ارمیا نازلنم  می جنگ
   دست  شهر را به  این  من اینک: فرماید  می  را بگو خداوند  چنین ، وی  کرده  یهودا را خطاب پادشاه
  بلکه.   رست  نخواهی و تو از دستش3 .د خواهد سوزانی  آتش  را به  آن و او کنم  می  تسلیم  بابل پادشاه
 را خواهد دید   بابل  پادشاه  تو چشمان  گردید و چشمان  خواهی  او تسلیم  دست ، به  گرفتار شده البته

   یهودا کالم  صدقیا پادشاه  ای لیکن4 .  رفت  خواهی  بابل هد کرد و به تو گفتگو خوا  با دهان و دهانش
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   خواهی  بسالمتی بلکه5 مرد،   شمشیر نخواهی به: گوید  می  تو چنین د درباره خداون.خداوند را بشنو
سوزانیدند، )  عطریات( از تو بودند   قبل  که  پیشین  پادشاهان  یعنی  پدرانت  برای و چنانکه. مرد

 خداوندزیرا .  آقا  ای آه:  ، خواهند گفت  گرفته  تو ماتم  تو خواهند سوزانید و برای  برای همچنان
  ».  را گفتم  سخن  این من: گوید می

   که هنگامی7،   گفت  یهودا در اورشلیم ادشاه صدقیا پ  را به  سخنان  این  تمامی  ارمیا نبی پس6  
   جنگ  و عزیقه  با الکیش  یهودا یعنی  باقی  شهرهای  و با همه  با اورشلیم  بابل لشکر پادشاه

 از   که کالمی8 . بود  مانده  باقی ار یهودا فقط حصارد ر از شهرهای دو شه  این زیرا که. نمودند می
 بودند   در اورشلیم  که  قومی  با تمامی  صدقیا پادشاه  شد بعد از آنکه  خداوند بر ارمیا نازل جانب

   کنیز عبرانیه  خود و هر کس  عبرانی  غالم تا هر کس9 ندا نمایند،   آزادی  به  ایشان  که عهد بست
   جمیع پس10 . خود نسازد  را غالم  یهود خویش برادر  رها کند و هیچکس  آزادی  را به خویش
   خود را و هر کدام  غالم ، هر کدام  نموده  عهد شدند اطاعت  این  داخل  که  قومی  و تمامی سروران

،  نموده   اطاعت د بلکه نداشتن  نگاه  غالمی  را دیگر به  رها کردند و ایشان  آزادی  را به کنیز خویش
 رها   آزادی  به  خود را که  و کنیزان ، غالمان  برگشته  ایشان  بعد از آن لکن11 . دادند  را رهایی ایشان
  . خود گرفتند  و کنیزی  غالمی به   عنف  را به  بودند، باز آوردند و ایشان کرده

   چنین  اسرائیل  خدای یهوه«13 : ، گفت  شده  خداوند نازل  خداوند بر ارمیا از جانب و کالم12  
 عهد   آوردم  بیرون  بندگی  مصر از خانه  را از زمین  ایشان  که  شما در روزی  با پدران من: گوید می

 تو   را به  خویشتن  خود را که  از شما برادر عبرانی  هر کدام  سال  در آخر هر هفت که14  ، گفتم بسته
   آزادی  باشد، او را از نزد خود به  کرده  بندگی  سال  تو را شش  و چون. باشد رها کنید فروخته
و شما در 15 . فرا نداشتند  من  خود را به وش ننمودند و گ  شما مرا اطاعت اما پدران.   دهی رهایی
   همسایه  برای و هر کس.  بجا آوردید  پسند است  در نظر من  نمودید و آنچه  بازگشت  زمان این
  اما از آن16 . عهد بستید  است  شده  نامیده ن م  اسم  به  که ای ، در خانه  ندا نموده  آزادی  بهخود

   را که  کنیز خویش  خود را و هر کس  از شما غالم  کردید و هر کدام عصمت  مرا بی  اسم روتافته
   غالمی به   عنف  را به ایشان بودید، باز آوردید و   رها کرده  آزادی  به  ایشان  میل  را برحسب ایشان

 ننمودید و هر   شما مرا اطاعت چونکه: گوید  می چنین  خداوند بنابراین17 . خود گرفتید و کنیزی
 خداوند   ندا نکردید، اینک  آزادی  به  خویش  همسایه  برای  برادر خود و هر کدام  برای کس
   تمامی  و شما را در میان کنم  ندا می و قحط شمشیر و وبا   را به  شما آزادی  برای من: گوید می
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 تجاوز   از عهد من  را که  کرد کسانی  خواهم و تسلیم18 .گردانید   خواهم  مشوش  جهان ممالک
،   کرده  را دو پاره  گوساله  که  بستند، حینی  حضور من  به  که  عهدی  کالم نمودند و وفا ننمودند به

 و   و کاهنان سرایان  و خواجه  اورشلیم  یهودا و سروران  سروران یعنی19 .د گذاشتن هایش  پاره در میان
   دشمنان  دست  را به و ایشان20 . گذر نمودند  گوساله های ره پا  در میان  را که  زمین  قوم تمامی
  رغان م  خوراک  ایشان  سپرد و الشهای  دارند، خواهم  ایشان  قصد جان  که  آنانی  دست  و به ایشان

 و   ایشان  دشمنان  دست  را به  یهودا و سرورانش و صدقیا پادشاه21 . خواهد شد  زمین هوا و حیوانات
اند  شما رفته از نزد   که  بابل  لشکر پادشاه  دست  دارند و به  ایشان  قصد جان  که  آنانی  دست به

   شهر باز خواهم  این  را به  و ایشان فرمایم  امر می گوید من  خداوند می اینک22 . کرد  خواهم تسلیم
 یهودا را   خواهند سوزانید و شهرهای  آتش  و به  را خواهند گرفت ، آن  کرده  جنگ آورد و با آن

  ».  ساخت  خواهم  و غیرمسکون ویران
  

  یهودا بر ارمیا  یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم  خداوند در ایام  از جانب  که کالمی35    

   خانه های  از حجره  یکی  را به ، ایشان  گفته  سخن  ایشان  برو و به  رکابیان  خانه به«2 : ، گفت  شده نازل
  ».  بنوشان  شراب  ایشان خداوند بیاور و به

 را   رکابیان  خاندان  و تمامی  پسرانش  و جمیع  حبصنیا و برادرانش  ارمیا ابن  یازنیا ابن پس3  
   پهلوی  به  یجدلیا مرد خدا که  بن  حانان  پسران  حجره  به خداوند  خانه ه را ب و ایشان4 ، برداشتم
 پر از  های و کوزه5.   بود آوردم  آستانه ، مستحفظ  شلوم  معسیا ابن  حجره  و باالی  سروران حجره
  ». بنوشید شراب«:   گفتم  ایشان ، به  نهاده  رکابیان ها پیش  و پیاله شراب

،   نموده  ما را وصیت  رکاب  بن  پدر ما یوناداب  زیرا که نوشیم  نمی شراب«:  گفتند ایشان6  
 منمایید و تاکستانها  ها بنا مکنید و کشت و خانه7 . ننوشید شما ابدا شراب   شما و پسران  که گفت
 شوید تا  ها ساکن  خود را در خیمه  روزهای  تمامی  باشید بلکه  مکنید و آنها را نداشته غرس

 پدر خود   سخن و ما به8 . بمانید  هستید زنده  غریب ر آن شما د  که  زمینی  روی  بسیار به روزهای
   عمر خود شراب ، در تمامی  نموده  ما امر فرمود اطاعت  او به  و بهر چه  رکاب  بن یوناداب
 خود بنا   سکونت ها برای و خانه9 . ما  دختران  ما و نه  پسران نه ما و   زنان  ما و نه ، نه ننوشیدیم
  ، اطاعت  شده ها ساکن و در خیمه10 .  خود نگرفتیم ها برای  و مزرعه  و تاکستانها و امالک نکردیم
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 نبوکدرصر   که  وقتی لیکن11 .  نمودیم  ما را امر فرمود عمل  پدر ما یوناداب  آنچه  و به نمودیم
   داخل  اورشلیم  به  و لشکر ارامیان  لشکر کلدانیان  از ترسبیایید:   برآمد گفتیم  زمین  به  بابل پادشاه
  ».  شدیم  ساکن  در اورشلیم  پس شویم

   چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«13:  ، گفت  شده  خداوند بر ارمیا نازل  کالم پس12  
پذیرید   نمی یا تأدیبآ: گوید  خداوند می  بگو که  اورشلیم  یهودا و ساکنان  مردان برو و به: گوید می
   نمود که  خود وصیت  پسران  به  که  رکاب  بن  یوناداب سخنان14 گیرید؟  نمی  گوش  من  کالم و به

   پدر خود را اطاعت نوشند و وصیت  نمی  و تا امروز شراب  است  ننوشید استوار گردیده شراب
و 15 . نکردید  و مرا اطاعت  نمودم ، تکلم ه زود برخاست  و صبح  گفتم  شما سخن  به نمایند؛ اما من می

   هر کدام ، گفتم  نموده  را ارسال ، ایشان  زود برخاسته  و صبح  خود انبیا را نزد شما فرستادم بندگان
 منمایید و آنها   غیر را پیروی  کنید و خدایان  خود را اصالح  نمایید و اعمال  بد خود بازگشت از راه

  اما شما گوش.  شوید  ساکن ام  شما داده  پدران  شما و به  به  که  در زمینی مکنید تا را عبادت
   را که  پدر خویش  وصیت  رکاب  بن  یوناداب  پسران  چونکه پس16 . ننمودید نگرفتید و مرا اطاعت

   خدای  یهوه بنابراین17کنند،   نمی  مرا اطاعت  قوم ایننمایند و   می  اطاعت  است  فرموده  ایشان به
 بال   آن  تمامی  اورشلیم  سکنه  بر یهودا و بر جمیع  من اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای صبایوت
 را   و نشنیدند و ایشان  گفتم  سخن  ایشان  به  آورد زیرا که  وارد خواهم ام  گفته  ایشان  درباره را که

  ». ننمودند  و اجابت خواندم
  چونکه: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه«:   گفت  رکابیان  خاندان و ارمیا به18  

   به او ، بهر آنچه  داشته  اوامر او را نگاه  نمودید و جمیع  را اطاعت  پدر خود یوناداب شما وصیت
  از یوناداب: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه بنابراین19  نمودید، شما امر فرمود عمل

  ». بایستد کم نخواهد شد  حضور من  دایما به  که  کسی  رکاب بن
  

 از   کالم  این  شد که  یهودا واقع  یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم  چهارم و در سال36    

   من  را که  سخنانی ، تمامی  خود گرفته  برای طوماری«2:  ، گفت  شده  خداوند بر ارمیا نازل جانب
 یوشیا   از ایام  یعنی  نمودم  تو تکلم  به  که  از روزی  تو گفتم ها به  امت  و یهودا و همه  اسرائیل درباره

 وارد   بر ایشان خواهم  می  من  بال را که  یهودا تمامی  خاندان شاید که3 .  بنویس تا امروز در آن
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   و گناهان  عصیان  و من نمایند  بد خود بازگشت  از راه  از ایشان  بگیرند تا هر کدام  گوش بیاورم
  ».  را بیامرزم ایشان

   به  را که خداوند  کالم  ارمیا تمامی  از دهان وک نیریا را خواند و بار  بن  ارمیا باروک پس4  
 و   هستم  محبوس من«:  ، گفت  را امر فرموده و ارمیا باروک5 .  طومار نوشت  بود در آن و گفتها

   من  از دهان  که  خداوند را از طوماری  تو برو و سخنان پس6 .  شوم خل دا خداوند  خانه  به توانم نمی
   یهودا که  تمامی  و نیز آنها را در گوش  بخوان  قوم  خداوند در گوش  در خانه  در روز صوم نوشتی

 از  ان از ایش  نمایند و هر کدام  حضور خداوند استغاثه  به شاید که7 . آیند بخوان  خود می از شهرهای
   عظیم  است  فرموده  قوم  این درباره خداوند   که  و غضبی  خشم را که کنند زی  بد خود بازگشت راه
  ».باشد می

 خداوند  م نمود و کال  بود عمل امر فرموده  او را  ارمیا نبی  هر آنچه  نیریا به  بن  باروک پس8  
   یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم  پنجم  از سال نهم  و در ماه9 . طومار خواند  از آن خداوند را در خانه
آمدند،   می  اورشلیم  یهودا به  از شهرهای  که  کسانی  همه  و برای  اورشلیم  اهل  تمامییهودا، برای

 خداوند   طومار در خانه  ارمیا را از آن  سخنان و باروک10 . ندا کردند حضور خداوند  به  روزه برای
   گوش  به خداوند  جدید خانه  دروازه  نزد دهنه  فوقانی  در صحن  کاتب  شافان ن جمریا اب در حجره

 طومار   را از آن خداوند  سخنان  تمامی  شافان  جمریا ابن  میکایا ابن و چون11 . خواند  قوم تمامی
  ودند یعنی ب  در آنجا نشسته  سروران  جمیع  آمد و اینک  کاتب  حجره  به  پادشاه  خانه به12 شنید،

یا و سایر  حنن  و صدقیا ابن  شافان  عکبور و جمریا ابن  بن  شمعیا و الناتان  و دالیا ابن  کاتب الیشاماع
 از طومار   خلق  گوش  آنها را به  که  وقتی  از باروک  را که  سخنانی  میکایا تمامی پس13 . سروران

   کوشی  شلمبا ابن یا ابن نتن  ابن  یهودی ان سرور امی تم آنگاه14.   باز گفت  ایشان خواند شنید برای می
،   خود گرفته  دست  به  خواندی  قوم  گوش  به  را که  طوماری آن«:  فرستادند تا بگوید را نزد باروک

  . آمد ، نزد ایشان  خود گرفته  دست  نیریا طومار را به  بن  باروک پس» .بیا
   ایشان  گوش  به و باروک» .  ما بخوان  گوشهای  را به  و آن بنشین«:  را گفتند  وی و ایشان15  
 یکدیگر نظر افکندند   به  را شنیدند با ترس  سخنان  این  تمامی  ایشان  چون  شد که و واقع16 .خواند
   سؤال و از باروک17» . کرد  خواهیم  بیان  پادشاه ه را ب  سخنان  این  تمامی البته«:  گفتند  باروک و به
   به باروک18 ».  او نوشتی  از دهان  را چگونه  سخنان  این  تمامی  که ما را خبر بده«: ، گفتند کرده
 در طومار   با مرکب خواند و من  می  من  خود برای  را از دهان  سخنان  این او تمامی«:   گفت ایشان
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   نداند که  کنید تا کسی  را پنهان تن، خویش تو و ارمیا رفته«:  گفتند  باروک  به سروران19» . نوشتم می
  ».باشید کجا می
   این  رفتند وتمامی  پادشاه  سرای ، به  گذاشته  کاتب  الیشاماع  طومار را در حجره پس20  
   آن  را فرستاد تا طومار را بیاورد و یهودی  یهودی و پادشاه21 . باز گفتند  پادشاه  گوش  را به سخنان

 حضور   به  که  سرورانی  تمامی  و در گوش  پادشاه ، در گوش  آورده  کاتب اع الیشام را از حجره
 بر   وی پیش   و آتش  نشسته  زمستانی  در خانه  نهم  در ماه و پادشاه22 . حاضر بودند خواند پادشاه
 را با  آن)  پادشاه( بود،   خوانده  چهار ورق  سه  یهودی  چون  شد که و واقع23 . بود  افروخته منقل

 بود   در منقل  که شی طومار در آت  تا تمامی  بود انداخت  بر منقل  که ، در آتشی  کرده  قطع قلمتراش
   جامه  ترسیدند و نه  را شنیدند، نه  سخنان  این  تمامی  که  بندگانش  و همه و پادشاه24 . شد سوخته

  . زدند خود را چاک
   ایشان اند اما به طومار را نسوز  کردند که  التماس  پادشاه و دالیا و جمریا از  الناتان لیکن25  
 را امر   عبدئیل  و شلمیا ابن  عزرئیل  و سرایا ابن  شاهزاده  یرحمیئیل  پادشاه بلکه26 .  نگرفت گوش

  .  داشت  را مخفی اما خداوند ایشان.  را بگیرند  و ارمیا نبی  کاتب  باروک فرمود که
 بود سوزانید،   ارمیا نوشته  از دهان  باروک  را که  طومار و سخنانی ادشاه پ و بعد از آنکه27  
 را   اولین  سخنان  خود باز گیر و همه  دیگر برای طوماری«28 : ، گفت  شده  بر ارمیا نازل خداوند کالم
   یهویاقیم و به29 . بنویس   را سوزانید بر آن  یهودا آن  پادشاه  یهویاقیم  که  در طومار نخستین که

   نوشتی  چرا در آن  و گفتی  طومار را سوزانیدی تو این: فرماید  می  یهودا بگو خداوند چنین پادشاه
 نابود خواهد   را از آن ن و حیوا ، انسان  کرده  را خراب  زمین  خواهد آمد و این  البته  بابل  پادشاه که

 نخواهد   کسی  برایش فرماید که  می  یهودا چنین اه پادش  یهویاقیم  خداوند درباره بنابراین30 . ساخت
 . خواهد شد  افکنده ر سرما بیرون د  او روز در گرما و شب  داود بنشیند و الش  بر کرسی بود که

   و بر سکنه  آورد و بر ایشان  را خواهم  ایشان  گناه  عقوبت  و بر بندگانش و بر او و بر ذریتش31
 مرا   رسانید زیرا که  خواهم ام  گفته ایشان  درباره  بال را که  آن  تمامی یهودا  و مردان اورشلیم
  ».نشنیدند
   سخنان  سپرد و او تمامی  کاتب  نیریای  بن  باروک ، به  دیگر گرفته  ارمیا طوماری پس32  
   و سخنان وشت ن  ارمیا در آن  بود از دهان  سوزانیده  آتش  یهودا به  پادشاه  یهویاقیم  را که طوماری
  . شد  افزوده  آنها بر آن  نیز مثل بسیاری
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   نبوکدرصر پادشاه  که  یهویاقیم  کنیاهو ابن  جای  به  یوشیا پادشاه و صدقیا ابن37    

   زمین  و اهل و او و بندگانش2 . نمود  بود، سلطنت  کرده  نصب ی پادشاه  یهودا به  او را بر زمین بابل
 شلمیا   بن ، یهوکل و صدقیا پادشاه3 . ندادند  بود گوش  گفته میا نبی ار  واسطه  به  که خداوند  کالم به

 ما   جهت  ما به  خدای نزد یهوه«:  بگویند  فرستاد که  نبی  را نزد ارمیای  معسیا کاهن و صفنیا ابن
   نینداخته زندانهنوز در  او را  نمود زیرا که  آمد و شد می  قوم و ارمیا در میان4 ». نما استغاثه
 بودند،   کرده  را محاصره  اورشلیم  که  کلدانیانی  آمدند و چون  از مصر بیرون و لشکر فرعون5 .بودند

  . رفتند  اورشلیم  را شنیدند، از پیش خبر ایشان
: فرماید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«7 : ، گفت  شده  نازل بر ارمیا نبی خداوند   کالم آنگاه6  

 لشکر  اینک:  بگویید  نمایید چنین  مسألت  فرستاد تا از من  شما را نزد من  یهودا که  پادشاه به
و 8 . خواهند نمود  مصر مراجعت ود به خ  والیت اند، به  آمده  شما بیرون  اعانت  جهت  به  که فرعون

 خواهند   آتش ، به موده را تسخیر ن  خواهند کرد و آن  شهر جنگ  و با این  خواهند برگشت کلدانیان
 از نزد ما   کلدانیان  ندهید و مگویید که  را فریب  خویشتن گوید که  می و خداوند چنین9. سوزانید

   با شما جنگ  را که  لشکر کلدانیانی  اگر تمامی بلکه10 .  نخواهند رفت ، زیرا که ند رفت خواه البته
  ماند، باز هر کدام  نمی  کسی شدگان  غیر از مجروح  از ایشان دادید که  می  شکست نمایند چنان می

  ».سوزانیدند  می  آتش  شهر را به ، این  خود برخاسته  از خیمه از ایشان
   بودند، واقع  کرده  کوچ  از اورشلیم  لشکر فرعون  از ترس  لشکر کلدانیان و بعد از آنکه11  

   نصیب  قوم  میان برود و در آنجا از  بنیامین  زمین  تا به رفت  می  بیرون  ارمیا از اورشلیم که12شد 
   شلمیا ابن  یرئیا ابن  به  مسمی  کشیکچیان  رسید، رئیس  بنیامین  دروازه  به و چون13 .خود را بگیرد

  »؟ روی  می نزد کلدانیان«:  ، گفت  را گرفته  نبی حننیا در آنجا بود و او ارمیای
  نداد و ارمیا را  گوش  وی  یرئیا به لیکن» . روم  نمی نزد کلدانیان،   است دروغ«:  ارمیا گفت14  
  یوناتان  ، او را زدند و او را در خانه  نموده  بر ارمیا خشم و سروران15 . آورد  او را نزد سروران گرفته
 از   یکی ه ب چال  ارمیا در سیاه و چون16 . بودند ه ساخت  را زندان  انداختند زیرا آن  زندان  به کاتب
،   فرستاده  صدقیا پادشاه آنگاه17 بود،   بسیار در آنجا مانده های بود و ارمیا روز  شده ها داخل حجره

خداوند   از جانب آیا کالمی «  که ، گفت  نموده  خود خفیه از او سؤال  در خانه او را آورد و پادشاه
  ». شد  خواهی  تسلیم ل باب  پادشاه  دست  به  و گفت هست«:  ارمیا گفت» ؟ هست
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   مرا به که  ام  کرده  گناه  چه  قوم  و این  تو و بندگانت و به«:   گفت  صدقیا پادشاه و ارمیا به18  
 بر شما و بر   بابل  پادشاه ، گفتند که  کرده  شما نبوت  برای  شما که و انبیای19 اید؟  انداخته زندان
   من  استدعای تمنا اینکه:  بشنو  پادشاه  آقایم  ای ن اآل پس20باشند؟   نخواهد آمد کجا می زمین  این

  ».  مبادا در آنجا بمیرم  نفرستی  پس  کاتب  یوناتان  خانه  مرا به  شود که نزد تو پذیرفته
   نانی و هر روز قرص.  بگذارند  زندان  ارمیا را در صحن  امر فرمود که  صدقیا پادشاه پس21  
  . ماند  زندان  ارمیا در صحن پس.  شد  از شهر تمام  نان  او دادند تا همه ه ب  خبازان از کوچه

  

 ملکیا   شلمیا و فشحور بن  بن  فشحور و یوکل  و جدلیا ابن  متان و شفطیا ابن38    

: گوید  می خداوند چنین« 2 : ، گفت  ساخته  را بدانها مخاطب  قوم  تمامی  ارمیا را شنیدند که سخنان
 رود   بیرون  نزد کلدانیان  و وبا خواهد مرد، اما هر که  شهر بماند از شمشیر و قحط  این در هر که

 شهر  این: گوید  می  چنینخداوند3.  خواهد ماند ، زنده  شده غنیمت او   برای  و جانش خواهد زیست
  ». را تسخیر خواهد نمود ، آن  شده  تسلیم  بابل  لشکر پادشاه  دست  به البته

   منوال  بدین  شود زیرا که  مرد کشته  این تمنا اینکه«:  گفتند  پادشاه  به  سروران  آن پس4  
کند   می  را سست  قوم  تمامی اند و دستهای  مانده  شهر باقی  در این  را که  جنگی  مردان دستهای
  طلبد بلکه  را نمی م قو  این  مرد سالمتی  این زیرا که. گوید  می  ایشان  به  سخنان  این  مثل چونکه

  ». را ضرر ایشان
   شما کاری  خالف  به  زیرا پادشاه  شما است  او در دست اینک«:   گفت صدقیا پادشاه5  

  ».تواند کرد نمی
 بود انداختند و   زندان  در صحن  ملک که  ملکیا ابن چال  او را در سیاه  ارمیا را گرفته پس6  

 .  فرو رفت  گل  بود و ارمیا به  گل  نبود لیکن  آب چال  سیاه د و در آن ریسمانها فرو هشتن ارمیا را به
   ارمیا را به  بود شنید که  پادشاه  و در خانه سرایان  از خواجه  یکی  که  عبدملک حبشی و چون7

و  آمد   بیرون  پادشاه  از خانه  عبدملک آنگاه8 ،) بود  نشسته ین بنیام  دروازه و به( انداختند  چال سیاه
 و او   کرده  نبی  ارمیای  به  در آنچه  مردان ، این  پادشاه  آقایم  ای که«9 : ، گفت  کرده  عرض  پادشاه به

 خواهد مرد،   از گرسنگی  هست  که اند و او در جایی  نموده  عمل اند، شریرانه  انداخته چال  سیاه را به
  ».  نیست  باقی  نان  در شهر هیچ زیرا که
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 خود بردار و   نفر از اینجا همراه سی«:  ، گفت  امر فرموده  حبشی  عبدملک  به  پادشاه سپ10  
 خود   را همراه  کسان  آن  عبدملک پس11 ». برآور چال  بمیرد از سیاه نکه از آ  را قبل  نبی ارمیای
   پوسیده های  و رقعه س مندر های  شد و از آنجا پارچه  داخل  از زیر خزانه  پادشاه  خانه ، به برداشته
  این«:   ارمیا گفت  به  حبشی و عبدملک12 .  نزد ارمیا فروهشت چال  سیاه ه،آنها را با ریسمانها ب گرفته
   چنینو ارمیا» . خود در زیر ریسمانها بگذار  را زیر بغل  پوسیده های  و رقعه  مندرس های پارچه
   ساکن  زندان  برآوردند و ارمیا در صحن چال و را از سیاه، ا  ارمیا را با ریسمانها کشیده پس13 .کرد
  .شد

 خداوند بود نزد خود   در خانه  که  سومی  مدخل  را به ، ارمیا نبی  فرستاده و صدقیا پادشاه14  
  ارمیا به15» . مدار  مخفی  چیزی ، از من سمپر  می  از تو مطلبی من«:   ارمیا گفت  به آورد و پادشاه

   مرا نخواهی  را پند دهم و اگر تو  کشت  مرا نخواهی  آیا هر آینه اگر تو را خبر دهم«:  تصدقیا گف
 را   جان  این  که  یهوه  حیات به «: ، گفت  خورده  ارمیا خفیه قسم  برای  صدقیا پادشاه آنگاه16 »شنید؟
 تو دارند   قصد جان  که ی کسان  این  دست  و تو را به  کشت  تو را نخواهم  که  ما آفرید قسم برای
  ». کرد  نخواهم تسلیم

اگر : گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  خدای یهوه«:   صدقیا گفت  ارمیا به پس17  
   سوخته  آتش  شهر به  خواهد ماند و این  تو زنده ، جان  روی  بیرون  بابل  پادشاه حقیقتا نزد سروران
   بیرون  بابل  پادشاه اما اگر نزد سروران18 . خواهید ماند  زنده ات نه خا هل تو و ا نخواهد شد بلکه

 خواهند سوزانید و تو از   آتش  را به  خواهد شد و آن  تسلیم  کلدانیان  دست  شهر به ، این نروی
  ».  رست  نخواهی  ایشان دست

،  ترسم اند می  شده دانیان کل  بطرف  که  از یهودیانی من«:   ارمیا گفت  به اما صدقیا پادشاه19  
تو را «:   گفت ارمیا در جواب20 ». نمایند  مرا تفضیح ، ایشان ده نمو  تسلیم  ایشان  دست مبادا مرا به

 تا تو را   نمایی  اطاعت گویم  تو می  به  خداوند را که  کالم  آنکه مستدعی.  نخواهند کرد تسلیم
   بر من خداوند  که  کالمی  ابا نمایی  رفتن ون اگر از بیراما21.  بماند  تو زنده  شود و جان خیریت
  اند، نزد سروران  مانده  یهودا باقی  پادشاه  در خانه  که  زنانی  تمامی اینک22 :  است  این  نموده کشف
  ، بر تو غالب  تو تو را اغوا نموده اصدقای:   خواهند گفت  خواهند شدو ایشان  برده  بیرون  بابل پادشاه

  و جمیع23. اند  برگشته  عقب  به  ایشان  است  فرو رفته  تو در لجن  پایهای  چونکه نآمدند و اآل
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   به ، بلکه  رست  نخواهی  ایشان  خواهند برد و تو از دست  بیرون  را نزد کلدانیان  و فرزندانت زنانت
  ». سوزانید ی خواه  آتش  شهر را به  شد و این  گرفتار خواهی  بابل  پادشاه دست

و 25.  مرد  نیابد و نخواهی  اطالع ن سخنا  از این زنهار کسی«:   ارمیا گفت  صدقیا به آنگاه24  
 مـا را  ، تـو را گوینـد تمنـا اینکه  و نـزد تو آمـده ام  با تـو گفتگـو کـرده  بشنونـد که اگر سـروران

  ی نـدار  را از ما مخفـی  و آن  دهی  اطـالع و گفـت تـ  به  پادشـاه  و آنچـه  گفتی  پادشاه  به از آنچه
   رسانیـدم  حضور پادشـاه  خود را به  عـرض من:  بگـو  ایشـان  به آنگاه26 ،  نرسانیم  قتل تا تـو را به
  ».  بـاز نفرستـد تـا در آنجـا نمیـرم  یوناتـان  خانـه تا مرا بـه

   که  سخنانی  این  همه  نمودند و او موافق ز او سؤال، ا  نزد ارمیا آمده  سروران  جمیع پس27  
   مطلب تادند چونکه با او باز ایس  گفتن  از سخن پس.  گفت  ایشان  بود به  او امر فرموده  به پادشاه
   اورشلیم  که  ماند؛ و هنگامی  اورشلیم  شدن  تا روز فتح  زندان و ارمیا در صحن28 . نشد فهمیده
  .آنجا بود شد، در  گرفته

  

   با تمامی  بابل  یهودا، نبوکدرصر پادشاه  صدقیاپادشاه  نهم  از سال  دهم در ماه39    

  زدهم یا  از سال  چهارم  ماه و در روز نهم2 . نمودند  را محاصره ، آن  آمده لشکر خود بر اورشلیم
 نشستند   وسطی ، در دروازه  شده  داخل  بابل  پادشاه  سروران و تمام3 . کردند صدقیا در شهر رخنه

   شرأصر رئیس  و نرجل  سرایان  خواجه  رئیس  نرجل شرأصر و سمجرنبو و سرسکیم یعنی
 را   این  جنگی  مردان  یهودا و تمامی  صدقیا پادشاه و چون4 .  بابل  پادشاه  و سایر سرداران مجوسیان

 از شهر   شب  دو حصار بود در وقت  در میان  که ای  از دروازه  شاه  باغ  راه ، به دیدند، فرار کرده
 اریحا  ، در عربه  نموده  را تعاقب  ایشان و لشکر کلدانیان5.   رفت  عربه  راه به)  پادشاه( رفتند و  بیرون

 آوردند  حمات  در زمین  ربله  به  بابل ، نزد نبوکدرصر پادشاه  صدقیا رسیدند و او را گرفتار کرده به
 رسانید و   قتل  به  در ربله  رویش  صدقیا را پیش  پسران  بابل و پادشاه6 . داد توی ف و او بر وی

،  ته زنجیرها بس  صدقیا را کور کرد و او را به و چشمان7 .  یهودا را کشت  شرفای  تمامی ل باب پادشاه
   اورشلیم هایند و حصار سوزانید  آتش  را به  قوم های  و خانه  پادشاه  خانه و کلدانیان8 . برد  بابل به

   بودند و خارجین  مانده  در شهر باقی  را که  قوم ، بقیه  جالدان  رئیس و نبوزردان9 . ساختند را منهدم
   نبوزردان لیکن10 . برد  اسیری  به  بابل بودند به   مانده  را که  قوم  بودند و بقیه  او شده  بطرف را که
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ها   و تاکستانها و مزرعه  یهودا واگذاشت  نداشتند در زمین  چیزی  که را  قوم  فقیران  جالدان رئیس
  . داد  ایشان  روز به در آن

او «12 : ، گفت موده امر فر  جالدان  رئیس  نبوزردان  ارمیا به  درباره  بابل و نبوکدرصر پادشاه11  
   بعمل  تو بگوید برایش به  هر چه   بلکه  مرسان  وی  به  اذیتی ، هیچ  شده  متوجه  او نیک را بگیر و به

   شرأصر رئیس  و نرجل  سرایان  خواجه  رئیس  و نبوشزبان  جالدان  رئیس  نبوزردان پس13 ».آور
   زندان ، ارمیا را از صحن  نموده و ارسال14 فرستادند   بابل  پادشاه  و سایر سروران مجوسیان

   در میان پس.  خود ببرد  خانه  سپردند تا او را به  شافان  بن  اخیقام  جدلْیا ابن برداشتند و او را به
  . شد  ساکن قوم

:  ، گفت  شده  نازل  بر وی خداوند  بود، کالم  محبوس  زندان  ارمیا هنوز در صحن و چون15  
: فرماید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه: ، بگو  کرده  را خطاب  حبشی برو و عبدملک«16

   روز در نظر تو واقع  و در آن  بخوبی  آورد و نه  بال وارد خواهم  شهر به  خود را بر این م کال اینک
   که  کسانی  دست  داد و به  خواهم  روز نجات  تو را در آن من: گوید  خداوند می لیکن17. خواهد شد

 داد و   خواهم  رهایی بته تو را ال گوید که  خداوند میزیرا18 . شد  نخواهی  تسلیم ترسی  می اناز ایش
 خواهد   غنیمت  تو برایت  جان  نمودی  توکل  بر من  که  جهت  از این  افتاد، بلکه  شمشیر نخواهی به
  ».شد
  

   رئیس  نبوزردان  شد بعد از آنکه ل خداوند بر ارمیا ناز  از جانب  که کالمی40    

   جالی  بابل  به  و یهودا که  اورشلیم  اسیران  تمامی  را از میان  داد و وی  رهایی  او را از رامه جالدان
 ارمیا را   جالدان و رئیس2 .  بود برگرفت  شده زنجیرها بسته   به  ایشان شدند و او در میان  می وطن
   برحسبو خداوند3 .  است  فرموده  مکان  این رباره بال را د  این  خدایت یهوه«:   را گفت ، وی گرفته
 او را   و سخن  ورزیده گناه خداوند   به  زیرا که.  است  نموده ، عمل  آورده  وقوع  را به  این خود کالم
   امروز تو را از زنجیرهایی  من  اینک و حال4 .  است  شما رسیده  به  واقعه ین ا اید پس  نگرفته گوش
 بیا و تو   بیایی  بابل  به ا من ب  پسند آید که  اگر در نظرت پس.  کنم  رها می  تو است  بر دستهای که

   میا و بدان ، پس  آیی  بابل  به  من  همراه  پسند نیاید که و اگر در نظرت.  شد  خواهم را نیکو متوجه
  ». آنجا برو  به  بروی  و پسند آید که  خوش  در نظرت  که  هر جایی  تو است  پیش  زمین  تمامی که
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   پادشاه  که  شافان  بن  اخیقام نزد جدلیا ابن«):   را گفت وی(ود  ب  او هنوز برنگشته  که و وقتی5  
   شو یا هر جایی  ساکن  قوم  برگرد و نزد او در میان  است  کرده  یهودا نصب  او را بر شهرهای بابل
رمیا و ا6 . داد و او را رها نمود  و هدیه  راه  او را توشه  جالدان  رئیس پس» .، برو  بروی خواهی  می که

   بودند، ساکن  مانده  باقی  در زمین  که  قومی ، نزد او در میان  آمده  مصْفه  به  اخیقام نزد جدلیا ابن
  .شد

   بابل  پادشاه  شنیدند که  ایشان  در صحرا بودند و مردان  لشکر که  سرداران  تمامی و چون7  
   بابل  به  را که  زمین  و فقیران  و اطفال ن و زنا  و مردان  کرده  نصب  را بر زمین  اخیقام جدلیا ابن

   بن  اسماعیل  آمدند یعنی  مصفه  نزد جدلیا به  ایشان آنگاه8 ،  است  او سپرده  بودند، به شده ن برده
 و یزنیا پسر   نطوفاتی  عیفای  و پسران  تنحومت  و سرایا ابن  قاریح  پسران  و یوناتان نتنیا و یوحانان

   قسم  ایشان  و کسان  ایشان  برای  شافان  بن  اخیقام و جدلیا ابن9 .  ایشان  و مردان ن ایشا کاتیمع
 را   بابل  شوید و پادشاه  ساکن در زمین.  مترسید  کلدانیان  به  نمودن از خدمت«:  ، گفت خورده
   شد تا به م خواه  ساکن  در مصفه  اینک و اما من10 . شما نیکو خواهد شد ایید و برای نم بندگی

، در   کرده  جمع  و روغن جات  و میوه  و شما شراب  نزد ما آیند حاضر شوم  که حضور کلدانیانی
  ». باشید اید ساکن  خود گرفته  برای  که  خود بگذارید و در شهرهایی ظروف
  یات و سایر وال  و در ادوم  بنیعمون  و در میان  در موآب  که  یهودیانی  تمامی و نیز چون11  

 را بر  فان شا  بن  اخیقام  و جدلیا ابن  از یهود را واگذاشته ای ، بقیه  بابل  پادشاه بودند شنیدند که
 کردند و   بودند مراجعت  شده  پراکنده  که  از هر جایی  یهودیان  جمیع آنگاه12 ،  است  گماشته ایشان

  . نمودند  جمع  بسیار و فراوان جات یوه و م  آمدند و شراب  مصفه  یهودا نزد جدلیا به  زمین به
   مصفه ودند نزد جدلیا به ب  در بیابان  که  لشکری  سرداران  و همه  قاریح  بن و یوحانان13  
   نتنیا را فرستاده  بن  اسماعیل عمون  بنی  پادشاه لیس بع  که دانی  می آیا هیچ«: فتندو او را گ14 آمدند،
 جدلیا را  قاریح   بن  یوحانان پس15 . را باور نکرد  ایشان  اخیقام ندلیا اباما ج»  تا تو را بکشد؟ است

   آگاه  و کسی یا را بکشم نتن بن   و اسماعیل  بروم  که  بده اذن«:  ، گفت  کرده خطاب خفیه  در مصفه
  د و بقیهن شو اند پراکنده  آمده  نزد تو فراهم  که  یهودیانی چرا او تو را بکشد و جمیع. نخواهد شد

   زیرا که  کار را مکن این«:   گفت  قاریح  بن  یوحانان  به  اخیقام اما جدلیا ابن16 » گردند؟  تلف یهودیان
 ». گویی  می  دروغ  اسماعیل درباره
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   از نسل  که  الیشاماع  نتنیا ابن  بن  اسماعیل  شد که  واقع  هفتم و در ماه41    

 آمدند   مصفه  به  اخیقام  نزد جدلیا ابن  نفر همراهش  و ده  پادشاه  رؤسای از  بود، با بعضی پادشاهان
 بودند   همراهش  نفر که  ده  نتنیا و آن  بن و اسماعیل2 . خوردند  نان  با هم جا در مصفهو آن

   زمین ومت حک  به  بابل  پادشاه  شمشیر زدند و او را که  را به  شافان  بن  اخیقام ، جدلیا ابن برخاسته
 بودند   با جدلیا در مصفه  او یعنی  همراه  را که  یهودیانی  تمامی و اسماعیل3 .  بود کشت  کرده نصب

  .  را کشت  جنگی  شدند و مردان  در آنجا یافت  را که و کلدانیانی
 نفر هشتاد5 بود،   نیافته  اطالع  از آن  بود و کسی  جدلیا را کشته  بعد از آنکه و در روز دوم4  
 و  وه و شیل ، از شکیم  هدایا و بخور با خود آورده  خراشیده  و بدن  دریده  و گریبان  تراشیده با ریش
 آمد   بیرون  از مصفه  ایشان  استقبال  نتنیا به  بن و اسماعیل6 .خداوند ببرند   خانه  آمدند تا به سامره

  و هنگامی7 ». بیایید  اخیقام نزد جدلیا ابن«:   رسید گفت  ایشان  به کرد و چون  می  گریه و در رفتن
،   را کشته ن بودند، ایشا  همراهش  که  نتنیا و کسانی  بن  شهر رسیدند، اسماعیل  میان  به  ایشان که

 زیرا  ما را مکش«:  گفتند  اسماعیل  به  نفر پیدا شدند که  ده  ایشان اما در میان8 . انداختند در حفره
، در   را واگذاشته  ایشان پس» .باشد  در صحرا می  و عسل  و جو و روغن  از گندم ای ه ما را ذخیر که

  .  نکشت  ایشان  برادران میان
   انداخته ، در آن  جدلیا کشته  سبب  به  را که  کسانی  همه  بدنهای  اسماعیل  که ای و حفره9  

 را  یا آن نتن  بن  بود و اسماعیل  ساخته اسرائیل  شا پادشاه بع  سبب  به  آسا پادشاه  که ست ا بود، همان
 و   پادشاه  بودند با دختران  در مصفه  را که  قوم  بقیه  تمامی  اسماعیل پس10 . پر کرد از کشتگان

   اخیقام  جدلیا ابن  به  جالدان  رئیس  نبوزردان  بودند که  مانده  باقی  در مصفه  که  کسانی جمیع
  عمون  تا نزد بنی رفت می،   را اسیر ساخته  نتنیا ایشان  بن  و اسماعیل ساخت بود، اسیر  سپرده
   بودند از تمامی  همراهش  که  لشکری  سرداران  و تمامی  قاریح  بن  یوحانان اما چون11 .بگذرد
   و به خود را برداشتند  کسان  جمیع آنگاه12  بود خبر یافتند، یا کرده نتن  بن  اسماعیل  که ای فتنه

.  یافتند  است  در جبعون  که رگ بز ، او را نزد دریاچه  شده  نتنیا روانه  بن  با اسماعیل قصد مقاتله
   لشکر را که  سرداران  و تمامی  قاریح  بن  بودند یوحانان  با اسماعیل  که  کسانی  جمیع و چون13
برد   می  اسیری  به  از مصفه سماعیل ا  که  کسانی و تمامی14 . شدند  بودند دیدند خوشحال راهشهم
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   نفر از دست  نتنیا با هشت  بن اما اسماعیل15 . آمدند  قاریح  بن  نزد یوحانان، برگشتند و روتافته
  .  رفت عمون  فرار کرد و نزد بنی یوحانان
 از  را که   قومی  بقیه  بودند، تمامی  همراهش  لشکر که  سرداران  با همه  قاریح  بن و یوحانان16  
،   بود بگرفت  داده  خالصی  اخیقام  جدلیا ابن  شدن  بعد از کشته  نتنیا از مصفه  بن  اسماعیل دست
   داده  خالصی  را در جبعون  ایشان  را که  سرایان  و خواجه  و اطفال  و زنان  دلیر جنگی  مردان یعنی
 مصر  تا بروند و به گرفتند   منزل  است ملح  نزد بیت  کمهام که ، در جیروت  رفته و ایشان17 بود؛

  یا جدلیا ابن نتن  بن عیل اسما ترسیدند، چونکه  می  از ایشان  زیرا که  کلدانیان  سبب به18 شوند،  داخل
  . بود  بود کشته  قرار داده  زمین  او را حاکم  بابل  پادشاه  را که اخیقام

  

   هوشعیا و تمامی  و یزنیا ابن  قاریح ن ب  لشکر و یوحانان  سرداران  تمامی پس42    

   ما نزد تو پذیرفته  التماس تمنا اینکه«:  گفتند  ارمیا نبی و به2  آمدند،  پیش  از خرد و بزرگ خلق
   ما قلیلی  زیرا که  نمایی  خود مسألت  خدای  نزد یهوه  بقیه  این  تمامی  جهت  ما و به  جهت شود و به

   باید برویم  که  راهی  ما را به  خدایت تا یهوه3. بیند  ما را می  چشمانت  چنانکه ایم  مانده از کثیر باقی
  ». نماید  اعالم  باید بکنیم  که  کاری و به

اید، نزد   گفته  من  به  آنچه  برحسب  من اینک.  شنیدم«:   گفت  ایشان  به  نبی  ارمیای پس4  
   خواهم  شما اطالع  شما بگوید به  خداوند در جواب ر چه نمود و ه  خواهم  شما مسألت  خدای یهوه

  ».  داشت  از شما باز نخواهم داد و چیزی
   تمامی  برحسب  باشد که  و امین  ما شاهد راست خداوند در میان«:  ارمیا گفتند  به ایشان5  
 بد،   نیکو باشد و خواه هخوا6 . نمود  خواهیم زد ما بفرستد عمل تو ن  واسطه  به  خدایت  یهوه  که کالمی
   خدای  یهوه  قول  نمود تا آنکه  خواهیم  اطاعت فرستیم  تو را نزد او می  خود را که  خدای  یهوه کالم

  ». بشود  ما سعادتمندی ، برای  نموده خود را اطاعت
 و   قاریح  بن  یوحانان پس8 . شد  بر ارمیا نازل خداوند  کالم  شد که  روز واقع و بعد از ده7  

  به9 ،  کرده  خطاب  و بزرگ ا از کوچک ر  قوم  بودند و تمامی  همراهش  لشکر که  سرداران همه
ور او  حض  شما را به  فرستادید تا دعای  شما مرا نزد وی  که  اسرائیل  خدای یهوه«:   گفت ایشان
  ، منهدم  شما را بنا نموده آنگاه بمانید،   زمین  در این الحقیقه اگر فی10: فرماید  می  چنین برسانم
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از 11 .  شدم  پشیمان یدم شما رسان  به  که  کند، زیرا از بالیی ، نخواهم  کرده  و غرس  ساخت نخواهم
   مباشید زیرا که گوید از او ترسان  خداوند می بلی.  مباشید  دارید ترسان  از او بیم  که  بابل پادشاه

   بر شما رحمت و من12 .  دهم  رهایی او  و شما را از دست  بخشم جات تا شما را ن  با شما هستم من
  اما اگر گویید که13 . بفرستد  پس  خودتان  زمین ا به نماید و شما ر  فرمود تا او بر شما لطف خواهم
   به  بلکه و بگویید نی14  نگیرید،  خود را گوش  خدای یهوه   ماند و اگر سخن  نخواهیم  زمین در این
   شنید و برای  دید و آواز کرنا نخواهیم  نخواهیم  در آنجا جنگ  زیرا که  رفت  مصر خواهیم زمین
 یهودا کالم   بقیه  ای  بنابراین  حال پس15  شد،  خواهیم  شد و در آنجا ساکن  نخواهیم  گرسنه نان

   مصر جازم  به  رفتن اگر به: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه: خداوند را بشنوید
 آنجا در  ترسید البته  می  از آن  که  شمشیری آنگاه16 شوید،  ، ساکن باشید و اگر در آنجا رفته می

   هستید، آنجا در مصر شما را خواهد دریافت  هراسان  از آن  که  شما خواهد رسید و قحطی مصر به
اند،   شده  در آنجا جازم  مصر و سکونت  به تن رف  برای  که  کسانی و جمیع17 .خواهید مردو در آنجا 

   باقی رسانم  می  بر ایشان  من  که  بالیی  از آن  از ایشان  و وبا خواهند مرد و احدی از شمشیر و قحط
: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه زیرا که18 .  نخواهد یافت اهد ماند و خالصینخو

 مجرد ورود شما   به  من  غضب  شد، همچنان  ریخته  اورشلیم  بر ساکنان  من  و غضب  خشم چنانکه
   و عار خواهید شد و این  و لعنت  و دهشت  خواهد شد و شما مورد نفرین  مصر بر شما ریخته به

 بدانید   مصر مروید، یقین گوید به  شما می یهودا خداوند به  بقیه ای19.  را دیگر نخواهید دید مکان
 خود   خدای  مرا نزد یهوه  دادید چونکه  را فریب زیرا خویشتن20 .  امروز شما را تهدید نمودم  من که

 ما   خدای  یهوه  هر آنچه  نما و ما را موافق  ما مسألت  خدای  ما نزد یهوه  برای ، گفتید که فرستاده
   قول  به  اما شما نه  ساختم امروز شما را مخبر پس21 . آورد  خواهیم  بعمل را بگوید، مخبر ساز و آن

  ن اآل پس22 . گرفتید تاد گوش نزد شما فرس  من  واسطه  به  که  چیزی  هیچ  به  خود و نه  خدای یهوه
 و وبا   شوید از شمشیر و قحط  ساکن خواهید بروید و در آن  می  که  شما در مکانی  بدانید که یقین

  ».خواهید مرد
  

   ایشان  خدای  یهوه  کالم ، تمامی  قوم  تمامی  به شد از گفتن   ارمیا فارغ و چون43    

  را،  سخنان  این  جمیع ود، یعنی ب  فرستاده  او نزد ایشان  واسطه  را به  آن  ایشان  خدای  یهوه را که
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: ند، گفت  کرده  متکبر، ارمیا را خطاب  مردان  و جمیع  قاریح  بن یا و یوحانان هوشع  عزریا ابن آنگاه2
  ا سکونت مصر مروید و در آنج  به  تا بگویی  است  ما تو را نفرستاده  خدای ، یهوه گویی  می تو دروغ«

،   نموده  تسلیم  کلدانیان  دست  تا ما را به  است  نیریا تو را بر ما برانگیخته  بن  باروک بلکه3 .منمایید
  ». ببرند  اسیری  به  بابل  ما را بکشند و به ایشان

   در زمین  را که خداوند  فرمان  قوم  لشکر و تمامی اران سرد  و همه  قاریح  بن و یوحانان4  
 از   یهودا را که  لشکر، بقیه  سرداران  و همه  قاریح  بن  یوحانان بلکه5 . ننمودند یهودا بمانند، اطاعت

   شده  یهودا ساکن ، در زمین  بودند برگشته  شده  آنها پراکنده  در میان  که هایی  امت  تمامی میان
   رئیس  نبوزردان  را که  کسانی  و همه  پادشاه  و دختران  و اطفال  و زنان  مردان یعنی6 بودند گرفتند،

   زمین و به7 . نیریا را  بن  و باروک  نبی ای بود و ارمی  سپرده  شافان  بن  اخیقام  جدلیا ابن ، به جالدان
  . آمدند حیس تحفن  نگرفتند و به  را گوشندخداو   قول مصر رفتند زیرا که

   دست  به  بزرگ سنگهای«9 : ، گفت  شده بر ارمیا نازل   در تحفنحیس خداوند  کالم پس8  
  ر تحفنحیس د  فرعون  خانه  نزد دروازه  که ای  یهودا در سعه خود بگیر و آنها را در نظر مردان

   من اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه  بگو که  ایشان و به10 .  بپوشان  با گچ است
   که  سنگهایی  او را بر این  و کرسی  گرفت  را خواهم  بابل  خود نبوکدرصر پادشاه ، بنده فرستاده
 مصر را خواهد  ، زمین و آمده11.  ود را بر آنها خواهد برافراشت خ  نهاد و او سایبان  خواهم پوشانیدم

   و آنانی  اسیری اند به  اسیری  مستوجب  را که  و آنانی  موت اند به  موت  مستوجب  را که  و آنانیزد
   مصر خواهم  خدایان های  در خانه و آتشی12). خواهد سپرد( شمشیر   شمشیرند به  مستوجب را که

   مصر ملبس  زمین  را به  خواهد برد و خویشتن  اسیری  و آنها را خواهد سوزانید و به افروخت
   بیرون  سالمتی  به سازد و از آنجا  خود ملبس  جامه  را به  خویشتن  که  شبانی  مثل خواهد ساخت
  های  و خانه  خواهد شکست  مصر است  در زمین  را که شمس  بیت و تمثالهای13 . خواهد رفت

  ». خواهد سوزانید  آتش  مصر را به خدایان
  

 و   بودند و در مجدل  مصر ساکن  در زمین  یهود که  تمامی ره دربا  که کالمی44    

   صبایوت یهوه«2 : ، گفت  شده  ارمیا نازل ند، به داشت  سکونت  فتروس  و زمین  و نوف تحفنحیس
 یهودا   شهرهای  و تمامی  بر اورشلیم  من  را که  بالیی شما تمامی: فرماید  می  چنین  اسرائیل خدای
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   شرارتی  سبب به3 ،  در آنها نیست  و ساکنی  است ه شد  امروز خراب  اینک دیدید که  وارد آوردم
   نه  غیر را که ، بخور سوزانیدند و خدایان  رفته  آوردند از اینکه  هیجان  مرا به  کردند و خشم که

 خود   بندگان یع جم و من4 . نمودند  بودید عبادت را شناخته شما آنها   پدران  شما و نه  و نه ایشان
   من  را که  رجاست  این ، گفتم  نموده  را ارسال ، ایشان  زود برخاسته  و صبح انبیا را نزد شما فرستادم

   خود را فرا نداشتند تا از شرارت  نشنیدند و گوش اما ایشان5.  نیاورید  بعمل  دارم  نفرت از آن
 و بر   ریخته  من  و غضب  خشم بنابراین6 .وزانند غیر بخور نس  خدایان رای نمایند و ب خود بازگشت

   گردیده  و ویران وز خراب امر  آنها مثل  گردید که  افروخته  اورشلیم های  یهودا و کوچه شهرهای
 را   عظیم  شرارت شما چرا این: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  خدای  یهوه  حال پس7 . است

   یهودا منقطع  از میان  و شیرخواره  و طفل  را از مرد و زن ورید تا خویشتنآ  خود وارد می بر جان
اید   رفته  سکونت  آنجا برای  به  مصر که  در زمین زیرا که8  نگذارید؟ ای  خود بقیه  از برایسازید و

 شما  تا منآورید   می  هیجان  خود به  دستهای  اعمال  مرا به ، خشم  غیر بخور سوزانیده  خدایان برای
   پدران آیا شرارت9 . و عار بشوید د لعنت مور  زمین های  امت  تمامی  و شما در میان  سازم را منقطع

   را که  خویش  زنان  خود و شرارت  و شرارت  ایشان  زنان  یهودا و شرارت  پادشاهان خود و شرارت
   نشده و تا امروز متواضع10 اید؟  کرده  آوردید، فراموش بعمل   اورشلیم های  یهودا و کوچه در زمین
،  ام  شما گذاشته  حضور پدران  حضور شما و به  به  که  من  و فرایض  شریعت اند و به  نگشته و ترسان
  .اند  نگردیده سالک

   خود را بر شما به  روی  من اینک: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه بنابراین«11  
 در   شدن  مصر و ساکن  به  رفتن  یهودا را که و بقیه12 .  کنم  یهودا را هالک  تا تمامی نمگردا بال می

   به و ایشان.  شوند  مصر هالک  در زمین  ایشان  تا جمیع  گرفت اند، خواهم  نموده آنجا را جزم
 مرد و مورد ، خواهند  شده  تلف  شمشیر و قحط  به  خواهند افتاد و از خرد و بزرگ شمشیر و قحط

   شوند به  مصر ساکن  در زمین  که  آنانی و به13 . و عار خواهند گردید  و لعنت شت و ده نفرین
 یهودا  و از بقیه14 .  رسانیدم  عقوبت  اورشلیم  به چنانکه.  رسانید  خواهم  و وبا عقوبت شمشیرو قحط

 نخواهد ماند   و باقی  نخواهد یافت ی خالص  پذیرند احدی ، در آنجا سکونت  مصر رفته  زمین  به که
.  نماید  در آنجا خواهند شد، مراجعت  شدن  و ساکن  برگشتن  مشتاق  ایشان  یهودا که  زمین تا به

  ». نخواهد کرد  مراجعت  غیر از ناجیان  از ایشان زیرا احدی
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سوزانند و   غیر بخور می  خدایان  برای  ایشان  زنان  بودند که  آگاه  که  مردانی  تمامی آنگاه15  
  ن ساک  مصر در فتروس  در زمین  که  کسانی  و تمامی  عظیم  حاضر بودند با گروهی  که  زنانی جمیع

   گوش  ما گفتی  خداوند به  اسم  به  که  کالمی ما تو را در این«16 : ارمیا گفتند بودند، در جواب
   نمود و برای  خواهیم  عمل  ما صادر شود البته ان از ده  که  هر چیزی  به بلکه17 .  گرفت نخواهیم

 ما و   خود ما و پدران  چنانکه  ریخت  او خواهیم  جهت  به  ریختنی ، هدیه  بخور سوزانیده  آسمان ملکه
 از   زمان  در آن زیرا که.  کردیم  می  اورشلیم های  یهودا و کوچه  ما در شهرهای  و سروران پادشاهان

   را برای  بخور سوزانیدن  که اما از زمانی18.  دیدیم  و بال را نمی بودیم می، سعادتمند   سیر شده نان
  ه و ب  چیز شدیم  همه ، محتاج  نمودیم  او ترک  جهت  را به  ریختنی  هدایای  و ریختن  آسمان ملکه

   و هدیه دیمسوزانی  بخور می  آسمان  ملکه  جهت  به و چون19 .  گردیدیم  هالک شمشیر و قحط
   و هدیه پختیم  او می  شبیه  قرصها به  خویش  شوهران اطالع ، آیا بی ریختیم  او می  برای ریختنی
  »؟ ریختیم  او می  جهت  به ریختنی
 بودند  داده را بدو   جواب  این  که  کسانی  و همه  و زنان  را از مردان  قوم  ارمیا تمامی پس20  
 شما و   و سروران  شما و پادشاهان  شما و پدران  را که آیا خداوند بخوری«21:  ، گفت  کرده خطاب
 خاطر او خطور  ا به و آی  سوزانیدند، بیاد نیاورده  اورشلیم های  یهودا و کوچه  در شهرهای  ملک اهل

،  بودید  آورده  بعمل  که  شما و رجاساتی  اعمال  شرارت  سبب بهخداوند   چنانکه22 ؟  است نکرده
،  دیده گر  و غیرمسکون  و لعنت  و مورد دهشت  شما ویران لهذا زمین.  نماید  تحمل دیگر نتوانست

   گوش خداوند قول ، به  ورزیده گناهخداوند    بخور سوزانیدید و به هچونک23 .  است  امروز شده چنانکه
 امروز بر شما   بال مثل  این  ننمودید، بنابراین  او سلوک  و شهادات  و فرایض  شریعت ندادید و به
  ».  است وارد شده

 هستید  مصر  در زمین  یهودا که  تمامی ای«:   گفت  زنان  جمیع  و به  قوم  تمامی و ارمیا به24  
 با   شما هم شما و زنان: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت یهوه25 ! خداوند را بشنوید کالم
   کردیم  را که گویید نذرهایی آورید و می  خود بجا می  با دستهای و همنمایید   می  خود تکلم دهان
 او   برای  ریختنی  سوزانید و هدایای  خواهیم  آسمان  ملکه  نمود و بخور برای  وفا خواهیم البته

  . خود را وفا خواهید نمود  خود را استوار خواهید کرد و نذرهای  نذرهای پس.   ریخت خواهیم
 خداوند  اینک.  خداوند را بشنوید  هستید، کالم  مصر ساکن  در زمین  یهودا که  تمامی  ای اینبنابر26 

 از یهود در   هیچکدام  دهان  بار دیگر به  من  اسم  که  خوردم  خود قسم  عظیم  اسم  به من: گوید می
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 بر   من اینک27.   قسم  خداوند یهوه  حیات به:   نخواهد شد و نخواهند گفت  مصر آورده  زمین تمامی
باشند   مصر می  در زمین  یهودا که  مردان  تا جمیع  نیکویی  به  بود و نه  خواهم  مراقب  بدی  به ایشان

  ، از زمین  یافته  از شمشیر رهایی  عدد قلیلی لیکن28 . شوند ، تمام  شده  هالک  و قحط شمشیر به
   آنجا در زمین  سکونت  جهت  به  یهودا که  بقیه و تمامی خواهند نمود   یهودا مراجعت  زمین مصر به

و خداوند 29 . استوار خواهد شد  و ایشان ز من ا  یک  کدام  کالم  که اند، خواهند دانست مصر رفته
   رسانید تا بدانید که  خواهم  شما عقوبت  در اینجا به  من  شما که  برای  عالمت  است این: گوید می

   فرعون  من اینک: گوید  می خداوند چنین30 . استوار خواهد شد  بدی  به لبته شما ا اره درب  من کالم
   خواهم  او دارند تسلیم  قصد جان  که  آنانی  دست  و به  دشمنانش  دست  مصر را به حفرع پادشاه

 او  د جان قص  که  بابل  نبوکدرصر پادشاه  دشمنش  دست  یهودا را به  صدقیا پادشاه چنانکه. کرد
  ».  نمودم ، تسلیم داشت می
  

   این  که ، هنگامی ، گفت  کرده  نیریا خطاب  بن  باروک  به  ارمیا نبی  که کالمی45    

  ای«2 :  یهودا در طومار نوشت ا پادشاه یوشی  بن  یهویاقیم  چهارم  ارمیا در سال  را از دهان سخنان
   بر درد منیرا خداوند ز  بر من  وای ای تو گفته3: فرماید می   تو چنین  به  اسرائیل  خدای ، یهوه باروک

   بگو، خداوند چنین او را چنین4.  یابم  نمی  و استراحت ام  شده  خسته  کشیدن از ناله.   است  افزوده غم
 را،  ین زم  این  تمامی  یعنی ام  نموده  غرس  و آنچه  ساخت  خواهم ، منهدم ام  بنا کرده آنچه: فرماید می

 منما زیرا   آنها را طلب؟ طلبی  می  خویشتن  برای  بزرگ و آیا تو چیزهای5 . کند  خواهم از ریشه
   را به  جانت  بروی  که اما در هر جایی.  رسانید  بشر بال خواهم  بر تمامی  من اینک: گوید  میخداوند
  ». بخشید  خواهم  غنیمت تو به

  

 مصر و لشکر  درباره2  شد؛ نازل  ارمیا  به ها که مت ا  درباره خداوند کالم46    

   را در سال  ایشان  بابل  بودند و نبوکدرصر پادشاه  در کرکمیش  نزد نهر فرات  نکو که فرعون
   جنگ  و سپر را حاضر کنید و برای مجن«3:  داد  یهودا شکست  یوشیا پادشاه  بن  یهویاقیم چهارم
 ها را نیزه.  خود بایستید  را بیارایید و سوار شوید و با خودهای اسبان   سواران ای4.  آیید نزدیک

 م و ششمپنجفصل چهل و/  ارمیا کتاب
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   عقب ، به  شده  هراسان  که بینم  را می چرا ایشان: گوید  میخداوند5 .ها را بپوشید  دهید و زره صیقل
  خوف  را کهنگرند، زی  نمی  عقب شوند و به  می ، بالکل منهزم  خرد شده  ایشان گردند و شجاعان برمی

 نهر  کنار  به  شمال بطرف.  نیابند  رهایی  فرار نکنند و زورآوران تیزروان6 .باشد  می از هر طرف
  مثل او   و آبهای  است  کرده  سیالن  مانند رود نیل  که  کیست این7 .افتند لغزند و می  می فرات

   نهرها متالطم  مثل  آبهایش و  است  کرده  سیالن مصر مانند رود نیل8گردد؟   می  متالطم نهرهایش
   خواهم  را هالک ساکنانش پوشانید و شهر و   را خواهم ، زمین  کرده  سیالن من: گوید ، می گشته
   و فوت  حبش  اهل ای.  بروند  بیرون ها تند بروید و شجاعان  ارابه ، برآیید و ای  اسبان ای9 . ساخت

 روز روز   آن زیرا که10 .کشید ا می ر گیرید و آن  را می ان کم  که  لودیان  هستید و ای  سپرداران که
،   کرده  شمشیر هالک پس.  بگیرد  خود انتقام  از دشمنان باشد که  می  صبایوت  خداوند یهوه انتقام

 نزد نهر  مال ش  در زمین  صبایوت زیرا خداوند یهوه. گردد  می  مست  ایشان شود و از خون سیر می
   به  زیاد را عبث درمانهای.  بگیر  و بلسان  جلعاد برآی  دختر مصر به  باکره ای11. رد دا  ذبحی فرات
   تو پر شده  از ناله شنوند و جهان  تو را می ها رسوایی امت12 .  نیست  تو عالج برای.  بری  میکار

  ».افتند  می  با هم لغزد و هر دو ایشان  می  بر شجاع  شجاع  زیرا که است
   مصر به  زمین  ساختن  و مغلوب  بابل  نبوکدرصر پادشاه  آمدن  خداوند درباره  که میکال13  

   اطالع حیستحفن و   نوف  نمایید و به  اعالم دل مج  مصر خبر دهید و به به«14 :  گفت ارمیا نبی
   کرده  را هالک  شمشیر مجاورانت  سازید زیرا که  را آماده بگویید برپا شوید و خویشتن. دهید
   را پراکنده ایشان توانند ایستاد؟ زیرا خداوند نمیشوند و   می  زیر افکنده  چرا به زورآورانت15.  است
برخیزید و از : گویند افتند، و می  بر یکدیگر می  و ایشان  است  را لغزانیده بسیاری16 .  است ساخته

 مصر را  ، پادشاه در آنجا فرعون17 . م برگردی  مولد خویش  زمین  به خود و  نزد قوم شمشیر بران
باشد،   می  صبایوت  او یهوه  نام  که پادشاه18.   است  داده  را از دست نامند و فرصت  می هالک
، نزد دریا خواهد  مل کوهها و مانند کر ابور، در میان ت  او مثل  که  قسم  خودم  حیات گوید به می
 خود مهیا ساز زیرا   را برای  وطن  جالی ، اسباب  هستی  ساکن) امنیت( در   دختر مصر که ای19. آمد
 اما   بسیار نیکو منظر است مصر گوساله20 .  است  گردیده  و غیرمسکون وخته و س  ویران  نوف که

  های  گوساله  مثل  او در میانش  مزد گرفته  به سپاهیان21 .آید آید و می  می  شمال  از طرف هالکت
   روز هالکت چونکه. ایستند کنند و نمی  فرار می ، با هم  نیز روتافته  ایشان زیرا که. شندبا  می پرواری
 آنها با  رود زیرا که  مار می  مثل  آن آوازه22.   است  رسیده  بر ایشان  ایشان  عقوبت  و وقت ایشان

 فصل چهل و ششم/  ارمیا کتاب
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  ا قطع او ر  جنگل ید کهگو خداوند می23 .آیند  بر او می  بران  چوب  مثلخرامند و با تبرها  می قوت
.  افزونند  و از حد شماره  از ملخها زیاده  ایشان زیرا که. باشد  می صی الیح خواهند نمود اگر چه

   خدای  صبایوت یهوه25.   است  گردیده  تسلیم  شمالی م قو  دست ، به  شده دختر مصر خجل24
   بر فرعون  یعنی  و پادشاهانش ر و خدایانش و مص  نو و فرعون  بر آمون  من اینک: گوید  می اسرائیل
   دست  را به  ایشان گوید که  میخداوند و26 . رسانید  خواهم  دارند، عقوبت ل توک  بر وی  که و آنانی
   بندگانش  دست  و به  بابل  نبوکدرصر پادشاه  دست  به  دارند، یعنی  ایشان  قصد جان  که آنانی
   یعقوب  من  بنده اما تو ای27 . خواهد شد  مسکون  سابق  ایام ل، مث ز آن کرد و بعد ا  خواهم تسلیم
   اسیری  تو را از زمین  دور و ذریت  تو را از جای  من  مشو زیرا اینک  هراسان  اسرائیل  و ای مترس
اهد  او را نخو  خواهد بود و کسی  و استراحت ، در امنیت  برگشته  داد و یعقوب  خواهم  نجات ایشان

   تمام  و اگر چه  با تو هستم  من  زیرا که  مترس  یعقوب  من  بنده ای: گوید و خداوند می28. ترسانید
   هالک  تو را بالکل  لیکن  سازم  هالک  بالکل ام  ساخته  آنها پراکنده  تو را در میان ها را که امت

  ».  گذاشت سزا نخواهم  تو را هرگز بی نمود و  خواهم  تأدیب  انصاف  تو را به بلکه.   ساخت نخواهم
  

   فرعون ه از آنک  شد قبل  نازل  برارمیا نبی  که  فلسطینیان  خداوند درباره کالم47    

   سیالن  نهری آید و مثل  برمی  آبها از شمال اینک«: گوید  می خداوند چنین2 . بسازد  را مغلوب غزه
 فریاد  و مردمان. گیرد  را درمی شهر و ساکنانش و   است  در آن  را با آنچه کند و زمین می

   و از غوغای  زورآورش  اسبان  سمهای از صدای3نمایند   می  ولوله  زمین  سکنه آورند و جمیع برمی
 اعتنا   خویش  فرزندان  خود به  دستهای  سستی  سبب  به و پدران.   چرخهایش  و شورش هایش ارابه
   را که ای کننده  هر نصرت آید که  می  فلسطینیان  جمیع  هالکت  برای ه ک  روزی  سبب به4 .کنند نمی
   جزیره  بقیه  یعنی لسطینیان خداوند فزیرا.   خواهد ساخت  منقطع صیدونماند از صور و   می باقی

   هالک  ایشان  وادی  و بقیه قلوناند و اش  مو گشته  بریده  غزه لاه5 .  خواهد ساخت کفتور را هالک
   نخواهی  آرام  کی  تا به شمشیر خداوند  ای آه6  خراشید؟  خود را خواهی  بدن  کی تا به.   است شده

 خداوند  ، با آنکه  بگیری  آرام توانی  می چگونه7 . شو  و آرام ، مستریح ود برگشته خ  غالف ؟ به گرفت
  »؟  است  نموده ا تعیین آنج  و تو را به  دریا مأمور فرموده  و بر ساحل قلوناش تو را بر
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 بر نبو زیرا  وای«: گوید  می  چنین  خدای اسرائیل  صبایوت ، یهوه  موآب درباره48    

   گشته  رسوا و منهدم جابو مس.   است  و گرفتار گردیده  خجل  تایم قریه.   است  شده  خراب که
  بیایید و او را منقطع.  کردند بد  تقدیرهای  وی  برای بون، در حش  شده  زایل فخر موآب2 . است
 . خواهد نمود  شمشیر تو را تعاقب شد و  خواهی  ساکت  مدمین تو نیز ای.  نباشد  تا دیگر قوم سازیم

 و   است  شکسته  بهم موآب4.   عظیم  و شکستگی هالکت. شود  می  مسموع  از حورونایم آواز ناله3
  آیند و از سرازیری  برمی  سخت  با گریه  فراز لوحیت  به زیرا که5 .ورندآ  او فریاد برمی صغیرهای
 خود را برهانید و  بگریزید و جانهای6. شود  می  شنیده  از دشمنان فتن یا  شکست  صدای حورونایم

   توکل  خویش  و گنجهای  اعمال  به  که  جهت زیرا از این7 . باشید  در بیابان عرعر  درخت مثل
 .  خواهند رفت  اسیری  به  با هم  و سرورانش  با کاهنان و کموش.  شد اهی تو نیز گرفتار خو نمودی

   فرمان  و برحسب  نخواهد یافت ی شهر خالص  شهرها خواهد آمد و هیچ  همه  به کننده و غارت8
 بدهید   موآب بالها به9 . خواهند گردید  هالک  همواری هل خواهند شد و ا  تلف  وادی  اهلخداوند
 کار   که  باد کسی ملعون10.  خواهد شد  و غیرمسکون  خراب ، بگریزد و شهرهایش  نمودهتا پرواز
 از  موآب11 . باز دارد  از خون شمشیر خود را  که  باد کسی  نماید و ملعون  عمل  را با غفلتخداوند
   و به نشده   ریخته  ظرف  به  و از ظرف  است  خود نشسته  و بر دردهای  بوده  خود مستریح طفولیت
 .  است  او تغییر نیافته خوشبویی و   است  در او مانده  طعمش  سبب از این.   است  نرفته اسیری

 او را بریزند و   که فرستم  می  ریزندگان  من آید که روزها می: گوید  خداوند  می  اینک بنابراین12
 خواهد شد   شرمنده  از کموش و موآب13.  خواهند نمود  را پاره ، مشکهایش  کرده  او را خالی ظروف
  گویید که  می چگونه14 .اند  شده  بود، شرمنده اد ایشان اعتم  که ئیل  از بیت  اسرائیل  خاندان چنانکه

 متصاعد  ، دود شهرهایش  شده  خراب موآب15؟  باشیم  می  جنگ  برای  قوی  و مردان ما شجاعان
 را  باشد این  می بایوت ص  او یهوه  نام  که پادشاه. آیند  فرود می  قتل  به اش  برگزیده شود و جوانان می
  ای17. آید تر می  تمام  هر چه  او بزودی  و بالی  است  نزدیک  موآب  هالکت رسیدن16 :گوید می

 و   قوت بگویید عصای.  گیرید  ماتم  وی دانید برای  او را می  نام  که  و همگانی  مجاورانش جمیع
 از   هستی ساکن)  در امنیت (  که  دختر دیبون ای18 !  است  شده  شکسته  چگونه یبایی ز چوبدستی

آورد و   می  بر تو هجوم  موآب کننده  غارت  زیرا که  بنشین  خشک  و در جای  خود فرود آی جالل
 و   کن  و نگاه ست بای  سر راه  به  هستی  در عروعیر ساکن  تو که ای19 .سازد  می  تو را منهدم های قلعه

 هشتمفصل چهل و/  ارمیا کتاب
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   یافته  شکست ، زیرا که  شده  خجل موآب20؟   است  شده  چه  و بگو که بپرس   و ناجیان از فراریان
  و داوری21 .  است  گشته  هالک  موآب یید که اخبار نما در ارنون.  و فریاد برآورید  ولوله  پس است

و 23 ، لتایم و نبو و بیتدب و بر دیبون22 ،فاعتبر حولون و یهصه و می.   است  رسیده بر زمین همواری
 بعید و قریب   شهرهای  و بر تمامی  و بصره و بر قریوت24 ،معون  و بیت جامول  و بیت  تایم بر قریه
  .  موآب زمین

  او را مست26 . است   شده  شکسته  و بازویش  بریده  موآب  شاخ گوید که خداوند می« 25  
  خورد و او نیز مضحکه  می  خود غوطه  در قی و موآب. نماید داوند تکبر می ضد خ سازید زیرا به

   که  حدی  شد به  یافت  دزدان  نبود؟ و آیا او در میان  تو مضحکه  برای آیا اسرائیل27 .خواهد شد
 شهرها را   موآب  ساکنان ای28 ؟ بانیدیجن  سر خود را می گفتی  می  او سخن  درباره  که هر وقت

   مغاره ا در کنار دهنه خود ر  آشیانه  باشید که ای  فاخته  شوید و مثل  ساکن ، در صخره  کرده کتر
.   او را شنیدیم  دل  و خیال و کبر و بلندی  تکبر او را و عظمت  و بسیاری غرور موآب29 .سازد می
. آید  برنمی  از آنها هیچ  او را که  و فخرهای  است  هیچ  که دانم  او را می خشم: گوید خداوند می30
  برای.  آورد  فریاد برخواهم  موآب  تمامی  جهت  کرد و به  خواهم  ولوله  موآب  برای بنابراین31

.   گریست  یعزیر خواهم  گریه  به  مو سبمه  تو ای برای32 . خواهد شد  گرفته  ماتم قیرحارس مردان
  کننده  غارت ها و انگورهایت ، بر میوه  یعزیر رسیده  دریاچه  بود و به  تو از دریا گذشته های شاخه
 را از   شد و شراب  برداشته  موآب  از بستانها و زمین  و ابتهاج شادی33 .  است  آورده هجوم

   شادمانی صدای.  پا نخواهد فشرد  به  شادمانی  صدای  آنها را به  و کسی  ساختم چرخشتها زایل
 و یاهص بلند کردند و از صوغر تا   آواز خود را تا العاله  فریاد حشبون به34 .  نیست  شادمانی صدای

  گوید من و خداوند می35 .  است  شده  نیز خرابه  نمریم ی آبها  شلیشیا، زیرا که  عجلت حورونایم
  سوزانند از موآب  خود بخور می  خدایان گذرانند و برای  می  بلند قربانی های  در مکان  را که آنانی

   جهت  به  من کند و دل  صدا می  نای  مثل  موآب  جهت  به  من لهذا دل36.  گردانید نابود خواهم
و هر 37.   است  شده  نمودند تلف  تحصیل  که  دولتی کند، چونکه  صدا می  نای  مثل  قیرحارس مردان
 .  است  هر کمر پالس و بر راشیده دستها خ  و همه  است  شده  تراشیده  و هر ریش  مو گشته سر بی

 را  گوید موآب  می زیرا  خداوند  است  ماتم هایش ه کوچ  و در جمیع  موآب بامهای  پشت بر همه38
   چگونه کنند؟ و موآب  می  ولوله  چگونه  و ایشان  شده  منهدم چگونه39 . ام  ناپسند شکسته  ظرف مثل
   شده  ترس  و باعث  خود مضحکه  مجاوران  جمیع  برای  موآب ؟ پس  است  داده  پشت  رسوایی به
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   را بر موآب ش خوی  پرواز خواهد کرد و بالهای  عقاب او مثل: گوید  می زیرا خداوند چنین40.  است
 روز   در آن  موآب  شجاعان ، و دل  تسخیرشده هایش  گرفتار و قلعه شهرهایش41 . خواهد نمود پهن
 نخواهد بود  ، دیگر قوم  شده  خراب و موآب42 .باشد خواهد شد   داشته  درد زه  که  زنی  دل مثل

   و دام حفره و   خوف  موآب  ساکن ای: گوید خداوند می43.   است  ضد خداوند تکبر نموده  به چونکه
  آید گرفتار دام بر  از حفره  خواهد افتاد و آنکه  بگریزد در حفره  از ترس آنکه44 .  تو است  روی پیش

   خواهم  بر موآب  یعنی ن را بر ایشا  ایشان  عقوبت  سال  که  است خداوند فرموده د، زیراخواهد ش
   و نار از میان بون از حش  آتش اند زیرا که  ایستاده  حشبون ، در سایه  شده تاب  بی فراریان45. آورد
   بر تو ای وای46.  را خواهد سوزانید انگیزان  سر فتنه  و فرق ، حدود موآب  آمده  بیرون حونسی

 گرفتار   وطن  جالی  به  و دخترانت  اسیری  به  پسرانت اند زیرا که  شده  هالک  کموش قوم!  موآب
  حکم.  آورد  را باز خواهم  موآب  آخر، اسیران  در ایام گوید که   خداوند می لیکن47 .اند گردیده
  ».  تا اینجاست  موآب درباره

  

 ندارد و آیا او   پسران آیا اسرائیل«: گوید  می  خداوند چنین، عمون  بنی درباره49    

 اند؟  شده  ساکن  او در شهرهایش  و قوم  آورده  تصرف  جاد را به  چرا ملکم ؟ پس  نیست را وارثی
 شنوانید و تل   خواهم عمون  بنی  را در ربه  جنگ  نعره آید که  می ایامی: گوید  خداوند میلهذا اینک2

   اسرائیل گوید که  میخداوند و.  خواهد شد  سوخته آتش   به  و دهاتش واهد گشت خ ویران
   شده  خراب  عای ، زیرا که  کن  ولوله  حشبون ای3 ». خواهد آورد  تصرف  را به خویش  متصرفان

یرا ز.  نمایید  گیرید و بر حصارها گردش ، ماتم  پوشیده  فریاد برآورید و پالس  ربه  دهات ای.  است
   دختر مرتد چرا از وادیها یعنی ای4. روند  می  اسیری  به  خود با هم  و سروران  با کاهنان  ملکم که

   کیست) گویی و می ( نمایی  می  خود توکل  خزاین  به  تو که ؟ ای نمایی  برومند خود فخر می وادیهای
 بر تو   خوف  مجاورانت  از جمیع من «:گوید  می  صبایوت  خداوند یهوه اینک5  تواند آمد؟  نزد من که

  د که نخواهد بو  خواهد شد و کسی  خود پراکنده  روی  از شما پیش  آورد و هر یکی خواهم
  ». آورد  را باز خواهم عمون  بنی  اسیران بعد از این: گوید  خداوند می لیکن6 . نماید  را جمع پراکندگان

؟ و آیا   نیست  در تیمان آیا دیگر حکمت«: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه  ادوم درباره7  
 بگریزید و   ددان  ساکنان ای8 ؟  است  نابود گردیده  ایشان کمت و ح  شده  زایل  از فهیمان مشورت
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   را بر او خواهم  وی قوبت ع  عیسو و زمان  بالی زیرا که.  شوید  ساکن  عمیق  در جایهای رو تافته
   در شب گذارند؟ و اگر دزدان ها را نمی  خوشه  نزد تو آیند، آیا بعضی اناگر انگورچین9 .آورد

 او را   مخفی  و جایهای  ساخته  عیسو را برهنه اما من10نمایند؟   نمی  غارت  قدر کفایت ، آیا به)آیند(
  هالک   و همسایگانش  او و برادران ذریت.  کرد  را نتواند پنهان  خویشتن  که ام  گردانیده مکشوف

   خواهم  نگاه  را زنده  ایشان  و من  کن  خود را ترک یتیمان11.   است  نابود گردیده اند و خودش شده
   ایشان  رسم  که  آنانی اینک: گوید  می چنین خداوندزیرا 12.  بنمایند  توکل  بر من زنانت  و بیوه داشت
 ماند  سزا نخواهی  ماند؟ بی سزا خواهی یا تو بی خواهند نوشید و آ  را بنوشند، البته  جام  این نبود که

 مورد   بصره  که خورم  می  قسم  خودم  ذات گوید به می  خداوندزیرا13.  نوشید  خواهی  البته بلکه
از 14 .  خواهد گشت  ابدی  خرابه رهایش شه  خواهد شد و جمیع  و لعنت  و عار و خرابی دهشت
 شوید و بر او  جمع): گوید می(،   شده ها فرستاده  نزد امت ولی رس  که  شنیدم  خداوند خبری جانب
   مردم یانها و در م  امت  تو را کوچکترین  من  هان زیرا که15 ! برخیزید  جنگ  آورید و برای ومهج

  ، هیبت ای  تلها را گرفته بلندی  و  هستی  ساکن  صخره  در شکافهای  که ای16 . گردانید خوار خواهم
 ، خداوند  خود را بلند بسازی  آشیانه اب عق  مثل اگر چه.   است  داده  تو را فریب بر دلتتو و تک

   که  حدی  به  خواهد گشت  تعجب  محل و ادوم17 . آورد تو را از آنجا فرود خواهم   من گوید که می
: گوید اوند میخد18 . صفیر خواهد زد  صدماتش  همه بب س ، به  عبور نماید متحیر شده  از آن هرکه
   در آنجا ساکن  کسی ، همچنان  است  شده  مجاور آنها واژگون  و شهرهای  و عموره  سدوم چنانکه

   به  اردن  شیر از طغیان  او مثل اینک19.  مأوا نخواهد گزید  در آن آدم  از بنی نخواهد شد و احدی
   آن و کیست.  راند  از آنجا خواهم ای  را در لحظه  وی  من  برخواهد آمد، زیرا که  منیع  مسکن آن

   محاکمه  مرا به  که  باشد و کیست  من  مثل  که ؟ زیرا کیست  بگمارم  او را بر آن  که ای برگزیده
  » تواند ایستاد؟  حضور من  به  که  شبانی  آن بیاورد و کیست

   درباره  او را که یرهای و تقد  است  نموده  ادوم  درباره  خداوند را که  مشورت بنابراین20  
   مسکن  را خواهند ربود و هر آینه  گله  صغیران  ایشان البته.  بشنوید  است  فرموده  تیمان ساکنان
 گردید و آواز   متزلزل  زمین  ایشان  افتادن از صدای21 .  خواهد ساخت  خراب  ایشان برای را  ایشان

  کند و بالهای ، پرواز می  برآمده  عقاب  او مثل اینک22 . شد  مسموع  بحر قلزم  تا به انفریاد ایش
   داشته  درد زه  که  زنی  دل  روز مثل  در آن  ادوم  شجاعان نماید و دل  می  پهن  را بر بصره خویش

  .باشد خواهد شد
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. اند  شده ، گداخته  خبر بد شنیده اند زیرا که  گردیده حمات و ارفاد خجل«:   دمشق درباره23  
 او را   و لرزه فرار نهاده ، روبه  شده  ضعیف دمشق24.  شود تواند آرام  و نمی  است  دریا اضطراببر

   شهر نامور و قریه چگونه25 .  است زاید گرفته  می  که  زنی  و دردها او را مثل آالم.   است درگرفته
 خواهند  هایش  او در کوچه نجوانا: گوید  می  صبایوت لهذا یهوه26 ؟  است  نشده  متروک  من ابتهاج

   دمشق  در حصارهای  آتش و من27 . خواهند شد  روز هالک  او در آن  جنگی  مردان افتاد و همه
  ». بنهدد را خواهد سوزانید  و قصرهای  افروخت خواهم

 ، خداوند  ساخت  آنها را مغلوب ل باب  نبوکدرصر پادشاه  حاصور که  قیدار و ممالک درباره28  
  های ها و گله خیمه29.  نمایید  را تاراج مشرق  آورید و بنی برخیزید و برقیدار هجوم«: گوید  می نچنی

 خواهند برد و بر   خویشتن  را برای  ایشان  و شتران  اسباب ها و تمامی پرده.   را خواهند گرفت ایشان
  ای.  تمامتر فرار نمایید هر چه   زودی بگریزید و به30 !  از هر طرف  خوف خواهند داد که ندا  ایشان
   به  بابل نبوکدرصر پادشاه: گوید خداوند میزیرا .  شوید  ساکن  عمیق جایهای حاصور در  ساکنان

 برخیزید   که  است خداوند  فرموده31.   است موده ن  شما تدبیری  خالف  و به  کرده ضد شما مشورتی
  بندها است  پشت ها و نه  دروازه  را نه ایشان.  آورید جوماند ه  ساکن  در امنیت  که  مطمئن و بر امت

   ایشان  مواشی  و کثرت  تاراج  ایشان  شتران گوید که  میخداوند32 .باشند  می  ساکن  تنهایی و به
   خواهم  هر باد پراکنده تراشند بسوی می  خود را  موی های  گوشه  را که  خواهد شد و آنانی غارت
   شغالها و ویرانه و حاصور مسکن33.  آورد  خواهم  ایشان  را از هر طرف  ایشان  و هالکت ساخت
 مأوا   در آن آدم  از بنی  نخواهد گردید و احدی  ساکن  در آن  کسی  که  حدی  خواهد شد به ابدی

  ».نخواهد گزید
   یهودا نازل ادشاهپ صدقیا   سلطنت  در ابتدای  بر ارمیا نبی  که  عیالم  خداوند درباره کالم34  

   را خواهم  ایشان  قوت  و مایه  عیالم  کمان  من اینک: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه«35 : ، گفت شده
   این  همه  را بسوی  وزانید و ایشان  خواهم  بر عیالم  آسمان و چهار باد را از چهار سمت36.  شکست

و 37 . نزد آنها نیایند  عیالم کندگان پرا  نباشد که  امتی  هیچ  که  حدی  به  ساخت  خواهم بادها پراکنده
   خواهم  دارند مشوش ان ایش  قصد جان  که  حضور آنانی  و به  ایشان  حضور دشمنان  را به  عیالم اهل

 آورد و   را وارد خواهم  خویش  خشم  حدت  بال یعنی  بر ایشان گوید که  میداوند خو.  ساخت
  من: گوید و خداوند می38 .  سازم  را بالکل هالک تا ایشان فرستاد   خواهم یشان ا شمشیر را در عقب

 فصل چهل و نهم/  ارمیا کتاب
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.   ساخت  را از آنجا نابود خواهم  و سروران  نمود و پادشاه  برپا خواهم  خود را در عیالم کرسی
  ». آورد  را باز خواهم  عیالم  آخر اسیران در ایام: گوید  می خداوند لیکن39
  

:   گفت  ارمیا نبی  واسطه  به ن کلدانیا  و زمین  بابل خداوند درباره   که کالمی50    
  بگویید که.  مدارید  نمایید و مخفی ، اعالم  برافراشته  نمایید، علمی ها اخبار و اعالم  امت در میان«2

  کسته ش  و بتهایش او رسوا  و اصنام  خرد شده مرودک.   است  گردیده  خجل ، و بیل  گرفتار شده بابل
   به  خواهد ساخت  را ویران آید و زمینش  بر او می  شمال  از طرف  امتی زیرا که3 ،  است گردیده
.  ، خواهند رفت  فرار کرده  بهایم  و هم  انسان  نخواهد شد و هم  ساکن  در آن  کسی  که حدی

  ایشان.  خواهند آمد دا با همیهو  و بنی اسرائیل  بنی  زمان  و در آن  ایام  در آن گوید که خداوند می4
   صهیون  خود را بسوی و رویهای5 . خود را خواهند طلبید  خدای هوه خواهند آمد و ی کنان گریه
 خداوند   نشود به  فراموش  که ی عهد ابد  بیایید و به  را خواهند پرسید و خواهند گفت  آن ، راه نهاده
  .  شویم ملصق

  ، بر کوهها آواره  کرده  را گمراه  ایشان  ایشان  بودند و شبانان دهش  گم  گوسفندان  من قوم«6  
 را   ایشان یافت  را می  ایشان هر که7 . کردند  خود را فراموش  آرامگاه،  تل رفته  به از کوه. ساختند

   و به  است  عدالت  مسکن  که  یهوه  به  زیرا که  نداریم  گناه گفتند که  می  ایشان خورد و دشمنان می
   بیرون  کلدانیان  فرار کنید و از زمین  بابل از میان8 . ورزیدند  بود، گناه  ایشان ران امید پد  که یهوه
 را از   عظیم های  امت  جمعیت  من زیرا اینک9 . روید راه   گله  روی  نر پیش و مانند بزهای. آیید
 خواهند  آرایی  صف  در برابر آن  و ایشان آورم  می  را بر بابل  و ایشان انگیزانم  برمی  شمال زمین

 از آنها   یکی  که کننده  جبار هالک  تیرهای  مثل  ایشان تیرهای.  گرفتار خواهد شد نمود و در آنوقت
  را  ایشان  خواهند شد و هر که  تاراج  کلدانیان گوید که  میخداوند10 .نگردد خواهد بود بر خالی
 و وجد کردید و   شادی  من  میراث کنندگان  غارت زیرا شما ای11 . شت نماید سیر خواهد گ غارت

.  زدید  زورآور شیهه  و خیز نمودید و مانند اسبان  کند، جست  را پایمال  خرمن  که ای مانند گوساله
  ها و بیابان  او مؤخر امت هان.  شما رسوا خواهد گردید  خواهد شد و والده مادر شما بسیار خجل12

   بالکل ویران  نخواهد شد بلکه  خداوند مسکون خشم  سبب به13 . خواهد شد  و عربه  خشک ینو زم
 . صفیر خواهد زد  بالیایش  تمام  جهت ، به  عبور نماید متحیر شده  از بابل و هر که.  خواهد گشت

 فصل پنجاهم/  ارمیا کتاب
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   دریغ بیندازید وتیرها بر او.  نمایید آرایی  صف  از هر طرف  در برابر بابل داران  کمان  جمیع ای14
   را تسلیم  خویشتن  زنید چونکه  بر او نعره از هر طرف15.   است  ورزیده  گناه خداوند منمایید زیرا به

.  است خداوند   انتقام  این  زیرا که  است  شده  منهدم  و دیوارهایش  افتاده حصارهایش.   است نموده
،  و از بابل16.  نمایید  با او عمل  همچنان  است  نموده ل او عم  که  بگیرید و بطوری  از او انتقام پس

   شمشیر برنده و از ترس.  سازید برند منقطع  درو بکار می  را در زمان  داس  را که  و آنانی برزگران
  . بگریزد  خویش  زمین  به  نماید و هر کس  خود توجه  قوم  بسوی هرکس
 آشور او را   پادشاه اول.  کردند  او را تعاقب شیران. ید گرد  گوسفند، پراکنده  مثل اسرائیل«17  

   صبایوت  یهوه بنابراین18» . او را خرد کرد  استخوانهای ل باب  نبوکدرصر پادشاه خورد و آخر این
 رسانید   خواهم  او عقوبت  و بر زمین  بابل  بر پادشاه  من اینک«: گوید  می  چنین  اسرائیل خدای
 آورد و در   باز خواهم  خودش  مرتع  را به و اسرائیل19.   رسانیدم  آشور عقوبت اه بر پادش چنانکه
 خداوند20.  او سیر خواهد شد  و جلعاد جان  افرایم  خواهد چرید و بر کوهستان  و باشان کرمل
   و نخواهد بود و گناه  را خواهند جست  اسرائیل  عصیان  زمان  و در آن  ایام  در آن گوید که می

  . آمرزید  خواهم گذارم  می  باقی  را که یهودا را اما پیدا نخواهد شد، زیرا آنانی
   و ایشان بکش: گوید خداوند می.  فقود  و بر ساکنان  بر آن  یعنی  برآی  مراتایم بر زمین«21   

 و  گآواز جن22 . نما  عمل  تو را امر فرمایم ن م  هر آنچه  و موافق  کن ، بالکل هالک  نموده را تعاقب
   در میان  و بابل  شده  و شکسته  بریده  چگونه  جهان  تمام کوپال23 .  است  در زمین  عظیم شکست

  ، اطالع  و تو نیز گرفتار شده  گستردم  تو دام  از برای  بابل ای24 .  است  گردیده  ویران ها چگونه امت
 خود  خانه خداوند اسلحه25 .  نمودی داوند مخاصمه با خ ونکه چ ای ، تسخیر گشته  شده یافت.  نداری

  لدانیان ک  با زمین  صبایوت زیرا خداوند یهوه.   است  آورده  را بیرون  خویش  خشم ، اسلحه را گشوده
   انباشته های  توده  او را بگشایید، او را مثل  بیایید و انبارهای  اطراف بر او از همه26 . دارد کاری

. ، بکشید  فرود آورده خانه  سالخ  را به  گاوانش همه27 . نماند  از او باقی ازید و چیزی س بالکل هالک
 و  آواز فراریان28 .  است  رسیده  ایشان بت عقو  و زمان  ایشان  یوم زیرا که!   بر ایشان وای

   او در صهیون  هیکل  ما و انتقام  خدای  یهوه  از انتقام شود که  می  مسموع  بابل  از زمین یافتگان نجات
کنید، در   می  را زه  کمان  که  همگانی ای.  کنید  جمع  ضد بابل  را به تیراندازان29 .نمایند اخبار می

 هر  دهید و مطابق  او را جزا  اعمالش  نیابد و بر وفق  رهایی  اردو زنید تا احدی برابر او از هر طرف
   تکبر نموده  اسرائیل دوس ضد ق  و به ضد خداوند  به را کهزی. نمایید   او عمل  به  است  کرده آنچه
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  اش  جنگی  مردان  خواهند افتاد و جمیع هایش  در کوچه  جوانانش گوید که خداوند میلهذا 30 . است
  . خواهند شد  روز هالک در آن

 تو و  یوم  زیرا که.   بر ضد تو هستم  متکبر من ای: گوید  می  صبایوت  خداوند یهوه اینک«31  
 او را  ، خواهد افتاد و کسی  خورده  متکبر لغزش و آن32 .  است  رسیده  برسانم  تو عقوبت  به  که زمانی

 .را خواهد سوزانید آنها   حوالی  تمامی  که  افروخت  خواهم  در شهرهایش نخواهد برخیزانید و آتش
   ایشان  که  آنانی  شدند و همه  مظلوم  با همیهودا  و بنی اسرائیل بنی: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه33

   ایشان اما ولی34 .دنماین  ابا می  ایشان دارند و از رها کردن  می  نگاه  را محکم را اسیر کردند ایشان
 را   خواهد داد و زمین  انجام  را البته  ایشان  و دعوی باشد زورآور است  می  صبایوت  او یهوه  اسم که

 بر  شمشیری: گوید خداوند می35 .  خواهد ساخت آرام  را بی  بابل  بخشید و ساکنان خواهد آرامی
   و احمق  است  بر کاذبان شمشیری36 . و حکیمانش   و سرورانش  بابل  و بر ساکنان  است کلدانیان

 و بر   بر اسبانش شمشیری37.  خواهند شد  و مشوش  است  بر جباران شمشیری. خواهند گردید
.  خواهند شد  زنان  هستند و مثل  در میانش که  مخلوق مختلف شد و بر تمامیبا  می هایش ارابه

  باشد و خشک  می  بر آبهایش خشکسالی38 .خواهد شد   و غارت  است هایش  بر خزانه شمشیری
  .اند  شده  دیوانه  و بر اصنام  بتها است  زمین  آن خواهد شد زیرا که

 خواهد   سکونت  در آن  خواهند شد و شترمرغ  ساکن را با گرگان صح  وحوش بنابراین39  
 ». معمور نخواهد گردید  بعد نسل نخواهد شد و نسال  ابد مسکون  تا به  و بعد از آن داشت

، همچنان   ساخت ر آنها را واژگون مجاو  و شهرهای  و عموره  خدا سدوم چنانکه«: گوید خداوند می40
   از طرف  قومی اینک41.  مأوا نخواهد گزید  در آن آدم  از بنی  شد و احدی نخواهد  آنجا ساکنکسی
  ایشان42 . خواهند شد  برانگیخته  جهان ایه  بسیار از کرانه  و پادشاهان  عظیم آیند و امتی  می شمال
   مثل آواز ایشان.  نخواهند نمود  هستند و ترحم پیشه  ستم ایشان.   خواهند گرفت  و نیزه کمان

  آرایی  صف  جنگی ن مردا  مثل  دختر بابل ، در برابر تو ای  سوار شده  و بر اسبان  دریا است شورش
   و درد او را مثل و الم.  گردید  سست  را شنید و دستهایش  ایشان  آوازه  بابل پادشاه43 .خواهند نمود

 برخواهد   منیع  مسکن  آن  به  اردن  شیر از طغیان  او مثل اینک44 .  است زاید در گرفته  می  که نیز
   او را بر آن  که ای  برگزیده  آن و کیست.  راند  از آنجا خواهم ای  را در لحظه  ایشان  من آمد زیرا که

  ه ک  شبانی  آن  بیاورد و کیست  محاکمه  مرا به  که  باشد و کیست  من  مثل  که ؟ زیرا کیست بگمارم
 و   است  نموده  بابل  درباره  را که خداوند  مشورت بنابراین45 »د؟ تواند ایستا  حضور من به
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 را خواهند   گله  صغیران  ایشان البته.  بشنوید  است  فرموده  کلدانیان  زمین  درباره  او را که تقدیرهای
  ین زم  تسخیر بابل از صدای46 .  خواهد ساخت  خراب  ایشان برای را   ایشان  مسکن ربود و هر آینه

  . گردید ها مسموع  امت  در میان  شد و آواز آن متزلزل
  

   وسط  و بر ساکنان  بر بابل  من اینک« :گوید  می اوند چنینخد51    

 را   فرستاد و آن  خواهم کوبان  خرمن  بر بابل و من2 . انگیزانم  برمی  مهلک  بادی نمکنندگا مقاومت
  ا از هر طرف ر  در روز بال آن  ایشان  زیرا که ند ساخت خواه  را خالی  آن خواهند کوبید و زمین

باشد، تیر خود را   مفتخر می  خویش  زره  به تیرانداز بر تیرانداز و بر آنکه3 . خواهند کرد احاطه
 بر  و ایشان4 . سازید  را بالکل هالک  لشکر آن  تمام  منمایید بلکه  ترحم  آن و بر جوانان. بیندازد
   و یهودا از خدای  اسرائیل زیرا که5 . خواهند افتاد  مجروح هایش کوچه و در   مقتول ن کلدانیا زمین

  رائیل اس  قدوس  به  که  از گناهی  ایشان  زمین  نخواهند شد، اگر چه  متروک  صبایوت  یهوه خویش
   آن دا در گناه خود را برهاند مبا  جان  بگریزید و هر کس  بابل از میان6 .  است اند پر شده ورزیده
 در  بابل7 . خواهد رسانید  آن  به  و او مکافات   خداوند  است  انتقام  زمان  این زیرا که.  شوید هالک
، و از   نوشیده ها از شرابش امت. سازد  می  را مست  جهان  تمام  که  است  طالیی  جام خداوند دست
   ولوله  آن  برای  است  شده  و شکسته  افتاده ناگهان   به بابل8 .اند  گردیده ها دیوانه  امت جهت  این

 اما شفا   نمودیم  را معالجه بابل9 .ید شفا یابد شا  بگیرید که  آن  جراحت  جهت  به بلسان. نمایید
   به  آن  داوری  زیرا که  خود برویم  زمین  از ما به  کنید و هر کدام  را ترک  آن پس.  نپذیرفت

  پس.   خواهد ساخت  ما را مکشوف  عدالتخداوند10 .  است  بلند شده  افالک  به و هآسمانها رسید
  تیرها را تیز کنید و سپرها را به11.   اخبار نماییم  را در صهیون  خویش  خدای  یهوه بیایید و اعمال

 تا   است  ضد بابل  و فکر او به  است  را برانگیخته  مادیان  پادشاهان  گیرید زیرا خداوند روح دست
،   بابل بر حصارهای12 .باشد  او می  هیکل  و انتقام خداوند  انتقام  این زیرا که.  سازد  را هالک آن

 زیرا خداوند.  بگذارید رار دهید و کمین ق ، کشیکچیان  نموده  را نیکو حراست علمها برافرازید و آن
   بر آبهای  که ای13 .  است  آورده  عمل  به ه گفت بل با  ساکنان  درباره  را که  آنچه  و هم قصد نموده

   صبایوت یهوه14 !  است  تو رسیده  طمع و و نهایت ت عاقبت!  باشی  و از گنجها معمور می بسیار ساکنی
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   و بر تو گلبانگ  ساخت  پر خواهم  ملخ  مثل  تو را از مردمان  من  که  است  خورده  خود قسم  ذات به
  .خواهند زد

و .  استوار نمود  خویش  حکمت  را به  مسکون  و ربع  خود ساخت  قوت  را به زمیناو «15  
ابرها . آید  پدید می  آبها در آسمان دهد غوغای  آواز می چون16.  خود گسترانید  عقل آسمانها را به

 .آورد  می ن خود بیرو های  خزانهسازد و باد را از  می  باران آورد و برقها برای  برمی  زمین از اقصای
  زیرا که.  خواهد شد سازد خجل  می  تمثالی  ندارند و هر که اند و معرفت  وحشی  مردمان جمیع17
در . باشد  می  و کار مسخره آنها باطل18 .  نیست  نفس  هیچ  و در آن  است  او دروغ  شده  ریخته بت

. باشد  آنها نمی  مثل  است  یعقوب  نصیب او که19 . خواهند شد آیند تلف  می محاکمه   به  که روزی
   او یهوه  و اسم  است  وی  میراث عصای)  اسرائیل( و   است  موجودات  همه  او سازنده زیرا که
  .باشد  می صبایوت
 و از   ساخت ها را خرد خواهم  از تو امت پس.   هستی  جنگ  و اسلحه  کوپال  من تو برای«20  

 و   و از تو ارابه  ساخت  را خرد خواهم سوارش  و و از تو اسب21 .د نمو  خواهم  را هالک تو ممالک
 را   و از تو پیر و طفل  ساخت  را خرد خواهم و از تو مرد و زن22 . ساخت   را خرد خواهم سوارش

 را  اش  و گله و از تو شبان23 .  ساخت  را خرد خواهم  و دوشیزه  و از تو جوان  ساخت خرد خواهم
 را   و والیان و از تو حاکمان.   ساخت  را خرد خواهم  و گاوانش و از تو خیشران.  ساخت  خرد خواهم
   بدی  تمامی  جزای  کلدانیان  زمین  سکنه  و جمیع  بابل به: گوید می و خداوند24 .  ساخت خرد خواهم

   کوه ای: گوید ی م خداوند اینک25 . رسانید اند، در نظر شما خواهم  کرده  صهیون  به  ایشان را که
،   خود را بر تو بلند کرده و دست!   ضد تو هستم  به  من سازی  می  را خراب  جهان  تمامی  که مخرب

   به و از تو سنگی26 !  ساخت  خواهم  شده  سوخته  کوه غلطانید و تو را ها خواهم  صخره تو را از روی
   ابدی  تو خرابی گوید که  می خداوند ، بلکه فتاد نخواهند گر بنی  جهت  به  یا سنگی  سر زاویه جهت
  . شد خواهی

 ضد او حاضر  ها را به امت. ها بنوازید  امت  برافرازید و کرنا در میان علمها در زمین«27  
 نمایید و   نصب  ضد وی  به سرداران.  کنید  جمع کناز را بر وی و منی و اش  آرارات زید و ممالکسا
 و   مادیان پادشاهان.  مهیا سازید  ضد وی ها را به امت28 . مودار برآورید  ملخ  را مثل اناسب

 خواهد  ناک و درد  متزلزل و جهان29.  او را  سلطنت  زمین  اهل  و تمامی  والیانش  و جمیع حاکمانش
   و غیرمسکون  را ویران  بابل ماند تا زمین  می  ثابت  ضد بابل  به خداوند  فکرهای زیرا که. شد
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  نشینند و جبروت  می  خویش دارند و در مالذهای  برمی  دست  از جنگ  بابل و شجاعان30 .گرداند
 .  است  شده  شکسته بندهایش  پشت و  سوخته اند و مسکنهایش  گشته  زن ، مثل  شده  زایل ایشان

 از هر   شهرش  را خبر دهد که  بابل  خواهد دوید تا پادشاه  برابر پیک قاصد برابر قاصد و پیک31
   مضطرب  جنگی  سوختند و مردان  آتش ها را به معبرها گرفتار شد و نی32.  شد  گرفته طرف

  .گردیدند
   در وقت  خرمن  مثل دختر بابل: گوید  می  چنین  اسرائیل  خدای  صبایوت  یهوه زیرا که«33  

   بابل نبوکدرصر پادشاه34 .ید درو بدو خواهد رس  وقت زمانی   و بعد از اندک  است  شده کوبیدنش
 خود را از  ، شکم  اژدها مرا بلعیده  مثل  ساخته  خالی  و مرا ظرف  است  کرده  و تلف مرا خورده

 و   بر من  که  ظلمی  خواهد گفت  صهیون و ساکنه35 .  است  و مرا مطرود نموده  کرده پر  من نفایس
   کلدانیان  زمین کنان بر سا  من خون:   خواهد گفت یمو اورشل.  فرود شود  بر بابل  شده بر جسد من

   رسانید و انتقام  خواهم  انجام  تو را به  دعوی  من اینک: گوید  می  چنین خداوند ابراینبن36 .وارد آید
 تلها و   به و بابل37 . خشکانید  را خواهم اش ، چشمه ه ساخت  کشید و نهر او را خشک تو را خواهم

  مثل38.  نخواهد شد  ساکن  در آن ، احدی  شده  مبدل  و مسخره  دهشت ا و محل شغاله مسکن
  هنگامی: گوید  خداوند میو39 . خواهند زد  نعره انند شیربچگان خواهند کرد و م  غرش  با هم شیران

   خواب ، به  تا وجد نموده  ساخت  خواهم  را مست ، ایشان  برپا کرده  بزمی  ایشان  شوند برای  گرم که
 فرود   مسلخ نر به  ها و قوچها و بزهای  بره  را مثل و ایشان40 . بیدار نشوند  از آن بخوابند که  دایمی
   بابل چگونه!   است  تسخیر گردیده  جهان  و افتخار تمامی  گرفتار شده  شیشک چگونه41 . آورد خواهم

 مستور   امواجش رت کث  به  و آن  برآمده دریا بر بابل42 !  است  گشته  دهشت ها محل  امت در میان
   انسانی  که زمینی.   گشته  مبدل  و بیابان  خشک  زمین ، به  شده  خراب شهرهایش43 .  است گردیده
 داد و   سزا خواهم  را در بابل  بیل و من44 . گذر نکند  از آن آدم  از بنی ی نشود و احد  ساکن در آن
 نخواهند   آن  زیارت ها بار دیگر به و امت.  آورد  خواهم  بیرون  از دهانش  است  بلعیده  را که آنچه
  . خواهد افتاد  و حصار بابل رفت

خداوند    خشم  خود را از حدت  جان  آیید و هر کدام  بیرون  از میانش  من  قوم ای«45  
   درآن زیرا که. مترسید شود   مسموع  در زمین  که ای  نکند و از آوازه  شما ضعف و دل46 .برهانید

 خواهد شد و   ظلم و در زمین.  دیگر ای  آوازه  بعد از آن  خواهد شد و در سال  شنیده ای  آوازه سال
   خواهم  عقوبت  بابل  بتهای  به آید که  می  ایامی  اینک بنابراین47 ).خواهد برآمد (  ضد حاکم  به کمحا
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اما 48 . خواهند افتاد  در میانش توالنش مق و جمیع خواهد شد   خجل  زمینش رسانید و تمامی
  گوید که  میخداوند زیرا.  خواهند نمود  ترنم  بابل در آنها باشد بر  و هر چه آسمانها و زمین

   اسرائیل  مقتوالن  افتادن  باعث  بابل چنانکه49 . بر او خواهند آمد  شمال از طرف  کنندگان غارت
 از شمشیر رستگار   که  کسانی ای50.  خواهند افتاد  دربابل  جهان ی تمام ن مقتوال ، همچنین  است شده
 خاطر خود   را به  دور متذکر شوید و اورشلیم  خداوند را از جای منمایید و بروید و توقفاید  شده

  ».آورید
  زیرا که.   است  ما را پوشانیده  چهره  و رسوایی  عار را شنیدیم  زانرو که ایم  گشته ما خجل51  
آید   می  ایامی اینک«: گوید  خداوند می بنابراین52. اند  شده  خداوند داخل  خانه  مقدسهای  به غریبان

  اگر چه53 . خواهند کرد  ناله  مجروحان ینش زم  رسانید و در تمامی  خواهم  عقوبت  بتهایش  به که
  خداوند کن نماید، لی  را حصین  خویش  قوت  بلندی  را برافرازد و اگر چه  خویشتن  آسمان  تا به بابل
آید و آواز   می  غوغا از بابل صدای54 . بر او خواهند آمد  من  از جانب کنندگان غارت: گوید می
   را از میان  عظیم نماید و صدای  می  را تاراج  بابلزیرا خداوند55 .  کلدانیان  از زمین  عظیمی کستش
   شنیده  آواز ایشان داینماید و ص  می  بسیار شورش  آبهای  مثل یشان ا کند و امواج  نابود می آن
  ، کمانهای  گرفتار شده آید و جبارانش  برمی کننده  غارت  بر بابل  یعنی  بر آن زیرا که56 .شود می

  و پادشاه57 . خواهد رسانید  مکافات  و البته  است  مجازات  خدای  یهوه چونکه. شود  می  شکسته ایشان
   و جبارانش  و والیان  و حاکمان  و حکیمان  سروران  من گوید که  می  است  صبایوت  او یهوه  اسم که

   صبایوت یهوه58 . بیدار نشوند، خواهند خوابید آن از   که  دایمی  خواب  و به  ساخت  خواهم را مست
   آتش  به  بلندش های  دروازه خواهد شد و  بالکل سرنگون  بابل  وسیع  حصارهای گوید که  می چنین

   آتش  جهت  به  خواهند کشید و قبایل  مشقت  بطالت  جهت ها به  خواهد گردید و امت سوخته
  ». خواهند کرد  را خسته خویشتن
 او با صدقیا   که  محسیا مرا فرمود هنگامی  نیریا ابن  سرایا ابن  به  ارمیا نبی  که کالمی59  
و ارمیا 60 . بود  دستگاه و سرایا رئیس.  ترف  می  بابل  به  وی  سلطنت  چهارم  یهودا در سال پادشاه
   درباره  که را  سخنانی  این  تمامی  یعنی  نوشت  بیاید در طوماری بایست  می  بر بابل  بال را که تمام
   این  و تمامی ببین  ، آنگاه  شوی  داخل  بابل  به چون«:   سرایا گفت و ارمیا به61 .  است  مکتوب بابل

   خواهی  را هالک  آن  که ای  فرموده  مکان  این  تو دربارهد خداون ای: و بگو62 . را بخوان  سخنان
 . خواهد شد  ابدی  خرابه ود بلکه نش  ساکن  در آن  یا از بهایم  از انسان  احدی  که  حدی  به ساخت
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و 64 . بینداز  فرات  میان  را به  آن ببند و  آن  به ی، سنگ  شدی  طومار فارغ  این  از خواندن و چون63
 خواهد گردید و دیگر برپا  ، غرق آورم  بر او وارد می  من  که  بالیی  سبب  به  بابل بگو همچنین

  ». خواهند شد  خسته نخواهد شد و ایشان
  .  ارمیا است تا اینجا سخنان  

  

   در اورشلیم  سال  نمود و یازده  آغاز سلطنت  بود که  و یکساله صدقیا بیست52    

ناپسند بود   در نظر خداوند و آنچه2 . بود نه دختر ارمیا از لب  حمیطل  مادرش  کرد و اسم پادشاهی
 و  خداوند بر اورشلیم  ه ک  غضبی  سبب زیرا به3.  آورد  بود، بعمل  کرده  یهویاقیم  هر آنچه موافق

   عاصی  بابل یا بر پادشاه صدق  شد که ، واقع ز نظر خود انداخت آنها را ا  که  حدی ، به یهودا داشت
   نهم  سال  دهم  ماه  لشکر خود در روز دهم  با تمامی  بابل  نبوکدرصر پادشاه  شد که و واقع4 . گشت

و 5 . بنا نمودند  گرداگردش ، سنگری  اردو زده  آن  برآمد و در مقابل  بر اورشلیم  خویش سلطنت
   در شهر چنان  قحطی  چهارم  ماه و در روز نهم6 . بود  در محاصره اه صدقیا پادش  یازدهم لشهر تا سا

 در   جنگی  مردان  ساختند و تمام ای  در شهر رخنه پس7 . نبود  نان  زمین  اهل  برای ه شد ک سخت
 شهر را  و کلدانیان.  بود فرار کردند  پادشاه  دو حصار نزد باغ  در میان  که ای  دروازه  از راه شب
، در   نموده  را تعاقب  پادشاه و لشکر کلدانیان8 . رفتند  عربه  راه  به  و ایشان. بودند نموده  احاطه
، او را   را گرفته  پادشاه پس9 . شدند  از او پراکنده  لشکرش می صدقیا رسیدند و تما  اریحا به بیابان

   پسران  بابل و پادشاه10 . داد  فتوی  آوردند و او بر وی ت حما  در زمین  ربله  به  بابل نزد پادشاه
  و چشمان11 .  کشت  یهودا را نیز در ربله ان سرور  رسانید و جمیع  قتل  به  رویش صدقیا را پیش

   را تا روز وفاتش ، وی  برده  بابل  او را به  بابل و پادشاه.  ، او را بدو زنجیر بست صدقیا را کور کرده
  .  انداخت داندر زن

  ، نبوزردان  بابل  پادشاه  نبوکدرصر ملک  سلطنت  نوزدهم  از سال  پنجم  ماه و در روز دهم12  
   پادشاه خداوند و خانه  و خانه13 . آمد  اورشلیم ایستاد به  می بل با  حضور پادشاه  به  که  جالدان رئیس

 لشکر  و تمامی14 . سوزانید  آتش  را به بزرگ  انه و هر خ  اورشلیم های  خانه را سوزانید و همه
.  ساختند  منهدم  را بهر طرف  اورشلیم  حصارهای  بودند، تمامی  جالدان  رئیس  همراه  که کلدانیان

 بودند و   مانده  در شهر باقی  را که  قوم  و بقیه  خلق  از فقیران  بعضی  جالدان  رئیس و نبوزردان15
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  امانبوزردان16.  برد  اسیری  را به  جمعیت قیه بودند و ب  شده  بابل پادشاه   بطرف  را که خارجین
  ستونهای  و کلدانیان17 .  واگذاشت ی و فالح  باغبانی  را برای  زمین  از مسکینان  بعضی  جالدان رئیس

د، شکستند و  بو خداوند  در خانه  که  برنجینی و دریاچهها   بود و پایه خداوند  در خانه  که برنجینی
  و تمامی ها و قاشقها و دیگها و خاکندازها و گلگیرها و کاسه18.  بردند  بابل  آنها را به برنج  تمامی
ها و مجمرها و   پیاله  جالدان و رئیس19 .کردند بردند  می  آنها خدمت  به  را که  برنجینی اسباب
 را   آنچه  از طال بود و نقره  را که  آنچه الی ط ها و دیگها و شمعدانها و قاشقها و لگنها را یعنی کاسه
ها بود و   زیر پایه  را که  گاو برنجینی  و دوازده  دریاچه  و یک اما دو ستون20 . بود برد  از نقره که

و اما 21 . بود اندازه  بی  اسباب  این مه ه  بود، برنج  ساخته خانه خداوند  آنها را برای شاه پاد سلیمان
  آن   و حجم  داشت  آنها را احاطه  ذراعی  دوازده  و ریسمان  ذراع  هجده  ستون  یک ندیستونها، بل

  و شبکه.  بود  ذراع  پنج  تاج  یک  و بلندی  بر سرش  برنجین و تاج22 . بود  بود و تهی چهار انگشت
 نود و  و بهر طرف23.   اینها و انارها داشت  مثل  دوم و ستون.  بود  از برنج  همه وانارها گرداگرد تاج

، و   کهنه ، سرایا رئیس  جالدان و رئیس24 . یکصد بود  شبکه  اطراف ارها به ان و تمام.  انار بود شش
   شده  گماشته  جنگی  بر مردان  را که و سرداری25 .  در را گرفت  مستحفظ  و سه دوم   کاهن صفنیای

 سردار   شدند و کاتب دیدند و در شهر یافت  را می  پادشاه  روی  را که  نفر از آنانی بود و هفت
 شدند، از  هر یافت در ش  را که  زمین  نفر از اهل دید و شصت  می  را سان  والیت  اهل لشکر را که
و 27 . برد  ربله  به  بابل زد پادشاه، ن  را برداشته  ایشان  جالدان  رئیس و نبوزردان26 . شهر گرفت

   خود به از والیت یهودا   رسانید پس  قتل ، به  زده  حمات  در زمین  را در ربله  ایشان  بابل پادشاه
  ر و بیست هزا  سه  هفتم در سال.  برد  اسیری  نبوکدرصر به  که  گروهی  است و این28 . رفتند اسیری
   اسیری به  نفر از اورشلیم و دو   نبوکدرصر هشتصد و سی  هجدهم و در سال29 . نفر از یهود را و سه
 نفر از   و پنج  هفتصد و چهل  جالدان  رئیس  نبوکدرصر نبوزردان  و سوم  بیست و در سال30 .برد

  . چهار هزار و ششصد نفر بودند  کسان  جمله پس.  برد  اسیری یهود را به
هودا،  ی  پادشاه  یهویاقیم  اسیری  و هفتم  سی  از سال  دوازدهم  ماه  و پنجم و در روز بیست31  

 یهودا را از   پادشاه  خود سر یهویاقیم  سلطنت  اول  در سال  بابل  پادشاه  مرودک  اویل  شد که واقع
   سایر پادشاهانی  او را باالتر از کرسیهای  و کرسی  دالویز گفت و با او سخنان32 . ت برافراش زندان

  ش عمر  روزهای  نمود و او در تمامی تبدیل او را   زندانی و لباس33 .  بودند گذاشت  با او در بابل هک
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   هر روز در روزش  قسمت  یعنی  دایمی  او وظیفه  معیشت و برای34 .خورد  می  نان  نزد وی همیشه
  .شد  می  او داده  به  بابل  پادشاه  از جانب  تا روز وفاتش  عمرش  ایام در تمام
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 Lamentations- ارمیا  مراثی کتاب
   قبل از میالد نوشته شده575ودیان سنتی و کتاب ارمیا را نویسنده می دانند و حدودا سال یه
  

   در میان  آنکه چگونه!   است  بود منفرد نشسته  پر از مخلوق  که  شهری چگونه1    

 بود خراجگذار   کشورها ملکه  در میان  آنکه چگونه!   است  شده زن  بیوه  بود مثل ها بزرگ تام
  !  است دهگردی

   برای  محبانش از جمیع. باشد  می خسارهایش بر ر کند و اشکهایش  می  زارزار گریه شبانگاه2  
  .اند  او شده ، دشمن  ورزیده  بدو خیانت  دوستانش همه.   نیست ای دهنده ی تسل وی

،  ستهها نش ت ام در میان.   است  شده  وطن ی، جال  بندگی  و سختی  مصیبت  سبب یهودا به3  
  .اند  او در رسیده  به  تنگ  جایهای  در میان کنندگانش تعاقب  یابد و جمیع  نمی راحت

  هایش  دروازه همه. آید  او نمی  عیدهای  به  کسی گیرند، چونکه  می  ماتم  صهیون راههای4  
  .  در تلخی باشند و خودش  می  در مرارت دوشیزگانش. کشند  می  آه ، کاهنانش  شده خراب

،   عصیانش  کثرت  سبب  به  یهوه ، زیرا که  فیروز گردیده اند و دشمنانش  سر شده خصمانش5  
  .اند  رفته  اسیری  به  دشمن  روی  پیش اطفالش.   است  ساخته او را ذلیل

 پیدا   مرتعی  که  غزالهایی  مثل ، سرورانش  شده  از او زایل  دختر صهیون  زیبایی و تمامی6  
  .روند  می قوت  بی  کننده ، از حضور تعاقب ردیدهکنند گ نمی

 بود،   داشته  سابق  در ایام  را که  نفایسی  تمام  خویش  و شقاوت  مذلت  در روزهای اورشلیم7  
.   نیست ای  مدد کننده  وی اند و برای  افتاده  دشمن  دست  او به  قوم زیرا که. آورد  یاد می به

  . خندیدند خرابیهایش، بر   او را دیده دشمنانش
 او را   که  آنانی جمیع.   است  گردیده  مکروه  سبب  و از این  ورزیده  گناه ت شد  به اورشلیم8  
کشد و   می  نیز آه و خودش. اند  او را دیده  برهنگی شمارند چونکه داشتند، او را خوار می  می محترم

  .  است  برگشته  عقب به
   پست و بطور عجیب. آورد  یاد نمی  را به  خویش باشد و آخرت  می  او در دامنش نجاست9  
  .نماید  تکبر می  دشمن  زیرا که  مرا ببین  مذلت  یهوه ای.   نیست ای دهنده  تسلی  وی ، برای گردیده
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 امر   را که هایی زیرا امت.   است  او دراز کرده  نفایس  را بر همه  خویش  دست دشمن10  
  .آیند  او در می  مقدس  به  که  است  نشوند، دیده  تو داخل جماعت   به  که فرمودی
اند تا   داده  خوراک  جهت  خود را به  نفایس تمام. جویند  می ، نان  کشیده  او آه  قوم تمام11  

  . ام  خوار شده  من  فرما زیرا که  و مالحظه  ببین  یهوه ای.  کنند  خود را تازه جان
   کنید و ببینید آیا غمی ؟ مالحظه  است  در نظر شما هیچ  آیا این ذریان گ  راه  جمیع ای12  

   آن  مرا به  خویش  خشم  در روز حدت  و یهوه  گردیده  عارض  بر من  که  است  بوده  من  غم مثل
  ؟  است مبتال ساخته

   برای دام.  است   ساخته ، آنها را زبون  فرستاده  من  استخوانهای  به  علیین'  از اعلی آتش13  
  .  است  ساخته  روز غمگین  و در تمام ، و مرا ویران  برگردانیده  عقب ، مرا به  گسترانیده پایهایم
   برآمده  من  بر گردن  پیچیده  هم ، آنها به  شده  بسته  محکم  وی  دست  به  من  عصیان یوغ14  
   نمود تسلیم  نتوانم  مقاومت  با ایشان  که انی کس  دست  و مرا به  ساخته  مرا زایل قوتخداوند .  است
  .  است کرده

 تا   است  خوانده  بر من جماعتی.   است  ساخته  تلف  مرا در میانم  شجاعان  جمیعخداوند15  
   کرده  پایمال  دختر یهودا را در چرخشت  یعنی  دوشیزه آنخداوند و.  مرا منکسر سازند جوانان
  . است

  ریزد زیرا تسلی  می  آب  من ، از چشم  من از چشم.  کنم  می  چیزها گریه  این  سبب به16  
   آمده ، غالب  دشمن اند زیرا که  شده  هالک پسرانم.   دور است  از من  جانم  کننده  و تازه دهنده
  . است

   درباره یهوه.   نیست ای دهنده  تسلی کند اما برایش  خود را دراز می  دستهای صهیون17  
   گردیده  آنها مکروه  در میان  اورشلیم  او بشوند، پس  دشمن  مجاورانش  که  است  امر فرموده یعقوب
  . است

ها بشنوید و   امت  جمیع ای.  ام  ورزیده  او عصیان  از فرمان  من  زیرا که  است  عادل یهوه18  
  .اند  رفته  اسیری  به  من  و جوانان دوشیزگان!  نمایید  مرا مشاهده غم

   خوراک  که  من  و مشایخ کاهنان.  دادند  مرا فریب ا ایشان ام  را خواندم  خویش انمحب19  
  . دادند  کنند، در شهر جان  خود را تازه جستند تا جان می
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   منقلب  من  در اندرون جوشد و دلم  می احشایم.   هستم  در تنگی  زیرا که  نظر کن  یهوه ای20  
  ها مثل کند و در خانه  می  شمشیر هالک در بیرون.  ام  ورزیده  عصیان ت شد  به  چونکه  است شده
  .  است موت

 مرا شنیدند،   بالی  چون دشمنانم.   نیست ای دهنده ی تسل ا برایم ام کشم  می  آه شنوند که می21  
   مثل  آورد و ایشان هی خوا ای  نموده  اعالن  را که اما تو روزی.  ای  را کرده  تو این مسرور شدند که

  . خواهند شد من
   عمل  معصیتم  تمامی  سبب  به  با من و چنانکه.  نظر تو بیاید  به  ایشان  شرارت تمامی22  
  .  است  شده تاب  بی  و دلم  بسیار است  من های  ناله زیرا که.  نما  نیز عمل  ایشان ، به نمودی

  

   و جالل  پوشانیده  ظلمت  را به یون خود دختر صه  خداوند از غضب چگونه2    

   یاد نیاورده  خود به  را در روزِ خشم  خویش و قدمگاه.   است  افکنده  زمین  به  را از آسمان اسرائیل
  . است

 دختر  های قلعه.   است  ننموده  و شفقت  کرده  را هالک  یعقوب های  مسکن خداوند تمامی2  
  عصمت ، بی  انداخته  زمین  را به  و سرورانش ، و سلطنت خته سا  خود منهدم یهودا را در غضب

  .  است ساخته
 خود را از   راست ، دست  ساخته  را منقطع  اسرائیل  شاخهای  خود تمامی  خشم در حدت3  
بلعد   می  از هر طرف  که  مشتعل  آتش  را مثل و یعقوب.   است  برگردانیده  دشمن  روی پیش

  .  است سوزانیده
و .   است  عدو برپا ایستاده  خود مثل  راست ، با دست  کرده  زه  دشمن  خود را مثل کمان4  

   را مثل  خویش ، غضب  رسانیده  قتل  نیکو منظر بودند به  دختر صهیون  در خیمه  را که  آنانی همه
  .  است  ریخته آتش

 و   ساخته  را منهدم  قصرهایش  و تمامی  کرده  را هالک ، اسرائیل  شده  دشمن خداوند مثل5  
  .  است  را افزوده  و ناله  دختر یهودا ماتم و برای.   است  نموده  را خراب هایش قلعه
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   را منهدم  خویش  اجتماع ، مکان  کرده  خراب در بوستان)  کپری (  خود را مثل و سایبان6  
   خشم و در حدت.   است  داده وشی فرام  به ها را در صهیون ، عیدها و سبت یهوه.   است ساخته
  .  است  را خوار نموده  و کاهنان  پادشاهان خویش
   قصرهایش  و دیوارهای  را خوار نموده  خویش  و مقدس  داشته  خود را مکروه خداوند مذبح7  
  .زنند  عیدها صدا می  ایام  مثل  یهوه  در خانه و ایشان.   است  کرده  تسلیم  دشمنان  دست را به

 ریسمانکار  پس.  سازد  را منهدم  دختر صهیون  حصارهای  که  است  قصد نموده یهوه8  
 با   که  است  درآورده  ماتم  و حصار را به  خندق ، بلکه  باز نداشته  خود را از هالکت ، دست کشیده

  .کنند  می  نوحه هم
  پادشاه.   است  و خرد ساخته  را خراب بندهایش  پشت  است  فرو رفته  زمین  به هایش دروازه9  

   یهوه  او نیز رؤیا از جانب و انبیای.   نیست  شریعتی باشند و هیچ ها می  امت  در میان و سرورانش
  .بینند نمی

  ، پالس  بر سر افشانده باشند، و خاک  می ، خاموش  نشسته  بر زمین  دختر صهیون مشایخ10  
  .افکنند  می  زمین د را بسویر خو س  اورشلیم و دوشیزگان. پوشند می

 دختر   خرابی  سبب  به  و جگرم  آمده  جوش  به  شد و احشایم  از اشکها کاهیده  من چشمان11  
   شهر ضعف های  در کوچه  و شیرخوارگان  اطفال چونکه.   است  شده  ریخته  بر زمین  من قوم
  .کنند می

 در   مجروحان  مثل ؟ زیرا که  کجا است  و شراب گندم: گویند  می  خویش  مادران و به12  
  .ریزند  خود می  مادران  آغوش  را به  خویش گردند، و جانهای  می  شهر بیهوش های کوچه

و !   دختر اورشلیم  نمود ای  توانم  چیز تشبیه  چه  آورد و تو را به  توانم  شهادت  تو چه برای13  
 تو   شکستگی زیرا که!   دهم ی تسل  دختر صهیون  دوشیزه ی را ا، تو  نموده  تو مقابله  چیز را به چه
  . تو را شفا تواند داد  که  و کیست  است  دریا عظیم مثل

 از اند تا تو را  نکرده  را کشف اند و گناهانت  دیده  برایت  و باطل  دروغ  تو رؤیاهای انبیای14  
  .اند  تو دیده برای   پراکندگی  و اسباب  کاذب وحی  برگردانند، بلکه اسیری
   خود را بر دختر اورشلیم ، سرهای  نموده زنند و سخریه  می  برتو دستک گذریان  ره جمیع15  

   زمین  تمام  و ابتهاج  زیبایی  را کمال  آن  که  شهری  است آیا این): گویند و می(جنبانند  می
  خواندند؟ می
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   هم  خود را به نمایند و دندانهای استهزا می   خود را بر تو گشوده ، دهان  دشمنانت جمیع16  
،  کشیدیم  را می  انتظار آن  که  است  روزی  این البته.   ساختیم  را هالک  آن گویند که ، می افشرده
  . ایم  کرده  و مشاهده  را پیدا نموده  آن حال

   بود به  فرموده  قدیم ام از ای  را که  و کالمی  بجا آورده  است  قصد نموده  را که  آنچه یهوه17  
  ، شاخ  را برتو مسرور گردانیده و دشمنت.   است  ننموده  و شفقت  کرده  را هالک ، آن  رسانیده انجام

  .  است  را برافراشته خصمانت
   روز مثل ، شبانه  دیوارِ دخترِ صهیون ای): گوید می(،   نزد خداوند فریاد برآورده  ایشان دل18  

  ! نبیند  راحت  چشمت  و مردمک  مده ز و خود را آرامی بری رود اشک
 خداوند   روی  پیش  آب  خود را مثل ، فریاد برآور و دل  پاسها برخاسته  در ابتدای شبانگاه19  

گردند،   می یهوش ب  سر هرکوچه  به  از گرسنگی  که  اطفالت  خاطر جان  خود را به بریز، و دستهای
!  ای  نموده  کس  چه  را به  عمل  چنین  فرما که  بنگـر و مالحظـه  یهـوه ای): ـوو بگ(20 نزد او برافراز،

شـود   بودند بخورنـد؟ و آیا می  ناز پرورده  بـه  را که  خـود و اطفالی  رحم  میوه  زنان شود که آیا می
   شونـد؟ کشته خداوند  ا در مقدس و انبی  کاهنان که

 شمشیر   به  من  و جوانان دوشیزگان. خوابند  می ها بر زمین  در کوچه  و پیران جوانان21  
  .  ننمودی  و شفقت ، کشتی  رسانیده  قتل  را به  خود ایشان در روز غضب. اند افتاده

   یهوه  در روز غضب  نبود که  و کسی  روز عید خواندی  مثل  مرا از هرطرف ترسهای22  
   را تلف  ایشان  من  دشمن  بودم  نموده  و تربیت  ناز پرورده  به ه را ک و آنانی.  ماند  یابد یا باقی نجات
  .  است نموده

  

  . ام  دیده  مذلت  وی  غضب  از عصای  که  مرد هستم  آن من3    

  .  روشنایی  به  و نه  است  در آورده  تاریکی ، به  نموده او مرا رهبری2  
  .  است  بارها برگردانیده ضد من   روز به  را تمامی  خویش  دست  که  درستی به3  
  .  است  را خرد کرده  واستخوانهایم  ساخته  مرا مندرس  و پوست گوشت4  
  .  است  کرده  احاطه  و مشقت  تلخی ، مرا به  بنا نموده  ضد من به5  
  .  است  نشانیده اند در تاریکی  مرده  از قدیم  که  آنانی مرا مثل6  
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  .  است  ساخته  آمد و زنجیر مرا سنگین  بیرون  نتوانم  که  حصار کشیده گرد من7  
  .کند  می  مرا منع  دعای نمایم  می  فریاد و استغاثه و نیز چون8  
  .  است  نموده  را کج  و طریقهایم  است  سد کرده  تراشیده  مرا با سنگهای راههای9  
  .باشد  خود می ه در بیش  که  و شیری  نشسته  در کمین  است  خرسی  من او برای10  
  .  است  گردانیده  و مرا مبهوت  است ، مرا دریده  ساخته  مرا منحرف راه11  
  .  است  ساخته ، هدف  خویش  تیرهای ، مرا برای  کرده  خود را زه کمان12  
  .  است  فرو برده  من های  گرده  خود را به  ترکش و تیرهای13  
  . ام  شده  روز سرود ایشان  و تمامی  خود مضحکه  قوم  تمامی  جهت  به من14  
  .  است  گردانیده  مست تین اَفسن  و مرا به خیها سیر کرده تل مرا به15  
  .  است  خاکستر پوشانیده  و مرا به  ریزها شکسته  سنگ  را به دندانهایم16  
  ،  کردم  را فراموش دی سعادتمن  و من  دور انداختی  مرا از سالمتی تو جان17  
  .  است  شده  تلف  از یهوه  و امید من  قوت  که گفتم و 18  
  . یاد آور  به  و تلخی  مرا افسنتین  و شقاوت مذلت19  
  .  است  شده  منحنی  در من  من  جان  آورد زیرا که  یاد خواهی  به تو البته20  
  . بود  امیدوار خواهم  سبب  گذرانید و از این  خود خواهم  را در دل  آن و من21  
  .  است زوال  او بی های  رحمت  زیرا که  نشدیم  تلف  که  استخداوند  های از رأفت22  
  .  تو بسیار است شود و امانت  می  تازه آنها هر صبح23  
  .  بر او امیدوارم ، بنابراین  است  من  نصیبخداوند  گوید که  می  من و جان24  
  . طلبند نیکو است  او را می  که  آنانی د و برای دارن ل بر او توک  که  کسانی  جهت بهخداوند 25  
  . را بکشدخداوند   انتظار نجات  امیدوار باشد و با سکوت  انسان  که  است خوب26  
  . خود بردارد  را در جوانی  یوغ  که  نیکو است  انسان برای27  
  .  است  نهاده  را بر وی  او آن  باشد زیرا که  بنشیند و ساکت  تنهایی  به28  
  . شاید امید باشد  بگذارد که  خود را بر خاک دهان29  
  . سیر شود  بسپارد و از خجالت  زنندگان رخسار خود را به30  
  . نخواهد نمود  ابد او را ترک زیرا خداوند تا به31  
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 خواهد   خود رحمت  رأفت  کثرت  بر حسب  سازد لیکن  را محزون  کسی زیرا اگر چه32  
  .فرمود

  .سازد  نمی رنجاند و محزون  خود نمی  را از دل آدم  بنی چونکه33  
  ،  کردن  را زیر پا پایمال  زمین  اسیران تمامی34  
  ،  اعلی  حضور حضرت  به  انسان حق  ساختن و منحرف35  
  .  منظور خداوند نیست  در دعویش  آدمی  نمودن و منقلب36  
  . باشد فرموده شود اگر خداوند امر ن  بگوید و واقع  که کیست37  
  شود؟  صادر نمی  نیکویی  و هم  بدی  هم'  اعلی  حضرت آیا از فرمان38  
   کند؟  شکایت  خویش  گناهان  سزای  سبب  به  و آدمی  است  تا زنده  چرا انسان پس39  
  .  کنیم  بازگشتخداوند    و بسوی  بنماییم  و تفحص  خود را تجسس راههای40  
  ،  برافرازیم  است  در آسمان  که  خدایی  را بسوی  خویش دلها و دستهای41  
  .  و تو عفـو نفرمـودی  ورزیدیـم  و عصیان  کردیم ما گناه«):  و بگوییم(42  
  ، شفقت  رسانیـده ـل قت  و به  نمـودی ، ما را تعـاقب  پوشانیـده  غضب  را بـه خویشتـن43  
  . نفرمودی
  ها فضله  امت ما را در میان45.  ما نگذرد ، تا دعای ختی مستور سا  ابر غلیظ  را به خویشتن44  

  ». ای  گردانیده و خاکروبه
  .گشایند  خود را می  ما بر ما دهان  دشمنان تمامی46  
  .  است  گردیده  بر ما عارض  و خرابی  و هالکت  و دام خوف47  
  .ریزد  می  از چشمانم  آب ، نهرهای  من  دختر قوم  هالکت  سبب به48  
  .ایستد  و باز نمی  است  جاری  بال انقطاع  من چشم49  
  . نماید و ببیند  مالحظه  از آسمـانخداوندتا 50  
  .رنجاند  مرا می ، جان  شهرم  دختران  جمیع  جهت  به چشمانم51  
  .نمایند  می  تعاقب  بشدت  مرغ  منند، مرا مثل  دشمن سبب  بی  که آنانی52  
  . انداختند  ساختند و سنگها بر من  منقطع چال  مرا در سیاه جان53  
  .  شدم منقطع:   گفتم  پس  گذشت آبها از سر من54  
  .  تو را خواندم  اسم چال  سیاه های ، از عمقخداوند   ای آنگاه55  
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  !  مپوشان  من  و استغاثه  خود را از آه  گوش ، پس آواز مرا شنیدی56  
  .  نترس  که ، فرمودی  شده  نزدیک  تو را خواندم  که در روزی57  
  ! ای  نموده  مرا فدیه  و حیات  داده  مرا انجام  جان  خداوند دعوی ای58  
  ! فرما  مرا دادرسی پس.  ای اند دیده  نموده  من  به  را که  ظلمیخداوند  ای59  
  . ای  کردند دیده  ضد من  به  را که  تدبیرهایی  و همه  ایشان  کینه تمامی60  
  ! ای  کردند شنیده  ضد من  به  را که  تدبیرهایی  را و همه  ایشان  مذمتخداوند  ای61  
  ). ای دانسته( دارند   ضد من  روز به  تمامی  را که  را و فکرهایی  کنندگانم  مقاومت سخنان62  
  . ام  شده  سرود ایشان  من  فرما زیرا که  را مالحظه  ایشان  و برخاستن نشستن63  
  .  برسان  ایشان  به  مکافات  ایشان  دستهای  اعمال  موافقوندخدا  ای64  
  ! باد  تو بر ایشان  و لعنت  بده  ایشان  به  قلب غشاوه65  
  .  کن  هالکخداوند   ، از زیر آسمانهای  نموده  تعاقب  غضب  را به ایشان66  

  

   به  قدس ؟ سنگهای  است گردیده   منقلب  و زر خالص  گرفته  طال زنگ چگونه4    

  .  است  شده  ریخته سر هر کوچه
   که  سفالین  ظروف بودند، مثل  برابر می  زر ناب  به  که  صهیون  گرانبهای  پسران چگونه2  
  اند؟  شده گر باشد شمرده  کوزه  دست عمل

  ا دختر قومام. دهند  را شیر می  خویش های ه، بچ  آورده  خود را بیرون شغالها تیز پستانهای3  
  .  است  گردیده ، بیرحم  مانند شتر مرغِ بری من

  خواهند و کسی  می  نان چسبد، و کودکان  می  ایشان  کام  به  از تشنگی  شیرخواره  اطفال زبان4  
  .دهد  نمی  ایشان به

 قرمز   در لباس  که آنانی. اند ها بینوا گشته خوردند، در کوچه  لذیذ می  خوراک  که آنانی5  
  .کشند  می ها را در آغوش اند مزبله فته یا تربیت

 شد و   واژگون ای  در لحظه ، که  است  زیاده  سدوم  از گناه  من  دختر قوم  عصیان زیرا که6  
  . بر او ننهاد  دست کسی
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   سرختر و جلوه  از لعل  ایشان بدن. تر و از شیر، سفیدتر بودند ، صاف  او از برف نذیرگان7  
  . کبود بود  یاقوت  مثل ایشان

  پوست. شوند  نمی ها شناخته  در کوچه  که  است  سیاهتر شده  از سیاهی  ایشان اما صورت8  
  .  است  گردیده  چوب ، مثل  شده  و خشک  چسبیده  استخوانهایشان  به ایشان

   مجروح  زمین  محصول  از عدم  اینان زیرا که.  بهترند  گرسنگی  شمشیر از کشتگان کشتگان9  
  .گردند  می ، کاهیده دهش

   من  دختر قوم و آنها در هالکت.   خویش  دستهای پزند به ، اوالد خود را می  مهربان زنان10  
  . هستند  ایشان غذای

 در  ، و آتشی  است  را ریخته  خویش  خشم ، حدت  رسانیده  اتمام  خود را به  غضبخداوند11  
  .  است یده را سوزان  آن  اساس  که  افروخته صهیون
   به  عدو و دشمن کردند که  باور نمی  مسکون  ربع  سکنه  و جمیع  جهان پادشاهان12  
  . شود  داخل  اورشلیم های دروازه

  . ریختند  را در اندرونش  عادالن  خون ، که  کاهنانش  انبیا و گناه  گناه  سبب به13  
   را لمس  ایشان  لباس اند، که  شده جس ن شوند و از خون  می ها نوان  در کوچه  کوران مثل14  

  .توانند کرد نمی
  دور شوید، دور شوید، و لمس)! هستید (  دور شوید، نجس کنند که  ندا می  ایشان و به15  
   در اینجا دیگر توقّف گفتند که ها می  امت شدند و در میان  می کردند نوان  فرار می چون! منمایید

  .نخواهند کرد
   کاهنان به.   را دیگر منظور نخواهد داشت  و ایشان  ساخته  را پراکنده  ایشانندخداو  خشم16  
  . ندارند ، رأفت کنند و بر مشایخ  اعتنا نمی ایشان

 خود انتظار  بانگاههای بر دیده. شود  می  ما کاهیده  باطل  در انتظار اعانت  ما تا حال چشمان17  
  .وانند دادت  نمی  نجات  که  امتی ، برای کشیدیم
  آخرت.   رفت توانیم  نمی  خود راه های  در کوچه  که  حدی  نمودند به  ما را تعاقب قدمهای18  

  .  است  ما رسیده  اجل  زیرا که  شده  ما تمام  و روزهای  است ما نزدیک
 ما در  کنند و برای  می ما را بر کوهها تعاقب.  هوا تیزروتراند  ما از عقابهای کنندگان تعاقب19  

  .گذارند  می صحرا کمین
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 او   درباره  گرفتار شد، که  ایشان های بود در حفره  ما می  بینی  نفخه  کهخداوند  مسیح20  
  . نمود  خواهیم ها، زیست  امّت  او در میان  زیر سایه گفتـم می

   نیز اینبر تو!   هستی  ساکن  عوص  در زمین  که  دختر ادوم  ای  کن  و شادی مسرور باش21  
  . شد  خواهی عریان ،  شده  خواهد رسید و مست جام

  ای.   نخواهد ساخت  وطن  شد و تو را دیگر جالی  تو تمام  گناه  سزای  دختر صهیون ای22  
  . خواهد نمود  تو را کشف  تو خواهد رسانید و گناهان  تو را به  گناه ، عقوبت دختر ادوم

  

  . ، عار ما را ببین  فرموده  یاد آور و مالحظه  شد به  بر ما واقع  آنچه  یهوه ای5    

  .  است  گردیده  ما از آن اجنبیان های  و خانه  غریبان  ما از آن میراث2  
  .اند ها گردیده  بیوه  ما مثل  و مادران ایم  پدر شده  و بی ما یتیم3  
  .دشو  می  ما فروخته  ما به  و هیزم نوشیم  می  نقره  خود را به آب4  
  .  نداریم ، راحت  شده اند و خسته  ما رسیده  گردن  ما به  کنندگان تعاقب5  
  .  سیر شویم  تا از نان  دادیم  مصر و آشور دست با اهل6  
  . ایم  گردیده  ایشان  عصیان اند و ما متحمل ، نابود شده  ورزیده  ما گناه پدران7  
  . دهد  رهایی  ایشان  از دست  که  نیست کنند و کسی  می  بر ما حکمرانی غالمان8  
  . یابیم  می  خویش  خود را بخطر جان ، نان  بیابان  شمشیر اهل از ترس9  
  .  است  شده  تنور سوخته  مثل  سمومِ قحط  سبب  ما به پوست10  
  . یهودا  را در شهرهای  کردند و دوشیزگان عصمت  بی  را در صهیون زنان11  
  . اعتنا ننمودند  مشایخ  و به  شده  دار کشیده  به  ایشان  از دست سروران12  
  .افتند  می  زیر بار هیزم دارند و کودکان  آسیا را برمی  سنگهای جوانان13  
  .  خویش سرایی  از نغمه ها نابود شدند و جوانان  از دروازه مشایخ14  
  . گردید  مبدل  ماتم  ما به  شد و رقص  ما نیست  دل شادی15  
  .  کردیم  گناه  بر ما زیرا که سر ما افتاد، وای از  تاج16  
  .  است  ما تار گردیده  چیزها چشمان  این  سبب  و به  است  شده  ما بیتاب  دل  جهت از این17  
  .کنند  می  گردش  در آن  شد و روباهان  ویران  که  صهیون  خاطر کوه  به  یعنی18  
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  . دهرها خواهد بود  تو تا جمیع  و کرسی فرمایی ی م باد جلوس تا ابداآل  یهوه ا تو ایام19  
  . ای  نموده  ترک  مدیدی  و ما را مدت  کرده  ابد فراموش  ما را تا به  چه  برای پس20  
   سلف  زمان  ما را مثل  کرد و ایام  خواهیم  و بازگشت  خود برگردان  ما را بسوی  یهوه ای21  

  .  کن ازهت
  . ای  شده  غضبناک نهایت  و بر ما بی رای  نموده رد و اال ما را بالکل22  
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 Ezekiel-  نبی  حزقیال کتاب
   قبل از میالد نوشته شده573زقیال را نویسنده می داند و حدودا سال کتاب حخود 

  

 نزد نهر خابور   اسیران  در میان من  ، چون ام  سی  سال  چهارم  ماه و در روز پنجم1    

   پنجم  سال  که  ماه  آن در پنجم2 .  خدا را دیدم  گردید و رؤیاهای  گشوده  آسمان  شد که ع، واق بودم
   نزد نهر خابور در زمین  کاهن  بوزی  بن  بر حزقیال  یهوه کالم3  بود،  پادشاه  یهویاکین اسیری

  . در آنجا بر او بودخداوند   شد و دست  نازل کلدانیان
 و   جهنده  و آتش آید و ابر عظیمی  برمی  شمال  از طرف  باد شدیدی  و اینک  نگریستم پس4  

و از 5 . بود تابان   منظر برنج ، مثل  آتش  از میان  یعنی  و از میانش  گرداگردش ای درخشندگی
 از  و هریک6 . بودند  انسان  شبیه  بود که ین ا  ایشان  پدید آمد و نمایش  چهار حیوان  شبیه میانش
   پای  و کف  مستقیم  آنها پایهای و پایهای7 .  داشت  از آنها چهار بال  هریک و ار رو داشتآنها چه

 آنها از چهار  و زیر بالهای8 . بود  درخشان  صیقلی رنج منظر ب  بود و مثل  گوساله  پای آنها مانند کف
   آنها به و بالهای9 .اشتند د  خود را چنین  و بالهای چهار رویها  بود و آن  انسان  آنها دستهای طرف

و اما 10 .رفتند  می  مستقیم  راه  به ریک ه تافتند، بلکه رفتند رو نمی  می  بود و چون یکدیگر پیوسته
   راست  شیر بطرف  چهار روی  داشتند و آن  انسان آنها روی)   بود که این( آنها   رویهای شباهت

و رویها و 11 . داشتند  عقاب  چهار روی د و آنن داشت  چپ  گاو بطرف  چهار روی داشتند و آن
 دیگر   و دو بال  همدیگر پیوسته  به  هریک  باال از یکدیگر جدا بود و دو بال  آنها از طرف بالهای
  رفت  می  روح  که  هر جایی رفتند و به  می  مستقیم  راه  از آنها به و هر یک12 .پوشانید  آنها را می بدن

  .تافتند  رو نمی  رفتن  درحینرفتند و آنها می
   آتش  اخگرهای های  آنها مانند شعله صورت)   بود که این (  حیوانات  این و اما شباهت13  
کرد و   می  گردش  حیوانات  آن  در میان  آتش و آن.  مشعلها بود  صورت ، مثل  شده افروخته
دویدند و  می   برق  صورت  مثل یوانات ح و آن14. جهید  می  برق  آتش بود و از میان  می درخشان

   حیوانات  آن  پهلوی  به  چرخ  یک ، اینک کردم  می  را مالحظه  حیوانات  آن و چون15 .گشتند برمی
 منظر   آنها مثل  چرخها و صنعت و صورت16.  بود  چهار بر زمین آن)  از هرکدام (  هر روی برای
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 . بود  چرخ  در میان  چرخ ها مثل آن  و صنعت و صورت. د داشتن  شباهت  چهار یک زبرجد بود و آن
   میل  طرف چ هی  به  رفتن رفتند و در حین  خود می رفتند، بر چهار جانب  آنها می و چون17

. پر بود از چشمها  ار از هر طرف چه  آن های  بود و فلکه  آنها بلند و مهیب های و فلکه18 .کردند نمی
بلند    از زمین  حیوانات  آن  و چون رفت  آنها می رفتند، چرخها در پهلوی  می  حیوانات  آن و چون19
 سیر   روح  هر جا که رفتند، به  آنها می رفت  می  روح  که جایی و هر20 .شد شدند، چرخها بلند می می
 آنها  و چون21.  در چرخها بود  حیوانات  روح شد، زیرا که  آنها بلند می  روی کرد و چرخها پیش می
 بلند   آنها از زمین و چون. ایستاد ایستادند، اینها می  آنها می  و چون رفت رفتند، اینها می می
  . در چرخها بود  حیوانات شد، زیرا روح  بلند می  آنها از زمین  روی شدند، چرخها پیش می

 سر آنها  الیو با بود   منظر بلور مهیب  بود مثل  سر حیوانات  باالی  که  فلکی و شباهت22  
   طرف  از این  هریک  بود و دو بال  یکدیگر مستقیم  بسوی  آنها زیر فلک و بالهای23 . بود  شده پهن
  رفتند، من  می و چون24 .پوشانید  آنها را می  بدنهای رف ط  از آن  هر یک پوشانید و دو بال می

   را مثل  هنگامه  و صدای'  اعلی  حضرت آواز  بسیار، مثل  آبهای  آنها را مانند صدای  بالهای صدای
   در حین و چون25 .هشتند  را فرو می  خویش  بالهایایستادند  می  چون ؛ زیرا که  شنیدم  فوج صدای

و 26 .شد  می  سر آنها بود مسموع االی ب  که  از فلکی هشتند، صدایی  خود را فرو می  بالهای ایستادن
،   شباهت تخت  کبود بود و برآن  یاقوت  صورت  مثل د شباهت تختی بر سر آنها بو  که  فلکی باالی

،   تابان  منظر برنج  باال مثل و از منظر کمر او بطرف27 . بود  آن  بر فوق  انسان  صورت  مثل شباهتی
   مثل  پایین  طرف و از منظر کمر او به.   دیدم  و گرداگردش  آن  در اندرون  آتش مانند نمایش

 در   در روز باران  که  قزح  قوس مانند نمایش28 .  بود دیدم  درخشان  از هر طرف  که تشی آ نمایش
   بود و چون  یهوه  منظر شباهت جالل این.  بود  گرداگرد آن  درخشندگی  آن باشد، همچنین ابر می

  ،  را شنیدم  و آواز قائلی  خود در افتادم  روی ، به  را دیدم آن
  

و 2 ».  گویم  تا با تو سخن ود بایست خ  بر پایهای  پسر انسان ای«:   مرا گفت که2    

 نمود   تکلم  با من را کهو او .  برپا نمود ، مرا بر پایهایم  شده  من  داخل ، روح  گفت  من  را به  این چون
   فتنه امت نزد  ، یعنی فرستم  می اسرائیل  تو را نزد بنی  من  پسر انسان ای«:   مرا گفت که3  شنیدم
و 4 .اند  ورزیده  عصیان امروز بر من   تا به  ایشان  و پدران ایشان. اند  انگیخته  فتنه  من  به  که انگیزی
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:   بگویی  ایشان  تا به فرستم  می  تو را نزد ایشان  هستند و من  رو و قسیالقلب  سخت  ایشان پسران
انگیز   فتنه  نشنوند، زیرا خاندان بشنوند و خواه   خواه و ایشان5 .فرماید  می  چنین خداوند یهوه

 و   مترس  از ایشان  پسر انسان و تو ای6 .  هست  ایشان  در میان ای  نبی  که باشند، خواهند دانست می
، اما از   باشی  عقربها ساکن  خارها و شوکها با تو باشد و در میان  اگرچه  مکن  بیم  ایشان از سخنان
 .باشند انگیز می  فتنه  خاندان ن ایشا  مشو، زیرا که  هراسان  ایشان  و از رویهای ترس م  ایشان سخنان

 پسر  و تو ای8 .انگیز هستند  فتنه شنوند، چونکه ن  بشنوند و خواه  بگو، خواه  ایشان  مرا به  کالم پس7
 خود   دهان  مشو بلکه ز عاصیانگی  فتنه  خاندان  این  بشنو و مثل گویم  تو می  به  من  را که  آنچه انسان

  ». بخور دهم  تو می  به  من ا که ر ، آنچه را گشوده
   را پیش و آن10 . بود  طوماری  دراز شد و در آن  من  بسوی  دستی  و اینک  نگریستم پس9  

  . بود  مکتوب  بر آن  و وای  و ماتم  بود و نوحه  هر دو نوشته  رو و پشتش  بگشود که من
  

 طومار را بخور و  این.  بخور یابی  می  را که  آنچه  پسر انسان ای«:  را گفت م پس3    

 . خورانید  من  طومار را به و آن و ا  خود را گشودم  دهان آنگاه2 ». شو تکلم م  اسرائیل ، با خاندان رفته
   به  من  که ی طومار  را از این  خویش  و احشای  خود را بخوران  شکم  پسر انسان ای«:  و مرا گفت3

  . بود  شیرین  عسل  مثل  و در دهانم  را خوردم  آن پس» .  پر کن دهم تو می
   بیان  ایشان  مرا برای م، کال  رفته  اسرائیل  بیا و نزد خاندان  پسر انسان ای«:  و مرا گفت4  

  نه6 .  اسرائیل خاندان نزد  ، بلکه ی نشد  فرستاده  لسان  و ثقیل  زبان  غامض  نزد امت زیرا که5 . کن
یقینا اگر تو را نزد .  فهمید  را نتوانی  ایشان  سخنان  که  لسان  و ثقیل  زبان  بسیار غامض های نزد قوم
  خواهند تو را بشنوند زیرا که  نمی  اسرائیل اما خاندان7 .گرفتند  می  تو گوش  به فرستادم آنها می

   من هان8.  هستند  و قسیالقلب  پیشانی  سخت  اسرائیل خاندان   تمامی چونکه. خواهند مرا بشنوند نمی
   ایشان نی پیشا  تو را در مقابل  و پیشانی  ساخت  خواهم  سخت  ایشان  روی  تو را در مقابل روی

 از  پس.  تر گردانیدم  خارا سخت  از سنگ  الماس  تو را مثل  پیشانی بلکه9 . گردانید  خواهم سخت
  ».باشند انگیز می  فتنه  خاندان ، زیرا که  مباش  هراسان  ایشان و از رویهای   مترس ایشان

   و به  خود جا بده  در دل گویم  تو می  به  مرا که  کالم  تمام  پسر انسان ای«:  و مرا گفت10  
 را  ان، ایش باشند رفته  تو می  قوم  از پسران  که و بیا و نزد اسیرانی11 . نما  خود استماع گوشهای
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  آنگاه12» .فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان به.  نشنوند  بشنوند و خواه  و خواه  کن خطاب
 او   از مقام یهوه  جالل «  که  شنیدم  عظیمی  گلبانگ  خود صدای  و از عقب ، مرا برداشت روح

 چرخها را  خوردند و صدای برمی همدیگر   به  را که  حیوانات  آن  بالهای و صدای13 ». باد متبارک
 و برد و با   مرا برداشت  روح آنگاه14).  شنیدم( را   عظیمی  گلبانگ ی آنها بود و صدا  روی  پیش که

 نزد   تل ابیب  به پس15 .بود  می  سنگین  بر منخداوند   و دست  خود رفتم  روح  در حرارت تلخی
   بودند، در آنجا به  نشسته  ایشان  که  و در مکانی سیدم بودند، ر  نزد نهر خابور ساکن  که اسیرانی
  .  روز متحیر نشستم  هفت  ایشان میان

 پسر  ای«17:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم  شد که  روز واقع  هفت و بعد از انقضای16  
 را از  شان بشنو و ای  من  را از دهان  کالم ، پس  ساختم بان  دیده  اسرائیل  خاندان  تو را برای انسان
 مرد، اگر تو او را   خواهی  البته  که  باشم  مرد شریر گفته  به  من  که و حینی18 .  تهدید کن  من جانب

  ، آنگاه  سازی ، او را زنده  او تهدید نموده  زشت  شریر را از طریق  تا آن  نگویی  و سخن تهدید نکنی
 اگر تو مرد  لیکن19 . طلبید  تو خواهم  او را از دست ا خون خواهد مرد، ام  شریر در گناهش آن

 خود خواهد   نکند، او در گناه  بازگشت  بد خویش  خود و طریق  و او از شرارت شریر را تهدید کنی
 ورزد و   خود برگردد و گناه  از عدالت و اگر مرد عادل20 . ای  داده  خود را نجات  تو جانمرد، اما

 خود خواهد  ، او در گناه  تو او را تهدید ننمودی  تا بمیرد، چونکه  بنهم  وی  پیش م مصاد  سنگی من
   تو خواهم  او را از دست  خون لیکن.  نخواهد شد  یاد آورده  بود به  آورده  بعمل  که مرد و عدالتی

   زنده  نورزد البته نکند و او خطا  گناه  مرد عادل  آن  که  را تهدید کنی و اگر تو مرد عادل21. طلبید
  ». ای  داده  خود را نجات  و تو جان  است  تهدید پذیرفته خواهد ماند، چونکه

 شو   بیرون  هامون برخیز و به«:   شد و او مرا گفت  نهاده  در آنجا بر منخداوند  و دست22  
 خداوند   جالل  و اینک  رفتم  بیرون مون ها ، به  برخاسته پس23 ».  گفت  خواهم ر آنجا با تو سخن د که
  و روح24 .  خود درافتادم  روی  به و من، در آنجا برپا شد   بودم  نزد نهر خابور دیده  که  جاللی مثل
   را در خانه برو و خویشتن«:  ، گفت  کرده  و او مرا خطاب  برپا داشت ، مرا بر پایهایم  شده  من داخل

 اما   آنها خواهند بست  بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به ینک ا  پسر انسان و اما تو ای25. خود ببند
   ایشان ، برای  شده  چسبانید تا گنگ  خواهم  کامت  تو را به  زبان و من26 . مرو ون بیر  ایشان در میان
  ، آنگاه یم نما  با تو تکلم  من  که اما وقتی27. باشند انگیز می  فتنه  خاندان  ایشان زیرا که.   نباشی ناصح
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 شنوا   آنکه آنگاه. فرماید  می  چنین خداوند یهوه:   گفت  خواهی  ایشان  گشود و به  تو را خواهم دهان
  ».باشند انگیز می  فتنه  خاندان  ایشان زیرا که.  ابا نماید ابا کند باشد بشنود و آنکه

  

هر  بگذار و ش خود روی   را پیش  بگیر و آن  آجری  پسر انسان و تو نیز ای«4    

   در مقابلش ، سنگری  برجها ساخته  و در برابرش  کن  را محاصره و آن2 . نما  نقش  را بر آن اورشلیم
،   خود گرفته  برای  آهنین و تابه3 .  برپا کن  آن  هر سوی نیقها به، منج  اردو زده  اطرافش برپا نما و به

 خواهد شد   بدار و محاصره  خود را بر آن ذار و روی بگ  آهنین  خود و شهر، دیواری  را در میان آن
 خود   چپ  تو بر پهلوی پس4.  بشود  اسرائیل  خاندان  جهت ه ب  تا آیتی  کن  را محاصره و تو آن
   ایشان اه، گن  بخوابی  بر آن  که  روزهایی  شماره موافق.  بگذار  را بر آن  اسرائیل  خاندان  و گناه بخواب

 سیصد و نود روز بر   روزها یعنی  شماره  را مطابق  ایشان  گناه  سالهای و من5 . شد واهی خ را متحمل
،   باشی  رسانیده  انجام  اینها را به و چون6.  شد  خواهی  اسرائیل  خاندان ه گنا  متحمل پس.  ام تو نهاده
   را به هر روزی.  شد ا خواهی یهود  خاندان  گناه  روز متحمل  و چهل  خود بخواب  راست  پهلوی باز به
 بدار و  م اورشلی  محاصره  به ، روی  کرده  خود را برهنه و بازوی7.  ام  تو قرار داده  برای  سالی جهت

   نرسانیده  اتمام  را به ات  محاصره  و تا روزهای نهم  بندها بر تو می و اینک8 .  کن  نبوت  ضد آن به
   و جلبان  و ارزن  و جو و باقال و عدس  گندم پس9 . غلطید  نخواهی ت دیگر  پهلوی ه از پهلو ب باشی
   که  روزهایی  خود بپز و تمامی  از آنها برای  بریز و خوراکی  ظرف ، آنها را در یک  خود گرفته برای
   به خوری  می  که و غذایی10 . خورد  را خواهی د و نود روز آن سیص ، یعنی خوابی  خود می  پهلوی به

   را به و آب11 . خورد را خواهی   آن  وقت  به وقت.  هر روز  برای  مثقال  بیست  خواهد بود، یعنی وزن
   نان و قرصهای12 . نوشید  خواهی  وقت  به  را وقت آن.  نوشید  خواهی  هین  سدس یک  یعنی پیمایش
   فرمود بهخداوندو 13 . پخت   خواهی  در نظر ایشان سان ان ، آنها را بر سرگین خوری  می جو که
   آنها پراکنده  میان  را به  ایشان  من  که هایی  امت  در میان  نجس  نان اسرائیل  بنی  منوال همین
  ». خواهند خورد سازم می

   حال  خود تا به  و از طفولیت  نشده  نجس  من  جان  اینک  خداوند یهوه  ای آه«:   گفتم پس14  
:   گفت  من  به آنگاه15 ».  است  نرفته  دهانم  به  نجس  و خوراک ام  را نخورده ده ش  یا دریده میته

 ».  پخت  خواهی  خود را بر آن ان ن ، پس  تو دادم  به  انسان  سرگین  عوض  گاو را به  سرگین  که بدان«
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   وزن  را به  و نان  شکست  خواهم  را در اورشلیم  نان  عصای  من  اینک  پسر انسان ای«:  و مرا گفت16
   و آب  نان  محتاج زیرا که17 . خواهند نوشید حیرت و   پیمایش  را به  خواهند خورد و آب و عسرت

 خواهند   خود گداخته  گناهان  سبب  و به  بر یکدیگر نظر خواهند انداخت  حیرت خواهند شد و به
  .شد
  

   به  حجام  استره  را مثل و آن تیز بگیر   خود تیغی  برای  پسر انسان و تو ای«5    

و 2 .  کن ، مویها را تقسیم  گرفته ی و ترازوی  خود بگذران  را بر سر و ریش ، آن  خود بکار برده جهت
   و یک  بسوزان  آتش  شهر به  را در میان  ثلث ، یک  باشی  رسانیده  اتمام  را به  محاصره  روزهای چون
 آنها  قب در ع  و من  بادها بپاش  دیگر را به  و ثلث  بزن با تیغ را   آن ، اطراف  را گرفته ثلث

 از آنها  و باز قدری4.  خود ببند ، آنها را در دامن ه را گرفت  از آن و اندکی3 . فرستاد  خواهم شمشیری
   خاندان  تمام  برای  و آتشی  بسوزان  آتش ، آنها را به  انداخته  آتش را بگیر و آنها را در میان

  ». خواهد آمد  بیرون  از آن اسرائیل
 و کشورها را  ها قرار دادم  امت  را در میان  اورشلیم  این من«: گوید  می  چنین خداوند یهوه5  

 گرداگرد   که  بدتر از کشورهایی  من ها و از فرایض  بدتر از امت  من و او از احکام6 . آن  بهر طرف
   سلوک  من  فرایض ، به  کرده  مرا ترک  او احکام  اهل زیرا که   است  ورزیده باشد، عصیان او می
 گرداگرد شما   که هایی  از امت  شما زیاده چونکه«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین7 ».اند ننموده

  ام احک  موافق  نیاوردید، بلکه  مرا بعمل ، احکام  نکرده  سلوک  من  فرایض باشند غوغا نمودید و به می
  من: گوید  می  چنین ذا خداوند یهوهله8  ننمودید، باشند نیز عمل  شما می گرداگرد  که هایی امت
   سبب و با تو به9 . نمود ها داوریها خواهم نظر امت   تو به  و در میان  ضد تو هستم  به  من اینک
 . کرد  دیگر نخواهم  آنها هم مثل و   باشم  نکرده  از این  قبل  کرد که  کارها خواهم  رجاساتت جمیع

 را خواهند خورد و بر   خویش  پدران  را خواهند خورد و پسران  تو پسران  در میان  پدران بنابراین10
  ذا خداوند یهوهله11 ».  ساخت  خواهم  هر باد پراکنده  تو را بسوی  بقیت ، تمامی تو داوریها نموده

   خویش  مکروهات  و جمیع  رجاسات  مرا بتمامی  تو مقدس  چونکه  قسم  خودم  حیات به«: گوید می
 نیز   نخواهد نمود و من  شفقت  من  و چشم  ساخت  خواهم  تو را منقطع  نیز البته ، من  ساختی نجس
.  خواهند شد  تلف  از وبا خواهند مرد و از گرسنگی  تو در میانت  ثلث یک12.  فرمود  نخواهم رحمت
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،   ساخته  هر باد پراکنده  دیگر را بسوی  شمشیر خواهند افتاد و ثلث  به افت اطر  به  ثلث و یک
   باشد و حدت  رسیده  اتمام  به  من  غضب  چون پس13 . فرستاد  خواهم  ایشان ا در عقبشمشیر ر

 را بر   خویش  خشم  حدت و چون.  شد  خواهم  پشیمان ، آنگاه  باشم  ریخته  را بر ایشان  خویش خشم
 . ام  گفته  خویش  را در غیرت ین ا  یهوه  من  که  خواهند دانست ، آنگاه  باشم  رسانیده  اتمام  به یشانا

   و رسوایی  خرابی باشند، به  تو می  اطراف  به  که هایی  امت  در میان  رهگذریان و تو را در نظر همه14
  ، آنگاه  باشم  کرده  داوری  سخت زنشهای و سر  و غضب  خشم  بر تو به و چون15 . نمود  خواهم تسلیم
. باشند خواهد بود  تو می  اطراف  به  که هایی  امت  برای  و دهشت  و عبرت  موجد عار و مذمت این
 آنها  باشد و من  می  هالکت  برای  را که  بد قحطی  تیرهای و چون16 .  را گفتم  این  هستم  یهوه  که من

  تر خواهم  را بر شما سخت  قحط ، آنگاه  باشم  شما انداخته  در میان فرستم ی شما م  خرابی  جهت را به
   تو خواهم  در میان  درنده  و حیوانات و قحط17 .  شکست  شما را خواهم  نان عصایگردانید و 

 بر تو وارد   تو عبور خواهد کرد و شمشیری  از میان اوالد گردانند و وبا و خون فرستاد تا تو را بی
  ».  را گفتم  این  هستم  یهوه  که من.  آورد خواهم

  

   نظر خود را بر کوههای  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم6    

!  را بشنوید  خداوند یهوه  کالم  اسرائیل  کوههای ای: و بگو3 .  کن  آنها نبوت  بدوز و درباره اسرائیل
 بر شما   شمشیری  من اینک: فرماید  می  تلها و وادیها و درهها چنین کوهها و  به خداوند یهوه

   شمسی  و تمثالهای  شما منهدم های و مذبح4 . کرد  خواهم  بلند شما را خراب های  و مکان آورم می
  اسرائیل  بنی و الشهای.   انداخت  شما خواهم  بتهای  شما را پیش  خواهد شد و کشتگان شما شکسته

 . پاشید  شما خواهم های گرد مذبح شما را گردا  و استخوانهای  گذاشت  خواهم  ایشان  بتهای را پیش
 شما  های  مذبح  خواهد شد تا آنکه  بلند ویران های  و مکان  شما شهرها خراب  مساکن و در جمیع5

   و اعمال مشما منهد   شمسی  و نابود گردد و تمثالهای  شما شکسته  شود و بتهای  و ویران خراب
 .  هستم  یهوه  من  که  دانست هی خوا  شما بیفتند، آنگاه  شما در میان  کشتگان و چون6 .شمامحو شود

   میان شما در السیف  شوید، بقیه  کشورها پراکنده  در میان و چون.   داشت  خواهم  نگاه اما بقیتی7
   اسیری  را به  ایشان  که ها در جایی امت   شما در میان یافتگان و نجات8.  خواهند شد ها ساکن امت
   خواهم  است  دور شده  از من  را که  زناکار ایشان  دل چونکه.  اند مرا یاد خواهند داشت برده
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   سبب  را به  خویشتن  پس-   است  زنا کرده  ایشان  بتهای  در عقب  را که  ایشان  و چشمان شکست
   من  که و خواهند دانست9 .  خواهند داشت اند مکروه  نموده خود  رجاسات  در همه  که  زشتی اعمال
  ». آورد  وارد خواهم  بال را بر ایشان  این  که  نگفتم  و عبث  هستم یهوه

:  و بگو  بکوب  خود را بر زمین  و پای  خود بزن  دست به«: گوید  می  چنین خداوند یهوه10  
  آنکه11 . و وباخواهد افتاد  شمشیر و قحط  به  زیرا که رائیل اس  شریر خاندان  رجاسات  بر تمامی وای

 و در   مانده  باقی  شمشیر خواهد افتادو آنکه  به  است  نزدیک  وبا خواهد مرد و آنکه دور باشد به
 . رسانید  خواهم  اتمام  به یشان خود را بر ا  خشم  حدت  خواهد مرد و من  باشد از گرسنگی محاصره

   به  ایشان  بتهای  در میان  ایشان  کشتگان  که ، هنگامی  هستم  یهوه  من  که  دانستو خواهید12
 سبز و زیر هر   کوهها و زیر هر درخت  تمام های ، بر هر تل بلند و بر قله  ایشان های  مذبح اطراف
و 13. خواهند شد  گذرانیدند یافت  خود می  بتهای  همه  خوشبو برای  هدایای  که ، در جایی  کشن بلوط
   خرابتر و ویرانتر از بیابان  ایشان های  مسکن  را در تمام ، زمین  دراز کرده  خود را بر ایشان دست

  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست پس.   ساخت  خواهم لهدب
  

خداوند ): بگو (  پسر انسان و تو ای«2 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم7    

 انتها بر  ناآل3 .  است  انتها رسیده  زمین  گوشه بر چهار انتهایی: گوید  می  چنین  اسرائیل  زمین  به یهوه
  ، تمامی  نموده  ترا داوری  راههایت  و بر وفق ام  خود را بر تو وارد آورده  خشم  و من  است تو رسیده
   فرمود بلکه  نخواهم اهد کرد و رحمت نخو  برتو شفقت  من و چشم4 . نهاد  را بر تو خواهم رجاساتت
   من  که  دانست  خواهی پس.  خواهد بود  تو در میانت  نهاد و رجاسات  تو را بر تو خواهم راههای
  ».  هستم یهوه

آید و   می آید، انتهایی  می انتهایی6 !آید  واحد می  بالی بال هان«: دگوی  می  چنین خداوند یهوه5  
آید   می  معین وقت. آید  تو بر تو می  اجل  زمین  ساکن ای7 .آید  می هان.   است هو بیدار شد ضد ت به

   عنقریب ناآل8 . بر کوهها  روز آواز شادمانی نه خواهد شد و  روز هنگامه.   است  روز نزدیک و آن
   راههایت ق، تو را مواف  رسانیده  اتمام  را بر تو به  خویش  و خشم  ریخت  خود را بر تو خواهم غضب
 نخواهد کرد و   شفقت  من و چشم9 . نهاد  را بر تو خواهم  رجاساتت  نمود و جمیع  خواهم داوری
   تو در میانت  رسانید و رجاسات  تو خواهم  را به  راههایت  مکافات  فرمود، بلکه  نخواهم رحمت
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 تو  اجل! آید  می  آنروز هان اینک10 .  هستم  یهوه  تو من  زننده  که خواهد بود و خواهید دانست
از .   است  گشته  شرارت  عصای ظلم11 .  است  کرده  و تکبر، گل  آورده  و عصا شکوفه  آمده بیرون
   نمانده  حشمتی  ایشان ان و در می  نیست  باقی  چیزی  ایشان  و از ازدحام  ایشان  و از جمعیت ایشان
 نگیرد، زیرا   ماتم  نکند و فروشنده  شادی  مشتری پس.   است آید و آنروز نزدیک  می وقت12 . است
   در میان  اگر چه  فروشندگان زیرا که13.   است  قرار گرفته  ایشان  جمعیت  بر تمامی  خشم که

   جمعیت  بر تمامی  غضب ، چونکه  باشند نخواهند برگشت  فروخته  آنچه  مانند، به  زنده زندگان
   خود را تقویت  زندگی  خویش  گناه  به  و هیچکس  نخواهند برگشت ایشان.   است  قرار گرفته ایشان

  زیرا که. رود  نمی  جنگ  به اند، اما کسی  چیز را مهیا ساخته  و همه کرنا را نواخته14 .خواهد دادن
 در   و وبا و قحط  است شمشیر در بیرون15 .  است  قرار گرفته  ایشان جمعیت   بر تمامی  من غضب
   و وبا او را هالک  قحط  در شهر است میرد و آنکه  شمشیر می  به  در صحرا است آنکه.  اندرون

  و هر کدام. باشند  درهها بر کوهها می های  فاخته کنند و مثل  فرار می  ایشان و رستگاران16 .زدسا می
  تاب  بی  آب  مثل زانوها میع و ج  شده  دستها سست همه17. کنند  می  خود ناله  گناه  سبب  به از ایشان
 و  ها خجلت  چهره پوشاند و بر همه  را می  ایشان کنند و وحشت  در بر می و پالس18 .  است گردیده
   چیز نجس  مثل  ایشان ریزند و طالی ها می  خود را در کوچه نقره19. باشد  می  سرها گری بر جمیع

 خود را سیر  جانهای.  را نتواند رهانید  ایشانداوندخ   در روز غضب  ایشان  و طالی رهنق. باشد می
  .  است  آنها شده  مصادم  سنگ  ایشان سازند زیرا گناه  را پر نمی  خویش کنند و بطنهای نمی

 و   مکروهات  بتهای  بود، اما ایشان  قرار داده  خود را در کبریایی  زینت و او زیبایی«20  
 .گردانید   خواهم  چیز نجس  مثل  ایشان  را برای  آن  بنابراین. ساختند  را در آن  خویش رجاسات

 عصمت  را بی  داد و آن  خواهم  غارت  به  جهان  شریران  و به  تاراج  به  غریبان  دست  را به و آن21
عصمت خواهند   مستور مرا بی  برگردانید و مکان  خواهم  خود را از ایشان و روی22 . خواهند ساخت

 از   زمین زنجیر را بساز، زیرا که23 .  خواهند ساخت عصمت  را بی ، آن  شده  آن  داخل الماننمود و ظ
  های  آورد و در خانه ها را خواهم و اشرار امت24 . مملو  و شهر از ظلم  پر است زی خونری جرمهای
  ایشان   مقدس های  و آنها مکان  ساخت  خواهم  را زایل  خواهند نمود و تکبر زورآوران  تصرف ایشان
 . نخواهد شد اما یافت را خواهند طلبید،  آید و سالمتی  می هالکت25 . خواهند نمود عصمت را بی

  طلبند، اما شریعت  می رؤیا از نبی. شود  می  مسموع  بر آوازه آید و آوازه  می  بر مصیبت مصیبت26
   ملبس  حیرت  به گیرد و رئیس  می  ماتم پادشاه27 .  است  نابود شده  از مشایخ ورت و مش از کاهنان
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   نمود و بر وفق  خواهم  عمل  با ایشان  ایشان  راههای و موافق. لرزد  می  زمین  اهل شود و دستهای می
  »؟  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست پس.  نمود  خواهم  را داوری  ایشان  ایشان استحقاق

  

   بودم  خود نشسته  در خانه  من ، چون  ششم از ماه   در روز پنجم  ششم و در سال8    

و 2 . فرود آمد  در آنجا بر من  یهوهخداوند   دست  بودند، آنگاه  نشسته  من  یهودا پیش و مشایخ
 و از کمر او تا   آتش  کمر او تا پایین  از نمایش  بود یعنی  آتش  صورت  مثل  شبیهی  اینک  که دیدم

  ، موی  دراز کرده  دستی و شبیه3 . ظاهر شد  المع  برنج انند صورت م دگی منظر درخشن باال مثل
   اورشلیم  خدا به  و مرا در رؤیاهای  برداشت  و آسمان  زمین ، مرا در میان  و روح  مرا بگرفت پیشانی

 در آنجا نشیمن تمثال   برد که  است  متوجه  شمال  بطرف  که  اندرونی  صحن  دروازه نزد دهنه
  .باشد انگیز می غیرت غیرت

و او 5.  ظاهر شد  بودم  دیده در هامون   که  رؤیایی  مانند آن  اسرائیل  خدای  جالل و اینک4  
   خود را بسوی  چشمان و چون» ! برافراز  شمال  راه  خود را بسوی  چشمان ای پسر انسان«:  مرا گفت

و او 6 . ظاهر شد  در مدخل تمثال غیرت  مذبح این  دروازه  شمالی  بطرف ، اینک  برافراشتم  شمال راه
   که  عظیمی  رجاسات ؟ یعنی بینی کنند می  می  ایشان  را که  آیا تو آنچه  پسر انسان ای«:  مرا گفت
  تر خواهی  عظیم ؟ اما باز رجاسات  خود دور بشوم کنند تا از مقْدس  در اینجا می  اسرائیل خاندان

  ».دید
:  و او مرا گفت8 .  در دیوار است  سوراخی  اینک ه ک  آورد و دیدم  صحن دروازه   مرا به پس7  

:  و او مرا گفت9 . پدید آمد ای  دروازه ، اینک دم دیوار را کن و چون» .  دیوار را بکن  پسر انسان ای«
  ». نما کنند مالحظه  در اینجا می  ایشان  را که  شنیعی  شو و رجاسات داخل«

   خاندان  بتهای  و جمیع  نجس  و حیوانات  حشرات  هرگونه  که ، دیدم  شدم  داخل  چون پس10  
 آنها   پیش  اسرائیل  خاندان و هفتاد نفر از مشایخ11 . بود  شده  نقش دیوار از هر طرف بر  اسرائیل
 خود  در دست  ای  مجمره  بود و هرکس  ایستاده  ایشان  در میان  شافان  بودند و یازنیا ابن ایستاده
   مشایخ  را که  آیا آنچه  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت12 . رفت  ابر بخور باال می  و بوی داشت
گویند  ؟ زیرا می کنند دیدی  می  خویش  بتهای های  در حجره  و هرکس  در تاریکی  اسرائیل خاندان
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 باز   که  گفت  من و به13 . است   کرده  را ترک  زمین  اینخداوندبیند و   ما را نمیخداوند  که
  ». دید کنند خواهی  می  اینان تر از اینهایی که  عظیم رجاسات
   در آنجا بعضی و اینک.  بود آورد  شمال  بطرف  کهخداوند   خانه  دروازه  دهنه  مرا به پس14  
؟ باز   را دیدی ن آیا ای  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت15. گریستند  تموز می ، برای نشسته  زنان

  ». دید تر از اینها را خواهی  عظیم رجاسات
  در میان خداوند   هیکل  نزد دروازه و اینک. آوردخداوند   اندرونی خانه  صحن  مرا به پس16  
   و رویهایخداوند   هیکل  خود را بسوی  پشتهای  مرد بودند که  و پنج  قدر بیست  به  و مذبح رواق

  ای«:   گفت  من و به17 .نمودند  می  سجده  مشرق را بطرف   داشتند و آفتاب رق مش  را بسوی خویش
 در اینجا بجا   که  رجاسات  این  یهودا بجا آوردن  خاندان ؟ آیا برای  را دیدی  این پسر انسان

   من  خشم  هیجان اند و برای  مملو ساخته  را از ظلم  زمین ؟ زیرا که  است آورند سهل می
   خواهم ، عمل  نیز در غضب  من بنابراین18 .گذارند  خود می  بینی  را به ه شاخ گردند و هان برمی

   من  گوش  آواز بلند به  به  فرمود و اگرچه  نخواهم  نخواهد کرد و رحمت  شفقت  من نمود و چشم
  ». نمود  نخواهم  را اجابت بخوانند، ایشان

  

 بیاور و   شهر را نزدیک وکالی«:  ، گفت ندا کرده   من  گوش  آواز بلند به و او به9    

  ». خود بدارد  خود را در دست  کننده  خراب  آلت هرکس
 تبر   آمدند و هرکس  است  متوجه  شمال  بطرف  که  باالیی  دروازه  مرد از راه  شش و اینک2  

 در   کاتب  بود و دوات  کتان  به  شده  مرد ملبس  یک  ایشان و در میان.   داشت خود را در دستش
   آن  از روی  اسرائیل  خدای و جالل3 . ایستادند  برنجین ح، نزد مذب  شده  داخل و ایشان.  کمرش
   بود و دوات  ملبس  کتان  به  که  مردی  آن  برآمد و به  خانه  آستانه  بود به  آن  باالی  که کروبی

   اورشلیم  از میان  شهر یعنی از میان«:   او گفت هبخداوند و 4 . کرد  خطاب  را در کمر داشت اتبک
کنند   می  و ناله شود آه  می  کرده  در آن  که  رجاساتی  همه  سبب  به  که  کسانی بگذر و بر پیشانی

 سازید و   او از شهر بگذرید و هالک  در عقب  که  گفت  من  سمع  به  آنان و به5 . بگذار نشانی
   را تماما به  و زنان  و اطفال  و دختران  و جوانان پیران6 . منمایید د و ترحم نکن شما شفقت  چشمان
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» . کنید  شروع  من  مشوید و از قدس  را دارد نزدیک  نشان  این  که  هر کسی  رسانید، اما به قتل
  . کردند  بودند شروع  خانه  پیش  که  پیری  از مردان پس

» . آیید ، بیرون  پر ساخته  سازید و صحنها را از کشتگان جس را ن خانه«:  فرمود  ایشان و به7  
   مانده  باقی کشتند و من  می  ایشان و چون8 . کردند  شروع  کشتن و در شهر به آمدند   بیرون پس
 خود را   غضب  آیا چون  خداوند یهوه  ای آه«:   و گفتم  نمودم ، استغاثه  خود در افتاده  روی ، به بودم

  گناه«:  داد او مرا جواب9 »؟  ساخت  خواهی  را هالک  اسرائیل  بقیه  تمامی ریزی  می لیمبر اورش
زیرا .   پر است از ستم مملو و شهر   از خون  و زمین  است  عظیم نهایت ا بی و یهود  اسرائیل خاندان

 نخواهد   نیز شفقت  من  چشم پس10. بیند  نمیخداوند و   است  کرده  را ترک  زمینخداوند :گویند می
   آن و اینک11 ». آورد  خواهم  را بر سر ایشان  رفتار ایشان  فرمود، بلکه  نخواهم  رحمت کرد و من

 مرا امر   که جی نه به«:   داد و گفت ، جواب اشت را در کمر د  بود و دوات  ملبس  کتان  به  که مردی
  ».  نمودم  عمل فرمودی

  

   سنگ  مثل  بود، چیزی  سر کروبیان  باالی  که بر فلکی   و اینک  نگریستم پس10    

 بود   ملبس  کتان  به  مرد را که و آن2 . بر زبر آنها ظاهر شد  تخت شبیه   نمایش  کبود و مثل یاقوت
   که  آتشی  خود را از اخگرهای  برو و دستهای  چرخها در زیر کروبیان در میان«:   گفت  کرده خطاب
 مرد   آن و چون3 . شد  داخل و او در نظر من» .  شهر بپاش و بر  پر کن  است ان کروبی یاندر م
  و جالل4.  را پر کرد  اندرونی  بودند و ابر، صحن  ایستاده  خانه  راست  بطرف  شد، کروبیان داخل

خداوند   ل جال  از فروغ  از ابر پر شد و صحن  برآمد و خانه  خانه  آستانه  به  کروبیان  از رویخداوند
   که  حینی  قادر مطلق  آواز خدای ، مثل  بیرونی  صحن  تا به  کروبیان  بالهای و صدای5 . مملو گشت

  . شد کند، مسموع  می تکلم
 چرخها   را از میان آتش «  که ، گفت  بود امر فرموده  کتان  به  ملبس  مرد را که  آن و چون6  
 خود را از   دست  از کروبیان و یکی7 .، نزد چرخها ایستاد  شده خل دا آنگاه» . بردار  کروبیان از میان
   مردی  آن  دست  و به  را برداشت ، آن  بود دراز کرده  کروبیان  در میان  که  آتشی  به  کروبیان میان
   دست  صورت  شبیه و در کروبیان8.   رفت ، بیرون  را گرفته  بود نهاد و او آن ، ملبس  کتان  به که

  . شد ظاهر  ایشان  زیر بالهای انسان

 همدفصل /  حزقیال کتاب



1178 

 و   کروبی  یک  پهلوی  به  چرخ  یک  یعنی  کروبیان  پهلوی  به  چهار چرخ  و اینک و نگریستم9  
و 10.  زبرجد بود  سنگ  صورت  چرخها مثل و نمایش.  دیگر ظاهر شد  کروبی  پهلوی  دیگر به چرخ

و 11 . باشد  چرخ ر میان د  گویا چرخ  بود که  شباهت ک چهار را ی آن.  بود  چنین  ایشان اما نمایش
  کرد، بلکه  نمی  سو میل  هیچ  به رفت  می  که  و حینی رفت  خود می  بر چهار جانب رفت  آنها می چون
   سو میل  هیچ  به رفت  می و چون.  رفت  می  آن شد از عقب  می  متوجه  آن  سر به  که  جایی به

 چهار   آن  که  چرخهایی  و چرخها یعنی  ایشان  و پشتها و دستها و بالهای  بدن یو تمام12 .کرد نمی
  ای «  چرخها ندا در دادند که  آن  به  من  سمع و به13 . پر از چشمها بود تند از هر طرفداش

   و سوم  انسان  روی  دوم  بود و روی  کروبی  روی  اول روی.  را چهار رو بود و هر یک14 »!چرخها
  .  عقاب  روی  شیر و چهارم روی

و 16 .  بودم  نزد نهر خابور دیده که   است  حیوان  همان این.  صعود کردند  کروبیان پس15  
،   خود را برافراشته  بالهای  کروبیان  و چون رفت  می  ایشان  پهلوی رفتند، چرخها به  می  کروبیان چون

ایستادند آنها   می  ایشان چون17 . گشت  برنمی  ایشان وییز از پهلکردند، چرخها ن  صعود می از زمین
 در   حیوان  روح را کهنمود، زی  صعود می نمودند، آنها با ایشان  صعود می  ایشان ایستاد و چون می

و 19 .  قرار گرفت د و بر زبر کروبیان آم  بیرون  خانه  آستانه  از باالیخداوند  و جالل18 .آنها بود
و چرخها .  صعود نمودند  از زمین  نظر من ، به  خود را برافراشته  رفتند، بالهای  بیرون  کروبیان چون
 از   اسرائیل  خدای و جالل.  ایستادندخداوند   خانه  شرقی  دروازه  بود و نزد دهنه  ایشان  روی پیش

 نزد نهر خابور  یل اسرائ  زیر خدای  که  است  حیوان  همان این20.   قرار گرفت  باال بر ایشان رفط
 بود و   را چهار بال  و هر یک  را چهار روی هر یک21.  کروبیانند  اینان  که  فهمیدم ، پس  بودم دیده

 رویها بود  همان.  بود  چنین  ایشان  رویهای و اما شبیه22 . بود  انسان  دستهای  شبیه یشان ا زیر بالهای
   راه  به و هر یک)  بودند چنان (  خود ایشان  و هم  ایشان  نمایش هم.   بودم  نزد نهر خابور دیده که

  . رفت  می مستقیم
  

   متوجه  مشرق  بسوی  کهخداوند   خانه  شرقی  دروازه ، به  مرا برداشته و روح11    

 عزور و  یا ابن یازن  ایشان رد بودند و در میان م  و پنج  بیست  دروازه  نزد دهنه و اینک.  آورد است
  باشند که  می  کسانی  اینها آن  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت2 .  را دیدم  قوم ؤسای بنایا ر یا ابنفلط
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   که  نیست  نزدیک گویند وقت و می3 .دهند  می  قبیح  شهر مشورتهای نکنند و در ای تدابیر فاسد می
   نبوت  ایشان  برای بنابراین4 . شیمبا  می  و ما گوشت  است دیگ شهر   این ، بلکه ها را بنا نماییم خانه
  ».  کن  نبوت  پسر انسان ای.  کن

  ای: فرماید  می  چنینخداوند  بگو که«: ، مرا فرمود  شده  نازل  بر منخداوند   روح آنگاه5  
 را  بسیاری6 . دانم  شما را می  دل  خیاالت گویید و اما من  می  اینطور سخن  شما به  اسرائیل خاندان

: گوید  می  چنین ذا خداوند یهوهله7 .اید  پر کرده  را از کشتگان ایشه اید و کوچه  شهر کشته ایندر 
را از  شما  لیکن.   است باشند و شهر دیگ  می اید، گوشت  گذاشته  در میانش  شما که کشتگان
ر شما یر را بگوید شمش  می ترسید، اما خداوند یهوه شما از شمشیر می8 . برد  خواهم  بیرون میانش
مود و بر  ن  خواهم  تسلیم  غریبان  دست ، شما را به  برده  شهر بیرون و شما را از میان9 . آورد خواهم

 نمود   خواهم  بر شما داوری  شمشیر خواهید افتاد و در حدود اسرائیل به10 . کرد  خواهم شما داوری
   گوشت  نخواهد بود و شما در آن  شما دیگ  شهر برای این11.   هستم  یهوه  من  که و خواهید دانست
   آن  من  که و خواهید دانست12 . نمود  خواهم  بر شما داوری ئیل در حدود اسرا نخواهید بود، بلکه

   احکام  بر حسب  مرا بجا نیاوردید، بلکه  ننمودید و احکام  سلوک  من  در فرایض  که  هستم یهوه
  ، فلطیا ابن  کردم  نبوت  چون  شد که و واقع13 ». نمودید شند عملبا ی شما م  اطراف  به  که هایی امت

 آیا   خداوند یهوه  ای آه«:   و گفتم  آواز بلند فریاد نمودم ، به  خود در افتاده  روی  به پس. بنایا مرد
  »؟  ساخت  خواهی  را تماما هالک  اسرائیل تو بقیه
   که  برادرانت  تو یعنی  برادران  پسر انسان ای«15:  گفت،   شده  نازل  بر منخداوند  و کالم14  
   به  اورشلیم  سکنه باشند که  می  جمیعا کسانی  اسرائیل  خاندان باشند و تمامی  تو می  خاندان از اهل
  بنابراین16 .  است  شده  داده  ملکیت  ما به  به  زمین دور شوید و اینخداوند شما از : گویند  می ایشان

   را در میان  و ایشان ها دور کنم  امت  را در میان  ایشان اگر چه: گوید  می  چنین خداوند یهوه: گوب
   زمانی  باشند اندک  آنها رفته  به  که  کشورهایی  در آن  ایشان  برای ، اما من  سازم کشورها پراکنده

   خواهم ها جمع  امت  را از میانشما: فرماید  می  چنین  بگو خداوند یهوه پس17 . بود  خواهم دسمق
   را به اسرائیل   آورد و زمین  خواهم اید، فراهم  شده  در آنها پراکنده  که کرد و شما را از کشورهایی

 دور   را از میانش ن آ  رجاسات  و جمیع  مکروهات ، تمامی  شده  آنجا داخل و به18 . داد شما خواهم
   سنگی  نهاد و دل  خواهم  تازه  روح  ایشان  داد و در اندرون  خواهم  را یکدل و ایشان19 .خواهند کرد

   سلوک  من تا در فرایض20 . بخشید  خواهم  ایشان  به گوشتی  ، دل  دور کرده را از جسد ایشان
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   ایشان  خدای  خواهند بود و من  من  قوم و ایشان. ، آنها را بجا آورند  داشته  مرا نگاه نمایند و احکام
 خداوند  رود، پس  می  ایشان  و رجاسات  مکروهات  از عقب  ایشان  دل  که اما آنانی21 . بود خواهم
  ». آورد  وارد خواهم  را بر سر ایشان  رفتار ایشان من: گوید  می یهوه

   خدای  بود و جالل  ایشان  پهلوی  خود را برافراشتند و چرخها به  بالهای  کروبیان آنگاه22  
، بر   شهر صعود نموده  میان  از باالیخداوند  و جالل23 .  قرار گرفت  باال بر ایشان طرف از  لاسرائی
   روح  رؤیا مرا به  و در عالم  مرا برداشت و روح24.   قرار گرفت  شهر است  شرقی  بطرف  که کوهی
و 25 . شد  مرتفع  نظر من از  بودم  دیده  که  رؤیایی  برد و آن  نزد اسیران  کلدانیان  زمین خدا به
  .  کردم  بیان  اسیران  بود، برای  داده  نشان  من  به  را کهخداوند   کالم تمامی

  

   خاندان  تو در میان  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند   و کالم12    

 را  بینند و ایشان می اما ن  هست  دیدن  جهت  را چشمها به  ایشان  که باشی  می انگیز ساکن فتنه
 پسر  اما تو ای3 .باشند انگیز می  فتنه  خاندان شنوند، چونکه  اما نمی  هست  شنیدن  جهت گوشها به

   و از مکان  کن  روز کوچ  در وقت و در نظر ایشان.  خود مهیا ساز  را برای  وطن  جالی  اسباب انسان
و 4 .باشند انگیز می  فتنه  خاندان هشاید بفهمند، اگرچ،   کن  نقل  حضور ایشان  دیگر به  مکان خود به
   مثل و شامگاهان.  آور  بیرون  نظر ایشان  روز به  در وقت  وطن  جالی  اسباب  خود را مثل اسباب
 حضور   خود در دیوار به  برای و شکافی5 . شو روند بیرون  می  بیرون وطن   جالی  برای  که کسانی
   بیرون  خود بگذار و در تاریکی  را بر دوش  آن و در حضور ایشان6 . ببر  بیرون ، از آن رده ک ایشان

 قرار   اسرائیل  خاندان  برای  تو را عالمتی زیرا که.   را نبینی  تا زمین  خود را بپوشان ببر و روی
  ». ام داده

 در   وطن  جالی ب اسبا  خود را مثل  و اسباب  نمودم ، عمل  مأمور شدم  که  نهجی  به پس7  
 را در   و آن  در دیوار کردم  خویش  دست  خود به  برای  شکافی و شبانگاه.   آوردم  روز بیرون وقت

،   شده  نازل بر منخداوند    کالم و بامدادان8 .  برداشتم  بر دوش  حضور ایشان ، به  برده  بیرون تاریکی
 کار   چه  این: تو نگفتند انگیز به  فتنه  خاندان  این  یعنی  اسرائیل ، آیا خاندان  پسر انسان ای«9:  گفت
   رئیسی  به  اشاره  وحی این: گوید  می  چنین  بگو خداوند یهوه  ایشان  به پس10 ؟ کنی  می  که است
: بگو11 شندبا  آنها می  در میان  ایشان  که  اسرائیل  خاندان  تمامی باشد و به  می  در اورشلیم  که است
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 خواهد شد و   کرده  ایشان  به ، همچنان  نمودم  عمل  من  که  نهجی به.   شما هستم  برای  عالمت من
در )  خود را اسباب (  است  ایشان  در میان  که و رئیسی12 .  خواهند رفت  اسیری ، به  شده  وطن جالی
و .  ببرند  بیرون  کرد تا از آن در دیوار خواهند و شکافی.   خواهد رفت ، بیرون  نهاده  بر دوش تاریکی
   خود را بر او خواهم  دام و من13 . خود نبیند  چشمان  را به  زمین خود را خواهد پوشانید تا او روی

   برد و اگرچه  خواهم  کلدانیان  زمین  به  بابل و او را به.  گرفتار خواهد شد گسترانید و در کمند من
 لشکر او را   و تمامی  و معاونانش  مجاوران و جمیع14 .نخواهد دید را   آن رد، ولیدر آنجا خواهد م

 را   ایشان و چون15 .  ساخت  خواهم  برهنه  ایشان قب در ع ، شمشیری  ساخته  هر باد پراکنده بسوی
هند  خوا ، آنگاه  باشم  نموده  کشورها متفرق  را در میان  و ایشان  ساخته ها پراکنده  امت در میان
   خواهم  و وبا باقی  از شمشیر و قحط  ایشان  از میان  عدد قلیلی لیکن16 .  هستم  یهوه  من  که دانست
 خواهند  پس.  نمایند روند، بیان  آنها می  به  که هایی  امت  خود را در میان  رجاسات  تا همه گذاشت
  ».  هستم  یهوه  من  که دانست
 بخور و   خود را با ارتعاش نان!   پسر انسان ای«18:  فت، گ  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم17  

   اورشلیم  سکنه  درباره  بگو خداوند یهوه  زمین  اهل و به19 .  بنوش  و اضطراب  را با لرزه ش خوی آب
 خود را با   خواهند خورد و آب  خود را با اضطراب  نان که: فرماید  می  چنین  اسرائیل  زمین و اهل
   است  در آن  چه از هر  ساکنانش  جمیع  ظلم  سبب  آنها به  زمین زیرا که. ند نوشید خواه حیرت
ید  خواه پس.  خواهد شد  ویران ، زمین  شده  خراب  ایشان  مسکون و شهرهای20 . خواهد شد تهی

  ».  هستم  یهوه  من  که دانست
 در   که  شما چیست  مثل  این ن پسر انسا ای«22:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم21  
   ایشان لهذا به23 .گردد  می شود و هر رؤیا باطل می   طویل ایام: گویید زنید و می  می  اسرائیل زمین

   را بار دیگر در اسرائیل  و آن  ساخت  خواهم  را باطل  مثل این: گوید  می  چنین بگو، خداوند یهوه
   رؤیای  هیچ زیرا که24 . یب هر رؤیا، قر  و انجام  است ، نزدیک ایام:  بگو  ایشان  به بلکه. نخواهند آورد

   یهوه  که زیرا من25 . بار دیگر نخواهد بود  اسرائیل  خاندان آمیز در میان  تملق گویی  و غیب باطل
. اد خواهد شد و بار دیگر تأخیر نخواهد افت ، واقع گویم  می  من  که  و سخنی  گفت  خواهم  سخن هستم

   انجام  را به  و آن  گفت  خواهم  شما سخنی انگیز در ایام  فتنه  خاندان ای: گوید  می زیرا خداوند یهوه
  ». رسانید خواهم
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گویند   می  اسرائیل  خاندان هان!   پسر انسان ای«27:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم26  
  بنابراین28. نماید  می  نبوت  بعیده  زمانهای  واو برای  است ل طوی  ایام  جهت بیند، به  او می  که رؤیایی

و .  تأخیر نخواهد افتاد  بعد از این  کالم من  هیچ فرماید که  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان به
  ». خواهد شد  واقع گویم  می  من  که کالمی: فرماید  می خداوند یهوه

  

   ضد انبیای  به  پسر انسان ای«2:  ، گفت شده   نازل بر منخداوند و کالم 13    

  و کالمکنند، بگ  می  از افکار خود نبوت  که  آنانی و به.  نما نمایند، نبوت  می  نبوت  که اسرائیل
باشند   می  خویش  روح  تابع  که  بر انبیاء احمق وای: گوید  می  چنین خداوند یهوه3 ! را بشنویدخداوند
  .اند  ندیده و هیچ

ها برنیامدید و   رخنه شما به5 .اند ها بوده  در خرابه  روباهان تو مانند  انبیای  اسرائیل ای«4  
.  بتوانند ایستاد  جنگ  بهخداوند در روز   تعمیر نکردید تا ایشان  اسرائیل  خاندان دیوار را برای

 را  ایشانخداوند   ، با آنکهفرماید میخداوند : گویند بینند و می  می  کاذب گویی  و غیب  باطل رؤیای6
   باطل آیا رؤیای7 . خواهد شد  ثابت  کالم  اینکه هسازند ب  را امیدوار می  و مردمان  است نفرستاده

   تکلم  من فرماید با آنکه  میخداوند  گفتید  را ذکر نکردید چونکه ذب کا گویی ندیدید و غیب
  »؟ ننمودم
 دیدید،   کاذب  گفتید و رؤیای  باطل  سخن چونکه«: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین8  
   رؤیای  که  بر انبیایی  من  دست پس9 . بود  ضد شما خواهم  به ماید منفر  می  خداوند یهوه اینک
   داخل  من  قوم  در مجلس  کردند، دراز خواهد شد و ایشان  کاذب گویی  دیدند و غیب باطل

 وارد نخواهند   اسرائیل  زمین  نخواهند گردید و به  ثبت  اسرائیل نداننخواهند شد و در دفتر خا
   مرا گمراه  قوم  که  جهت و از این10 . باشم  می  خداوند یهوه  من  که  و شما خواهید دانست گشت
 دیوار را بنا نمود و   از ایشان  نبود و یکی  سالمتی  که  در حینی  است  سالمتی ، گفتند که کرده
 خواهد   آن  را مالیدند بگو که  گل مالط  که  آنانی  به پس11 . مالیدند  گل مالط  را به  آن نیریسا

 را خواهد  و باد شدید آن خواهید آمد   سخت  تگرگهای  خواهد بارید و شما ای  سیال باران. افتاد
   آن  به  که  اندودی  آن کجا است:   دیوار بیفتد، آیا شما را نخواهند گفت  چون و هان12 . شکافت

  »اندود گردید؟
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   شکافت  خود خواهم  باد شدید در غضب  را به  آن من«: گوید  می  چنین لهذا خداوند یهوه13  
   من  در غیظ  آن  ساختن  فانی  برای  سخت  خواهد بارید و تگرگهای  من  در خشم  سیال و باران

   یکسان  زمین ، به  نموده  اندود کردید منهدم مالط گل   شما به  دیوار را که و آن14 .خواهد آمد
 خواهید شد و   هالک  بیفتد شما در میانش  آن و چون.  خواهد شد  منکشف  آن  و پی  ساخت خواهم
 گل   را به  آن  که  خود را بر دیوار و بر آنانی  خشم  چون پس15 .  هستم  یهوه  من  که هید دانستخوا

   که  و آنانی  شده دیوار نیست:   گفت  شما خواهم  به ، آنگاه  باشم  رسانیده  اتمام  اندود کردند به مالط
نمایند و   می  نبوت  اورشلیم  درباره  که  اسرائیل  انبیای یعنی16 .اند  را اندود کردند نابود گشته آن

 پسر  و تو ای17 .  نیست  سالمتی گوید که  می هوه خداوند ی بینند با آنکه  را می  سالمتی  رؤیای برایش
   نبوت یند بدار و بر ایشاننما  می  از افکار خود نبوت  که  خویش  قوم  نظر خود را بر دختران انسان
   هر بازویی  مفصل  بالشها برای  که  بر آنانی وای: فرماید  می  چنین و بگو خداوند یهوه18 نما،
 مرا صید   قوم آیا جانهای! ند تا جانها را صید کنندساز  می  سر هر قامتی دوزند و مندیلها برای می

 مشت   برای  من  قوم و مرا در میان19 ؟  خواهید داشت  نگاه ود را زنده خ خواهید کرد و جانهای
  گیرند دروغ  می  شما گوش  دروغ  به  که  من  قوم  به کنید چونکه  می حرمت  بی  نانی  و لقمه جویی
باشند  نمی   مستحق حیات  را که کشید و جانهایی  نیستند می  موت  مستوجب  را که ، جانهایی گفته
   به  که  شما هستم  ضد بالشهای  به  من اینک: گوید  می  چنین لهذا خداوند یهوه20 .دارید  می  نگاه زنده

 را   کسانی درید و  شما خواهم و آنها را از بازوهای. کنید  صید می  مرغان  آنها جانها را مثل واسطه
   شما را خواهم و مندیلهای21 . داد  خواهم کنید، رهایی صید می   مرغان  را مثل  ایشان  جانهای که

 را   شما نخواهند بود تا ایشان  رهانید و دیگر در دست  شما خواهم  خود را از دست درید و قوم
 را   مرد عادل  دروغ خود، دل ه شما ب چونکه22 .  هستم  یهوه  من  که هید دانست خوا صید کنید پس

  اید تا از رفتار قبیح  داده  مرد شریر را تقویت اید و دستهای  ساخته ، محزون  نساختم  محزون  من که
 نخواهید  گویی  نخواهید دید و غیب  باطل لهذا بار دیگر رؤیای23.  نشود  ننماید و زنده خود بازگشت

  ». باشم  می  یهوه  من  که  خواهید دانست ، آنگاه  دهم ا رهایی شم  خود را از دست  قوم و چون. نمود
  

  آنگاه2 . نشستند  رویم ، پیش  آمده  من نزد  اسرائیل  چند از مشایخ و کسانی14    

   را در دلهای  خویش  اشخاص بتهای ، این  پسر انسان ای«3 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  کالم
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   از من یا ایشان آ پس.  خود نهادند  روی  را پیش  خویش  گناه  مصادم  دادند و سنگ خود جای
  هرکسی: فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان  و به  کن  را خطاب لهذا ایشان4  نمایند؟ مسألت

   را پیش  خویش  گناه  مصادم  دهد و سنگ  خود جای  را در دل  خویش  بتهای  که  اسرائیل از خاندان
   اجابت  بتهایش رت کث آید موافق  می  را که  آن  هستم  یهوه  که  بیاید، من  خود بنهد و نزد نبی روی

   سبب  به  ایشان  جمیع  چونکه  گرفتار سازم  را در افکار خودشان  اسرائیل تا خاندان5  نمود، خواهم
: فرماید  می  چنین  بگو خداوند یهوه ائیل اسر  خاندان  به بنابراین6 .اند  مرتد شده  از من  خویش هایبت

 . خود برگردانید  رجاسات  از همه را  خویش  نمایید و رویهای  خود بازگشت  کنید و از بتهای توبه
   از پیروی  باشند که  ساکن  در اسرائیل  که  از غریبانی  و چه  اسرائیل  از خاندان  چه زیرا هر کس7

   رویش  خود را پیش  گناه  مصادم  دهد و سنگ  جای  را در دلش  خویش ، بتهای  مرتد شده من
   خواهم  او را جواب خود  هستم  یهوه  که  نماید، من  مسألت  او از من  واسطه  آید تا به ، نزد نبی نهاده
 و   تا عالمتی  ساخت  خواهم ، او را مورد دهشت  دوخته  شخص  نظر خود را بر آن و من8 .داد

   یهوه  من  که ید دانست و خواه  ساخت  خواهم  خود منقطع  قوم  بشود و او را از میان یالمثل ضرب
   و دست ام  داده  را فریب  نبی  آن  هستم  یهوه  که  گوید، من ، سخنی  خورده  فریب و اگر نبی9 . هستم

 بار  و ایشان10.  اخت س  خواهم  منقطع  خود اسرائیل  قوم ، او را از میان خود را بر او دراز کرده
  تا خاندان11 . خواهد بود  نبی  آن  گناه  مثل  کننده  مسألت  خواهند شد و گناه  خود را متحمل گناهان
  بلکه.  نگردند  نجس  خویش  تقصیرهای  تمامی  نشوند و باز به  گمراه  من  دیگر از پیروی اسرائیل

  ». بود  خواهم  ایشان  خدای  بود و من خواهند  من  قوم ایشان: گوید  می خداوند یهوه
  ، به  کرده  خیانت ، اگر زمینی  پسر انسان ای«13:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند   و کالم12  

   در آن  و قحطی  را بشکنم  نانش ، عصای  دراز کرده  خود را بر آن  دست  خطا ورزد و اگر من من
   و ایوب  و دانیال  نوح  مرد یعنی  سه  این اگر چه14 ،  سازم  منقطع  را از آن  بهایم و ، انسان فرستاده
 خواهند   خویش  عدالت به خود را  جانهای)  فقط (  ایشان گوید که  می  باشند، خداوند یهوه در آن
   ویران  سازند و چنان  خالی  آن  را از اهل  آن  که  بیاورم  زمین  آن  به  درنده و اگر حیوانات15 .رهانید

 باشند،   مرد در میانش  سه  این اگر چه16  گذر نکند،  از آن  کسی  حیوانات  آن  از ترس شود که
.  نخواهند داد  را رهایی  و دختران  پسران  ایشان  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  می خداوند یهوه

   زمین  آن  به یا اگر شمشیری17 .شد خواهد   ویران  زمین  ولی فت خواهند یا  رهایی  تنهایی  به ایشان
  اگر چه18 ،  سازم  منقطع  را از آن  بهایم و و اگر انسان.  بگذر  زمین  شمشیر از این ای:   و بگویم آورم
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 را   و دختران  پسران  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  می  باشند، خداوند یهوه  مرد در میانش  سه این
 و   بفرستم  زمین یا اگر وبا در آن19 .  خواهند یافت  رهایی  تنهایی ه ب  ایشان ه نخواهند داد بلک رهایی
   و دانیال  نوح اگر چه20 ،  بسازم  منقطع  را از آن بهایم و   و انسان  بریزم  با خون  خود را بر آن خشم

 را   دختری  و نه پسری   نه  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  می  باشند خداوند یهوه  در میانش و ایوب
  پس21 . خواهند رهانید  خویش  عدالت ه خود را ب جانهای)  فقط (  ایشان  خواهند داد بلکه رهایی

   شمشیر و قحط  خود یعنی  سخت  چهار عذاب  که  حینی  قدر زیاده چه: گوید  می  چنین خداوند یهوه
   اینک لیکن22.   سازم  منقطع  را از آن بهایم و  ان تا انس  بفرستم  و وبا را بر اورشلیم  درنده و حیوان

 را   ایشان هان.  خواهد شد  واگذاشته شوند در آن  می  آورده  بیرون  که  و دخترانی  از پسران بقیتی
 وارد   بر اورشلیم  که  را خواهید دید و از بالیی  ایشان  خواهند آورد و رفتار و اعمال نزد شما بیرون

 را   ایشان  رفتار و اعمال و چون23 . یافت خواهید  ، تسلی  باشم  رسانیده  بر آن  آنچه و هر آورده
   آن  به  هر آنچه  که شما خواهید دانست: گوید  می  خواهند داد و خداوند یهوه ببینید شما را تسلی

  ».  بجا نیاوردم سبب  بی کردم
  

   مو در میان  درخت  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم15    

   برای  از آن آیا چوب3 باشد؟  می  چه  جنگل  درختان یان مو در م  و شاخه  چیست سایر درختان
 را   آن هان4گیرند؟   می  ظرفی  هیچ  آویختن  برای  از آن شود؟ یا میخی  می  گرفته  کاری  هیچ کردن
 .شود  می  سوخته  نیم سوزاند و میانش  را می  دو طرفش هر اندازند و آتش  می  در آتش  هیزم برای
  چند مرتبه.   نداشت  کار مصرف  هیچ  بود برای  تمام  چون اینک5 ؟  مفید است  کاری  آیا برای پس
 نخواهد   مصرف  کاری  هیچ  باشد، دیگر برای  سوخته  و نیم  را سوزانیده  آن  آتش  که  وقتی زیاده
  ». داشت

   جنگل  درختان  را از میان  آن  که مو  درخت مثل«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه نبنابرای6  
و نظر خود را بر 7 . نمود  خواهم  را تسلیم اورشلیم   سکنه ، همچنان ام  کرده  تسلیم  و آتش هیزم  برای
  پس. سوزانید را خواهد   دیگر ایشان آیند و آتشی  می  بیرون  آتش از یک.   دوخت  خواهم ایشان
  ».  هستم  یهوه  من  که ، خواهید دانست  باشم  دوخته  نظر خود را بر ایشان چون

  ».  ساخت  خواهم  را ویران اند زمین  ورزیده  که  خیانتی  سبب به«: گوید  می و خداوند یهوه8  
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 را از  شلیم اور  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم16    

   تو از زمین  و والدت اصل: فرماید  می  چنین  اورشلیم  به و بگو خداوند یهوه3 ! ساز  آگاه رجاساتش
  ، نافت  متولد شدی  که در روزی.  تو و اما والدت4.   بود  حتی  و مادرت  اموری پدرت.   است کنعان

.  نپیچیدند  قنداقه یدند و به نمال  ندادند و طاهر نساختند و نمک  غسل  آب را نبریدند و تو را به
.  آورد  تو بعمل  کارها را برای  از این  نفرمود تا یکی  ننمود و بر تو مرحمت  بر تو شفقت چشمی5

 از نزد تو گذر  و من6 . صحرا انداختند ا بر روی، تو ر  تو را خوار شمرده  جان  در روز والدتت بلکه
  بلی!  شو  زنده  هستی  آلوده  خونت  به  که ای:   تو را گفتم سپ.   دیدم  غلطان  و تو را در خونت نمودم
 تا نمو   نباتات صحرا بسیار افزودم و تو را مثل7 ! شو ، زنده  هستی  آلوده  خونت  به  که ای:  گفتم
  د، لیکن بلند ش  و مویهایت  برخاسته پستانهایت.   رسیدی  کامل  زیبایی  و به  شدی ، بزرگ کرده
  .  بودی  و عریان برهنه

 خود   دامن پس.  بود  محبت  تو زمان  زمان  و اینک  برتو نگریستم  از تو گذر کردم و چون«8  
 و با   خوردم  با تو قسم گوید که  می  و خداوند یهوه  تو را مستور ساختم ، عریانی  کرده را بر تو پهن
و تو را    طاهر ساختم ، تو را از خونت  داده  غسل  آب و تو را به9 .  شدی  من  و از آن تو عهد بستم

   پایت  خز به  پوست  و نعلین  ساختم  ملبس  قالبدوزی  لباس و تو را به10 .  کردم  تدهین  روغن به
،   داده  زیورها زینت و تو را به11.   ساختم  پیراسته  ابریشم  و به  آراسته  نازک  کتان  و تو را به کردم

ها در   و گوشواره  در بینی ای و حلقه12 .  نهادم  بر گردنت بندی  و گردن تدستبندها بر دست
   نازک  از کتان  و لباست  یافتی  آرایش  با طال و نقره پس13 .  نهادم  بر سرت  جمالی  و تاج گوشهایت
  درجه  به،   شده  جمیل نهایت  و بی  خوردی  و روغن  و عسل  بود و آرد میده  قالبدوزی و ابریشم
  زیرا خداوند یهوه.  شد ها شایع  امت  در میان  زیباییت  سبب  تو به و آوازه14 .  ممتاز گشتی ملوکانه

  . شد  کامل  بودم  بر تو نهاده  که  من  از جمال  زیبایی  آن گوید که می
   خویش  و زنای  زناکار گردیدی  خویش  آوازه  سبب  و به  نمودی  خود توکل اما بر زیبایی«15  
   بلند رنگارنگ های  و مکان  خود گرفتی و از لباسهای16 . او شد  و از آن  ریختی  رهگذریرا بر هر

  و زیورهای17 . و نخواهد شد  نشده ع کارها واق  این  مثل  که ، بر آنها زنا نمودی  خود ساخته برای
 با آنها زنا   را ساخته  مردان ، تمثالهای ته، گرف  بودم  تو داده  به  که ، من  خود را از طال و نقره زینت
 آنها   و بخور مرا پیش  و روغن  آنها پوشانیدی ، به  خود را گرفته  قالبدوزی و لباس18 . نمودی
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،   بودم  تو ساخته  رزق  را که  و عسل  و روغن  و آرد میده  بودم  تو داده  به  مرا که و نان19 . گذاشتی
 و  و پسران20 .  است  این  خداوند یهوه قول. د ش  و چنین  نهادی  خوشبویی  هدیه  آنها برای پیش

آیا زنا .  مودی ن  آنها ذبح  خوراک  جهت  را به ، ایشان  گرفته  بودی  زاییده  من  برای  را که دخترانت
   از آتش آنها ی برا  که  نمودی  را تسلیم  و ایشان  مرا نیز کشتی  پسران که21  بود  تو کم کاری

   و برهنه  عریان  که  خود را حینی  جوانی  خود، ایام  و زنای  رجاسات و در تمامی22  شوند؟ گذرانیده
  ».  بیاد نیاوردی غلطیدی  خود می  و در خون بودی

 خود،   شرارت زیرا بعد از تمامی!  بر تو وای!  بر تو وای«: گوید  می و خداوند یهوه23  
  بسر هر راه25 .  خود ساختی  برای د در هر کوچه بلن  و عمارات  بنا نمودی خود خراباتها برای24

   خویش  پایهای  هر راهگذری  و برای  ساختی  خود را مکروه ، زیبایی  بلند خود را بنا نموده عمارتهای
   گوشت  بزرگ  مصر که  خود پسران و با همسایگان26.   خود را افزودی ، زناکاریهای را گشوده

   من لهذا اینک27 .  آوردی  هیجان  مرا به ، خشم ه خود را افزود  و زناکاری باشند، زنا نمودی یم
   دختران  یعنی  دشمنانت  آرزوی  و تو را به  نمودم  تو را قطع ، وظیفه  خود را بر تو دراز کرده دست

 آشور نیز  ، با بنی  سیر نشدی کهو چون28 .  نمودم  بودند، تسلیم  تو خجل  از رفتار قبیح  که فلسطینیان
   تا زمین  کنعان  خود را از زمین و زناکاریهای29 . ، سیر نگشتی  نیز زنا نموده ن و با ایشا زنا نمودی
  ».  سیر نشدی  هم  و از این  زیاد نمودی کلدانیان
 کار زن   که را  اعمال  این  تمامی  که  است  قدر ضعیف  تو چه دل«: گوید  می خداوند یهوه30  
   و در هر کوچه  خود را بنا نمودی  خرابات  بسر هر راه که31 .  آوردی باشد، بعمل  می  سلیطه زانیه

  ای32 .  را خوار شمردی  اجرت  چونکه ی دیگر نبود های  فاحشه  و مثل  بلند خود را ساختی عمارات
  .دهند  می ها اجرت  فاحشه  جمیع هب33 ! گیری  شوهر خود می  جای  را به  غریبان  که  زانیه زن

   جهت  به  از هر طرف  که سازی  را اجیر می  و ایشان دهی  می  اجرت  عاشقانت  تمامی  اما تو به
   به  کسی چونکه.   است  سایر زنان  برعکس ات  تو در زناکاری و عادت34 .ایند نزد تو بی زناکاریهایت

   عادت پس. دهد  نمی  تو اجرت  به  و کسی دهی  می تو اجرتآید و   تو نمی  از عقب  زناکاری جهت
  .  است  دیگران تو بر عکس

 نقد تو  چونکه: گوید  می  چنین خداوند یهوه36!  را بشنوخداوندکالم !   زانیه  ای بنابراین«35  
  ه ک  پسرانت ن و از خو  رجاساتت  بتهای  و با همه  با عاشقانت ات  تو از زناکاری  شد و عریانی ریخته

   و همه  ملتذ بودی  ایشان  به  را که  عاشقانت  جمیع  من لهذا هان37  گردید،  مکشوف  آنها دادی به
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 را  و ایشان.  نمود  خواهم  جمع  داشتی  نفرت  از ایشان  که  کسانی ، با همه  داشتی  دوست  را که آنانی
  ، تا تمامی  ساخت  خواهم  مکشوف  ایشان ا به تو ر ، برهنگی  آورده  نزد تو فراهم از هر طرف

  و خون.  داد باشند، خواهم کنند و خونریز می  زنا می  را که  زنانی و بر تو فتوای38 . را ببینند عریانیت
 تو را  ، خراباتهای  نموده  تسلیم  ایشان  دست و تو را به39 . آورد  را بر تو وارد خواهم یرت و غ غضب
   را از تو خواهند کند و زیورهای و لباست.   خواهند ساخت  بلند تو را منهدم ت و عمارا خراب
، تو را   بر تو آورده و گروهی40 .  خواهند گذاشت  و برهنه  عریان و تو را  تو را خواهند گرفت قشنگ

 تو  های و خانه41 . خواهند نمود پاره د تو را پاره خو  شمشیرهای  سنگها سنگسار خواهند کرد و به به
   تو را از زنا کاری  من پس.  خواهند رسانید  بسیار بر تو عقوبت ، در نظر زنان  سوزانیده  آتش را به

 نشانید و   خود را بر تو فرو خواهم  خشم و حدت42.  داد  نخواهی  و بار دیگر اجرت  داشت بازخواهم
   جوانی  ایام چونکه43 . نمود  نخواهم ، بار دیگر غضب ه گرفت  و آرام  از تو خواهد برگشت  من غیرت

  گوید که  می  خداوند یهوه  جهت ، از این  کارها رنجانیدی  این  همه ، مرا به  یاد نیاورده خود را به
   قبیح  عمل  دیگر این  رجاساتت  بر تمامی  آورد و عالوه  وارد خواهم  نیز رفتار تو را بر سرت اینک

  . شد  نخواهی را مرتکب
   مادر، مثل مثل   که ، خواهد گفت  را بر تو آورده  مثل آورد این  می  مثل  هر که اینک«44  
و .  داشت  می  خود نفرت  از شوهر و پسران  که تو دختر مادر خود هستی45 .باشد  می دخترش

ود و  ب  شما حتیمادر. دارند  می  نفرت  خویش  و پسران  از شوهران  که  خود هستی خواهر خواهران
   تو ساکن  چپ  خود بطرف  با دختران  که  است  تو سامره و خواهر بزرگ46 . پدر شما اموری

اما 47 .باشد  می  تو ساکن راست   خود بطرف  با دختران  که  است  تو سدوم و خواهر کوچک. باشد می
   سهل  گویا این کهبل.   ننمودی  عمل  ایشان  رجاسات  و مثل  نکردی  سلوک  ایشان های تو در طریق

  ».  فاسد شدی  زیاده  رفتار خود از ایشان  تو در همه بود که
   موافق  و دخترانش  خواهر تو سدوم  که  قسم  خودم  حیات به«: گوید  می  خداوند یهوه پس48  
 و   نان  تکبر و فراوانی  بود که  این  سدوم  خواهرت  گناه اینک49.  ننمودند  عمل  تو و دخترانت اعمال

و 50  ننمودند،  را دستگیری و مسکینان   بود و فقیران  او و دخترانش  برای  رفاهیت سعادتمندی
   را از میان  ایشان م دید  صالح لهذا چنانکه.  گردیدند  رجاسات  مرتکب ، در حضور من مغرور شده

   نمودی  خود را از آنها زیاده  تو رجاسات  نشد، بلکه  را مرتکب  گناهانت  نصف و سامره51 . برداشتم
 بر   تو نیز که پس52 .  ساختی' مبری  آوردی  بعمل که   خویش  رجاسات  تمامی  خود را به و خواهران
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 در آنها بیشتر از   که  گناهانت زیرا به.  بشو  خود را متحمل  خجالت  دادی  خود حکم خواهران
 خود را   شو و رسوایی لهذا تو نیز خجل. گردیدندتر   از تو عادل  ایشان  نمودی  رجاسات ایشان
 و   سدوم  اسیری  یعنی  ایشان  اسیری و من53 .  ساختی'  خود را مبری  خواهران  چونکه  باش متحمل

 . برگردانید  خواهم  ایشان  میان تو را در  اسیران  و اسیری  و دخترانش  سامره  و اسیری دخترانش
 . ای  داده  را تسلی  ایشان ونکه چ  شوی  شرمنده ای  کرده ، از هر چه  شده  خود را متحمل تا خجالت54
 و  و سامره.   خود خواهند برگشت  نخستین  حالت  به  و دخترانش  سدوم  یعنی و خواهرانت55

 خود خواهید   نخستین الت ح  به و تو و دخترانت.   خود خواهند برگشت  نخستین  حالت  به دخترانش
 تو   شرارت  از آنکه قبل57 . نشد  آورده  زبانت  تکبر تو به در روز اما خواهر تو سدوم56 . برگشت
   دختران  یعنی  مجاورانش کردند و جمیع  می  مذمت  ارام  دختران  که  زمانی  آن مثل.  بشود مکشوف

  ».شمردند  خوار می  تو را از هر طرف  که فلسطینیان
زیرا 59 . شد  خواهی  خود را متحمل  و رجاسات تو قباحت « فرماید که میخداوند   پس58  

   قسم  نمود، زیرا که  خواهم  با تو عمل  من  نمودی  تو عمل  که  نهجی به: گوید  می  چنین خداوند یهوه
 یاد   به  با تو بستم ات  جوانی  در ایام  عهد خود را که  من لیکن60.  ، عهد را شکستی را خوار شمرده

   و کوچک  بزرگ  خواهران  که و هنگامی61 .  داشت  با تو استوار خواهم انی آورد و عهد جاود خواهم
   را به  ایشان و من.  شد  خواهی ، خجل  یاد آورده  خود را به  راههای ، آنگاه  باشی خود را پذیرفته

   ساخت با تو استوار خواهم عهد خود را  و من62.  از عهد تو  نه  داد، لیکن  تو خواهم  به  دختران جای
فرماید   می و خداوند یهوه.   شوی ، خجل  یاد آورده  به تا آنکه63 .  هستم  یهوه  من  که  دانست هیو خوا
 خود را   دهان  خویش  رسوایی  سبب ، بار دیگر به  باشم  تو را آمرزیده  کارهای  همه  من  چون که

  ». گشود نخواهی
  

 بیاور و  ، معمایی  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل ر من بخداوند  و کالم17    

   بالهای  که  بزرگ عقاب: فرماید  می  چنین و بگو خداوند یهوه3 .  بزن  اسرائیل  خاندان  درباره مثلی
و سر 4 .  آمد و سر سرو آزاد را گرفت ان لبن  دارد به  رنگارنگ  دراز پر از پرهای  و نیهای سترگ
   آن و از تخم5 .  گذاشت ، در شهر سوداگران ورده آ  تجارت  زمین  را به ، آن  را کنده شهای شاخه
 بید،   درخت  را مثل ، آن  بسیار گذاشته  نهاد و نزد آبهای  باروری  را در زمین ، آن  گرفته زمین
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 شد و  مایل او   بسوی هایش  شاخه  قد گردید که ، مو وسیع کوتاه  نمو کرده و آن6 . نمود غرس
   بزرگ و عقاب7 .ها رویانید و نهالها آورد  شاخه  شده  موی پس. بود  می  در زیر وی هایش ریشه

انید  او برگرد  خود را بسوی های  مو ریشه  این  بسیار آمد و اینک  و پرهای  سترگ  با بالهای دیگری
در 8 . نماید  را سیراب  کرد تا او وی  او بیرون  خود بطرف  بستان های ته را از کر  خویش های و شاخه
بگو 9 . گردد  قشنگ بیاورد و مو ، میوه ها رویانیده  شد تا شاخه  بسیار کاشته  نیکو نزد آبهای زمین
 را نخواهد کند و  هایش  خواهد شد؟ آیا او ریشه  آیا کامیاب پس: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه که
   قوت  خواهد شد و بدون  خشک اش  تازه  برگهای شود؟ تمامی   را نخواهد چید تا خشک اش میوه
 نخواهد   اما کامیاب  است  شده  غرس اینک10.  خواهد شد ها کنده  از ریشه  بسیاری  و خلق عظیم
 رویید  آن در   که  خواهد شد و در بوستانی  خشک  بوزد، بالکل  بر آن  باد شرقی  چون بلکه. شد

  ». خواهد گردید پژمرده
   این  آیا معنی  متمرد بگو که  خاندان  این به«12:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم11  

 و   را گرفت  و سرورانش ، پادشاه  آمده  اورشلیم  به  بابل  پادشاه  اینک دانید؟ بگو که چیزها را نمی
 داد و   و او را قسم و عهد بست، با ا  گرفته  ملوک و از ذریه13 . برد  بابل  را نزد خود به یشانا

، استوار   داشته  نگاه، سربلند نکند اما عهد او را  شده  پست  مملکت تا آنکه14 . را برد  زمین زورآوران
   به  بسیاری  و خلق  مصر فرستاد تا اسبان  خود را به ، ایلچیان  شده  عاصی  او از وی و لیکن15 .بماند

 عهد را   که  یابد؟ و یا کسی  شود یا رهایی  باشد، کامیاب  کارها را کرده  این  که آیا کسی. او بدهند
  »؟  خواهد یافت  خالصی  است شکسته
   او را به  که  پادشاه  آن  در مکان  البته  که  قسم  خودم  حیات به«: گوید  می خداوند یهوه16  
   بابل  در میان د وی نز  یعنی شکست، عهد او را   را خوار شمرده  وی  کرد و او قسم  نصب پادشاهی

 سازند،   را منقطع  بسیاری  سنگرها بر پا سازند و برجها بنا نمایند تا جانهای و چون17 .خواهد مرد
 را خوار   قسم چونکه18 . نخواهد کرد  اعانت  را در جنگ کثیر او  و گروه  با لشکر عظیم  فرعون آنگاه

  ورد، پس آ  کارها را بعمل این  بود، همه  خود را داده  دست نکه و بعد از آ ، عهد را شکست شمرده
 سوگند مرا   که  قسم  خودم  حیات به«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین19 ».  یافت  نخواهی رهایی

  و دام20 . آورد ا را بر سر او وارد خواهم آنه  البته  است  شکسته  و عهد مرا که  او خوار شمرده که
، در آنجا   آورده  بابل  گرفتار خواهد شد و او را به  گسترانید و او در کمند من خود را بر او خواهم

   با جمیع  فراریانش و تمامی21 . نمود  خواهم  محاکمه  است زیده ور  من  به  که  خیانتی  درباره بر وی

 هفدهمفصل /  حزقیال کتاب



1191 

   خواهند شد و خواهید دانست اکنده هر باد پر  بسوی  ایشان  از شمشیر خواهند افتاد و بقیه افواجش
  ». ام  را گفته  این باشم  می  یهوه  که  من که

 و از   کاشت  را خواهم ، آن  سر بلند سرو آزاد را گرفته من«: فرماید  می  چنین خداوند یهوه22  
 بلند  ر کوه را ب آن23 . نمود  خواهم  غرس بلند و رفیع   را بر کوه ، آن  کنده  تازه  شاخه سر اغصانش

 خواهد شد  و سرو آزاد قشنگ.  خواهد آورد ، میوه ها رویانیده  شاخه  و آن  کاشت  خواهم اسرائیل
و 24 .  خواهند گرفت  آشیانه هایش اخه ش ، در سایه  شده  ساکن  بالدار زیر آن  مرغان  هر قسم که

 را   پست  و درخت کنم  می ا پست بلند ر  درخت  یهوه  من  که  صحرا خواهند دانست  در ختان تمامی
 را   این  هستم  یهوه  که من.  سازم  را بارور می  خشک  و درخت  سبز را خشک  و درخت سازم بلند می

  ». آورد  و بجا خواهم ام گفته
  

 را   مثل  این  کار دارید که شما چه«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم18    

 کند   پسران  خوردند و دندانهای  انگور ترش پدران: گویید زنید و می  می ل اسرائی  زمین درباره
  ».گردید

   را در اسرائیل ل مث  این  بعد از این  که  قسم  خودم  حیات به«: گوید  می خداوند یهوه3  
ردو  پسر نیز، ه  جان ، همچنین  پدر است  جان  منند چنانکه  جانها از آن  همه اینک4 .نخواهید آورد

  نصاف باشد و ا  عادل و اگر کسی5 . ورزد او خواهد مرد  گناه  که یهر کس. باشند  می  من آنها از آن
   اسرائیل  خاندان  بتهای  خود را بسوی و بر کوهها نخورد و چشمان6  آورد،  را بعمل و عدالت

   ظلم و بر کسی7 ننماید،   نزدیکی  حایض  زن و به نکند  عصمت  خود را بی  همسایه برنیفرازد و زن
   گرسنگان  خود را به  نان  نبرد، بلکه  غصب  را به  کسی  او رد نماید و مال نکند و گرو قرضدار را به

 خود را از   دست  نگیرد، بلکه  سود ندهد و ربح و نقد را به8  بپوشاند،  جامه  را به  برهنگانبدهد و
 و   نموده  سلوک  من  فرایض و به9 دارد، اجرا   مردمان ن را در میا  حقیقی ، انصاف  برداشته ستم
 و   است  عادل  شخص  آن فرماید که  می  نماید، خداوند یهوه  عمل  راستی ، به  داشته  مرا نگاه احکام
  . خواهد ماند  زنده البته

  آورد، بعمل کارها را   از این ی یک  و خونریز تولید نماید که پیشه  ستم اما اگر او پسری«10  
 خود را   همسایه  بر کوهها نیز بخورد و زن  نیاورد بلکه  نیکو را بعمل  اعمال  از آن و هیچکدام11
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   را پس ببرد و گرو  غصب  را به  مردم ل، ما  نموده  ظلم  و مسکینان و بر فقیران12  سازد، عصمت بی
،   سود داده و نقد را به13  بشود،  رجاسات ، مرتکب رافراشته بتها ب  خود را بسوی  چشمان ندهد، بلکه

 بجا   که  رجاساتی  همه  سبب  نخواهد ماند و به  او زنده  خواهد ماند ؟ البته  گیرد، آیا او زنده ربح
  .خواهد بود   بر سرش  خواهد مرد و خونش  است آورده

 بترسد و ، ورد دیدهآ  بجا می  پدرش  را که  گناهان  تمامی  تولید نماید که و اگر پسری«14  
   اسرائیل  خاندان  بتهای  خود را بسوی و بر کوهها نخورد و چشمان15  ننماید،  آنها عمل مثل

   نکند و گرو نگیرد و مال  ظلم و بر کسی16  نکند، عصمت  را بی  خویش همسایه  برنیفرازد و زن
و 17  پوشاند، جامه   را به برهنگان دهد و   گرسنگان  خود را به  نان  نبرد بلکه  غصب  را به احدی
   سلوک  من  فرایض ، به  مرا بجا آورده  نگیرد و احکام ، سود و ربح  برداشته  خود را از فقیران دست

 با   چونکه و اما پدرش18.  خواهد ماند  زنده  البته  نخواهد مرد، بلکه  پدرش  گناه  سبب نماید، او به
 خود   قوم  را در میان  شنیع  نمود و اعمال  را غصب  ایشان ، مال موده ن  ظلم  شدت  خود به برادران
  . خواهد مرد  گناهانش  سبب  به ه آورد او البت بعمل

باشد؟ اگر پسر   نمی  پدرش  گناه ؟ آیا پسر متحمل  است گویید چرا چنین  شما می لیکن«19  
   زنده ید، او البته نما  آنها عمل  دارد و به  مرا نگاه  فرایض ، تمامی  را بجا آورده  و عدالت انصاف

   نخواهد بود و پدر متحمل  پدرش  گناه پسر متحمل.  کند او خواهد مرد  گناه هر که20 .خواهد ماند
   مرد شریر بر خودش  خواهد بود و شرارت  بر خودش  مرد عادل عدالت.  نخواهد بود  پسرش گناه

  .خواهد بود
 مرا   فرایض  نماید و جمیع  باشد بازگشت  ورزیده  که  گناهانی  همهو اگر مرد شریر از«21  

   که  تقصیرهایی تمامی22 . نخواهد مرد  مانده  زنده البته را بجا آورد او   و عدالت ، انصاف  داشته نگاه
  ».ماند خواهد   باشد زنده  کرده  که  در عدالتی  نخواهد شد بلکه  یاد آورده  ضد او به  باشد به کرده

   از اینکه  بلکه ؟ نی باشم  مرد شریر مسرور می  از مردن آیا من«: فرماید  می خداوند یهوه23  
،   نموده  برگردد و ظلم  از عدالتش و اگر مرد عادل24 . ماند ، زنده  نموده خود بازگشتاز رفتار 

   تمامی  بلکه واهد ماند؟ نی خ  نماید آیا او زنده کنند عمل  می  شریران  که  رجاساتی  همه موافق
   ورزیده  که  و در گناهی  نموده  که  نخواهد شد و در خیانتی  یاد آورده  به  است  کرده  او که عدالت
  . خواهد مرد است
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   اسرائیل  خاندان  ای  حال پس.   نیست موزونخداوند    طریق گویید که اما شما می«25  
   مرد عادل چونکه26 ؟  نیست  شما غیر موزون آیا طریق و   است  غیر موزون  من آیا طریق: بشنوید

و 27.  خواهد مرد  است  کرده  که  ظلمی  سبب به.  خواهد مرد  کند در آن  برگردد و ظلم از عدالتش
   را بجا آورد، جان  و عدالت  نماید و انصاف  بازگشت  است  کرده  که  مرد شریر را از شرارتی چون

   بود بازگشت  کرده  که  تقصیرهایی ، از تمامی  نموده  تعقل چونکه28 .  خواهد داشت  نگاه خود را زنده
   طریق گویید که  می  اسرائیل  خاندان  شما ای لیکن29 . خواهد ماند و نخواهد مرد  زنده کرد البته
 شما غیر  ا طریقی و آ  است  غیر موزون  من  آیا طریق  اسرائیل  خاندان ای.   نیست  موزونخداوند
   از شما موافق  بر هریک  من  اسرائیل  خاندان ای«: گوید  می  خداوند یهوه بنابراین30 »؟  نیست موزون
   نمایید تا گناه  خود بازگشت  تقصیرهای  کنید و از همه  توبه پس.  نمود  خواهم  داوری رفتارش
اید از خود دور   آنها شده  مرتکب که را   خویش  تقصیرهای تمامی31.  شما نشود  هالکت موجب

   چه  برای  اسرائیل دان خان  ای زیرا که.  خود ایجاد کنید  برای ای  تازه  و روح  تازه اندازید و دل
  پس.  باشم میرد مسرور نمی  می  که  آنکس  از مرگ من: گوید  می زیرا خداوند یهوه32 بمیرید؟
  ». مانید ، زنده  نموده بازگشت

  

او .  بود مادر تو چه: و بگو2   بخوان  اسرائیل  سروران ا برای ر  مرثیه  تو این پس«19    

 از  و یکی3. پرورد  می  ژیان  شیران  خود را در میان های خوابید و بچه  می  شیر ماده  شیران در میان
 را  و مردمان شد  ر آموخته شکا  دریدن  گردید و به  شیر ژیان  نمود که  خود را تربیت های بچه

   زمین را در غلها به گرفتار گردید و او   ایشان ها خبر او را شنیدند، در حفره  امت و چون4 .خورد
  هایش  از بچه  شد، پس  بریده  امیدش  بعد از انتظار کشیدن  دید که  مادرش و چون5 .مصر بردند

 گردید و  ، شیر ژیان  کرده  گردش یران ش و او در میان6 .  ساخت  ژیان ، او را شیری رفته را گ دیگری
 را   ایشان  و شهرهای  را ویران  ایشان و قصرهای7 . را خورد ، مردمان  شده  شکار آموخته  دریدن به

ها از کشورها از هر  و امت8 . گردید  او تهی بود از آواز غرش   در آن  و هرچه  نمود و زمین خراب
و را در و ا9.  گرفتار شد  ایشان  حفره  به د را بر او گسترانیدند که خو ، دام  آورده  بر او هجوم طرف

 نهادند تا آواز او دیگر بر  ای  بردند واو را در قلعه  بابل  گذاشتند و نزد پادشاه ، در قفس ها کشیدهغل
  . نشود  مسموع  اسرائیل کوههای
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  میوه بسیار   آبهای  سبب ، به  شده  نزد آبها غرس  مو مانند خودت  درخت مادر تو مثل«10  
   در میان و قد آن.   داشت  سالطین  عصاهای  برای  قوی های و شاخه11 .  بسیار داشت آورد و شاخه

  اما به12 . گردید  نمایان  ارتفاعش غصانش ا  از کثرت  بلند شد که  حدی  به  پر برگ های شاخه
   قویاش های  و شاخه  ساخت  را خشک اش میوه  و باد شرقی.  شد  انداخته  زمین  و به  کنده غضب
   و تشنه  خشک  در زمین  در بیابان نو اآل13.  آنها را سوزانید ، آتش گردیده   و خشک شکسته
   که  نوعی به.  را سوزانید اش ، میوه  آمده  بیرون هایش  شاخه  از عصاهای و آتش14.   است مغروس

  ». خواهد بود  و مرثیه  است  مرثیه این.   است  نمانده  سالطین  عصای  برای  قوی  شاخه یک
  

   جهت  به  اسرائیل  از مشایخ  بعضی  هفتم  از سال  پنجم  ماه و در روز دهم20    

  ای«3 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم آنگاه2.  نشستند  من  آمدند و پیشخداوند  طلبیدن
آیا شما : فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان ، به  کرده طاب را خ  اسرائیل  مشایخ پسر انسان

   نخواهم  از شما طلبیده  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  می  آمدید؟ خداوند یهوه  من  طلبیدن برای
   کرد؟ پس  خواهی  حکم  کرد؟ آیا بر ایشان  خواهی  حکم  آیا بر ایشان  پسر انسان ای4 .شد

در : فرماید  می  چنین  بگو، خداوند یهوه  ایشان و به5 .  بفهمان  را بدیشان  ایشان راند پ رجاسات
   و خود را به  برافراشتم  یعقوب  خاندان  ذریت  خود را برای  و دست  را برگزیدم  اسرائیل  که روزی
   خدای  یهوهمن:  تم، گف  برافراشته  ایشان  خود را برای  و دست  ساختم  مصر معروف  در زمین ایشان

   مصر به  را از زمین  ایشان  که  برافراشتم  ایشان  خود را برای  روز دست در همان6 ، شما هستم
 و فخر  است   و شهد جاری شیر  به  که زمینی.   آورم رون بی  بودم  بازدید کرده  ایشان  برای  که زمینی
 خود را دور کند و   چشمان  از شما رجاسات کسهر :   گفتم  ایشان و به7 .باشد  زمینها می همه

   از من اما ایشان8 .  شما هستم  خدای  یهوه  من  که نسازد، زیرا  مصر نجس  بتهای  را به خویشتن
 خود را دور   چشمان  رجاسات  از ایشان و هر کس.  گیرند  گوش  من  به ، نخواستند که  شده عاصی

   و غضب  ریخت  خواهم  خود را بر ایشان  خشم  که  گفتم آنگاه. د ننمو  مصر را ترک نکرد و بتهای
 خود   خاطر اسم  محض لیکن9 . رسانید  خواهم  اتمام  به یشان مصر بر ا  زمین  را در میان خویش
   بیرون  آنها بودند و در نظر آنها خود را به  در میان  ایشان  که هایی  در نظر امت  تا آن  نمودم عمل

 مصر   را از زمین  ایشان پس10 . نشود حرمت ، بی نیدم شناسا  ایشان  مصر، به  از زمین  ایشان آوردن
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   هر که  خود را که  و احکام  دادم  ایشان  را به  خویش و فرایض11 .  رسانیدم  بیابان ، به  آورده بیرون
   خود را به های و نیز سبت12 . دادم   تعلیم  ایشان  ماند، به خواهد  آنها زنده  نماید به  آنها عمل به

 را   ایشان  که  هستم  یهوه  من  بشود و بدانند که  و ایشان  من  در میان  تا عالمتی  عطا فرمودم ایشان
  . نمایم  می تقدیس
و .  ننمودند  سلوک  من ، در فرایض  شده  عاصی  از من  در بیابان  اسرائیل  خاندان لیکن«13  
 را بسیار  هایم  ماند، خوار شمردند و سبت  نماید از آنها زنده  آنها عمل  به هر که   مرا که احکام

   خواهم  هالک  در بیابان را ، ایشان  ریخته  خود را بر ایشان  خشم  که  گفتم آنگاه.  نمودند حرمت بی
 حضور   را به ان ایش  که هایی  نظر امت  به  تا آن  نمودم  خود عمل  خاطر اسم  محض لیکن14 . ساخت

   که  برافراشتم  در بیابان  ایشان  خود را برای  نیز دست و من15 . نشود حرمت  بی  آوردم آنها بیرون
 و   است  شیر و شهد جاری  به  که ، زمینی  نسازم ، داخل  بودم  داده  ایشان  به  که  زمینی  را به ایشان

 ننمودند و   سلوک  فرایضم  مرا خوار شمردند وبه م احکا زیرا که16. باشد  زمینها می فخر تمامی
   من  خشم لیکن17 .بود  می  خود مایل  بتهای  به ن ایشا  دل  ساختند، چونکه حرمت  مرا بی های سبت

   پسران و به18 . ، نابود ننمودم  را در بیابان  و ایشان  نساختم  را هالک ، ایشان  نموده  رقت بر ایشان
 مدارید و   را نگاه  ایشان  منمایید و احکام  خود سلوک  پدران  فرایض به:   گفتم بان در بیا ایشان

   من  فرایض  به پس.   شما هستم  خدای  یهوه من19 . مسازید  نجس  ایشان  بتهای  به را خویشتن
مایید تا در  ن  مرا تقدیس های و سبت20 .، آنها را بجا آورید  داشته گاه مرا ن  نمایید و احکام سلوک
  .  شما هستم  یهوه خدای  من  باشد و بدانید که  و شما عالمتی  من میان

   هر که  مرا که  ننمودند و احکام  سلوک  من  فرایض ، به  شده  عاصی  از من  پسران لیکن«21  
 مرا  های  ننمودند و سبت  آنها عمل  نداشتند و به  خواهد ماند، نگاه آنها را بجا آورد از آنها زنده

 در   را بر ایشان  خویش ، غضب  ریخته  خود را بر ایشان  خشم  که  گفتم آنگاه.  ساختند حرمت بی
   خود عمل  خاطر اسم ، محض  خود را برگردانیده  دست لیکن22 . رسانید  خواهم  اتمام  به ابانبی

  و من23 . نشود حرمت  بی  آوردم نبیرو  حضور آنها  را به  ایشان  که هایی  نظر امت  به  تا آن نمودم
 و   نمایم ها پراکنده  امت  را در میان  ایشان  که  برافراشتم  در بیابان  ایشان  خود را برای نیز دست

 مرا خوار شمردند و   مرا بجا نیاوردند و فرایض  احکام زیرا که24 .  سازم  را در کشورها متفرق شانای
 .بود  می  نگران  ایشان  پدران ی بتها  بسوی  ایشان  و چشمان ساختند حرمت  مرا بی های سبت

و 26 .  دادم  ایشان  نمانند به  زنده از آنها  را که  نیکو نبود و احکامی  را که  نیز فرایضی  من بنابراین25
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  گذرانیدند، نجس  می گشود از آتش  را می  رحم  را که  هر کس  که  ایشان  هدایای  را به ایشان
  .  هستم  یهوه  من  و بدانند که  سازم  را تباه  تا ایشان ختمسا

  خداوند یهوه:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب  اسرائیل  خاندان  پسر انسان  ای بنابراین«27  
   چون زیرا که28.  کفر ورزیدند  من ، به  کرده ت شما خیان  نیز پدران  دفعه در این: فرماید  می چنین
   به ، آنگاه  در آوردم  بدهم  ایشان  را به  آن  که  بودم  خود را برافراشته  دست  که  زمینی ا به ر ایشان

  های  نمودند و قربانی  خود را در آنجا ذبح  نظر انداختند و ذبایح  کشن هر تل بلند و هر درخت
  و در آنجا هدایای خود را آوردند   خوشبوی و در آنجا هدایای.  را گذرانیدند انگیز خویش غضب
  ؟ پس روید چیست  می  آن  شما به  بلند که  مکان این:   گفتم  ایشان و به29 . خود را ریختند نیریخت
  .شود  می  خوانده  تا امروز بامه  آن اسم

   رفتار پدران آیا شما به: فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  اسرائیل  خاندان  به بنابراین«30  
 خود  و هدایای31کنید؟  ، زنا می  نموده را پیروی   ایشان سازید و رجاسات  می  را نجس یشتنخود خو
   خود تا امروز نجس  بتهای  را از تمامی گذرانید و خویشتن  می  را از آتش  خویش ، پسران را آورده

   حیات فرماید به  می ه؟ خداوند یهو  بشوم  از شما طلبیده  آیا من  اسرائیل  خاندان  ای سازید؟ پس می
  کند، هرگز واقع  خاطر شما خطور می  به و آنچه32 . شد  نخواهم  از شما طلبیده  که  قسم خودم

   و سنگ چوب)  بتهای(،   کشورها گردیده ها و مانند قبایل  امت مثل. کنید  می  خیال نخواهد شد که
   با دست  هرآینه  که  قسم  خودم  حیات به: دفرمای  می زیرا خداوند یهوه33.  خواهید نمود را عبادت

  و شما را از میان34.  نمود  خواهم  بر شما سلطنت  شده  ریخته  و خشم  برافراشته  و بازوی قوی
 در آنها   که  از زمینهایی  شده  ریخته  و خشم  برافراشته  و بازوی  قوی  دست ، به  آورده ها بیرون امت
ر شما روبرو ، در آنجا ب ها در آورده  امت  بیابان و شما را به35 . نمود  خواهم اید جمع  شده کندهپرا

   مصر داوری  زمین  شما در بیابان  بر پدران چنانکه: گوید  می و خداوند یهوه36 . نمود  خواهم داوری
   درخواهم بند عهد ، به دهو شما را زیر عصا گذرانی37 . نمود  خواهم  بر شما داوری نین، همچ نمودم
 نمود و   شما جدا خواهم اند، از میان  گردیده  عاصی  و از من  متمرد شده  را که و آنانی38 .آورد
 نخواهند شد و   داخل  اسرائیل  زمین  به لیکن.  آورد  خواهم  بیرون  ایشان  غربت  را از زمین ایشان
: گوید  می  چنین  خداوند یهوه  اسرائیل دان خان  شما ای اما به39 ».  هستم  یهوه  من  که ید دانستخواه

.  خواهید داد  مرا گوش  البته  بعد از این لیکن.  کنید ، آنها را عبادت  خود رفته  شما نزد بتهای همه«
  زیرا خداوند یهوه40 .  نخواهید ساخت عصمت  خود بی یدیگر با هدایا و بتها  مرا  قدوس و اسم
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 جمیعا در آنجا مرا   اسرائیل  خاندان  تمام  بلند اسرائیل  بر کوه  من  مقدس در کوه: فرماید می
 شما   هدایای  شما و نوبرهای  جنبانیدنی ، ذبایح  شده  راضی  خواهند کرد و در آنجا از ایشان عبادت
 و شما را از   آورم ها بیرون  شما را از امت و چون41 . طلبید  شما خواهم  موقوفات امیرا با تم
   شما را از شما قبول  خوشبوی  هدایای ، آنگاه  نمایم اید جمع  شده  در آنها پراکنده  که اییزمینه
   زمین  شما را به و چون42.  شد  خواهم  کرده  شما تقدیس ها در میان  نظر امت  کرد و به خواهم
   شما بدهم  پدران به را   آن  که  خود را برافراشتم  دست اش  درباره  که  زمینی  به  یعنی اسرائیل
   اعمال  خود و تمامی های و در آنجا طریق43 .  هستم  یهوه  من  که ید دانست خواه ، آنگاه بیاورم
   که  قبیح  اعمال و از همه.  یاد خواهید آورد اید، به  ساخته  آنها نجس  را به  خویشتن  را که خویش
   خداوند یهوه  اسرائیل  خاندان و ای44 . د داشت خواهی  نظر خود مکروه ه را ب اید، خویشتن کرده
   موافق  شما و نه  رفتار قبیح  سزای  به  خود و نه  خاطر اسم  با شما محض  که هنگامی: فرماید می

  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهید دانست ، آنگاه  باشم  نموده  فاسد شما عمل اعمال
   جنوب  خود را بسوی  روی  پسر انسان ای«46:  گفت،   شده  نازل  بر منخداوند  و کالم45  
   جنگل  آن  بهو47 .  کن  نبوت  جنوب  صحرای ر جنگل نما و ب  تکلم  جنوب  سمت  ساز و به متوجه
  افروزم  در تو می  آتشی  من اینک: فرماید  می  چنین خداوند یهوه.  را بشنوخداوند  کالم:  بگو جنوب

   خاموش  آن  ملتهب و لهیب.  را در تو خواهد سوزانید  خشک  درخت سبز و هر  هر درخت که
 بشر خواهند  و تمامی48 . خواهد شد  سوخته  از آن  شمال تا  رویها از جنوب نخواهد شد و همه

  ». نپذیرد  تا خاموشی ام  را افروخته  آن  یهوه  من فهمید که
  »آورد؟ آیا او مثلها نمی: گویند  می  من باره در ، ایشان  خداوند یهوه  ای آه«:   گفتم و من49  

  

   خود را بسوی  روی  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم21    

   زمین و به3   کن  نبوت  اسرائیل  زمین  و به. نما  تکلم  بلند مقدس های  مکان  بدار و به اورشلیم
   و شمشیر خود را از غالفش  ضد تو هستم  به  من اینک: فرماید  چنین میخداوند:  بگو اسرائیل
 را از   و شریران  عادالن و چونکه4 .  ساخت  خواهم  تو منقطع ز میان را ا  و شریران ، عادالن کشیده
   بیرون  از غالفش ال تا شم  بشر از جنوب  بر تمامی  شمشیر من ، بنابراین سازم  می  تو منقطع میان

 تا   کشیدم  بیرون  شمشیر خود را از غالفش  یهوه  من  بشر خواهند فهمید که و تمامی5 .خواهد آمد
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 نظر   به  سخت  کمر و مرارت با شکستگی!   بکش  آه  پسر انسان  تو ای پس6 . برنگردد  آن باز به
زیرا . آید  می  که ای  آوازه  سبب به: ؟ بگو کشی  می  چرا آه  تو گویند که و اگر به7 .  بکش  آه ایشان

   آب  زانوها مثل  و جمیع  جانها کاهیده  و همه  گردیده  دستها سست  و تمامی  دلها گداخته  همه که
  ».  خواهد پیوست  وقوع آید و به  می همانا آن: گوید  می خداوند یهوه.  خواهد شد بیتاب

  چنینخداوند  :، بگو  کرده  نبوت  پسر انسان یا«9 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم8  
 تا کشتار   است تیز شده10 .  است  گردیده  و نیز صیقلی شده شمشیر، شمشیر تیز  بگو که: فرماید می

 را   درختان  همه  پسر من ؟ عصای  نماییم  آیا ما شادی پس.  شود  تا براق  گردیده نماید و صیقلی
 شمشیر تیز  و این.  گیرند  دست  را به  شد تا آن ه داد  شدن  صیقلی  برای و آن11 .شمارد خوار می

 نما   فریاد برآور و ولوله  پسر انسان ای12.  شود  داده  قاتل  دست  تا به  است  گردیده  و صیقلی شده
   شمشیر بر قوم  سبب ترسها به. آید  وارد می  اسرائیل  سروران  و بر جمیع  من  بر قوم  این زیرا که

 خواهد بود اگر  و چه.   است  امتحان زیرا که13 .  بزن  خود دست لهذا بر ران.   است  شده  عارض من
 پسر  و تو ای14 :  است  این  خداوند یهوه قول. دشمارد، دیگر نباش خوار می)  را دیگران (  که عصایی
  شیر مقتوالنشم.  تکرار بشود  سوم  و شمشیر دفعه  بزن  هم  خود را به  و دستهای  کن  نبوت انسان
   ضد همه  به ای شمشیر برنده15 .کند  می  را احاطه  ایشان  که  عظیم  مقتول شمشیر آن.  است
  ه گردید براق) شمشیر ( آه.  شود ها زیاده  شود و هالکت  تا دلها گداخته  قرار دادم  ایشان های دروازه
   چپ  جانب ، به  گردیده  برو و آراسته  راست  جانب ، به  شده جمع16 .  است  کشتار تیز شده و برای
   خواهم  هم  خود را به  نیز دستهای و من17 .باشد  می  متوجه  رخسارهایت  که  هر طرف به.  نما توجه

  ». ام  نموده  تکلم  که  هستم  یهوه من.  گردانید  خواهم  را ساکن  خویش  خشم زد و حدت
 خود   جهت  به  دو راه  پسر انسان و تو ای«19 : گفت،   شده  نازل بر منخداوند   و کالم18  
 بر  و عالمتی. آید  می  بیرون  زمین هر دو آنها از یک.  از آنها بیاید  بابل  نما تا شمشیر پادشاه تعیین
 یهودا در   و به  عمون  بنی  ربه  نما تا شمشیر به  تعیین راهی20 . شهر بر پا نما  را بر سر راه نآ.  پا کن

 زند و   تا تفأل  است  ایستاده  سر دو راه ، به  بر شاهراه  بابل  پادشاه زیرا که21.  بیاید  منیع ورشلیما
  .نگرد  جگر می کند و به  می  سؤال ، از ترافیم  زده  هم تیرها را به

 کشتار   را برای  تا منجنیقها بر پا کند و دهان  است  تفأل اورشلیم  راستش  دست به22  
ها بر پا کند و سنگرها بسازد و برجها   بلند نماید و منجنیقها بر دروازه  گلبانگ ید و آواز را بهبگشا
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   ایشان و او گناه. نماید  می  باطل اند، تفأل  آنها خورده  برای  قسم  که  در نظر ایشان لیکن23. بنا نماید
  ».آورد تا گرفتار شوند  یاد می را به

 و   ساخته  را منکشف  خویش  شما تقصیرهای چونکه«: گوید  می  چنین ه خداوند یهو بنابراین24  
 یاد   به  چون  خود را یاد آورانیدید، پس ، عصیان  ظاهر نموده  خویش  اعمال  خود را در همه خطایای
   مجروح  مهلک  زخم  به  که  شریر اسرائیل  رئیس و تو ای25.  شدید دستگیر خواهید شد آورده
 را دور  عمامه: گوید  می  چنین خداوند یهوه26 ، ت اس  آخر رسیده  عقوبت  تو در زمان  اجل و ای شده
   بلند است  را که نچه بلند نما و آ  است  پست  را که آنچه.  نخواهد ماند چنین.  را بردار  و تاج کن

 نخواهد شد  یگر واقع د و این.   ساخت  خواهم ، سرنگون ، سرنگون  را سرنگون  آن و من27 .  کن پست
  . نمود  عطا خواهم  وی  را به  آن و من. باشد  حق او می  بیاید که تا آنکس
   ایشان  و سرزنش عمون  بنی  درباره خداوند یهوه: ، بگو  کرده  نبوت  پسر انسان و تو ای«28  
   صیقلی یت غا  و به  است  شده  کشتار کشیده  شمشیر، شمشیر برای بگو که: فرماید  می چنین

اند تا تو را   زده  دروغ  تو تفأل اند و برای  دیده  باطل  تو رؤیای  برای چونکه29 . بشود  تا براق گردیده
  لهذا آن30 .  است  آخر رسیده  عقوبت ر زمان د  ایشان  اجل  شریر بگذارند که  مقتوالن بر گردنهای

   داوری ای  یافته تولد  که  و در زمینی ای  شده یده آفر  که  و بر تو در مکانی  برگردان  غالفش را به
و تو را .  دمید  خود را بر تو خواهم  غیظ  و آتش  ریخت  خود را بر تو خواهم و خشم31 . نمود خواهم

   آتش و تو برای32 . نمود  خواهم  چاالکند تسلیم دن نمو  هالک  برای  که  وحشی  مردان  دست به
   که  شد زیرا من  نخواهی  یاد آورده  به پس.  خواهد ماند  زمین  در آن نت شد و خو  خواهی هیزم
  ». ام  نموده  تکلم  هستم یهوه

  

   خواهی  آیا داوری  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم22    

و بگو 3 . ساز گاه آ  رجاساتش  را از همه  آن  نمود؟ پس  خواهی نمود؟ آیا بر شهر خونریز داوری
  ای!  تو برسد  تا اجل ریزی  می  خودت  را در میان  خون  که  شهری ای: فرماید  می  چنین خداوند یهوه

   مجرم ای  ریخته  که  خونی  سبب به4 ! ای  نموده  را نجس ، خویشتن ته ضد خود ساخ  بتها را به که
  ، به  آورده  را نزدیک  خویش لهذا اجل.  ای دیده گر  نجس ای  ساخته  که  بتهایی  سبب  و به ای شده

 . ام  گردانیده  کشورها مسخره یعها عار و نزد جم لهذا تو را نزد امت.  ای  خود رسیده  سالهای انتهای
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 خواهند  دورند بر تو سخریه از تو   که  و آنانی  تو نزدیک  به  که آنانی!   پر فتنه و ای!   پلید نام ای5
 تو   در میان  خونریزی  مرتکب  خویش  قدر قوت  به ، هر کس  سروران اسرائیل نکای6 .نمود
 ساختند و بر   تو مظلوم  را در میان و غریبان.  نمودند  تو اهانت پدر و مادر را در میان7 .بودند می

 مرا  یها ، سبت  مرا خوار شمرده های دسو تو مق8 . نمودند  تو ستم  در میان زنان  و بیوه یتیمان
نمودند و بر کوهها در   می ، نمامی  خون  ریختن  جهت  تو به  در میان و بعضی9 .  نمودی عصمت بی

 تو   را در میان  پدران و عورت10 .شدند  می  قباحت  تو مرتکب میانخوردند و در   تو غذا می میان
   تو با زن  در میان یکی11 .نمودند  می عصمت  تو بی در میان را   حایض و زنان. ساختند  می منکشف
  و دیگری.  کرد عصمت  جور بی  را به  خویش  عروس و دیگری.  نمود  زشت  خود عمل همسایه

   رشوه  خون  ریختن  جهت  تو به و در میان12.   ساخت  دختر پدر خود را ذلیل ، یعنی خواهرش
   و مرا فراموش  کردی ر غصب زو  خود را به  همسایه و تو مال.  گرفتند خوردند و سود و ربح

 و  ای  شده  آن  مرتکب  تو که  حرص  سبب  به  من لهذا هان13 .  است  این  خداوند یهوه قول.  نمودی
   که  در ایامی پس14 . زنم  می  هم  خود را به دستهای،  ای  ریخته  خودت  در میان  که  خونی  سبب به
  لم تک  هستم  یهوه  که  خواهد بود؟ من  محکم ی و دستهایت قو  آیا دلت  رسانم  تو مکافات  به من

،   ساخته  کشورها متفرق  و در میان ها پراکنده  امت و تو را در میان15 . آورد  خواهم  و بعمل نمودم
  ی شد و خواه  خواهی عصمت ها بی  نظر امت و به16 .  ساخت  نابود خواهم ا از میانت تو ر نجاسات
  ».  هستم  یهوه  من  که دانست
 درد   نزد من  اسرائیل  خاندان  پسر انسان ای«18:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم17  

  بنابراین19. اند  شده د نقره و در  کوره  در میان  و سرب  و آهن  و روی  مس  ایشان اند و جمیع شده
   جمع  اورشلیم یان شما را در م اید، لهذا من  شما درد شده  همگی چونکه: گوید  می  چنین خداوند یهوه

 بر  ، آتش  کرده  جمع  کوره  را در میان  و روی  و سرب  و آهن  و مس  نقره چنانکه20 . نمود خواهم
، در   کرده  جمع  خویش  خشم  و حدت  شما را در غضب  من  شود، همچنان دمند تا گداخته آنها می

 خود را بر شما   غضب ، آتش  کرده و شما را جمع21 .  گداخت م نهاد و شما را خواه م خواه آن
  شود، همچنان  می  گداخته  کوره  در میان  نقره چنانکه22.  شوید  گداخته  در میانش  دمید که خواهم

 را بر شما   خویش  خشم  حدت  یهوه  من  که  خواهید شد و خواهید دانست  گداخته شما در میانش
  ». ام ریخته
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   که  هستی تو زمینی:  او را بگو  پسر انسان ای«24:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم23  
. باشد  می  در میانش  آن  انبیای فتنه25 . بر تو نخواهد بارید در روز غضب  و باران.  شد طاهر نخواهی

و . برند  را می  نفایسو گنجها و. خورند درد، جانها را می  شکار را می  که  شیر غران  مثل ایشان
 مرا  ، موقوفات  ورزیده  مخالفت  من  شریعت  به کاهنانش26. سازند  زیاد می  را در میانش زنان بیوه

   و طاهر فرق  نجس دهند و در میان  تمیز نمی  و غیر مقدس  مقدس و در میان. سازند  می حالل
  حرمت  بی  ایشان ان در می ند و منپوشان  می  من های  خود را از سبت و چشمان. گذارند نمی

نمایند تا سود ناحق   می کریزند و جانها را هال  می  خون  درنده  مانند گرگان سرورانش27 . ام گردیده
   تفأل  ایشان بینند و برای  می  باطل ، رؤیاهای  اندود نموده  گل مالط  را به  ایشان و انبیایش28 .ببرند
   به  زمین و قوم29.   ننموده  تکلم  یهوه  با آنکه  است  گفته  چنین  خداوند یهوه گویند که ، می  زده دروغ
 را  ، غریبان  جفا نموده  و مسکینان و بر فقیران. اند  کرده  یکدیگر را غصب  و مال  نموده  ظلم شدت

ار را بنا نماید و  دیو  که  را طلبیدم  کسی  ایشان  در میان و من30. اند  ساخته  مظلوم انصافی  بی به
  پس31.   را نیافتم ، اما کسی  ننمایم  را خراب  بایستد تا آن  در شکاف  حضور من  به  زمین برای

   هالک  خویش  غضب  آتش  را به  و ایشان ام  ریخته  خود را بر ایشان خشم: گوید  می خداوند یهوه
   ». ام  وارد آورده  را بر سر ایشان  ایشان ، طریق ساخته

  

   دختر یک ، دو زن ن پسر انسا ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم23    

 را   ایشان های در آنجا سینه.  خود زناکار شدند ، در جوانی  در مصر زنا کرده و ایشان3 .مادر بودند
   خواهر او اهولیبه و  بزرگتر اهوله  ایشان و نامهای4 . را افشردند  ایشان  بکارت نهایمالیدند و پستا

باشد و   می ، سامره  اهوله  ایشان و اما نامهای.  زاییدند  و دختران ، پسران  بوده  من  از آن و ایشان. بود
 مجاور او  که   بر آشوریان  خود یعنی ، زنا نمود و بر محبان  رو تافته  از من و اهوله5 . ، اورشلیم بهاهولی

   ایشان  همه  که  و سرداران  بودند؛ حاکمان  ملبس  آسمانجونی  به  که کسانی6  گردید؛ بودند عاشق
 آشور   بنی  برگزیدگان  جمیع  به  یعنی  ایشان و به7.  سوار بودند  اسب سند و فارسان دلپ جوانان

  بود نجس  می  عاشق  بر ایشان  که  آنانی  بتهای  نمود و خود را از جمیع  خود را بذل فاحشگی
  اش  جوانی  در ایام  ایشان زیرا که.  نکرد نمود، ترک  در مصر می  خود را که و فاحشگی8 . ساخت می

لهذا 9 .ریختند  می  خود را بر وی اکاری، زن  او را افشرده  بکارت شدند و پستانهای  می با او همخواب
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  ورزید، تسلیم می  شق ع  او بر ایشان  آشور که  بنی  دست  به  یعنی  عاشقانش  دست  او را به من
 شمشیر  و او را به.  را گرفتند  و دخترانش ، پسران  ساخته  او را منکشف  عورت  ایشان که10 . نمودم

  . نمودند  داوری  گردید و بر وی  عبرت  زنان  در میان کشتند که
 و  از او زیادتر فاسد گردید  خویش بازی  را دید، در عشق  این  اهولیبه  خواهرش و چون«11  

 و   حاکمان  ایشان  جمیع  گردید که  آشور عاشق و بر بنی12 . زنا نمود  خواهرش ر از زناکاریبیشت
و 13 . دلپسند بودند  سوار و جوانان ب اس  و فارسان  آسمانجونی  به  مجاور او بودند و ملبس سرداران

 خود را زیاد   زناکاری پس14 .  است  بوده  یک  هردو ایشان  و طریق  گردیده  او نیز نجس  که دیدم
   به  را که  کلدانیان  تصویرهای  بود یعنی  شده  بر دیوارها نقش  که  مردان نمود، زیرا صورتهای

 بر   رنگارنگ  و عمامهای  کمربندها بسته  به  ایشان  کمرهای که15.  بود، دید  شده  کشیده جرفشن
   زمین ن مولد ایشا  که  بابل  اهل  شبیه  و به داران آنها مانند سر و جمیع.  بود  پیچیده سر ایشان
   به ان نزد ایش و رسوالن.  گردید  ایشان  او بر آنها افتاد، عاشق  چشم و چون16 .، بودند  است کلدانیان

  ، او را از زناکاری  درآمده  بازی  در بستر عشق  نزد وی  بابل و پسران17 . فرستاد  کلدانیان زمین
و 18 . متنفر گردید  از ایشان  وی طبع،   یافت  نجس  خود را از ایشان  چون پس. ساختند  خود نجس

 از او متنفر   من ، جان  ساخت  خود را منکشف  خود را آشکار کرد و عورت  زناکاری  که چون
  در زمین در آنها   خود را که  جوانی اما او ایام19 . بود  متنفر شده  از خواهرش انم ج گردید، چنانکه
   عشق  ایشان های و بر معشوقه20 . خود را زیاد نمود  باز زناکاری،  یاد آورده  بود به مصر زنا کرده

  و قباحت21 .باشد  می  اسبان  نطفه  چون شان ای  و نطفه  االغان  گوشت ، مثل  ایشان  گوشت ورزید که
 یاد   افشردند به ات  جوانی های سینه خاطر   را به  پستانهایت  مصریان  که  خود را حینی جوانی
  . آوردی
 از   جانت  را که  عاشقانت  من اینک: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه  اهولیبه  ای بنابراین«22  
  یعنی23 . آورد  برتو خواهم را از هر طرف  ، ایشان  ضد تو برانگیزانیده  به  است  متنفر شده ایشان
   جمیع  که  ایشان  آشور را همراه  پسران و همه.   و قوع  را از فقود و شوع نیان کلدا  و همه  بابل پسران
   اسب  ایشان ند و تمامی هست  و نامداران  و سرداران  و والیان  دلپسند و حاکمان  جوانان ایشان
ها و سپرها   بر تو خواهند آمد و با مجن  عظیمی ها و گروه ها و ارابه  و کالسکه و با اسلحه24 .سوارند

   حسب سپرد تا تو را بر  خواهم  ایشان  تو را به  داوری و من.  خواهند نمود و خودها تو را احاطه
   غضب  تا با تو به  برانگیخت  ضد تو خواهم  خود را به  غیرت و من25 . نمایند  خود داوری احکام

 فصل بیست و سوم/  حزقیال کتاب



1203 

 و   شمشیر خواهند افتاد و پسران تو با  را خواهند برید و بقیه  و گوشهایت و بینی.  نمایند عمل
،   تو را از تو کنده و لباس26 . خواهند شد  سوخته  آتش  تو به  و بقیه  را خواهند گرفت دخترانت

، از  ای  مصر آورده  از زمین  را که ات  تو و زناکاری  قباحت پس27 . تو را خواهند برد  زیبایی رهایزیو
 یاد  گر مصر را به و دی  افراشت  بر نخواهی  ایشان د را بسوی خو و چشمان.   ساخت تو نابود خواهم

   نفرت  از ایشان  که  آنانی  دست  تو را به اینک: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه28 . آورد نخواهی
   بغض و با تو از راه29 . نمود  خواهم ، تسلیم متنفر است   از ایشان  جانت  که  آنانی  دست  و به داری

  تا آنکه.   گذاشت  وا خواهم  و برهنه  و تو را عریان  تو را خواهند گرفت  حاصل ، تمامی فتار نمودهر
 کرد، از   تو خواهم  کارها را به و این30 . تو ظاهر شود گری  و فاحشه باحت تو و ق  زناکاری برهنگی

  و چونکه31 . ای  ساخته  نجس ان ایش ز بتهای را ا ، خویشتن ها زنا نموده  امت  در عقب  که  جهت این
   چنین و خداوند یهوه32.  داد  تو خواهم  دست  او را به ، جام  نمودی  خواهر خود سلوک  طریق به
 شد   و استهزا خواهی  سخریه  نوشید و محل  خواهر خود را خواهی  و بزرگ  عمیق جام: فرماید می
   از جام  یعنی  و خرابی  حیرت از جام.  شد  پر خواهی ن و حز و از مستی33 . شد نی نتوا  آن  متحمل که

 خایید   را خواهی  آن های  آشامید و خورده  خواهی  نوشید و تا ته  را خواهی و آن34 .  سامره خواهرت
 خداوند  بنابراین35 . ما  را گفته  این  من گوید که  می  کند، زیرا خداوند یهوه  خود را خواهی و پستانهای

  ، لهذا تو نیز متحمل  سر خود انداختی  و مرا پشت  کردی  مرا فراموش چونکه: فرماید  می  چنین یهوه
  ». شد  خود خواهی  و زناکاری قباحت
   نمود؟ بلکه  خواهی  داوری  و اهولیبه آیا براهوله!   پسر انسان ای«:   مرا گفتخداوندو 36  
 و با   آلود است  خون  ایشان اند و دست  زنا نموده زیرا که37 . ساز  آگاه  ایشان رجاسات را از  ایشان
 آنها از   جهت  بودند، به  زاییده  من  برای  خود را نیز که و پسران. اند  زنا شده  مرتکب  خویش بتهای

 در همانروز  اند که کرده   من  به  را هم  این  بر آن و عالوه38 . شوند اند تا سوخته  گذرانیده شآت
   خود را برای  پسران زیرا چون39 .اند  نموده حرمت  مرا بی های بت، س  کرده عصمت  مرا بی دسمق

 نمودند  عصمت  را بی ، آن  شده  داخل  من دس مق  روز به  بودند، در همان وده نم  ذبح  خویش بتهای
   آمدند، فرستادید که از دور  که  نزد مردانی بلکه40 .د بجا آوردن  من  را در خانه  عمل  این و هان

 و   دادی  غسل  ایشان  را برای  رسیدند، خویشتن  ایشان و چون.  شد  فرستاده  قاصدی نزد ایشان
   سفره  که و بر بستر فاخری41 .  دادی  آرایش  زیورهایت  را به و خود  کشیدی  چشمانت  به سرمه
   مسموع  عیاشان  آواز گروه و در آن42.  ادی نه  مرا بر آن ، بخور و روغن  بود نشسته  آماده  آن پیش
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 فاخر   دستبندها بر دستها و تاجهای  شدند که  آورده  از بیابان  صابیان  عظیم  گروه  آن و همراه. شد
آیا :   بود گفتم  شده  فرسوده  در زناکاری  که  زنی  آن  درباره و من43 .بر سر هر دو آنها گذاشتند

ها   نزد فاحشه  که  نهجی  او درآمدند به و به44 ؟ ا خواهند کرد و او با ایشان زن با او ن اآل ایشان
   عادل  مردان پس45 . درآمدند  و اهولیبه  اهوله عنی ی  پیشه  قباحت  دو زن  آن  به همچنان. آیند درمی

  ند و دستباش  می  زانیه  ایشان  زناکار و خونریز را خواهند رسانید، زیرا که  زنان  قصاص بر ایشان
   خواهم  ضد ایشان  به  گروهی من: فرماید  می  چنین زیرا خداوند یهوه46 . آلود است  خون ایشان

   را به  ایشان  گروه و آن47 . نمود  خواهم  تسلیم  تاراج  به،  ساخته  را مشوش و ایشان.  برانگیخت
،   را کشته  ایشان  و دختران  و پسران. خواهند کرد  خود پاره  شمشیرهای ، به سنگها سنگسار نموده

  پس.   ساخت  نابود خواهم  را از زمین و قباحت48 . خواهند سوزانید  آتش  را به ان ایش های خانه
 شما را بر   قباحت و سزای49 . نشوند  قباحت  شما مرتکب  مثل  خواهند شد که  متنبه  زنان جمیع

 خداوند   من  که  خواهید شد و خواهید دانست  خویش تهای ب  گناهان و متحمل. شما خواهند رسانید
  ». باشم  می یهوه

  

 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم  نهم  از سال  دهم  ماه و در روز دهم24    
   روز پادشاه  در همین  روز را، زیرا که  همین ، اسم  خود بنویس  امروز را برای  اسم  پسر انسان ای«2

خداوند :  بگو  ایشان ، به  آورده انگیز مثلی  خاندان فتنه  این و برای3 . آورد  هجوم ر اورشلیم ب بابل
 هر   یعنی هایش قطعه4.  بریز  نیز در آن ا بگذار و آبآن ر.  را بگذار دیگ: گوید  می  چنین یهوه

  و بهترین5 . را پر ساز  استخوانها آن هترین و از ب  کن  جمع  را در میانش  و دوش و ران قطعه نیکو
 در  که   تا استخوانهایی  بجوشان  را خوب ، آن  کرده  دسته  را بگیر و استخوانها را زیرش گوسفندان
 بر  وای!  شهر خونریز  برآن وای: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین6 . شود  پخته  هست اندرونش

  هایش  قطعه  را به آن!   است  در نیامده از میانش   و زنگش  است  در میانش  زنگش  که  دیگی آن
 را بر  آن. باشد  می  در میانش  ریخت  که زیرا خونی7 . نشود  انداخته  بر آن ر و قرعه آو بیرون
   صاف  او را بر صخره  خون من8.  شود  پوشانیده  تا از خاک  نریخت  نهاد و بر زمین  صاف صخره
   چنین  خداوند یهوه بنابراین9 .  بکشم  انتقام  را برانگیخته م خش  حدت  آنکه نشود تا  پنهان  که نهادم
 زیاد بیاور و  هیزم10 .  ساخت  خواهم  را بزرگ  هیزم ه نیز تود من!  شهر خونریز  بر آن وای: گوید می
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   آن پس11 . بشود  بریز و استخوانها سوخته  در آن جات  را مهیا ساز و ادویه  بیفروز و گوشت آتش
 شود و   گداخته  در آن  گردد و نجاستش  سوخته  مسش  شده  بگذار تا تابیده را بر اخگر خالی

  پس.  نیامد  بیرون  از وی  بسیارش  گردید، اما زنگ ها خسته او از مشقت12.  نابود گردد زنگش
.  اما طاهر نشدی.  م تو را تطهیر نمود  چونکه  است  تو قباحت در نجاسات13.  بشود  در آتش زنگش

 . شـد  خـود طاهر نخواهـی نجاسـت، دیگـر از   نرسانـم  اتمـام  خود را بر تـو به لهذا تا غضب
  پس.  آورد  را بجا خواهـم  و آن  خواهـد پیوست  وقوع  و به ام  را گفته  این  هستـم  یهـوه  که مـن14

 شد و بر   نخواهم  نمود و پشیمان  نخواهم شفقت و   برداشت  نخواهم دست: گوید  می خداونـد یهـوه
  ». خواهند کرد  بر تو داوری  اعمالت  و بر وفق  رفتارت حسب

 را   چشمانت  آرزوی  من  اینک  پسر انسان ای«16:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم15  
   و خاموش  بکش آه17.  نشود  جاری  از چشمت ما و اشک من  و گریه ماتم.   گرفت ته از تو خواهمبغ

 را   و شاربهایت  بکن  پایت  به  و کفش  بپیچ  بر سرت  عمامه بلکه.  مگیر  ماتم  مرده شو و برای
  ». را مخور  مرده  و طعام مپوشان
   که  نهجی  به  مرد و صبحگاهان  من  عصر زن  و وقت  نمودم  تکلم  با قوم  بامدادان پس18  

   که  کارهایی  این  که دهی آیا ما را خبر نمی«:  گفتند  من  به و قوم19 .  نمودم عمل   بودم مأمور شده
  » دارد؟  نسبت  ما چه  به کنی می

   اسرائیل  خاندان به«21 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم  که  دادم  را جواب ایشان20  
   چشمان  شما و آرزوی  فخر جالل  خود را که دس مقْ  من  هان فرماید که  می  چنین خداوند یهوه: بگو

   را ترک  ایشان  شما که  و دختران و پسران.  نمود  خواهم عصمت ، بی  شما است  جانهای شما و لذت
.  خواهید نمود ، شما عمل  نمودم  عمل  من  که  نهجی و به22 . شمشیر خواهند افتاد ید کرد، بهخواه

 شما بر سر و  های عمامه23 . را نخواهید خورد  مردگان  طعاموشانید و خود را نخواهید پ شاربهای
   خود کاهیده  گناهان  سبب  به بلکه.  نخواهید کرد  و گریه ، ماتم  شما بوده  شما در پایهای کفشهای

 او   هر آنچه  خواهد بود موافق  شما آیتی  برای و حزقیال24.  خواهید کشید  یکدیگر آه ، بسوی شده
   خداوند یهوه  من  که  شود خواهید دانست  واقع  این  که و حینی.  خواهید نمود د، شما عملکر
  . باشم می

   و رفعت  چشمان  و سرور فخر و آرزوی  قوت  من  که در روزی!   پسر انسان و اما تو ای«25  
 در  که26 نخواهد شد  آیا واقع،   باشم ته گرف  را از ایشان  ایشان  و دختران  پسران  یعنی  ایشان جانهای
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 روز   در آن پس27  تو خواهد رسانید؟  سمع  را به ن، ای  یابد نزد تو آمده  رهایی  روز هر که آن
   بود و برای  نخواهی ، دیگر گنگ  شده اند باز خواهد شد و متکلم  یافته  رهایی  که  آنانی  برای دهانت
  ». باشم  می  یهوه  من  که ست بود و خواهند دان  خواهی  آیتی ایشان

  

 نظر خود را بر   پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم25    

!  را بشنوید  خداوند یهوه کالم:  بگو عمون  بنی و به3 . نما  نبوت  ضد ایشان بدار و به  عمون بنی
  زمین   شد و درباره عصمت  بی  که یین ح دس من مق  درباره چونکه: فرماید  می ن چنی خداوند یهوه

،   گفتی  رفتند هه  اسیری  به  که  یهودا، حینی  خاندان  گردید و درباره  ویران  که ، حینی اسرائیل
 خود را  های و خیمه.  نمایند  تا در تو تصرف کنم  می  تسلیم  مشرق  بنی  تو را به  همانا من بنابراین4

 خورد و  تو را خواهند  میوه و ایشان.  را در تو بر پا خواهند نمود  خویش های ، مسکن  تو زده در میان
  ها خواهم  گله  را خوابگاه  عمون بنی)  زمین( و   شتران  را آرامگاه و ربه5. شیر تو را خواهند نوشید

و بر  ت چونکه: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه6 .  هستم  یهوه  من  که هید دانستگردانید و خوا
 ، نمایی  می  خود شادی  دل  کینه  تمامی  و به کوبی  می  و پا بر زمین زنی  می  دستک  اسرائیل زمین

و تو را .   ساخت ها خواهم  امت  کرد و تو را تاراج  خود را بر تو دراز خواهم  دست  من  هان بنابراین7
   ساخته  تو را هالک و چون.   ساخت م کشورها نابود خواه ، از میان  ساخته ها منقطع  قوم از میان
  ».  هستم  یهوه  من  که  دانست  خواهی ، آنگاه باشم

   اسرائیل  خاندان  اینک اند که  و سعیر گفته  موآب چونکه«: گوید  می  چنین خداوند یهوه8  
  هرهای از ش  را از شهرها یعنی  حدود موآب  من  اینک بنابراین9 باشند، ها می  امت  جمیعمانند

   خواهم  مفتوح  تایم ریه و ق  معون ل و بع  یشیموت  بیت باشد یعنی می   فخر زمین  که حدودش
   خواهم  ایشان  تصرف و به)   ساخت  خواهم مفتوح ( ون عم  را با بنی  آن  مشرق  بنی یبرا10 . ساخت

 نمود و خواهند   خواهم داوری  و بر موآب11 .ها مذکور نشوند  امت گر در میان دی  عمون داد تا بنی
  ». باشم  می  یهوه  من  که دانست
اند و در   کشیده  یهودا انتقام  از خاندان  ادوم  که  جهت از این«: گوید  می  چنین خداوند یهوه12  
  دست: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین13اند،   ورزیده  عظیم  خطایی  از ایشان  کشیدن انتقام
، از   کرده  را ویران  و آن  ساخت  خواهم  منقطع  را از آن  و بهایم ، انسان  دراز کرده  را برادومخود

  و پنجمفصل بیست/  حزقیال کتاب
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   خود را از ادوم  انتقام  خود اسرائیل  قوم  دست و به14 . شمشیر خواهند افتاد  به ا ددان ت تیمان
  گوید که  می و خداوند یهوه.  خواهند نمود عمل   ادوم  به  من  و غضب  خشم  کشید و موافق خواهم
  ». مرا خواهند فهمید انتقام

   خود انتقام  دل  کشیدند و با کینه  انتقام  فلسطینیان چونکه«: گوید  می  چنین خداوند یهوه15  
: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین16  نمایند،  خراب  ابدی  عداوت  را به  کشیدند تا آن سخت
   ماندگان  و باقی  ساخت  خواهم  را منقطع ، کریتیان  دراز نموده خود را بر فلسطینیان   دست  من اینک

.   گرفت  خواهم  از ایشان  سخت آمیز انتقام  غضب و با سرزنش17 . نمود  خواهم  دریا را هالک احلس
  ».  هستم ه یهو  من  که  خواهند دانست ، آنگاه  باشم  کشیده  خود را از ایشان  انتقام  چون پس

  

،   شده  نازل  بر منخداوند   کالم  شد که  واقع  ماه در غره   یازدهم و در سال26    

   شد و حال ها شکسته  امت ، دروازهگوید هه  می  اورشلیم صور درباره   چونکه  پسر انسان ای«2:  گفت
   خداوند یهوه بنابراین3 .شد   توانگر خواهم  گردید من اب او خر ؛ و چون  است  گردیده  منتقل  من به

   به  برانگیخت  بر تو خواهم  عظیم های  و امت باشم  ضد تو می  به  صور من  ای هان: گوید  می چنین
   را منهدم ، برجهایش  کرده و حصار صور را خراب4 .انگیزاند  خود را برمی  دریا امواج  که نهجی

و 5 . نمود  خواهم  تبدیل  صاف ای ره صخ  را به  و آن  رفت  خواهم  را از آن  و غبارش خواهند ساخت
 را   این  من فرماید که  می  دریا خواهد شد، زیرا خداوند یهوه  دامها در میان  کردن  پهن او محل

   شمشیر کشته باشند، به در صحرا می   که و دخترانش6 .ها خواهد گردید  امت راج تا و آن.  ام گفته
  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست ان ایش پس. خواهند شد

 را   پادشاهان ، پادشاه  بابل  نبوکدرصر پادشاه  من اینک«: فرماید  می  چنین زیرا خداوند یهوه7  
و او 8 . آورد  خواهم  عظیمی  و خلق عیت و جم ها و سواران  و ارابه  بر صور با اسبان  شمال از طرف
ا در و سنگره.  ضد تو بنا خواهد نمود و برجها به.  شیر خواهد کشت شم  تو را در صحرا به دختران

 خود را بر  و منجنیقهای9.  ا در برابر تو برپا خواهد داشتسه و متر برابر تو خواهد ساخت
 آنقدر زیاد  و اسبانش10 .  خواهد ساخت  خود منهدم تبرهای را با  ، برجهایت  آورده حصارهایت

 شهر   به  شود چنانکه  داخل هایت  دروازه  به و چون.  تو را خواهد پوشانید گرد آنها خواهد بود که
و 11 .گردید خواهد  ها متزلزل ها و کالسکه  و ارابه  سواران  از صدای آیند، حصارهایت دار درمی رخنه
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  اهایو بن.   شمشیر خواهد کشت  تو را به ، اهل  کرده  را پایمال هایت  کوچه  خود همه  سم اسبان به
و .  یغما خواهند برد  تو را به ، تجارت  نموده  تو را تاراج و توانگری12 . خواهد افتاد  زمین فخر تو به
  خاک و  و سنگها و چوب.  خواهند نمود  تو را منهدم  مرغوب های ، خانه  نموده  را خراب حصارهایت

   عودهایت  صدای  گردانید که هم خوا  تو را ساکت و آواز نغمات13 .  خواهند ریخت تو را در آب
 دامها   کردن  پهن  گردانید تا محل  خواهم  مبدل  صاف ای  صخره و تو را به14.  نشود دیگر مسموع

  ». ام  را گفته  این  هستم  یهوه  که من: فرماید  می زیرا خداوند یهوه.  شد  و بار دیگر بنا نخواهی بشوی
 نخواهد   تو متزلزل  انهدام ها از صدای آیا جزیره«: گوید  می  صور چنین  به خداوند یهوه15  

 دریا   سروران و جمیع16  بشود؟  تو کشتار عظیمی  در میان کشند و  ناله  مجروحان  که شد هنگامی
 را   خویش  قالبدوزی ، رخوت  کرده  خود را از خود بیرون و رداهای.  خود فرود آیند از کرسیهای

.  تو متحیر شوند ، درباره  گردیده  بنشینند و آنافĤنا لرزان ، بر زمین  شده ملبس ترسها  و به. بکنند
!   گشتی  تباه  چگونه  از دریا معمور بودی  که ای:  ، تو را خواهند گفت  خوانده  تو مرثیه  برای پس17
   سکنه عجمی را بر   خویش  خود هیبت  با ساکنان بود که  در دریا زورآور می  که  شهر نامداری آن

 در دریا   که لرزند، و جزایری ها می  تو جزیره  در روز انهدام ناآل18 . ساخت  می دریا مستولی
 تو را شهر  چون: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه19. شوند  می  تو مدهوش د، از رحلتباش می

 بسیار مستور   آبهای ا بهو ر، ت ها را بر تو برآورده  و لجه  گردانم  غیرمسکون  شهرهای  مثل مخروب
  ، تو را در اسفلهای  فرود آورده  قدیم روند، نزد قوم  فرو می  هاویه  به  که  تو را با آنانی آنگاه20 ، سازم
   گردانید تا دیگر مسکون  خواهم روند ساکن  فرو می  هاویه  به  که  با آنانی  ابدی های  در خرابه زمین
تو را محل : گوید  می و خداوند یهوه21 . داد  نخواهم  جای  زندگان زمینا در  تو ر  و دیگر جالل نشوی
   نخواهی اد یافتب شد و تو را خواهند طلبید اما تا ابداآل  نابود خواهی  که  ساخت  خواهم وحشت

  ».شد
  

 صور   برای انسان پسر  اما تو ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم27    

   بسیار تاجر طوایف های  جزیره  و برای  دریا ساکنی  نزد مدخل  که ای:  صور بگو و به3 !  بخوان مرثیه
حدود تو در 4 .  هستم  زیبایی  کمال  من  که یا  صور تو گفته ای: گوید  می  چنین خداوند یهوه!  باشی می

 را از صنوبر سنیر ساختند  هایت ته تخ همه5 .اند  ساخته  تو را کامل  زیبایی  و بنایانت  دریا است وسط
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 ساختند و   باشان  را از بلوطهای پاروهایت6. سازند تو ب  را گرفتند تا دکلها برای و سرو آزاد لبنان
   مطرز مصری کتان7 . دادند  بود ترتیب  شده  منبت ج عا  به  که  را از شمشاد جزایر کتیم نشیمنهایت

  اهل8 . بود  از جزایر الیشه  و ارغوان  تو از آسمانجونی و شراع.  بشود  تو علمی  تو بود تا برای بادبان
  مشایخ9 . تو بودند در تو بودند ناخدایان   صور که  تو ای  تو بودند و حکمای  و ارواد پاروزن سیدون
دند تا  آنها در تو بو  دریا و مالحان  کشتیهای تمامی.  تو بودند ، قالفان  در تو بوده  و حکمایش جبیل
سپرها و خودها .  تو بودند  جنگی  مردان  در افواجت  و لود و فوط فارس10.  نمایند  تو تجارت برای

 و   از هر طرف  بر حصارهایت ارواد با سپاهیانت بنی11 . دادند  تو را زینت ، ایشان رده ک بر تو آویزان
  ان، ایش  کرده  آویزان از هر طرف   خود را بر حصارهایت و سپرهای.  بودند  بر برجهایت جمادیان
 و   و آهن نقره.  تو بودند  اموال سوداگران  هر قسم  فراوانی  به ترشیش12 . ساختند  تو را کامل زیبایی
  جانهای.  تو بودند  سوداگران  و ماشک  و توبال یاوان13. دادند  تو می  بضاعت  عوض  به  و سرب روی

   و قاطران  و سواران  اسبان مه توجر  خاندان اهل14 .ادندد  تو می متاع   عوض  به  مس  و آالت مردمان
.  تو بودند  دست  تو و جزایر بسیار بازارگانان  سوداگران ددان بنی15. دادند  تو می  بضاعت  عوض به

  تو  تو سوداگران  صنایع  فراوانی  به ارام16 .کردند  می  را با تو معاوضت وس و آبن  عاج شاخهای
 تو   بضاعت  عوض  به ل و لع  و مرجان  نازک  و کتان  قالبدوزی های  و پارچه  و ارغوان بهرمان. بودند
 و   و روغن  و حلوا و عسل  منیت  تو بودند، گندم  سوداگران  اسرائیل یهودا و زمین17 .دادند می

   با شراب  اموال  هر قسم  کثرت تو و  صنایع  فراوانی  به دمشق18. دادند  تو می  متاع  عوض  به بلسان
. دادند  تو می  بضاعت  عوض  به  ریسمان  و یاوان ودان19 .کردند  سفید با تو سودا می  پشم و حلبون
  هت ج  به  نفیس  پوشهای  با زین ددان20 . تو بود  از متاعهای  الذریره ب و قص  و سلیخه  مصنوع آهن

ها و  با بره.  تو بودند  قیدار بازارگانان دست  سروران  همه و عرب21.  تو بودند  سوداگران سواری
   همه بهترین.  تو بودند  سوداگران تجار شبا و رعمه22 .کردند  بزها با تو داد و ستد میقوچها و
 و   و عدن  و کنه حران23. دادند  تو می  بضاعت  عوض  گرانبها و طال به  سنگ  و هرگونه جات ادویه

   و قالبدوزی  آسمانجونی  و رداهای  با نفایس اینان24 . تو بودند مد سوداگرانر و کلتجار شبا و آشو
 با ریسمانها در   شده  سرو آزاد و بسته  از چوب  شده  فاخر ساخته  پر از رختهای و صندوقهای

یا  در ط در وس پس.  تو بودند  متاع های  قافله  ترشیش کشتیهای25 . تو بودند  تو سوداگران ازارهایب
   تو را در میان  بردند و باد شرقی  عظیم  آبهای  تو را به پاروزنانت26 . توانگر و بسیار معزز گردیدی

   مردان  و جمیع  و سوداگران  و قالفان  و ناخدایان  و مالحان  و متاع  و بضاعت اموال27.  دریا شکست

 فصل بیست و هفتم/  حزقیال کتاب



1210 

 دریا   تو در وسط  تو بودند در روز انهدام  در میان  که  جمعیتی  در تو بودند، با تمامی  که جنگی
  .افتادند
   و همه  و مالحان  پاروزنان و جمیع29 . گردید  ساحلها متزلزل اخدایانتاز آواز فریاد ن«28  
 تو آواز خود را بلند  و برای30 .ایستند  می ، در زمین فرود آمده خود   دریا از کشتیهای ناخدایان

   تو موی و برای31 .غلطند ، در خاکستر می خود ریخته بر سر  کنند و خاک ی م  ناله  تلخی ، به کرده
  و در نوحه32 .کنند  می  تو گریه  برای  تلخ ه و نوح  جان پوشند و با مرارت  می ، پالس خود را کنده
  مثل   صور و کیست  مثل کیست: گویند ، می  نموده گری و بر تو نوحه. خوانند  می  تو مرثیه خود برای

آمد،   می  تو از دریا بیرون  بضاعت  که هنگامی33؟   است  شده  دریا خاموش  در میان  که  شهری آن
 خود توانگر   و متاع  اموال  فراوانی  را به  جهان  و پادشاهان گردانیدی  را سیر می  بسیاری قومهای

   تو در میانت  جمعیت ی و تمام تاع، م  شدی  آبها شکسته های  از دریا، در عمق اما چون34 . ساختی می
  زده  دهشت  شدت  به  ایشان  و پادشاهان  تو متحیر گشته  سبب  جزایر به  ساکنان جمیع35 . شد تلف

  ، دیگر تا به  گردیده  دهشت زنند و تو محل ها بر تو صفیر می تجار قوم36 .اند  گردیده  حال و پریشان
  ». بود ابد نخواهی

  

 : صور بگو  رئیس  به  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم28    

 و بر   خدا هستم  من  که گویی  و می  است  مغرور شده  دلت چونکه: فرماید  می  چنین خداوند یهوه
مانند  خود را   دل  خدا، لیکن  و نه  هستی ، و هر چند انسان ام  دریا نشسته  در وسط  خدایان کرسی

  و به4؟   نیست  از تو مخفی  سری  و هیچ تر هستی  حکیم  تو از دانیال اینک3 . ای  ساخته  خدایان دل
 . ای  نموده  خود جمع  در خزاین  و طال و نقره  خود اندوخته  برای  توانگری  خویش  و فطانت حکمت

   دلت ات ی توانگر ب سب  به  پس ای  خود را افزوده  دولت  خویش  و تجارت  حکمت  فراوانی به5
   دل  مثل خود را  تو دل چونکه«: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین6 ».  است مغرور گردیده

   آورد که ها را بر تو خواهم  امت  کیشان  و ستم  غریبان  من  اینک پس7 ، ای  گردانیده خدایان
   هاویه و تو را به8 . سازند  تو را ملوث ل، جما شیده تو ک  حکمت  ضد زیبایی  خود را به شمشیرهای
   حضور قاتالن آیا به9 . مرد  شوند خواهی  دریا کشته ان در می  که  آنانی  مرگ  به پس. فرود آورند
از 10 . خدا  بود و نه  خواهی  انسان ت قاتالن  در دست  بلکه ؟ نی  خدا هستم  من  که  گفت خود خواهی
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 را   این  من فرماید که  می  شد، زیرا خداوند یهوه  خواهی  کشته امختونان ن  مرگ  به  غریبان دست
  ». ام گفته

   بخوان  صور مرثیه  پادشاه ، برای  پسر انسان ای«12:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند   و کالم11  
.   هستی مال ج  و کامل  و مملو حکمت  کمال تو خاتم: فرماید  می  چنین  را بگو خداوند یهوه و وی

 گرانبها از عقیق احمر و یاقوت اصفر و عقیق سفید و   سنگ  و هر گونه  خدا بودی  در باغ در عدن13
   دفها و نایهایت و صنعت.  تو بود  و زمرد پوشش  کبود و بهرمان  و یاقوت  و یشب زبرجد و جزع

 گستر   سایه  شده  مسح روبیتو ک14 . بود شده تو آنها مهیا   در روز خلقت در تو از طال بود که
   آتشین  سنگهای انو در می.   باشی  خدا بوده  مقدس  تا بر کوه  نمودم و تو را نصب.  بودی
 رفتار خود   شد به  در تو یافت انصافی  بی  که  تا وقتی  شدی  آفریده  که از روزی15 . خرامیدی می

 تو   و من  خطا ورزیدی پس.  پر ساختند را از ظلم تو   بطن ات  سوداگری اما از کثرت16 .  بودی کامل
.   نمودم  تلف  آتشین  سنگهای گستر، از میان  سایه  کروبی و تو را ای.   انداختم  خدا بیرون را از کوه

لهذا تو را .   خود را فاسد گردانیدی  حکمت  جمالت  سبب  مغرور گردید و به ات  تو از زیبایی دل17
 و   گناهت  کثرت به18 . تا بر تو بنگرند گذارم  می هان پادشا  روی  و تو را پیش مانداز  می بر زمین

  آورم  می  بیرون  از میانت  آتشی پس.   ساختی عصمت  را بی  خویش های دس، مق انصافی تجارتت بی
  و همه19.   ساخت  خاکستر خواهم  زمین  بر روی  بینندگانت  نظر جمیع  تو را بسوزاند و تو را به که

   ابد نخواهی ، دیگر تا به  شده و تو محل دهشت. ها بر تو متحیر خواهند شد  قوم  از میان آشنایانت
  ».بود

 بدار و  دون نظر خود را بر صی  پسر انسان ای«21:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم20  
   ضد تو هستم  به  من  صیدون  ای  اینک:فرماید  می  چنین و بگو خداوند یهوه22 . نما  نبوت  ضدش به

   را در وی  و خویشتن  کرده  بر او داوری  که و حینی.  نمود  تو تمجید خواهم  را در میان و خویشتن
  هایش  در کوچه و وبا در او و خون23 .  هستم  یهوه  من  که هند دانست خوا ، آنگاه  باشم  نموده تقدیس
.  خواهند افتاد آید در میانش  بر او می  از هر طرف  که  شمشیری  به و مجروحان.  فرستاد خواهم
   مجاوران  از جمیع  اسرائیل  خاندان و بار دیگر برای24 .  هستم  یهوه  من  که هند دانست خوا پس

 خواهند  پس.  نخواهد بود  آورنده  رنج  و شوک  خلنده شمارند، خاری  را خوار می  ایشان  که ایشان
   اسرائیل  خاندان  که هنگامی«: گوید  می  چنین خداوند یهوه25» . باشم  می  خداوند یهوه  من  که دانست

ها   نظر امت  به  را از ایشان ، خویشتن  نموده اند جمع  شده  پراکنده  ایشان  در میان  که هایی را از قوم
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و 26 . خواهند شد  ساکن ام  داده عقوبد ی خو  بنده  به  که  خودشان  در زمین ، آنگاه  باشم  کرده تقدیس
 بر  و چون.   خواهند ساخت ها بنا خواهند نمود و تاکستانها غرس ، خانه  شده  ساکن  امنیت  به در آن
،   شده  ساکن  امنیت  به ، آنگاه  باشم  کرده شمارند داوری  را حقیر می  ایشان  که  ایشان  مجاوران جمیع

  ». باشم  می  ایشان  خدای  یهوه  من  که خواهند دانست
  

:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم  دهم  از سال  دهم  ماه و در روز دوازدهم29    
   مصر نبوت  ضد او و تمامی  مصر بدار و به  پادشاه  فرعون  طرف  نظر خود را به  پسر انسان ای«2

 ضد تو   به  مصر من  پادشاه  فرعون  ای اینک: رمایدف  می  چنین خداوند یهوه: ، بگو  شده و متکلم3 .نما
 و   است  من  از آن  نهر من گویی  و می ای  خوابیده  نهرهایت  در میان  که  بزرگ  اژدهای ای.  هستم
   را به  نهرهایت  و ماهیان گذارم  می ات لهذا قالبها در چانه4 ! ام  خود ساخته  جهت  را به  آن من

  ت نهرهای  ماهیان  کشید و تمامی  خواهم  بیرون  نهرهایت  چسپانید و تو را از میان  خواهم فلسهایت
   ساخت  خواهم  پراکنده  در بیابان  نهرهایت  ماهیان و تو را با تمامی5 . تو خواهند چسپید  فلسهای به

  و تو را خوراک. د نخواهند آور  نخواهند کرد و فراهم ، بار دیگر تو را جمع  صحرا افتاده  روی و به
   یهوه  من  که  مصر خواهند دانست  ساکنان و جمیع6 .  ساخت  هوا خواهم  و مرغان مین ز حیوانات
 تو را گرفتند، خرد   دست چون7 . بودند  نئین  عصای  اسرائیل ان خاند  برای  ایشان  چونکه هستم
  و کمرهای.   شدی  نمودند، شکسته تکیه بر تو  و چون.   زدی  را چاک  ایشان  جمیع و کتفهای.  شدی
  ».  گردانیدی  را لرزان  ایشان جمیع

 را   و بهایم ، انسان  آورده  بر تو شمشیری  من اینک«: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین8  
   من  که  خواهند دانست پس.  خواهد شد  و خراب  مصر ویران و زمین9 .  ساخت  خواهم از تو منقطع

 ضد   به  من  اینک بنابراین10.  ام  را ساخته  آن  و من  است  من نهر از آن:  گفت  می ، چونکه  هستم یهوه
   خراب ل بالک  و تا حدود حبشستان  مصر را از مجدل تا اسوان  و زمین  هستم  ضد نهرهایت تو و به
  د و مدت گذر نکن  از آن  حیوان و پای عبور ننماید   از آن  انسان  پای که11 .  ساخت  خواهم و ویران
 و   ساخت  خواهم  ویران ویران  زمینهای  مصر را در میان و زمین12 . نشود  مسکون  سال چهل

   را در میان و مصریان.  خواهد ماند  خراب  سال  چهل  مدت  مخروب  شهرهای  در میان شهرهایش
  ».  ساخت م خواه  کشورها متفرق  و در میان ها پراکنده امت
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   که هایی  را از قوم  مصریان  سال  چهل بعد از انقضای«: فرماید  می  چنین زیرا خداوند یهوه13  
   زمین  را به ، ایشان  مصر را باز آورده و اسیران14 . نمود  خواهم  شوند، جمع راکنده آنها پ در میان
و 15.  خواهند بود  پست  و در آنجا مملکت گردانید  خواهم  راجع  مولد ایشان  زمین  به  یعنی فتروس

   را قلیل  ایشان و من.  نخواهد نمود  برتری و بار دیگر بر طوایف.  خواهد بود  ممالک ترین  پست آن
 اعتماد   محل  اسرائیل  خاندان  بار دیگر برای و آن16.  ننمایند ها حکمرانی  تا برامت  ساخت خواهم

 خداوند   من  که  خواهند دانست پس.  یاد آورند  را به ، گناه  شده متوجه   ایشان نخواهد بود تا بسوی
  ».  هستم یهوه

  ای«18:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند   کالم  و هفتم  بیست  از سال  اول  ماه و در روز اول17  
   سرهای  که  گرفت  عظیمی  ضد صور خدمت  از لشکر خود به  بابل  نبوکدرصر پادشاه پسر انسان

   ضد آن  به  که  خدمتی  جهت  از صور به لیکن.  شد  کنده  پوست  همه مو گردید و دوشهای  بی همه
  ». مزد نیافتند  هیچ  و لشکرش  بود، خودش نموده

   بابل  نبوکدرصر پادشاه  مصر را به  زمین  من اینک«: فرماید  می  چنین لهذا خداوند یهوه19  
خواهد برد    تاراج  را به  یغما و اموالش  را به ، غنیمتش  را گرفتار کرده  آن تو جمعی.  بخشید خواهم

،   است  کرده  که  خدمتی  جهت  مصر را به زمین: گوید  می و خداوند یهوه20 . بشود  لشکرش تا اجرت
   خاندان  برای  روز شاخی و در آن21. اند  کرده  من  کار را برای  این  داد چونکه  او خواهم اجرت

   من  که  خواهند دانست  گشود، پس  خواهم  ایشان  تو را در میان و دهان.  رویانید  خواهم اسرائیل
  ».  هستم یهوه

  

: ، بگو  کرده  نبوت  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم30    

   است  روز نزدیک  آن زیرا که3 ! روز آن بر  کنید و بگویید وای ولوله: فرماید  می  چنین خداوند یهوه
 بر مصر فرود  و شمشیری4 !ها خواهد بود  امت ابرها و زمانروز !   است  نزدیکخداوندو روز 

و .  خواهد شد  مستولی  بر حبش  درد شدیدی  در مصر بیفتند، آنگاه  کشتگان و چون. آید می
 ولود و   و فوط و حبش5 . خواهد گردید  منهدم و اساسهایش را گرفتار خواهند کرد  جمعیت آن

 خداوندو 6 ». شمشیر خواهند افتاد  به ایشان   عهد همراه  زمین  و اهل  و کوب  مختلف  قومهای تمامی
و از مجدل تا .  فرود خواهد آمد  آن  مصر خواهند افتاد و فخر قوت معاونان«: فرماید  می چنین
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   زمینهای و در میان7 .  است  این  خداوند یهوه قول. د افتا شمشیر خواهند  به  آن  در میان اسوان
 در   آتشی و چون8 . خواهد بود  مخروب  و شهرهای ان در می  خواهند شد و شهرهایش ویران ویران
در 9 .  هستم  یهوه  من  که هند دانست خوا  شوند، آنگاه  شکسته  انصارش  و جمیع  باشم مصر افروخته

و بر .  را خواهند ترسانید  مطمئن ، حبشیان  رفته  کشتیها بیرون  به از حضور من   روز قاصدان آن
  و خداوند یهوه10 ».آید  می  آن اهد شد، زیرا اینک خو  روز مصر مستولی  مثل  درد شدیدی ایشان
 با او11 .  ساخت  خواهم  تباه  بابل دشاه نبوکدرصر پا  دست  مصر را به  جمعیت من«: گوید  می چنین
 خود  و شمشیرهای.  سازند  را ویران  زمین  خواهند شد تا آن ها آورده  امت  خود و ستمکیشان قوم

 را  ، زمین  گردانیده و نهرها را خشک12 .  پر خواهند ساخت  کشتگان را از ، زمین را بر مصر کشیده
   خواهم  ویران  غریبان ست د ، به  است  در آن  را با هرچه و زمین.   فروخت  اشرار خواهم  دست به

  ». ام  گفته  هستم  یهوه  که من.  ساخت
.  نمود  خواهم  تلف  را از نوف ، اصنام بتها را نابود ساخته«: فرماید  می  چنین و خداوند یهوه13  

 .  ساخت  خواهم  مصر مستولی زمین بر  و خوف.   مصر نخواهد برخاست  از زمین و بار دیگر رئیسی
و 15 . نمود  خواهم  داوریو بر نو.   افروخت  در صوعن خواهم ، آتشی  نموده  را خراب و فتروس14

  و چون16 .  ساخت  خواهم  را منقطع نو ، جمعیت  ریخته  مالذ مصر است  که خود را برسین غضب
  ت در وق و خصمان.  خواهد شد مفتوح مبتال و نو  درد سخت  به ، سین  باشم  در مصر افروخته آتشی

   اسیری  آنها به ل شمشیر خواهند افتاد و اه  و فیبست به  آون جوانان17.  خواهند آمد روز بر نوف
   مصر را در آنجا شکسته  یوغهای  که  خواهد شد حینی  تاریک و روز درتحفنحیس18 . خواهند رفت

   اسیری  به دخترانش را خواهد پوشانید و  و ابرها آن.  باشد  شده  تلف  در آن  و فخر قوتش باشم
  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست ، آنگاه  باشم  کرده  بر مصر داوری  چون پس19.  خواهند رفت

 پسر  ای«21:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  ، کالم  یازدهم  از سال  اول  ماه و در روز هفتم20  
   نخواهد شد و بر آن  بندی  شکسته و اینک.   شکست  مصر را خواهم  پادشاه  فرعون  بازوی انسان
 خداوند  بنابراین22 . شمشیر بشود  تا قادر بر گرفتن  نخواهند بست  نخواهند گذارد و کرباس مرهم
   و هم  درست  او هم  و هر دو بازوی  مصر هستم  پادشاه  ضد فرعون  به  من هان: گوید  می  چنین یهوه

ها   امت  را در میان و مصریان23 .  انداخت  خواهم شیر را از دستش شم کرد و  را خرد خواهم شکسته
،   نموده  را تقویت  بابل  پادشاه و بازوهای24 .  ساخت  خواهم  کشورها متفرق ان و در می پراکنده

   به  حضور وی  به  که  شکست  را خواهم  فرعون و بازوهای.  داد  او خواهم  دست شمشیر خود را به
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   فرعون و بازوهای.  نمود  خواهم  را تقویت  بابل  پادشاه  بازوهای پس25.  خواهد کرد  ناله  کشتگان ناله
 مصر دراز   را بر زمین  و او آن  باشم  داده  بابل  پادشاه  دست  شمشیر خود را به خواهد افتاد و چون

  ها پراکنده  امت  را در میان مصریان  و چون26 .  هستم  یهوه  من  که هند دانست خوا  باشد، آنگاه کرده
  ».  هستم  یهوه  من  که ند دانست خواه ، ایشان  باشم  ساخته  را در کشورها متفرق و ایشان

  

:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  ، کالم  یازدهم  از سال  سوم  ماه و در روز اول31    
 او   به ات  بزرگی در  که کیست:  او بگو ت جمعی  مصر و به  پادشاه  فرعون  به  پسر انسان ای«2

گستر و قد بلند   سایه  و برگهای  جمیل های  با شاخه  آشور سرو آزاد لبنان اینک3 ؟  داری شباهت
 آنها بهر   نهرهای  که  او را بلند ساخت و لجه. آبها او را نمو داد4 .بود  ابرها می بود و سر او به یم

 . ساخت  می  صحرا روان  درختان ه هم  را بطرف  خویش شد و جویهای  می  جاری  آن  بوستان طرف
 خود را   گردید و اغصان  زیاده هایش ، شاخه  صحرا بلندتر شده  درختان  قد او از جمیع  جهت از این5

  و تمامی.  ساختند  آشیانه هایش  هوا در شاخه  مرغان و همه6 . آبها بلند شد ، آنها از کثرت نمو داده
 . گرفتند  سکنی اش  در سایه عظیم  های  امت و جمیع.  آوردند  بچه  صحرا زیر اغصانش یواناتح
 بسیار   نزد آبهای اش  ریشه  خوشنما شد چونکه  خویش های  شاخه  خود و در درازی  در بزرگی پس7
   مشابهت هایش  شاخه و صنوبرها به.  کرد  پنهان  را نتوانست  خدا آن  آزاد باغ سروهای8 .دبو

 او  من9 . نبود  او مشابه  زیبایی خدا به   در باغ  درخت  هیچ  نبود بلکه  اغصانش و چنارها مثل.  نداشت
 خدا بود بر او   در باغ  که  عدن  درختان  همه  که  دادم  زیبایی  حدی  به هایش  شاخه  کثرت را به

  ».حسد بردند
، و او سر خود را در   است  قد تو بلند شده چونکه«: ایدفرم  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین10  
   دست  او را به  من  جهت از این11 ،  است  مغرور گردیده  از بلندیش  و دلش  ابرها برافراشته میان
 او  و من.  خواهد کرد  وی باید به  می  را که  نمود و او آنچه  خواهم ها تسلیم امت)  پادشاه ( ترین قوی
  ها او را منقطع  امت  ستمکیشان  یعنی و غریبان12 .  انداخت  خواهم  بیرون  شرارتش بب س را به
 او نزد  ها خواهد افتاد و اغصان  دره  بر کوهها و در جمیع هایش و شاخه.  خواهند نمود ، ترک ساخته
، او را   آمدهد او فرو  از زیر سایه  زمین های  قوم و جمیع.  خواهد شد  شکسته  زمین  وادیهای همه
 بر  صحرا  حیوانات ، تمامی  گرفته  او آشیانه  افتاده  هوا بر تنه  مرغان و همه13 . خواهند نمود ترک
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باشند قد خود را   نزد آبها می  که  از درختانی  هیچکدام تا آنکه14 . خواهند شد  ساکن هایش شاخه
   سیراب  که  آنها از همگانی و زورآوران.  ابرها برنیفرازند  خود را در میان بلند نکنند و سرهای

   که  انسانی  پسران  در میان  زمین  آنها در اسفلهای  جمیع زیرا که.  خود نایستند باشند، در بلندی می
  ».اند  شده  تسلیم  مرگ روند به  فرود می  هاویه به

   ماتمی رود، من  فرود می  اموات  عالم  او به  که در روزی«: گوید  می  چنین و خداوند یهوه15  
   باز داشته  عظیم و آبهای.   داشت  را باز خواهم ، نهرهایش  پوشانیده  وی  را برای  و لجه نمایم برپا می

 خواهند   ماتم صحرا برایش   درختان و جمیع.  کرد  سوگوار خواهم  وی  را برای خواهد شد و لبنان
ها   امت ، آنگاه  فرود آورم  اموات  عالم روند به  فرود می  هاویه  به  که  او را با آنانی و چون16 . گرفت

   و نیکوترین  برگزیده  یعنی  عدن  درختان و جمیع.   ساخت  خواهم  متزلزل  انهدامش را از صدای
 نیز با  و ایشان17 .  خواهند یافت  تسلی  زمین لهایشوند، در اسف  می  سیراب  که  از همگانی لبنان
   عالم  به  وی بودند، همراه  می  او ساکن ها زیر سایه  امت  در میان  که  شمشیر و انصارش نمقتوال
   شباهت  چنین  و عظمت  در جالل  عدن  از درختان  یک  کدام به18 .  فرود خواهند رفت اموات
 با   نامختونان  تو را فرود خواهند آورد و در میان  زمین  اسفلهای  به  عدن ؟ اما با درختان داشتی
  ».  است  این  جماعتش  و تمامی  فرعون گوید که  می خداوند یهوه.  خوابید  شمشیر خواهی مقتوالن

  

   بر منخداوند کالم   شد که  واقع  دوازدهم  از سال  دوازدهم  ماه و در روز اول32    

 شیر   و او را بگو تو به بخوان   مصر مرثیه  پادشاه  فرعون  برای  پسر انسان ای«2 : ، گفت  شده نازل
 و آبها  جهانی  خود می  را از بینی  و آب ، اما مانند اژدها در دریا هستی بودی  می ها مشابه  امت ژیان
: گوید  می  چنین خداوند یهوه3» . سازی آلود می  آنها را گل ، نهرهای  داده  خود حرکت  پایهای را به

   من  را در دام تو  گسترانید و ایشان  بر تو خواهم  عظیم های قوم از   گروهی  واسطه  خود را به دام«
 هوا   مرغان  و همه  انداخت  صحرا خواهم ، بر روی  نموده  ترک و تو را بر زمین4 .بر خواهند کشید

 تو را بر کوهها  و گوشت5 .  ساخت  را از تو سیر خواهم مین ز  حیوانات ، جمیع را بر تو فرود آورده
   تو تا به  از خون کنی  شنا می  در آن  را که و زمینی6 . کرد  تو پر خواهم ها را از الش، دره ادهنه

 را  ، آسمان  گردانم  تو را منطفی  که و هنگامی7 . وادیها از تو پر خواهد شد  که کنم  می کوهها سیراب
   روشنایی اه و م  ساخت مستور خواهم ابرها   را به ،آفتاب  کرده  را تاریک  پوشانید و ستارگانش خواهم
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 تو   را برای  آسمان  درخشنده  نیرهای  تمامی فرماید، که  می و خداوند یهوه8 .خود را نخواهد داد
   که ها بر زمینهایی  امت  تو را در میان  هالکت و چون9 . آورد واهم خ  بر زمینت ، تاریکی  کرده سیاه

 را   عظیم های و قوم10 .  ساخت  خواهم  را محزون  عظیم های  قوم  دلهای ه، آنگا  باشم  آورده ای ندانسته
   ایشان ، پادشاهان  دهم  جلوه  ایشان  روی  شمشیر خود را پیش و چون.   ساخت بر تو متحیر خواهم

  ای  خود هر لحظه  جان  برای  از ایشان  تو هر یک و در روز انهدام.  خواهند شد  دهشتناک  شدت به
  ».خواهند لرزید

  و به12 . بر تو خواهد آمد  بابل  پادشاهشمشیر«: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه11  
   زیر خواهم  تو را به باشند، جمعیت ها می  امت  از ستمکیشان  ایشان  جمیع  که  جباران شمشیرهای

   بهایم و تمامی13. واهند شد خ  هالک  جمعیتش مامی، ت  غرور مصر را نابود ساخته و ایشان.  انداخت
آلود نخواهد   دیگر آنها را گل  انسان و پای.   ساخت  خواهم  هالک  عظیم  آبهای او را از کنارهای

 آنها را  آبهای: گوید  می  خداوند یهوه آنگاه14 . د نخواهد ساختآلو  آنها را گل  بهایم و سم.  ساخت
   مصر را ویران  زمین و چون15 .  ساخت  خواهم  جاری روغنمانند  آنها را  ، نهرهای  گردانیده ساکت
  ، آنگاه  کنم  را هالک  ساکنانش  جمیع  شود و چون  باشد خالی  در آن  از هرچه  زمین  و آن کنم

 خواهند خواند   ایشان  که ای مرثیه«: گوید  می و خداوند یهوه16» .  هستم  یهوه  من  که خواهند دانست
   مرثیه  این  جمعیتش  مصر و تمامی برای.  را خواهند خواند  مرثیه ها این  امت دختران.   است همین

  ».را خواهند خواند
 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند کالم   شد که  واقع  دوازدهم  از سال  ماه و در روز پانزدهم17  

   را با آنانی  عظیم های  امت  دختران  او را و هم  نما و هم  مصر ولوله  جمعیت  برای  پسر انسان ای«18
؟ فرود بیا و با   زیباتر هستی  کس از چه19.  فرود آور  زمین  اسفلهای روند، به  فرود می  هاویه  به که

   شده  شمشیر تسلیم به) مصر. ( شمشیر خواهند افتاد  مقتوالن  در میان ایشان20 . اب بخو نامختونان
 او را و انصار او   اموات  عالم  از میان  جباران اقویای21 . را بکشید جمعیتش  و را و تمامی ا پس.  است

  .، خواهند خوابید ، فرود آمده  شده  شمشیر کشته  به  نامختون ایشان.  خواهند کرد را خطاب
   و جمیع  است  گرداگرد ایشان  ایشان قبرهای.  او هستند  جمعیت در آنجا آشور و تمامی«22  
 شد و   قرار داده  هاویه  اسفلهای  به  ایشان  قبرهای که23 .اند  از شمشیر افتاده  شده کشته  ایشان

،  بودند  هیبت  باعث  زندگان  در زمین  که  ایشان جمیع. اند  ایشان  قبرهای  اطراف  به  ایشان جمعیت
 گرداگرد   ایشان قبرهای.  هستند  جمعیتش  و تمامی در آنجا عیالم24 .اند  و از شمشیر افتاده مقتول
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اند،   فرود رفته  نامختون  زمین  اسفلهای اند و به  و از شمشیر افتاده  مقتول  ایشان  و جمیع  است ایشان
  متحملروند،   فرود می  هاویه  به  که  با آنانی پس. اند  بوده  هیبت  باعث  زندگان  در زمین زیرا که
. اند  قرار داده  مقتوالن  در میان  جمعیتش  او و تمامی  برای بستری25 . خواهند بود  خویش خجالت
   در زمین زیرا که.  شمشیرند  و مقتول  نامختون  ایشان  و جمیع  است  گرداگرد ایشان  ایشان قبرهای
   خویش  خجالت روند، متحمل  فرود می  هاویه  به  که  با آنانی پس.  بودند  هیبت  باعث زندگان

 آنها   جمعیت  و تمامی  و توبال در آنجا ماشک26 . شد  قرار داده  کشتگان در میان. خواهند بود
  زیرا که.  شمشیرند  و مقتول  نامختون  ایشان  و جمیع  است  گرداگرد ایشان  ایشان قبرهای. هستند
 با  اند که ه افتاد  که  و نامختونانی  با جباران  ایشان پس27 . بودند  هیبت  باعث  زندگان میندر ز
 خود را زیر   شمشیرهای و ایشان. اند، نخواهند خوابید  فرود رفته  هاویه  به  خویش  جنگ اسلحه
  گان زند  در زمین زیرا که.  خواهد بود  ایشان  بر استخوانهای  ایشان و گناه.  خود نهادند سرهای
   شمشیر خواهی ، با مقتوالن  شده سته شک  نامختونان و اما تو در میان28 . بودند  جباران  هیبت باعث
   خود با مقتوالن  در جبروت  هستند که  سرورانش  و جمیع  و پادشاهانش در آنجا ادوم29. خوابید

 .روند خواهند خوابید  فرود می یه هاو  به  که  و آنانی  با نامختونان و ایشان.  شدند شمشیر قرار داده
   به  که از هیبتی.  فرود رفتند  با مقتوالن  هستند که  صیدونیان مه و ه  شمال  رؤسای در آنجا جمیع30

 خواهند   شمشیر نامختون  با مقتوالن پس.  خواهند شد  بودند، خجل  آن  باعث  خویش جبروت
  و خداوند یهوه31 . خود خواهند شد  خجالت د، متحملرون  فرود می  هاویه  به  که خوابید و با آنانی

 خواهد داد و   را تسلی  خود خویشتن  جمعیت  تمامی  را بیند درباره  این  چون فرعون  گوید که می
 او را در  من: گوید  می زیرا خداوند یهوه32.  خواهند شد  شمشیر کشته  لشکر او به  و تمامی فرعون
مشیر در  ش  او را با مقتوالن  جمعیت  و تمامی  فرعون پس.   گردانیدم  هیبت  باعث  زندگان زمین
  ». خواهند خوابانید  نامختونان میان

  

 خود را   قوم  پسران  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند   و کالم33    

   را از میان  کسی  زمین  آن  و اهل  آورم  بر زمینی  شمشیری اگر من:  بگو  ایشان ، به  کرده خطاب
   زمین  بر آن مشیر را بیند کهو او ش3 کنند،   تعیین بانی دیده   خود به  جهت ، او را به خود گرفته

 نشود،  ، متنبه  کرنا را شنیده  صدای و اگر کسی4  سازد،  را متنبه  قوم ، آن اختهآید وکرنا را نو می
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   صدای چونکه5 . خواهد بود  بر گردنش  و خونش ت، او را گرفتار خواهد ساخ  شمشیر آمده آنگاه
 خود را  شد جان  می ه خواهد بود و اگر متنب  او بر خودش  نگردید، خون ید و متنبهکرنا را شن

 نسازد و   را متنبه  قوم آید و کرنا را ننواخته  می  شمشیر را بیند که بان و اگر دیده6 .رهانید می
، اما   است  خود گرفتار شده  در گناه  شخص  گرفتار سازد، آن  ایشان  را از میان ، کسی شمشیر آمده

   به  اسرائیل  خاندان  برای  پسر انسان  تو را ای و من7 . طلبید  خواهم بان  دیده از دست او را  خون
   که حینی8 .  سازی  متنبه  من  را از جانب ، ایشان  شنیده  را از دهانم  تا کالم ام  نموده  تعیین بانی دیده
 مرد شریر را از   تا آن  نگویی اگر تو سخن!  مرد  خواهی ه مرد شریر البت ای:   مرد شریر گویم  به من

 تو   از دست او را  خود خواهد مرد، اما خون  مرد شریر در گناه  آن ، آنگاه  سازی  متنبه طریقش
 نماید و او از   بازگشت  تا از آن  سازی  متنبه  مرد شریر را از طریقش اما اگر تو آن9 . طلبید خواهم
  ای  خود را رستگار ساخته و جان خود خواهد مرد، اما ت  او در گناه  نکند، آنگاه زگشت خود با طریق

 و   عصیان چونکه: گویید  می  مضمون شما بدین:  بگو  اسرائیل  خاندان  به  پسر انسان  تو ای پس10
   ماند؟ اهیم خو  زنده  چگونه  پس، ایم  شده  آنها کاهیده  سبب  و به  ما است  ما بر گردن گناهان
 مرد شریر   از مردن  من  که  قسم  خودم  حیات به: فرماید  می خداوند یهوه:  بگو  ایشان به«11  
   خاندان ای.  ماند ، زنده  نموده  خود بازگشت  شریر از طریق که)   هستم خوش (  بلکه  نیستم خوش

 پسر  و تو ای12 ید زیرا چرا بمیرید؟ نمای بازگشت   بد خویش های از طریق!  نمایید  بازگشت اسرائیل
 شود، او را نخواهد   گناه  مرتکب  که  در روزی  مرد عادل عدالت:  خود بگو  قوم  پسران  به انسان
   وی  هالکت  نماید، باعث  خود بازگشت  او از شرارت  که  مرد شریر در روزی و شرارت. رهانید

   به  که حینی13 . نتواند ماند  خود زنده  عدالت  ورزد، به  گناه  که  در روزی و مرد عادل. نخواهد شد
   ورزد، آنگاه ، عصیان  خود اعتماد نموده  عدالت  ماند، اگر او به  خواهی  زنده  البته  که  گویم مرد عادل
  و هنگامی14 . خواهد مرد  است  ورزیده  که نی در عصیا  نخواهد شد بلکه  یاد آورده  هرگز به عدالتش

 را   و عدالت ، انصاف  نموده  خود بازگشت اگر او از گناه!  مرد  خواهی البته:   مرد شریر گویم  به که
   فرایض  بود رد نماید و به  دزدیده  دهد و آنچه  را پس  مرد شریر رهن و اگر آن15 بجا آورد،

  تمام16 .د و نخواهد مرد خواهد مان  زنده  نشود، او البته انصافی  بی ، مرتکب  نموده  سلوک حیات
،   است  را بجا آورده  و عدالت  انصاف چونکه.  نخواهد شد  یاد آورده  بود بر او به  ورزیده  که گناهی

   طریق ، بلکه  نیست  موزونخداوند   طریق گویند که  تو می  قوم راناما پس17 . خواهد ماند  زنده هالبت
 ورزد،  ، عصیان  خود برگشته  از عدالت  مرد عادل  که هنگامی18.   نیست  موزون  که  است خود ایشان
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 را   و عدالت ، انصاف  نموده  خود بازگشت  مرد شریر از شرارت و چون19.  خواهد مرد  آن  سبب به
  ای.   نیست موزونخداوند    طریق گویید که اما شما می20 . خواهد ماند  زنده  آن  سبب  بهبجا آورد
  ». نمود  خواهم  داوری هایش  طریق  از شما موافق  بر هر یکی  من یل اسرائ خاندان
   از اورشلیم  که  کسی  شد که  ما واقع  اسیری  دوازدهم  از سال  دهم  ماه و در روز پنجم21  

   از رسیدن  قبل  شام و در وقت22 .  است  شهر تسخیر شده بر داد که، خ  آمده  بود نزد من فرار کرده
 رسید،   نزد من  صبح  او در وقت  چون پس.  مرا گشود ، دهان  آمده  بر منخداوند   دست ری فرا آن

   پسر انسان ای«24 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم23 .  نبودم  شد و دیگر گنگ  گشوده دهانم
 شد   زمین  این  وارث  که  نفر بود حینی  یک ابراهیم: گویند  می  اسرائیل  زمین های  خرابه  این ساکنان

  خداوند یهوه:  بگو  ایشان  به بنابراین25 .  است  شده  ما داده  به  ارث ه ب  زمین  که و ما بسیار هستیم
   خویش  بتهای  خود را بسوی خورید و چشمان  می با خونش)  را گوشت: (فرماید  می چنین
   خواهید شد؟  زمین  آیا شما وارث پس. ریزید  می افرازید و خون برمی

   همسایه  از شما زن ، هر کدام  شده  رجاسات کنید و مرتکب  می  خود تکیه بر شمشیرهای«26  
 خداوند   بگو که  ایشان بدینطور به27  خواهید شد؟  زمین  این آیا وارث  پس. سازید  می خود را نجس

 شمشیر خواهند  ها هستند به  در خرابه  که  آنانی  البته  قسم  خودم  حیات به: فرماید  می  چنین یهوه
 و ها  در قلعه  که و آنانی.  داد  خواهم  حیوانات  به  خوراک  صحرااند برای  بر روی  که و آنانی. افتاد

   و غرور قوتش  ساخت  خواهم  و محل دهشت  را ویران  زمین و این28 .مغارهایند از وبا خواهند مرد
   این و چون29 . نباشد  رهگذری  خواهد شد که ان ویر  حدی  به  اسرائیل و کوههای. نابود خواهد شد

  ، آنگاه  باشم  ساخته  و محل دهشت اند ویران  آورده  بعمل  ایشان  که  رجاساتی  همه  سبب  را به زمین
ها و نزد  دیوار  پهلوی  به  قومت  پسران  پسر انسان اما تو ای30 .  هستم  یهوه  من  که هند دانستخوا

،   کرده  خطاب  برادرش  به  و هر کس  دیگری  به و هر یک. گویند  می  تو سخن ها درباره  خانه درهای
آیند  ونزد تو می31 شود؟  صادر میخداوند   از جانب  که  است  کالم چه! یدگوید بیایید و بشنو می

شنوند، اما آنها را   تو را می ، سخنان  تو نشسته  پیش  من و مانند قوم. آیند می)  من (  قوم  که بطوری
   در پی شان ای  دل لیکن. گویند  می  شیرین  خود سخنان  دهان  به  ایشان زیرا که. آورند بجا نمی
نواز   خوشنوا و نیک  مطرب  سرود شیرین  مثل  ایشان  تو برای و اینک32 .رود  می  ایشان حرص
شود و   می  واقع  این و چون33 .آورند  اما آنها را بجا نمیوند،شن  تو را می  سخنان زیرا که.  هستی
  ».  است  بوده  ایشان  در میان  نبی  که  خواهند دانست  خواهد شد، آنگاه  واقع البته

 فصل سی و سوم/  حزقیال کتاب
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   ضد شبانان  به  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم34    

  وای: فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  شبانان  به  یعنی ان ایش ، به  کرده  نما و نبوت  نبوت اسرائیل
 را  شما پیه3  را بچرانند؟  گله باید شبانان یآیا نم. چرانند  را می  خویشتن  که  اسرائیل بر شبانان

   را تقویت ضعیفان4 .چرانید  را نمی کشید، اما گله یپوشید و پرواریها را م  را می خورید و پشم می
 را  شدگان کنید و رانده  نمی  بندی ها را شکسته نمایید و شکسته  نمی  را معالجه دهید و بیماران نمی
  پس5 .نمایید  می  حکمرانی  جور و ستم بر آنها با طلبید، بلکه  را نمی شدگان آورید و گم  نمی پس
  گوسفندان6 .گردند  می ه، آوار  صحرا گردیده  حیوانات  همه شوند و خوراک  می  پراکنده  شبان بدون
   پراکنده  زمین  تمامی  بر روی  من و گله. اند  شده  بلند آواره  تلهای  کوهها و بر همه  بر جمیع من

را خداوند    کالم  شبانان  ای پس7 .نماید  نمی  تفحص  ایشان و برایطلبد   را نمی  ایشان ، کسی گشته
 و   رفته  تاراج  به  من  گله  چونکه  هر آینه  قسم  خودم یات ح به: فرماید  می خداوند یهوه8 !بشنوید

 را  دانم گوسفن  من و شبانان.  ندارند ، شبانی  صحرا گردیده  حیوانات  همه  خوراک گوسفندانم
  . ننمودند  مرا رعایت  را چرانیدند و گله  خویشتن شبانان بلکه. نطلبیدند
   من اینک: فرماید  می  چنین خداوند یهوه10 !را بشنویدند خداو  ، کالم  شبانان  ای بنابراین«9  

   را از چرانیدن و ایشان.  طلبید  خواهم  ایشان  خود را از دست و گوسفندان.   هستم  ضد شبانان به
   ایشان  خود را از دهان و گوسفندان.  را دیگر نچرانند  خویشتن تا شبانان  ساخت  خواهم  معزول گله

   خودم  من هان: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه11 . نباشند  ایشان ید تا خوراکرهان  خواهم
   در میان  که  حینی  شبان چنانکه12 . نمود ، آنها را تفقد خواهم یده را طلب  خویش گوسفندان
را    خویش  گوسفندان  من نماید، همچنان  را تفقد می  خویش باشد، گله  خود می  پراکنده گوسفندان
  واهم بودند خ  شده  پراکنده  غلیظ  در روز ابرها و تاریکی  که  را از هر جایی ، ایشان تفقد نموده

   زمین و به.  نمود  خواهم ، از کشورها جمع  آورده ها بیرون  قوم  را از میان و ایشان13 .رهانید
   را خواهم  ایشان  زمین  معمورات  و در وادیها و جمیع  اسرائیل ، بر کوههای  درآورده خودشان
 خواهد   بلند اسرائیل  بر کوههای  ایشان گاه  چرانید و آرام  نیکو خواهم  را بر مرتع ایشان14. چرانید

.  خواهند چرید  اسرائیل  خواهند خوابید و بر کوههای  پرگیاه  نیکو و مرتع گاه و آنجا در آرام. بود
.  خوابانید  را خواهم  ایشان  چرانید و من  خود را خواهم ن گوسفندا  من گوید که  می خداوند یهوه15
،   نموده بندی ها را شکسته  آورد و شکسته  را باز خواهم شدگان  طلبید و رانده  را خواهم شدگان گم16

 مفصل سی و چهار/  حزقیال کتاب
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   رعایت  انصاف  به ، بر ایشان  ساخته  را هالک  و زورآوران  فربهان لیکن.  داد  خواهم  را قوت بیماران
   در میان  من هان: فرماید  می  چنین ، خداوند یهوه  من  گوسفندان  شما ای و اما به17 . نمود همخوا

  . نمود  خواهم  نر داوری و بزهای   قوچهای گوسفند و گوسفند و در میان
   پایهای  خود را نیز به  مرتع  بقیه  نیکو را چرانیدید، بلکه  مرتع  بود که  شما کم آیا برای«18  

ود آل  گل  خویش  پایهای  را به مانده  باقی  را نوشیدید بلکه  زالل  ساختید؟ و آب  پایمال ویشخ
   به  را که چرند و آنچه ، می  است  شده  شما پایمال  از پای  را که  آنچه  من و گوسفندان19 ساختید؟

  هان«: گوید  می  چنین  ایشان  به  خداوند یهوه بنابراین20» .نوشند ، می  است آلود گشته  شما گل پای
 پهلو و   شما به چونکه21 . نمود  خواهم  الغر داوری  و گوسفندان  فربه  گوسفندان  در میان  خودم من

   را بیرون  ایشان  اینکه زنید، حتی  خود می  شاخهای  را به  ضعیفان زنید و همه  می  خود تنه کتف
 نشوند و در   برده  تاراج  دیگر به  داد که  خواهم د را نجات خو  گله  من پس22 اید،  ساخته پراکنده
 را   ایشان  که  گماشت  خواهم  بر ایشان  شبان و یک23 . نمود  خواهم ی گوسفند و گوسفند داور میان

  و من24 . خواهد بود  ایشان ید و او شبان بنما  را رعایت  ایشان  خود داود را که  بنده بچراند یعنی
   هستم وه یه  که من.  خواهد بود  رئیس  ایشان  داود در میان  من  بود و بنده  خواهم  ایشان دای خ یهوه
   نابود خواهم  را از زمین  موذی و حیوانات.   بست  خواهم  را با ایشان و عهد سالمتی25 . ام گفته

   را و اطراف و ایشان26. بید، در جنگلها خواهند خوا  شده  ساکن  امنیت  به  در بیابان  و ایشان ساخت
 خواهد   برکت نید و بارشهای بارا  خواهم  را در موسمش و باران.   ساخت  خواهم  خود را برکت کوه
  و ایشان. را خواهد داد   خویش  حاصل  خود را خواهند آورد و زمین  صحرا میوه و درختان27 .بود

 را   و ایشان  را شکسته  ایشان  یوغ  چوبهای  که یو حین.  خواهند شد  ساکن  امنیت  خود به در زمین
   من  که هند دانست خوا ، آنگاه  باشم  بودند رهانیده  خود ساخته  را مملوک  ایشان  که  آنانی از دست

 را نخواهند   صحرا ایشان  و حیوانات  نخواهد رفت  تاراج ها به  امت و دیگر در میان28 .  هستم یهوه
 بر   ناموری  درختستان  ایشان و برای29 . خواهند شد  ساکن ای  ترساننده ، بدون  امنیت  به خورد بلکه
ها   امت  سرزنش لو بار دیگر متحم.  نخواهند شد  تلف  در زمین و دیگر از قحط.   داشت پا خواهم

   خدای ه یهو  من  که  خواهند دانست  اسرائیل خاندان: گوید  می و خداوند یهوه30 .نخواهند گردید
   و ای  من  گله شما ای: گوید  می و خداوند یهوه31. باشند  می  من  قوم  و ایشان  هستم  با ایشان ایشان

  ». باشم  شما می  خدای  هستید و من ، انسان  من  مرتع گوسفندان
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   نظر خود را بر کوه  پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم35    

 سعیر   کوه  ای اینک: فرماید  می  چنین  را بگو خداوند یهوه و آن3 ! نما  نبوت  ضد آن  بدار و بهیرسع
 .  ساخت  خواهم  دهشت  و محل ران، تو را وی  خود را بر تو دراز کرده و دست.   ضد تو هستم  به من

   دائمی  عداوت چونکه5 . ستم ه  یهوه  من  که ، بدانی ه شد  نمود تا ویران  خواهم  را خراب شهرهایت4
   شمشیر تسلیم  دم خر به آ  عقوبت  و هنگام  ایشان  مصیبت  را در زمان  اسرائیل  و بنی داشتی
   خواهم  تسلیم  خون  تو را به  که  قسم  خودم  حیات به: گوید  می  چنین لهذا خداوند یهوه6 ، نمودی

و 7 . خواهد نمود  تو را تعاقب، خون  نداشتی  نفرت ون از خ چون.  نماید  خون تو را تعاقب نمود که
و 8 .  ساخت  خواهم  منقطع  را از آن  و آیندگان ، روندگان  ساخته  و ویران  دهشت  سعیر را محل کوه

 تو   وادیهای رهها و همه شمشیر بر تلها و د  مقتوالن  که کنم  مملو می  را از کشتگانش کوههایش
   یهوه  من  نشود و بدانید که  دیگر مسکون  شهرهایت  که سازم  می  دائمی های ابهو تو را خر9 .بیفتند
   خواهیم  تصرف  را به شود و آن  می  من  از آن  دو زمین  و این  دو امت  این  گفتی چونکه10 . هستم

  ».  در آنجا است  یهوه آورد با آنکه
   که  و حسدی  خشم  موافق  که  قسم  خودم یات ح به«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین11  

   کرده  بر تو داوری و چون.  نمود  خواهم  با تو عمل  داشتی  با ایشان  که ای ، از کینه  نمودی  ایشان به
   یهوه  من  که  دانست و خواهی12 . گردانید  خواهم  معروف  ایشان  را بر تو در میان ، خویشتن باشم
  خراب:   گفتی چونکه.  ام ، شنیده ای  گفته  اسرائیل  ضد کوههای  به فرآمیز را که ک  سخنان تمامی

   خویش ، سخنان  تکبر نموده  ضد من  خود به  دهان و شما به13 . شد  ما داده  خوراک دید و برایگر
   شادی  جهان ی تمام  که حینی: گوید  می  چنین خداوند یهوه14 .  آنها را شنیدم  افزودید و من را بر من

 شد   ویران  که  حینی  اسرائیل  خاندان  بر میراث و چنانکه15 .  ساخت  خواهم  تو را ویران  منکنند
   جمیعا ویران  ادوم  سعیر و تمام  کوه و تو ای.  نمود  خواهم  با تو عمل ، همچنان  نمودی شادی

  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست پس. خواهید شد
  

   کوههای ای: گو، ب  کرده  نبوت  اسرائیل  کوههای  به  پسر انسان و تو ای«36    

اند   شما گفته  درباره  دشمنان چونکه: گوید  می  چنین خداوند یهوه2 ! را بشنویدخداوند   کالم اسرائیل
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   چنین هوه خداوند ی ، بگو که  کرده لهذا نبوت3 ،  است  ما شده  میراث  دیرینه ی بلندیها هه این
   بقیه اند تا میراث  و بلعیده  کرده  خراب  شما را از هر طرف  ایشان  که  جهت از آن: فرماید می
   کوههای لهذا ای4اید،   گردیده  طوایف  مورد مذمت،  برآمده گیران  حرف ها بشوید و بر لبهای امت

  های ها و تلها و وادیها و درهها و خرابه کوه  به خداوند یهوه!  را بشنوید  خداوند یهوه  کالم اسرائیل
  ، چنین  است ور گردیده مجا های  امت  بقیه  و مورد سخریه  شده  تاراج  که  متروکی  و شهرهای ویران
ها   امت  ضد بقیه  خود به  غیرت  آتش  به هر آینه: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین5 :گوید می
 خود  ، ملک  قلب  و کینه  تمام دل  شادی  مرا به  زمین  ایشان  که ام  نموده تکلم   ادوم  ضد تمامی و به

 کوهها و تلها و   نما وبه  نبوت  اسرائیل  زمین  درباره پس6.  واگذارند  تاراج  را به تا آناند  ساخته
اید،  ها شده امت   سرزنش  شما متحمل چونکه: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه وادیها و درهها بگو که

  ».  نمودم  خود تکلم  و خشم  در غیرت لهذا من
   اطراف  به  که هایی  امت  که ام  خود را برافراشته  دست من«: گوید  می  چنین و خداوند یهوه7  

 خود را  های  شاخه  اسرائیل  کوههای و شما ای8 . خواهند شد  خود را متحمل سرزنش  شمایند البته
   زودی  به  ایشان ه خواهید آورد زیرا ک  اسرائیل  من  قوم  خود را برای د و میوهخواهید رویانی
  ، کاشته  و شیار شده  داشت  و بر شما نظر خواهم  شما هستم  بطرف  من زیرا اینک9 .خواهند آمد
شهرها  را جمیعا و   اسرائیل  خاندان  تمامی  افزود یعنی  را خواهم و بر شما مردمان10 .خواهید شد

   ایشان  آورد که  بسیار خواهم  و بهایم و بر شما انسان11 .ها معمور خواهد شد  و خرابه کونمس
 بر شما بیشتر  بلکه.   ساخت  معمور خواهم  قدیم  ایام و شما را مثل. ، بارور خواهند شد  شده افزوده

 خود   قوم  یعنی و مردمان12 .  هستم  یهوه  من  که هید دانست نمود و خوا  خواهم از اول شما احسان
   و ایشان  بشوی  ایشان و میراث.  آورند  تصرف  تا تو را به  ساخت  خواهم  را بر شما خرامان اسرائیل

  ». اوالد نسازی را دیگر بی
  بلعی  را می  مردمان گویند که  تو می  درباره  ایشان چونکه«: گوید  می  چنین و خداوند یهوه13  
   را دیگر نخواهی مردمان: گوید  می  خداوند یهوه پس14 ، گردانی اوالد می  را بی  خویش های و امت

ها را دیگر در تو   امت و سرزنش15 .  ساخت اوالد نخواهی را دیگر بی   خویش های بلعید و امت
  را دیگر  خویش های  شد و امت  نخواهی  طوایف  مذمت و دیگر متحمل.  گردانید  نخواهم مسموع
  ».گوید  را می  این خداوند یهوه.  لغزانید نخواهی

 مششفصل سی و/  حزقیال کتاب
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   اسرائیل  خاندان  که ، هنگامی  پسر انسان ای«17:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم16  
   به  ایشان و طریق.  نمودند  خود نجس  اعمال  راهها و به  را به بودند آن  می  خود ساکن در زمین
   را به  ریختند و آن  بر زمین  که  خونی  سبب لهذا به18 .بود  می  حایض  زن  نجاست  مثل نظر من
ها   امت  را در میان و ایشان19 .  ریختم  خود را بر ایشان  خشم  ساختند، من  خود نجس بتهای

  .  نمودم  داوری ، بر ایشان  ایشان  راهها و اعمال و موافق.  گشتند  و در کشورها متفرق  ساختم پراکنده
 . ساختند حرمت  مرا بی  قدوس  اسم  آنها رفتند رسیدند، آنگاه  بطرف  که هایی  امت  به و چون20 

 بر   من لیکن21. اند  آمده  او بیرون باشند و از زمین  می  یهوه  قوم  اینان  گفتند که  ایشان زیرا درباره
 بودند   آنها رفته  بسوی  که یهای  امت  را در میان  آن  اسرائیل  خاندان  خود که  قدوس اسم
  .  نمودم  ساختند شفقت حرمت بی

   من  اسرائیل  خاندان ای: فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  اسرائیل  خاندان  به بنابراین«22  
،  ه آنها رفت  به  که هایی  امت  را در میان  آن  خود که  قدوس  بخاطر اسم  خاطر شما بلکه  به  را نه این
   است  شده حرمت ها بی  امت  در میان  خود را که  عظیم و اسم23 . آورم  می اید بعمل  نموده حرمت بی

: گوید  می و خداوند یهوه.  نمود  خواهم اید، تقدیس  ساخته عصمت  آنها بی  را در میان و شما آن
 .  هستم  یهوه  من  که هند دانستها خوا  امت ، آنگاه  شوم  کرده  در شما تقدیس  بنظر ایشان  که حینی

 خود در  را در زمین و شما  کنم  می  کشورها جمع  و از جمیع گیرم ها می  امت و شما را از میان24
 واز   نجاسات و شما را از همه.  پاشید و طاهر خواهید شد  بر شما خواهم  پاک و آب25 . آورد خواهم
 شما   در اندرون  تازه  داد و روح  شما خواهم  به  تازه دلو 26 .  ساخت  شما طاهر خواهم  بتهای همه

 خـود  و روح27 . داد  شما خواهم  به  گوشتین دل،   را از جسد شما دور کرده  سنگی و دل.  نهاد خواهم
  گاه مـرا ن  گردانید تا احکام  خواهم  خود سالک  فرایض  نهاد و شمـا را به  شما خواهم را در اندرون

بود و  خواهید   من ، قوم  شده  ساکن  شما دادم  پدران  به  که و در زمینی28 .، آنها را بجا آورید داشته
  ، آن  را خوانده و غله.  داد  خواهم  شما نجات  نجاسات و شما را از همه29 . بود  شما خواهم  خدای من

 را   زمین  و حاصل  درختان یوهو م30 . فرستاد  بر شما نخواهم یگر قحط و د  ساخت  خواهم را فراوان
   قبیح  راههای و چون31 . نشوید  قحط  رسوایی ها متحمل ت ام  تا دیگر در میان  ساخت  خواهم فراوان

ر نظر  را د  خود خویشتن  و رجاسات  گناهان  سبب  به  یاد آورید، آنگاه  ناپسند خود را به و اعمال
 خاطر شما   را به  این  من بدانید که«: گوید  می یهوهو خداوند 32 ».  خواهید داشت خود مکروه

   چنین خداوند یهوه33 ». و رسوا شوید  خود خجل  راههای  سبب  به  اسرائیل  خاندان  ای پس.  ام نکرده
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  اخت س  خواهم ، شهرها را مسکون  طاهر سازم  گناهانتان  شما را از تمامی  که در روزی«: فرماید می
بود، شیار   می  خراب ن رهگذریا  نظر جمیع  به  که  ویران و زمین34 .مور خواهد شدها مع و خرابه

   که  و شهرهایی  است  گردیده  عدن  باغ  بود، مثل  ویران  که  زمینی  این و خواهند گفت35 .خواهد شد
   شما باقی راف اط  به  که هایی و امت36 .  است  شده ود، حصاردار و مسکون ب  و منهدم  و ویران خراب
  من.  ام  نموده ها را غرس  و ویرانه  را بنا کرده  مخروبات  یهوه  من  که  باشند، خواهند دانست مانده
  ». ام  آورده  و بعمل  نموده  تکلم  هستم  یهوه که

 خواهند   مسألت  از من  اسرائیل  بار دیگر خاندان  این برای«: گوید  می  چنین خداوند یهوه37  
 . گردانید  کثیر خواهم  گله  مثل  را با مردمان  ایشان من.   آورم  بعمل  ایشان  را برای د تا آننمو

  های  از گله  مخروب  شهرهای  همچنان  در موسمهایش  اورشلیم  گله  یعنی  قربانی های  گله مثل38
  ».  هستم  یهوه  من  که  خواهند دانست خواهد شد و ایشان  پر مردمان

  

  برد و در  بیرونخداوند  روح ، مرا در  فرود آمده  بر منخداوند  دست37    

   آنها بر روی و اینک.  آنها گردانید  هر طرف و مرا به2 . از استخوانها پر بود  داد و آن قرار همواری
  ن ای شود که  آیا می  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت3 . بود  و بسیار خشک  زیاده نهایت  بی همواری

  ». دانی  تو می  خداوند یهوه ای«:  گفتم»  گردد؟ استخوانها زنده
   کالم  خشک  استخوانهای ای:  اینها بگو ، به  نموده  استخوانها نبوت براین«:  مرا فرمود پس4  
 شما   به  روح  من اینک: گوید  می  استخوانها چنین  این  به خداوند یهوه5 ! را بشنویدخداوند
   آورد و شما را به  بر شما خواهم  نهاد و گوشت ها بر شما خواهم و پیه6 . شوید  تا زنده آورم درمی
   یهوه  من  که ید دانست خواه پس.  شوید  نهاد تا زنده  خواهم  پوشانید و در شما روح  خواهم پوست
و .  گردید مسموع  ، آوازی  نمودم  نبوت و چون.   کردم  نبوت  مأمور شدم  چنانکه  من پس7 ». هستم
و 8 . شد  نزدیک  استخوانش  به خوانی هر است  یکدیگر یعنی  شد و استخوانها به  واقع  تزلزلی اینک

  اما در آنها روح. پوشانید آنها را از باال   آنها برآمد و پوست  به ها و گوشت  پیه  و اینک نگریستم
  خداوند یهوه: ، بگو  کرده  نبوت  بر روح ر انسان پس ای!  نما  نبوت بر روح«:   او مرا گفت پس9 .نبود
  ». شوند  زنده  تا ایشان  بدم  کشتگان  این  بیا و به  اربع  از بادهای  روح  ای فرماید که  می چنین
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، بر   گشته  شد و آنها زنده  آنها داخل  به و روح.   نمودم  مرا امر فرمود، نبوت  چنانکه پس10  
 استخوانها   این  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت11 . ایستادند  عظیمی نهایت  خود لشکر بی پایهای
   شد و امید ما ضایع  ما خشک استخوانهای: گویند  می  ایشان اینک. باشند  می  اسرائیل  خاندان تمامی

: فرماید ی م  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان ، به  کرده لهذا نبوت12 .  گشتیم  منقطع گردید و خودمان
   زمین به،   شما درآورده  از قبرهای  من  قوم و شما را ای.  گشایم  شما را می  قبرهای  من اینک

   شما بیرون  و شما را از قبرهای  شما را بگشایم  قبرهای  چون  من  قوم و ای13 . آورد  خواهم اسرائیل
.  شوید  نهاد تا زنده  خود را در شما خواهم حو رو14.   هستم  یهوه  من  که ید دانست خواه ، آنگاه آورم

 و   نموده  تکلم  یهوه  من  که  خواهید دانست پس.   ساخت  خواهم  مقیم  خودتان و شما را در زمین
  ».  است  اینخداوند  قول.  ام  آورده بعمل

 خود بگیر  ای عصا بر  یک  پسر انسان و تو ای«16 : ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم15  
   دیگر بگیر و بر آن  عصای  پس".  وی  رفقای اسرائیل  بنی  یهودا و برای برای"   بنویس و بر آن
   خودت و آنها را برای17 ".  وی  رفقای  اسرائیل  خاندان  و تمامی  افرایم  عصای  یوسف برای"  بنویس

: ، گویند  کرده  تو را خطاب بناء قومت ا و چون18 . باشد  یک  عصا ساز تا در دستت با یکدیگر یک
  خداوند یهوه:  بگو  ایشان  به آنگاه19؟   کارها مقصود تو چیست  از این  که دهی آیا ما را خبر نمی

   را که  اسرائیل  و اسباط  است  افرایم  در دست  را که  یوسف  عصای  من اینک: فرماید  می چنین
 عصا   و آنها را یک  پیوست  یهودا خواهم  با عصای  یعنی ها را با وی و آن  گرفت اند، خواهم  وی رفقای
 تو در   در دست  بر آنها نوشتی  عصاها که  آن پس20 . خواهد شد  یک  و در دستم  ساخت خواهم

   را از میان اسرائیل  بنی  من اینک: فرماید  می  چنین خداوند یهوه:  بگو  ایشان و به21 . باشد نظر ایشان
   زمین  به را  کرد و ایشان  خواهم  جمع  را از هر طرف ، ایشان اند گرفته  آنها رفته  به  که هایی متا

و .   ساخت  خواهم  امت  یک  اسرائیل  بر کوههای  زمین  را در آن و ایشان22 . آورد  خواهم خودشان
 دو  ههند بود و دیگر ب نخوا  خواهد نمود و دیگر دو امت  سلطنت  ایشان  بر جمیع  پادشاه یک

 خود  های  معصیت  و همه  بتها و رجاسات  را دیگر به و خویشتن23 . نخواهند شد  تقسیم مملکت
  اند نجات  ورزیده  در آنها گناه  که  ایشان  مساکن  را از جمیع  ایشان بلکه.   نخواهند ساخت نجس
.  بود  خواهم  ایشان  خدای  خواهند بود و من  من  قوم و ایشان.   ساخت  را طاهر خواهم ، ایشان داده

   احکام و به.  خواهد بود  ایشان  جمیع  برای  شبان و یک.  خواهد بود  ایشان  داود، پادشاه  من و بنده24
   بنده  به  که و در زمینی25 .، آنها را بجا خواهند آورد اشته د  مرا نگاه  و فرایض  نموده  سلوک من
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   و پسران و ایشان.  خواهند شد بودند، ساکن  می  ساکن  در آن  ایشان  و پدران  دادم خود یعقوب
باد اآل داود تا ابد من   خواهند نمود و بنده  سکونت ن ابد در آ  تا به  ایشان  پسران  و پسران ایشان
  جاودانی عهد   ایشان  برای  که  بست  خواهم  عهد سالمتی و با ایشان26 . خواهد بود  ایشان رئیس

   ایشان ر میانباد د را تا ابداآل  خویش  افزود و مقْدس ، خواهم  ساخته  را مقیم خواهد بود و ایشان
   قوم د و ایشان بو  خواهم  ایشان  خدای  خواهد بود و من  بر ایشان  من و مسکن27 . داد قرار خواهم

ها   امت  باشد، آنگاه  ابد بر قرار بوده به تا   ایشان  در میان  من  مقدس  چون پس28 . خواهند بود من
  ». نمایم  می  را تقدیس  اسرائیل  که  هستم  یهوه  من  که خواهند دانست

  

 نظر خود را بر   پسر انسان ای«2:  ، گفت  شده  نازل بر منخداوند   و کالم38    

و بگو 3 . نما  او نبوتار و بر بد  است  و توبال  و ماشک  روش  و رئیس  ماجوج  از زمین  که جوج
 .  ضد تو هستم  به  و توبال ماشک و   روش  رئیس  جوج  ای  من اینک: فرماید  می  چنین خداوند یهوه

.  آورم  می  بیرون  لشکرت  و تو را با تمامی گذارم  می ات  چانه  خود را به ، قالب و تو را بر گردانیده4
   با سپرها و مجنها و همگی  عظیمی ، جمعیت  آراسته  تمام لحه با اس  ایشان  جمیع  که  و سواران اسبان
 با سپر و خود،   ایشان  و جمیع  با ایشان  و فوط  و کوش فارس5 ،  گرفته  دست  شمشیرها به ایشان

 بسیار  های  و قوم  افواجش  با تمامی  شمال  از اطراف  توجرمه  و خاندان  افواجش جومر و تمامی6
سازید  را مهیا  اند، خویشتن  شده  نزد تو جمع  که  جمعیتت  مستعد شو و تو و تمامی سپ7 . تو اههمر

   آخر به و در سالهای.  بسیار از تو تفقد خواهد شد بعد از روزهای8 .  باش  ایشان و تو مستحفظ
  کوههای بسیار بر  های  قوم  از میان  آن  آمد که ، خواهی  است  از شمشیر استرداد شده  که زمینی

   آورده ها بیرون  قوم  از میان  و آن  است  شده  بود، جمع  شده  تسلیم  دایمی  خرابه  به  که اسرائیل
   باد شدید داخل  برآمد و مثل  خواهی اما تو بر آن9 .باشند می   ساکن  امنیت  به  اهلش  و تمامی شده
   بسیار که های  و قوم  افواجت  تو و جمیع. پوشانید  را خواهی  شد و مانند ابرها زمین  خواهی آن

  ».باشند  تو می همراه
  کرد و تدبیری تو خطور خواهد   روز چیزها در دل در آن«: فرماید  می  چنین خداوند یهوه10  
 و   اطمینان  به  که بر کسانی.  آیم حصار برمی  بی  زمین به:   گفت و خواهی11 . نمود  خواهی زشت
   نمایی تا تاراج12. ها ندارند روازهبندها و د حصارند و پشت  بی  ایشان  جمیع  که آیم  می ساکنند امنیت

 تمشفصل سی و ه/  حزقیال کتاب



1229 

   از میان  که  قومی  و به  است  معمور شده  که هایی  خرابه  خود را به  و دست  را ببری و غنیمت
شبا 13 . ساکنند  جهان طاند و در وس ته اندوخ  و اموال  مواشی  ایشان  که اند، بگردانی  شده ها جمع امت

   غارت  گرفتن  جهت آیا به:   تو را خواهند گفت  ایشان  ژیان  شیران  و جمیع شیش و تجار تر و ددان
 و   و طال برداری  تا نقره ای  کرده  خود را جمع  جمعیت  غنیمت  بردن  جهت ؟ و آیا به ای آمده

  ؟  ببری  عظیمی  و غارت  را بربایی  و اموال مواشی
در : فرماید  می  چنین  خداوند یهوه  را بگو که ، جوج  نموده  نبوت  پسر انسان  ای بنابراین«14  

  و از مکان15  فهمید؟  باشند آیا تو نخواهی کن سا  امنیت  به  اسرائیل  من  قوم  که  روز حینی آن
 سوار و   اسب  ایشان میع ج  تو که  بسیار همراه های  آمد تو و قوم  خواهی  شمال  از اطراف خویش
 را پوشاند   زمین  که  ابری  مثل  اسرائیل  من و بر قوم16باشند،   کثیر می  و لشکری  عظیم جمعیتی
 آورد تا   خود خواهم  زمین  تو را به  که  خواهد پیوست  وقوع  به  این  بازپسین در ایام.  برآمد خواهی
 مرا   باشم  کرده  تقدیس  نظر ایشان  به  جوج ر تو ای را د  خویشتن  من  که ها حینی  امت آنکه

  ».بشناسند
   بندگانم  واسطه  به  سلف  در ایام  که  نیستی آیا تو آنکس«: گوید  می  چنین خداوند یهوه17  
 تو را بر  ه ک  تو گفتم  نمودند در خصوص  بسیار نبوت سالهای  درباره  ایام  در آن  که  اسرائیل انبیای
   اسرائیل  زمین  به  جوج  که  در روزی  روز یعنی در آن: گوید  می خداوند یهوه18  آورد؟  خواهم ایشان
 خود   خشم  و آتش زیرا در غیرت19.  خواهد برآمد ام  بینی  به  من  خشم آید، همانا حدت برمی
 دریا و  و ماهیان20 . خواهد شد  اسرائیل  در زمین  عظیمی  روز تزلزل  در آن  هرآینه  که ام گفته

   بر روی  که  مردمانی خزند و همه  می  بر زمین  که  حشراتی  صحرا و همه  هوا و حیوانات مرغان
  ها خواهد افتاد و جمیع  خواهد شد و صخره  خواهند لرزید و کوهها سرنگون  حضور من جهانند به

   کوههای  بر جمیع  شمشیری من: گوید  می و خداوند یهوه21 . خواهد گردید  منهدم  زمین رهایحصا
 بر او  و با وبا و خون22.  خواهد بود  بر برادرش ر هر کس خواند و شمشی  ضد او خواهم خود به
 و بر   و گوگرد بر او و بر افواجش  و آتش  سخت  و تگرگ  سیال و باران.  رسانید  خواهم عقوبت

   بسیار معظم های  را در نظر امت و خویشتن23 .نید بارا باشند خواهم  می وی با   که  بسیاری های قوم
  .  هستم  یهوه  من  که  نمود و خواهند دانست  خواهم  و معروف و قدوس
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   چنین ، بگو خداوند یهوه  کرده  نبوت  جوج  درباره  پسر انسان  تو ای پس«39    

و تو را 2 .  ضد تو هستم  به  من  و توبال  و ماشک  روش  رئیس  جوج  ای  اینک فرماید که می
 . آورد  خواهم  اسرائیل ر کوههای، ب  برآورده  شمال  و تو را از اطراف نمایم  می  و رهبری گردانم برمی

  و تو و همه4 . افکند  خواهم  راستت را از دست تو  ، تیرهای  انداخته  چپت  تو را از دست و کمان3
   هر جنس  خواهید افتاد و تو را به  اسرائیل  بر کوههای تو هستند  همراه  که هایی  و قوم افواجت
   به گوید که  می خداوند یهوه5.  داد  خواهم  خوراک  جهت را به صح  حیوانات  و به  شکاری مرغان
 در جزایر   که  و بر کسانی  بر ماجوج و آتشی6.  ام  نموده  تکلم  من  زیرا که افتاد  صحرا خواهی روی
   قوم  خود را در میان  قدوس و نام7 .  هستم  یهوه  من  تا بدانند که فرستاد کنند خواهم سا  امنیت به

 شود تا  حرمت  بی  من  قدوس  اسم  که گذارم  و دیگر نمی  ساخت  خواهم ، معروف  اسرائیل خویش
  آید و به  می آن: گوید  می  خداوند یهوه اینک8.  باشم  می  اسرائیل  قدوس  یهوه  من ها بدانند که امت
   شهرهای و ساکنان9.  ام  نموده  تکلم اش  درباره  که  روز است  همان و این.   خواهد پیوست وقوع

ها را   و نیزه  دستی  و تیرها و چوب  و سپر و کمان  مجن  یعنی  خواهند آمد و اسلحه  بیرون اسرائیل
  و هیزم10 .  خواهند داشت  نگاه  آنها زنده  به را  آتش  سال  هفت و مدت. ، خواهند سوزانید  زده آتش

 خواهند   آتش ها را به  اسلحه  از جنگلها نخواهند برید زیرا که از صحرا نخواهند آورد و چوب
کنندگان   خواهند کرد و تاراج کنندگان خود را غارت  غارت گوید که  می و خداوند یهوه. سوزانید
 را   عابریم  وادی  یعنی  قبر در اسرائیل  برای  روز موضعی در آنو 11 .اهند نمود خو  را تاراج خویش
و در آنجا .   را مسدود خواهد ساخت  عبور کنندگان و راه.  داد  خواهم  جوج  دریا به  مشرق بطرف
و 12 . خواهند نامید  جوج  هامون وادی را   خواهند کرد و آن ، او را دفن  جمعیت  و تمامی جوج

   اهل و تمامی13 . را طاهر سازند هند کرد تا زمین خوا  را دفن  ایشان  ماه  هفت  مدت یل اسرائ خاندان
 خواهد   ایشان  نیکنامی  منروز تمجید: گوید  می و خداوند یهوه.  خواهند کرد  را دفن  ایشان زمین
   عبورکنندگان و همراه.  نمایند  گردش  در زمین  پیوسته  خواهند کرد که  را معین و کسانی14 .بود

   ماه هفت  بعد از انقضای.  را طاهر سازند ، آن  کرده  باشند دفن  مانده  باقی  زمین  بر روی  را که آنانی
   آدمی  استخوان و اگر کسی.  خواهند کرد  گردش  در زمین و عبورکنندگان15 .آنها را خواهند طلبید

  و اسم16 . سازند  مدفون  جوج  هامون وادی را در  ن آکنندگان کند تا دفن برپا   نزد آن بیند، نشانی
  .  را طاهر خواهند ساخت  زمین پس.  خواهد بود شهر نیز هامونه
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   همه  و به  مرغان  بهر جنس فرماید که  می  چنین خداوند یهوه!   پسر انسان و اما تو ای«17  
  ، فراهم نمایم  می  شما ذبح  را برای  آن  که  من  شوید و بیایید و نزد قربانی جمع:  صحرا بگو حیوانات

 را   جباران گوشت18.  بنوشید  بخورید و خون تا گوشت   اسرائیل  بر کوههای  عظیمی قربانی. آیید
 آنها   همه ها و بزها و گاوها که از قوچها و بره.  را خواهید نوشید  جهان  رؤسای خواهید خورد و خون

 خواهید خورد تا  ، پیه نمایم  می  شما ذبح  برای  که  من و از قربانی19 .ندباش  می  باشان پرواریهایاز 
 از   من  بر سفره گوید که  می و خداوند یهوه20 . شوید  خواهید نوشید تا مست خونسیر شوید و 

   خود را در میان  جالل و من21 . سیر خواهید شد  جنگی  مردان مه و ه  و جباران  و سواران اسبان
 بر   مرا که  و دست  داشت  را اجرا خواهم  آن که  مرا ها داوری  امت  داد و جمیع ها قرار خواهم امت
 روز و بعد خواهند   از آن  اسرائیل و خاندان22.  خواهند نمود  آورد، مشاهده  فرود خواهم ایشان
   سبب  به  اسرائیل ندان خا  که ها خواهند دانست و امت23 .  هستم  من  ایشان  خدای  یهوه  که دانست

   خود را از ایشان  روی  ورزیدند، من  خیانت  من  به زیرا چونکه.  گردیدند  وطن  جالی  خودشان گناه
 . شمشیر افتادند  به  ایشان جمیع   که  نمودم  تسلیم  ایشان کاران  ستم  دست  را به  و ایشان پوشانیدم

  ».  پوشانیدم  خود را از ایشان ، روی  نموده  عمل  ایشان  به  ایشان  و تقصیرات  نجاسات برحسب24
   خاندان ، بر تمامی  را باز آورده  یعقوب  اسیران ناآل«: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین25  
 در   ایشان  که و حینی26 . نمود  خواهم  خود غیرت  قدوس م فرمود و بر اس  خواهم  رحمت اسرائیل
  ن م  به  را که  خود را و خیانتی  خجالت  نباشد، آنگاه ای  شوند و ترساننده  ساکن  امنیت  خود به زمین

   را از زمین  و ایشان ها برگردانم  امت  را از میان  ایشان و چون27 . خواهند شد اند متحمل ورزیده
و خواهند 28 . شد م خواه  تقدیس یار در ایشان بس های  در نظر امت ، آنگاه  نمایم  جمع دشمنانشان

   وطن ها جالی  امت  را در میان  ایشان  من  رو که ، از آن  هستم  ایشان  خدای  یهوه  من  که دانست
   نخواهم  در آنجا باقی  را از ایشان  و بار دیگر کسی  کردم  جمع  خودشان  زمین  را به  و ایشان ساختم
 پوشانیـد   نخواهـم  خـود را از ایشـان بار دیگـر روی   مـن گویـد که  می و خداوند یهوه29.  گذاشت
  ».  ریخت  خواهم  اسرائیل  را بر خاندان  خویش  روح زیـرا که

  

   سال  که  ماه ، در دهم  سال  ما در ابتدای  اسیری  و پنجم  بیست در سال40    

.  آنجا برد ، مرا به  شده  نازل  بر منخداوند روز دست  ، در همان  بعد از تسخیر شهر بوده چهاردهم
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   جنوب  بطرف  بسیار بلند قرار داد که و مرا بر کوه.  آورد  اسرائیل  زمین  خدا مرا به در رؤیاهای2
 بود   برنج  نمایش  او مثل  نمایش  که  مردی  آنجا آورد، اینک  مرا به و چون3 . شهر بود  بنای  مثل آن

 مرد مرا  آن4 . بود  ایستاده بود و نزد دروازه   پیمودن برای   و نی  از کتان  ریسمانی و در دستش
   به  هرچه  خود را به  بشنو و دل  خویش  گوشهای  و به  خود ببین  چشمان  به  پسر انسان ای«:  گفت

  پس.   دهم  تو نشان  چیزها را به  تا این  تو را در اینجا آوردم  ساز زیرا که ، مشغول  دهم تو نشان
  ». ساز  آگاه بینی  می  را از هر چه  اسرائیل نخاندا

   ذراعی  شش  پیمایش  مرد نی  آن  دست و به.  بود  گرداگردش  خانه  بیرون  حصاری و اینک5  
   نی ک را ی اش  و بلندی  نی  بنا را یک  عرض پس.  بود  قبضه  و یک  ذراع  یک  هر ذراعش بود که
   دروازه و آستانه. برآمد هایش  پله ، به  بود آمده  متوجه  مشرق بسوی   که ای  نزد دروازه پس6 .پیمود

   یک  هر غرفه و طول7 . بود  نی  یک  دیگر را که ستانه آ  بود و عرض  نی  یک  عرضش را پیمود که
از   ه درواز  نزد رواق  دروازه و آستانه.   ذراع  پنج ها مسافت  غرفه و میان.   نی  یک  بود و عرضش نی

 را   دروازه واق ر پس9 . پیمود  نی  یک  اندرون  از طرف را  دروازه و رواق8 . بود  نی  یک  اندرون طرف
  های و حجره10 . بود  اندرون  بطرف  دروازه واقو ر.  پیمود  را دو ذراع برهایش و اس  ذراع هشت
 و اسبرها را از   پیمایش  را یک هو هر س.  بود  از آنطرف  و سه  از اینطرف ، سه  شرقی  بطرف دروازه

   را سیزده  دروازه  و طول  ذراع  را ده  دروازه  دهنه و عرض11 . بود  پیمایش  یک  و آنطرف نطرفای
   ذراع  یک  از آنطرف  و محجری  ذراع  یک ها از اینطرف  حجره  روی  پیش و محجری12 . پیمود ذراع

   یک  را از سقف  دروازه و عرض13 . بود  ذراع  شش ز آنطرف و ا راع ذ  شش  طرف ها از این و حجره
و اسبرهارا 14 . بود  دروازه  در مقابل  دروازهو.  پیمود  ذراع  و پنج  بیست  دیگری  تا سقف حجره
   تا پیش  مدخل  دروازه و پیش15 .ها رسید اسبر  به  گرداگرد دروازه  و رواق  ساخت  ذراع شصت
  های  پنجره  دروازه  اندرون  آنها را به ها و اسبرهای و حجره16 . بود  ذراع  پنجاه ونی اندر ازه درو رواق

 گرداگرد بود و بر اسبرها   اندرون ها بطرف و پنجره.  رواقها را  بود و همچنین  بهر طرف مشبک
  .نخلها بود

 از هر   صحن  برای  که  فرشی  اطاقها و سنگ  آورد و اینک  بیرونی  صحن  مرا به پس17  
   فرش  سنگ  یعنی  فرش و سنگ18 . بود  فرش  سنگ  بر آن  اطاق سیو .  بود  شده  ساخته طرفش
 تا   پایینی  را از برابر دروازه و عرضش19. ها بود  دروازه طول  اندازه  به ها یعنی  دروازه  جانب  به پائینی
 و  و طول20 . پیمود  شمال  و سمت  مشرق  سمت  به  صد ذراع  بیرون  از طرف  اندرونی  صحن پیش
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 از   سه هایش و حجره21 . بود پیمود  بیرونی  صحن  شمال  بطرف  رویش  را که ای  دروازه عرض
   پنجاه طولش.  بود  اول  دروازه  پیمایش  موافق  و رواقهایش  و اسبرهایش  از آنطرف  و سه اینطرف

   پیمایش  موافق  و نخلهایش  و رواقهایش هایش  پنجرهو22 .  ذراع  و پنج  بیست  و عرضش اعذر
  و رواقهایشآمدند   برمی  آن  به  پله  هفت و به.  بود  است  مشرق  سمت  به  رویش  که ای دروازه
   و بطرف  شمال  دیگر بطرف  دروازه  در مقابل ای  را دروازه  اندرونی و صحن23 . آنها بود  روی پیش

  . پیمود  صد ذراع  تا دروازه روازهو از د.  بود مشرق
  ش و رواقهای  و اسبرهایش  جنوب  سمت  به ای  دروازه و اینک.  برد  جنوب  مرا بطرف پس24  
  ها گرداگردش  پنجره  آن ها مثل  پنجره  رواقهایش  و برای  آن و برای25 . پیمایشها پیمود  این را مثل

و .   داشت  پله  هفت  آن های وزینه26.  بود  ذراع  و پنج  بیست  و عرضش  ذراع  پنجاه و طولش. بود
و 27 . بود برهایش بر اس  از آنطرف  و دیگری  از اینطرف  را نخلها یکی و آن.  آنها بود  پیش رواقش
   صد ذراع  جنوب  سمت  به  تا دروازه  و از دروازه  داشت ای  دروازه  جنوب  بطرف  اندرونی صحن
 پیمایشها   این  را مثل ی جنوب و دروازه.  آورد  اندرونی  صحن  به  جنوبی از دروازهو مرا 28 .پیمود
 و در  و در آن.  پیمایشها بود  این  موافق  و رواقهایش  و اسبرهایش هایش و حجره29 .پیمود

 و30 . بود  ذراع  و پنج  بیست و عرضش   ذراع  پنجاه  بود و طولش ها گرداگردش  پنجره رواقهایش
   صحن  به و رواقش31 . بود  ذراع  پنج  و عرضش  ذراع  و پنج  بود بیست  گرداگردش  که  رواقی طول

  .  داشت  پله  هشت اش  بود و زینه و نخلها بر اسْبرهایش. رسید  می بیرونی
 . پیمایشها پیمود  این  را مثل هو درواز.  آورد  مشرق  سمت  به  اندرونی  صحن  مرا به پس32  

   و در رواقهایش و درآن.  پیمایشها بود  این  موافق  و رواقهایش  و اسبرهایش هایش و حجره33
  و رواقهایش34 . بود  ذراع  و پنج  بیست و عرضش   ذراع  پنجاه  بود و طولش  هر طرفش ها به پنجره
 .  داشت  پله هفت  اش بود و زینه   و آنطرف  طرف  از این  و نخلها بر اسبرهایش  بیرونی  صحن بسوی

 و   و اسبرهایش هایش و حجره36.  پیمایشها پیمود  این  را مثل  آورد و آن  شمالی  دروازه و مرا به35
   ذراع  و پنج ت بیس  و عرضش  ذراع  پنجاه  بود و طولش ها گرداگردش و پنجره.  را نیز رواقهایش

 بود و   و از آنطرف  از اینطرف ر اسبرهایشو نخلها ب.  بود  بیرونی  صحن  بسوی و اسبرهایش37 .بود
  .  داشت  پله  هشت اش زینه

 را   سوختنی های ربانی ق  در آن  بود که اش  با دروازه ها اطاقی  دروازه و نزد اسبرهای38  
  های  بود تا بر آنها قربانی  طرف  و دو میز از آن  دو میز از اینطرف  دروازه و در رواق39 .شستند می
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 نزد   بیرون  از طرف  جانب  یک و به40 . نمایند  را ذبح  جرم های ربانی و ق  گناه های  و قربانی نیسوخت
 .بود بود دو میز   دروازه  نزد رواق  دیگر که  جانب و به.  دو میز بود  شمالی  دروازه  دهنه زینه

 بر آنها   میز که  هشت یعنی بود   دروازه  پهلوی  به  و چهار میز از آنطرف چهار میز از اینطرف41
   یک  هر یک  طول  بود که  تراشیده  از سنگ  سوختنی های  قربانی و چهار میز برای42 .کردند  می ذبح
 آنها   به  را که  بود و بر آنها آالتی  ذراع  یک اش  و بلندی  و نیم  ذراع  یک  و عرضش  و نیم ذراع
   قد در اندرون  قبضه  یک های و کناره43 .نهادند نمودند، می می   را ذبح  و ذبایح  سوختنی های قربانی

  .ها بر میزها بود  قربانی  بود و گوشت  نصب از هر طرف
 بود   شمالی  دروازه  پهلوی  به  اندرونی  در صحن  مغنیان ، اطاقهای  اندرونی  دروازه و بیرون44  
بود   می  شمال  بطرف  رویش  که  مشرقی دروازه   پهلوی  به  بود و یکی  جنوب  سمت  آنها به و روی

  نه خا  ودیعت  که  کاهنانی ، برای  است  جنوب  سمت  به  رویش  که  اطاقی این«:  و او مرا گفت45 .بود
   ودیعت  که  کاهنانی ، برای  است  شمال  سمت  به  رویش  که و اطاقی46. باشد دارند می  می را نگاه
آیند تا  میخداوند     نزدیک  که  الوی  از بنی  صادوق اینانند پسران. باشد ارند مید  می  را نگاه مذبح

  ». نمایند او را خدمت
در برابر    بود و مذبح  مربع  و آن  را صد ذراع  پیمود و عرضش  را صد ذراع  صحن و طول47  
 از   ذراع  و پنج  از اینطرف ع ذرا  را پنج  رواق و اسبرهای.  آورد  خانه  رواق و مرا به48 . بود خانه

   رواق و طول49 .  از آنطرف  ذراع  و سه  اینطرف از  ذراع  را سه  دروازه و عرض.  پیمود آنطرف
 نزد اسبرها  آمدند، دو ستون  برمی  از آن  که اش و نزد زینه.   ذراع  یازده  و عرضش  ذراع بیست
  . بود  از آنطرف  و دیگری  از اینطرف یکی

  

 آنها   و عرض  از اینطرف  ذراع  اسبرها را شش  آورد و عرض  هیکل و مرا به41    

   بود و جانبهای  ذراع  ده  مدخل و عرض2.  بود پیمود  خیمه  عرض  که  از آنطرف  ذراع را شش
   را بیست  و عرضش  ذراع  را چهل  بود و طولش  ذراع  پنج  و از آنطرف  ذراع  پنج  از اینطرف مدخل
  عرض و   ذراع  را شش  و مدخل  را دو ذراع  مدخل ، اسبرهای  شده  داخل  اندرون و به3 . پیمود ذراع

   هیکل  روی  پیش  ذراع  را بیست  و عرضش  ذراع  را بیست و طولش4 . پیمود  ذراع  را هفت مدخل
  ».  است االقداس  قدس این«:  پیمود و مرا گفت
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بود   می بهر طرف   گرداگرد خانه ها که  غرفه و عرض.  پیمود  ذراع  را شش و دیوار خانه5  
   به  که  و در دیواری  سی ای  بود و در هر رسته  طبقه  همدیگر سه ها روی و غرفه6 . بود چهار ذراع

   متمکن  شود و در دیوار خانه متمکن)  در آن(شد تا   می  بود، داخل ها گرداگرد خانه  غرفه جهت
 را باالتر و باالتر   خانه شد، زیرا که ، وسیعتر می  کرده  را باالتر و باالتر احاطه ها خانه هو غرف7. نشود

   از طبقه بود، و همچنین تر می  باال وسیع  بسوی  خانه  جهت کرد و از این  می  احاطه گرداگرد خانه
  .رفتند  باال می  فوقانی  تا طبقه  وسطی  طبقه  به تحتانی
   شش ، یعنی ام تم  نی ها یک  غرفه های  و اساس  نمودم  مالحظه  را از هر طرف نه خا و بلندی8  
   بود و فسحت  ذراع ها بود پنج  غرفه  جهت  به  که  دیواری  عرض  بیرون و بطرف9 . بود  بزرگ ذراع
 بهر  گرد خانه گردا ی ذراع  بیست ها، عرض  حجره و در میان10 . بود  خانه های  غرفه  مکان نده ما باقی

   سوی  و در دیگر به  شمال  در بسوی یک.  فسحت بود بسوی ها  غرفه و درهای11 . بود طرفش
   منفصل  مکان  روی  رو به  که  بنیانی و عرض12.  گرداگرد  ذراع  پنج  فسحت  مکان  و عرض جنوب

   نود ذراع  و طولش  ذراع  پنج  دیوار گرداگرد بنیان  و عرض  هفتاد ذراع  مغرب  سمت بود در گوشه
  .بود

.   را صد ذراع  و دیوارهایش  و بنیان  منفصل  مکان  پیمود و طول  را صد ذراع  خانه و طول13  
   را تا پیش  بنیان و طول15 . بود  صد ذراع شرق م  سمت  به  منفصل  و مکان  جلو خانه و عرض14

   پیمود و هیکل  صد ذراع  و آنطرف  اینطرف از  بود با ایوانهایش  در عقبش  که  منفصل مکان
   طبقه  و ایوانها گرداگرد در سه  مشبک های ها و پنجره و آستانه16 . صحنها را  و رواقهای اندرونی
تا 17 . بود  پوشیده ها هم بود و پنجره   پوش  چوب ها از هر طرف  تا پنجره  از زمین  آستانه مقابل
   همین  به  و بیرون ن دیوار گرداگرد از اندرو  و بر تمامی  و بیرونی ونی اندر  درها و تا خانه باالی

 و هر  بود  نخل  یک  هر دو کروبی  بود ودر میان  شده  ساخته  و نخلها در آن و کروبیان18 .پیمایشها
 از   نخل  شیر بسوی  و روی  از اینطرف  نخل  بسوی  انسان  روی یعنی19 .  دو رو داشت کروبی
 و نخلها   درها کروبیان  تا باالی و از زمین20.  بود  شده  ساخته  بهر طرفش  خانه  بر تمامی رفآنط

  .  چنین  هم مصور بود و بر دیوار هیکل
.  بود  چوبین و مذبح22 . بود  منظر آن  مثل نظر جلو قدس بود و م  مربع  هیکل و باهوهای21  
و مرا و ا.  بود  از چوب  و دیوارهایش  و طولش هایش گوشه و   دو ذراع  و طولش  ذراع  سه اش بلندی
  ».  است باشد این میخداوند  در حضور   که میزی«:  گفت
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 در  یک. شد  تا می  دو لنگه  بود و این و هر در را دو لنگه24 . را دو در بود  و قدس و هیکل23  
 و نخلها مصور بود   کروبیان  هیکل ای بر دره و بر آنها یعنی25 .  و در دیگر را دو لنگه دو لنگهرا 

  بر جانب26 . بود  بیرون  بطرف  رواق  روی ش پی  چوبین  در دیوارها مصور بود و آستانه  که بطوری
  .ها  و بر آستانه خانه  های  بر غرفه  بود و همچنین  آنطرف  و به  اینطرف  به  مشبک های  پنجره رواق

  

   که ای  حجره  برد و مرا به  بیرون  شمالی  سمت  راه از  بیرونی  صحن و مرا به42    

 بود   در شمالی  صد ذراعی جلو طول2 . بود آورد  شمال  بطرف  بنیان ی و روبرو  منفصل  مکان مقابل
   که  سنگفرشی  بود و مقابل  اندرونی  صحن  از آن  که  ذراع  بیست مقابل3 . بود  ذراع  پنجاه رضشو ع

  ها بطرف  حجره  روی و پیش4 . بود  طبقه  در سه  دهلیزی بروی رو  بود دهلیزی  بیرونی از صحن
و 5 . بود  شمال طرف آنها ب  و درهای  ذراع  یک  بود و راهی  ذراع  ده  عرض  به  خرندی اندرون
  های  آنها از حجره گرفتند بیشتر از آنچه  دهلیزها از آنها می  بود زیرا که  کوتاه  فوقانی های حجره
 و  ها نداشت  صحن  ستونهای  بود و ستونها مثل  طبقه  سه چونکه6. گرفتند  می  بنیان  و وسطی تحتانی
   که  دیواری و طول7 .شد  تنگتر می  از زمین  و وسطی  تحتانی  از طبقات  فوقانی ، طبقه  سبب از این
  زیرا طول8 . بود  ذراع ها بود پنجاه  حجره  روبروی  بیرونی  صحن ها بسوی  حجره  مقابل  بیرون بطرف
  و زیر این9 . بود  صد ذراع  جلو هیکل و اینک بود   ذراع  بود پنجاه  بیرونی  در صحن  که هایی حجره
و در 10 .شدند  می  داخل  بیرونی  از صحن آنها  به  از آن  بود که  مدخلی  شرقی ها از طرف حجره
و 11 .ها بود  حجره  بنیان  و مقابل ل منفص  مکان  روی بود پیش   مشرق  بطرف  که  دیوار صحن حجم
 آنها بود و   طول طابق آنها م  بود، عرض  شمال  سمت های  حجره  راه  نمایش  آنها مثل  مقابل راه

   جنوب  سمت های  حجره  درهای و مثل12 . آنها  آنها و درهای  رسم ا مثل اینه های رج مخ تمامی
   آنها داخل  به  که  بود جایی  دیوار مشرقی  روی  پیش  راست  که  بر راهی  بود یعنی ه بر سر را دری
  .شدند می

،   است  منفصل  مکان  روی  پیش  که  جنوبی های  و حجره  شمالی های حجره«:  و مرا گفت13  
 را در آنها  آیند قدس اقداس  می  نزدیکخداوند   به  که  کاهنانی باشد که  می  مقدس های حجره
 را در آنها   جرم های  و قربانی  گناه های  و قربانی  آردی  و هدایای خورند و قدس اقداس می
   به شوند دیگر از قدس  آنها می  داخل  کاهنان و چون14 .  است  مکان مقدس  این گذارند زیرا که می
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گذارند  کنند در آنها می  می  خدمت در آنها  خود را که  لباسهای آیند بلکه  نمی  بیرون  بیرونی صحن
  ».آیند  می  دارد نزدیک  تعلق  قوم  به  آنچه ، به  دیگر پوشیده باشد و لباس  می  آنها مقدس زیرا که
   به  رویش  که ای  دروازه  رسانید، مرا بسوی  اتمام  را به  اندرونی  خانه  پیمایشهای و چون15  
،   پیمایش  نی  را به  آن  شرقی جانب16 . پیمود را از هر طرف  آورد و آن   بود بیرون  مشرق سمت

   نی  را به  شمالی و جانب17 ).پیمود (  را از هر طرف  آن ایش پیم  نی  به  پیمود یعنی پانصد نی
  پس19.  پیمود ، پانصد نی  پیمایش  نی  را به  جنوبی و جانب18 . پیمود  پانصد نی  از هر طرف یشپیما
 را   آن هر چهار جانب20.  پیمود  پانصد نی  پیمایش  نی  را به ، آن  برگشته  غربی  جانب  سوی به

 و   مقدس بود تا در میان)  نی( پانصد   پانصد و عرضش  طولش  بود که  را دیواری پیمود و آن
  . گذارد  فرق غیرمقدس

  

 . بود  متوجه مشرق   سمت  به  که ای  دروازه  به  آورد، یعنی و مرا نزد دروازه43    
   بسیار بود و زمین  آبهای  صدای  آمد و آواز او مثل  مشرق  از طرف  اسرائیل  خدای  جالل واینک2

 در   رؤیا که  آن  مثل  یعنی  بودم  دیده  بود که  رؤیایی  منظر آن و مثل3 . گردید او منور از جالل
 نزد نهر خابور   رؤیا بود که  آن یاها مثل و رؤ  بودم  شهر دیده  تخریب ، برای  من  آمدن وقت

  .  خود در افتادم  روی  به پس.   بودم  نموده مشاهده
 و روح5.  درآمد  خانه  بود به  مشرق  سمت  به  رویش  که ای  دروازه  از راهخداوند   جالل پس4  

 را  و هاتفی6 . ساخت را مملو   خانهخداوند   جالل  آورد و اینک  اندرونی حن ص ، به مرا برداشته
  ای«:  و مرا گفت7 . بود  ایستاده  من  پهلوی  مردینماید و  می  تکلم  من  به  خانه  از میان  که شنیدم

 ابد   تا به اسرائیل  بنی  در میان  در آن  که  پایهایم  کف  و مکان  من  کرسی  مکان  است  این پسر انسان
 زناها و   بار دیگر به  ایشان  پادشاهان  و هم  خود ایشان  هم  اسرائیل  شد و خاندان  خواهم ساکن

از 8 .  نخواهند ساخت حرمت بی مرا   قدوس  نام  بلند خویش های  خود در مکان  پادشاهان الشهای
اند   برپا کرده  من  باهوهای  پهلوی  را به  خویش  و باهوهای  من  خود را نزد آستانه های  آستانه اینکه

 آنها را   که  خویش  رجاسات  مرا به  قدوس  اسم ، پس  است  دیواری  فقط  و ایشان  من انو در می
   زناهای حال9 . ام  نموده  را تلف  خود ایشان  در خشم اند، لهذا من  ساخته حرمت اند بی  آورده بعمل

   ابد سکونت تا به   ایشان  در میان  دور بنمایند و من  را از من  خویش  پادشاهان خود و الشهای
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 خود   ساز تا از گناهان  مطلع  خانه  را از این  اسرائیل  خاندان  پسر انسان و تو ای10 . نمود خواهم
   شوند، آنگاه اند خجل  آورده  بعمل و اگر از هر چه11 . را بپیمایند  آن  نمونه  ایشان شوند و خجل

 صورتها و   و جمیع  فرایض  شکلها و همه امی و مخرجها و مدخلها و تم  را و نمونه  خانه صورت
   و همه  صورتش  تا تمامی  بنویس  نظر ایشان  نما و به  اعالم  ایشان  را برای  قانونهایش تمامی

 بر سر   حدودش  تمامی  که  است  این  خانه و قانون12 . نمایند  آنها عمل ، به  داشته  را نگاه فرایضش
  ».  است  همین  خانه  قانون اینک.  باشد  اقداس س قد  اطرافش  از همه کوه

.   است  باشد این  قبضه  و یک  ذراع  یک  هر ذراع  ذراعها که  به  مذبح و پیمایشهای13  
   و این وجب  باشد یک  می  گرداگرد لبش  که ای  و حاشیه  ذراع  یک  و عرضش  ذراع  یک اش سینه
 و از   ذراع  یک  و عرضش  دو ذراع  پایینی  تا خروج  زمین وی ر و از سینه14 .باشد  می  مذبح پشت
 و از   چهار ذراع دانش و آتش15 .  ذراع  یک  و عرضش  چهار ذراع  بزرگ  تا خروج  کوچک خروج

   و از هر چهار طرف  دوازده  و عرضش  دوازده دان  آتش و طول16 . بود  برآمده  چهار شاخ  دان تشآ
   که ای  بود و حاشیه  بر چهار طرفش  چهارده  و عرضش  چهارده  خروج لو طو17.  بود مربع

  . بود  متوجه  مشرق  سمت  به  و پلههایش  ذراع  یک اش  سینه  و دایره  ذراع  بود نیم گرداگردش
   مذبح های  قانون  است این: فرماید  می  چنین  خداوند یهوه  پسر انسان ای«:  و او مرا گفت18  
و 19 . بپاشند  بر آن  بگذرانند و خون  بر آن  سوختی های  را بسازند تا قربانی  آن  که یدر روز

   من  خدمت  جهت باشند و به  می  صادوق  از ذریت  که  کهنه  الویان  به فرماید که  می خداوند یهوه
، بر چهار   گرفته و از خونش20 . بده   گناه  قربانی  جهت  به  گوساله آیند یک  می  نزدیک  من به

،   را طاهر ساخته  و آن  بپاش  است  گرداگردش  که ای  و بر حاشیه  خروج  و بر چهار گوشه شاخش
  دس از مق  بیرون  خانه  معین  را در مکان  را بگیر و آن  گناه  قربانی گوساله21.   کن  کفاره برایش

 طاهر سازند   آن  را به  تا مذبح  بگذران  گناه نی قربا  برای  عیبی  بز نر بی و در روز دوم22 .بسوزانند
  و عیب  بی  گوساله  شدی  فارغ  آن  از طاهر ساختن و چون23 . طاهر ساختند  گوساله  را به آن  چنانکه
 بر آنها   نمک  بیاور و کاهنان  نزدیکخداوند حضور   را به تو آن24 .  بگذران  از گله عیب  بی قوچی
   روز تو بز نری هر روز از هفت25.  بگذرانندخداوند   برای  سوختنی  قربانی  جهت ا به، آنها ر پاشیده
 روز  هفت26 . بگذرانند عیب  هر دو بی از گله   و قوچی ای  گوساله  و ایشان  بگذران  گناه  قربانی برای
   روزها را به  این و چون27.  کنند  را طاهر سازند و تخصیص ، آن  نموده  مذبح  برای  کفاره ایشان

 سومفصل چهل و/  حزقیال کتاب



1239 

 شما   سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  کاهنان  و بعد از آن  در روز هشتم  رسانیدند، پس اتمام
  ».  است  این  خداوند یهوه قول.  کرد  خواهم  شما را قبول  بگذرانند و من را بر مذبح

  

 باز آورد  بود،  متوجه  مشرق  سمت  به  که  بیرونی  مقدس  دروازه  راه و مرا به44    

 از   کس  نشود وهیچ  بماند و گشوده  بسته  دروازه این«:   مرا گفتخداوندو 2 . بود  شده  بسته و آن
،  و اما رئیس3 .بماند  ، لهذا بسته  شده  داخل  از آن  اسرائیل  خدای  یهوه  نشود زیرا که  داخل آن

   دروازه  رواق  بنشیند و از راهخداوند حضور   غذا به  خوردن  جهت  به  در آن  است  او رئیس چونکه
  ». رود  بیرون  راه  شود و از همان داخل

   خانهخداوند   جالل  و اینک  آورد و نگریستم  خانه  روی  پیش شمالی  دروازه  مرا از راه پس4  
 خود را   دل  پسر انسان ای«:   مرا گفتخداوندو 5 .  خود درافتادم  بود و بروی خته را مملو ساخداوند

   ساز و به  مشغول  قواعدش  و همهخداوند   خانه های  قانون  تمامی  درباره  تو را گویم  هرچه به
  های  مخرج مه ه  و به  خانه  مدخل  را به  خویش  خود بشنو و دل  گوشهای  و به  خود ببین چشمان
   چنین خداوند یهوه:  بگو  اسرائیل  خاندان  به  یعنی  متمردین  این و به6 . ساز  مشغول مقدس

   شما اجنبیان زیرا که7.  باز ایستید  خویش  رجاسات امی از تم  اسرائیل  خاندان ای: فرماید می
و .  سازند  مرا ملوث ، خانه  بوده  من  ساختید تا در مقْدس  را داخل  گوشت  و نامختون  دل نامختون

 شما عهد مرا   رجاسات مه بر ه  عالوه  را گذرانیدید، ایشان  و خون  پیه  یعنی  من  شما غذای چون
 نمودید تا   تعیین  خویشتن  جهت  به  کسان  نداشتید، بلکه  مرا نگاه  اقداس و شما ودیعت8 .شکستند
  . دارند  نگاه  من  مرا در مقْدس ودیعت
   از همه  گوشت  و نامختون ل د  غریب نامختون  شخص هیچ: فرماید  می  چنین خداوند یهوه«9  
   نیز که  الویان  آن بلکه10 . شد نخواهد  داخل  من  مقْدس  باشند به اسرائیل  بنی  در میان  که غریبانی
ند،  گردید  آواره  خویش  بتهای ، از عقب  ورزیده  دوری  از من اسرائیل  بنی  شدن  آواره در حین
   و مالزمان  خانه های  دروازه  و مستحفظان  من خادمان مقدسزیرا 11  خود خواهند شد،  گناه متحمل
   برای  حضور ایشان نمایند و به  می  را ذبح  قوم  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  هستند و ایشان خانه

 نمودند و   را خدمت  ایشان  خویش  حضور بتهای  به  که  جهت و از این12 .ایستند  می  ایشان خدمت
   خود را به دست: گوید  می  خداوند یهوه بنابراین.  شدند  گناه  مصادم  سنگ  اسرائیل دان خان برای
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   نخواهند آمد و به  نزدیک  من و به13.  خود خواهند شد  گناه  متحمل ه ک  برافراشتم ضد ایشان
  مد، بلکه نخواهند آ  نزدیک االقداس  در قدس  چیز مقدس  هیچ  و به  نخواهند پرداخت  من کهانت
   را به  ایشان لیکن14.  خواهند شد  آوردند متحمل  بعمل  خود را که  و رجاسات  خویش خجالت
   آن  ودیعت شود، مستحفظان  می  کرده  در آن  که  هر کاری  و برای  خانه  خدمت  تمامی جهت
  .  ساخت خواهم

   شدند ودیعت  آواره  از من لاسرائی نی ب  که  در حینی  که  صادوق  از بنی  کهنه  الویان لیکن«15  
 خواهند آمد   نزدیک  من  خدمت  جهت  به  ایشان گوید که  می  داشتند، خداوند یهوه  مرا نگاه دسمق

   داخل  من دس مق  به و ایشان16.  خواهند گذرانید  من  را برای  و خون  پیه  ایستاده  حضور من و به
 خواهند   مرا نگاه  ودیعت خواهند آمد و  نزدیک  من  خوان  به  من  خدمت  جهت خواهند شد و به

 خواهند پوشید و   کتانی  شوند لباس  داخل  اندرونی  صحن های  دروازه  به  که و هنگامی17 . داشت
 . نپوشند  پشمین  لباس اشند، هیچ ب  خدمت  مشغول  و در خانه  اندرونی  صحن های  در دروازه چون

   عرق  که  چیزی  باشد و هیچ  ایشان  بر کمرهای  کتانی  و زیرجامه  بر سر ایشان کتانی  های عمامه18
   روند، آنگاه  بیرون  نزد قوم  بیرونی  صحن  به  یعنی  بیرونی  صحن  به و چون19 . در بر نکنندآورد
   بگذارند و به س مقد های  را در حجره ، آن  کرده کنند بیرون  می  خدمت  در آن  را که  خویش لباس
 سر خود را نتراشند  و ایشان20 . ننمایند  تقدیس  خویش  در لباس را  شوند و قوم  دیگر ملبس لباس

   در صحن  درآمدنش  وقت و کاهن21 . سر خود را بچینند  موی ند بلکه بلند نگذار و گیسوهای
   خاندان  از ذریت  که ای  باکره ند، بلکه نگیر  زنی  را به  یا مطلقه  بیوه و زن22.  ننوشد  شراب اندرونی
   را به  و غیرمقدس  مقدس  میان و فرق23 . باشد بگیرند  کاهن  بیوه  را که ای  باشد یا بیوه اسرائیل

 در  و چون24 . نمایند  اعالم  ایشان هر را به طاهر و غیرطا  میان  دهند و تشخیص  تعلیم  من قوم
 مرا در   و فرایض  بنمایند و شرایع  داوری  من  احکام  بایستند، بر حسب  محاکمه  جهت ها به مرافعه
   آدمی  میته به  از ایشان و احدی25 . نمایند  مرا تقدیس های د و سبت دارن  نگاه  من  مواسم جمیع

 یا  پدر یا مادر یا پسر یا دختر یا برادر  جهت  به  نسازد مگر اینکه  را نجس ، خویشتن  نیامده نزدیک
 طاهر  و بعد از آنکه26 . سازد  را نجس  خویشتن  که  است باشد، جایز  شوهر نداشته  که خواهری

   اندرونی  صحن  به  که فرماید در روزی  می و خداوند یهوه27 . بشمارند  وی  روز برای شود هفت
  . خود را بگذراند  گناه  قربانی  نماید آنگاه  خدمت  شود تا در قدس  داخل قدس
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   را در میان  ایشان پس.  بود  خواهم  ایشان  نصیب من.  خواهد بود  را نصیبی و ایشان«28  
  های  و قربانی  آردی  هدایای و ایشان29.  بود  خواهم  ایشان  ملک  من  ندهید زیرا که  ملک اسرائیل

   تمامی و اول30 .بود خواهد   ایشان  از آن  اسرائیل  موقوفات  را بخورند و همه  جرم های  و قربانی گناه
 خواهد بود و   کاهنان  شما از آن  هدایای  چیزها از جمیع  از همه ای  چیز و هر هدیه  همه نوبرهای
   یا دریده  میته  هیچ و کاهن31 . خود فرود آورید  بر خانه  برکت بدهید تا  کاهن  خود را به خمیر اول

  . نخورد  یا بهایم  را از مرغ ای شده
  

 را   مقدس  نمایید، حصه  تقسیم  قرعه  به  ملکیت  جهت  را به  زمین و چون«45    

بگذرانید و خداوند  برای  ای باشد هدیه)  نی( هزار   ده و عرضش)  نی( هزار   و پنج  بیست  طولش که
ز هر ا)  نی( پانصد در پانصد  و از این2 . خواهد بود  مقدس  از هر طرف دش حدو  تمامی  به این

   طول  پیمایش و از این3 .  ذراع  پنجاه  از هر طرفش  آن  خواهد بود و نواحی  قدس  برای  مربع طرف
.  باشد االقداس  قدس  مقدس  جای  پیمود تا در آن خواهی)  نی( هزار   ده  هزار و عرض  و پنج بیست

  آیند، حصه  می  نزدیکخداوند   خدمت  جهت  باشند و به دس مق  خادمان  که  کاهنانی  برای و این4
و 5.  باشد  قدس  جهت  به  مقدس  و جای  ایشان  جهت ها به  خانه  خواهد بود تا جای  از زمین مقدس
 باشند خواهد بود   خانه  خادمان  که  الویانی  جهت به)  نی( هزار   ده  هزار و عرض  و پنج  بیست طول

 و   بیست  پنجهزار و طولش  عرضش  شهر را که کو مل6. شد با  خانه  بیست  برای  ایشان تا ملک
   اسرائیل  خاندان می تما  از آن  قرار خواهید داد و این  مقدس  هدیه  آن باشد موازی)  نی(پنجهزار 

   ملک  و مقابل  مقدس  هدیه  شهر مقابل ک و مل  مقدس  هدیه  و از آنطرف فو از اینطر7 .خواهد بود
 خواهد بود و   رئیس  حصه  مشرق  سمت  به  شرقی  و از جانب  مغرب  سمت  به ی غرب شهر از جانب

 در   زمین  در آن ینو ا8 . خواهد بود  تا حد مشرق حد مغربها از   از قسمت  یکی  موازی طولش
   را به  زمین  ننمایند و ایشان  دیگر ستم  من  بر قوم  من  او خواهد بود تا رؤسای ک مل اسرائیل

  . خواهند داد  ایشان  اسباط  بر حسب  اسرائیل ندانخا
 را دور کنید و   باز ایستید و جور و ستم  اسرائیل  سروران ای: گوید  می  چنین خداوند یهوه«9  
:   است  این  خداوند یهوه قول.  نمایید  رفع  من  خود را از قوم  را بجا آورید و ظلم  و عدالت انصاف

   نوعی و ایفا و بت یکمقدار باشد به11  شما باشد  برای  و بت راست راست  فای و ای  راست میزان10
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و 12 . حومر باشد مقدار آنها بر حسب.  باشد  عشر حومر مساوی  عشر حومر و ایفا به  بت به که
  . باشد  مثقال  و پانزده  مثقال  و پنج  و بیست  مثقال  شما بیست و منای.  باشد  جیره  بیست مثقال

 ایفا از   سدس  و یک  ایفا از هر حومر گندم  سدس یک:   است  بگذرانید این  که ای و هدیه«13  
 عشر بت از هر کر یا حومر   یک  بت روغن  بر حسب  روغن  معین و قسمت14 .هر حومر جو بدهید

  های رتع گوسفند از م  گوسفند از دویست و یک15. باشد  حومر می  بت یک  ده  بت باشد زیرا که ده
   کفاره  ایشان  بدهند تا برای  سالمتی  و ذبایح سوختنی   و قربانی  آردی  هدیه  برای  اسرائیل سیراب
   در اسرائیل  رئیس  برای را  هدیه  این  زمین  قوم و تمامی16.   است  این  خداوند یهوه قول. بشود
ها و   را در عیدها و هالل  ریختنی  هدایای و  آردی  و هدایای  سوختنی های  قربانی و رئیس17 .بدهند
 و   سوختنی  و قربانی  آردی  و هدیه  گناه  بدهد واو قربانی  اسرائیل  خاندان  مواسم ها و همه سبت
  ». بگذراند  اسرائیل  خاندان  برای  کفاره  جهت  را به  سالمتی ذبایح

 را  ، مقدس  گرفته عیب  بی  جوان وی، گا  اول  ماه در غره«: گوید  می  چنین خداوند یهوه18  
 و بر   خانه  را بر چهار چوب ، آن  گرفته  گناه  قربانی  از خون  قدری و کاهن19 . نمود طاهر خواهی
 در  و همچنین20 . خواهد پاشید  اندرونی  صحن ازه درو  و بر چهار چوب  مذبح  خروج چهار گوشه
خواهید    کفاره  خانه  کرد و شما برای لتا خطا ورزد خواهی سهوا یا غف  هر که  برای  ماه روز هفتم

 فطیر   در آنها نان  خواهد بود که  روز عید فصح  شما هفت  برای  اول  ماه و در روز چهاردهم21 .نمود
 . بگذراند  زمین  اهل  تمامی رای خود و ب  را برای  گناه ، گاو قربانی  روز رئیس و در آن22 . شود خورده

   جهت  به عیب  بی  قوچ  گاو و هفت  روز، هفت  هفت  در هر روز از آن  روز عید، یعنی در هفتو 23
   آردیش و هدیه24 . بگذارند  گناه  قربانی  جهت به بز نر   و هر روز یکخداوند   برای  سوختنی قربانی
و از 25 . هر ایفا بگذراند  برای  روغن ن هی  و یک  هر قوچ  ایفا برای  هر گاو و یک  ایفا برای را یک

   و هدیه  سوختنی  و قربانی  گناه  قربانی  موافق  اینها یعنی  عید موافق ، در وقت  هفتم  ماه روز پانزدهم
  ». روز خواهد گذرانید  تا هفت  و روغن آردی

  

   مشرق  سمت  به  که  اندرونی  صحن دروازه«: گوید  می  چنین خداوند یهوه46    

   گشاده  ماه و در روز اول شود   مفتوح  بماند و در روز سبت  بسته  روز شغل  در شش است  متوجه
   بایستد و کاهنان  دروازه  شود و نزد چهار چوب  داخل  بیرونی  رواق دروازه  از راه و رئیس2 .گردد
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   بیرون  نماید، پس  سجده  دروازه  او را بگذرانند و او بر آستانه  سالمتی  و ذبیحه  سوختنی قربانی
   به  دروازه  آن ها نزد دهنه ها و هالل  در سبت  زمین و اهل3 . نشود  بسته م تا شا برود اما دروازه

 بگذراند، خداوند   برای  در روز سبت  رئیس  که  سوختنی و قربانی4 . نمایند  سجدهخداوندحضور 
 باشد و   هر قوچ  ایفا برای  یک اش  آردی دیهو ه5 . خواهد بود عیب  بی  قوچ  و یک عیب  بی  بره شش
   یک  ماه و در غره6 . هر ایفا  برای  روغن  هین و یک برآید   از دستش ها هر چه  بره  برای اش هدیه

 هر   ایفا برای  یک اش  آردی و هدیه7 . باشد عیب  بی  که  قوچ  و یک ه بر  و شش عیب  بی گاو جوان
 هر ایفا   برای  روغن  هین ها و یک  بره  برآید برای  از دستش  و هر چه ر قوچ ه  ایفا برای گاو و یک
و 9 . رود  بیرون  راه آید و از همان در  دروازه  رواق  شود از راه  داخل  رئیس  که و هنگامی8. بگذراند
   شمالی  دروازه  از راه  هر که  شوند، آنگاه داخلخداوند  حضور   به  در مواسم  زمین  اهل  که هنگامی

   داخل  جنوبی  دروازه  از راه و هرکه.  رود  بیرون  جنوبی  دروازه  شود، از راه  داخل  عبادت  جهت به
  بلکه باشد، برنگردد   شده  داخل  از آن  که  دروازه  رود و از آن  بیرون  شمالی  دروازه شود، از راه

  چون  شود و  داخل  ایشان  در میان  شوند رئیس اخل د  ایشان و چون10 . رود  خود بیرون  روی پیش
   هر گاو و یک  ایفا برای  یک  در عیدها و مواسم اش  آردی و هدیه11 . روند  بیرون  روند با هم بیرون

 . هر ایفا خواهد بود  برای  روغن  هین ها و یک  بره  برآید برای  از دستش  و هر چه  هر قوچ ایفا برای
   برای  تبرعی  هدیه  جهت  به  سالمتی  یا ذبایح  سوختنی  قربانی  را خواه  تبرعی  هدیه س رئی و چون12

   سوختنی  بگشایند و او قربانی  است  متوجه  مشرق  سمت  به  را که ای  دروازه  بگذراند، آنگاهخداوند
 رود و   بیرون پس. اندگذر  می  آنها را در روز سبت  که  طوری  خود را بگذراند به  سالمتی و ذبایح
   سوختنی  قربانی  جهت  هر روز به عیب  بی  ساله  یک  بره و یک13.  را ببندند  دروازه  رفت  بیرون چون
   را خواهی  آن  آردی و هر بامداد هدیه14 .  را بگذران  آن ذرانید، هر صبح گ  خواهیخداوند  برای

   آردی  هدیه  شود که  پاشیده  بر آرد نرم  که  روغن  هین  ثلث  سدس ایفا و یک  یک گذرانید، یعنی
 را هر   و روغنش اش  آردی  و هدیه  بره پس15 . خواهد بود  ابدی  فریضه  بهخداوند   برای دایمی
  ». خواهند گذرانید  دایمی  سوختنی  قربانی  جهت  به صبح

 خود بدهد، حق   از پسران  یکی  به  بخششی  رئیس چون«: گوید  می  چنین خداوند یهوه16  
 اگر  لیکن17 . خواهد بود  ارثیت  رسم  به شان خواهد بود و ملْک ای  از آن پسرانش  آن ارثیت

 او خواهد بود،   از آن  انفکاک  خود بدهد، تا سال  از بندگان  یکی  به  خویش  موروث  از ملک بخششی
   از میراث و رئیس18 . خواهد بود  پسرانش آن از   فقط او  خواهد شد و میراث  راجع  رئیس  به پس
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   دهد تا قوم  میراث  خویش  خود را از ملک  پسران  ننماید بلکه  را غصب  ایشان  نگیرد و ملک قوم
   بود به  دروازه  پهلوی  به  که  مرا از مدخلی پس19 . نشوند  پراکنده  خویش  از ملک  هر کس من

   به  در آنجا بهر دو طرف و اینک.  بود درآورد  متوجه  شمال  سمت به   که  کاهنان  مقدس های حجره
  ». بود  مکانی  مغرب سمت

نمایند و   می  را طبخ  گناه  و قربانی  جرم ، قربانی  کاهنان  که  مکانی  است این«:  و مرا گفت20  
  ». نیاورند  بیرون  قوم ن نمود  تقدیس  جهت  به  بیرونی  صحن پزند تا آنها را به  را می  آردی هدیه

   در هر زاویه ک گردانید و این  صحن  چهار زاویه  آورد و مرا به  بیرونی  صحن  مرا به پس21  
 و   چهل  هر یک  طول  بود که ای  محوطه  صحنهای  صحن  در چهار گوشه یعنی22 . بود  صحنی صحن

 گرداگرد آنها  و به23 . مقدار بود د یکها بو  در زاویه  چهار را که این. بود)  ذراع (  سی عرضش
:  و مرا گفت24 . بود  شده  ساخته ها از هر طرفش طاق ها زیر آن  چهار طاقها بود و مطبخ  آن بطرف

  ».نمایند  می  را طبخ  قوم  در آنها ذبایح  خانه  خادمان باشد که ها می اینها مطبخ«
  

   مشرق  بسوی  خانه ا از زیر آستانه آبه  آورد و اینک  خانه و مرا نزد دروازه47    

  از طرف   خانه  راست  آبها اززیر جانب  بود وآن  مشرق  سمت  به  خانه  روی  بود، زیرا که جاری
   بیرونی  دروازه  به  خارج ، از راه  برده  بیرون  شمالی  دروازه  مرا از راه پس2 . بود  جاری  مذبح جنوب

  و چون3 . بود  جاری  راست  آبها از جانب  گردانید و اینک  است  متوجه ق مشر  سمت  به  که  راهی به
  ، مرا از آب  پیموده  و هزار ذراع داشت   در دست ، ریسمانکاری  رفت  بیرون  مشرق  مرد بسوی آن

  زانو  به  پیمود و مرا از آبها عبور داد و آب  هزار ذراع پس4. رسید  می  قوزک عبور داد و آبها به
 پیمود و   هزار ذراع پس5 .رسید  کمر می  به عبور داد و آب، مرا   پیموده رسید و باز هزار ذراع می

شود شنا کرد،   می  در آن  که  بود، آبی  شده  زیاده  آب  عبور کرد زیرا که  نتوان  از آن  بود که نهری
 مرا از آنجا  پس» ؟  را دیدی  آیا این  پسر انسان ای«:  و مرا گفت6 . کرد  عبور نتوان  از آن  که رینه

  . کنار نهر برگردانید ، به برده
و 8 . بسیار بود نهایت  بی  درختان ف و از آنطر  بر کنار نهر از اینطرف  اینک  برگشتم و چون7  

رود و   دریا می ، به  فرود شده  عربه شود و به  می  جاری  شرقی  والیت  آبها بسوی این«:  مرا گفت
 در  ای حیات خزنده  هر ذی  خواهد شد که و واقع9. یابد  شفا می شود آبهایش  می  دریا داخل  به چون
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 پیدا خواهد شد، زیرا   از حد زیاده  و ماهیان  خواهد گشت  شود، زنده  نهر داخل  آن  که هر جایی
 چیز  مهشود، ه  می ری نهر جا  که  و هر جایی  شفا خواهد یافت رسد، آن  آنجا می  آبها به  این چون
   موضعی  عجالیم  تا عین  جدی  خواهند ایستاد و از عین  بر کنار آن و صیادان10 .گردد  می زنده
 از   بزرگ  دریای  ماهیان  جنسها، مثل  حسب  آنها به  دامها خواهد بود و ماهیان  کردن  پهن برای

.  خواهد شد  تسلیم  نمک  به  بلکه  نخواهد یافت شفا اما خالبها و تاالبهایش11 . خواهند بود حد زیاده
 آنها   برگهای  خواهد رویید که  خوراکی  درخت  هر قسم  و آنطرف  اینطرف و بر کنار نهر به12

 از   آبش  خواهد آورد زیرا که  تازه  میوه  خواهد بود و هر ماه  آنها الینقطع های  نشود و میوه پژمرده
  ». خواهد بود  عالج  جهت  آنها به  و برگهای  خوراک  آنها برای وهشود و می  می  جاری مقدس
   اسرائیل  سبط  دوازده  را برای  زمین  که  حدودی  است این«: گوید  می  چنین خداوند یهوه13  

   را به  آن  دیگری  مثل و شما هر کس14 .  دو قسمت  یوسف برای. هید نمود خوا  آنها تقسیم به
   این  پس  شما بدهم  پدران  را به  آن  که  خود را برافراشتم  دست  من آورد زیرا که خواهید  تصرف
 از   شمال بطرف.   است  این و حدود زمین15.  خواهد شد  داده  ملکیت  شما به  به  قرعه  به زمین
  رحد دمشق س  در میان  که  و سبرایم  و بیروته حمات16 . صدد  تا مدخل  حتلون  بطرف زرگ ب دریای

 نزد  و حد از دریا حصر عینان17.   است ران نزد سرحد حو  که  و حصر وسطی  است و سرحد حمات
 در   شرقی و بطرف18 .  شمالی  جانب  است و این.  بود خواهد  حمات  شمال  و بطرف سرحد دمشق

   حد تا دریای از این خواهد بود و   اردن  اسرائیل  جلعاد و زمین  و در میان  و دمشق  حوران میان
   از تامار تا آب  راست  جانب  به  جنوبی و طرف19. باشد  می  حد شرقی  پیمود و این  خواهی شرقی

و 20 . خواهد بود  راست  جانب  به وبی جن  طرف  و این  بزرگ و دریای) مصر( و نهر   قادش مریبوت
   غربی  جانب هد بود و این خوا  است  حمات  مدخل  مقابل  که  ازحدی  بزرگ  دریای  غربی طرف
   را برای و آن22 . خواهید نمود  تقسیم  اسرائیل ط اسبا  خود بر حسب  را برای  زمین  این پس21 .باشد

   تقسیم قرعه   رسانند به  شما اوالد بهم  شما مأوا گزینند و در میان  در میان  که  غریبانی خود و برای
   اسباط  خواهند بود و با شما در میان اسرائیل  بنی  متوطنان  شما مثل نزد خواهید کرد و ایشان

   در آن  غریب  شخصی  که در هر سبط: فرماید  می و خداوند یهوه23 .  خواهند یافت  میراث اسرائیل
  .  باشد، در همان ملک خود را خواهد یافت ساکن
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   حمات  و مدخل  حتلون  جانب تا  شمال از طرف:   اسباط  نامهای  است و این«48    

   دان برای.  تا مغرب   حد آنها از مشرق  حمات  تا جانب  دمشق  نزد سرحد شمالی و حصر عینان
و نزد حد 3.   قسمت  اشیر یک  برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف و نزد حد دان2 .  قسمت یک

   مشرق  از طرف و نزد حد نفتالی4 . تم قس  یک  نفتالی  برای  مغرب  تا طرف  مشرق اشیر از طرف
   برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف و نزد حد منسی5 .  قسمت  یک  منسی  برای  مغرب فتا طر
و 7 .  قسمت  یک  رئوبین  برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف و نزد حد افرایم6 .  قسمت  یک افرایم

  و نزد حد یهودا از طرف8 .  قسمت  یهودا یک  برای ب مغر  تا طرف  مشرق  از طرف نزد حد رئوبین
و )  نی( و پنجهزار   بیست  عرضش گذرانید خواهد بود که  می  که ای  هدیه  مغرب  تا طرف مشرق
   در میانش ها باشد و مقدس  قسمت  از این  یکی  موافق  مغرب  تا جانب  مشرق  از جانب طولش

   ده عرضشو )  نی( هزار  و پنج گذرانید بیست  میخداوند   برای  که ای دیه ه  این و طول9. خواهد بود
   بطرف باشد و طولش  می  کاهنان  برای  یعنی  اینان  برای  مقدس  هدیه و این10 .خواهد بود)  نی(هزار 
 هزار و   ده  مشرق  بطرف  هزار و عرضش  ده  مغرب  بطرف  و پنجهزار و عرضش  بیست شمال
و 11 . خواهد بود  در میانشخداوند  دسباشد و مق می)  نی( و پنجهزار  ت بیس  جنوب  بطرف طولش

  اند خواهد بود، زیرا ایشان  داشته  مرا نگاه  ودیعت  که  صادوق  از بنی  مقدس  کاهنان  برای این
  لهذا این12 .گردیدند ن  ورزیدند، گمراه  نیز ضاللت  شدند و الویان  گمراه اسرائیل  بنی که هنگامی
 حد  و مقابل13 . خواهد بود  سرحد الویان  پهلوی  به  اقداس  قدس ، هدیه  زمین  از هدیه  ایشان برای

 خواهد   الویان باشد برای)  نی( هزار   ده  و پنجهزار و عرضش  بیست  طولش  که ای  حصه کاهنان
   چیزی و از آن14 .خواهد بود)  نی( هزار   ده  و پنجهزار و عرضش  بیست  تمامش  طول بود، پس

   برای  نخواهد شد زیرا که  دیگران  صرف  زمین  نخواهند نمود و نوبرهای  و مبادله نخواهند فروخت
  باقی)  نی(و پنجهزار    بیست  آن  مقابل  از عرضش که)  نی(و پنجهزار 15 .باشد  می مقدسخداوند 

.  خواهد بود و شهر در وسطش.  شهر ها و نواحی  شهر و مسکن  جهت  خواهد بود، به عامماند  می
 چهار هزار و پانصد   جنوب  چهار هزار و پانصد و بطرف  شمال بطرف:   است  این  آن و پیمایشهای16

  و نواحی17 ). ذراع( چهار هزار و پانصد  غرب م  طرف  چهار هزار و پانصد و به  مشرق  طرف و به
 و   دویست  مشرق  و بطرف  و پنجاه  دویست  جنوب  و بطرف  و پنجاه  دویست  شمال شهر بطرف

   باقی  مقدس  هدیه  مقابل  از طولش و آنچه18 . خواهد بود  و پنجاه  دویست غرب م  و بطرف پنجاه
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   مقدس  هدیه  مقابل خواهد بود و این)  نی( هزار   ده  مغرب  هزار و بطرف  ده  مشرق ماند بطرف می
   شهر از همه و کارکنان19 .کنند خواهد بود  در شهر کار می  که  آنانی خوراک  باشد و محصولش

 و   و پنجهزار در بیست  بیست  هدیه  تمامی پس20 . خواهند کرد  را کشت  آن سرائیل ا اسباط
 بهر دو   آن و بقیه21 . خواهید گذرانید  شهر مربع  ملک را با  مقدس  هدیه باشد این)  نی(پنجهزار 

 در   نزد حد شرقی  رئیس  حصه  خواهد بود؛ و این  و ملْک شهر از آن رئیس  مقدس  هدیه طرف
)   هدیه نی( و پنجهزار   برابر بیست  هم  و نزد حد غربی هدیه)  نی( و پنجهزار   بیست برابر آن

   ملک و از  الویان و از ملک22 . خواهد بود  در میانش  و مقدس خانه  مقدس خواهد بود؛ و هدیه
 خواهد   از آن رئیس نیامین حد یهودا و حد ب  در میان ای ، حصه  است  رئیس  ملک  در میان شهر که

و نزد 24.   قسمت  یک  بنیامین  برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف  اسباط  بقیه و اما برای23. بود
 از  و نزد حد شمعون25 .  قسمت  یک  شمعون  برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف حد بنیامین

 تا   مشرق و نزد حد یساکار از طرف26 .  قسمت  یساکار یک  برای  مغرب  تا طرف  مشرق طرف
   برای  مغرب  تا طرف  مشرق  از طرف و نزد حد زبولون27 .  قسمت  یک  زبولون  برای  مغرب طرف

   مریبه از تامار تا آب)  زمین( حد   راست  جانب  به  جنوب و نزد حد جاد بطرف28 . مت قس جاد یک
  ». خواهـد بود  بزرگ و دریـای) مصر( و نهـر  قادش

   تقسیم  ملکیت  به  اسرائیل  اسباط  برای  که  زمینی  است این«: گوید  می خداوند یهوه29  
 چهار   شمال  شهر بطرف های  مخرج  است و این30 .باشد  می  این  ایشان های خواهید کرد و قسمت

   دروازه  سه  باشد یعنی  اسرائیل  اسباط  نامهای  شهر موافق های و دروازه31.  ار و پانصد پیمایشهز
 چهار   مشرق و بطرف32 .  یک  الوی  و دروازه  یهودا یک  و دروازه  یک  رئوبین دروازه.   شمال بطرف

 .  یک  دان  و دروازه  یک نیامینب   و دروازه  یک  یوسف  دروازه  یعنی  دروازه و سه)  نی(هزار و پانصد 
   و دروازه  یک  شمعون  دروازه  یعنی  دروازه  و سه  چهار هزار و پانصد پیمایش  جنوب و بطرف33
   یعنی  دروازه و سه)  نی( چهار هزار و پانصد   مغرب و بطرف34 .  یک  زبولون  و دروازه اکار یکیس

باشد و  می)  نی( هزار   هجده و محیطش35 .  یک  نفتالی روازه و د اشیر یک   و دروازه  جاد یک دروازه
  ». خواهد بود  شمه  روز یهوه  شهر از آن اسم
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 Daniel-  نبی  دانیال کتاب
   قبل از میالد نوشته شده530خود کتاب دانیال را نویسنده می داند و حدودا سال 

  

  یم اورشل  به  بابل ادشاهیهودا، نبوکدنصر پ   پادشاه  یهویاقیم  سلطنت  سوم در سال1    

   خدا به  خانه  از ظروف  یهودا را با بعضی  پادشاه و خداوند یهویاقیم2 . نمود  را محاصره ، آن آمده
  المال  بیت  را به  خود آورد و ظروف  خدای  خانه  شنعار به  زمین  نمود و او آنها را به  او تسلیم دست
 از   بعضی  را امر فرمود که  خویش  سرایان  خواجه فناز رئیس اش و پادشاه3 .  گذاشت  خویش خدای
 باشند و   نداشته  عیبی  هیچ  که جوانانی4.  و از شرفا را بیاورد پادشاهان و از اوالد  اسرائیل بنی

   ایستادن  برای  قابلیت  باشند که  فهیم  فنون  دانا و به  علم  ماهر و به  حکمت نیکومنظر و در هرگونه
   وظیفه و پادشاه5 . دهند  تعلیم  ایشان  را به یان کلدان  و زبان  باشند و علم  داشته  قصر پادشاهدر

   سال  را سه  ایشان که) امر فرمود( نمود و  نوشید تعیین  او می  که  و از شرابی  پادشاه  از طعام روزینه
 و   دانیال  ایشان و در میان6 .ضر شوند حا  در حضور پادشاه مدت   آن  نمایند و بعد از انقضای تربیت

 نهاد، اما   ایشان  نامها به  سرایان  خواجه و رئیس7 .یهودا بودند یا از بنی و عزر حننیا و میشائیل
 '  عبدنغو مسمی  و عزریا را به  میشک  را به  و میشائیل رک شد یا را به بلطشصر و حنن  را به دانیال
  . ساخت
 او   که  و از شرابی  پادشاه  را از طعام  خویشتن  خود قصد نمود که ل در د اما دانیال8  

 . نسازد  را نجس  خویشتن نمود که   درخواست  سرایان  خواجه  از رئیس پس.  نسازد نوشید نجس می
   به  سرایان  خواجه  رئیس پس10 .  ساخت  و مکرم  محترم  سرایان  خواجه  را نزد رئیس و خدا دانیال9
.  ترسم  می  است  نموده  شما را تعیین  و مشروبات  خوراک  که  خود پادشاه  از آقای من«:   گفت یالدان

 سر مرا  باشند، زشتتر بیند و همچنین  شما می  جنس  ابنای  که  شما را از سایر جوانانی های چرا چهره
 او  سرایان  خواجه  رئیس  که ن ساقیا  رئیس  به  دانیال پس11» .  در خطر خواهید انداخت نزد پادشاه
   خود را ده  بندگان  آنکه مستدعی«12 :  بود گفت یا گماشته و عزر یا و میشائیل و حنن را بر دانیال
 ما و  های و چهره13 .  نوشیدن  جهت  به بدهند و آب   خوردن  برای  ما بقول  و به  نمایی روز تجربه

   که  نهجی  نمایند و به  حضور تو مالحظه خورند به  را می  پادشاه  طعام  را که  سایر جوانانی های چهره
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 را   روز ایشان ، ده  نموده  امر اجابت  را در این و او ایشان14» .  نمای  عمل  دید با بندگانت خواهی
  م طعا  که  از سایر جوانانی  ایشان های  چهره  شد که  روز معلوم  ده و بعد از انقضای15 . کرد تجربه
 باید   را که  و شراب  ایشان  طعام  ساقیان  رئیس پس16 .تر بود خوردند نیکوتر و فربه می را  پادشاه

  . داد  ایشان  به  و بقول بنوشند برداشت
 عطا فرمود و   و حکمت  علم  در هر گونه  و ادراک  معرفت  چهار جوان  این اما خدا به17  
 بود   امر فرموده  پادشاه  که  روزهایی و بعد از انقضای18 . گردید یم رؤیاها و خوابها فه ه در هم دانیال

 با  و پادشاه19. نصر آورد حضور نبوکد  را به  ایشان  سرایان  خواجه  را بیاورند، رئیس  ایشان که
  د پس نش  و عزریا یافت  و حننیا و میشائیل  دانیال  مثل  کسی  ایشان  گفتگو کرد و از جمیع ایشان

 استفسار کرد،   از ایشان  پادشاه  که  و فطانت  حکمت و در هر مسأله20 . ایستادند  حضور پادشاهدر
و 21 .  بهتر یافت  مرتبه او بودند ده   مملکت  در تمام  که  و جادوگرانی  مجوسیان  را از جمیع ایشان
  .  پادشاه  کورش  اول  بود تا سال دانیال

  

  طرب مض  دید و روحش وکدنصر، نبوکدنصر خوابی نب  سلطنت  دوم و در سال2    

 و   و فالگیران  و جادوگران  مجوسیان  امر فرمود که  پادشاه پس2 . دور شد  از وی ، خواب شده
   حضور پادشاه ،به  آمده  او تعبیر نمایند و ایشان  را برای  پادشاه  را بخوانند تا خواب کلدانیان
  .ایستادند
» .  است  مضطرب  خواب  فهمیدن  برای  و روحم ام  دیده خوابی«:   گفت ان ایش  به و پادشاه3  

   را برای خواب!  بماند  ابد زنده  تا به پادشاه «  کردند که  عرض  پادشاه  به  ارامی  زبان  به کلدانیان4
  ».  گفت  را خواهیم  و تعبیر آن  کن  بیان بندگانت
 را   و تعبیر آن  اگر خواب  صادر شد که  از من فرمان«:  فرمود  کلدانیان  در جواب پادشاه5  
 و  و اگر خواب6 .  خواهند ساخت  شما را مزبله ایه  خواهید شد و خانه پاره  نکنید پاره  بیان  من برای

 و   خواب پس.   خواهید یافت  از حضور من  عظیمی  کنید، بخششها و انعامها و اکرام  را بیان تعبیرش
 خود را از   بندگان پادشاه « ، گفتند که  داده  بار دیگر جواب ایشان7 ». نمایید  اعالم  من  به را یرشتعب

  ». کرد  را تعبیر خواهیم  دهد و آن  اطالع خواب
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   فرمان بینید که  می جویید، چون  می  شما فرصت  که دانم  می یقین«:   گفت  در جواب پادشاه8  
.   است  حکم  یک  شما فقط  ننمایید برای  اعالم  من  را به  اگر خواب لیکن9 .  است  صادر شده از من

  پس.  شود  بگویید تا وقت تبدیل  حضور من  به اید که  داده  را ترتیب  و باطل  دروغ  سخنان زیرا که
  ». را تعبیر توانید نمود  آن  که  دانست  بگویید و خواهم  من  را به خواب

   مطلب  که  نیست  زمین  بر روی کسی « ، گفتند، که  داده  جواب  پادشاه حضور  به کلدانیان10  
 را از هر   امری  چنین  که  نیست  یا سلطانی  یا حاکم  پادشاه  تواند نمود، لهذا هیچ  را بیان پادشاه
  حدی ا  که  است  بدیع پرسد، چنان  می  پادشاه  که و مطلبی11 . بپرسد  یا جادوگر یا کلدانی سیمجو

  ». نماید  بیان  پادشاه  را برای تواند آن ، نمی  نیست  با انسان  ایشان  مسکن  که غیراز خدایانی
   جمیع ، امر فرمود که  گردیده  غضبناک  شدت  نمود و به  خشم  پادشاه  جهت از این12  
  رآمدند؛ و دانیال ب  حکیمان  صدد کشتن  صادر شد و به  فرمان پس13 .نند ک  را هالک  بابل حکیمان

   اریوک  به  و عقل  با حکمت  دانیال آنگاه14 . رسانند  قتل  را به د تا ایشانطلبیدن  را می و رفیقانش
 سردار  و اریوک15.   گفت ، سخن رفت  می  بیرون بل با  حکیمان  کشتن  برای  که  پادشاه  جالدان رئیس
   اریوک آنگاه» ؟  است  سخت  چنین ز حضور پادشاه ا چرا فرمان«:  ، گفت  کرده  را خطاب پادشاه
  .  ساخت  امر مطلع  را از کیفیت دانیال

 شود تا تعبیر را   داده  وی  به  مهلت  نمود که  درخواست ، از پادشاه  شده  داخل و دانیال16  
ریا  و عز ا و میشائیل حننی  خویش ، رفقای  خود رفته  خانه  به  دانیال پس17 . نماید  اعالم  پادشاه برای

 و   دانیال  بطلبند مبادا که  آسمانها رحمت  راز از خدای  این تا درباره18  داد،  امر اطالع را از این
.  شد  کشف  شب  در رؤیای  دانیال  راز به  آن آنگاه19 . شوند  هالک  بابل  سایر حکیمان با رفقایش

باد  خدا تا ابدآل اسم«:  ، گفت  شده  متکلم و دانیال20 . خواند  آسمانها را متبارک خدای   دانیال پس
. کند  می و او وقتها و زمانها را تبدیل21 .  است  وی  از آن  و توانایی مت حک  باد زیرا که متبارک
بخشد و   می  حکیمان  را به حکمت. کند  می  را نصب نماید و پادشاهان  می  را معزول پادشاهان

   آنچه به. نماید  می  را کشف  و پنهان  عمیق  چیزهای  که اوست22 .دهد  می  تعلیم را گان پیشه انتفط
 تو را شکر   من  پدران  خدای ای23 .  است  ساکن باشد و نور نزد وی  می  عارف  است در ظلمت

 از   را که  آنچه ن و اآل  عطا فرمودی  من  را به  و توانایی  حکمت  زیرا که خوانم  می  و تسبیح گویم می
  ».  دادی  اطالع  ما را از مقصود پادشاه ، چونکه  نمودی  اعالم  من ، به ایم  کرده تو درخواست
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   بابل  حکمای  ساختن  هالک  جهت  او را به  پادشاه  که  نزد اریوک  دانیال  جهت و از این24  
 حضور  مرا به.  مساز  را هالک ابل ب حکمای «  که  گفت ، چنین  رسیده  وی ، و به  بود رفت مأمور کرده

 حضور   به  را بزودی  دانیال  اریوک آنگاه25 ». نمود  خواهم  بیان  پادشاه ای ببر و تعبیر را بر پادشاه
  رای تعبیر را ب  که ام  یهودا یافته  را از اسیران شخصی «  که  گفت  را چنین  رسانید و وی پادشاه
آیا تو «:  ، گفت  کرده  بود خطاب'  بلطشصر مسمی  به  را که  دانیال پادشاه26 ». تواند نمود  بیان پادشاه

  »؟  نمایی  بیان  من  را برای  و تعبیرش ام  دیده  را که  خوابی توانی می
   و نه  حکیمان طلبد، نه  می  پادشاه  را که رازی«:   داد و گفت  جواب  حضور پادشاه  به دانیال27  

 در   خدایی لیکن28.  حل کنند  پادشاه  را برای توانندآن  می  منجمان  و نه مجوسیان   و نه جادوگران
 خواهد   آخر واقع  در ایام  را از آنچه باشد و او نبوکدنصر پادشاه  اسرار می  کاشف  که  هست آسمان

   پادشاه ای29 :  است  این ای  دیده  در بسترت  که  سرت  تو و رؤیای خواب.   است  نموده شد اعالم
االسرار،   آمد و کاشف  خاطرت  خواهد شد به  واقع  بعد از این  آنچه  درباره  تو بر بسترت فکرهای

 بیشتر از   من  که  از حکمتی  راز بر من و اما این30 .  است  خواهد شد مخبر ساخته اقع و تو را از آنچه
 خاطر خود  د و فکرهای شو  معلوم ر بر پادشاه تا تعبی ، بلکه  است  نشده  مکشوف  دارم سایر زندگان

   درخشندگی  که  بزرگ  تمثال  بود و این  عظیمی  تمثال  و اینک دیدی  می  پادشاه تو ای31 . را بدانی
 و   خالص  از طالی  تمثال سر این32 .تو برپا شد   روی  بود پیش  هولناک  و منظر آن نهایت  بی آن

   قدری  و پایهایش  از آهن و ساقهایش33 . بود  از برنج  و رانهایش و شکم  ره از نق  و بازوهایش سینه
   آهنین ، پایهای  دستها جدا شده  بدون  تا سنگی نمودی  می و مشاهده34.  بود  از گل  و قدری از آهن
 خرد   با هم و طال  و نقره  و برنج  و گل  آهن آنگاه35.   را زد و آنها را خرد ساخت  تمثال  آن و گلین

و .  نشد  آنها یافت  جهت  به  جایی  برد که ، باد آنها را چنان  گردیده  تابستانی  کاه خرمن شد و مثل
   همین خواب36 . خت را پر سا  جهان  گردید و تمامی  عظیمی  بود کوه  را زده  تمثال  که  سنگ آن

 زیرا   هستی  پادشاهان ، تو پادشاه  پادشاه ای37.  نمود  خواهیم  بیان  پادشاه  را برای  و تعبیرش است
  آدم  بنی  که و در هر جایی38 .  است  تو داده  به  و حشمت قوت و اقتدار و   آسمانها سلطنت خدای

 آنها   و تو را بر جمیع  نموده  تو تسلیم  دست  هوا را به  صحرا و مرغان  دارند، حیوانات سکونت
تر از تو خواهد   دیگر پست و بعد از تو سلطنتی39.   سر طال تو هستی آن.   است  گردانیده مسلط

  و سلطنت40 . خواهد نمود  سلطنت  جهان تمامی بر   که  دیگر از برنج  سومی  و سلطنت برخاست
   همه  آهن  چنانکه پس. سازد  می  چیز را خرد و نرم  همه  خواهد بود زیرا آهن  قوی  آهن  مثل چهارم
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   پایها و انگشتها را دیدی و چنانکه41 .  خواهد ساخت  نیز خرد و نرم آن  کند، همچنان  می مچیز را نر
 از   خواهد شد و قدری  منقسم  سلطنت  این  بود، همچنان  از آهن گر و قدری  از گل کوزه  قدری که

و اما 42.  بود  شده ه آمیخت  سفالین  با گل  آهن  که  دیدی  آنچه  خواهد ماند موافق  در آن  آهن قوت
   و قدری وی ق  قدری  سلطنت  این  بود، همچنان  از گل  و قدری  از آهن  قدری  پایهایش انگشتهای
 اینها   بود، همچنین  شده  آمیخته  سفالین  با گل  آهن  که  دیدی و چنانکه43.  خواهد بود زودشکن
شود،   نمی  ممزوج  با گل  آهن  که  نحوی  بهاما.  خواهند کرد  آمیخته  انسان  را با ذریت خویشتن
 را  سمانها سلطنتی آ  خدای  پادشاهان  این و در ایام44 . نخواهند شد نها با یکدیگر ملصق ای همچنین

   نخواهد شد، بلکه  دیگر منتقل  قومی  به  سلطنت  نشود، برپا خواهد نمود و این باد زایل تا ابداآل که
 .باد استوار خواهد ماند تا ابداآل  و خودش  خواهد ساخت ، مغلوب ا خرد کرده سلطنتها ر  آن تمامی

 و طال را   و نقره  و گل  و برنج ، آهن  جدا شده  دستها از کوه  بدون  که  را دیدی  سنگ و چنانکه45
.  ت اس شود مخبر ساخته  می  واقع  بعد از این  را از آنچه  پادشاه  عظیم  خدای خرد کرد، همچنین

  ».  است  یقین  و تعبیرش  صحیح  خواب پس
   نمود و امر فرمود که  را سجده ، دانیال  خود درافتاده  روی  به  نبوکدنصر پادشاه آنگاه46  

   خدای  که  درستی به«:  ، گفت  کرده  را خطاب  دانیال و پادشاه47 . او بگذرانند  برای یا و عطریاتهدا
 راز   این قادر بر کشف تو  ، چونکه  اسرار است  و کاشف  پادشاهاندخداون و   خدایان شما خدای

   او داد و او را بر تمامی  به  بسیار و عظیم  و هدایای  ساخت  را معظم  دانیال  پادشاه پس48 ». ای شده
   از پادشاه و دانیال49.   ساخت  بابل  حکمای ا بر جمیع رؤس  داد و رئیس  حکومت  بابل والیت
 در   کرد و اما دانیال  نصب  بابل  والیت  و عبدنغو را بر کارهای  و میشک  نمود تا شدرک واستدرخ

  .بود  می  پادشاه دروازه
  

   ذراع  شش  و عرضش  ذراع  شصت  ارتفاعش  از طال که  تمثالی نبوکدنصر پادشاه3    

   فرستاد که  نبوکدنصر پادشاهو2 . کرد  نصب  بابل را در والیتدو   را در همواری  و آن بود ساخت
   والیتها را جمع  سروران  و جمیع  و وکیالن  و مشیران داران  و خزانه  و داوران امرا و رؤسا و والیان

 امرا و رؤسا و  پس3.  بود بیایند  نموده  نصب ادشاهنصر پدک نبو  که  تمثالی  تبرک  جهت  بهکنند تا
   تمثالی  تبرک  جهت  والیتها به  سروران  و جمیع  و وکیالن و مشیران  داران  و خزانه  و داوران والیان
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 بود   کرده نصر نصب نبوکد  که  تمثالی ، پیش  شده  بود جمع  نموده  نصب  نبوکدنصر پادشاه که
   شما حکم بانها برایها و ز  قومها و امت ای«:  گفت ، می  آواز بلند ندا کرده  به و منادی4 .دایستادن

 را   موسیقی  آالت  و هر قسم  و سنتور و کمانچه  آواز کرنا و سرنا و عود و بربط  چون که5 ؛ تاس
و 6 . نمایید  سجده  است کرده   نصب  نبوکدنصر پادشاه  طال را که ، تمثال  رو افتاده  به بشنوید، آنگاه

  ». خواهد شد  افکنده  ملتهب  آتش  تون  در میان  ساعت  ننماید در همان  رو نیفتد و سجده  به هر که
 را   موسیقی  آالت  و سنتور و هر قسم  قومها آواز کرنا و سرنا و عود و بربط  همه لهذا چون7  

   کرده  نصب ه نبوکدنصر پادشا  طال را که ، تمثال  رو افتاده ها و زبانها به  قومها و امت شنیدند، همه
  و به9  آوردند،  شکایت ، بر یهودیان ده آم  نزدیک لدانیان ک  بعضی اما در آنوقت8 . نمودند بود سجده

   فرمانی  پادشاه تو ای10 !  باش زنده ابد   تا به  پادشاه ای«: ، گفتند  کرده  عرض نبوکدنصر پادشاه
   آالت  و هر قسم  و سنتور و کمانچه  آواز کرنا و سرنا و عود و بربط  هر که  که صادر نمودی

 ننماید   رو نیفتد و سجده  به و هر که11 نماید؛   طال را سجده ، تمثال  رو افتاده ود به را بشن موسیقی
   بابل  والیت  را بر کارهای  ایشان  چند نفر یهود که پس12.  شود  افکنده  ملتهب  آتش  تون در میان
   را احترام، تو  پادشاه  ای  اشخاص این.  و عبدنغو  و میشک  شدرک  هستند، یعنی ای گماشته

  ».نمایند  نمی  سجده ای  نموده  نصب  طال را که کنند و تمثال  نمی  تو را عبادت نمایند و خدایان نمی
.  و عبدنغو را حاضر کنند  و میشک  فرمود تا شدرک  و غضب  نبوکدنصر با خشم آنگاه13  

  ای«:  ، گفت  کرده  خطاب را  نبوکدنصر ایشان پس14 . آوردند  را در حضور پادشاه خاص اش  این پس
  ام  نموده  نصب  طال را که پرستید وتمثال  مرا نمی آیا شما عمدا خدایان!  و عبدنغو  و میشک شدرک
 و سنتور و   آواز کرنا و سرنا و عود و بربط  چون  اگر مستعد بشوید که ناآل15 کنید؟  نمی سجده
 نمایید،   سجده ام  ساخته  را که ، تمثالی و افتاده ر  را بشنوید به  موسیقی  آالت  و هر قسم کمانچه

 خواهید شد و   انداخته  ملتهب  آتش  تون  در میان  ساعت  ننمایید، در همان ؛ و اما اگر سجده)فبها(
  ». دهد  رهایی  من  شما را از دست  که  است  خدایی کدام

 امر ما را   این درباره! بوکدنصر ن ای«:  گفتند  پادشاه  و عبدنغو در جواب  و میشک شدرک16  
   که  قادر است پرستیم  او را می  ما که ، خدای  است اگر چنین17 .  دهیم  تو را جواب  که  نیست یباک

  ، ای و اگر نه18 . خواهد رهانید  پادشاه  تو ای ت برهاند و او ما را از دس  ملتهب  آتش ما را از تون
  ای  نموده  نصب  طال را که  کرد و تمثال  نخواهیم  تو را عبادت خدایان   باد که  تو را معلوم پادشاه
  ». نمود  نخواهیم سجده
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 و عبدنغو   و میشک  بر شدرک اش  چهره  مملو گردید و هیئت  نبوکدنصر از خشم آنگاه19  
   قویترین و به20.  بتابند تر از عادتش  زیاده ان چند  را هفت ، فرمود تا تون  شده  و متکلم متغیر گشت

   ملتهب  آتش  و عبدنغو را ببندند و در تون  و میشک  شدرک  لشکر خود فرمود که شجاعان
 بستند و در   ایشان ها و سایر لباسهای ها و عمامه  را در رداها و جبه  اشخاص  این پس21. بیندازند

،   شده  تابیده نهایت  بی د و تون بو  سخت  پادشاه  فرمان و چونکه22 . افکندند  ملتهب  آتش  تون میان
 مرد   سه و این23 .  بودند کشت نغو را برداشته و عبد  و میشک  شدرک  را که  کسان  آن  آتش شعله
  . افتادند  بسته  ملتهب  آتش  تون  و عبدنغو در میان  و میشک  شدرک یعنی

 خود   و مشیران متر برخاست تما  هر چه  افتاد و بزودی  در حیرت  نبوکدنصر پادشاه آنگاه24  
   در جواب ایشان» ؟  نینداختیم  آتش  و در میان  نبستیم  شخص آیا سه«:  ، گفت  کرده را خطاب

 چهار مرد   من اینک«:   گفت او در جواب25 »!  پادشاه  ای است  صحیح «  کردند که  عرض پادشاه
  ر چهارمین و منظ  است  نرسیده  ایشان به  خرامند و ضرری  می  آتش  در میان  گشاده  که بینم می

،   کرده  آمد و خطاب  نزدیک  ملتهب  آتش  تون  دهنه  نبوکدنصر به پس26 ».  پسر خدا است شبیه
  پس» . شوید و بیایید  بیرون  تعالی  خدای  بندگان ای!  و عبدنغو  و میشک  شدرک ای«:  گفت

   پادشاه  و مشیران و امرا و رؤسا و والیان27 . آمدند ون بیر  آتش نغو از میان و عبد  و میشک شدرک
   از سر ایشان  و مویی  نکرده  اثری  ایشان  بدنهای  به  آتش  را دیدند که  مردان ، آن  شده جمع

  .  است  نرسیده  ایشان  به  آتش  بوی ، بلکه  نشده  تبدیل  ایشان  ردای  و رنگ نسوخته
   و عبدنغو که  و میشک  شدرک  باد خدای متبارک«:  ، گفت  شده  نبوکدنصر متکلم آنگاه28  
   مخالفت  پادشاه  فرمان  داشتند و به  بر او توکل  را که  خویش  خود را فرستاد و بندگان فرشته

   و سجده  را عبادت  خویش  خدای  سوای  دیگری  نمودند تا خدای  خود را تسلیم ورزیدند و بدنهای
   حرف  که  و زبان  و امت  هر قوم  صادر شد که  از من  فرمانی بنابراین29.   است  داده ننمایند، رهایی

   به  ایشان های  شوند و خانه  پاره  و عبدنغو بگویند، پاره  و میشک  شدرک  ضد خدای  به ای ناشایسته
  ».د تواند دا  رهایی  منوال  بدین  که  دیگر نیست  گردد، زیرا خدایی  مبدل مزبله

  . داد  برتری  بابل  و عبدنغو را در والیت  و میشک شدرک)  منصب (  پادشاه آنگاه30  
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   زمین  بر تمامی ها و زبانها که  قومها و امت  تمامی ، به از نبوکدنصر پادشاه4    

   به'  تعالی  خدای  را که  و عجایبی  آیات  که  دانستم  مصلحت من2 ! باد  شما افزون سالمتی«: اکنندس
 او  ملکوت.   است  قدر عظیم  او چه  و عجایب  قدر بزرگ  او چه آیات3 .  نمایم  بیان  است  نموده من

 و   خود مطمئن  در خانه  نبوکدنصر هستم  که من4. باد او تا ابداآل  و سلطنت  است  جاودانی ملکوت
   سرم رؤیاهای و   در بسترم فکرهایم مرا ترسانید و   که  دیدم خوابی5 . بودم  می  خرم در قصر خویش
   حضورم  را به  بابل  حکیمان  جمیع  صادر گردید که  از من  فرمانی پس6 .  ساخت مرا مضطرب

   و منجمان  و کلدانیان  و جادوگران  مجوسیان آنگاه7.  نمایند  بیان  من  را برای بیاورند تا تعبیر خواب
 . نتوانستند نمود  بیان  من برای را   تعبیرش  لیکن  بازگفتم شان ای  را برای  خواب حاضر شدند و من

 در او   قدوس  خدایان  و روح  است'  بلطشصر مسمی  به  من  خدای  اسم  موافق  که  دانیال باالخره8
   که دانم  می ، چون  مجوسیان  بلطشصر، رئیس  ای که9 ،  او باز گفتم  را به مد و خوابباشد، درآ می
 و  ام  دیده  که  خوابی ، پس  نیست  تو مشکل  برای  سری باشد و هیچ  در تو می  قدوس  خدایان روح

  . بگو  من  را به تعبیرش
   که  زمین  در وسط  درختی  و اینک  نظر کردم  بود که  این  در بسترم  سرم رؤیاهای«10  
  رش رسید و منظ  آسمان  تا به اش ی گردید و بلند  و قوی  بزرگ  درخت این11 . بود  عظیم ارتفاعش
.  بود  در آن  همه  برای  بسیار و آذوقه اش  و میوه  جمیل برگهایش12 . بود  زمین  تمامی تا اقصای
 بشر از  مامی مأوا گزیدند و ت هایش  هوا بر شاخه  گرفتند و مرغان  سایه  صحرا در زیر آن حیوانات

   از آسمان  و مقدسی ی پاسبان  و اینک  نظر کردم  در بسترم م سر در رؤیاهای13 . یافتند  پرورش آن
 نمایید   را قطع هایش  را ببرید و شاخه درخت:   گفت  آواز بلند ندا درداد و چنین  به که14  شد، نازل

 از  ان و مرغ  از زیرش  سازید تا حیوانات  را پراکنده هایش  را بیفشانید و میوه و برگهایش
   در میان  در زمین  و برنج  را با بند آهن هایش  ریشه  کنده لیکن15 . گردند اره آو هایش شاخه
.  باشد  با حیوانات  زمین  او از علف  تر شود و نصیب  آسمان  صحرا واگذارید و از شبنم های سبزه

 امر از  این17 . براو بگذرد  زمان  بدهند و هفت او  را به  حیوان  شود و دل  تبدیل  او از انسانیت دل16
   حضرت  بدانند که  تا زندگان  است  گردیده  مقدسین  از کالم  حکم  و این  شده  پاسبانان فرمان
  ترین دهد و پست خواهد می  می  هر که  را به کند و آن  می  حکمرانی  آدمیان  بر ممالک متعال

   و تو ای  دیدم  هستم نصر پادشاه نبوکد  که  را من  خواب این18 .نماید  می  نصب  را برآن مردمان
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   اطالع  نتوانستند مرا از تعبیرش  مملکتم  حکیمان  تمامی  زیرا که  کن  را بیان بلطشصر تعبیرش
  ».باشد  در تو می  قدوس  خدایان  روح  چونکه توانی دهند، اما تو می

 او را   و فکرهایش متحیر ماند باشد، ساعتی  می'  بلطشصر مسمی  به  که  دانیال آنگاه19  
   تو را مضطرب  و تعبیرش  بلطشصر خواب ای«:  ، گفت  شده  متکلم  پادشاه پس.   ساخت مضطرب
   از برای  تعبیرش و  دشمنانت  از برای خواب!   من  آقای ای«:   گفت بلطشصر در جواب» .نسازد

رسید و    آسمان  تا به عش گردید و ارتفا  و قوی  بزرگ  که  دیدی  که درختی20 . باشد خصمانت
 بود و   در آن  همه  برای  بسیار و آذوقه اش  و میوه  جمیل و برگهایش21 ،  زمین  تمامی  به منظرش
   آن  پادشاه ای22  مأوا گزیدند، هایش  هوا در شاخه  بودند و مرغان  ساکن  صحرا زیرش حیوانات
   به  که  است  شده  افزوده  تو چنان  و عظمت یا  و قوی گردیده  تو بزرگ  زیرا که  تو هستی درخت
 از   را دید که  و مقدسی  پاسبانی  پادشاه و چونکه23.   زمین  اقصای  تو تا به  و سلطنت  رسیده آسمان
 را با بند  هایش  ریشه  کنده  سازید، لیکن  را تلف  را ببرید و آن درخت:  ، گفت  نموده  نزول آسمان
 با   تر شود و نصیبش  آسمان  صحرا واگذارید و از شبنم های  سبزه  در میان زمین در   و برنج آهن

   حضرت  و فرمان  است  تعبیر این  پادشاه ای24 بگذرد؛   بر آن  زمان  صحرا باشد تا هفت حیوانات
هند راند و  خوا  مردمان  تو را از میان که25 ،  است  همین  است  وارد شده شاه پاد  بر آقایم  که متعال
   خواهند خورانید و تو را از شبنم  علف  گاوان  صحرا خواهد بود و تو را مثل  تو با حیوانات مسکن
   بر ممالک  متعال  حضرت  که  تا بدانی  بر تو خواهد گذشت  زمان  و هفت  تر خواهند ساخت آسمان
   کنده  گفتند که و چون26 .رمایدف خواهد عطا می  می  هر که  را به کند و آن  می  حکمرانی آدمیان
   باشی  دانسته  برقرار خواهد ماند بعد از آنکه  تو برایت  سلطنت  را واگذارید، پس  درخت های ریشه
   خود را به  تو را پسند آید و گناهان  من  نصیحت  پادشاه لهذا ای27 .کنند  می  آسمانها حکمرانی که

 تو   اطمینان  طول د باعث شای  که  بده  فدیه  بر فقیران  نمودن ان احس  را به  خویش  و خطایای عدالت
  . شد  واقع  بر نبوکدنصر پادشاه  همه این28 ».باشد

   متکلم و پادشاه30 .خرامید  می  در بابل  قصر خسروی ، او باالی  ماه  دوازده بعد از انقضای29  
  حشمت و   قوت  توانایی  به  سلطنت  خانه  را برای ن آ  من  که  نیست  عظیم  بابل آیا این«:  ، گفت شده
،   شده  نازل  از آسمان  آوازی  بود که  پادشاه  هنوز بر زبان  سخن این31 »؟ ام  خود بنا نموده جالل
  و تو را از میان32 .  است  از تو گذشته  سلطنت د کهشو  می  تو گفته  نبوکدنصر به  پادشاه ای«:  گفت
 خواهند   علف  گاوان  صحرا خواهد بود و تو را مثل  تو با حیوانات د راند و مسکن خواهن مردم
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   حکمرانی  آدمیان  بر ممالک  متعال  حضرت  که  تا بدانی  بر تو خواهد گذشت  زمان خورانید و هفت
  ».دهد خواهد می  می  هر که  را به کند و آن می

   گاوان ، مثل  شده  رانده  مردمان  شد و از میان قع امر بر نبوکدنصر وا  این  ساعت در همان33  
 بلند شد و   عقاب  پرهای  مثل شد تا مویهایش  تر می  آسمان  از شبنم خورد و بدنش  می علف

  . گردید  مرغان  چنگالهای  مثل ناخنهایش
   آسمان  خود را بسوی ، چشمان  نبوکدنصر هستم  که  من  ایام  آن و بعد از انقضای34  

   را تسبیح  و حی سرمدی  خواندم  را متبارک  متعال  و حضرت  برگشت  من  به  من  و عقل برافراشتم
   ساکنان و جمیع35 . باد است او تا ابداآل  و ملکوت  جاودانی  او سلطنت  سلطنت  زیرا که و حمد گفتم

نماید و   می  خود عمل راده ا  بر وفق  جهان  و سکنه شوند و با جنود آسمان  می  شمرده  هیچ جهان
   به  من  عقل  زمان در همان36 . کنی  می  چه یا او را بگوید که او را باز دارد   دست  که  نیست کسی
   و امرایم  شد و مشیرانم  باز داده  من  به  و زینتم  حشمت  من  سلطنت  جالل  جهت  و به  برگشت من

   که  من ناآل37 . شد  افزوده  بر من  عظیمی عظمت و  دیدم خود استوار گر مرا طلبیدند و بر سلطنت
 و   او حق  کارهای  تمام  که گویم  و تکبیر و حمد می  آسمانها را تسبیح ، پادشاه نبوکدنصر هستم

  . نماید  را پست  ایشان  که روند، او قادر است  می  با تکبر راه  که  و کسانی  است  عدل  وی های طریق
  

  و در  خود برپا داشت  هزار نفر از امرای  برای  عظیمی  ضیافت پادشاهبلشصر 5    

   را که  طال و نقره  ظروف  امر فرمود که  شراب بلشصر در کیف2 . نوشید  هزار نفر شراب حضور آن
  هایش ها و متعه  و زوجه  و امرایش  بود، بیاورند تا پادشاه  برده  اورشلیم  نبوکدنصر از هیکل جدش

 بود   شده  گرفته  است  در اورشلیم  خدا که  خانه  از هیکل  طال را که  ظروف آنگاه3 .آنها بنوشنداز 
  نوشیدند و خدایان  می شراب4 . از آنها نوشیدند هایش ا و متعهه  و زوجه  و امرایش آوردند و پادشاه

  .خواندند  می  را تسبیح  و سنگ  و چوب  و آهن  و برنج طال و نقره
 دیوار قصر   بر گچ  آمد و در برابر شمعدان  بیرون  انسانی  دست  انگشتهای  ساعت ر هماند5  
 متغیر شد و   پادشاه  هیأت آنگاه6 . دید نوشت  می  را که  دست  کف  و پادشاه  نوشت پادشاه

  هپادشا7 .خورد  می  بهم ، زانوهایش  شده  سست  کمرش  و بندهای  ساخت  او را مضطرب فکرهایش
   حکیمان  پادشاه پس.  را احضار نمایند  و منجمان  و کلدانیان  جادوگران  آواز بلند صدا زد که به
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   نماید به  بیان  من  را برای  را بخواند و تفسیرش  نوشته  این هر که«:  ، گفت  کرده  را خطاب بابل
   در مملکت  سوم و حاکم)  خواهد شد نهاده (  بر گردنش  زرین  خواهد شد و طوق  ملبس ارغوان

  ».خواهد بود
 را   را بخوانند یا تفسیرش  شدند، اما نتوانستند نوشته  داخل  پادشاه  حکمای  جمیع آنگاه8  
 در او متغیر گردید و   شد و هیأتش ، بسیار مضطرب  بلشصر پادشاه پس9 . نمایند  بیان  پادشاه برای

   درآمد و ملکه  مهمانخانه  به  و امرایش  پادشاه  سخنان بب س  به اما ملکه10 . شدند  مضطرب امرایش
 تو   نسازد و هیأت ب تو را مضطر فکرهایت!   باش  ابد زنده  تا به  پادشاه ای«:  ، گفت  شده متکلم

   پدرت  دارد و در ایام  قدوس  خدایان  روح  که  تو هست  در مملکت شخصی11 .متغیر نشود
  ، یعنی  نبوکدنصر پادشاه  دراو پیدا شد و پدرت  خدایان  حکمت  مثل کمت و ح  و فطانت روشنایی

   روح چونکه12.   ساخت  و منجمان  و کلدانیان  و جادوگران  مجوسیان ، او را رئیس  پادشاه پدر تو ای
  دشاه پا  که  دانیال ها در این  عقده  معماها و گشودن  و تعبیر خوابها و حل  و فطانت  و معرفت فاضل

 خواهد   شود و تفسیر را بیان  طلبیده  دانیال  حال پس.  شد  نمود یافت'  بلطشصر مسمی او را به
  ».نمود

آیا تو «: ، فرمود  کرده  را خطاب  دانیال  آوردند و پادشاه  حضور پادشاه  را به  دانیال آنگاه13  
   روح  که ام  تو شنیده و درباره14 هودا آورد؟ از ی  پادشاه  پدرم ه ک  یهود هستی  از اسیران  دانیال همان

 و   حکیمان نو اآل15 .  است  در تو پیدا شده  فاضل  و حکمت  و فطانت  و روشنایی  در تو است خدایان
 کنند؛ اما   بیان  من  را برای  را بخوانند و تفسیرش  نوشته  آوردند تا این  حضور من  را به منجمان
   تعبیرها و گشودن  نمودن  به  که ام  تو شنیده  درباره و من16.  کنند  را بیان تند تفسیر کالمنتوانس
   به  کنی  بیان  من  را برای  و تفسیرش  را بخوانی  نوشته ن اآل  اگر بتوانی پس.  باشی ها قادر می عقده

   سوم حاکم  و در مملکت)  خواهد شد نهاده (  بر گردنت  زرین  شد و طوق  خواهی  ملبس ارغوان
  ». بود خواهی

 خود   تو باشد و انعام  تو از آن عطایای«:   داد و گفت  جواب  حضور پادشاه  به  دانیال پس17  
.  نمود  خواهم  او بیان  را برای  خواند و تفسیرش  خواهم  پادشاه  را برای  نوشته ، لکن  بده  دیگری را به

 عطا   و حشمت  و جالل ظمت و ع  نبوکدنصر سلطنت  پدرت  به  تعالی ، خدای  پادشاه اما تو ای18
   و ترسان ها و زبانها از او لرزان  قومها و امت  بود جمیع  او داده  به  که  عظمتی  سبب و به19 .فرمود
 را   و هر که داشت  می  نگاه  زنده خواست  را می  و هر که کشت  می خواست  را می هر که. بودند می
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 مغرور و   دلش  چون لیکن20.  ساخت  می  پست خواست  را می نمود و هر که لند می ب خواست می
 او   شد و حشمت  زیر افکنده  به  خویش  سلطنت  از کرسی ، تکبر نمود آنگاه  گردیده  سخت روحش

  با  گردید و مسکنش  حیوانات  دل  مثل ، دلش  شده  رانده آدم  بنی و از میان21 .را از او گرفتند
شد؛ تا فهمید   تر می  آسمان  از شبنم خورانیدند و جسدش  می  علف  گاوان ، او را مثل  شده گورخران

 .نماید  می  نصب خواهد بر آن  می را کند و هر که  می  حکمرانی  آدمیان  بر ممالک  تعالی  خدای که
  بلکه23 ،  ننمودی را متواضع خود   دل کن، ل  را دانستی  همه  این اگر چه! شصر بل  پسرش و تو ای22

 حضور تو آوردند و تو و   او را به  خانه  و ظروف آسمانها بلند ساختیخداوند  ضد   را به خویشتن
   و چوب  و آهن  و طال و برنج  نقره  نوشیدید و خدایان  از آنها شراب هایت ها و متعه  و زوجه امرایت
   روانت  را که  خدایی ، اما آن  خواندی دانند تسبیح نمی)  یچه(شنوند و  بینند و نمی  نمی  را که و سنگ

 او   از جانب  دست  کف  این پس24.  باشد، تمجید ننمودی  از او می  راههایت  او و تمامی در دست
منامنا :   است  این ت اس  شده  مکتوب  که ای  نوشته و این25 . گردید  مکتوب  نوشته  شد و این فرستاده
  . سینفرثقیل و 
.   است  انتها رسانیده  را به ن و آ  تو را شمرده منا؛ خدا سلطنت:   است  این و تفسیر کالم26  

   مادیان  و به  گشته  تو تقسیم فرس؛ سلطنت28 . ای  درآمده  و ناقص  شده نجیده س ثقیل؛ در میزان27
  ».  است  شده  بخشیده و فارسیان

   بر گردنش  زرین  ساختند و طوق  ملبس  ارغوان  را به نیال بلشصر امر فرمود تا دا آنگاه29  
 بلشصر   شب در همان30 .باشد  می  سوم  حاکم  در مملکت  ندا کردند که اش و درباره) نهادند(

  . شد  کشته  کلدانیان پادشاه
  

و 2 .  را یافت  بود سلطنت و دو ساله   شصت  که  در حالی  مادی و داریوش6    

.  باشند  مملکت  نماید تا بر تمامی  نصب  بر مملکت  والی  صد و بیست  که  دانست لحت مص داریوش
   ضرری  و هیچ دهند  حساب  ایشان  به  والیان  بود تا آن  دانیال  از ایشان  یکی  وزیر که و بر آنها سه3
 دراو بود   فاضل  روح ا که زیر  جست  تفوق  بر سایر وزراء و والیان  دانیال  این پس4 . نرسد  پادشاه به

   بهانه  و والیان  وزیران پس5 . نماید ب نص  مملکت  او را بر تمامی  که  داشت  اراده و پادشاه
   یا تقصیری  علتی  هیچ  بیاورند اما نتوانستند که  بر دانیال  در امور سلطنت جستند تا شکایتی می
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 گفتند   اشخاص  آن پس6 . نشد  در او هرگز یافت ری یا تقصی  بود و خطایی  او امین بیابند، چونکه
 در او   خدایش  شریعت  را درباره  آن  کرد مگر اینکه  پیدا نخواهیم  علتی  هیچ  دانیال در این « که

  ». بیابیم
   پادشاه  داریوش ای«:  گفتند  شدند و او را چنین  جمع  نزد پادشاه  وزراء و والیان  این آنگاه7  
   مشورت  با هم  و حاکمان  و مشیران  و رؤسا و والیان  مملکت  وزرای جمیع8 .  باش بد زنده ا تا به
 یا   روز از خدایی  تا سی  که  هر کسی  نماید که  بلیغی  استوار کند و قدغن  حکمی  پادشاه اند که کرده
 را   فرمان  پادشاه  ای پس9 . شود  افکنده  شیران اید در چاه نم  مسألتی  پادشاه  تو ای  سوای انسانی

  شود تبدیل  نمی  منسوخ  که  و فارسیان  مادیان  شریعت  را امضا فرما تا موافق  و نوشته استوار کن
  . را امضا نمود  و فرمان  نوشته  پادشاه  داریوش بنابراین10 ».نگردد

  های درآمد و پنجره خود   خانه  به  است  امضا شده  نوشته  که  دانست  دانیال اما چون11  
  نمود و چنانکه زد و دعا می  زانو می  مرتبه ، هر روز سه  باز نموده  اورشلیم  سمت  خود را به باالخانه

   اشخاص  آن پس12. خواند  می کرد و تسبیح  دعا می  خویش ، نزد خدای داشت  می  عادت  از آن قبل
  .نماید  می  و تضرع  مسألت خود  نزد خدای  را یافتند که ، دانیال  شده جمع

   پادشاه ای «  کردند که  عرض  پادشاه  فرمان ، درباره  شده  نزدیک  حضور پادشاه  به آنگاه13  
   مسألتی  پادشاه  تو ای  سوای  یا انسانی  روز نزد خدایی  تا سی  هر که  که  امضا ننمودی آیا فرمانی

 و   مادیان  شریعت  امر موافق این«:   گفت  در جواب پادشاه»  شود؟  افکنده  شیران نماید در چاه
 دادند و گفتند   جواب  در حضور پادشاه  ایشان پس14» .  است شود، صحیح  نمی  منسوخ  که فارسیان

 اعتنا  ای  امضا نموده  که  فرمانی  و به  پادشاه  تو ای باشد به  یهودا می  از اسیران  که  دانیال این « که
 را   سخن  این  چون  پادشاه آنگاه15 ».نماید  خود را می  مسألت مرتبه   هر روز سه ، بلکهنماید نمی

 و تا   ساخت  مشغول  دانیال  رهانیدن خود را به   گردید و دل  بسیار خشمگین شنید بر خویشتن
  شدند و به   جمع  نزد پادشاه  اشخاص  آن آنگاه16. نمود  می  او سعی  استخالص  برای  آفتاب غروب
 یا   فرمان  هیچ  که  است  این  و فارسیان  مادیان  قانون  که  بدان  پادشاه ای «  کردند که  عرض پادشاه
  ». نشود  را استوار نماید تبدیل  آن  پادشاه  که حکمی

  انیال د  بیندازند؛ و پادشاه  شیران  را بیاورند و او را در چاه  امر فرمود تا دانیال  پادشاه پس17  
و 18 ». خواهد داد  تو را رهایی مایین  می  عبادت  او را پیوسته  تو که خدای«:  ، گفت  کرده را خطاب

   مختوم  خویش  مهر خود و مهر امرای  را به  آن  نهادند و پادشاه  چاه  را بر دهنه ، آن  آورده سنگی
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 بسر   روزه  را به ، شب  رفته  قصر خویش  به ه پادشا آنگاه19 . نشود  تبدیل  دانیال مر درباره تا ا ساخت
   زود وقت  صبح  پادشاه پس20 .  از او رفت ا نیاوردند و خوابش او ر  عیش  اسباب  حضور وی برد و به
   آواز حزین  رسید به  شیران  نزد چاه و چون21.   رفت  شیران  چاه  به  تعجیل  و به  فجر برخاست طلوع
   حی، آیا خدایت  خدای ، بنده  دانیال ای«:  ، گفت  کرده  را خطاب  دانیال و پادشاه را صدا زد  دانیال

  »؟  است  قادر بوده  از شیران  رهانیدنت  به نمایی  می  عبادت  او را پیوسته که
   فرشته  من خدای23 !  باش  ابد زنده  تا به  پادشاه ای «  داد که  جواب  پادشاه  به  دانیال آنگاه22  

   در من  حضور وی  به  نرسانند چونکه  ضرری  من  تا به  را بست  شیران ، دهان خود را فرستاده
  نهایت  بی  پادشاه آنگاه24 ».  بودم  نورزیده  تقصیری ادشاه پ  درحضور تو ای  نشد و هم  یافت گناهی

   جهت  برآوردند و از آن از چاه را   برآورند و دانیال  را از چاه  دانیال ، امر فرمود که  شده شادمان
   امر فرمود تا آن و پادشاه25.  نشد  یافت  ضرری ود در او هیچ ب  نموده  خود توکل  بر خدای که

 در   ایشان  و زنان  را با پسران  بودند حاضر ساختند و ایشان  آورده  شکایت  بر دانیال  را که اشخاص
  ، همه  آورده  حمله  بر ایشان  شیران  بودند که  نرسیده اه چ  ته  انداختند و هنوز به  شیران چاه
  ها و زبانهایی  قومها و امت  جمیع  به  پادشاه  داریوش بعد از آن26 . را خرد کردند  ایشان تخوانهایاس
 صادر   فرمانی از حضور من27 ! باد  شما افزون سالمتی «  که ت بودند نوش  ساکن  جهان  در تمامی که

   و ترسان  لرزان  دانیال  حضور خدای به)  مردمان (  من  از ممالک  در هر سلطنتی  که است  شده
   او غیرمتناهی  و سلطنت لزوا  او بی و ملکوت.   است باد قیوم´ حی و تا ابداال  او خدای باشند زیرا که

 ظاهر   و در زمین ن را در آسما  و عجایب رهاند و آیات دهد و می  می  نجات  که او است28 . است
   در سلطنت  دانیال  این پس29» .  است  داده  رهایی  شیران  را از چنگ  دانیال  که سازد و اوست می

  .بود  فیروز می  فارسی  کورش  و در سلطنت داریوش
  

 را   سرش  و رؤیاهای  خوابی  در بسترش ، دانیال  بابل  بلشصر پادشاه  اول در سال7    

  شبگاهان«:  ، گفت  شده  متکلم  دانیال پس2.  نمود  را بیان  مطالب  و کلیه  را نوشت ب خوا پس. دید
  و چهار وحش3 . تاختند  عظیم  دریای  بر روی ن چهار باد آسما  ناگاه  که ، دیدم  رؤیا شده در عالم
   عقاب بالهای شیر بود و  اول آنها مثل4 . آمدند یگر بودند از دریا بیرون یکد  مخالف  که بزرگ
   خود مثل ، بر پایهای  شده  برداشته  گردید و او از زمین  کنده  تا بالهایش  نظر کردم  و من داشت
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 بود و بر   خرس  دیگر مثل  دوم  وحش و اینک5 . شد  او داده  به  انسان  و دل  گشت  قرار داده انسان
:  گفتند  را چنین  بود و وی  دنده  سه  دندانهایش  در میان  خود بلند شد و در دهانش  طرف یک

   بر پشتش  بود که  پلنگ  مثل  دیگری  و اینک  نگریستم بعد از آن6.  بسیار بخور برخیز و گوشت
 در  بعد از آن7 . شد  او داده  به  و سلطنت داشت چهار سر   وحش  و این  داشت  مرغ چهار بال
 و بسیار زورآور بود و   و مهیب  هولناک  که م چهار  وحش  و اینک  نظر کردم  شب رؤیاهای
   خویش  پایهای کرد و به  می پاره خورد و پاره  را می  مانده  و باقی  داشت  آهنین  بزرگ دندانهای
   در این پس8 .  داشت  شاخ  او بودند بود و ده از  قبل  که  وحوشی  همه نمود و مخالف  می پایمال

 از   شاخ  سه  رویش  برآمد و پیش  دیگری  کوچک  آنها شاخ  از میان  اینک  که نمودم  می شاخها تأمل
   به  که  و دهانی  انسان  مانند چشم  چشمانی  شاخ  این  شد و اینک  کنده  از ریشه  اول  شاخهای آن

  .  بود داشت  تکبرآمیز متکلم سخنان
   برف  او مثل  فرمود و لباس وس جل االیام  تا کرسیها برقرار شد و قدیم کردم و نظر می«9  

.  بود  ملتهب  آتش  آن  و چرخهای  آتش های  او شعله  و عرش  پاک  پشم  مثل  سرش سفید و موی
کردند و   می  هزار او را خدمت هزاران.  آمد  او بیرون  روی ، از پیش  شده  جاری  از آتش نهری10

 نظر  آنگاه11 . گردید  برپا شد و دفترها گشوده ندیوا.  بودند  ایستاده  حضور وی کرورها کرور به
 شد و   کشته  وحش  تا آن  نگریستم پس.  گفت  می  شاخ  آن  که  تکبرآمیزی  سخنان  سبب  به کردم

   را از ایشان  سلطنت اما سایر وحوش12.  شد  تسلیم  مشتعل  آتش ، به ه گردید جسد او هالک
   و اینک  نگریستم  شب و در رؤیای13 . شد  داده  ایشان  به  و وقتی ی عمر تا زمان  درازی گرفتند، لکن

و 14.  آوردند  حضور وی  رسید و او را به االیام  آمد و نزد قدیم  آسمان  با ابرهای  پسر انسان مثل
.  نمایند ها و زبانها او را خدمت ها و امت  قوم  شد تا جمیع  او داده  به  و ملکوت  و جالل سلطنت

  . نخواهد شد  او زایل  و ملکوت  است زوال  و بی  جاودانی  او سلطنت لطنتس
  و به16.   ساخت  مرا مضطرب  سرم ؤیاهای شد و ر  مدهوش  در جسدم  دانیال  من اما روح«15  

،   نموده  تکلم  من  و او به  پرسیدم  امور را از وی  همه  این ، حقیقت  شده  نزدیک  از حاضرین یکی
 چهار   چهار است ایشان) عدد (  که  عظیمی  وحوش  این که17  کرد،  بیان  من یر امور را برایتفس

 را خواهند   سلطنت  اعلی  حضرت اما مقدسان18 .  خواهند برخاست  از زمین ند کهباش  می پادشاه
 امر   حقیقت  که شتم آرزو دا آنگاه19 . خواهند بود باد متصرف ابد و تا ابداآل  را تا به  و مملکت یافت

 و   آهنین  بود و دندانهای  و بسیار هولناک  دیگران  همه  مخالف  که  چهارم  وحش را درباره
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نمود   می  خود پایمال  پایهای کرد و به  می  پاره خورد و پاره  را می  و سایرین  داشت  برنجین چنگالهای
   شاخ  او سه  روی  برآمد و پیش  را که دیگری  و آن بر سر او بود   را که  شاخ  ده و کیفیت20.  بدانم

 او از  نمایش و   داشت گفت  تکبرآمیز می  سخنان  را که  و دهانی  چشمان  که  شاخی  آن افتاد یعنی
 استیال  ، بر ایشان  کرده  جنگ  با مقدسان  شاخ  و این  کردم  مالحظه پس21 . سختتر بود رفقایش
 رسید   شد و زمانی  تسلیم  اعلی  حضرت  مقدسان  به  آمد و داوری االیام  قدیم  که تا حینی22 . یافت
 بر   چهارمین  سلطنت  چهارم وحش:   گفت  او چنین پس23.  آوردند  تصرف  را به  ملکوت ن مقدسا که

  مال را پای  را خواهد خورد و آن  جهان  سلطنتها خواهد بود و تمامی  همه  خواهد بود و مخالف زمین
 و   خواهند برخاست باشند که  می  پادشاه ، ده  مملکت  از این  شاخ و ده24 . خواهد کرد پاره ، پاره نموده
 زیر خواهد   را به پادشاه   خواهد بود و سه  اولین  و او مخالف  خواهد برخاست  بعد از ایشان دیگری
 خواهد   را ذلیل  اعلی  حضرت ن و مقدسا  خواهد گفت  اعلی  ضد حضرت  به و سخنان25 .افکند
   و نصف  و دو زمان  تا زمانی  خواهد نمود و ایشان  زمانها و شرایع  نمودن  و قصد تبدیل ساخت
  ، آن  او را از او گرفته  برپا خواهد شد و سلطنت  دیوان پس26 . خواهند شد  او تسلیم  دست  به زمان

   زیر تمامی  که  مملکتی  و حشمت  و سلطنت و ملکوت27 . خواهند نمود  و تلف انتها تباه  را تا به
 و   است  جاودانی  او ملکوت  ملکوت  خواهد شد که  داده  اعلی  حضرت  مقدسان  قوم  به آسمانهاست

   من فکرهای.   اینجا است  امر تا به انتهای28 . خواهند نمود  و اطاعت را عبادت او   ممالک جمیع
   خود نگاه  امر را در دل  این ، لیکن  متغیر گشت  در من  نمود و هیأتم مضطرب مرا بسیار  دانیال
  ». داشتم

  

 ظاهر شد بعد از   دانیال  بر من ، رؤیایی شصر پادشاه بل  سلطنت  سوم در سال8    

   که  شوشن  در دارالسلطنه  من  که دیدم  و می و در رؤیا نظر کردم2 . بود  ظاهر شده  من  به  اول کهآن
 خود   چشمان پس3.  باشم  می  نزد نهر اوالی  که  رؤیا دیدم  و در عالم باشد بودم  می  عیالم در والیت

 بلند بود و   و شاخهایش  داشت  دو شاخ  بود که  نزد نهر ایستاده  قوچی  ناگاه  که ، دیدم را برافراشته
 و   و شمال  مغرب  سمت  به  که  را دیدم وچو ق4 . آنها آخر برآمد دتر و بلندترین بلن  از دیگری یکی

   رهایی  از دستش  نبود که  کرد و کسی  نتوانست  با او مقاومت  وحشی زد و هیچ  می  شاخ جنوب
  .شد  می ، بزرگ  نموده  خود عمل  رأی دهد و برحسب
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آمد و   می  زمین  تمامی  بر روی  مغرب  از طرف  بز نری  اینک بودم  متفکر می  که و حینی5  
 دو   صاحب  قوچ  آن  سوی و به6 . معتبر بود  بز نر شاخی  چشمان کرد و در میان  نمی  را لمس زمین
   که و او را دیدم7 . نزد او دوید  خویش  قوت و بشدت آمد   دیدم  را نزد نهر ایستاده  آن  که شاخ
 را   و قوچ  او را شکست ر دو شاخ را زد و ه ، قوچ  شده  غضبناک  رسید با او بشدت  نزد قوچ چون
 را از   قوچ ه نبود ک  کرد و کسی ، پایمال  انداخته  زمین  را به  وی  نبود پس  با وی  مقاومت یارای

 شد   شکسته  بزرگ  شاخ  آن  قوی گشت  شد و چون  بزرگ نهایت و بز نر بی8 . دهد  رهایی دستش
   شاخ  از آنها یک و از یکی9 . برآمد  آسمان  اربعه  بادهای ی معتبر بسو  چهار شاخ و در جایش

  . شد  و فخر زمینها بسیار بزرگ  و مشرق  جنوب  سمت  برآمد و به کوچک
  ، پایمال  انداخته  زمین  را به  از لشکر و ستارگان ، بعضی  ضد لشکر آسمانها قوی شده و به10  
   مقدس او منهدم ن شد و مکا  از او گرفته یمی دا  شد و قربانی  ضد سردار لشکر بزرگ و به11. نمود

) لشکر (  شد و آن داده)   وی  به قوم (  عصیان  سبب ، به  دایمی  ضد قربانی  به و لشکری12 .گردید
 را  و مقدسی13.  گردید ، کامیاب  نموده عمل) د خو  رأی موافق( انداختند و او   زمین  را به راستی
   رؤیا درباره ، پرسید که گفت  می  سخن  که  یک  از آن  دیگری و مقدس  گفت  می  سخن  که شنیدم
 خواهد  کند، تا بکی  می لیم تس  شدن  پایمال  و لشکر را به  قدس  که  مهلک  و معصیت  دایمی قربانی
  ». تطهیر خواهد شد دس مق ، آنگاه  و صبح  سیصد شامتا دو هزار و«:   گفت  من و او به14 بود؟

 . بایستاد  نزد من  مردی  شبیه ه، ناگا  را طلبیدم  آن  و معنی  رؤیا را دیدم  دانیال  من ونو چ15  
 از  مرد را  این  جبرائیل ای«:  گفت ، می  ندا کرده  که  شنیدم اوالی) نهر (  را از میان و آواز آدمی16

،   شده  ترسان  آمد من آمد و چون   بودم  ایستاده  که  او نزد جایی پس17 ». ساز  رؤیا مطلع  این معنی
  ».باشد  آخر می  زمان  رؤیا برای  این  بدانکه  پسر انسان ای«:   و او مرا گفت  خود درافتادم  روی به

  بودم  می  سنگین  در خواب  خود بر زمین  بر روی ، من گفت  می  سخن  او با من  که و حینی18  
 در آخر   تو را از آنچه  من اینک«:  و گفت19.   برپا داشت ودم ب  که ، در جایی  نموده و او مرا لمس

   قوچ اما آن20 . خواهد شد  واقع  معین  در زمان انتها  زیرا که دهم  می  خواهد شد اطالع  واقع غضب
   بز نر ستبر پادشاه و آن21. باشد  می  و فارسیان  مادیان ن پادشاها  را دیدی  آن  که  دو شاخ صاحب

   شکسته و اما آن22 .  است  اول  بود پادشاه دو چشمش   در میان  که  بزرگی  شاخ باشد و آن  می نیونا
و در 23 . او برپا خواهند شد  از قوت  نه او اما  از قوم ، چهار سلطنت  برآمدن  و چهار در جایش شدن

 و در  روی   سخت پادشاهی   باشد، آنگاه  رسیده  اتمام  به  عاصیان  گناه  چون  ایشان آخر سلطنت
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؛ و   خودش  از توانایی  نه  خواهد شد، لیکن  او عظیم و قوت24.  مکرها ماهر، خواهد برخاست
  م خواهد نمود و عظما و قو عمل)  خود  رأی موافق(،   شده  خواهد نمود و کامیاب  عجیب خرابیهای
 خود   و در دل  خواهد رفت  پیش تش او مکر در دس و از مهارت25 . خواهد نمود  را هالک مقدسان

  ا بدون خواهد نمود، ام  مقاومت  و با امیر امیران  خواهد ساخت ته هالک را بغ ، بسیاری مغرور شده
 اما تو رؤیا را   است  شد یقین  گفته  و صبح  شام  درباره  که  رؤیایی پس26.  خواهد شد ، شکسته دست
  ». خواهد شد بسیار واقع   بعد از ایام  زیرا که  نه بر هم

   پادشاه  کارهای ، به  برخاسته پس.   و بیمار شدم  ضعیف  زمانی  تا اندک  دانیال  من آنگاه27  
  . را نفهمید  آن  معنی  و احدی  رؤیا متحیر ماندم ، اما درباره  گردیدم مشغول

  

  یان کلدان کت و بر ممل  مادیان  از نسل  که شورش اخ  بن  داریوش  اول در سال9    

 آنها   دربارهخداوند   کالم  را که ، عدد سالهایی  دانیال  او، من  سلطنت  اول در سال2  بود،  شده پادشاه
 . خواهد شد تمام   اورشلیم  در خرابی  هفتاد سال  که  فهمیدم  بود از کتب  شده  نازل  نبی  ارمیای به
 و  و پالس   و روزه  تا با دعا و تضرعات اختم س  خداوند خدا متوجه  خود را بسوی  روی پس3

 خداوند  ای«:  ، گفتم  نموده  و اعتراف  خود دعا کردم  خدای و نزد یهوه4 ؛  نمایم خاکستر مسألت
   حفظ تو را  فرایض  که  و آنانی  خویش  را با محبان  عهد و رحمت  که  و مهیب  عظیم خدای
 تو   و از اوامر و احکام  و تمرد نموده  ورزیده  و شرارت  و عصیان ما گناه5 ! داری  می نمایند نگاه می

   تمامی  ما و به  و پدران  و سروران  پادشاهان  تو به  اسم  به  که  انبیایی  بندگانت و به6.  ایم تجاوز کرده
 ما  از آن   و رسوایی  تو است  از آن  خداوند عدالت ای7 . ایم  نگرفته  گفتند گوش  سخن ن زمی قوم
 و   نزدیک  چه  اسرائیلیان  و همه  اورشلیم  یهودا و ساکنان  از مردان  است  امروز شده چنانکه.  است
  اکندهاند در آنها پر  تو ورزیده  به  که  خیانتی  سبب  را به  ایشان  که  زمینهایی  دور در همه چه

   تو گناه  به  زیرا که  ما است  و پدران و سروران   ما و پادشاهان  از آن  خداوند رسوایی ای8.  ای ساخته
  و کالم10.  ایم  ورزیده  هر چند بدو گناه  ما را رحمتها و مغفرتها است خداوند خدای9.  ایم ورزیده
   ما گـذارد سلوک  پیـش انبیا بندگانش  وسیله  به  او که  تا در شریعت ایم  خود را نشنیده  خدای یهوه

   آواز تو گوش ، به  شده  و روگردان  تـو تجـاوز نموده  از شریعت  اسرائیل مامیو ت11 . نماییم
   بر ما مستولی  است  خدا مکتوب  بنده  موسی  در تورات  که  و سوگندی  لعنت اند بنابراین نگرفته
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 بر   ما که داوران ضد   ضد ما و به  به  خود را که و او کالم12.  ایـم  ورزیده  او گناه  به ، چونکه گردیده
  ، زیـرا که  است  بـر مـا وارد آورده  عظیمی ، و بالی  بود، استوار نموده نمودند گفته  می ما داوری

 بال   این تمامی13.   است  شده  واقع  بـر اورشلیم  آنکه ، مثل  نشده  واقع ای  حادثه  آسمان زیـر تمامی
 خـود   خـدای ؛ معهذا نـزد یهـوه  است  بر ما وارد شده  است  مکتوب  موسی  در تورات  آنچه بر وفق
   بر اینخداوند  بنابراین14 .  تو را بفهمیم ، راستی  نموده  خود بازگشت  تا از معصیت  ننمودیم مسألت

  کند عادل  می  که  کارهایی  ما در همه  خدای  یهوه  را بر ما وارد آورد زیرا که ، آن  بوده بال مراقب
  .  نگرفتیم  آواز او گوش اما مـا به  است

   مصر بیرون  قوی از زمین  دست  خود را به  قوم  ما که  خداوند خدای  ای ن اآل پس«15  
.  ایم  نموده  و شرارت  ورزیده ، ما گناه  است  امروز شده ، چنانکه ای  خود پیدا کرده  برای ، اسمی آورده

 را از شهر خود   خویش  و غضب  خود خشم  عدالت می تما  برحسب  آنکه  خداوند مسألت ای16
 و   ما اورشلیم  پدران  ما و معصیتهای  گناهان  سبب  زیرا به  خود برگردانی  مقدس  و از کوه اورشلیم

 خود را   بنده  ما دعا و تضرعات  خدای  ای  حال پس17.   است  ما رسوا شده  مجاوران  تو نزد همه قوم
   متجلی ات  خاطر خداوندی  به  است  شده  خراب  که  خود را بر مقدس خویش ی فرما و رو اجابت
 ما و   خرابیهای  و به  خود را باز کن  خود را فراگیر و بشنو و چشمان  گوش  خدایم ای18 .فرما

   خویش  عدالت  برای  خود را نه  ما تضرعات  نظر فرما، زیرا که  است'  تو مسمی  اسم  به  که شهری
  ای!  خداوند بیامـرز ای!  خداوند بشنو ای19 . نماییم  حضور تو می  تو به ظیم ع  رحمتهای  برای بلکه

 شهـر   تأخیر منما زیـرا که  خاطر خودت  به  من  خدای ای!  آور  عمـل ، به  نموده خداونـد استمـاع
  ».باشند  می'  تو مسمی  اسم  تو به تو و قوم
   خویش  قوم  خود و گناهان  گناهان  و به نمودم  و دعا می گفتم  می خن هنوز س  من و چون20  
   خدای  حضور یهوه  به  خدایم  مقدس  کوه  خود را برای  و تضرعات کردم  می  اعتراف اسرائیل
 او را در   که  مرد جبرائیل ، آن بودم  می  هنوز در دعا متکلم چون21 ، داشتم  می  معروض خویش
 نمود  و مرا اعالم22  رسید،  نزد من  شام  هدیه  وقت ، به  پرواز نموده  بسرعت  بودم  دیده  اول رؤیای

در 23 .  بخشم  و فهم  تا تو را فطانت ام  آمده  بیرون  من ن اآل  دانیال ای«:  ، گفت  شده  متکلم و با من
   تو بسیار محبوب یرا که ز  تا تو را خبر دهم  آمدم  تو امر صادر گردید و من  تضرعات ابتدای
 شهر   تو و برای  قوم  برای هفتاد هفته24.  نما  و رؤیا را فهم  کن  تأمل  کالم  در این ، پس هستی

   جهت  به  رسد و کفاره  انجام  آنها به  شود و گناهان  آنها تمام باشد تا تقصیرهای  مقرر می مقدست
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  االقداس  گردد و قدس  مختوم  شود و رؤیا و نبوت  آورده  جاودانی  شود و عدالت  کرده عصیان
 تا   اورشلیم  و بناکردن  تعمیر نمودن  جهت  به  از صدور فرمان  که  و بفهم  بدان پس25.  شود مسح

ها و حصار  با کوچه)  اورشلیم( خواهد بود و   و دو هفته  و شصت  هفته ، هفت  رئیس مسیح) ظهور(
 خواهد   منقطع ، مسیح  و دو هفته  شصت و بعد از آن26 . بنا خواهد شد تعمیر و  تنگی ایدر زمانه

 خواهند   را خراب آید شهر و قدس  می  که  رئیس  آن  قوم  او نخواهد بود، بلکه گردید و از آن
  و او با اشخاص27 .  است  خرابیها معین  جنگ خواهد بود و تا آخر  سیالب  و آخر او در آن ساخت

   را موقوف  و هدیه  قربانی  هفته  آن  و در نصف  عهد را استوار خواهد ساخت  هفته بسیار در یک
 بر   مقدر است  آنچه النهایت  خواهد آمد والی ای کننده  خراب  رجاسات خواهد کرد و بر کنگره

  ». خواهد شد  ریخته کننده خراب
  

 بود ' طشصر مسمی بل به   که  بر دانیال ، امری  فارس  پادشاه  کورش  سوم در سال10    

  در آن2.   امر را فهمید و رؤیا را دانست پس.  بود  عظیمی  و مشقت  امر صحیح  گردید و آن کشف
   دهانم  به  و شراب  و گوشت  لذیذ نخوردم خوراک3.   گرفتم  ماتم  تمام  هفته  سه  دانیال  من ایام

   اول  ماه  و چهارم و در روز بیست4 .  ننمودم ا تدهین ر  خویشتن فته ه  سه  آن  نشد و تا انقضای داخل
   ملبس  مردی  ناگاه  که  دیدم  خود را برافراشته و چشمان5 .  بودم  دجله  یعنی ار نهر عظیم بر کن من
 مانند   وی  زبرجد و روی و جسد او مثل6 ،  خود داشت اوفاز بر کمر  از طالی  کمربندی  که  کتان به

 او   و آواز کالم  صیقلی  برنج  مانند رنگ  و بازوها و پایهایش  آتش های  شعله  مثل نش و چشما برق
  . بود  عظیمی  گروه  صدای مثل

   بودند رؤیا را ندیدند لیکن  من  همراه  که  و کسانی  رؤیا را دیدم  تنها آن  دانیال و من7  
   و آن  تنها ماندم و من8 . کردند را پنهان، خود  رار کرده شد و ف  مستولی  بر ایشان  عظیمی لرزش
ردید  گ  مبدل  پژمردگی  به  من  نماند و خرمی  باقی  در من  و قوت نمودم  می  را مشاهده  عظیم رؤیای

   روی ، به  او را شنیدم  آواز کالم ؛ و چون  را شنیدم اما آواز سخنانش9 .  نداشتم  طاقت و دیگر هیچ
   زانو و کف نمود و مرا بر دو  مرا لمس دستی   ناگاه که10 .  گردیدم ، بیهوش  افتاده  زمینخود بر
 تو   به  من  را که کالمی!   مرد بسیار محبوب  دانیال ای«:  و او مرا گفت11 . برخیزانید دستهایم
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   کالم  این و چون» . ام  شده  نزد تو فرستاده ن اآل  زیرا که  خود بایست  و بر پایهای  کن  فهم گویم می
  .  بایستادم  لرزان  گفت  من را به

 و   بفهمی  که  نهادی  خود را بر آن  دل  که  زیرا از روز اول  مترس  دانیال ای«:  و مرا گفت12  
.  ام  آمده  سخنانت  سبب  به  گردید و من  تو مستجاب  سخنان  نمایی  خود تواضع  حضور خدای به
   از رؤسای  یکی  که  نمود و میکائیل  مقاومت  روز با من  و یک ست بی  فارس  مملکت اما رئیس13

 تا تو را از   آمدم و من14.   ماندم  فارس جا نزد پادشاهان در آن  آمد و من  من  اعانت  به  است اولین
  ».  است  طویل  ایام  رؤیا برای  این  زیرا که  دهم  خواهد شد اطالع  تو واقع  آخر بر قوم  در ایام آنچه

  که16.   شدم ، گنگ  افتاده د بر زمین خو  روی  بود به  گفته  من  را به  سخنان  اینگونه و چون15  
   آن  و به  شدم ، متکلم  خود را گشوده  دهان  نمود و من  را لمس  لبهایم آدم  بنی  شبیه  به  کسی ناگاه
 و   است  مرا در گرفته  رؤیا درد شدیدی  این از  آقایم ای«:   بود گفتم  ایستاده  من  پیش  که کسی

   از آن  آنکه  گفتگو نماید و حال  بتواند با آقایم  آقایم  بنده  چگونه پس17 .  نداشتم  قوت دیگر هیچ
   انسانی  شبیه پس18 »؟  است  نمانده  باقی  در من هم   نفس ، بلکه  برقرار نبوده  در من  قوت  هیچ وقت
 بر تو باد و  سالم!   مترس  مرد بسیار محبوب ای«:  و گفت19  داد، ، تقویت  نموده مسگر مرا لبار دی

   مرا قوت  بگو زیرا که  آقایم ای«:   و گفتم  یافتم  تقویت  گفت  من  را به  این چون» !  باش دلیر و قوی
 تا با  گردم  برمی ن؟ و اآل  نزد تو چیست  من  آمدن  سبب  که دانی آیا می«:   گفت پس20 ». دادی
 تو را از  لیکن21 . خواهد آمد  یونان  رئیس ، اینک  رفتنم  مجرد بیرون  و به  نمایم  جنگ  فارس رئیس
   که  نیست  شما میکائیل  غیر از رئیس  داد و کسی  خواهم  اطالع  است  مرقوم  حق  در کتاب آنچه
  . ضد اینها مدد کند مرا به

  

 و   تا او را استوار سازم  بودم  نیز ایستاده ، من  مادی اریوش د  اول و در سال«11    

  .  دهم قوت
 خواهند   در فارس  بعد از این  پادشاه  سه اینک.  نمایم  می  اعالم  راستی  تو را به نو اآل«2  
 گردد،   قوی  خویش  توانگری  سبب  به و چون.  دولتمندتر خواهد بود  از همه  و چهارمین برخاست

   و بر مملکت  جبار خواهد برخاست و پادشاهی3 .  برخواهد انگیخت  یونان  مملکت ضد  را به مهه
 او   برخیزد سلطنت و چون4.  خواهد کرد  خود عمل  اراده سب خواهد نمود و برح  سلطنت عظیمی
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   او و نه  ذریت  به اما نه.  خواهد گردید  تقسیم  آسمان  اربعه  بادهای  خواهد شد و بسوی شکسته
   غیر از ایشان  دیگران  و به  شده  کنده  او از ریشه  سلطنت ، زیرا که داشت  او می  که  استقاللی موافق
 و   خواهد یافت ، بر او غلبه  شده  خود قوی  از سرداران  با یکی  جنوب و پادشاه5 . خواهد شد داده

   سالها ایشان و بعد از انقضای6 .بود خواهد   عظیمی  او سلطنت نت خواهد نمود و سلط سلطنت
.  خواهد نمود ، با او مصالحه  آمده  شمال  نزد پادشاه  جنوب  خواهند شد و دختر پادشاه همداستان

 دختر و   برقرار نخواهد ماند و آن  و او و بازویش  نخواهد داشت  خود را نگاه  بازوی  قوت لیکن
 خواهند   تسلیم  زمان  خواهد نمود در آن  او را تقویت و آنکه   او را خواهند آورد و پدرش  که آنانی
  .شد

   قلعه ، به  آمده  و با لشکری  او خواهد برخاست  در جای هایش  ریشه های  از رمونه و کسی«7  
   و بتهای و خدایان8 .  خواهد یافت ، غلبه نموده)  نگج (  خواهد شد و با ایشان  داخل  شمال پادشاه
 خواهد برد و   اسیری  مصر به  به  از طال و نقره  ایشان  گرانبهای  را نیز با ظروف  ایشان ه شد ریخته

، باز   شده  داخل  جنوب  پادشاه  مملکت و به9.   خواهد برداشت  دست  شمال شاه چند از پاد سالهایی
   از لشکرهای ی خواهند نمود و گروه  محاربه و پسرانش10.  خواهد نمود  خود مراجعت  والیت به

 خواهند آمد و عبور خواهند نمود و   سیل ، مثل  شده  داخل  خواهند کرد و ایشان  را جمع عظیم
 خواهد آمد و با  ، بیرون  شده  خشمناک  جنوب و پادشاه11 . خواهند کرد  او جنگ  قلعه ا به، ت برگشته

   به  گروه  برپا خواهد کرد و آن یمی عظ  گروه  خواهد نمود و وی  جنگ  شمال  با پادشاه  یعنی وی
 مغرور خواهد شد و کرورها   شود، دلش  برداشته  گروه  آن و چون12 . خواهند شد  تسلیم  وی دست

  ، لشکری  کرده  مراجعت  شمال  پادشاه پس13 .  نخواهد یافت  اما قوت هد ساخت خوا را هالک
   فراوانی  و دولت  سالها با لشکر عظیمی  مدت ای برپا خواهد نمود و بعد از انقض تر از اول عظیم

   از ستمکیشان  خواهند نمود و بعضی  مقاومت  جنوب  با پادشاه  بسیاری و در آنوقت14. خواهد آمد
  . خواهند افتاد  نمایند اما ایشان  تا رؤیا را ثابت  را خواهند برافراشت  تو خویشتن قوم

   و نه ، شهر حصاردار را خواهد گرفت و سنگرها برپا نموده خواهد آمد   شمال  پادشاه پس«15  
   مقاومت  یارای هیچ را   وی  بلکه  خواهند داشت  مقاومت  او یارای  برگزیدگان  و نه  جنوب افواج

   خواهد نمود و کسی  خود عمل  رضامندی آید، برحسب  می  ضد وی  به  که و آنکس16 .نخواهد بود
   دست  به آن خواهد نمود و   در فخر زمینها توقف پس.  تواند نمود  مقاومت ی با و نخواهد بود که

 بشود و با   داخل  خویش  با قوت تمامی مملکت  خواهد نمود که و عزیمت17 . خواهد شد  تلف وی
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  اما او ثابت.  کند  را هالک  خواهد داد تا آن  وی  را به  خواهد کرد و او دختر زنان  مصالحه وی
 از آنها را   خواهد نمود و بسیاری ها توجه  جزیره  بسوی پس18 . او نخواهد بود هد ماند و از آنانخو

 او را از او  زنش سر  انتقام  خواهد کرد، بلکه  او را باطل  سرزنش  سرداری لیکن.  خواهد گرفت
خواهد خورد و    خواهد نمود اما لغزش  توجه  خویش  زمین های  قلعه  بسوی پس19 . خواهد گرفت

  .، ناپدید خواهد شد افتاده
،  برداشت خواهد   را از میان  سلطنت  جالل  که ت خواهد برخاس  او عاملی  در جای پس«20  
   او حقیری و در جای21 .  جنگ  به  و نه  غضب  به شد نه خواهد   او نیز هالک  ایامی  در اندک لیکن

 را با  طنت، سل  شده  داخل  نخواهند داد و او ناگهان  وی  را به  سلطنت ، اما جالل خواهد برخاست
 . خواهند شد  و شکسته ور او رفته عهد نیز از حض  و رئیس  افواج و سیل22 . ها خواهد گرفت حیله

  لیل ق  رفتار خواهد کرد و با جمعی  حیله  باشند، او به  شده  همداستان  با وی  ایشان  که و از وقتی23
   پدرانش  نه  را که ، کارهایی  بالد وارد شده  برومندترین  به و ناگهان24 . خواهد شد بزرگ و  افراشته
   بذل  ایشان  را به  و اموال  و غنیمت  باشند بجا خواهد آورد و غارت  کرده  پدرانش  پدران و نه

و 25 .خواهد بود   زمانی  اندک ، لیکن حصاردار تدبیرها خواهد نمود  ضد شهرهای خواهد نمود و به
 با   جنوب  و پادشاه  برخواهد انگیخت  جنوب  ضد پادشاه  به  خود را با لشکر عظیمی  و دل قوت
 ضد   به  زیرا که  نخواهد داشت  مقاومت  خواهد دید؛ اما یارای  جنگ  تهیه  و قوی  بسیار عظیم فوجی

 خواهند داد و لشکر او  رند او را شکستخو  او را می  خوراک  که و آنانی26 .او تدبیرها خواهند نمود
 خواهد شد و   مایل  بدی  به  دو پادشاه  این و دل27.  خواهند افتاد  کشته  خواهد شد و بسیاری تلف

   معین  وقت ها برای هنوز انت  زیرا که  نخواهد رفت ؛ اما پیش  خواهند گفت  دروغ  سفره بر یک
   ضد عهد مقدس  به  خواهد کرد ودلش  خود مراجعت  زمین  بسیار به  با اموال پس28. خواهد بود

  و در وقت29 .ت خود خواهد برگش  زمین ، به ه نمود عمل)  خود  اراده برحسب (  خواهد بود پس جازم
و 30.  نخواهد بود  اولش  مثل  آخرش  وارد خواهد شد لیکن  جنوب  زمین ، به  نموده  مراجعت معین

   ضد عهد مقدس  و به ، رو خواهد تافت  شده لهذا مأیوس. ضد او خواهند آمد   به کشتیها از کتیم
  را  عهد مقدس  که  آنانی  به  خواهد نمود و برگشته عمل)  خود  اراده برحسب(،   شده خشمناک

 خواهند   را نجس ، مقدس حصین  او برخاسته  از جانب و افواج31 . خواهد نمود کنند توجه  می ترک
 را  و آنانی32 .  را برپا خواهند داشت  ویرانی ، رجاست  کرده  را موقوف  دایمی  سوختنی ربانینمود و ق

 را   خویش  خدای  که اما آنانی.  خواهد کرد ورزند، با مکرها گمراه  می  ضد عهد شرارت  به که
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 خواهند داد،  تعلیم را   بسیاری  قوم و حکیمان33 .خواهند کرد)   عظیم کارهای(،  ه شد شناسند قوی می
   کمی  بیفتند، نصرت و چون34.  خواهند افتاد  و تاراج  و اسیری  شمشیر و آتش  چند به  ایامی لیکن

   جهت  به  از حکیمان و بعضی35 . خواهند شد  ملحق ن ایشا  به  با فریب  و بسیاری خواهند یافت
 هنوز   معین  زمان  و سفید بشوند زیرا که آخر طاهر  تا وقت  خواهند خورد که  لغزش  ایشان امتحان
  . نیست

   و بزرگ  افراشته  خدایان  را بر همه ، خویشتن  نموده  خود عمل  اراده  موافق  پادشاه و آن«36  
 خواهد   کامیاب  غضب  و تا انتهای  خواهد گفت  عجیب  سخنان  خدایان  ضد خدای خواهد نمود و به
   زنان  فضیلت  خود و به  پدران  خدای و به37 .  خواهد پیوست  وقوع  به در است مق شد زیرا آنچه

تر خواهد  بلند  را از همه  خدا اعتنا نخواهد نمود زیرا خویشتن  هیچ  به اعتنا نخواهد نمود، بلکه
 او را نشناختند   پدرانش  را که  خواهد نمود و خدایی ها را تکریم  قلعه  او خدای و در جای38 .شمرد

   خدای  مثل  حصین های و با قلعه39.  خواهد نمود  تکریم ها و نفایس گرانب  و سنگهای  طال و نقرهبا
 را   خواهد افزود و ایشان  ایشان  نمایند در جالل  بدو اعتراف  را که  خواهد نمود و آنانی  عمل بیگانه

  . خواهد نمود تقسیم)  ایشان (  اجرت  را برای  خواهد داد و زمین  بسیار تسلط بر اشخاص
ها و   با ارابه  شمال  خواهد نمود و پادشاه  مقاتله  با وی  جنوب  آخر پادشاه و در زمان«40  
، از آنها   کرده  زمینها سیالن  ضد او خواهد آمد و به  بسیار مانند گردباد به  و کشتیهای سواران

   ادوم  یعنی  خواهند افتاد، اما اینان ری فخر زمینها وارد خواهد شد و بسیا و به41 .عبور خواهد کرد
 خود را بر کشورها دراز  و دست42 .  خواهند یافت  او خالصی از دست  عمون  بنی  و رؤسای و موآب

 مصر   نفایس  و بر همه  طال و نقره های و بر خزانه43 .  نخواهد یافت  مصر رهایی ینخواهد کرد و زم
 او   و شمال  اخبار از مشرق لیکن44 . او خواهند بود  در موکب بشیانح و   و لبیان استیال خواهد یافت

، بالکل   کرده  را تباه  بسیاری ، اشخاص  رفته  بیرون  عظیمی ، لهذا با خشم  خواهد ساخت را مضطرب
 دو دریا برپا   در میان  مجید مقدس  خود را در کوه  ملوکانه های و خیمه45.   خواهد ساخت هالک
  .  نخواهد داشت  خود خواهد رسید و معینی  اجل  به مود، لیکنخواهد ن

  

،   است  تو ایستاده  قوم  پسران  برای  که ، امیر عظیمی  میکائیل  زمان و در آن«12    

 تا امروز   است  وجود آمده  به  امتی  که  از حینی  خواهد شد که  تنگی  زمان  و چنان خواهد برخاست
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و 2 . شود رستگار خواهد شد  یافت توب در دفتر مک  تو که  از قوم  هر یک ، و در آنزمان نبوده
   حیات  جهت  به اند بیدار خواهند شد، اما اینان  خوابیده  زمین  در خاک  که  از آنانی بسیاری
 خواهند   افالک  روشنایی  مثل و حکیمان3 .  جاودانی  و حقارت  خجالت  جهت  به  و آنان جاودانی
 خواهند بود تا  نمایند، مانند ستارگان  می  رهبری  عدالت  راه  را به  بسیاری  که د و آنانیدرخشی

   بسرعت بسیاری.   آخر مهر کن  را تا زمان  دار و کتاب  را مخفی  کالم  دانیال اما تو ای4 .بادآلابدا
  ». خواهد گردید  افزوده تردد خواهند نمود و علم

   آنطرف  به  نهر و دیگری  اینطرف  به  دو نفر دیگر یکی  و اینک ردم نظر ک  دانیال  من پس5  
 بود   نهر ایستاده  آبهای  باالی  که  کتان  به  مرد ملبس  آن  به  از ایشان و یکی6 . بودند نهر ایستاده

   آبهای  باالی  را که  کتان  به  مرد ملبس و آن7 » خواهد بود؟  کی  تا به  عجایب  این انتهای«:  گفت
 حی  ، به  برافراشته  آسمان  خود را بسوی  چپ  و دست  راست  دست  که  بود شنیدم نهر ایستاده

   قوم  قوت  پراکندگی  خواهد بود و چون  زمان  و نصف  و دو زمان  زمانی  برای  خورد که  قسم ابدی
  .د خواهد رسی  اتمام  امور به  این  همه  رسد، آنگاه  انجام  به مقدس
او 9 » خواهد بود؟  امور چه  آخر این  آقایم ای«:   گفتم پس.   نکردم  اما درک  شنیدم و من8  
  بسیاری10.   است  شده  و مختوم  آخر مخفی  تا زمان  کالم  برو زیرا این  دانیال ای « داد که جواب

   از شریران  کدام  خواهند ورزید و هیچ  شرارت  خواهند گردید و شریران' طاهر و سفید و مصفی
   و نصب  دایمی  قربانی  شدن  موقوف و از هنگام11 . خواهند فهمید  حکیمان ید، لیکننخواهند فهم

 انتظار کشد و   آنکه  حال خوشابه12.  و نود روز خواهد بود ، هزار و دویست  ویرانی  رجاست نمودن
 شد و   خواهی  مستریح  برو زیرا که  آخرت اما تو تا به13.  روز برسد  و پنج  هزار و سیصد و سی به

  ». بود  خواهی  خود قایم  در نصیب  ایام در آخر این
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 Hosea-  نبی  هوشع کتاب
   قبل از میالد نوشته شده750هوشع می باشد و حدودا سال کتاب نویسنده 

  

  در ایام یهودا و   و آحاز و حزقیا پادشاهان  عزیا و یوتام  در ایام کهخداوند   کالم1    

  . شد  نازل  بئیری  بن ، بر هوشع  اسرائیل  پادشاه  یوآش  بن یربعام
 و اوالد زناکار   زانیه برو و زنی«:   گفت  هوشع  بهخداوند.   هوشع  بهخداوند   کالم ابتدای2  
مر  و جو  رفت پس3» .اند  زناکار شده ، سخت برگشته خداوند از   زمین  این  خود بگیر زیرا که برای

او را «:   را گفت ویخداوند و 4 . زایید  برایش ، پسری  شده امله و او ح  را گرفت دختر دبالیم
 و   گرفت  ییهو خواهم  را از خاندان  یزرعیل  خون  انتقام  زمانی  بعد از اندک  زیرا که  بنه  نام یزرعیل
   یزرعیل  را در وادی  اسرائیل مان روز ک و در آن5 .  ساخت  خواهم  را تلف  اسرائیل  خاندان مملکت
  ».  شکست خواهم

 بگذار، زیرا   نام او را لوروحامه«:   را گفت  زایید و او وی ، دختری  شده  بار دیگر حامله پس6  
.   برداشت  بالکل خواهم  را از میان  ایشان  فرمود، بلکه  نخواهم  رحمت  اسرائیل بار دیگر بر خاندان

 داد و   خواهم  نجات  ایشان  خدای  یهوه  را به  فرمود و ایشان  خواهم  یهودا رحمت  بر خاندان لیکن7
  ». رهانید  نخواهم  و سواران  و اسبان  و شمشیر و جنگ  کمان  را به ایشان

 او را  نام«:  و او گفت9 .د زایی ، پسری  شده  بود، حامله  را از شیر بازداشته  لوروحامه و چون8  
  اسرائیل  بنی  شماره لیکن10 . شما نیستم)  خدای ( یستید و من ن  من  شما قوم  زیرا که ن بخوا لوعمی
شد   می  گفته  ایشان  به  که  شمرد و در مکانی  پیمود و نتوان  نتوان  دریا خواهد بود که  ریگ مثل

یهودا و  نیو ب11 .باشید  حی می  خدای هد شد پسران خوا  نیستید، در آنجا گفته  من شما قوم
 برخواهند   زمین ، از آن  نموده  خود نصب  جهت  به  رئیس  خواهند شد و یک  جمع  با هم اسرائیل بنی

  ». خواهد بود ، روز عظیمی  روز یزرعیل آمد زیرا که
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با !  نمایید محاجه2 ! مه روحا  خویش  خواهران  بگویید و به  خود عمی  برادران به2    

   خود را از پیش لهذا زنای.   شوهر او نیستم  و من  نیست  من  او زن ایید زیرا که نم مادر خود محاجه
   را برهنه ، وی  او را کنده مبادا رخت3 . بنماید  رفع  پستانهایش ز میان را ا  خویش  و فاحشگی رویش
  ، به  گردانیده کش خ  زمین  و مثل  واگذارم ، مانند بیابان  گردانیده  روز والدتش  و او را مثل نمایم

زیرا مادر 5 .باشند  زنا می  فرزندان د چونکه فرمو  نخواهم  رحمت و بر پسرانش4 .  بکشم تشنگی
 و   نان  خود که  عاشقان در عقب«:   گفت  که  است  کرده شرمی  بی  ایشان  و والده  زنا نموده ایشان
 خارها   تو را به ، راه بنابراین6 ».  رفت خواهماند   داده  من  به  و شربت  و روغن  و کتان  و پشم آب

 خود را  و هر چند عاشقان7 . خود را نیابد  نمود تا راههای  بنا خواهم  و گرد او دیواری  بست خواهم
:   خواهد گفت پس.   را بطلبد نخواهد یافت  نخواهد رسید و هر چند ایشان  ایشان  نماید به تعاقب

  ». گذشت  مرا خوشتر می  از کنون  زیرا در آنوقت گردم  خود برمی تین و نزد شوهر نخس روم می«
   و طالیی  و نقره دادم  او می  را به  و روغن  شیره و  گندم  که  بودم  من  که نستدا اما او نمی8  
   و شیره  خود را در فصلش  گندم  من پس9 . زودماف  می کردند برایش  می  صرف  بعل  برای را که
 او را بپوشاند   برهنگی بایست  می  خود را که  و کتان  و پشم  گرفت  باز خواهم  را در موسمش خویش
 او را از   و احدی  ساخت  خواهم  منکشف  نظر عاشقانش  او را به  قباحت نو اآل10.   داشت برخواهم
 را  مواسمش  یعها و جم  او و عیدها و هاللها و سبت  شادی و تمامی11 .د نخواهد رهانی  من دست
   عاشقانم باشد که  می  من  بود اینها اجرت  گفته  را که و موها و انجیرهایش12 .  ساخت  خواهم موقوف

 صحرا آنها را   گردانید تا حیوانات  خواهم  و آنها را جنگل  ساخت  خواهم اند، ویران  داده  من به
  .بخورند
 آنها بخور   برای  کشید که  را از او خواهم علیم ب  روزهای  انتقام گوید که  میخداوند و13  

  رفت ی خود م  عاشقان ، از عقب  داده  خود آرایش  گوشوارها و زیورهای  را به سوزانید و خویشتن می
 او   دالویز به نان آورد و سخ  خواهم  بیابان ، به  او را فریفته  اینک بنابراین14 . بود  کرده و مرا فراموش

  مبدل( امید   دروازه  عخور را به  داد و وادی  خواهم  وی  را از آنجا به و تاکستانهایش15 .  گفت خواهم
 مصر خواهد   از زمین  آمدنش  روز بیرون  و مثل اش  جوانی و در آنجا مانند ایام)   ساخت خواهم
  .سرایید

 فصل دوم/  هوشع نبی کتاب
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د و دیگر مرا  خوانخواهد)   شوهر من یعنی (  روز مرا ایشی در آن « گوید که می ندخداوو 16  
   نامهای گر به بار دی  کرد که  دور خواهم  را از دهانش  بعلیم  نامهای زیرا که17 ،  نخواهد گفت بعلی

   هوا و حشرات  صحرا و مرغان  با حیوانات  ایشان  جهت  روز به و در آن18 .خود مذکور نشوند
   امنیت  را به  و ایشان  شکست  خواهم ین را از زم  و شمشیر و جنگ  و کمان  بست  عهد خواهم زمین
 و   و رأفت  و انصاف  عدالت  و تو را به  ساخت  ابد نامزد خود خواهم و تو را تا به19 . خوابانید خواهم
 را   یهوه  آنگاه  نامزد خود ساختم  امانت  تو را به و چون20 . گردانید  نامزد خود خواهم انیترحم

  ».  شناخت خواهی
  آنها زمین کرد و   خواهم  کرد، آسمانها را خطاب  خواهم  خطاب من«: گوید  میاوندخدو 21  

 را  رعیل خواهد کرد و آنها یز  را خطاب  و روغن  و شیره  گندم و زمین22 . خواهند کرد را خطاب
   خواهم  رحمت  و بر لوروحامه  کشت  خواهم  خود در زمین و او را برای23 . خواهند کرد خطاب

  ». باشی  می  من  خواهد داد تو خدای  و او جواب  هستی  من  تو قوم  گفت  خواهم  لوعمی رمود و بهف
  

   شوهر خود و زانیه  محبوبه که  را بار دیگر برو و زنی«:   مرا گفتخداوندو 3    

 غیر  دایان خ  به  ایشان دارد با آنکه  می  را دوست اسرائیل  بنیخداوند   بدار، چنانکه دوست باشد می
   نقره  مثقال  پانزده  خود به  او را برای پس2 ».دارند  می  را دوست  کشمش صهایباشند و قر  می مایل

 نمود   خواهی  بسیار توقف  روزهای  من برای«:  و او را گفتم3 ،  حومر جو خریدم  حومر و نصف یکو 
  ». بود خواهم تو   نیز از آن  و من  مرد دیگر مباش  و از آن و زنا مکن

   تمثال  و بدون  قربانی  و بدون  رئیس  و بدون  پادشاه  بدون  بسیاری  ایام اسرائیل  بنی زیرا که4  
   خویش  خدای ، یهوه  نموده  بازگشت اسرائیل  بنی و بعد از آن5 . خواهند ماند  ایفود و ترافیم نو بدو

 خواهند   او با ترس و احسان خداوند   بسوی ازپسین ب و در ایام.  خود داود را خواهند طلبید و پادشاه
 .آمد

  

   زمین  را با ساکنانخداوندزیرا   را بشنویدخداوند   کالم اسرائیل  بنی ای4    

 و   لعنت بلکه2 .باشد  می  خدا در زمین معرفت   و نه  رأفت  و نه  راستی  نه ؛ چونکه  است ای محاکمه
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 .شود  می  ملحق  خونریزی  به زینمایند، و خونری  می ؛ و تعدی ی و زناکار  و دزدی  و قتل دروغ
شوند و   می  هوا کاهیده  صحرا و مرغان  با حیوانات  ساکنانش کند و همه  می  ماتم ، زمین بنابراین3

   تو مثل  قوم  نکند، زیرا که  توبیخ  ننماید و احدی  مجادله اما احدی4 .گردند  می  دریا نیز تلف ماهیان
   شب  نیز با تو در وقت  لغزید و نبی  روز خواهی و تو در وقت5 .باشند  می  با کاهنان کنندگان همجادل

  .  ساخت  خواهم  مادر تو را هالک خواهد لغزید و من
 نیز تو را  ، من  نمودی  را ترک  تو معرفت چونکه. اند  شده  هالک  معرفت  از عدم  من قوم6  
 نیز   من  کردی  خود را فراموش  خدای  شریعت ؛ و چونکه  نشوی  کاهن  من  برای  که  نمودم ترک
   گناه  من  قدر به  شدند، همان  افزوده  ایشان هر قدر که7 . نمود  خواهم  تو را فراموش دانفرزن

 خود ساختند   مرا خوراک گناه قوم8 .  ساخت  خواهم  مبدل  رسوایی به را   ایشان  جالل پس. ورزیدند
   خواهند بود و عقوبت  قوم  مثل و کاهنان9 . نمودند  مشغول  ایشان  عصیان ه را ب  خویش و دل

و 10 .داد   خواهم  ایشان  را به  ایشان  اعمال  رسانید و جزای  خواهم  را بر ایشان  ایشان راههای
   عبادت  زیرا که نخواهند گردید خواهند خورد اما سیر نخواهد شد و زنا خواهند کرد، اما افزوده

  .رباید  را می  ایشان  دل  و شیره زنا و شراب11 .اند  نموده  را ترکخداوند
  زیرا که. دهد  خبر می  بدیشان  ایشان کنند و عصای  می  خود مسألت  از چوب  من قوم12  

 کوهها  های هبر قل13 .اند  خود زنا کرده  خدای  اطاعت و از  است  کرده  را گمراه  ایشان زناکاری روح
 دارد، بخور   خوب  سایه ، چونکه  و سفیددار و ون  بلوط گذرانند و بر تلها زیر درختان  می قربانی

  و من14. نمایند  می گری  شما فاحشه کنند و عروسهای  شما زنا می  دختران  جهت از این. سوزانند می
نمایند، سزا   می گری  فاحشه  که ینی شما را ح کنند و عروسهای  زنا می  که  شما را حینی دختران
  پس. گذرانند  می ها قربانی گزینند و با فاحشه  می ها عزلت  با زانیه  خود ایشان  داد زیرا که نخواهم
  . ندارند خواهند افتاد  فهم  که قومی

   بیت  نروید و به  جلجال  به پس.  نشود  جرم ، یهودا مرتکب کنی  اگر تو زنا می  اسرائیل ای15  
  ، سرکشی  گاو سرکش  مثل  اسرائیل  که  درستی به16 . نخورید  قسم  یهوه  حیات  و به برنیایید آون
   بتها ملصق  به افرایم17 . چرانید خواهد  وسیع ها در مرتع  بره  را مثل  ایشانخداوند  ناآل.   است نموده
  شوند و حاکمان  زنا می  شود مرتکب  تمام  ایشان  بزم  که حینی18 . او را واگذارید ؛ پس  است شده

   خود فرو خواهد پیچید و ایشان  را در بالهای باد ایشان19. دارند  می  را بسیار دوست  افتضاح ایشان
  . خواهند شد  خجل  خویش های از قربانی
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   خاندان  اصغا نمایید و ای  اسرائیل  خاندان  را بشنوید و ای  این  کاهنان ای5    

  و توری شدید   دام  شما در مصفه  چونکه  شماست  برای  فتوی  این  گیرید، زیرا که  گوش اهانپادش
   خواهم  را تأدیب  ایشان  همگی  من اند؛ پس  نموده  در کشتار مبالغه عاصیان2 .، بر تابور  شده گسترده

   مرتکب  افرایم ، تو ای  حال ه زیرا ک  نیست  مخفی  از من  و اسرائیل شناسم  را می  افرایم من3 .نمود
 خدا   بسوی شود که  می  مانع  ایشان کارهای4 .  است  ساخته  را نجس  خویشتن ل و اسرائی ای زنا شده
و فخر 5 .شناسند  را نمیخداوند و   است  ایشان  در قلب زناکاری   روح  نمایند چونکه بازگشت
 نیز لغزند و یهودا  خود می  در گناه  و افرایم ائیلاسر. دهد  می  شهادت  ایشان  روی پیش اسرائیل
را بطلبند، اما او را خداوند آورند تا   خود را می  و گاوان گوسفندان6 . خواهد لغزید  ایشان همراه

اند زیرا   ورزیده  خیانتخداوند  به7 .  است  دور ساخته د را از ایشان خو  چونکه نخواهند یافت
  . خواهد بلعید  ایشان  را با ملکهای  هاللها ایشان ناآل. اند نموده تولید   اجنبی فرزندان
  .  بنیامین  تو ای  صدا بزنید در عقب آون  سرنا بنوازید و در بیت  کرنا و در رامه در جبعه8  

  سروران10.   نمودم  اعالم  یقین  به ائیل اسر  اسباط در میان.  خواهد شد  خراب  در روز عتاب افرایم9
 .  ریخت  خواهم  بر ایشان  آب ثل را م  خویش  خشم پس. باشند  حدود می کنندگان  نقل  مثل ئیلاسرا

 .باشد  تقالید خرسند می  پیروی ه ب  زیرا که  است  گردیده  کوفته  و در داوری  مقهور شده افرایم11
   افرایم چون13.  ند پوسیدگی یهودا مان  خاندان  و برای ام  بید شده  مثل  افرایم  برای  من بنابراین12

   دشمن  که  و نزد پادشاهی  آشور رفته  به  را دیدند، افرایم  خویش  خود را و یهودا جراحت بیماری
  و من14 . نتواند نمود  شما را التیام حتتواند داد و جرا اما او شما را شفا نمی.   است بود فرستاده

 درید و   خواهم  خودم من.  بود  خواهم  یهودا مانند شیر ژیان  خاندان  شیر و برای  مثل  افرایم برای
 تا   برگشت  خود خواهـم  مکان ، به  شده  روانه من15 . نخواهد بود ای  ربود و رهاننده  خواهم رفته

  . زود مرا خواهند طلبید  خود صبح در تنگی.  مرا بطلبند ، روی  نموده  خود اعتراف  عصیان  به ایشـان
  

 و ما را شفا خواهد   است  او دریده  زیرا که  نماییم  بازگشتخداوندیایید نزد ب6    

در روز .  خواهد کرد بعد از دو روز ما را زنده2 . خواهد نمود بندی و ما را شکسته   است داد؛ او زده
 جد  به و   را بشناسیمخداوند  پس3 . نمود  خواهیم  در حضور او زیست ما را خواهد برخیزانید و سوم
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   و مانند باران  باران  و بر ما مثل  است  فجر یقین  او مثل طلوع.   نماییم  او را تعاقب و جهد معرفت
  .کند خواهد آمد  می  را سیراب  زمین آخر که
 و   صبح  ابرهای  تو مثل ؟ زیرا نیکویی  کنم  یهودا با تو چه ؟ ای  کنم  با تو چه  افرایم ای4  
   سخنان  و به  نمودم  انبیا قطع  را بوسیله  ایشان  من بنابراین5 .گذرد  می  بزودی  که  است  شبنممانند
 و   را پسند کردم  رحمت زیرا که6 .شود  می  نور ساطع  مثل  من  و داوری  را کشتم  خود ایشان دهان

 از عهد تجاوز   آدم  مثل اما ایشان7 .  سوختنی های ا بیشتر از قربانی خدا ر  را، و معرفت  قربانی نه
  و چنانکه9 . آلود است  و خون شهر گناهکارانجلعاد 8 . ورزیدند  خیانت  من  درآنجا بهنمودند و
  کشند زیرا که  می  شکیم  در راه  کاهنان  جمعیت باشند، همچنان  می  در کمین  مردم  برای رهزنان
   در آنجا مرتکب افرایم:   دیدم  هولناک ملی ع  اسرائیل در خاندان10 .اند  شده  قباحت  مرتکب ایشان

   شده  معین  یهودا حصادی  تو نیز ای و برای11.   است  ساخته  را نجس  خویشتن ، اسرائیل زنا شده
  . برگردانید  خود را خواهم  قوم  اسیری  که  هنگامی است

  

   منکشف امره س  و شرارت  افرایم  گناه ، آنگاه دادم  را شفا می  اسرائیل چون7    

 .نمایند  می  تاراج  در بیرون انشوند و رهزن  می  داخل دزدان. اند  شده  فریب  مرتکب گردید، زیرا که
   ایشان  اعمالشان ناآل.  ام  یاد آورده  را به  ایشان  شرارت  تمامی  من کنند که  خود تفکر نمی و در دل2

 را   و سروران  خویش  شرارت  را به پادشاه3.   است ده ش  واقع نماید و آنها در نظر من  می را احاطه
   را مشتعل  خباز آن  که  تنوری  زناکارند مثل  ایشان جمیع4 .سازند  می  خود شادمان  دروغهای به

 پادشاه  در یوم5 .ایستد  باز می  آتش ز برانگیختن ا  خمیر تا مخمر شدنش  بعد از سرشتن سازد که
  . دراز کرد  استهزاکنندگان  خود را به ، خود را بیمار ساختند و او دست  شراب  از گرمی ما، سروران

   خباز ایشان  شب  آوردند؛ و تمامی  تنور نزدیک  مثل  مکاید خویش  خود را به  دل زیرا که6 
،   شده  تنور گرم  مثل  ایشان جمیع7 .شود  می  مشتعل  ملتهب  آتش مثل   آن خوابد و صبحگاهان می
 مرا   که  نیست  کسی شان ای افتند و در میان  می  ایشان  پادشاهان بلعند و همه  را می  خویش اوراند

.   است  نشده  برگردانیده  که  است  نانی  قرص افرایم.   است  شده  با قومها مخلوط افرایم8 .بخواند
. داند  و او نمی  است  شده اشیده او پ  بر مویهای سفیدی. داند اند و او نمی  را خورده  قوتش غریبان9
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نمایند و   نمی  خود بازگشت  خدای  یهوه  به دهد اما ایشان  می  شهادت  رویش  پیش فخر اسرائیل10
  .طلبند  او را نمی  همه با وجود این

و 12 .روند  آشور می خوانند و بسوی میمصر را .   است فهم ، بی دل  مانند کبوتر ساده افرایم11  
 و  اندازم  زیر می  هوا به  مرغان  را مثل  و ایشان گسترانم  می  خود را بر ایشان  دام روند من  می چون
 زیرا   بر ایشان وای13 . نمایم  می ، تأدیب  است  رسیده  ایشان  جماعت  به  که  اخباری  را بر وفق ایشان

 را   ایشان  من اگر چه.  ورزیدند صیان ع  من  به  باد زیرا که  بر ایشان هالکت.  فرار کردند  از من که
 بر  نمایند بلکه  نمی  استغاثه  خود نزد من و از دل14 . گفتند  دروغ  ضد من  به ، لکن  دادم فدیه

  و اگر چه15 .انگیزند  می  فتنه ، بر من  شده  جمع  و شراب  روغن برای. کنند  می  خود ولوله بسترهای
   رجوع ایشان16 . نمودند  بداندیشی  با من  لیکن  نمودم  و تقویت  دادم  را تعلیم  ایشان  بازوهای من
   زبان  غیظ  سبب  به  ایشان سروران. اند  شده  کمان خطاکننده مثل.   اعلی  حضرت  به کنند اما نه می

  . را استهزا خواهند نمود  مصر ایشان در زمین   همین  سبب افتند و به  شمشیر می  به خویش
  

  آید، زیرا که  میخداوند   ضد خانه  به  عقاب او مثل.  خود بگذار  دهان کرنا را به8    

  نمایند که  فریاد می  نزد من اسرائیل2 . ورزیدند عصیان   من  شریعت  تجاوز نمودند و به از عهد من
  را تعاقب دشمن او  پس.   است  کرده  را ترک  نیکویی اسرائیل3.  شناسیم  ما تو را می  خدای ای

   کردند، اما ایشان  تعیین سروران.   من  از جانب  نمودند، اما نه  نصب  پادشاهان ایشان4 .خواهد نمود
   او گوساله  سامره ای5 . بشوند  خود ساختند تا منقطع ای بتها بر  خویش  و طالی از نقره.  را نشناختم

  زیرا که6 توانند طاهر بشوند؟  نمی  کی  بهتا. شد   افروخته  بر ایشان  من خشم.   است تو را رد نموده
 خرد   سامره  گوساله البته.  ، لهذا خدا نیست  است  را ساخته  آن و صنعتگر  است  نیز از اسرائیل این

  .خواهد شد
 و   نیست  را محصول آن.  گردباد را خواهند دروید  باد را کاشتند، پس  که  درستی به7   
 خواهد   بلعیده اسرائیل8 . را خواهند بلعید  آن د، غریبان بده واهد داد و اگر هم آرد نخ هایش خوشه

 گورخر تنها و   مثل  ایشان زیرا که9 .باشند  می  ناپسندیده  ظرف ها مثل  امت  در میان نشد و اآل
  ها اجرت امت   در میان  ایشان اگر چه10 .  است  اجیر کرده  عاشقان فرایماند و ا  آشور رفته منفرد به
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   تناقض  رو به  و سروران  پادشاه  ستم  سبب  کرد و به  خواهم  را جمع  ایشان ن اآل دهند، من می
  .خواهند نهاد

.  شد  گناه  باعث ها برایش  مذبح  پس  ساخت  گناه  بسیار برای های  مذبح  افرایم چونکه11  
  های قربانی13.  شمردند  چیز غریب نها را مثل اما آ  او نوشتم  خود را برای  بسیار شریعت احکام12

   را به  ایشان  عصیان ناآل.  نکرد  آنها را قبولخداوند بخورند و   کردند تا گوشت  مرا ذبح سوختنی
  اسرائیل14 .  مصر خواهند برگشت  به و ایشانرساند   می  را بر ایشان  گناه آورد و عقوبت یاد می
  اما من. سازد  حصاردار بسیار می کند و یهودا شهرهای ، قصرها بنا می  کرده  خود را فراموش خالق
  . را بسوزاند  قصرهایش  فرستاد که  خواهم  شهرهایش  به آتش

  

 و در   خود زنا نمودی  و وجد منما زیرا از خدای ها شادی  قوم  مثل  اسرائیل ای9    

   و شیره نخواهد داد  را پرورش  ایشانخرمنها و چرخشتها2 .  داشتی  را دوست  خرمنها اجرت همه
   مصر خواهد برگشت  به  افرایم  نخواهند شد بلکه  ساکنخداوند  در زمین3 . خواهد شد  ضایع در آن
 او   و مقبول  نخواهند ریخت  شرابخداوند  برای4.  خواهند خورد  نجس  در آشور چیزهای و ایشان

   از آنها بخورد نجس  خواهد بود و هرکه  ماتمیان راک خو  مثل  ایشان های قربانی. نخواهند شد
 نخواهد   داخلخداوند    در خانه  آن پس.   است  ایشان  اشتهای  برای  ایشان خواهد شد، زیرا خوراک

  .شد
 از ترس  زیرا اینک6  خواهید کرد؟  چهخداوند   عیدهای  و در ایام  مواسم  در ایام پس5  
  مکانهای.  خواهد نمود  را دفن  ایشان  خواهد کرد و موف  را جمع ر ایشاناند، اما مص  رفته هالکت
  ایام7 .کها خواهد بود شو  ایشان  و در منازل  خواهند گرفت  تصرف  را خارها به  ایشان  نقره نفیسه
  حب گردید و صا  احمق نبی.   را خواهند دانست  این رسد و اسرائیل  می  مکافات ایام. آید  می عقوبت
.  بود بان  دیده  من  خدای  از جانب افرایم8 . تو  بغض  و فراوانی  گناه کثرت   سبب  شد، به  دیوانه روح
   ایام مثل9.   است  عداوت  ایشان  خدای در خانه.  شد  انبیا گسترده  طریقهای  صیاد بر تمامی دام

   را مکافات آورد و گناه ایشان ا بیاد می ر  ایشان  عصیان اند؛ پس  رسانیده  نهایت  فساد را به جبعه
  .خواهد داد
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   نوبر انجیر در ابتدای  شما را مثل پدران.   یافتم  انگورها در بیابان  را مثل اسرائیل10  
مانند  ساختند و   نذیره  رسوایی  را برای  بعل فغور رفتند و خویشتن  به اما ایشان.   دیدم موسمش
 قرار   در رحم و  شدن  و حامله زاییدن. پرد  می  مرغ  مثل  افرایم جالل11 . شدند  خود مکروه معشوقه
   که  حدی  به  ساخت اوالد خواهم  را بی  را بپرورانند ایشان و اگر فرزندان12 . نخواهد شد گرفتن
 او را  ه ک  حینی افرایم13.   دور شوم  نیز از ایشان  من ه ک  حینی  بر ایشان وای.  نخواهد ماند انسانی

 خواهد   بیرون  قاتل  خود را برای  پسران  بود، اما افرایم  نیکو مغروس  صور در مرتع ، مثل برگزیدم
  .  بده  ایشان  به  خشک  و پستانهای کننده  سقط ؟ رحم  بدهی چه.   بده  ایشان  بهخداوند  ای14 .آورد

   ایشان پس.   داشتم  نفرت ا از ایشان در آنج  زیرا که  است  در جلجال  ایشان  شرارت تمامی15  
   داشت  نخواهم  را دیگر دوست  راند و ایشان  خود خواهم  از خانه  ایشان  زشت  اعمال  سبب را به
،   گردیده  خشک  ایشان  و ریشه  است  شده  خشک افرایم16. انگیزند  فتنه  ایشان  سروران  جمیع چونکه
 را   ایشان  من خدای17 .  کشت  را خواهم  ایشان  رحم وب مرغ ند نتایجآورند و اگر نیز بزای  نمی میوه
  . خواهند شد ها آواره  امت  در میان  او را نشنیدند؛ پس  خواهد نمود، چونکه ترک

  

 زیاد   میوه هر چه. آورد خود می   برای  میوه  که  مو برومند است اسرائیل10    

 .کند  را نیکوتر بنا می ، تماثیلشود  نیکوتر می  زمینش هر چهسازد و  ها را زیاد می آورد، مذبح می
 را   ایشان  و تماثیل  را خراب  ایشان های شوند و او مذبح  می  مجرم ناآل.   است  پر از نفاق  ایشان دل2

  ؛ پس ترسیم نمیخداوند   از  چونکه  نداریم پادشاه«: گویند  می  الحال زیرا که3 .  خواهد ساخت منهدم
)  باطل ( ، سخنان  و عهدها بسته  خورده  دروغ های  قسم ایشان4»  تواند کرد؟  ما چه  برای پادشاه

  های  گوساله  برای  سامره ساکنان5 .روید  می  زمین  در شیارهای ظل حن  مثل گویند و عدالت می
 لرزند  او می  جالل  جهت  به گیرند و کاهنانش  می  ماتم  آن  برای  قومش ترسند زیرا که  می آون بیت

 خواهند   دشمن  پادشاه  برای  هدیه  جهت  آشور به  را نیز به و آن6 .  است  دور شده  از آن زیرا که
   مثل  سامره پادشاه7.  خود رسوا خواهد شد  از مشورت  خواهد کشید و اسرائیل  خجالت افرایم. برد
 خواهد شد و  باشد ویران  می  اسرائیل  گناه  که ند آون بل و مکانهای8 .شود  نابود می  آب  بر روی کف

 تلها   ما را بپوشانید و به  که  کوهها خواهد گفت  خواهد رویید و به  ایشان های  بر مذبح خار و خس
  . بر ما بیفتید که
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ر  د ارت شر  با فرزندان در آنجا ایستادند و جنگ.  ای  کرده  گناه  جبعه  از ایام  اسرائیل ای9  
   جمع  ضد ایشان ها به  نمود و قوم  خواهم  را تأدیب  ایشان  بخواهم هر گاه10 . نرسید  ایشان  به جبعه

   که  است  شده  آموخته  گوساله و افرایم11 . شوند  خود بسته  دو گناه  به ه ک خواهند شد، هنگامی
   یوغ  بر افرایم  و من دم او گذر کر  نیکوی  بر گردن دارد و من  می  را دوست  خرمن کوفتن

  . خود خواهد کشید  مازو برای یهودا شیار خواهد کرد و یعقوب.  گذارم می
 خود   را برای  ناکاشته  درو نمایید و زمین  رحمت  حسب  بکارید و به  عدالت  خود به برای12  
  شرارت13.  را بباراند ت را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالخداوند   که  است  وقت  بزنید زیرا که خیش

  ت کثر  خود و به  طریق  به  را خوردید، چونکه  دروغ  را درو نمودید و ثمره را شیار کردید و ظلم
   و تمامی  تو خواهد برخاست های  قوم  در میان ای لهذا هنگامه14 . اعتماد نمودید  خویش جباران
 مادر  که کرد   خراب  را در روز جنگ اربیل بیت،   شلمان  که  نهجی  خواهد شد به  خراب هایت قلعه

 خواهد   شما عمل  شما به  شرارت  شدت  سبب  به ئیل  بیت همچنین15 . خرد شدند با فرزندانش
  . خواهد شد  بالکل هالک  اسرائیل  فجر پادشاه  طلوع در وقت. نمود

  

ود را از مصر  و پسر خ  داشتم  بود، او را دوست  طفل  اسرائیل  که هنگامی11    

   بعلیم  دور رفتند و برای  کردند، بیشتر از ایشان  را بیشتر دعوت  ایشان هر قدر که2.  خواندم
   تعلیم  افرایم  را به  رفتن  راه و من3 . بخور سوزانیدند  تراشیده بتهای   جهت  گذرانیدند و به قربانی
   را به ایشان4.  ام  را شفا داده  ایشان  من هتند ک ندانس ، اما ایشان  بازوها برداشتم  و او را به دادم

 را   یوغ  که  بودم  کسانی  مثل  ایشان  جهت  و به  نمودم  جذب  محبت  بندهای  و به  انسان ریسمانهای
، اما   مصر نخواهد برگشت  زمین به5 .  نهادم  ایشان  روی  پیش خوراکدارند و   برمی  ایشان از گردن

   هجوم شمشیر بر شهرهایش6 . ابا کردند  نمودن  از بازگشت ه خواهد شد چونک  ایشان آشور پادشاه
و 7 .  و نابود خواهد ساخت  معدوم ان ایش های  مشورت  سبب  را به بندهایش خواهد آورد و پشت

   دعوت  اعلی  حضرت  را بسوی و هر چند ایشان.  مرتد گردند  از من  شدند که  جازم  من قوم
  .افرازد  را برنمی  خویشتن  کسی د، لکننماین

 تو را  ؟ چگونه  نمایم م تو را تسلی  چگونه  اسرائیل  و ای  کنم  تو را ترک  چگونه  افرایم ای8  
   با هم  من یها  و رقت  شده  منقلب  در اندرونم  من ؟ دل  سازم  صبوئیم  و تو را مثل  نمایم مه اد مثل
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   نخواهم  را هالک  و بار دیگر افرایم  ساخت  نخواهم  خود را جاری خشم  حدت9 .  است  شده مشتعل
  ایشـان10.  آمد  نخواهم  غضب  به ، پس  هستم  تو قدوس  و در میان  نی  وانسان نمود زیرا خدا هستم

 از   نماید فرزندان  غرش  خواهـد نمـود و چون  شیر غرش او مثل.  خواهند نمود  را پیرویخداوند
   آشور لرزان  از زمین  از مصر و مانند کبوتران  مرغان مثل11.  خواهنـد آمـد  لـرزه  به بمغر

  . گردانید  خواهم  ساکن  ایشان های  را در خانه  ایشان گوید که  میخداوند. خواهند آمد
 خدا و با اند و یهودا هنوز با  کرده  مکرها احاطه  به  اسرائیل  دروغها و خاندان  مرا به افرایم12  
  .  ناپایدار است  امین قدوس

  

   و خرابی  روز دروغ تمامی. کند  می  را تعاقب خورد و باد شرقی  باد را می افرایم12    

. شود  می  مصر برده به)   هدیه  جهت به ( بندند و روغن  با آشور عهد می افزاید و ایشان را می
  ، بر وفق  رسانیده  عقوبت  راههایش را برحسب   و یعقوب  است ای  را با یهودا مخاصمهخداوند2

 با خدا   قوتش حین و در   گرفت برادر خود را در رحم او پاشنه3.  او را جزا خواهد داد اعمالش
  ئیل در بیت.  نمود  تضرع ، نزد وی  شده گریـان.  آمد ، غالب  نموده  مجاهده با فرشته4 . نمود مجاهده

   او یهوه  و یادگـاری  لشکرهاسـت ، خـدایخداوند اما5.  نمود  ما تکلم و در آنجـا با او را یافت
دائمـا منتظـر ،   داشتـه  را نگاه  و راستـی  نمـا و رحمـت  خـود بازگشت  خدای اما تو بسوی6 . است

   را دوست باشـد و ظلـم  او می  در دست  فریب  میـزان  که  است او سـوداگری7 .  خـود باش خـدای
   خود تحصیل  را برای  و توانگـری ام  دولتمند شده  که  درستی بـه«: گویـد  می و افرایـم8 .دارد یم

اما 9 ».  نخواهنـد یافت باشـد، در مـن   گنـاه  که ای انصافـی  بی  مـن  کسب  و در تمامـی ام نمـوده
  ها ساکن ر خیمه د  مواسم  ایام  مثل و تو را بار دیگر  تو هستم  خدای یهوه)  تا حال( مصر   از زمین من

  به11 . هـا زدم انبیا مثل  و بواسطـه  و رؤیاهـا افـزودم  نمـودم  انبیا نیـز تکلـم به10 . گردانید خواهم
و .  کردند  گاوها قربانی  گردیدند و در جلجال  و بطالت  گناه  در جلعاد محض  ایشـان  که درستـی
  .باشد  می  زمین  در شیارهای  سنگ های  توده  نیز مثل  ایشان های مذبح

   شبانی  زن  نمود و برای  خدمت  زن  جهت  به  فرار کرد و اسرائیل  ارام  زمین  به و یعقوب12  
.  گردید  محفوظ  نبی  دست  از مصر برآورد و او به  نبی  را بواسطه  اسرائیلخداوندو 13. کرد
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 و عار او   واگذاشت  او را بر سرش  خون  خداوندش  آورد، پس جان هی  به  بسیار تلخی  خشم افرایم14
  . رد نمود را بر وی

  

 نمود؛   مرتفع  را در اسرائیل ، خویشتن  گفت  سخن  لرزه  به  افرایم  که هنگامی13    

  شده   ریخته  خود بتهای افزایند و از نقره  می  گناهان نو اآل2 . شد، بمرد  مجرم  در امر بعل وناما چ
گویند   آنها می باشد و درباره  می  صنعتگران  آنها عمل  همه سازند که  خود می  عقل  موافق و تماثیل

 و مانند   صبح  ابرهای  مثل ، ایشان بنابراین3 .ها را ببوسند گذرانند گوساله می   قربانی  که  اشخاصی که
   از روزن  شود و مانند دود که  پراکنده رمن از خ  که  کاه و مثل. گذرد، هستند  می  بزودی  که شبنمی
  .برآید

  دیگر را  خدای از من و غیر   تو هستم  خدای یهوه)  تا حال( مصر   از زمین اما من4  
.   شناختم  بسیار خشک  در زمین  تو را در بیابان من5 .  نیست ای دهنده  نجات  من سوای و  شناسی نمی

   مرا فراموش  جهت  مغرور گردید و از این  ایشان  سیر شدند، دل  چریدند، سیر شدند و چون چون6
   خواهم  در کمین  سر راه  به  بود و مانند پلنگ  شیر خواهم  مثل  ایشان  برای  من پس7. کردند
   آورد و پرده  خواهم  حمله  باشد، بر ایشان  ربوده  را از وی هایش  بچه  که  خرسی و مثل8 . نشست

 را   صحرا ایشان  خورد و حیوانات  را در آنجا خواهم  شیر ایشان  دریـد و مثل  را خواهـم  ایشان دل
  .خواهند درید

 تا تو را در   تو کجاست  پادشاه ناآل10 .  است ، اما معاونت تو با من دی ش  هالک  اسرائیل ای9  
   من  به  و سروران پادشاه  فتی آنها گ  درباره که) کجایند (  کند و داورانت  معاونت  شهرهایت تمامی
   افرایـم عصیـان12 .  او را برداشتـم  از خشم خویـش و  تو دادم  به از غضب خود، پادشاهی11 ؟ بده

   آمده زایـد بر وی  می  که  زنـی  مثـل  زه دردهای13 .  است  گردیده  او مخزون و گناه   شـده بستـه
  .ایستد  نمی  تولد فرزندان ، در جای زیـرا در وقتش   نادانشمنـد است  و او پسـری اسـت

   خواهم  نجات  را از مـوت  داد و ایشـان  خواهم  فدیه  هاویه  را از دست  ایشـان مـن14  
  از چشمـان  ؟ پشیمانـی  تـو کجـا اسـت  هالکـت  هاویه  و ای  تو کجاست  ضربات  موت ای. بخشید

وزد و بـاد   می  ثمـر آورد، امـا بـاد شرقـی  برادرانش  در میان اگر چه15 .  است  مستور شده من
  خشکد و او گنج تمامی  می اش گردد و چشمه  می  او خشـک آیـد و منبــع  برمی  از بیابـانخداوند
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 خود   خـدای  خود خواهد شد، زیرا به  گناه  متحمل سامره16 .نمایـد  می  را تاراج  وی فیسـهاسبـاب ن
   شکم  ایشان  حامله  خرد و زنان  ایشان  شمشیر خواهند افتاد و اطفال  به ایشان.   است انگیخته  فتنه

  . خواهند شد دریده
  

 خود   گناه  سبب  به نما زیرا  خود بازگشت  خدای  یهوه  بسوی  اسرائیل ای14    

 را عفو   گناه تمامی«:  گویید نمایید و او را  بازگشتخداوند  ، بسوی  گرفته با خود سخنان2 . ای لغزیده
آشور ما را 3.  نمود  را ادا خواهیم  خویش  لبهای های  گوساله  فرما، پس  مقبول  لطف فرما و ما را به

   گفت  خود نخواهیم  دستهای  عمل  شد و بار دیگر به  سوار نخواهیم  نخواهد داد و بر اسبان نجات
  ».یابند  می  رحمت یتیمان از تو   ما هستید چونکه  شما خدایان که

   از ایشان  من شم زیرا خ  داشت  خواهم  را مجانا دوست ، ایشان  را شفا داده ارتداد ایشان4  
   خواهد کرد و مثل  بود و او مانند سوسنها گل  خواهم  شبنم  مثل  اسرائیل برای5 .  است برگشته
و    زیتون  درخت  او مثل ، زیبایی نتشر شده م هایش شاخه6 . خود را خواهد دوانید های  ریشه لبنان

 خواهند   زیست  گندم باشند، مثل  می  ساکن اش  زیر سایه  که آنانی7 . خواهد بود  مانند لبنان عطرش
:   خواهد گفت افرایم8 . خواهد بود  لبنان  شراب او مثلانتشار .  خواهند آورد کرد و مانند موها گل
 صنوبر تر و   مثل من.   داشت ، منظور خواهم  کرده  او را اجابت ؟ و من است کار  مرا دیگر با بتها چه

   که  چیزها را بفهمد و فهیمی  این  که  مرد حکیم کیست9 .شود  می  یافت  تو از من میوه.  باشم  می تازه
 اما نمایند،  می  در آنها سلوک  و عادالن  است  مستقیمخداوند  های آنها را بداند؟ زیرا طریق

  .خورند  می  در آنها لغزش خطاکاران
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 Joel-  نبی  یوئیل کتاب
   استحدودا قرن نهم قبل از میالد نوشته شده ونویسنده کتاب یوئیل می باشد 

  بسیاری از محققین می گویند نویسنده نامعلوم و آخر قرن ششم قبل از میالد نوشته شده است
  

  و ای!  را بشنوید  این  مشایخ ای2.  شد  نازل یل فتوئ  بن  بر یوئیل  کهخداوند  کالم1    

   شده  شما واقع  پدران  شما یا در ایام  در ایام  این آیا مثل!  گیرید  را گوش  این  زمین  ساکنان جمیع
 بعد   طبقه  به  ایشان  و پسران  خویش  پسران  شما به  خود و پسران  پسران  به شما از این3؟  است

  خورد و آنچه  می  ماند، لنبه  باقی  از ملخ خورد و آنچه  می  ماند، ملخ  از سن باقی نچهآ4. خبر بدهید
   به  میگساران  همه  کنید و ای ، گریه  بیدار شده  مستان ای5 .خورد  می  ماند، سوس  باقی بهاز لن
 و   قوی  امتی  کهزیرا6 .  است  شده  شما منقطع  از دهان  نمایید زیرا که  عصیر انگور ولوله جهت

   ایشان  و اضراس  شیر است  دندانهای  ایشان دندانهای. آورند  می  هجوم  من  زمین بیشمار به
،   آنها را بالکل کنده  و پوست  کرده  مرا خراب  و انجیرهای  مرا ویران تاکستان7.   هژبر است اضراس
 خود   شوهر جوانی  برای  که  دختری مثل8 .  است  آنها سفید شده های  شاخهاند و  انداخته بیرون
.   است  شده  منقطعخداوند   از خانه  ریختنی  و هدیه  آردی هدیه9 . بگیر پوشد، ماتم  می پالس

گیرد زیرا   می  ماتم  و زمین  شده صحرا خشک10 .گیرند  می  هستند ماتمخداوند   خدام  که کاهنانی
  .  است  شده  ضایع  و روغن  گردیده  خشک  و شیره  شده  تلف گندم

  ا محصول و جو زیر  گندم  جهت  نمایید، به  ولوله  باغبانان  شوید، و ای  خجل  فالحان ای11  
   درختان  و همه ؛ انار و خرما و سیب  شده  و انجیرها ضایع موها خشک12.   است  شده  تلف زمین

  .  است  شده  رفع آدم  از بنی ، زیرا خوشی  گردیده صحرا خشک
   کنید و ای  ولوله  مذبح  خادمان  نمایید و ای گری ، نوحه  در بر کرده  پالس  کاهنان ای13  
 از   ریختنی  و هدیه  آردی  هدیه  را بسر برید، زیرا که  شب ، در پالس  شده  داخل  من  خدای خادمان

  مشایخ!  را ندا کنید  مقدس و محفل نمایید   را تعیین روزه14 .  است  شده  شما باز داشته خدای  خانه
 بر  وای15 . نمایید تضرع خداوند، نزد   نموده  خود جمع  خدای  یهوه  خانه  را به  زمین  ساکنان و تمامی

 در  آیا مأکوالت16 .آید  می  از قادر مطلق  هالکتی  و مثل  است  نزدیکخداوند  روز زیرا روز آن

 فصل یکم/  یوئیل نبی کتاب



1287 

مخزنها . ها زیر کلوخها پوسید دانه17  ما؟  خدای  از خانه انیر و شادم نشد و سرو نظر ما منقطع
   گاوان های کنند و رمه  می  قدر ناله  چه بهایم18.  گردید  تلف  شد زیرا گندم  و انبارها خراب ویران

  .اند  شده  گوسفند نیز تلف های ه ندارند و گل  مرتعی  احوالند، چونکه شوریده
   و شعله  صحرا را سوزانیده های  مرتع  آتش  زیرا که نمایم  می نزد تو تضرعخداوند   ای19  

   آب  جویهای کهزنند زیرا   می  تو صیحه  صحرا بسوی بهایم20 .  است  صحرا را افروخته درختان  همه
  .  است  صحرا را سوزانیده  مرتعهای و آتش  شده خشک

  

   ساکنان تمامی! بلند کنید صدا   من  مقدس  کرنا بنوازید و در کوه در صهیون2    

، روز ابرها و ظلمت  و ظلمت روز تاریکی2 .  است آید و نزدیک  میخداوند بلرزند زیرا روز  زمین
 تا   و بعد از این  نبوده  از ازل  مانند آن  که  و قوی  عظیم امتی!  بر کوهها  فجر منبسط  مثل غلیظ
   شعله  ایشان سوزاند و در عقب  می  آتش  ایشان  روی پیش3 . بسیار نخواهد بود لها و دهرهایسا

 و نیز  ، بیابان بایر است  و در عقب ایشان  عدن  باغ  مثل ، زمین  ایشان  روی پیش. گردد  می ملتهب
   سواران  و مانند اسب  است  منظر اسبان  مثل منظر ایشان4 .یابد  نمی  رهایی  احدی ز ایشانا

   کاه  که  آتش  شعله  صدای کنند؛ مثل  و خیز می  کوهها جست ها بر قله ه اراب  صدای مثل5 .تازند می
ها   قوم از حضور ایشان6 .باشند   بسته  صف  جنگ  برای  که  عظیمی سوزاند؛ مانند امت را می

 بر حصارها   جنگی  مردان دوند، مثل  می  جباران مثل7 .شود  می پریده  رویها رنگ تمامی. لرزند می
  بر یکدیگر ازدحام8 .کنند  نمی  خود را تبدیل ریقهایآیند و ط  خود می  راه  به یند و هر کدامآ برمی
 خود را  های رند و صفآو  می ها هجوم  حربه از میان. خرامد  خود می  راه  به کنند، زیرا هرکس نمی
 از  دان دز مثل. دآین ها برمی  خانه دوند، به  حصارها می  روی جهند، به بر شهر می9 .شکنند نمی

   و ماه شود؛ آفتاب  می  و آسمانها مرتعش  متزلزل  زمین از حضور ایشان10 .شوند  می ها داخل پنجره
   لشکر خویش  آواز خود را پیشخداوندو 11. دارند  را باز می  نور خویش شوند و ستارگان  می سیاه

زیرا .  آورد، قدیر است  خود را بجا می سخن   و آنکه  است  او بسیار عظیم کند، زیرا اردوی بلند می
  . باشد  را داشته  آن  طاقت  که  و کیست  است  مهیب نهایت  و بی  عظیمخداوندروز 

   بازگشت  من  بسوی  و ماتم  و گریه  و با روزه  دل گوید با تمامی  میخداوند  ن اآل و لکن12  
 نمایید زیرا   خود بازگشت  خدای  یهوه  را، و به  خویش  رخت  کنید نه  خود را چاک و دل13. نمایید
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  داند که  می که14 .شود  می  و از بال پشیمان احسان و کثیر  و دیرخشم  است  و رحیم  او رئوف که
   ریختنی  و هدیه  آردی  هدیه  واگذارد، یعنی  خود برکتی  شود و در عقب شاید برگردد و پشیمان

.  را ندا کنید  مقدس ، محفل  کرده  را تعیین  کرنا بنوازید و روزه ر صهیوند15 . شما  خدای  یهوه برای
.  آورید  را فراهم  و شیرخوارگان  و کودکان  نمایید، پیران  را تقدیس  کنید، جماعت  را جمع قوم16

ر  هستند دخداوند   خدام  که کاهنانی17 . آیند  بیرون  خویش  از حجله وس خود و عر داماد از حجره
   خویش  فرما و میراث  شفقت  خویش  بر قومخداوند  ای«:  کنند و بگویند  گریه  و مذبح  رواق میان
   خدای  قومها بگویند که چرا در میان.  نمایند  حکمرانی ها بر ایشان  عار مسپار، مبادا امت را به
  »؟  کجا است ایشان

.  خواهد نمود  شفقت  خویش  و بر قوم خواهد آمد  غیرت  خود به  زمین  برایخداوند  پس18  
 شما   را برای  و روغن  و شیره  گندم  من اینک«:  ، خواهد گفت  نموده  خود را اجابت  قومخداوندو 19
و لشکر 20 .  ساخت ها عار نخواهم  امت میان تا از آنها سیر شوید و شما را بار دیگر در  فرستم می

 و   شرقی  بر دریای  آن  مقدمه  راند که  خواهم  ویران  خشک مین ز ، به  را از شما دور کرده شمالی
 برخواهد آمد زیرا   بلند خواهد شد و عفونتش  بدش  خواهد بود و بوی  غربی  بر دریای اش ساقه

  ».  است  کرده  عظیم کارهای
   بهایم ای22 .  است  کرده  عظیم  کارهای یهوه بنما زیرا  وجد و شادی!   مترس  زمین ای21  

   خود را آورد و انجیر و مو قوت  سبز شد و درختان میوه  بیابان های  مرتع صحرا مترسید زیرا که
   باران  نمایید، زیرا که  وجد و شادی  خویش  خدای  در یهوه  صهیون  پسران ای23.  را دادند خویش
 .  است  شما بارانیده  برای  وقترا در و آخر   اول  و باران  است  شما داده  به اش  اندازه  را به اولین

  و سالهایی25.  لبریز خواهد گردید  و روغن ها از شیره  پر خواهد شد و معصره  از گندم  خرمن پس24
 شما رد   خوردند به  بودم  بر شما فرستاده  که  من  لشکر عظیم  و سن یعنی  و لنبه و سوس  ملخ را که
 شما   برای  خود را که  خدای  یهوه ، سیر خواهید شد و اسم ورده بسیار خ و غذای26 . نمود خواهم
و 27 . نخواهند شد  ابد خجل  تا به من   خواهید خواند و قوم ، تسبیح  است  کرده  عجیب کارهای

 و   نیست  و دیگری  شما هستم  خدای  یهوه  و من باشم  می  اسرائیل  در میان  من  که خواهید دانست
  .باد نخواهند شد تا ابداآل  خجل  من قوم

   شما نبوت  و دختران  و پسران  ریخت  بشر خواهم  خود را بر همه  روح و بعد از آن28  
 خود را بر   روح  ایام و در آن29 . شما رؤیاها خواهند دید  جوانان شما و خواهند نمود و پیران

 فصل دوم/  یوئیل نبی کتاب
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 و  مان دود در آس  و ستونهای  و آتش  را از خون و آیات30 .  ریخت  نیز خواهم  و کنیزان انغالم
   از ظهور یوم پیش خواهند شد،   مبدل  خون  به  و ماه  تاریکی  به آفتاب31 .  ساخت  ظاهر خواهم زمین
   یابد زیرا در کوه  را بخواند نجاتخداوند   نام  خواهد شد هر که و واقع32 .خداوند   و مهیب عظیم

   آنانی ماندگان  باقی  خواهد بود و در میان ، بقیتی  است  گفتهخداوند  ، چنانکه  و در اورشلیم صهیون
  .  است  را خوانده ایشانخداوند   که
  

 را   اورشلیم اسیری یهودا و  چون  زمان  و در آن  ایام  در آن زیرا اینک3    

 آورد و در   خواهم فرود  یهوشافاط  وادی ، به  کرده ها را جمع  امت  جمیع آنگاه2 ،  باشم برگردانیده
 را در   ایشان  نمود زیرا که  خواهم  محاکمه  اسرائیل  خویش  خود و میراث  قوم  درباره آنجا با ایشان

 در   و پسری  انداخته  قرعه  من و بر قوم3 .اند  نموده  مرا تقسیم  و زمین  ساخته ها پراکنده  امت میان
 و   صور و صیدون  ای و حال4 .اند تا بنوشند فروخته   شراب به   و دختری  داده ای  فاحشه عوض
   من رسانید؟ و اگر به  جزا می  من ؟ آیا شما به است  کار  چه ، شما را با من  دیار فلسطینیان تمامی

 و   نقره چونکه5 . نمود  سر شما رد خواهم تر به م تما  هر چه  شما را بزودی  جزای جزا برسانید من
   یهودا و پسران و پسران6 . خود درآوردید های  هیکل  را به، آنها  مرا گرفته ای زیب طال و نفایس

 را   ایشان  من اینک7 . دور کنید حدود ایشان را از   فروختید تا ایشان  یونانیان  پسران  را به اورشلیم
   سر شما خواهم را به شما   برانگیزانید و اعمال  فروختید، خواهم  آن  را به  ایشان  که از مکانی
   سبائیان  را به  تا ایشان  فروخت یهودا خواهم  بنی  دست  شما را به  و دختران و پسران8 .برگردانید

  .  است  را گفته  اینخداوندباشند، بفروشند زیرا   بعید می  امتی که
  دان مر تمامی.  را برانگیزانید  بینید و جباران  جنگ تدارک. ها ندا کنید  امت  را در میان این9  
ها   نیزه  را برای  خویش های  شمشیرها و اره  خود را برای گاوآهنهای10 .، برآیند  شده  نزدیک جنگی

  یید و از هر طرفها بشتابید و بیا  امت  همه ای11 .  هستم  قوی من:  بگوید رد ضعیفخرد کنید و م
   وادی  شوند و به ها برانگیخته امت12 !ر آنجا فرود آو  خود را به اعان شجخداوند  ای!  شوید جمع

 هستند   آن اطراف   به  که هایی  امت  تا بر همه  نشست  در آنجا خواهم  من  برآیند زیرا که یهوشافاط
   کنید زیرا که بیایید پایمال.   است  رسیده  حاصل  آورید زیرا که  را پیش داس13 .  نمایم داوری
جماعتها، 14.   است  شما عظیم  شرارت  چونکه  است  لبریز گردیده و چرخشتها ها پر شده معصره
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شوند   می  سیاه  و ماه آفتاب15 .  است  قضا نزدیک  در وادیخداوندزیرا روز !  قضا جماعتها در وادی
  زند و آواز خود را از اورشلیم  می  نعره  از صهیونخداوندو 16. دارند  خود را بازمی  تابش گانو ستار
  اسرائیل  خود و مالذ بنی  قوم  ملجایخداوندشود، اما   می  متزلزل  و زمین کند و آسمان  میبلند

  .خواهد بود
   ساکن  صهیون  خویش  مقدس  شما در کوه  خدای  یهوه  من  که  خواهید دانست پس17  

 روز  و در آن18 . عبور نخواهند نمود  دیگر از آن  خواهد بود و بیگانگان  مقدس  و اورشلیم باشم می
   یهودا به  وادیهای  خواهد شد و تمامی  شیر جاری کوهها عصیر انگور را خواهند چکانید و کوهها به

 خواهد   را سیراب  شطیم ی، واد  آمده  بیرونخداوند   از خانه ای  خواهد گردید و چشمه  جاری آب
 بر   که  ظلمی  سبب  خواهد گردید، به ل بایر مبد  بیابان  به  خواهد شد و ادوم مصر ویران19 . ساخت

 خواهد  باد مسکونو یهودا تا ابداآل20.  ریختند ایشان   را در زمین گناهان  بی یهودا نمودند و خون بنی
  ، طاهر خواهم  بودم  طاهر نساخته  را که  ایشان و خونریزی21.  بسیار  تا دهرهای شد و اورشلیم

  . خواهد شد  ساکن  در صهیون  و یهوه ساخت
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 Amos-  نبی  عاموس کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده750خود کتاب عاموس را نویسنده می داند و حدودا سال 

  

   یهودا و ایام  عزیا، پادشاه  بود و آنها را در ایام  تقوع  از شبانان  که  عاموس کلمات1    

 از خداوند :  گفت پس2 . دید  اسرائیل  درباره از زلزله  ل قب  در سال  اسرائیل ، پادشاه  یوآش  بن یربعام
  گیرند و قله  می  ماتم  شبانان های کند و مرتع  بلند می زند و آواز خود را از اورشلیم  می  نعره صهیون

  .گردد  می کرمل خشک
دانید  برگر  را نخواهم ، عقوبتش  و چهار تقصیرِ دمشق  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند3  
 فرستاد تا   خواهم  حزائیل  در خاندان  آتش پس4 . کوفتند  آهنین  چومهای د را به جلعا زیرا که
   آون  را از همواری  و ساکنان  شکست  را خواهم  دمشق بندهای و پشت5 .وزاند بنهدد را بس قصرهای
   قیر به  به  ارام  قوم گوید که میخداوند  و   ساخت  خواهم  منقطع عدن   عصا را از بیت و صاحب
  .  خواهند رفت اسیری
 برگردانید   را نخواهم ، عقوبتش  و چهار تقصیرِ غزه  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند6  
   به  آتش پس7 . نمایند  تسلیم  ادوم  را به ان بردند تا ایش  اسیری به)  را قوم (  تمامی زیرا که

 عصا را   را از اشدود و صاحب و ساکنان8 . را بسوزاند  قصرهایش فرستاد تا  خواهم  غزه حصارهای
  گوید که  می  آورد و خداوند یهوه  فرود خواهم  عقرون  خود را به ، دست  ساخته  منقطع از اشقلون

  . خواهند شد  هالک  فلسطینیان ماندگان باقی
 برگردانید   را نخواهم ش و چهار تقصیرِ صور، عقوبت  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند9  
 یاد   را به  نمودند و عهد برادران  تسلیم  ادوم  را به ، ایشان  برده  اسیری به)  را قوم (  تمامی زیرا که
  . را بسوزاند  فرستاد تا قصرهایش  صور خواهم  بر حصارهای  آتش پس10. نیاوردند
 برگردانید   را نخواهم ، عقوبتش دوم ا و چهار تقصیر  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند11  
   او پیوسته  و خشم  ساخت  را تباه  خویش  نمود و رحمهای  شمشیر تعاقب  برادر خود را به زیرا که

   فرستاد تا قصرهای  خواهم ان بر تیم  آتش پس12 . داشت  می  خود را دایما نگاه بدرید و غض می
  . را بسوزاند رهبص

 فصل یکم/ وس نبی  عامکتاب
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   را نخواهم ، عقوبتش عمون  بنی و چهار تقصیر  سه  سبب به: ویدگ  می  چنینخداوند13  
  پس14.  گردانند  را وسیع ا حدود خویش کردند ت  پاره  جلعاد را شکم  حامله  زنان برگردانید زیرا که

 و با   در روز جنگ  عظیمی  را با صدای  تا قصرهایش  ساخت  خواهم  مشتعل  ربه  در حصارهای آتش
 او و   خواهد رفت  اسیری  به  ایشان  پادشاه گوید که میخداوند و 15 . بسوزاند در روز طوفان  تندبادی

  . جمیعا سرورانش
  

   را نخواهم ، عقوبتش  موآبچهار تقصیر  و  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند2    

 تا  فرستم  می وآب بر م  آتش پس2 . پختند  را آهک م ادو  پادشاه  استخوانهای برگردانید زیرا که
خداوند و  3 . کرِنا خواهد مرد  و صدای  خروش و  با هنگامه  را بسوزاند و موآب  قریوت قصرهای

  .  کشت  خواهم  را با وی  سرورانش  و همه  ساخت  خواهم  منقطع  داور را از میانش گوید که می
 برگردانید   را نخواهم بتش یهودا، عقور و چهار تقصی  سه  سبب به: گوید  می  چنینخداوند4  
   پدرانشان  که  ایشان  نداشتند و دروغهای  او را نگاه ، فرایض  نموده  را ترکخداوند   شریعت زیرا که

   اورشلیم  فرستاد تا قصرهای  بر یهودا خواهم  آتش پس5 . کرد  را گمراه  نمودند ایشان یآنها را پیرو
  .را بسوزاند

 برگردانید   را نخواهم ، عقوبتش  اسرائیلر و چهار تقصی  سه  سبب  به:گوید  می  چنینخداوند6  
 بر سر   که  غبار زمین و به7 . فروختند  نعلین  زوج  را به ین و مسک  نقره  را به  مرد عادل زیرا که
 دختر   یک سازند و پسر و پدر به  می  را منحرف  حلیمان  دارند و راه ، حرص  است مسکینان
  گیرند، نزد هر مذبح  گرو می  که و بر رختی8 .کنند  می حرمت  مرا بی  قدوس سم ا، درآمده

  .نوشند  خود می  خدای  را در خانه شدگان  جریمه خوابند و شراب می
   بلوط  مثل  مانند قد سرو آزاد بود و ایشان  ایشان  قامت  را که  اموریان  من  آنکه و حال9  

 را از  یشان ا های  را از باال و ریشه  ایشان  و میوه  ساختم  هالک یشان ا  روی تنومند بودند، پیش
 تا   دادم  گردش  در بیابان  سال ، چهل  مصر برآورده  شما را از زمین و من10 .  نمودم  تلف پایین
ا  شما ر  از جوانان  شما را انبیا و بعضی  از پسران و بعضی11 . آورید  تصرف  را به ریان امو زمین
  ها را شراب اما شما نذیره12 ؟  نیست  آیا چنین اسرائیل  بنی ای: گوید  میخداوند.   قرار دادم نذیره

  . مکنید  نبوت ، گفتید که  نموده نوشانیدید و انبیا را نهی

 مفصل دو/  عاموس نبی کتاب
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   گذارده ها پر باشد، تنگ  از بافه  که ای  ارابه  گذارد چنانکه  خواهم  شما را تنگ  من اینک13  
 نخواهد آمد و   غالب  خویش  توانایی  خواهد شد و تنومند به  تندرو فوت و مفر برای14 .شود می

و تیرانداز نخواهد ایستاد و تیزپا خود را نخواهد رهانید و 15 . خود را نخواهد رهانید نجبار جا
   آن در  جباران ترین  شجاع گوید که میخداوند و 16.  نخواهد داد  خود را خالصی جانسوار  اسب

  .  خواهند گریخت روز عریان
  

 ضد   و به اسرائیل  بنی  ضد شما ای  را به  آنخداوند   را بشنوید که  کالم این3    

  :  است  و گفته  نموده ، تنطق  آوردم  مصر بیرون  از زمین  که  خاندانی تمامی
 شما را بر شما  نا گناه  تمام  عقوبت  پس  شناختم  زمین  قبایل  از تمامی  شما را فقط من2  
   غرش  باشند؟ آیا شیر در جنگل  شده  متفق روند جز آنکه  می  راه آیا دو نفر با هم3 . رسانید خواهم

   که د حینیده  می اش  آواز خود را از بیشه  باشد؟ آیا شیر ژیان  شکار نداشته  که کند حینی می
   از زمین  او نباشد؟ آیا دام  برای  تله  که د، جاییافت  می  زمین  دام  به آیا مرغ4  باشد؟  نگرفته چیزی

  نترسند؟ شود و خلق  می ر نواختهنا در شهآیا کر5  باشد؟  نگرفته ی چیز  که شود، حینی  می برداشته
کند جز   نمی  کاری زیرا خداوند یهوه7 باشد؟   را نفرموده  آنخداوندآیا بال بر شهر وارد بیاید و 6

   که ؛ کیست  است  کرده شیر غرش8. سازد  می  خود انبیا مکشوف  بندگان را به   سر خویش اینکه
   ننماید؟  نبوت  که ؛ کیست  است  نموده  تکلم نترسد؟ خداوند یهوه

   جمع  سامره  مصر ندا کنید و بگویید بر کوههای  زمین  اشدود و بر قصرهای بر قصرهای9  
   شده  واقع  ظلمها در میانش  و چه  آن  در وسط  عظیم های  هنگامه  چه  نمایید که شوید و مالحظه

نند، ک  می  خود ذخیره  را در قصرهای  و غارت  ظلم  که آنانی: گوید  میخداوندزیرا 10.  است
   زمین  هر طرف  به دشمن: گوید  می  چنین  خداوند یهوه بنابراین11 .دانند  را نمی کرداری راست

  . خواهد شد  تاراج  زیر خواهد آورد و قصرهایت  از تو به تو را خواهد بود و قوت
کند،   شیر رها می  را از دهان  گوش  یا نرمه  دو ساق  شبان چنانکه: گوید  می  چنینخداوند12  
 خواهند   ساکنند رهایی شی در فرا  و در دمشق  بستری  در گوشه  در سامره  که اسرائیل  بنی همچنان
زیرا 14 . دهید  شهادت  یعقوب  خاندان بهبشنوید و : گوید  لشکرها می  خدای هخداوند یهو13 . یافت

 مفصل سو/  عاموس نبی کتاب
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   خواهم  نیز عقوبت ئیل  بیت های ، بر مذبح  رسانم  وی  را به  اسرائیل  تقصیرهای  عقوبت  که در روزی
  . خواهد افتاد  زمین ، به  شده  قطع  مذبح رسانید و شاخهای

  های  کرد و خانه  خواهم  خراب  تابستانی  را با خانه  زمستانی  خانه گوید که  میخداوندو 15  
  . خواهد گردید  منهدم  عظیم های  خواهد شد و خانه  تلف عاج

  

،   نموده  ظلم باشید و بر مسکینان می   سامره  بر کوههای  که  باشان  گاوان ای4    

!  را بشنوید  کالم ، این بنوشیمورید تا گویید بیا  می  ایشان  آقایان کنید و به  می  را ستم فقیران
 شما را با غلها  آید که  بر شما می  ایامی  اینک  که  است  خورده  خود قسم  قدوسیت  به خداوند یهوه2

 از شما از   هر یک گوید که میخداوند و 3 .  ماهی  شما را با قالبهای دگانمان خواهند کشید و باقی
  . خواهید شد  افکنده مون هر  و شما به  خواهد رفت  بیرون خود  روبروی شکافهای
 را زیاد کنید و هر بامداد  ، عصیان  آمده  جلجال  بوزرید و به  بیایید و عصیان ئیل   بیت به4  
   تشکر با خمیرمایه های و قربانی5 . خود را  روز عشرهای ید و هر سه خود را بیاور های قربانی

!   شما است  پسندیده  همین اسرائیل  بنی  نمایید زیرا ای ، اعالن  ندا کرده را  تبرعی بگذرانید و هدایای
 را در   نان  شما و احتیاج  شهرهای  را در جمیع  دندان  نیز نظافت و من6 .  است  این  خداوند یهوه قول

  . ننمودید  بازگشت  من گوید بسوی  میخداوندمعهذا .   شما دادم  شما به  مکانهای جمیع
 شهر   و بر یک  نمودم  را از شما منع  بود، باران  تا درو مانده  ماه  سه  که  نیز حینی و من7  
   خشک  نیافت  باران دیگر که   آمد و قطعه  باران  قطعه  و بر یک  و بر شهر دیگر نبارانیدم بارانیدم

 نگشتند  دند، اما سیراب ش واره آ  آب  نوشیدن  شهر برای  یک  شهر بسوی  دو یا سه  اهل پس8 .شد
 و   مبتال ساختم  و یرقان  باد سموم و شما را به9. مودید نن  بازگشت  من  بسوی گوید که میخداوند  و

  گوید بسوی  میخداوندمعهذا .  شما را خورد  از باغها و تاکستانها و انجیرها و زیتونهای ملخ بسیاری
   شمشیر کشتم  شما را به  و جوانان صر بر شما فرستادم م  رسم و وبا را به10 . ننمودید  بازگشت من

  گوید بسوی  میخداوندمعهذا .  شما برآمد  بینی  شما به  اردوهای  شما را بردند و عفونت و اسبان
   ساخت  و عموره را واژگون  خدا سدوم  که  نهجی  از شما را به و بعضی11 . ننمودید  بازگشت من

  گوید بسوی  میخداوندمعهذا .  شود بودید  گرفته  آتش  از میان  که  مشعلی و مانند  نمودم سرنگون
  . ننمودید  بازگشت من
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   اینطور با تو عمل  به  نمود و چونکه  خواهم  اینطور با تو عمل  به  اسرائیل  ای بنابراین12  
  زیرا اینک13.   نمایی  خود مالقات ا با خدای را مهیا ساز ت  خویشتن  اسرائیل  ای  نمود، پس خواهم

دهد و فجر   می  اطالع  خودش  را از فکرهای  و انسان  است  و باد را آفریده  کوهها را ساخته  که آن
  .باشد  او می  لشکرها اسم  خدای خرامد، یهوه  می  زمین سازد و بر بلندیهای  می  مبدل  تاریکی را به

  

دختر 2.  بشنوید خوانم  بر شما می رثیهم  برای   را که  کالم  این  اسرائیل  خاندان ای5    

   نیست احدی، و   شده  خود انداخته بر زمین.   و دیگر نخواهد برخاست  است  افتاده  اسرائیل باکره
، صد نفر را   رفت  با هزار نفر بیرون  که شهری: گوید  می  چنین زیرا خداوند یهوه3 . او را برخیزاند که

   نفر را باقی ، ده  رفت  با صد نفر بیرون  که  و شهری  خواهد داشت  باقی یل اسرائ  خاندان برای
اما 5.  بمانید مرا بطلبید و زنده: گوید  می  چنین  اسرائیل  خاندان  بهخداوندزیرا 4 . خواهد داشت

  اسیری   به  البته  مروید، زیرا جلجال  بئرشبع  مشوید و به  داخل  جلجال  را مطلبید و به ئیل بیت
 در   آتش  مانید، مبادا او مثل  را بطلبید و زندهخداوند6.  خواهد شد  نیست ئیل  و بیت خواهد رفت

  . کند  را خاموش  آن  نباشد که ئیل  در بیت ، بسوزاند و کسی  شده  افروخته  یوسف خاندان
   که آن8اندازید،   می ن زمی  را به دالتسازید و ع  می  مبدل  افسنتین  را به  انصاف  شما که ای7  

 گردانید و   تاریک  شب  و روز را مثل  ساخت  مبـدل  مـوت  سایه ثریا و جبار را آفرید و فجر را به
 را بر   خرابی آنکه9باشد؛   او می  اسم ، یهوه  ریخت  زمین ، آنها را بر روی  دریا را خوانده آبهای

   حکم  در محکمه  که  از آنانی ایشان10 آید؛ ها وارد می  بر قلعه  خرابی رساند چنانکه  می زورآوران
 کردید   را پایمال  مسکینان  چونکه بنابراین11 .دارند  می  را مکروه  راستگویان دارند و کنند، نفرت می

   بنا خواهید نمود اما در آنها ساکن  تراشیده ها را از سنگهای  گرفتید، خانه  از ایشان  گندم و هدایای
 . آنها را نخواهید نوشید  شراب ن خواهید نمود و لیک  دلپسند غرس هید شد و تاکستانهاینخوا

  باشد، زیرا عادالن  می  عظیم  شما را که  و گناهان  بسیار است  که دانم  شما را می زیرا تقصیرهای12
  .سازید  می حرف من  ایشان  از حق  را در محکمه گیرید و فقیران  می آورید و رشوه  می  تنگ را به

.  بد خواهد بود  زمان  خواهد ماند زیرا که  خاموش  زمان  باشد در آن  عاقل لهذا هر که13  
ما خواهد  لشکرها با ش  خدای  یهوه  منوال  بمانید و بدین  را تا زنده  بدی  را بطلبید و نه نیکویی14
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   را در محکمه  دارید و انصاف دوست را   کنید و نیکویی  نفرت از بدی15 .گویید  می بود، چنانکه
  . نماید  رحمت  یوسف  لشکرها بر بقیه  خدای  یهوه  نمایید، شاید که ثابت

 خواهد  گری  چهارسوها نوحه در همه: گوید  می  لشکرها چنین  خدای ، خداوند یهوه بنابراین16  
  خوانی  مرثیه  را که  و آنانی اتم م  را برای  و فالحان  خواهند گفت  وای ها وای  کوچه بود و در همه

 خواهد بود، زیرا  گری  تاکستانها نوحه و در همه17 . خواهند خواند گری  نوحه ، برایاند  شده آموخته
 خداوند روز   مشتاق  بر شما که وای18 . کرد  تو عبور خواهم  در میان ن م گوید که  میخداوند

   از شیری  که  کسی مثل19 !  روشنایی  و نه د بود؟ تاریکیه خوا  شما چه  برایخداوندروز . باشید می
 دیوار بنهد و  خود را بر ، دست  شده  داخل  خانه  به  که  بدو برخورد، یا کسی فرار کند و خرسی

   در آن  که  غلیظی  و ظلمت  روشنایی  نخواهد بود و نه تاریکیخداوند آیا روز 20 . او را بگزد ماری
   نباشد؟  درخشندگی هیچ

   شما را استشمام س مقد های محفل) عطر( و   دارم  و کراهت  شما نفرت  از عیدهای من21  
 را   بگذرانید، آن  من  خود را برای  آردی  و هدایای  سوختنی های  قربانی و اگر چه22 . کرد نخواهم
   سرودهای آهنگ23.  ت داش  شما را منظور نخواهم ی پرواریها  سالمتی  کرد و ذبایح  نخواهم قبول

   و عدالت  آب  مثل و انصاف24.  کرد  نخواهم  تو را گوش بطهای بر  زیرا نغمه  دور کن خود را از من
   چهل  مدت  من ها و هدایا برای  آیا شما قربانی  اسرائیل  خاندان ای25.  بشود  جاری مانند نهر دایمی

   خدایان  و کوکب  خویش  اصنام  خود و تمثال  ملکوم ه خیم  بلکه نی26 گذرانیدید؟   در بیابان سال
 لشکرها   او خدای  نام  که  یهوه پس27 . بودید برداشتید  ساخته  خویشتن  جهت  به خود را که

  .  ساخت  خواهم  وطن  جالی  دمشق  طرف  آن  شما را به  من فرماید که باشد، می می
  

   هستند که  مطمئن  سامره کوهستان  و در  ایمن  در صهیون  که  بر آنانی وای6    

   عبور کنید و مالحظه  کلْنه به2 .باشند  نزد آنها آمدند، می ائیل اسر  خاندان  که  اولی های  امت نقبای
   ممالک  فرود آیید؛ آیا آنها از این  جت فلسطینیان  بروید و به  بزرگ  حمات نمایید و از آنجا به

   مسند ظلمکنید و  روز بال را دور می شما که3  از حدود شما بزرگتر؟ یشانحدود ا یا  نیکوتر است
 و  ها را از گله شوید و بره خوابید و بر بسترها دراز می  می  عاج  بر تختهای که4 .آورید  می را نزدیک
 داود  ا مثل ر  موسیقی سرایید و آالت  می  بربط  با نغمه که5. خورید ها می  حظیره ها را از میان گوساله
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   عطریات  بهترین  را به نوشید و خویشتن ها می  را از کاسه و شراب6 .کنید  می  خود اختراع برای
   با اسیران ن اآل  ایشان بنابراین7 .شوید  نمی  غمگین  یوسف  مصیبت  جهت نمایید، اما به  می تدهین

  .هد شد دور خوا کنندگان  عیش  و صدای  خواهند رفت  اسیری  به اول
 از   من  که  است  لشکرها فرموده  خدای  و یهوه  خورده  خود قسم  ذات  به خداوند یهوه8  
   است در آن   شهر را با هر چه پس.   است  مکروه  نزد من  و قصرهایش  دارم  نفرت  یعقوب حشمت
  و چون10 .اهند مرد خو  باشند ایشان مانده   شهر باقی  نفر در یک و اگر ده9 . نمود  خواهم تسلیم

   که  کسی  به  برند آنگاه  بیرون  را بردارند تا استخوانها را از خانه  کسی کنندگان  و دفن خویشاوندان
.   نیست  خواهد داد که ؟ او جواب  نزد تو هست آیا دیگری:   باشد خواهند گفت  خانه در اندرون

فرماید و   امر میداوندخ  زیرا اینک11 .د ذکر شود نبای  یهوه  زیرا نام  باش ساکت:   خواهند گفت پس
دوند یا   می  بر صخره آیا اسبان12 .شود  می  شکافها تلف  به  کوچک  خرابیها و خانه  به  بزرگ خانه
   مبدل  افسنتین ا به ر  عدالت  و ثمره  حنظل  را به  شما انصاف کنند؟ زیرا که  شیار می  را با گاوان آن

 خود پیدا   شاخها برای  خویش گویید آیا با قوت کنید و می  می  ناچیز شادی و به13 .اید ساخته
   ضد شما امتی  به  من  اسرائیل  خاندان  ای اینک: گوید  لشکرها می  خدای زیرا یهوه14 ؟ نکردیم
  . خواهند آورد  تنگ  به  تا نهر عربه  حمات  شما را از مدخل  که انگیزانم برمی

  

   حاصل  روییدن  در ابتدای  اینک  که  نمودار ساخت  چنین  من  به هوهخداوند ی7    

   زمین  گیاه  تمامی و چون2 . بود  پادشاه  بعد از چیدن  دوم رشِ  حاصل  ملخها آفرید و هان شِ دومرَ
  نکه برخیزد چو وب یعق چگونه!   عفو فرمایی  آنکه  مستدعی  خداوند یهوه ای«:   بودند، گفتم را خورده
   من  به خداوند یهوه4 ».نخواهد شد«:   گفتخداوند شد و   پشیمان  از اینخداوند و3» ؟  است کوچک
 را بلعید  م عظی  لجه پس.  بکند  محاکمه  را خواند که  آتش  خداوند یهوه  و اینک  نمودار ساخت چنین

   برخیزد چونکه ونه چگ یعقوب!  یست باز ا  از این  خداوند یهوه ای«:   گفتم پس5 . را سوزانید و زمین
  و به7» . نیز نخواهد شد این«:   گفت  شد و خداوند یهوه  پشیمان  از اینخداوندو 6 »؟  است کوچک

  . بود  در دستش  بود و شاقولی  ایستاده  خداوند بر دیوار قایمی  که  نمودار ساخت  چنین من
  اینک«: خداوند فرمود» . شاقولی«:  گفتم» ؟ نیبی  می  چه  عاموس ای«:  و خداوند مرا گفت8  

و 9.   گذشت  درنخواهم  و بار دیگر از ایشان گذارم  می  خود اسرائیل  قوم  در میان  شاقولی من
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 با   یربعام  ضد خاندان  خواهد شد و به  خراب  اسرائیل های  و مقدس  ویران  بلند اسحاق مکانهای
  ».  برخاست شمشیر خواهم

   در میان عاموس«:  ، گفت  فرستاده  اسرائیل  پادشاه  نزد یربعام ئیل  کاهنِ بیت مصیایو ا10  
   چنین زیرا عاموس11 . نتواند شد  او را متحمل  سخنان انگیزد و زمین  می  بر تو فتنه  اسرائیل خاندان

  ».  خواهد رفت یری اس  به  خود البته  از زمین  شمشیر خواهد مرد و اسرائیل  به یربعام: گوید می
 بخور و   نان و در آنجا  یهودا فرار کن  زمین  برو و به  رایی ای«:   گفت  عاموس و امصیا به12  

  سلطنت  و خانه  پادشاه  مقْدس  آن  منما چونکه  بار دیگر نبوت ئیل اما در بیت13 .  کن در آنجا نبوت
  ».باشد می

 و   بودم بان  رمه  بلکه  پسر نبی  و نه  هستم  نبی  نه من«:   امصیا گفت  در جواب عاموس14  
بر برو و :   مرا گفتخداوند  و  گرفت  گوسفندان  مرا از عقبخداوند و15 . چیدم  را می  بری انجیرهای

   نبوت  ضد اسرائیل  به گویی تو می: را بشنوخداوند    کالم  حال پس16 . نما  نبوت  اسرائیل  من قوم
 زنا   تو در شهر مرتکب زن: گوید  می چنینخداوند لهذا 17 . منما  تکلم  اسحاق اندان ضد خ  و به مکن

 خواهد شد و   تقسیم  ریسمان  به  شمشیر خواهند افتاد و زمینت  به  و دخترانت خواهد شد و پسران
  ».  خواهد رفت  اسیری  به  خود البته  از زمین  مرد و اسرائیل  خواهی  نجس تو در زمین

  

:  و گفت2 .ها  پر از میوه  سبدی  و اینک ت نمودار ساخ  چنین  من  به خداوند یهوه8    

انتها بر «:   گفت  من  بهخداوندو » .  از میوه سبدی «  که  دادم  جواب من» ؟ بینی  می  چه  عاموس ای«
 در  گوید که  می خداوند یهوه3 ».  گذشت  دیگر درنخواهم ز ایشان و ا  است  رسیده  اسرائیل  من قوم
 بسیار خواهد بود و آنها را در هر جا   خواهد شد و الشهای  مبدل  ولوله  به  هیکل  روز سرودهای آن
  .   خواهند انداخت  بیرون  خاموشی به

و 5 . را بشنوید  کنید این  را هالک  زمین  را ببلعید و مسکینان خواهید فقیران  می  شما که ای4  
 را   گندم  تا انبارهای  و روز سبت  را بفروشیم  تا غله  خواهد گذشت  کی  ماه  غره گویید که می

 را  و مسکینان6 .  نماییم  و معوج یزانها را قلب، م  ساخته  را بزرگ  و مثقال  و ایفا را کوچک بگشاییم
   قسم  یعقوب  جالل  بهخداوند7.   را بفروشیم  گندم مانده و پس   بخریم  نعلین  را به  و فقیران  نقره به

   زمین  سبب  این آیا به8 . کرد  نخواهم  را هرگز فراموش ن ایشا  از اعمال  هیچکدام  که  است خورده
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   نهر برنخواهد آمد و مثل  مثل  و تمامش  نخواهند گرفت  ماتم  ساکنانش  نخواهد شد و همه متزلزل
  ؟  نخواهد کرد و فرو نخواهد نشست  مصر سیالن نیل

 را   برد و زمین  ظهر فرو خواهم  را در وقت  روز آفتاب  در آن که: گوید  می و خداوند یهوه9  
   شما را به  سرودهای  و همه  ماتم  شما را به و عیدهای10.  نمود  خواهم  تاریک  روز روشندر

   را مثل آن آورد و   برخواهم  و بر هر سر گری و بر هر کمر پالس.   ساخت  خواهم ها مبدل مرثیه
  . گردانید  خواهم  را مانند روز تلخی  و آخرش  پسر یگانه ماتم

   فرستاد نه  خواهم  بر زمین  گرسنگی آید که  می ایامی: گوید  می  خداوند یهوه اینک11  
 از دریا تا دریا و از  و ایشان12 .خداوند   کالم  از شنیدن  بلکه  از آب  تشنگی  و نه  از نان گرسنگی

 را   را بطلبند اما آنخداوند   خواهند کرد تا کالم  شد و گردش خواهند  پراکنده  تا مشرق الشم
   که آنانی14 . خواهند کرد  ضعف  از تشنگی نان و جوا  جمیل  روز دوشیزگان در آن13.  نخواهند یافت

   بئرشبع قسم  طریقت به تو و   خدای  حیات  به  دان ای « گویند که ، می  خورده  قسم  سامره  گناه به
  . ، خواهند افتاد و بار دیگر نخواهند برخاست» خوریم می
  

 تا   ستونها را بزن تاجهای«:   بود و گفت  ایستاده  نزد مذبح  که خداوند را دیدم9    

   کشت  شمشیر خواهم  را به  ایشان ماندگان  بینداز و باقی  مردم بلرزد و آنها را بر سر همه ها آستانه
 فرو   هاویه اگر به2.   نخواهد رست  از ایشان ای ندهما  و باقی  نخواهد گریخت  از ایشان ای و فراری

 را از آنجا  ن صعود نمایند، ایشا  آسمان  و اگر به  را از آنجا خواهد گرفت  ایشان  من روند، دست
 و   گرفت ، از آنجا خواهم  کرده  را تفتیش  شوند ایشان  پنهان  کرمل  قله و اگر به3 . آورد فرود خواهم

   ایشان  فرمود که واهم نمایند، در آنجا مار را امر خ  را مخفی  در قعر دریا خویشتن اگر از نظر من
   فرمود تا ایشان  روند، شمشیر را در آنجا امر خواهم  اسیری  خود به  دشمنان و اگر پیش4 .را بگزد

  .  نیکویی  برای  و نه  داشت  خواهم  بدی  برای را بکشد و نظر خود را بر ایشان
   ساکنانش گردد و همه  می  گداخته کند و آن  می  را لمس  زمین  که  صبایوت خداوند یهوه5  

  های  غرفه  که آن6 نشیند؛  مصر فرو می  و مانند نیلآید  نهر برمی  مثل گیرند و تمامش  می ماتم
،   دریا را ندا در داده نهد و آبهای  بنیاد می  خود را بر زمین کند و طاقهای  بنا می خود را در آسمان

 آیا شما  اسرائیل  بنی ای«: گوید میخداوند 7. باشد  می  او یهوه ریزد، نام  می  زمین  روی آنها را به
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 را از کفتور و   مصر و فلسطینیان  را از زمین  نیستید؟ آیا اسرائیل  حبشیان  پسران  مثل  من برای
  »؟  را از قیر برنیاوردم امیانار

   هالک  زمین  را از روی  آن باشد و من  گناهکار می  بر مملکت  خداوند یهوه  چشمان اینک8  
زیرا 9.   ساخت  نخواهم  هالک  را بالکل  یعقوب خاندان « گوید که  میخداوند   لیکن  ساخت خواهم
   در غربال  غله ، چنانکه  بیخت ها خواهم  امت  همه ان را در می  اسرائیل ، خاندان  امر فرموده  من اینک
 ما  گویند بال به  می  که  من  قوم  گناهکاران جمیع10 . نخواهد افتاد  بر زمین ای دانهشود و   می بیخته

   داود را که  روز خیمه در آن11 . شمشیر خواهند مرد ، به د گرفتنخواهد رسید و ما را درنخواه
 را  ، آن  را برپا نموده  کرد و خرابیهایش  خواهم  را مرمت  نمود و شکافهایش رپا خواهم ب  است افتاده
   نهاده  بر ایشان  من  اسم ها را که  امت  و همه  ادوم  بقیه تا ایشان12 . کرد  بنا خواهم  سلف  ایام مثل
  .  است ده نمو آورد تکلم  را بجا می  این  کهخداوند» . آورند  تصرف ، به  است شده

 خواهد رسید و   دروکننده  به  شیارکننده آید که  می ایامی«: گوید  میخداوند  اینک13  
  سیالن   تلها به و کوهها عصیر انگور را خواهد چکانید و تمامی.   تخم  کارنده  انگور به کننده پایمال

، در   را بنا نموده  مخروب ای برگردانید و شهره  را خواهم  خود اسرائیل  قوم و اسیری14 .خواهد آمد
  ، میوه  آنها را خواهند نوشید و باغها ساخته ، شراب  کرده  خواهند شد و تاکستانها غرس آنها ساکن

  ».آنها را خواهند خورد
 نمود و بار دیگر از   خواهم  غرس  ایشان  را در زمین  ایشان من«: گوید  می  خدایت و یهوه15  
  ». نخواهند شد ، کنده ام داده   ایشان  به  که زمینی
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 Obadiah-  نبی  عوبدیای کتاب
  می باشد و تاریخ نامعلوم می باشدعوبدیای نویسنده کتاب 

  

   خبریخداوند  از جانب: گوید  می  چنین  ادوم  درباره خداوند یهوه.  عوبدیا رؤیای1  

 .  نماییم  مقاومت  با او در جنگ وبرخیزید): گوید می(،   شده ها فرستاده  نزد امت  رسولی  که شنیدیم
   صخره  در شکافهای  که ای3.   و تو بسیار خوار هستی دانیدمها گر  امت  تو را کوچکترین  من هان2

 فرود بیاورد،   زمین  مرا به  که  کیست گویی  خود می باشد و در دل  تو بلند می  و مسکن  هستی ساکن
 و   بلند سازی  عقاب  را مثل  خویشتن اگرچه: گوید  میخداوند4 ،  است ده دا ، تو را فریب تکبر دلت

 یا  اگر دزدان5 . آورد تو را از آنجا فرود خواهم  ، من  بگذاری  ستارگان  خود را در میان آشیانه
کنند؟ و اگر   نمی  غارت ؟ آیا بقدر کفایت)  شدی  هالک چگونه( نزد تو آیند،  کنندگان شب غارت

 و   شده  تفتیش  عیسو چگونه چیزهای6گذارند؟  ها را نمی  خوشه د تو آیند آیا بعضی نز انگورچینان
 سرحد   با تو همعهد بودند، تو را به  که  آنانی همه7 ؟  است  گردیده  تفحص  او چگونه  مخفی چیزهای

 زیر تو  و دامی ت  نان  آمدند و خورندگان ، بر تو غالب  داده  تو، تو را فریب اندیشان فرستادند و صلح
  .  نیست  فطانتی در ایشان. گستردند

   عیسو نابود نخواهم وه را از ک  را و فطانت  ادوم  روز حکیمان آیا در آن: گوید  میخداوند 8  
  . شود  منقطع  قتل  عیسو به  از کوه  خواهند شد تا هر کس  هراسان  تیمان  تو ای و جباران9 گردانید؟

   ابد منقطع  تو را خواهد پوشانید و تا به ، خجالت  نمودی  یعقوب بر برادرت   که  ظلمی  سبب به10
  . شد خواهی

 نمودند و   او را غارت  اموال  غریبان  که ، هنگامی  بودی  ایستاده  وی  مقابل  به  که در روزی11  
 .  از آنها بودی  یکی ثلتو نیز م انداختند،   قرعه  شدند و بر اورشلیم  داخل هایش  دروازه  به بیگانگان

 منما و   شادی  ایشان یهودا در روز هالکت  و بر بنی  مکن  نگاه  مصیبتش بر روز برادر خود هنگام12
 مشو و تو نیز   داخل  ایشان  در روز بالی  من  قوم های  دروازه و به13.   مزن  الف  ایشان در روز تنگی

 دراز   ایشان  در روز بالی  ایشان  خود را بر اموال  و دست منگر  ایشان  در روز بالی  ایشان بر بدی
 را در روز  ن ایشا ماندگان  و باقی  سازی  را منقطع  ایشان  تا فراریان  مایست و بر سر دو راه14 . مکن
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   نمودی  عمل ؛ و چنانکه  است ها نزدیک  امت بر جمیعخداوند  روز  زیرا که15 . منما  تسلیم تنگی
   بر کوه زیرا چنانکه16 .  خواهد برگشت  بر سرت و اعمالت خواهد شد   کرده  تو عمل به  همچنان
  ، خواهند بلعید و چنان ها خواهند نوشید و آشامیده  امت  جمیع  نوشیدید، همچنان  من مقدس

  .اند  گویا نبوده خواهند شد که
 خود را   میراث  یعقوب اندان خواهد شد و خ  خواهد بود و مقدس  نجات  صهیون اما بر کوه17  

   عیسو کاه  و خاندان  شعله  یوسف  و خاندان  آتش  یعقوب و خاندان18 . خواهند آورد  تصرف به
   عیسو بقیتی  خاندان  را خواهد سوزانید و برای ، ایشان  شده  مشتعل  ایشان خواهند بود و در میان

   فلسطینیان  هامون  عیسو را و اهل  کوه  جنوب و اهل19 .  است  نموده  تکلمخداوندنخواهد ماند زیرا 
   خواهند آورد و بنیامین  تصرف  را به  سامره  و صحرای  افرایم  خواهند آورد و صحرای  تصرف را به
   به  را تا صرفه  کنعانیان  ملک اسرائیـل  لشکـر بنی  این و اسیـران20 ). خواهد شد متصرف(عاد را جل

   تصرف  را به جنوب   در صفارد هستند، شهرهـای  که ورد و اسیران اورشلیم خواهند آ تصرف
 خواهند کرد و   عیسو داوری ، بر کوه  برآمده  صهیون  کوه  به  دهندگان و نجات21 .خواهند آورد

 . خواهد شـدخداوند   از آن ملکوت
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 Jonah-  نبی  یونس کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده8دودا قرن  حنویسنده کتاب یونس می باشد و

  

 نینوا شهر  برخیز و به«2 : ، گفت  شده  نازل  امتای  بن سبر یونخداوند   و کالم1    

  ».  است  برآمده  حضور من  به  ایشان  شرارت  زیرا که  ندا کن  برو و بر آن بزرگ
،   یافا فرود آمده و به فرار کند   ترشیش  بهخداوند تا از حضور   برخاست اما یونس3   
 از حضور   ایشان ار شد تا همراه، سو  را داده اش  کرایه پس.  بود  ترشیش  عازم  که  یافت ای کشتی
 در دریا پدید   عظیمی  تالطم  بر دریا وزانید که  باد شدیدیخداوندو  4.  برود شیش تر  بهخداوند

 خود   نزد خدای ، هر کدام  شده  ترسان  مالحانو5 . شود  شکسته  کشتی  بود که زدیک ن آمد چنانکه
اما .  سازند  خود سبک  را برای  دریا ریختند تا آن  بود به  در کشتی  را که  نمودند و اسباب استغاثه
  . او را در ربود  سنگینی ، دراز شد و خواب  فرود شده  کشتی  در اندرون یونس

؟ برخیز و   است  شده ، تو را چه ای  خفته  که ای«:  ت را گف ، وی  نزد او آمده  کشتی و ناخدای6  
:  یکدیگر گفتند و به7 ».  نشویم را بخاطر آورد تا هالک خدا ما  ؛ شاید که  خود را بخوان خدای

   چون پس» ؟  است  بر ما وارد شده  کس  چه  سبب  بال به  این  که  تا بدانیم  بیندازیم بیایید قرعه«
   سبب  بال به  این  که  ده ما را اطالع«:  او را گفتند پس8 . درآمد  یونس  نام  به رعهند، ق انداخت قرعه
   قوم  و از چه  است  کدام  و وطنت ای  و از کجا آمده  تو چیست ؟ شغل  شده  بر ما عارض  کس چه

   دریا و خشکی که   آسمان  خدای  و از یهوه  هستم  عبرانی من«:   داد که  را جواب او ایشان9» ؟ هستی
  چه«:  شدند و او را گفتند  ترسان  سخت  مردمان  آن پس10» . باشم  می  ترسان  است آفریدهرا 

   را اطالع  ایشان که چون  است  فرار کردهخداوند از حضور  دانستند که  می  ایشان زیرا که» ؟ ای کرده
   همی زیرا دریا در تالطم»  شود؟  ما ساکـن برای تا دریا   کنیم با تو چه«: و او را گفتند11 . بود داده
 خواهد شد،   شما ساکن  دریا بیندازید و دریا برای ، به مرا برداشتـه«:   گفت  ایشـان او به12 .افزود

  .  است  بر شما وارد آمده  من  سبب  به  عظیم  تالطم  این دانم زیـرا می
   دریا به  برسانند اما نتوانستند زیرا که  خشکی ا به ر  نمودند تا کشتی  سعی  مردمان اما آن13  

   بهخداوند   ای آه«: ، گفتند  دعا کرده وه نزد یه پس14 .نمود  می  تالطم  و زیاده زیاده  ضد ایشان

 فصل یکم/  یونس نبیکتاب
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   هر چهخداوند  ذار زیرا تو ای را بر ما مگ گناه  بی  و خون  نشویم  هالک  شخص  این خاطر جان
و 16 . شد  آرام تند و دریا از تالطمش، در دریا انداخ  را برداشته  یونس پس15 ». کنی  می خواهی می
 .ها گذرانیدند و نذرها نمودند نی قرباخداوند   شدند و برای  ترسان  سختخداوند از   مردمان آن
   در شکم  شب  روز و سه  سه  را فرو برد و یونس  یونس  پیدا کرد که  بزرگی  ماهیخداوندو اما 17

  . ماند ماهی
  

 خود  در تنگی«:  و گفت2  خود دعا نمود  خدای  نزد یهوه  ماهی  از شکم و یونس2    

  زیرا که3.   و آواز مرا شنیدی  نمودم  تضرع  هاویه از شکم.  فرمود  و مرا مستجاب  را خواندمخداوند
   تو بر من ابها و موجهایخیز  جمیع.  نمود و سیلها مرا احاطه   دریاها انداختی  در دل  ژرفی مرا به
آبها 5 . دید  تو را باز خواهم  قدس یکل ه لیکن.   شدم  تو انداخته  چشم  از پیش  گفتم و من4 . گذشت

   بنیان به6 . شد  پیچیده  سر من  دریا به لف و ع  دور مرا گرفت  نمود و لجه  احاطه  جان مرا تا به
 مرا   حیات م خدای  یهوه اما تو ای.   ابد مرا در گرفت  خود تا به  بندهای  به  و زمین کوهها فرود رفتم

 نزد   من  و دعای  را بیاد آوردمخداوند شد،  تاب  بی  در اندرونم  من  جان چون7 .  برآوردی از حفره
   را ترک  خویش های ندارند، احسا  را منظور می  دروغ  اباطیل  که آنانی8 . رسید قدست  هیکل تو به
   وفا خواهم  نذر کردم  آنچه  گذرانید، و به  خواهم  تو قربانی  آواز تشکر برای  به اما من9 .نمایند می

   قی  را بر خشکی ود و یونس را امر فرم  ماهیخداوند  پس10 ». استخداوند    از آن نجات. نمود
  .کرد

  

 نینوا شهر   و بهبرخیز«2 : ، گفت  شده  نازل  بر یونس دوم بار خداوند   کالم پس3    

  ».  ندا کن  ایشان  به  گفت واهم تو خ  به  من  را که  وعظ  برو و آن بزرگ
   بود که و نینوا بسیار بزرگ.   نینوا رفت  بهخداوند   فرمان ، برحسب  برخاسته  یونس آنگاه3  
 نمود و   شروع دن ندا کر ، به  شهر شده  روز داخل  یک  مسافت  به و یونس4 .  روز داشت  سه مسافت
   آوردند و روزه  خدا ایمان  نینوا به و مردمان5 ». خواهد شد  روز نینوا سرنگون لبعد از چه«:  گفت

  . پوشیدند  پالس  تا کوچک ، از بزرگ را ندا کرده
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 خود را از  ، ردای  خود برخاسته ، از کرسی  یافت  امر اطالع  نینوا از این  پادشاه و چون6  
 دادند تا در نینوا ندا در   فرمان  و اکابرش و پادشاه7.  ، بر خاکستر نشست  پوشیده السبرکند و پ

   نخورند و نچرند و آب  چیزی  و گوسفندان  و گاوان  و بهایم مردمان « ، گفتند که دادند وامر فرموده
 از  نمایند و هرکس   استغاثه  شوند و نزد خدا بشدت  پوشیده  پالس  به  و بهایم و مردمان8. ننوشند

،   شاید خدا برگشته  بداند که کیست9 . نماید  بازگشت  او است  در دست  که  بد خود و از ظلمی راه
  »؟  نشویم  نماید تا هالک  خود رجوع  خشم  شود و از حدت پشیمان
 از  خدا  نمودند، آنگاه  خود بازگشت  زشت  از راه  را دید که  ایشان  خدا اعمال  چون پس10  
  . نیاورد  را بعمل  گردید و آن  برساند پشیمان  ایشان  به  بود که  گفته  که بالیی

  

و نزد 2  شد،  افروخته ناپسند آمد و غیظش   غایت  را به  امر یونس اما این4    

 و .  خود بودم  در والیت  که  نبود، حینی  من  سخن ، آیا اینخداوند    ای آه«:  ، گفت  دعا نمودهخداوند
   و رحیم  کریم  تو خدای  که دانستم  زیرا می  نمودم  مبادرت  ترشیش  به  فرار کردن  به  سبب از این

  ؟ شوی  می  و از بال پشیمان  هستی  و کثیر احسان و دیر غضب
 بهتر   من  برای  ماندن ه از زند  مردن  بگیر زیرا که  را از من ، جانمخداوند  ، ای  حال پس3  
  »؟  شوی  خشمناک  که  است آیا صواب«:  گفتخداوند 4 ». است

 خود   برای بانی  و در آنجا سایه  شهر نشست  شرقی ، بطرف  رفته  از شهر بیرون و یونس5  
 رویانید و   خدا کدویی و یهوه6.  خواهد شد  واقع یند بر شهر چه تا بب  نشست اش  زیر سایه ساخته

 از کدو  س دهد و یون  آسایش ، او را از حزنش  افکنده  سایه ر سر وی نمو داد تا ب  یونس  را باالی آن
 کدو را  دا کرد که پی می فجر خدا کر  طلوع  روز در وقت ن آ اما در فردای7 . شد  شادمان نهایت بی

   تابید به  بر سر یونس  وزانید و آفتاب  گرم  برآمد خدا باد شرقی  آفتاب و چون8 . شد زد و خشک
   من  برای  ماندن  از زنده مردن«:   بمیرد و گفت  نمود که  خود مسألت ، برای  شده  بیتاب ه ک حدی

  ». بهتر است
:  او گفت» ؟  شوی  کدو غضبناک  جهت  به  که  است آیا صواب«:  داد  جواب  یونس خدا به9  

   برای  که  کدو بسوخت  تو برای دل«:   گفتخداوند10» .  شوم  غضبناک  مرگ  تا به  که  است صواب«
 . گردید  ضایع شب   بوجود آمد و در یک  شب  در یک  که  را نمو ندادی  و آن  نکشیدی  زحمت آن

 مفصل چهار/  یونس نبی کتاب
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   هزار کس  بیشتر از صد و بیست  در آن  نسوزد که  نینوا شهر بزرگ  جهت  به  من و آیا دل11
  » بسیار؟ ز بهایم نتوانند داد و نی  تشخیص  و چپ  راست  در میان باشند که می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل چهارم/  یونس نبی کتاب
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 Micah-  نبیی میکا کتاب
   است قبل از میالد نوشته شده700میکاه می باشد و حدودا سال نویسنده کتاب 

  

 یهودا   و آحاز و حزقیا، پادشاهان یوتام   در ایام  بر میکاه مورشتی  کهخداوند   کالم1    

  . دید م و اورشلی  سامره  را درباره  شد و آن نازل
   بدهید، و خداوند یهوه  گوش  است  در آن  و هر چه  زمین ها بشنوید و ای  قوم  جمیع ای2  
آید   می  خود بیرون  از مکانخداوند  زیرا اینک3.  بر شما شاهد باشد  قدسش از هیکلخداوند   یعنی

شود و وادیها منشق   می تهو کوهها زیر او گداخ4. خرامد  می  بلند زمین های ، بر مکان  نموده و نزول
   عصیان  سبب  به  همه این5.  شود  ریخته  نشیب  به  که  آب  و مثل  آتش  پیش  موم گردد، مثل می

 بلند  های ؟ و مکان  نیست ؟ آیا سامره  چیست  یعقوب عصیان.   است  اسرائیل  خاندان  و گناه یعقوب
   نمودن  غرس  صحرا و مکان  سنگ  توده  را به ره سام پس6 باشد؟  نمی ؟ آیا اورشلیم ا چیستیهود

  و همه7.  نمود  خواهم  را منکشف ، بنیادش  ریخته  دره  را به  و سنگهایش  ساخت  خواهم موها مبدل
 را   تماثیلش  خواهد شد و همه  سوخته  آتش  به  مزدهایش  خرد و همه  آن  شده  تراشیده بتهای
  به8 .  خواهد برگشت  مزد فاحشه  و به کرد  آنها را جمع از مزد فاحشه   کرد زیرا که  خواهم خراب
   شغالها ماتم  و مثل  رفت  خواهم  راه  و عریان  نمود و برهنه  خواهم ، ولْوله  گرفته  ماتم  سبب این

پذیر   عالج  وی های  جراحت زیرا که9 . نمود  خواهم گری  نوحه و مانند شتر مرغها  گرفت خواهم
  .  است  گردیده  داخل  اورشلیم  به  یعنی  من  قوم های  دروازه  و به  یهودا رسیده  به  چونکه یستن

 را   غبار خویشتن، در  عفره در خانه.  منمایید در جت خبر مرسانید و هرگز گریه10  
  ماتم. یدآ  نمی بیرون   صأنان ساکنه. ، بگذر  شده  و خجل  شافیر عریان  ساکنه ای11 . غلطانیدم

کشد،   می  درد زه  نیکویی  جهت  به  ماروت  ساکنه زیرا که12 .گیرد  را از شما می بیتایصل مکانش
 تندرو   اسب  الکیش  ساکنه ای13.   است  فرود آمده  اورشلیم  به دروازهخداوند   بال از جانب چونکه
.   است  شده  در تو یافت  اسرائیل  عصیان  بود، چونکه  دختر صهیون  گناه او ابتدای.  ببند  ارابه را به

   برای  فریبنده ، چشمه  اکذیب های خانه.  داد  مورشت جت خواهی  به ای  نامه  طالق بنابراین14

 فصل یکم/  میکای نبی کتاب
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  جالل.  آورد  بر تو خواهم  بار دیگر مالکی  مریشه  ساکنه ای15 .خواهد بود   اسرائیل پادشاهان
  . خواهد آمد  عدالم  تا به اسرائیل
 سر خود را  گری.   خود را بتراش  خود گر ساز و موی  نازنین  فرزندان  را برای خویشتن16  

  .اند  رفته  اسیری  از نزد تو به  ایشان  زیرا که  زیاد کن  کرکس مثل
  

   شرارت نمایند و مرتکب می  را تدبیر  خود ظلم  بر بسترهای  که  بر آنانی وای2    

بر زمینها 2.   است  ایشان  دست  در قوت نکهآورند، چو  را بجا می  آن  صبح در روشنایی. شوند می
  و اش گیرند و بر مرد و خانه ها نیز و آنها را می نمایند و بر خانه  می ورزند و آنها را غصب  می طمع

 را  ی بالی  قبیله  بر این  من هان: گوید  می چنینخداوند   بنابراین3 .نمایند  می  ظلم  و میراثش شخص
را  نخواهید خرامید زی  آورد و متکبرانه  نتوانید بیرون  خود را از آن  شما گردن  که نمایم تدبیر می

 خواهند خواند و   سوزناک  خواهند زد و مرثیه  روز بر شما مثل در آن4 .  بد است  زمان  زمان  آن که
 دور   را از من  آن چگونه.   است  داده ن دیگرا  مرا به  قوم نصیب.  ایم  شده  هالک  بالکل خواهند گفت

   ریسمان  نخواهد بود که  تو کسی  برای بنابراین5. نماید  می  تقسیم  مرتدان  مرا به کند و زمینهای می
  . بکشدخداوند   در جماعت  قرعه را به

دور نخواهد   ننمایند، رسوایی   اینها نبوت اگر به.  مکنید گویند نبوت ، می  کرده  نبوت ایشان6  
 او   و آیا اینها اعمال  است  قاصر شدهخداوند   آیا روح  هستی  مسمی  یعقوب  خاندان  به  که ای7 .شد
   در این  من  قوم لکن8 ؟ باشد، نیکو نیست  می  سالک امت استق  به  هر که  برای  من باشد؟ آیا کالم می

  د و از جنگگذرن  می  اطمینان  به  که آنانی  شما ردا را از رخت. اند  برخاسته  دشمنی روزها به
 مرا از  کنید و زینت  می  بیرون  ایشان  مرغوب های  مرا از خانه  قوم و زنان9 .کنید روگردانند، می

   نجس  چونکه  شما نیست  آرامگاه  این برخیزید و بروید زیرا که10 .گیرید  ابد می  تا به  ایشان الاطف
   سالک  و دروغ  بطالت  به اگر کسی11.   خواهد ساخت  هالک  سخت  هالکت شما را به.   است شده

   او نبی  نمود، هرآینه  خواهم  نبوت  و مسکرات  شراب  تو درباره  برای  من  گوید که باشد و کاذبانه
  . خواهد بود  قوم این

،  ه آورد  را فراهم  اسرائیل  نمود و بقیه  خواهم  تو را جمع  اهل  تمامی  البته ، من  یعقوب ای12  
 خود   در آغل  که ای  گله  مثل ایشان.   گذاشت  جا خواهم  در یک ره بص  گوسفندان  را مثل ایشان

 مفصل دو/  میکای نبی کتاب
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.   است  برآمده  ایشان  روی  پیش  کننده رخنه13.  غوغا خواهند کرد  مردمان  کثرت  سبب باشد، به
 و   ایشان  روی  پیش  ایشان اند و پادشاه  رفته  بیرون  از آن،  عبور کرده  و از دروازه  نموده  رخنه ایشان
  .  است  رفته  پیش  بر سر ایشانخداوند

  

شما آیا بر !  بشنوید  اسرائیل  خاندان  داوران  و ای  یعقوب  رؤسای ای:  و گفتم3    

 را  باشند و پوست  می  مایل  دارند و بر بدی  نفرت  از نیکویی  که آنانی2  را بدانید؟  انصاف  که نیست
خورند و   مرا می  قوم  گوشت  که و کسانی3د، کنن  می  ایشان را از استخوانهای   و گوشت  مردم از تن
  و ، آنها را گویا در دیگ  را خرد کرده  ایشان کنند و استخوانهای  می  ایشان  را از تن  ایشان پوست
 نخواهد   را اجابت  خواهند نمود و ایشان استغاثهداوند خ  نزد آنگاه4 ریزند،  می  در پاتیل  گوشت مثل

  .اند  شده  زشت  اعمال  مرتکب  خواهد پوشانید چونکه  از ایشان  خود را در آنزمان  روی نمود، بلکه
 را  گزند و سالمتی  خود می  دندانهای کنند و به  می  مرا گمراه  قوم  که  انبیایی درباره خداوند5  
: گوید  می بینند، چنین  می  جنگ  نگذارد با او تدارک  ایشان  دهان  به  چیزی  اگر کسیکنند، و ندا می

   فالگیری  شما خواهد بود که  برای  رؤیا نبینید و ظلمت  خواهد بود که  شما شب  برای جهت از این6
 و   خجل اییانو ر7 . خواهد شد  تاریک  روز بر ایشان خواهد کرد و  بر انبیاء غروب آفتاب. ننمایید
   خدا جواب  از جانب  خود را خواهند پوشانید چونکه  لبهای  ایشان ، جمیع  رسوا شده فالگیران

 را از   تا یعقوب ام  مملو شده  و توانایی  و از انصافخداوند   روح  از قوت  من و لیکن8 .نخواهد بود
   خاندان  داوران  و ای  یعقوب خاندان   رؤسای ای9.   خبر دهم  را از گناهش سرائیل او و ا عصیان
و 10 د،سازی  می  را منحرف  راستی  دارید و تمامی  نفرت  از انصاف شما که!  را بشنوید  این اسرائیل
نمایند   می  داوری  رشوه  برای  ایشان رؤسای11 نمایید،  بنا می  ظلم  را به لیم و اورش  خون  را به صهیون

 خداوندگیرند و بر  نقره فال می   برای  ایشان دهند و انبیای  می  تعلیم  اجرت  برای  ایشان و کاهنان
  بنابراین12.  ما نخواهد رسید  بال به ؟ پس  ما نیست  در میانخداوند آیا: گویند ، می توکل نموده

   به  خانه  و کوه  سنگ های  توده  به  شیار خواهد شد و اورشلیم  مزرعه  شما مثل  سبب  به صهیون
  . خواهد گردید  مبدل  جنگل بلندیهای

  

 مفصل سو/  نبی  میکایکتاب



1310 

 تلها   خواهد شد و بر فوق  کوها ثابت  بر قلهخداوند   آخر، کوه خانه و در ایام4    

،   کرده  بسیار عزیمت های و امت2 . خواهند شد  روان ها بر آن  قوم خواهد گردید و برافراشته
 ما   را به  خویش های  تا طریق  برآییم  یعقوب  خدای نه خا  و بهخداوند   کوه بیایید تا به:  خواهند گفت

   از اورشلیمخداوند   و کالم  از صهیون  شریعت  زیرا که  نماییم  سلوک  وی  راههای  دهد و به تعلیم
   را از جای  عظیم های  خواهد نمود و امت  بسیار داوری های  قوم و او در میان3 .صادر خواهد شد

ها   اره  را برای  خویش های  و نیزه  گاوآهن  خود را برای  شمشیرهای د کرد و ایشان خواه دور تنبیه
و 4 .  را نخواهند آموخت ار دیگر جنگ شمشیر نخواهد کشید و ب  بر امتی  و امتی خواهند شکست

   دهان  نخواهد بود زیرا که ای  و ترساننده  خواهد نشست  زیر مو خود و زیر انجیر خویش هر کس
   سلوک  خویش  خدای  اسم  به ها هر کدام  قوم  جمیع زیرا که5 .  است  نموده  تکلم  صبایوت هوهی

  . نمود  خواهیم باد سلوک خود تا ابداآل  خدای  یهوه  اسم نمایند اما ما به می
   را که  و آنانی  شدگان  کرد و رانده  خواهم  را جمع  روز لنگان  در آن گوید که  میخداوند6  
 و   ساخت  خواهم  قوی  را قوم  و دور شدگان  را بقیتی و لنگان7 . آورد  خواهم  فراهم ام  ساختهمبتال

   و ای  گله  برج و تو ای8 . خواهند نمود باد سلطنت تا ابداآل ن از اآل  برایشان  صهیون  در کوهخداوند
 . خواهد آمد  دختر اورشلیم مملکت   یعنی  اول  تو خواهد رسید و سلطنت  به  این  دختر صهیون کوه

 درد تو   که  است  و آیا مشیر تو نابود شده  نیست ؟ آیا در تو پادشاهی آوری  چرا فریاد برمی ناآل9
،   کشیده زاید درد زه  می  که  زنی  مثل  دختر صهیون ای10 ؟  است زاید گرفته  می  که  زنی را مثل
، در آنجا   رفته  بابل  و به  نشست ، در صحرا خواهی  رفته  بیرون از شهر ن اآل  نما زیرا که  حمل وضع
  نو اآل11 . خواهد داد  رهایی  دشمنانت  تو را از دستخداوند و در آنجا   یافت  خواهی رهایی
خواهد   ما بر او  خواهد شد و چشمان  نجس  صهیون گویند که ، می  شده  بسیار بر تو جمع های امت

 را   ایشان فهمند زیرا که  او را نمی دانند و مشورت را نمیخداوند    تدبیرات ایشاناما 12 . نگریست
 تو   شاخ  زیرا که  کن  برخیز و پایمال  دختر صهیون ای13.   است  کرده  جمع ها در خرمنگاه  بافه مثل

   کوبید و حاصل  بسیار را خواهی های  نمود و قوم  خواهم  تو را برنج  و سمهای  ساخت  خواهم را آهن
  . نمود  خواهی  وقف  زمین  خداوند تمامی  را برای  ایشان  و دولت  یهوه  را برای ایشان

  

 مفصل چهار/  میکای نبی کتاب
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 ضد ما سنگرها   به ایشان!  شد  خواهی  در فوجها جمع ن، اآل  دختر افواج ای5    

  های  در هزاره چه اگر   بیتلحمافراته و تو ای2 . خواهند زد  رخسار داور اسرائیلبا عصا بر. اند بسته
   حکمرانی  اسرائیل  من  بر قوم  خواهد آمد که  بیرون  کسی  من ، از تو برای  هستی یهودا کوچک

   زن  که  را تا زمانی  ایشان بنابراین3 .  است  بوده  ازل  و از ایام یم او از قد های خواهد نمود و طلوع
و او خواهد 4 .  بازخواهند گشت اسرائیل با بنی  نش برادرا  خواهد نمود و بقیه  بزاید تسلیم حامله

خواهد چرانید و )  خود را گله (  خویش  خدای  یهوه  اسم  و در کبریاییخداوند  ایستاد و در قوت
  و او سالمتی5 . خواهد شد  بزرگ  زمین تا اقصای  ن او اآل  خواهند شد زیرا که  ساکن  آرامی  به ایشان

  .خواهد بود
 و   شبان  هفت  نهد، آنگاه  ما قدم ، بر قصرهای  شده  ما داخل  زمین  آشور به که  هنگامی  
  .  داشت  او برپا خواهیم  مقابل  را به  سرور آدمیان هشت

 خواهند نمود و او ما را از   نمرود را با شمشیر حکمرانی  زمین های  آشور و مدخل  زمین و ایشان6
  و بقیه7 . کند ، حدود ما را پایمال  شده  ما داخل  زمین  به که   خواهد داد، هنگامی آشور رهایی

   بر گیاه  که  خواهد بود و مانند بارشیخداوند   از جانب  شبنم  بسیار مثل های  قوم  در میان یعقوب
   در میان  یعقوب و بقیه8 .نماید  صبر نمی آدم  بنی  جهت هکشد و ب  انتظار نمی  انسان  برای آید که می
   در میان  و مانند شیر ژیان  جنگل  جانوران  شیر در میان  بسیار، مثل های  قوم ها و در وسط امت
  ای درد و رهاننده  میکند و  می نماید، پایمال  عبور می  چون  خواهند بود که  گوسفندان های گله
  .خواهند گردید   منقطع  دشمنانت  بلند خواهد شد و جمیع  تو بر خصمانت و دست9 .باشد نمی

  م را معدو هایت  و ارابه  منقطع  تو را از میانت  روز اسبان  در آن گوید که  میخداوندو 10  
و 12 .  ساخت  خواهم  را منهدم هایت ه قلع ، همه  نموده  تو را خراب  والیت و شهرهای11.  نمود خواهم

  و بتهای13 . نشوند ر در تو یافت دیگ لگیران فا  نمود که  خواهم  تو تلف  را از دست جادوگری
   خود سجده  دست  صنعت  بار دیگر به  که  ساخت  نابود خواهم  تو را از میانت  و تمثالهای تراشیده
   و غضب و با خشم15 .  ساخت  خواهم  را منهدم هرهایت، ش  کنده  را از میانت هایت و اشیره14 . ننمایی
  . کشید  خواهم شنوند انتقام  نمی  که هایی از امت
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  نما و تلها آواز تو را برخیز و نزد کوهها مخاصمه! گوید بشنوید  میخداوند  آنچه6    

را با  خداوندزیرا !   زمین  جاودانی  اساسهای  را بشنوید و ایخداوند   کوهها مخاصمه ای2 .بشنوند
   و به ام  کرده  تو چه  به  من  قوم ای3 . خواهد کرد  محاکمه  با اسرائیل و  است ای  خود مخاصمه قوم
 و   مصر برآوردم  تو را از زمین زیرا که4.   بده  شهادت  ضد من ؟ به ام  ساخته  چیز تو را خسته چه

   قوم ای5 .  نمودم  تو ارسال  روی  را پیش  و مریم  و هارون  و موسی  دادم  فدیه  بندگی تو را از خانه
 فرستاد، بیاد آور   بعور او را جواب بن  بلعام  داد و آنچه  مشورت  موآب ه پادشا  باالق  را که  آنچه من

   چیز به با چه6 .  را بدانیخداوند  تا عدالت)  خاطر دار  شد به واقع (  تا جلجال  از شطیم  را که و آنچه
  های ا گوساله و ب  سوختنی های ؟ آیا با قربانی  نمایم  رکوع  تعالی  و نزد خدای  بیایمخداوندحضور 

 خواهد   راضی  هزارها نهر روغن  و از ده از هزارها قوچ خداوندآیا 7 ؟  بیایم  حضور وی  به  ساله یک
 ؟  بدهم  جانم  گناه  عوض  را به  خویش  بدن  و ثمره  معصیتم  عوض  خود را به زاده شد؟ آیا نخست

طلبد غیر از   چیز را می  از تو چهخداوندو ؛   است  تو را اخبار نموده  نیکو است  مرد از آنچه ای8
   سلوک  با فروتنی  خویش  و در حضور خدای  بداری  را دوست  و رحمت  را بجا آوری  انصاف اینکه
  ؟ نمایی

   کننده  و تعیینعصا. نماید  می  او را مشاهده دهد و حکمت اسم  شهر ندا می  بهخداوندآواز 9  
  باشد؟  می شریران  در خانه  ناقص ملعون  و ایفای  شرارت  گنجهای حال  آیا تا به10 . را بشنوید آن

 دولتمندان  زیرا که12 شد؟   خواهم  بری  ناراست نگهای س  و با کیسه  شرارت با میزانهای  آیا من11 
.   است  محض  فریب  در دهانشان  ایشان گویند و زبان  می  دروغ  مملواند و ساکنانش او از ظلم

  . نمود  خواهم ، خراب  ساخته  مجروح  مهلک  جراحات  به  گناهانت  سبب  نیز تو را به من  پس13
   خواهد ماند و بیرون  تو در اندرونت  شد و گرسنگی  خورد اما سیر نخواهی تو خواهی14  
  م خواه  شمشیر تسلیم  به  من  رستگار نمایی  را که  و آنچه  ساخت  برد اما رستگار نخواهی خواهی
   را به  فشرد اما خویشتن  پا خواهی  را به  دروید؛ تو زیتون  اما نخواهی  کاشت تو خواهی15 .نمود
 و   عمری  قوانین زیرا که16.  نوشید  نخواهی ور را اما شراب نمود؛ و عصیر انگ  نخواهی  تدهین روغن
نمایید تا تو را   می  سلوک  ایشان های  مشورت شود و به  می  داشته  نگاه  اخĤْب  خاندان  اعمال جمیع

  . خواهید شد  مرا متحمل  عار قوم ، پس  نمایم  تسلیم  سخریه  را به  و ساکنانش  ویرانی به
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   که ام  شده  انگورهایی ها و مانند چیدن  میوه  کردن  جمع  مثل  زیرا که  بر من وای7    

 از  مرد متقی2. خواهد  را می  آن  من  جان  که  نوبر انجیری  دارد و نه  خوراک  برای ای  خوشه نه
   خون  برای  ایشان جمع.   است  گردیده  معدوم  آدمیان  کردار از میان ، و راست  نابود شده جهان
؛   است  چاالک  شرارت  برای  ایشان دستهای3. نمایند  صید می  دام گذارند و یکدیگر را به  می کمین
  نماید؛ پس  می  خود تکلم  نفس  هوای  به بزرگ خواهد و مرد  می  رشوهکند و داور  می  طلب رئیس
   از خاربست  کردار ایشان باشد و راست  خار می  مثل  ایشان نیکوترین4 .بافند  می  هم  را به آن  ایشان
ر خود بر یا5 . خواهد بود  ایشان  اضطراب ن، اآل  است  تو رسیده عقوبت) روز( و  روز پاسبانانت. بدتر

 . دار  خود نگاه  آغوش  هم خود را از  منما و در دهان  توکل  خویش  خالص اعتماد مدار و بر دوست
   مقاومت  خویش  با خارسوی کند و دختر با مادر خود و عروس  می  پسر، پدر را افتضاح زیرا که6

   خدای  و برای  نگرانمدخداون   بسوی اما من7 .باشند  او می  خانه  اهل  شخص ننمایند و دشمنا می
  . خواهد نمود  مرا اجابت  من  و خدای کشم  خود انتظار می نجات

   در تاریکی  و اگرچه  برخاست  خواهم  بیفتم  منما زیرا اگر چه  شادی  بر من ، من  دشمن ای8  
  ام  ورزیده اه او گن  شد زیرا به  خواهم  را متحملخداوند  غضب9 . خواهد بود  نور منخداوند،  بنشینم

 خواهد آورد و   بیرون  روشنایی  مرا به پس.  مرا بجا آورد  کند و داوری  مرا فیصل تا او دعوی
 او را خواهد پوشانید زیرا   را خواهد دید و خجالت  این دشمنم10.  نمود  خواهم  او را مشاهده عدالت

   گل  مثل ن و او اآل خواهد نگریست بر او  ؟ چشمانم  تو کجا است  خدای یهوه: گوید  می  من به
 . دور خواهد شد  روز شریعت  در آن  دیوارهایت در روز بنا نمودن11 . خواهد شد ها پایمال کوچه

   تا کوه کوهو از دریا تا دریا و از )  فرات( مصر و از مصر تا نهر   روز از آشور و از شهرهای در آن12
  . خواهد شد  ویران  اعمالشان یجه نت  جهت ، به  ساکنانش ب سب  به و زمین13 .نزد تو خواهند آمد

 و در   در جنگل ا که خود ر  میراث  و گوسفندان  کن  شبانی  خویش  عصای  خود را به قوم14  
  مثل15. عاد بچرند و جل  در باشان  سابق  ایام مثل  ایشان. باشند  می  ساکن  تنهایی  به کرمل میان
 را بینند،   این ها چون امت16 . داد  خواهم  او نشان  به  عجیب  کارهای  آمدی بیرون از مصر   که ایامی

 کر   ایشان  و گوشهای  خواهند گذاشت  بر دهان  خواهند شد و دست  خجل  خویش  توانایی از تمامی
  ه خود با لرز  از سوراخهای  لیسید و مانند حشرات زمین را خواهند  مار خاک مثل17 .خواهد شد

  کیست18.  خواهند آمد و از تو خواهند ترسید  ما با خوف  خدای  یهوه  خواهند آمد و بسوی بیرون
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 خود را  او خشم. گذرد  درمی  خویش  میراث آمرزد و از تقصیر بقیه  را می  عصیان  تو که  مثل خدایی
 خواهد  ، بر ما رحمت  کرده او باز رجوع19 .دارد  می  را دوست دارد زیرا رحمت  نمی  ابد نگاه تا به

   دریا خواهی های  عمق  را به  ایشان  گناهان  خواهد کرد و تو جمیع  ما را پایمال نمود و عصیان
   سلف  در ایام  آورد چنانکه  بجا خواهی  ابراهیم  را برای  و رأفت  یعقوب  را برای امانت20 . انداخت
  .  خوردی  ما قسم  پدران برای
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 Nahum-  نبی  ناحوم کتاب
   قبل از میالد نوشته شده است612نویسنده کتاب ناحوم می باشد و حدودا سال 

  

   غیور و انتقام  خدای یهوه2 .  القوشی  ناحوم  رویـای کتاب.   نینـوی  درباره وحی1    

   انتقام خویش   از دشمنانخداوند.   است  غضب  و صاحب  گیرنده  انتقامخداوند.   است گیرنده
   و گناه  است القوت  و عظیم دیرغضب خداوند3 .دارد  می  را نگاه  خود خشم مان خص گیرد و برای می

 .باشد  او می  پای  و ابرها خاک  است  در تند باد و طوفانخداوند  راه. گذارد سزا نمی را هرگز بی
 و کرمل  باشان. سازد  می ا خشک نهرها ر خشکاند و جمیع  را می کند و آن  می دریا را عتاب4

  شوند و جهان  می  و تلها گداخته کوهها از او متزلزل5 .گردد  می  پژمرده ند و گل لبنانشو  می کاهیده
 تواند   که  وی  خشم پیش6 .  ساکنانش  و جمیع  مسکون و ربعگردد   می  متحرک از حضور وی

ها  رهشود و صخ  می  ریخته  آتش  او مثل غضب؟   تواند برخاست  او که  غضب ایستاد؟ و در حدت
 .شناسد  خود را می اشد و متوکالنب  ملجا می  و در روز تنگی  نیکو استخداوند7 .گردد از او خرد می

 خواهد  ا تعاقب او ر  دشمنان  و تاریکی  خواهد ساخت  را بالکل خراب  آن  سرشار، مکان  سیل و به8
   دفعه ت خواهد کرد و مصیب  توانید نمود؟ او دفعه هالکخداوند  ضد  تدبیر را به کدام9 .نمود

 بشوند،   مست گساران  و مانند می  پیچیده  هم  خارها به  مثل زیرا اگرچه10. دیگر بر پا نخواهد شد
اندیشد،   بد میخداوند ضد   به  که مشیر بلیعال11.  خواهند شد  سوخته  بالکل  کاه خشک  چون لیکن

  .  است  آمده ناز تو بیرو
   نیز بسیار باشند لیکن  و در شماره  سالم  در قوت  ایشان اگرچه«: گوید  می  چنینخداوند12  
   نخواهم  دیگر تو را ذلیل بار ، لیکن  ساختم  تو را ذلیل و اگر چه.  ، در خواهند گذشت  شده منقطع
 خداوندو 14 ».  گسیخت  تو را خواهم هایو بند   شکست  تو خواهم  او را از گردن  یوغ نو اآل13 .نمود

   بتهای  خدایانت  تو نخواهد بود و از خانه  نام  به  بار دیگر ذریتی  که  است  تو امر فرموده درباره
 . ای  زیرا خوار شده خت سا  نمود و قبر تو را خواهم  خواهم  را منقطع  شده  ریخته  و اصنام تراشیده

 دار و   خود را نگاه  یهودا عیدهای ای! کند  را ندا می  سالمتی  مبشر که  بر کوهها پایهای اینک15
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   منقطع  بالکل  بلکه  بار دیگر از تو نخواهد گذشت  مرد بلیعال  زیرا که  خود را وفا کن نذرهای
  .خواهد شد

  

 نما، کمر   را دیدبانی ، راه  کن حصار را حفظ. آید  تو برمی  در مقابل  کننده خراب2    

   عظمت  را مثل  یعقوب  عظمتخداوند زیرا2.   را بسیار زیاد کن  خویش  و قوت  گردان خود را قوی
   را تلف  ایشان های مو های کنند و شاخه  می تاراج  را کنندگان ایشان آورد و تاراج  باز می اسرائیل

 او از  ها در روز تهیه ارابه و   قرمز ملبس  به  جنگی  و مردان  شده  او سرخ سپر جباران3 .نمایند می
رانند، در چهارسوها   می ها بتندی ها را در کوچه ارابه4. باشد  می ها متحرک  و نیزه  است فوالد المع

 یاد   خود را به او بزرگان5 .دوند  و مانند برقها می لها است مشع  آنها مثل نمایش. خورند  برمی بهم
 را حاضر  یند و منجنیقآ  حصار می  به  دوان دوان. خورند  می  لغزش  رفتن  در راه آورد و ایشان می
  به(،   شده  برهنه و حصب7 .گردد  می  و قصر گداخته  است ده نهرها گشا های دروازه6 .سازند می

   به  که و نینوا از روزی8 .کنند  می  ناله زنان سینهها   فاخته  ناله  مثل شود و کنیزانش  می برده)  اسیری
! بایستید « که) زنند  صدا می و اگر چه(کنند،   فرار می اما اهلش. بود  می  آب  آمد، مانند برکهوجود

  .شود  نمی  ملتفت  احدی ، لیکن»!بایستید
  ع متا  هرگونه  او را و کثرت های  اندوخته  یغما برید زیرا که  کنید و طال را به  را غارت نقره9  
 و   لرزان  و زانوهایش  گداخته  و دلش  است  و خراب  و ویران او خالی10 .  نیست  را انتهایی اش نفیسه

   شیران  و مرتع  شیران بیشه11.   است  پریده  همه  رویهای رنگباشد و   کمرها درد شدید می در همه
 شیر12 نبود؟  ای خرامیدند و ترساننده  می  و شیر بچه  شیر نر و شیر ماده  در آن  که  کجا است ژیان

 خود  های کرد و مغاره  می  خفه اش  ماده  شیرهای  جهت درید و به  خود می های  بچه  حاجت نر برای
  . ساخت  را از صید پر می  خویش های را از شکار و بیشه

   دود خواهم  را به هایش  و ارابه  ضد تو هستم  به من«: گوید  می  صبایوت  یهوه ناما اآل13  
   خواهم  منقطع  و شکار تو را از زمین  خواهد ساخت  تو را هالک  ژیان نسوزانید و شمشیر، شیرا

  ». نخواهد شد  دیگر مسموع نمود و آواز ایلچیانت
  

 مفصل دو/  ناحوم نبی کتاب



1317 

ر  دو  از آن  و غارت  مملو است  و قتل  از دروغ  تمامش ریز که  بر شهر خون وای3    

   هجوم سواران3. ها  ارابه  و جستن  اسبان هیدن غرغر چرخها و ج ها و صدای آواز تازیانه2 !شود نمی
 و الشها را   مقتوالن  و فراوانی  مجروحان باشد و کثرت  می ها المع  و نیزه آورند و شمشیرها براق می

 سحرها   صاحب منظر که  خوش  زانیه  زنای از کثرت4 .افتند  یکدیگر می بر الشهای.  تانتها نیس
   یهوه اینک5 .فروشد  می  خویش  جادوگریهای به را  بایل خود و ق  زناهای ها را به  و امت است

 تو را بر  ، عورت  ساخته  تو منکشف  را بر روی  و دامنهایت  ضد تو هستم  به من«: گوید  می صبایوت
   خواهم  تو را ذلیل  بر تو ریخته و نجاسات6.   ساخت ها ظاهر خواهم  تو را بر مملکت امتها و رسوایی

،   تو را بیند از تو فرار کرده  هر که  خواهد شد که و واقع7.  گردانید  خواهم ا عبرت و تو ر ساخت
   تو تعزیه  گیرد و از کجا برای  ماتم  وی  برای  که کیست!   است  شده نینوا ویران:  خواهد گفت

  »؟  بطلبم کنندگان
   که داشت  می بها او را احاطه، آ  بوده  نهرها ساکن  در میان  که  بهتر هستی آمونآیا تو از نو8  
 و  ، فوط  انتها نداشت بودند و آن  می  و مصر قوتش حبش9 بود؟ صار او و بحرها دیوار او میدریا ح
   و اطفالش  است  رفته  اسیری  و به  شده  وطن معهذا جالی10 .بودند  تو می  کنندگان ز معاونت ا لوبیم

 زنجیرها   به انش بزرگ اند و جمیع  انداخته  قرعه  بر شرفایشاند و  شده  کوبیده نیز بر سر هر کوچه
   دشمن  سبب  به یی کرد و ملجا  خواهی  را پنهان ، خویشتن  شده  تو نیز مست پس11 .اند  شده بسته

   تکانیده  چون  خواهد بود که  انجیر با نوبرها مشابه  درختان  به هایت  قلعه جمیع12 .  جست خواهی
   برای  زمینت های دروازه. باشند  می  زنان  تو در اندرونت  اهل اینک13 .افتد  می  خورنده هان د شود به

  .سوزاند  را می بندهایت  پشت ، آتش  شده  گشاده  بالکل دشمنانت
 را   شو و مالط  گل داخل به.  ساز  خود را مستحکم های قلعه.  بیاور  آب ات  محاصره برای14  
   تو را خواهد سوزانید و شمشیر تو را منقطع در آنجا آتش15 . نما  را مرمت آجر پزی   و کوره پا بزن
  . شمار گردان  بی  ملخ  و مثل  کثیر کن م کر  را مثل  خواهد خورد، خویشتن  کرم ، تو را مثل ساخته

  تاجداران17. دپرن کنند و می  می رمها تاراج ک مثل.   زیادتر کردی  آسمان  را از ستارگان تاجرانت16 
آیند، اما   در روز سرد بر دیوارها فرود می  جراد اند که  مانند انبوه تو مانند ملخهایند و سردارانت

 آشور   پادشاه ای18 .  کجاست  که  نیست  معلوم ایشان  پرند و جای  شود می  گرم  آفتاب چون
   که  نیست ، کسی  شده ر کوهها پراکنده تو ب اند و قوم  خوابیده  و شرفایت  رفته  خواب  به شبانانت

 مفصل سو/  ناحوم نبی کتاب
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  پذیرد و هر که  نمی  تو عالج  و جراحت  نیست  تو التیامی  شکستگی برای19 . کند  را جمع ایشان
 وارد  الدوام  تو بر او علی  شرارت  که زند، زیرا کیست  می شنود بر تو دستک  تو را می آوازه
 آمد؟ نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مفصل سو/  ناحوم نبی کتاب
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 Habakkuk-  نبی  حبقوق کتاب
   قبل از میالد نوشته شده است605نویسنده کتاب حبقوق می باشد و حدودا سال 

  

  . را دید  آن  نبی  حبقوق  که حیو1    

اد  فری  نزد تو از ظلم  کی ؟ تا به شنوی  و نمی آورم  فریاد برمی  کی  تا بهخداوند  ای2  
 و  نمایی  نظر می  و بر ستم دهی  می  نشان  من  را به فیانصا چرا بی3 ؟ دهی  نمی  و نجات آورم برمی
 .کند  سر خود را بلند می  مخاصمتآید و  پدید می باشد؟ منازعه  می  من  روی  پیش  و ظلم غضب

 را   عادالن  شریران چونکه. شود  هرگز صادر نمی  و عدالت  است  شده  سست ، شریعت  سبب از این4
  .گردد  صادر می  شده وج مع  عدالت راینبناب. مایندن  می احاطه

 شما   در ایام زیرا که.  متحیر شوید  نمایید و بشدت ها نظر کنید و مالحظه  امت در میان5  
   امت  آن  اینک زیرا که6 . مخبر سازند، باور نخواهید کرد  از آن  اگر شما را هم  که کنم  می کاری
   را که هایی خرامند تا مسکن  می  جهان  در وسعت  که انگیزانم  را برمی  کلدانیان  و تندخو، یعنی تلخ

 از  شان ای  و جالل حکم. باشند  می  و مهیب  هولناک ایشان7 . آورند  تصرف  به  نیست  ایشان از آن
   تیزروترند و سواران  از پلنگها چاالکتر و از گرگان شب  ایشان اسبان8 .شود  صادر می خود ایشان

   خوراک  برای ه ک  عقابی ، مثل  دور آمده  از جای  ایشان و سواران. کنند  و خیز می ت جس ایشان
  ران و اسی  است  پیش  بطرف  ایشان  روی عزیمت. آیند  می  ظلم  برای  ایشان جمیع9 .پرند بشتابد می

   ایشان سخره منمایند و سروران  را استهزا می  پادشاهان و ایشان10 .کنند  می  جمع  ریگ را مثل
 باد   مثل پس11 .سازند ، آنها را مسخر می  نموده  را توده خندند و خاک ها می  قلعه بر همه. باشند می

  .  است  ایشان  خدای  ایشان  قوت این. شوند  می کنند و مجرم ، عبور می  رفته بشتاب
 خداوند  ای.  مرد  نخواهیم ؟ پس  نیستی آیا تو از ازل!   من  قدوس ای!   من  خدای  یهوه ای12  
 . ای  نموده  تأسیس  تأدیب  برای را ، ایشان ره صخ  و ای ای  کرده  معین  داوری  را برای ایشان

 چرا  پس.  کرد توانی  نظر نمی انصافی  بی  و به  بنگری  بدی  به  از اینکه  تو پاکتر است چشمان13
بلعد،   می  است تر  عادل  از خودش  را که  شریر کسی  که  و حینی نمایی  می  را مالحظه خیانتکاران
 ؟ گردانی  ندارند می  حاکمی  که  دریا و مانند حشراتی  ماهیان  را مثل و مردمان14 ؟ مانی  می خاموش

 فصل یکم/  حبقوق نبی کتاب
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 آنها را  گیرد و در تور خویش  خود می  دام  را به کشد و ایشان  برمی  قالب  را به  ایشان او همگی15
گذراند   می  خود قربانی  دام ، برای بنابراین16. شود  می ، مسرور و شادمان  از اینجهت.نماید  می جمع
آیا 17 .شود  لذیذ می  وی  و خوراک فربه او از آنها   نصیب چونکه. سوزاند  بخور می  تور خویش وبرای

  د نمود؟ نخواه ها دریغ  کشتن امت  خواهـد کـرد و از پیوسته  خود را خالـی  دام از اینجهت
  

   شد تا ببینم  خواهم و مراقب . شوم می  برپا  و بر برج ایستم  خود می بانگاه بر دیده2    

 داد  مرا جوابخداوند   پس2 . داد  خواهم  جواب  چه  شکایتم  و درباره  خواهد گفت  چه  من  او به که
  زیرا که3 . را بتواند خواند  آن  دونده که نما   نقش  را بر لوحها چنان  و آن رؤیا را بنویس:  و گفت

 تأخیر نماید  اگر چه. گوید  نمی شتابد و دروغ  مقصد می  و به  است  وقت معین رؤیا هنوز برای
 مرد متکبر در او   جان اینک4 . نخواهد نمود  خواهد آمد و درنگ  البته  زیرا که  منتظر باش برایش
   فریبنده  شراب  که  درستی به5.  خواهد نمود خود زیست   ایمان  به باشد، اما مرد عادل  نمی راست
   مثل افزاید و خودش  می  اموات  عالم  خود را مثل  شهوت پذیرد، که  نمی  و مرد مغرور آرامی است
   خویشتن ا برایها ر  قوم کند و تمامی  می ها را نزد خود جمع  امت  جمیع بلکه. شود ، سیر نمی موت
  آمیز بر وی  طعن  نخواهند زد و معمای  مثلی  بر وی  ایشان  آیا جمیع پس6 .آورد  می فراهم

  افزاید؟ تا به  می  نیست  وی  از آن  را که  آنچه  که  بر کسی وای:  ؟ و نخواهند گفت)نخواهند آورد(
 و   برنخواهند خاست  بر تو ناگهان آیا گزندگان7 .نهد  را زیر بار رهنها می ویشتن؟ و خ کی
   را غارت  بسیاری های  تو امت چونکه8  نخواهند نمود؟ شد و تو را تاراج بیدار نخواهند  ارندگانتآز

 و   بر زمین  که  و ظلمی  مردمان  خون  سبب  خواهند نمود، به ها تو را غارت  قوم  بقیه ، تمامی ای کرده
  . ای  نموده  ساکنانش شهر و جمیع

 بلند   خود را بر جای  تا آشیانه  است  نموده  را کسب  خود بدی  خانه  برای  که  بر کسی وای9  
   اینکه  به ای  تدبیر کرده  خویش  خانه  جهت  را به رسوایی10.  بال برهاند  را از دست ، خویشتن ساخته
  از دیوار فریاد  سنگ زیراکه11.  ای  ورزیده  گناه  خویش د جان و بر ض  نموده  بسیار را قطع های قوم

 بنا   خون  به  شهری  که  بر کسی وای12 . خواهد داد  را جواب  چوبها آن برخواهد آورد و تیر از میان
ها   قوم  که  نیست  صبایوت  یهوه  از جانب آیا این13 .نماید  استوار می انصافی  بی به  ای کند و قریه می

 مفصل دو/ وق نبی  حبقکتاب
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   جهان زیرا که14 ؟نمایند  می خسته را   خویشتن  بطالت  برای کشند و طوایف  می  مشقت  آتش برای
  .سازد  آبها دریا را مستور می  که  نحوی  مملو خواهد شد بهخداوند   جالل از معرفت

، او را نیز   را ریخته  زهر خویش نوشاند و بر تو که  خود را می  همسایه  که  بر کسی وای15  
تو نیز .  شد  سیر خواهی  جالل  عوض به  تو از رسوایی16 .  او را بنگری  تا برهنگی سازی  می مست
   بر تو وارد خواهد آمد و قیخداوند   راست  دست کاسه.  ساز  را منکشف  خویش  و غلفه بنوش
 آنها را   که  حیوانات  و هالکت  نمودی  بر لبنان  که زیرا ظلمی17 . تو خواهد بود  بر جالل رسوایی
  ر و بر جمیع و شه  بر زمین  که  و ظلمی  مردمان  خون  سبب به.  بود، تو را خواهد پوشانید ترسانیده
   ریخته  را بتراشد یا از بت ، آن  آن  سازنده  که است   فایده  چه از بت تراشیده18 .  رسانیدی ساکنانش

 بر  وای19 . را بسازد  گنگ  بنماید و بتهای  خود توکل  بر صنعت  آن  سازنده ، که  دروغ  و معلم شده
 دهد؟   تعلیم  آن شود که آیا می!  برخیز  که  سنگ گنگ  بگوید بیدار شو و به  چوب  به  که یکس

   در هیکلخداونداما 20 .  نیست  مطلقا روح  در اندرونش شود لکن  می  پوشیده  طال و نقره  به اینک
  . باشد  خاموش  حضور وی  به  جهان  تمامی  پس  است  خویش قدس

  

   ترسان  خبر تو را شنیدم  چونخداوند  ای2 .  بر شجونوت ی نب  حبقوق دعای3    

 ساز و   را معروف  سالها آن در میان!   کن  سالها زنده  را در میان  خویش  عملخداوند  ای.  گردیدم
 او  جالل.  ، ساله  از جبل فاران  آمد و قدوس خدا از تیمان3 . را بیاد آور  رحمت  غضب در حین

   شعاع  وی  نور بود و از دست پرتو او مثل4 . او مملو گردید  از تسبیح  زمینپوشانید وآسمانها را 
 او   نزد پایهای  تب آتش و  رفت  وبا می  وی  روی پیش5 . او در آنجا بود و ستر قوت. دید گر ساطع
   ازلی کوههای و   ساخت ها را پراکنده او نظر افکند و امت.  را پیمود او بایستاد و زمین6 .بود می

و .   بال دیدم را در  کوشان های خیمه7 .  است  او جاودانی های طریق. ند شد  خم  ابدی جستند و تلهای
  . شد  لرزان یان مد  زمین چادرهای

 تو بر دریا وارد   تو بر نهرها و غیظ  شد یا خشم  تو افروخته  آیا بر نهرها غضبخداوند  ای8  
 شد،   تو تماما برهنه کمان9 ؟  سوار شدی  خویش مندی  فتح های و ارابه خود   بر اسبان آمد، که
.   نهرها منشق ساختی  را به زمین.  ، ساله ای  خورده  اسباط  خود برای  در کالم  که  قسمهایی موافق

 ومسفصل /  حبقوق نبی کتاب
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   آواز خود را داد و دستهای لجه.  شد ها جاری  گشتند و سیالب کوهها تو را دیدند و لرزان10
  .  باال برافراشت را به  خویش
 . تو برفتند  براق  از پرتو نیزه و از نور تیرهایت.  خود ایستادند  در برجهای  و ماه آفتاب11  

 و   خویش  قوم  نجات برای13 .  نمودی ها را پایمال  امت، و با خشم  خرامیدی  در جهان با غضب12
   گردن  را تا به  آن  و اساس  زدی ران شری سر را از خاندان.   آمدی  خود بیرون  مسیح خالصی
  . ، ساله  نمودی عریان

 گردباد آمدند   مثل  که ، حینی  ساختی  مجروح  خودشان  عصای  را به  ایشان سر سرداران14  
 خود بر  با اسبان15 . ببلعند  را در خفیه  مسکینان ه بود ک  در این  ایشان خوشی.  سازند تا مرا پراکنده

 بجنبید، و   لبهایم  بلرزید و از آواز آن  احشایم  شنیدم چون16 .  بسیار خرامیدی  آبهای انبوهر دریا و ب
   یابم  استراحت  در روز تنگی ، که  خود لرزیدم ، در جای  شده  داخل  استخوانهایم  به پوسیدگی
  . آورد  حمله ، بر ایشان  خواهد ساخت  را ذلیل  قوم  که  آن  که هنگامی
 گردد و   ضایع  زیتون  نشود و حاصل  در موها یافت  نیاورد و میوه  انجیر شکوفه رچهاگ17  
 در   من لیکن18 ها نباشد، ها در طویله شود و رمه   منقطع ها از آغل  ندهد، و گله ها آذوقه مزرعه
   من قوتخداوند   یهوه19.  نمود  وجد خواهم  خویش  نجات  شد و در خدای  خواهم  شادمانخداوند
.   خواهد ساخت  خرامان  بلندم های گرداند و مرا بر مکان  آهو می  پایهای  را مثل  و پایهایم است
  . اوتار  بر ذوات  ساالر مغنیان برای
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 Zephaniah-  نبی  صفنیای کتاب
   قبل از میالد نوشته شده است640نویسنده کتاب صفنیا می باشد و حدودا سال 

  

   ابن  کوشی یا ابن یهودا، بر صفن پادشاه ،  آمون  یوشیا ابن ر ایام د  کهخداوند  کالم1    

  . شد  حزقیا نازل  امریا ابن جدلیا ابن
 و  انسان3.   ساخت  خواهم  هالک لکل با  زمین  چیزها را از روی  همه گوید که  میخداوند2  
   هالک  را با شریران م مصاد  دریا و سنگهای  هوا و ماهیان مرغان.  سازم  می  را هالک بهایم
 خود را بر  و دست4 .  است  اینخداوند  قول.  نمایم  می  منقطع  زمین  را از روی و انسان.  سازم می

   از این را  و کاهنان  مؤبدان  و اسمهای  بعل و بقیه.  نمایم  دراز می  اورشلیم  سکنه یهودا و بر جمیع
   را که  پرستندگان پرستند، و آن  را بر بامها می  لشکر آسمان  را که و آنانی5 . سازم  می  منقطع مکان

   یهوه  از پیروی  را که و آنانی6 خورند،  سوگند می کوم مل  به  را که خورند و آنانی  می  قسم  یهوه به
  .نمایند  نمی طلبند و از او مسألت  را نمیخداوند   را که اند، و آنانی مرتد شده

 خداوند  ، چونکه  است  نزدیکخداوند روز  ، زیرا که  باش  خاموش  یهوه حضور خداوند به7  
خداوند  و در روز قربانی8 .  است  نموده  خود را تقدیس گانشد  و دعوت  است  مهیا کرده ای قربانی
  پوشند عقوبت  می  بیگانه  لباس  که  آنانی  و همه  پادشاه  و پسران  بر سروران  من  خواهد شد که واقع
 رسانید و بر   خواهم جهند عقوبت  می  بر آستانه  که  آنانی  روز بر همه و در آن9 . رسانید همخوا

 روز   در آن گوید که می خداوندو 10 .سازند  پر می  و فریب را از ظلمخود خداوند    خانه  که آنانی
 خواهد   از تلها مسموع یمی عظ  و شکستگی  دوم  از محله ای  و ولوله  ماهی  از دروازه ای  نعره صدای

   نقره  که  آنانی  و همه  شده  تلف  کنعان  قوم  تمامی  نمایید زیرا که  ولوله  مکتیش  ساکنان ای11 .شد
 نمود و بر   خواهم  چراغها تفتیش  را به  اورشلیم و در آنوقت12 .اند  گردیده دارند منقطع ا برمیر

کند و نه   می  نه نیکوییخداوندگویند   خود می اند و در دلهای  خود نشسته  بر دردهای  که آنانی
 خواهد شد؛ و   خراب  ایشان های  و خانه  تاراج  ایشان ، دولت بنابراین13.  رسانید  خواهم ، عقوبت بدی
   خواهند کرد، اما شراب  نخواهند شد و تاکستانها غرس ها بنا خواهند نمود، اما در آنها ساکن خانه
  .ا نخواهند نوشیدآنها ر
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آواز روز . رسد تر می  تمام  هرچه  و بزودی  است ، نزدیک  است  نزدیکخداوند  روز عظیم14  
   روز، روز غضب آن15 . فریاد برخواهد آورد  تلخی  به  و مرد زورآور در آن  است  مسموعخداوند 

 ، ، روز ابرها و ظلمت غلیظ لمت ظ و ، روز تاریکی  و ویرانی ، روز خرابی  و اضطراب ، روز تنگی است
   را چنان و مردمان17 . بلند  ضد برجهای  حصاردار و به  ضد شهرهای  به  جنگ روز کرنا و هنگامه16
   ایشان  خون پس. اند  ورزیده گناه خداوند   به  زیرا که  خواهند رفت  راه  کورانه  که آورم  می  تنگ به

   و نه  نقره  نهخداونددر روز غضب 18.  خواهد شد  ریخته رگین مانند س  ایشان  غبار و گوشت مثل
 بر   خواهدشد، زیرا که  او سوخته  غیرت  از آتش  جهان  را تواند رهانید و تمامی  ایشان  ایشان طالی
  . وارد خواهد آورد  هولناک  هالکتی  جهان  ساکنان تمامی

  

   نتاج  حکم  از آنکه قبل2 ! بشوید  آیید و جمع ارید، فراهم حیا ند  که  امتی ای2    

   از آنکه  بر شما وارد آید؛ قبلخداوند خشم   حدت  از آنکه  بگذرد؛ قبل  کاه  روز مثل بیاورد و آن
 را  آورید، عدالت  او را بجا می  احکام  که  حلیمان زمین  جمیع ای3 . بر شما برسدخداوندروز خشم 

  .مستور شویدخداوند    در روز خشم هرا بجویید، شاید ک  بطلبید و تواضع
 ظهر   اشدود را در وقت گردد و اهل  می  ویران شود و اشقلون  می  متروک  غزه زیرا که4  
.  دریا ساکنند  بر ساحل  که  کریتیان  بر امت وای5 .شود  می  کنده  از ریشه ننمایند و عقرو  می اخراج

  ه ک کنم  می  هالک  تو را چنان  و من  ضد شما است  بهاوندخد   کالم نیان فلسطی  زمین ، ای  کنعان ای
 خواهد   گوسفندان  و آغلهای  شبانان های  مرتع  دریا موضع و ساحل6  نخواهد بود،  در تو ساکن کسی
  های  در خانه شبگاهان.  بچرند  یهودا خواهد بود تا در آن  خاندان  بقیه  دریا برای و ساحل7 بود،

  . را باز خواهد آورد  ایشان ، اسیران  تفقد نموده  از ایشان  خدایشان ند خوابید زیرا یهوه خواه اشقلون
و بر کنند   می  مرا مالمت  قوم  چگونه  که  را شنیدم عمون  بنی  و سرزنش  موآب مالمت8  

   خودم ت حیا به: گوید  می  اسرائیل  خدای  صبایوت ، یهوه بنابراین9 .نمایند  فخر می سرحد ایشان
 و   نمک های  خارها و حفره محل.  خواهد شد  عموره  مثل عمون  و بنی  سدوم  مثل  موآب  که قسم

   را به یشان ا  من  امت  خواهند نمود و بقیه  آنها را غارت  من  قوم بقیه.  خواهد شد  ابدی ویرانی
   یهوه  قوم  خواهد آمد زیرا که وارد  بر ایشان  تکبر ایشان  سبب  به این10 . خواهند آورد تصرف
 خواهد بود   مهیب  ضد ایشان  بهخداوند  پس11.  فخر کردند ، بر ایشان  نموده  را مالمت صبایوت
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 خود او  ی از جا ها هر کدام  جزایر امت  و جمیع  خواهد ساخت  را زایل  جهان  خدایان  تمامی زیرا که
  . خواهند کرد را عبادت

  . خواهید شد  کشته  شمشیر من  به حبشیان  و شما نیز ای12  
   را به  خواهد کرد و نینوی ، آشور را هالک  دراز کرده  شمال  خود را بر زمین و دست13  
ها در   امت  حیوانات ها و تمامی و گله14 . خواهد نمود  مبدل  بیابان  مثل  خشک  زمین  و به ویرانی
 و آواز   خواهند گرفت  منزل  ستونهایش  بر تاجهای شت سقا و خارپ  خواهند خوابید و مرغ میانش
   چوب  خواهد بود زیرا که هایش  بر آستانه  خواهد شد و خرابی  مسموع هایش  از پنجره سراینده

بود و در   می  ساکن  در اطمینان  که  شهر فرحناک  است این15 . خواهد کرد  را برهنه سرو آزادش
» .  نیست  دیگری  و غیر از من  هستم ؛ من  نیست  دیگری  و غیر از من  هستم من«:  گفت  خود می دل

،   کرده  سخریه  عبور کند بر آن  از آن هر که!   است  گردیده  حیوانات خوابگاه!  شد  خراب چگونه
  ! خود را خواهد جنبانید دست

  

 را  بشنود و تأدی آواز را نمی2!   کننده  انگیز نجس ظلم  بر شهر فتنه وای3    

   در اندرونش سرورانش3 .جوید  نمی  خود تقرب  و بر خداینماید  نمی  توکلخداوند پذیرد و بر نمی
 مغرور و  انبیایش4 .گذارند  نمی  باقی  تا صبح چیزی   که  شب  گرگان  و داورانش  غران شیران

در  دخداون5. یدندورز  می  مخالفت  شریعت بهسازند و   می  را نجس  قدس کاهنانش. خیانتکارند
  سازد و کوتاهی  می  خود را روشن هر بامداد حکم. نماید  نمی انصافی  و بی  است  عادل اندرونش

   شده  خراب  ایشان  برجهای  که ام  ساخته ها را منقطع امت6 .داند  حیا را نمی  اما مرد ظالمکند، نمی
   چنان  ایشان شهرهای.  نباشد ای  عبور کننده  که ام  کرده  ویران  را چنان  ایشان های  و کوچه است
   از من  که کاش:  و گفتم7 .  است  مانده  باقی  ساکنی و نه   انسانی  نه  که  است  گردیده منهدم

   بر او تعیین  هر آنچه شد، موافق  نمی  او معدوم  مسکن تا آنکه.  پذیرفتی  را می  و تأدیب ترسیدی می
  . خود را فاسد گردانیدند ، اعمال  زود برخاسته  صبحر ایشان  لکن.   بودم نموده

 زیرا   برخیزم  غارت  جهت  به  که  منتظر باشید تا روزی  من برای: گوید  میخداوند  بنابراین8  
   خود و تمامی  تا غضب  آورم  را فراهم  و ممالک  نمایم ها را جمع  امت  که  است  این  قصد من که

 خواهد   سوخته  من  غیرت آتش   به  جهان  تمامی  زیرا که  بریزم  را بر ایشان ش خوی  خشم حدت
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 را بخوانند   یهوه  اسم  ایشان  داد تا جمیع ها باز خواهم  امت  به  پاک ، زبان  زمان  در آن زیرا که9 .شد
   دختر پراکندگانم ی یعن  پرستندگانم  حبش  نهرهای از ماورای10 . نمایند  او را عبادت  دل  یک هو ب

   خجل ای  ورزیده  عصیان  من  به  که  اعمالت  روز از همه در آن11 . خواهند آورد  من  برای ای هدیه
 کرد و بار   دور خواهم  از تکبر تو مسرورند، از میانت  را که  آنانی  زمان  در آن  شد زیرا که نخواهی

   خواهم  باقی  و مسکین  ذلیل  تو قومی اما در میان12 . نمود  تکبر نخواهی  من  مقدس هدیگر در کو
 نخواهند نمود و  انصافی  بی  اسرائیل و بقیه13 . خواهند نمود توکلخداوند    بر اسم  و ایشان گذاشت
  ، به  چرا کرده  ایشان  نخواهد شد زیرا که  یافت  فریبنده  زبان  ایشان  و در دهان  نخواهند گفت دروغ
  . نخواهد بود ای هند خوابید و ترساننده خوا آرامی

   دل  تمامی  به  دختر اورشلیم ای!   بده  آواز شادمانی  اسرائیل ای!  نما  ترنم  دختر صهیون ای14  
  یهوه.   است  را دور کرده  و دشمنانت  تو را برداشته های  عقوبتخداوند15 ! شو و وجد نما شادمان
   گفته  اورشلیم  روز به در آن16 . دید  را نخواهی بار دیگر بال  پس است تو   در میان  اسرائیل پادشاه

   تو قدیر است  در میان  خدایت یهوه17 ! نشود  تو سست  دستهای  صهیون یا!   مترس خواهد شد که
 و با   خواهد یافت  خود آرامی  بسیار خواهد نمود و در محبت او بر تو شادی.  خواهد داد و نجات
 تو  باشند و از آن  می  عیدها محزون  جهت  به  را که آنانی18.  خواهد نمود  بر تو شادیسرودها

   آنانی  بر همه  زمان  در آن اینک19 .بود  می  بار سنگین ار بر ایشان ع  نمود که  خواهم هستند، جمع
   را جمع  شدگان رانده رهانید و   را خواهم  رسانید و لنگان  خواهم کردند، مکافات  می  بر تو ظلم که

 . گردانید  خواهم  و اسم  تسبیح بود محل  می  زمین  در تمامی  عار ایشان  را که  کرد و آنانی خواهم
 خداوند کرد زیرا   خواهم  شما را جمع  زمان  آورد و در آن  شما را در خواهم  زمان در آن20
   زمین های  قوم  تمامی  شما را در میان ، آنگاه  شما را بنظر شما باز آورم  اسیران  که حینی: گوید می

  . گردانید  خواهم  و تسبیح محل اسم
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 Haggai-  نبی  حجی کتاب
   قبل از میالد نوشته شده است520نویسنده کتاب حجی می باشد و حدودا سال 

  

   واسطه  خداوند به ، کالم پادشاه   دوم داریوش  از سال  ششم  ماه در روز اول1    

:  ، گفت  رسیده  کهنه  رئیس ادق یهوص  بن  یهوشع  یهودا و به  والی  شألْتیئیل  بن  زربابل  و به بین حجی
  ودن بنا نم  وقت  ما یعنی گویند وقت آمدن  می  قوم این: فرماید  می ، چنین  نموده  تکلم  صبایوت یهوه2

  آیا وقت4 : ، گفت  شده  نازل  نبی  حجی طه واس  خداوند به  کالم پس3 .  است  خداوند نرسیده خانه
   یهوه  حال پس5  بماند؟  خراب  خانه  شوید و این  خود ساکن  مسقف های  شما در خانه  که شماست
  اید و اندک بسیار کاشته6 . سازید  مشغول  خویش  راههای به خود را  گوید دل  می  چنین صبایوت
)  رخت. (گردید  نمی  سیراب نوشید لیکن  و میشوید خورید اما سیر نمی می. کنید  می حاصل

. گذارد دار می  سوراخ  را در کیسه گیرد، مزد خویش  مزد می شوید و آنکه  نمی پوشید اما گرم می
   برآمده  کوه به8 . سازید  خود مشغول  راههای ا به خود ر دل: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه پس7

منتظر 9.   یافت  خواهم ، جالل  شده  راضی از آن: گوید یید و خداوند می را بنا نما ، خانه  آورده وچوب
   صبایوت یهوه.   دمیدم  بر آن  آوردید من  خانه  را به  آن  شد و چون  کم بسیار بودید و اینک

   شما به از ماند و هرکدام  می  خراب  من  خانه  که  است  این ؟ سبب  چیست  این  سبب پرسد که می
 از  شود و زمین  می  باز داشته ، آسمانها بخاطر شما از شبنم  سبب از این10 .شتابید  می  خویش خانه

   زیتون  و عصیر انگور و روغن  و بر کوهها و بر غله  بر زمین و من11 .گردد  می  بازداشته محصولش
  .  را خواندم تها خشکسالی دس های  مشقت  و تمامی  و بهایم رویاند و بر انسان  می  زمین و بر هر آنچه

   قول  به  قوم  بقیه  و تمامی  کهنه  رئیس  یهو صادق  بن  و یهوشع  شألتیئیل  بن  زربابل آنگاه12  
 دادند، و   بود گوش  او را فرستاده  ایشان  خدای  یهوه  چنانکه  نبی  حجی  کالم  خود و به  خدای یهوه
:  ، گفت  کرده  بیان  قوم  خداوند را برای ول خداوند، پیغام، رس و حجی13 .د از خداوند ترسیدن قوم

   یهودا و روح  والی  شألْتیئیل  بن  زربابل و خداوند روح14 .  با شما هستم  من گوید که د میخداون
   یهوه  را برانگیزانید تا بروند و در خانه  قوم  بقیه  تمامی ، و روح  کهنه ، رئیس  یهوصادق  بن یهوشع
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   دوم داریوش  از سال  ششم  ماه  و چهارم در روز بیست15 . کار پردازند  خود به  خدای یوتصبا
  . شد  واقع ، این پادشاه

  

 : ، گفت  شده  نازل  نبی  حجی طه خداوند بواس ، کالم  هفتم  و یکم ماه در روز بیست2    
،   کرده  را خطاب  قوم بقیه، و   کهنه  رئیس  یهوصادق  بن  یهودا و یهوشع  والی  شألتیئیل  بن زربابل2

  ن اآل  باشد؟ پس  دیده  نخستینش  را در جالل  خانه  و این  مانده  باقی  شما که  در میان کیست3 :بگو
  ای: گوید  خداوند می ناما اآل4نماید؟  یا در نظر شما ناچیز نمینماید؟ آ  می در نظر شما چگونه

   زمین  قوم  تمامی  و ای  باش  دل  قوی  کهنه  رئیس  یهوصادق  بن وشع یه  و ای  باش  دل  قوی زربابل
   یهوه قول.   با شما هستم  من  بشوید زیرا که  مشغول فرماید که  باشید و خداوند می  دل قوی

   شما از مصر با شما بستم  آوردن  بیرون  در حین  که  عهدی  آن  کالم برحسب5 .  است  این صبایوت
   چنین  صبایوت  یهوه زیرا که6 . مباشید باشد، ترسان  می ا قایم شم  در میان  من  روح هو چونک

   را متزلزل  خشکی و دریا و ، آسمانها و زمین  زمانی  نیز بعد از اندک  دیگر و آن  دفعه یک: گوید می
ها خواهند آمد و   امت  جمیع  و فضیلت  ساخت  خواهم ها را متزلزل  امت و تمامی7 .  ساخت خواهم
 از  نقره: گوید  می  صبایوت یهوه8 .  ساخت  پر خواهم  را از جالل ه خان  این گوید که  می  صبایوت یهوه
   نخستینش  از جالل  خانه جالل آخر این: گوید  می  صبایوت یهوه9.   است  من  و طال از آن  من آن

  .  است  این  صبایوت  یهوه قول.  بخشید اهم را خو ، سالمتی  مکان تر خواهد بود و در این عظیم
   نبی  حجی طه خداوند بواس ، کالم  دوم داریوش  از سال  نهم  ماه  و چهارم در روز بیست10  

 .  و بپرس  کن  سؤال  شریعت باره در از کاهنان: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه11 : ، گفت  شده نازل
 یا   یا شراب  یا آش  نان  به  خود بردارد و دامنش  جامه ن را در دام  مقدس  گوشت اگر کسی12

   دادند که  جواب  و کاهنان خواهد شد؟  مقدس  دیگر برخورد، آیا آن  خوراک  هر قسم  یا به روغن
   نماید، آیا آن  از اینها را لمس  باشد، یکی  شده  نجس  از میتی  که اگر کسی:  پرسید  حجی پس13 . نی

:  ، گفت  نموده  تکلم  حجی پس14 . خواهد شد  نجس  گفتند که  جواب در  شد؟ و کاهنان خواهد نجس
   اعمال باشند و همه  می  همچنین  نظر من  به  امت  هستند و این  همچنین  قوم فرماید این خداوند می
 خود را   دل نو اآل15 .باشد  می برند نجس نجا می در آ  که ای  و هر هدیه  است  چنین  ایشان دستهای
   خداوند گذاشته  در هیکل  برسنگی  سنگی  از آنکه ، پیش  از این  روز و قبل  سازید از این مشغول
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   کسی بود و چون) من (  ده آمد فقط می) من ( بیست   توده  به  کسی  چون  ایام  این در تمامی16. شود
   اعمال و شما را و تمامی17 . بود  رطل بیست  ، فقط بکشد  از آن  رطل آمد تا پنجاه  می  میخانه به

   بازگشت  من گوید بسوی  خداوند می لیکن.   زدم  و تگرگ  و یرقان  باد سموم  شما را به دستهای
،   نهم  ماه  و چهارم  از روز بیست  بعد، یعنی  روز به  سازید از این  خود را مشغول  دل ناآل18 .ننمودید
 هنوز در انبار  آیا تخم19 . سازید  خود را مشغول  شد، دل ه خداوند نهاد کل بنیاد هی  که از روزی

   خواهم  روز برکت   از ایناند؟  خود را نیاورده  هنوز میوه  زیتون و انجیر و انار و درخت  و مو است
  .داد

   والی بلزربا21 : ، گفت  شده  نازل  بر حجی  ماه  و چهارم  در بیست  خداوند بار دوم و کالم20  
 را   ممالک و کرسی22 .  ساخت  خواهم  را متزلزل  زمین آسمانها و من: ، بگو  کرده یهودا را خطاب

 آنها را  ها و سواران  و ارابه  ساخت  خواهم ها را هالک  امت  ممالک  نمود و قوت  خواهم واژگون
   صبایوت یهوه23. هند افتاد شمشیر یکدیگر خوا به آنها   کرد و اسبها و سواران  خواهم سرنگون

 تو  گوید که  و خداوند می  گرفت ، تو را خواهم  شالتیئیل  بن  زربابل  من  بنده  روز ای در آن: گوید می
  .  است  این  صبایوت  یهوه قول.  ام  تو را برگزیده  من  زیرا که  ساخت  خواهم  خاتم  نگین را مثل
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 Zechariah-  نبی  زکریای کتاب
   قبل از میالد نوشته شده است500یسنده کتاب زکریا می باشد و حدودا سال نو

  

   عدوی ن برکیا اب  بر زکریا ابنخداوند  ، کالم  داریوش  دوم  از سال  هشتم در ماه1    

  یهوه:  بگو  ایشان  به پس3.  بود  شما بسیار غضبناک  بر پدرانخداوند«2 : ، گفت  شده  نازل نبی
   صبایوت و یهوه.   است  این  صبایوت  یهوه قول.  کنید  بازگشت  من گوید بسوی  می  چنین صبایوت

   ایشان  انبیا سلف  خود مباشید که  پدران شما مثل4.  نمود  خواهم  شما رجوع  سوی ه ب من: گوید می
  د خویش ب  خود و از اعمال  زشت گوید از راههای  می  چنین  صبایوت ، گفتند یهوه را ندا کرده

 شما کجا  پدران5 . ندادند  گوش  من نشنیدند و به   ایشان گوید که  میخداوند نمایید، اما  بازگشت
 خود انبیا   بندگان  به  که  من  و فرایض  کالم لیکن6 مانند؟  می  زنده یا انبیا همیشههستند و آ
   یهوه  نمودند، گفتند چنانکه ازگشت ب  ایشان ؟ و چون  شما را در نگرفت ، آیا پدران  بودم امرفرموده
  ».  است  نموده  ما عمل  به  نماید همچنان  ما عمل  ما به  راهها و اعمال  موافق  قصد نمود که صبایوت
خداوند   ، کالم  داریوش  دوم د، از سال باش  شباط  ماه  که  یازدهم  ماه  و چهارم در روز بیست7  

   بر اسب  مردی  اینک  که  دیدم  شب در وقت8:  ، گفت  شده  نازل  نبی  عدوی  برکیا ابن بر زکریا ابن
 و زرد   سرخ  او اسبان  و در عقب  بود ایستاده  در وادی  که  آس  درختان  سوار بود و در میان سرخ

:  نمود، مرا گفت  می  تکلم  با من  که ای و فرشته»  اینها چیستند؟  آقایم ای«:  و گفتم9 .دو سفید بو
  ». اینها چیستند  که دهم  می  تو را نشان من«

  اینها کسانی«:  فت داد و گ  بود، جواب  ایستاده  آس  درختان  در میان  مرد که  آن پس10  
   فرشته  به و ایشان11 ».  است  فرستاده  در جهان نمودن تردد   را برای  ایشانخداوند  باشند که می

 و  ایم  تردد نموده ما در جهان«: ، گفتند  داده  بود جواب  ایستاده آس   درختان  در میان  کهخداوند
   یهوه ای«:  ، گفت  داده  جوابخداوند  و فرشته12 ».  است  و آرام  مستریح  جهان ی تمام اینک

   رحمت بودی  می  غضبناک  هفتاد سال  در این  یهودا که  و شهرهای  بر اورشلیم  کی  تا به صبایوت
   تکلم  با من  را که ای  فرشته آمیز آن  تسلی  نیکو و کالم  با سخنانخداوندو 13»  نمود؟ ینخواه
  . داد نمود جواب می
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   چنین  صبایوت  بگو یهوه ندا کرده«:  نمود مرا گفت  می  تکلم  با من  که ای  فرشته پس14  
   غضبناک  سخت  مطمئن های رامتو ب15 .  داشتم  عظیمی  غیرت  و صهیون  اورشلیم در باره: گوید می

  چنینخداوند   بنابراین16.  کردند  بال را زیاده  ایشان ن لیک بودم  می  غضبناک  اندک  زیرا که شدم
   یهوه قول.  بنا خواهد شد  در آن  من  نمود و خانه  خواهم ها رجوع  با رحمت  اورشلیم به: گوید می

   یهوه ، بگو که بار دیگر ندا کرده17 . خواهد شد  کشیده اورشلیم  بر  و ریسمانکاری  است  این صبایوت
   صهیونخداوند  لبریز خواهد شد و  سعادتمندی به بار دیگر   من شهرهای: گوید  می  چنین صبایوت

  ». را بار دیگر خواهد برگزید  خواهـد داد و اورشلیم را باز تسلی
 با   که ای  فرشته و به19 . بود  چهار شاخ  اینکو  ، نگریستم  خود را برافراشته  چشمان پس18  

 و   یهودا و اسرائیل باشند که اینها شاخها می«:  او مرا گفت» اینها چیستند؟«:  نمود گفتم  می  تکلم من
   برای اینان«:  و گفتم21 . داد  نشان  من چهار آهنگر بهخداوند و 20 ».اند  ساخته  را پراکنده اورشلیم

اند   نموده  پراکنده  یهودا را چنان باشند که آنها شاخها می«:   گفت او در جواب» آیند؟  کار می چه
  هایی  امت آیند تا آنها را بترسانند و شاخهای و اینها می. تواند کرد  سر خود را بلند نمی  احدی که

  ». افکننـد وناند بیر  ساخته  را پراکنده ، آن  یهودا برافراشته  خود را بر زمین  شاخ را که
  

 خود   دست  به  ریسمانکاری  که  و مردی ، نگریستم  خود را برافراشته و چشمان2    

   تا ببینم  اورشلیم  پیمودن  جهت به«:  او مرا گفت» ؟ روی کجا می «  که و گفتم2.   دیدم داشت
  ».باشد  می  چه  و طولش  چه عرضش
   وی  مالقات برای دیگر   و فرشته  رفت نمود بیرون  می  تکلم  با من  که ای  فرشته و اینک3  
   کثرت  سبب  به اورشلیم: ، بگو  کرده  را خطاب  جوان  و این بشتاب«:   را گفت وی4 ،  آمده بیرون

و 5 . خواهد شد حصار مسکون  بی  دهات  خواهند بود، مثل  در اندرونش  که  و بهایمی مردمان
 . بود  خواهم  جالل و در اندرونش بود   خواهم  آتشین  دیواری طرافش ا  به  من گوید که  میخداوند

   پراکنده  چهار باد آسمان  شما را مثل  بگریزید زیرا که  شمال گوید از زمین  میخداوند   هان هان6
 را  ، خویشتن  هستی  ساکن  با دختر بابل  که  صهیون  ای هان7 .  است  اینخداوند  قول.  ام ساخته
 کردند   شما را غارت  که هایی  نزد امت  مرا بعد از جالل  که  صبایوت زیرا یهوه8 .گار سازرست

  .  است  نموده  او را لمس  چشم  نماید مردمک  شما را لمس  هر که گوید که  می ، چنین  است فرستاده
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   خودشان  بندگان  غارت  افشاند و ایشان  خواهم  خود را بر ایشان  دست  من زیرا اینک«9  
   ترنم  دختر صهیون ای10 .  است  مرا فرستاده  صبایوت یهوه   که خواهند شد و شما خواهید دانست

  و در آن11 . شد  خواهم  تو ساکن  و در میان آیم  می  اینک گوید که  میخداوند زیرا   کن نما و شادی
   خواهم  تو سکنی  در میان د و من خواهند ش  من ، قوم  شده  ملصقخداوند   بسیار به های روز امت
   یهودا را در زمینخداوند و12 .  است  مرا نزد تو فرستاده ایوت صب  یهوه  که  دانست  و خواهی گرفت
   تمامی ای13.  را بار دیگر خواهد برگزید  خواهد آورد و اورشلیم  تصرف  خود به  ملک  برای مقدس
  ».  است  خود برخاسته  مقدس  او از مسکن ا که باشید زیر  خاموشخداوند حضور  بشر به

  

  ایستادهخداوند    حضور فرشته  به  داد که  نشان  من  را به  کهنه و یهوشع رئیس3    

  ای«:   گفت  شیطان  بهخداوندو 2 . نماید ، تا با او مخاصمه ستاده ای  وی  راست  دست  به بود و شیطان
  آیا این.  نماید  تو را نهیب  است  را برگزیده  اورشلیم  کهخداوند!  نماید  تو را نهیبخداوند  شیطان

  و به بود   پلید ملبس  لباس و یهوشع به3 »؟  است  شده  ربوده  آتش ز میان ا  که  نیست سوزی نیم
  لباس«:  ، گفت  کرده  بودند خطاب  ایستاده  حضور وی  به  را که و آنانی4 . بود  ایستاده حضور فرشته

 تو   فاخر به و لباس   کردم  را از تو بیرون  عصیانت ببین«:  و او را گفت» . کنید  بیرون لید را از برشپ
 گذاردند و   طاهر بر سرش  عمامه پس.  بگذارند  طاهر بر سرش  عمامه  که  گفتم و من5 ». پوشانیدم
  . بود  ایستادهخداوند   پوشانیدند و فرشته  لباس او را به
  اگر به: فرماید  می  چنین  صبایوت یهوه«7 : ، گفت  نموده  را اعالم یهوشعخداوند  تهو فرش6  
 نمود و   خواهی  مرا داوری  تو نیز خانه  داری  مرا نگاه  و ودیعت  نمایی  سلوک  من های طریق
.  داد اهمایستند بار خو  می  نزد من  که  آنانی  کرد و تو را در میان  خواهی  مرا محافظت های صحن

   مردان  ایشان نشینند، زیرا که  حضور تو می  به  که  بشنو تو و رفقایت  کهنه  یهوشع رئیس  ای پس8
   که  سنگی و همانا آن9 . آورد  را خواهم  خود شاخه بنده   من  اینک زیرا که) بشنوید. ( هستند عالمت

   من گوید که  می  صبایوت  یهوه اینک. شدبا  می  چشم  هفت  سنگ ، بر یک گذارم  می  حضور یهوشع به
  و یهوه10 . نمود  خواهم  روز رفع را در یک   زمین  این  کرد و عصیان  خواهم  را رقم  آن نقش

 خواهید   دعوت  خود را زیر مو و زیر انجیر خویش  از شما همسایه  هر کدام گوید که  می صبایوت
  ».نمود
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 بیدار   از خواب  که  شخصی ، مرا مثل نمود، برگشته  می  تکلم  با من  که ای و فرشته4    

   که  شمعدانی  و اینک نظر کردم«:  گفتم» ؟ بینی  چیز می چه«:   گفت  من و به2 شود بیدار کرد،
   سرش بر  که  و هر چراغ  است  بر آن  چراغش  و هفت  بر سرش  و روغندانش  طالست تمامش

 و   روغندان  راست  بطرف  یکی  که  زیتون  دو درخت  آن  پهلوی بهو 3 . دارد  لوله باشد هفت می
  ».باشد  می  چپش  بطرف دیگری
 اینها   آقایم ای«:  ، گفتم  کرده نمود خطاب  می  تکلم  با من  را که ای ، فرشته  نموده  توجه و من4  

 اینها   که دانی آیا نمی«:   گفت داد و نمود مرا جواب  می  تکلم  با من  که ای و فرشته5 »باشد؟  می چه
  ».  آقایم  ای نه«:  گفتم» ؟ چیست
   و نه  قدرت  به نه: گوید  می  زربابل  خداوند به  که  کالمی  است این«:   گفت  من او در جواب6  

؟ در حضور   تو چیستی  بزرگ  کوه ای7.   است  این  صبایوت  یهوه قول.   من  روح  به  بلکه  قوت به
 خواهد آورد و صدا خواهند زد   را بیرون  سر آن  شد و سنگ  خواهی  مبدل  همواری  به ابلزرب

  ». باشد  بر آن  فیض فیض
 را بنیاد نهاد و   خانه  این  زربابل دستهای«9:  ، گفت  شده  نازل  بر منخداوند  و کالم8  
   مرا نزد شما فرستاده یوتصبا   یهوه  که  دانست  خواهد کرد و خواهی  را تمام  آن  وی دستهای

 مسرور خواهند شد   هفت  این  را خوار شمارد زیرا که  روز امور کوچک  که زیرا کیست10 . است
   جهان  در تمامی  هستند کهخداوند   و اینها چشمان. بینند  می  زربابل  را در دست  شاقول  که حینی

  ».نمایند تردد می
   چپ  و بطرف  راست  بطرف  که  زیتون  دو درخت این«:  ، گفتم  کرده  او را خطاب  من پس11  
  »باشند؟  می  هستند چه شمعدان
   که  زرینی  دو لوله  پهلوی  به  زیتون  دو شاخه این «  که ، گفتم  کرده و بار دیگر او را خطاب12  
  »ریزد چیستند؟  طال را از خود می روغن

  ».  آقایم  ای نه«:  گفتم»  اینها چیستند؟  که دانی میآیا ن«:  ، گفت  داده او مرا جواب13  
  ».ایستند  می  جهان  نزد مالک تمامی باشند که  می  زیت  روغن اینها پسران«:  گفت14  
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:  و او مرا گفت2 .  دیدم  پران  و طوماری نگریستم،   خود را برافراشته و باز چشمان5    

   ذراع  ده  و عرضش  ذراع  بیست  طولش  که بینم  می ران پ طوماری«:  گفتم» ؟ بینی  چیز می چه«
 از  رود، زیرا که  می  بیرون  جهان  تمامی  بر روی  که  لعنتی  آن  است این«:  او مرا گفت3» .باشد می
   آن  موافق سوگند خورد  هر که  طرف  خواهد شد و از آن  منقطع  آن  هر دزد موافق  طرف این

   دزد و به  خانه  فرستاد و به  خواهم  را بیرون  آن من: گوید  می  صبایوت یهوه4 .د خواهد گردی منقطع
  را ، آن  شده  نزیل اش  خانه  خواهد شد و در میان  خورد داخل  دروغ  قسم  من  اسم  به  هر که خانه

  ».  خواهد ساخت  منهدم  و سنگهایش با چوبهایش
   خود را برافراشته چشمان«:  ، مرا گفت  آمده نمود بیرون  می  تکلم  با من  که ای  فرشته پس5  

  »؟ چیست رود  می  بیرون  اینکه  که ببین
   نمایش رود و گفت  می  بیرون  که  ایفایی  آن  است این«:  داد او جواب» ؟  چیست این«:  گفتم6  
  ».  است  این  جهان  در تمامی ایشان

  این«:  و او گفت8 . بود  ایفا نشسته  در میان  زنیو.  شد  برداشته  از سرب ای  وزنه و اینک7  
  پس9.  نهاد اش  را بر دهنه  سرب سنگ   و آن  ایفا انداخت  را در میان  وی پس» .  است شرارت
 بود و   ایشان  آمدند و باد در بالهای  بیرون  دو زن  و اینک ، نگریستم  خود را برافراشته چشمان
  . برداشتند  و آسمان  زمین  میان  لقلق بود و ایفا را به  بالهای ل مث  ایشان بالهای

  »برند؟ اینها ایفا را کجا می«:  نمود گفتم  می  تکلم  با من  که ای  فرشته  به پس10  
 مهیا شود   آن  بنا نمایند و چون  وی عار برای شن  در زمین ای تا خانه«:  داد او مرا جواب11  
  ». خود بر قرار خواهد شد ر پایه او در آنجا ب آنگاه

  

 دو   از میان  چهار ارابه  و اینک ، نگریستم  خود را برافراشته و بار دیگر چشمان6    

   اسبان  دوم  و در ارابه  سرخ  اسبان  اول در ارابه2 . بود  مسین  و کوهها کوههای رفت  می  بیرون کوه
   با من  را که و فرشته4 . بود  ابلق قوی  اسبان  چهارم رابه سفید و در ا  اسبان  سوم و در ارابه3،  سیاه
 اینها«:   گفت  من  در جواب فرشته5 » اینها چیستند؟  آقایم ای«:  ، گفتم  کرده نمود خطاب  می تکلم

  اما آنکه6 .روند  می  بیرون  جهان  تمامی ک حضور مال  به  از ایستادن باشند که  می  افالک چهار روح
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   آنهابیرون  سفید در عقب روند و اسبان  می  بیرون  شمال  زمین  را دارد، اینها بسوی  سیاه اسبان
  ، آرزو دارند که  رفته  بیرون  قوی  اسبان و آن7» .روند  می  بیرون  جنوب  زمین روند و ابلقها به می

   در جهان پس» .یید نما  گردش بروید و در جهان«:   نمایند؛ و او گفت  گردش بروند و در جهان
   شمال  زمین  به  که  آنهایی ببین«:  ، گفت  کرده  ندا در داد و مرا خطاب  من و او به8 . کردند گردش
  ». فرو نشانیدند  شمال  مرا در زمین اند، خشم  رفته بیرون

  یا کهیدع و طوبیا و  دای از حل  یعنی از اسیران«10 : ، گفت  شده  نازل  من  بهخداوند  و کالم9  
 و طال   نقره پس11.  شو  صفیا داخل  یوشیا ابن  خانه  روز بیا و به اند بگیر و در همان  آمده از بابل

،   کرده و او را خطاب12 . بگذار  کهنه  رئیس  یهوصادق  بن  را بر سر یهوشع ، آن  ساخته بگیر و تاجی
   و از مکان  است  مسمی  شاخه  به  که مردی  اینک: گوید فرماید و می  می  چنین  صبایوت یهوه: بگو

 را بنا خواهد نمود و خداوند   او هیکل پس13 .نمود را بنا خواهد خداوند  خود خواهد رویید و هیکل
   او کاهن  خواهد کرد وبر کرسی ، حکمرانی  نموده  او جلوس  خواهد شد و بر کرسی  را متحمل جالل

 حالم و طوبیا و   برای  تاج و آن14 . خواهد بود  هر دو ایشان یانر م د  سالمتی خواهد بود و مشورت
 دورند   که و آنانی15 . خواهد بودخداوند   در هیکل  یادگاری  جهت  صفنیا به  بن یدعیا و حین

 مرا نزد شما   صبایوت  یهوه  که بنا خواهند نمود و خواهید دانست خداوند  خواهند آمد و در هیکل
  ». خواهد شد  واقع  نمایید این  اطاعت  را بکلی  خویش  خدای  یهوه و اگر قول.   است فرستاده

  

   ماه در روز چهارمخداوند    کالم  شد که  واقع  پادشاه  داریوش  چهارم و در سال7    

   و کسان  شراصر و رجم ملک  یعنی ئیل  بیت و اهل2 . شد  کسلو باشد بر زکریا نازل ه ما  که نهم
 بودند   صبایوت  یهوه  در خانه  که  کاهنانی و به3.  نمایند  مسألتخداوند بودند تا از  فرستاده  ایشان
 در   چنانکه  و زهد ورزم  کنم  گریه  من باید که  می  پنجم آیا در ماه«: ، گفتند  نموده  انبیا تکلم و به
  »؟  سالها کردم این

   را خطاب  و کاهنان  زمین  قوم تمامی«5 : ، گفت ه شد  نازل  من  به ایوت صب  یهوه  کالم پس4  
 نمودید، آیا  گری  داشتید و نوحه  روزه  هفتم  و ماه  پنجم  در ماه  هفتاد سال  در این چون: ، بگو کرده
خورید  می خود ن  جهت نوشید، آیا به  می خورید و چون  می و چون6 د؟داشتی  می  هرگز روزه  من برای

   که  ندا کرد، هنگامی  سلف  انبیای  واسطه بهخداوند    را که آیا کالمی7 نوشید؟ ی خود نم و برای
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بود   می  مسکون ون و هام  و جنوب  مجاورش بود و شهرهای  می  و امن  مسکون اورشلیم
  »؟)دانید نمی(

: ویدگ  می ، چنین  امر فرموده  صبایوت یهوه«9:  ، گفت  شده  بر زکریا نازلخداوند  و کالم8  
 و   و یتیمان  زنان و بر بیوه10 . دارید  معمول  و لطف یگر احسان نمایید و با یکد  داوری براستی
   از گوش اما ایشان11 . میندیشید  یکدیگر بدی خود بر  منمایید و در دلهای  ظلم  و فقیران غریبان
   دلهای بلکه12 . ساختند  سنگین خود را از شنیدن  ، گوشهای  کرده  ابا نمودند و سرکشی گرفتن
   خود به  روح  به  صبایوت  یهوه  را که  و کالمی  نمودند تا شریعت  سخت الماس)  مثل( را  خویش
 . صادر شد  صبایوت  یهوه از جانب   عظیمی  خشم  بود نشنوند، بنابراین  فرستاده  سلف  انبیای واسطه

  گوید ایشان  می  صبایوت  یهوه  نشنیدند، همچنان ان او ندا کرد و ایش  خواهد شد چنانکه  واقع پس13
   نشناخته  که هایی  امت  تمامی  را بر روی و ایشان14 . شنید  نخواهم ورد و منفریاد خواهند برآ

   کسی  خواهد شد که  ویران  چنان  ایشان  در عقب  و زمین  ساخت  خواهم  گردباد پراکنده بودند، به
  ».اند  ساخته  را ویران  مرغوب  زمین پس. خواهد کرد عبور و تردد ن در آن

  

: فرماید  می  چنین  صبایوت یهوه«2 : ، گفت  شده  نازل  بر من بایوت ص  یهوه و کالم8    

: گوید  می  چنینخداوند 3 .  غیور هستم  برایش  با غضب سخت و  دارم  عظیمی  غیرت  صهیون برای
   شهر حق و کوه  به  شد و اورشلیم  خواهم  ساکن  اورشلیم  میان و در ام  نموده  مراجعت  صهیون به

   پیر و زنان مردان: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه4 . خواهد شد  مسمی  مقدس  کوه  به  صبایوت یهوه
   عمر عصای  زیادتی  سبب  به  از ایشان  و هر یکی  خواهند نشست  اورشلیم های پیر باز در کوچه

  یشها  در کوچه  که  و دختران  شهر از پسران های و کوچه5 .  خود خواهد داشت ستخود را در د
   نظر بقیه  روزها به  امر در این اگر این: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه6 .کنند، پر خواهد شد  می بازی
  . ت اس  این  صبایوت  یهوه  خواهد نمود؟ قول  عجیب  نماید آیا در نظر من  عجیب  قوم این

   مغرب ین و از زم  مشرق  خود را از زمین  قوم  من اینک: گوید  می  چنین  صبایوت یهوه«7  
   من  قوم  نمایند و ایشان  سکونت  در اورشلیم  آورد که  را خواهم و ایشان8 . رهانید  خواهم آفتاب

: گوید  می  چنین یوت صبا یهوه9 . بود  خواهم  ایشان  خدای عدالت و   براستی خواهند بود و من
 در   آن  انبیا شنیدید که  را از زبان  کالم  این  ایام  در این  که  کسانی  شود، ای  شما قوی دستهای
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   از این زیرا قبل10 . شد  نهادند، واقع  هیکل  نمودن بنا  را برای  صبایوت  یهوه  بنیاد خانه  که روزی
 و   خروج  هر که  برای  دشمن  سبب ؛ و به  حیوان  جهت  به دی مز  نبود و نه  انسان  برای  مزدی ایام

   یهوه ناما اآل11 .  ضد یکدیگر واداشتم  را به سان ک  همه  نبود و من  سالمتی کرد هیچ  می دخول
   زرع سالمتی  کهزیرا12 . بود  نخواهم  سابق  ایام  مثل  قوم  این  بقیه  برای من: گوید  می صبایوت
   شبنم  خود را خواهد آورد و آسمان  محصول  خود را خواهد داد و زمین  میوهد و موخواهد بو
و 13 . گردانیـد هـم چیزهـا خوا  این  جمیـع  را مالک  قـوم  ایـن  بقیه  را خواهد بخشید و مـن خویش
هـا   امت ن در میـا  اسرائیـل  خانـدان  یهودا و ای  خانـدان  شمـا ای  خواهـد شـد چنانکه واقـع

ترسید و  م  بشوید؛ پس برکت) مورد( داد تا   خواهـم  شما را نجات اید، همچنان  شده لعنت) مـورد(
 شما   به  که  قصد نمودم چنانکه: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه زیرا که14.  باشد  شما قوی دستهای
 از  گوید که  می  صبایوت آوردند و یهوه   هیجان  مرا به  شمـا خشـم  پدران  که  حینـی  برسانـم بـدی
 و   اورشلیم  به  نمود که ، قصد خواهم  نموده  روزها رجوع  در این همچنین15 . شدم ن  پشیمان آن

با یکدیگر :  باید بکنید  که  کارهایی  است و این16 . مباشید  ترسان پس.   نمایم سان یهودا اح خاندان
 خود  و در دلهای17.  را اجـرا دارید  سالمتـی  و داوری خود انصـاف  های  گویید و در دروازه راست
   ایـن گویـد از همـه میخداوند  مدارید، زیرا   را دوست  دروغ  میندیشیـد و قسم  یکدیگر بدی برای

  ».  دارم کارها نفـرت
   ماه روزه: ویدگ  می  چنین  صبایوت یهوه«19 : ، گفت  شده  نازل  بر من بایوت ص  یهوه و کالم18  
 و سرور و   شادمانی  یهودا به  خاندان  برای  دهم  ماه  و روزه  هفتم  ماه  و روزه  پنجم  ماه  و روزه چهارم

   چنین  صبایوت یهوه20.  بدارید دوست را   و سالمتی  راستی پس.  خواهد شد  مبدل  خوش عیدهای
  و ساکنان21.  بسیار خواهند آمد  شهرهای ساکنانها و   قوم  خواهد شد که بار دیگر واقع: گوید می
   و یهوه  نماییم  مسألتخداوند  تا از بیایید برویم:  واهند گفت، خ  شهر دیگر رفته  شهر به یک

   خواهند آمد تا یهوه  عظیم های  بسیار و امت های و قوم22.  آمـد  نیز خواهم  و من  را بطلبیم صبایوت
  گوید در آن  می  چنین  صبایوت یهوه23 . نمایند مسألتخداوند  بطلبند و از   را در اورشلیم صبایوت

 خواهند شد  ، متمسک  زده  چنگ  یهودی  شخص  دامن هـا بـه  امت  زبانهای  نفـر از همه روزهـا ده
  ».  خـدا با شمـا است  که ایـم  زیـرا شنیده آییـم  شمـا می  همـراه و خواهند گفت
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باشد،   می  آن  محل و دمشق) شود  می نازل (  حدراخ  بر زمینخداوند  می کالوح9    

 مجاور  و بر حمات نیز که2 .  استخداوند   بسوی  اسرائیل  اسباط  و نظر تمامی  نظر انسان زیرا که
   منیع  خود مالذی و صور برای3 .باشد  بسیار دانشمند می  اگر چه  و بر صور و صیدون  است آن

 خواهد   خداوند او را اخراج اینک4 . ها انباشت چه غبار و طال را مانند گل کو  را مثل نقره و  ساخت
.  خواهد شد  سوخته  آتش  به  و خودش  خواهد ساخت باشد، تلف  در دریا می  را که کرد و قوتش

  زیرا که نیز  رون خواهد شد و عق  بسیار دردناک زه را بیند خواهد ترسید و غ  این  چون اشقلون5
 .  نخواهد گشت  مسکون  خواهد شد و اشقلون  هالک  از غزه اه خواهد گردید و پادش اعتماد او خجل

و 7 .  ساخت  خواهم  را منقطع طینیان فلس  خواهد نمود و حشمت دود جلوس در اش ای زاده و حرام6
   جهت  او نیز به ؛ و بقیه هایش دندان  را از میان  آورد و رجاساتش  خواهم  بیرون  او را از دهانش خون
  و من8 . خواهد شد  مانند یبوسی رون در یهودا و عق  امیری  مثل  ما خواهد بود و خودش خدای

 بار دیگر   عبور و مرور نکند و ظالم  از آن  زد تا کسی  ضد لشکر اردو خواهم  خود به گرداگرد خانه
  . ام  نموده  خود مشاهده  چشمان ه ب  حال  آنها گذر نخواهد کرد زیرا که از میان
 تو   پادشاه اینک!   بده  آواز شادمانی دختر اورشلیم   بسیار وجد بنما و ای  دختر صهیون ای9  

.   سوار است  االغ  بچه  و بر کره باشد و بر االغ  می  و حلیم  نجات  و صاحب او عادل. آید نزد تو می
 خواهد   شکسته  جنگی  و کمان  ساخت  خواهم  منقطع را از اورشلیم   و اسب رایم را از اف  ارابه و من10

  نهر تا اقصای او از دریا تا دریا و از   خواهد نمود و سلطنت  تکلم  سالمتی ها به شد و او با امت
   آب  در آن که   عهد تو از چاهی  خون  واسطه  تو را نیز به  اسیران و اما من11.  خواهد بود زمین
   به  که دهم امروز نیز خبر می.  نمایید  مراجعت  مالذ منیع  اسیران امید، به ای12 . رها کردم  نیست
 را   کرد و افرایم  خواهم  خود زه  یهودا را برای زیرا که13 . نمود  رد خواهم مضاعف)  نصیب (شما

 و   برانگیخت  خواهم ان یاو  تو ای  ضد پسران  به  صهیون  تو را ای  و پسران  ساخت  خواهم تیرکمان
  . گردانید  شمشیر جبار خواهم تو را مثل

   و خداوند یهوه  خواهد جست  ظاهر خواهد شد و تیر او مانند برق  ایشان  باالیخداوندو 14  
 خواهد کرد و   را حمایت  ایشان  صبایوت یهوه15 .  خواهد تاخت  جنوبی  گردبادهای، بر کرنا را نواخته

 خواهند زد   نعره  از شراب ، مثل  خواهند کردو نوشیده  را پایمال  فالخن ، سنگهای ورده غذا خ ایشان
 روز   را در آن  ایشان  ایشان  خدای و یهوه16 .ند شد پر خواه  مذبح های  جامها و مانند گوشه و مثل
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 .هند درخشید او خوا  بر زمین تاج مانند جواهر   خود خواهد رهانید زیرا که  گوسفندان قوم مثل
   را خرم  را و عصیر انگور دوشیزگان گندم جوانان.   است  قدر عظیم  او چه  و زیبایی  حسن زیرا که17

  . خواهد ساخت
  

سازد   برقها را می کهخداوند از .  بطلبیدخداوند باران آخر از   را در موسم باران10    

   باطل  سخن  ترافیم زیرا که2 . خواهد بخشید  گیاه  در زمینش س هرک  فراوان  باران  ایشان و او به
   بیهوده کنند و تسلی  می  بیان  باطل بینند و خوابهای  می  دروغ  رؤیاهای گویند و فالگیران می
   من خشم3 .گردند  می  ذلیل  شبان از نبودنباشند و   می  آواره  گوسفندان  مثل  جهت دهند، از این می

   از گله  صبایوت  یهوه  رسانید زیرا که  خواهم  نر عقوبت  بزهای  و به ست ا  شده  مشتعل بر شبانان
 خود خواهد   جالل  جنگی  اسب  را مثل  یهودا تفقد خواهد نمود و ایشان  از خاندان خود یعنی
   بیرون  با هم تمکاران س  و از او همه  جنگی  و از او کمان  و از او میخ  زاویه از او سنگ4 .گردانید

 خواهند   پایمال  جنگ ها در عرصه  کوچه در گل)  خود را دشمنان (  جباران  مثل و ایشان5 .آیند می
  . خواهند گردید  خجل سواران   و اسب  است  با ایشانخداوند  خواهند نمود زیرا   کرد و محاربه

   را به نید و ایشان رها  را خواهم  یوسف  کرد و خاندان  خواهم  یهودا را تقویت  خاندان و من6  
 را   گویا ایشان  خواهند بود که  و چنان  دارم  رحمت  بر ایشان  گردانید، زیرا که  خواهم  ساکن امنیت
و 7 . نمود خواهم   را اجابت  ایشان ؛ پس  هستم  من  ایشان  خدای ، زیرا یهوه  بودم  ننموده ترک
   این  چون  ایشان  مسرور خواهد شد و پسران  از شراب گویا  ایشان ، دل  شده  جباران  مثل افرایم بنی

  ، جمع  را صدا زده و ایشان8 . وجد خواهد کردخداوند در   ایشان  خواهند نمود و دل را بینند، شادی
 . بودند  شده  افزوده  در قبل که خواهند شد، چنان  و افزوده ام  داده  را فدیه  ایشان  کرد زیرا که خواهم

   بعید بیاد خواهند آورد و با پسران های  و مرا در مکان  کاشت ها خواهم  قوم  را در میان و ایشان9
 آورد و از اشور   مصر باز خواهم  را از زمین و ایشان10 .ند کرد خواه ، مراجعت  نموده خود زیست

هد  را نخوا یشان ا  گنجایش  و آن  ساخت  خواهم  داخل  جلْعاد و لبنان  زمین  نمود و به  خواهم جمع
   نهر خشک  ژرفیهای  دریا را خواهد زد و همه ، امواج  عبور نموده  مصیبت و او از دریای11 . داشت

 را در  و ایشان12.  خواهد شد  مصر نیست  خواهد گردید و عصای  اشور زایل خواهد شد و حشمت
  .  است ایناوند خد  قول.  خواهند شد  او سالک  و در نام  ساخت  خواهم  قویخداوند
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  ای2.  آزاد تو را بسوزاند ، سروهای  تا آتش  خود را باز کن  درهای  لبنان ای11    

   باشان  بلوطهای ای.   شده بلند خراب)  و درختان (  است  سرو آزاد افتاده  نما زیرا که صنوبر ولوله
   ایشان  جالل  زیرا که  است بانان ش  ولوله صدای3.   است  افتاده  منیع  جنگل  نمایید زیرا که ولوله
  .  است  گردیده  اردن ویران  شوکت  زیرا که  است  ژیان  شیران  غرش ؛ صدای  شده خراب

 آنها را   ایشان  خریداران که5   را بچران  ذبح  گوسفندان ید کهفرما  می  چنین  من  خدای یهوه4  
 باد زیرا   متبارکخداوند: گویند  می  ایشان گانشوند و فروشند  نمی  شمرده نمایند و مجرم  می ذبح
   این بر ساکنان: گوید می خداوند زیرا6 . ندارند  شفقت  آنها برایشان انو شبان.  ایم  دولتمند شده که

   و به اش  همسایه  دست  را به  از مردمان  هر کس  من  نمود و اینک  نخواهم  بار دیگر ترحم زمین
   رهایی  ایشان ت و از دس  خواهند ساخت  را ویران  نمود و زمین  خواهم  تسلیم  پادشاهش دست
   خود گرفتم  و دو عصا برای  را چرانیدم  گله ترین  ضعیف  یعنی  ذبح  گله  من پس7 . بخشید نخواهم

   سه  ماه و در یک8 .  را چرانیدم  و گله نهادم   نام  را حبال  و دیگری  نامیدم  از آنها را نعمه  یکی که
  پس9 . متنفر گردید  نیز از من  ایشان  بیزار شد و جان  از ایشان  من  و جان  ساختم  را منقطع شبان
 شود و   هالک  است  شدنی  هالک  بمیرد و آنکه  است  مردنی آنکه.  چرانید  شما را نخواهم گفتم
   تا عهدی  را شکستم ، آن را گرفته  مه خود نع  عصای پس10.  یکدیگر را بخورند  گوشت ندگانما باقی
  ترین  ضعیف  شد و آن  روز شکسته  در آن پس11 .  باشم  شکسته  بودم ها بسته وم ق  با تمامی را که
اگر در نظر :   گفتم  ایشان و به12 .  استخداوند   کالم  این بودند فهمیدند که  می  منتظر من  که گله

 و13.  کردند  وزن  نقره  پاره ، سی  مزد من  جهت  به پس.  ندهیدشما پسند آید مزد مرا بدهید واال
  پس.  کردند  قیمت  آن  مرا به  را که  گران  قیمت گر بینداز، این  را نزد کوزه آن:   مرا گفتخداوند

را    دیگر خود حبال و عصای14 . گر انداختم  نزد کوزهخداوند   را در خانه ، آن  را گرفته  نقره  پاره سی
  .  باشم  بود شکسته  یهودا و اسرائیل  در میان  را که  تا برادری شکستم
   من زیرا اینک16 . خود بگیر  را برای  احمق  شبان بار دیگر آالت«:   مرا گفتخداوندو 15  
 را نخواهد  شدگان  تفقد نخواهد نمود و گم  از هالکان  که  برانگیخت  خواهم  زمین را در این  شبانی

 را   فربهان  گوشت  را نخواهد پرورد بلکه  نخواهد کرد و ایستادگان  را معالجه بید و مجروحانطل
شمشیر . نماید  می  را ترک  گله  که  باطل  بر شبان وای17 .د آنها را خواهد کن خواهد خورد و سمهای
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  و چشم خواهد شد   بالکل خشک  فرود خواهد آمد و بازویش  راستش  و بر چشم بر بازویش
  ». تار خواهد گردید  بکلی راستش

  

 آسمانها را گسترانید   که  استخداوند  قول.   اسرائیل درباره خداوند  وحی کالم12    

   جمیع  را برای  اورشلیم  من اینک2 .  او ساخت  را در اندرون  انسان  را نهاد و روح و بنیاد زمین
   را محاصره م اورشلی  که  بر یهودا نیز حینی  و این  ساخت  خواهم  سرگیجش  کاسه  مجاورش های قوم
 و   ساخت بار خواهم  گران ها سنگی  قوم  جمیع  را برای  روز، اورشلیم و در آن3 .کنند خواهد شد می
 ضد   به  جهان های  امت  خواهند شد و جمیع  مجروح  را بر خود بار کنند، سخت  آن  که  کسانی همه
 آنها را   و سواران  حیرت  را به  اسبان  همه  روز من گوید در آن  میخداوند4 .ید خواهند گرد جمعاو 
   را بهها  قوم  اسبان ، همه  یهودا باز نموده  خود را بر خاندان و چشمان.   ساخت  مبتال خواهم  جنون به

   در خدای ورشلیم ا  ساکنان  که  خود خواهند گفت  یهودا در دل و سروران5 . کرد  مبتال خواهم کوری
   هیزم  در میان  آتشدانی  یهودا را مثل  روز سروران در آن6 .باشند  می  من  قوت  صبایوت هوهخود ی

   را از طرف  مجاور خویش های  قوم  گردانید و همه ها خواهم  بافه  در میان  آتش و مانند شعله
 خواهد   مسکون  در اورشلیم  خود یعنی  بار دیگر در مکان  خواهند سوزانید و اورشلیم  و چپ راست
   ساکنان  داود و حشمت  خاندان  خواهد رهانید تا حشمت  یهودا را اول های خیمهخداوند و 7. شد

 خواهد نمود و   را حمایت  اورشلیم  ساکنانخداوند روز  در آن8 . بر یهودا فخر ننماید اورشلیم
خداوند    فرشته  داود مانند خدا مثل اناهد بود و خاند داود خو  روز مثل  در آن  ایشان ترین ضعیف

 ضد   به  که هایی  امت  جمیع  نمودن  روز قصد هالک و در آن9 . خواهند بود در حضور ایشان
  . نمود آیند، خواهم  می اورشلیم
   و بر من  ریخت  را خواهم  و تضرعات  فیض  روح  اورشلیم  داود و بر ساکنان و بر خاندان10  

  گری  خود، نوحه  پسر یگانه  برای گری  نوحه  مثل  من  وبرای اند خواهند نگریست  زده  نیزه که
 خواهند   تلخ  ماتم  من ی گیرد، برا  ماتم  خویش زاده  نخست  برای  که خواهند نمود و مانند کسی

 خواهد   در اورشلیم  مجدون  در همواری  هددرمون  مانند ماتم  عظیمی  روز، ماتم در آن11 . گرفت
   ایشان ، و زنان  داود علیحده  خاندان ، قبیله حده علی  هر قبیله  خواهند گرفت اتم م  زمین و اهل12 .بود

  ، و زنان  علیحده  الوی  خاندان قبیله13 .  علیحده  ایشان ، و زنان لیحده ع  ناتان  خاندان ، قبیله علیحده
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 باشند   مانده  باقی  که  قبایلی و جمیع14 ،  علیحده  ایشان ، و زنان یحده عل  شمعی ، قبیله  علیحده ایشان
  .  علیحده  ایشان زنان ، و  علیحده هر قبیله

  

 و  گناه   جهت  به ای  چشمه اورشلیم   داود و ساکنان  خاندان  روز برای در آن13    

   زمین  بتها را از روی امهای روز ن گوید در آن  می  صبایوت و یهوه2 . خواهد شد  مفتوح نجاست
 دور  از زمین پلید را نیز   بار دیگر آنها رابیاد نخواهند آورد و انبیا و روح  که  ساخت  خواهم منقطع
 را خواهند  اند، وی  او را تولید نموده  که  نماید پدر و مادرش  بار دیگر نبوت و هر که3.  کردخواهم
   نماید پدر و مادرش  نبوت و چون.  گویی  می  دروغ  یهوه  اسم  به که ماند زیرا   نخواهی  زنده  که گفت
   انبیا چون  از آن  روز هر کدام و در آن4.   خواهند ساخت  تیغ  را عرضه یاند، و  او را تولید نموده که

ند  نخواه  دادن  فریب هت ج  به  پشمین  خواهند شد و جامه  خجل  خویش کنند، از رؤیاهای  می نبوت
   از طفولیت  زیرا که باشم  می  زمین  کننده  زرع ، بلکه  نیستم  نبی من:   خواهد گفت و هر یک5. پوشید
باشد   تو می  در دستهای  که  جراحات این:  و او را خواهند گفت6 . ام  شده  فروخته  غالمی خود به
  . ام  شده  آنها مجروح  به  خویش  دوستان  در خانه  که  است  خواهد داد آنهایی ؟ و او جواب چیست
   من  همدوش  که  مردی  ضد آن  و به  من  ضد شبان  شمشیر به ای«: گوید  می  صبایوت یهوه7  
   خواهم  خود را بر کوچکان  دست  خواهند شد و من  پراکنده  و گوسفندان  را بزن شبان!  برخیز است

  ».برگردانید
 در   سوم  خواهند مرد و حصه  شده  منقطع  دو حصه  زمین در تمامی « گوید که  میخداوندو 8  

   گذاشتن  قال  را مثل  گذرانید و ایشان  خواهم  آتش  را از میان  سوم و حصه9 .واهد ماند خ  باقی آن
 مرا خواهند   نمود و اسم  خواهم  را مصفی  طال ایشان  ساختن  مصفی  و مثل  گذاشت  خواهم  قال نقره

   خواهند گفت  هستند و ایشان  من  قوم  ایشان  که  گفت ، خواهم  نموده  را اجابت  ایشان خواند و من
  ».باشد  ما می  خدای  یهوه که
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  و جمیع2 . خواهد شد  تقسیم  تو در میانت آید و غنیمت  میخداوند روز  اینک14    

  ها را تاراج  و خانه  خواهند گرفت کرد و شهر را  خواهم  جمع  جنگ  برای  ضد اورشلیم ها را به امت
   و بقیه  خواهند رفت  اسیری  شهر به  اهل  خواهند کرد و نصف عصمت  را بی خواهند نمود و زنان

  که خواهد نمود چنان ها مقاتله  قوم ، با آن  آمده بیرونخداوند و 3.  نخواهند شد  از شهر منقطع قوم
   مقابل  به  مشرق  از طرف  که  زیتون  او بر کوه روز پایهای  و در آن4 . نمود  مقاتله در روز جنگ

 بسیار  ، دره  شده شق من تا مغرب   از مشرق  در میانش  زیتون  خواهد ایستاد و کوه  است اورشلیم
 . خواهد گردید  منتقل ب جنو  بطرف  دیگرش  و نصف  شمال  بطرف  کوه  خواهد شد و نصف عظیمی

 خواهد رسید و شما   آصل  کوهها تا به  دره  فرار خواهید کرد زیرا که  من ی کوهها  دره و بسوی5
 خواهد  من   خدای  فرار کردید و یهوه  یهودا از زلزله  عزیا پادشاه  در ایام ، چنانکه خواهید گریخت

  ).خواهند آمد( تو   همراه  مقدسان آمد و جمیع
  و آن7 . خواهند شد ، گرفته اکب درخشندهنخواهد بود و کو )  آفتاب( روز نور  و در آن6  

و 8 . خواهد بود  روشنایی  شام ر وقت، اما د  شب  روز و نه نه.  خواهد بودخداوند     روز معروف یک
   و نصف  شرقی  دریای  آنهابسوی نصف)  که( خواهد شد   جاری  از اورشلیم  زنده  روز، آبهای در آن

و 9 .شد خواهد   واقع  چنین  و در زمستان در تابستان).  خواهد رفت (  غربی  دریای دیگر آنها بسوی
و 10 . او واحد  واحد خواهد بود و اسم  روز یهوه در آن.  خواهد بود  پادشاه  زمین  بر تمامی یهوه

 خواهد گردید   عربه ، مثل  شده  متبدل  است  اورشلیم  جنوب  بطرف  که  از جبع تا رمون  زمین تمامی
 و از   زاویه  و تا دروازه  اول  دروازه  تا جای  بنیامین  خود از دروازه ، در مکان  شده مرتفع)  رشلیماو(و 

   خواهند شد و دیگر لعنت  ساکن و در آن11 . خواهد شد  مسکون  پادشاه چرخشت تا   حننئیل برج
  . خواهد شد  مسکون  امنیت  به نخواهد بود و اورشلیم

 کنند وارد   جنگ  با اورشلیم  که هایی  قوم  بر همهخداوند  خواهد بود که   بالیی و این12  
 خواهد شد و   باشند کاهیده  خود ایستاده  بر پایهای  که  در حالتی  ایشان گوشت. خواهد آورد
و 13 .  خواهد گشت  کاهیده در دهانشان   ایشان  خواهد گردید و زبان  گداخته  در حدقه چشمانشان

 یکدیگر را   خواهد بود و دست  ایشان در میان خداوند   از جانب  عظیمی وز اضطراب ر در آن
  و یهودا نیز نزد اورشلیم14 . بلند خواهد شد  دیگری  ضد دست  به  هر کس  و دست خواهند گرفت

   جمع  از حد زیاده س و لبا  از طال و نقره  مجاور آن های  امت  جمیع  خواهد نمود و دولت جنگ
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 اردوها باشند   در آن  که  حیواناتی  و االغها و تمامی  و شتران  و قاطران  اسبان و بالی15. واهد شدخ
   که هایی  امت  از جمیع ماندگان  باقی  همه  خواهد شد که و واقع16 . بال خواهد بود  مانند این چنانهم
 نمایند و عید   را عبادت پادشاه   صبایوت  برخواهند آمد تا یهوه  آیند، هر سال  ضد اورشلیم به

   پادشاه  صبایوت  یهوه  عبادت  جهت  به  که  زمین  از قبایل و هرکدام17 .ارند د ها را نگاه خیمه
 نیز   مصر برنیایند و حاضر نشوند بر ایشان و اگر قبیله18 . نخواهد شد  باران ند، بر ایشانبرنیای

  ه نگا  جهت  به  که هایی وارد خواهد آورد بر امتخداوند   ه ک  بالیی  است این. نخواهد شد)  باران(
   نگاه  جهت  به  که هایی  امت  همه  مصر و قصاص  قصاص  است این19 .ها برنیایند  عید خیمه داشتن
  .ها برنیایند  عید خیمه داشتن

  خانهخواهد شد و دیگها در )  منقوش(» خداوندمقدس « اسبان   روز بر زنگهای و در آن20  
 و یهودا   در اورشلیم  که  دیگهایی  همه بلکه21.  خواهد بود  مذبح  پیش های  کاسه  مثلخداوند

، از آنها  گذرانند آمده  می  قربانی  که  کسانی  خواهد بود و همه  صبایوت باشد، مقدس یهوه می
   یهوه  در خانه ی کنعان  بار دیگر هیچ  خواهند کرد و در آنوقت  و در آنها طبخ خواهند گرفت

  . نخواهد بود صبایوت
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 Malachi-  نبی  مالکی کتاب
  قبل از میالد نوشته شده است430نویسنده کتاب مالکی می باشد و حدودا سال 

  

  .  مالکی  واسطه  به  اسرائیل ره درباخداوند   وحی کالم1    

   ما را دوست چگونه: یدگوی می اما شما.  ام  داشته  شما را دوست گوید که  میخداوند2  
و از 3 ،  داشتم  را دوست  یعقوب وید کهگ میخداوند  نبود؟ و  ؟ آیا عیسو برادر یعقوب ای داشته

 .  گردانیدم  بیابان  شغالهای یب را نص  وی  و میراث  او را ویران  و کوههای  نمودم عیسو نفرت
  یهوه.  نمود ها را بنا خواهیم  و مخروبه رگشت ب  اما خواهیم ایم  شده منهدم: گوید  می  ادوم چونکه4

   را به  و ایشان  ساخت  خواهم  منهدم  بنا خواهند نمود، اما من ایشان: فرماید  می  چنین صبایوت
 .  خواهند ساخت باشد، مسمی  می ک ابد غضبنا  تا به  بر ایشانخداوند   که  قومی  و به سرحد شرارت

  ! باد  متعظم  از حدود اسرائیلخداوند :  ا بیند خواهید گفت ر  شما این  چشمان و چون5
   احترام  پدر هستم  اگر من پس. نماید  می  را احترام  خویش ، آقای پسر، پدر خود و غالم6  

  ای. کند  می  شما تکلم  به  صبایوت ؟ یهوه  کجا است  من  هیبت  آقا هستم ؟ و اگر من  کجا است من
 بر   نجس نان7 ؟ ایم  تو را حقیر شمرده  اسم نهگویید چگو شمارید و می مرا حقیر می   اسم  که کاهنانی
 خداوند  گویید خوان  می ؟ از اینکه ایم  نموده حرمت  تو را بی گویید چگونه گذرانید و می  می  من مذبح

 یا بیمار را   لنگ ؟ و چون  نیست گذرانید، آیا قبیح  می  قربانی  کور را برای و چون8 . محقر است
 خواهد شد یا   و آیا او از تو راضی  بگذران  خود هدیه  حاکم  را به ؟ آن  نیست گذرانید، آیا قبیح می

   نما تا بر ما ترحم  از خدا مسألت نو اآل9.   است  این  صبایوت  یهوه ؟ قول  خواهد داشت تو را مقبول
 از شما را   کدام  آیا هیچ ، پس  است  شده اقع شما و  از دست گوید این  می  صبایوت یهوه. نماید

   خواهد فرمود؟ مستجاب
  یهوه.  بیجا نیفروزید  من  بر مذبح  درها را ببندد تا آتش بود که  از شما می  یکی  که کاش10  
زیرا 11.  کرد  نخواهم  شما قبول  از دست  هدیه  و هیچ  ندارم  خوشی در شما هیچ: گوید  می صبایوت

 طاهر در   خواهد بود؛ و بخور و هدیه ها عظیم  امت  در میان  من  اسم  تا مغربش  آفتاب ز مطلع ا که
ها   امت  در میان  من  اسم گوید که  می  صبایوت  خواهد شد، زیرا یهوه  گذرانیده  من  اسم هر جا به

 فصل یکم/  مالکی نبی کتاب
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   نجسخداوند   خوان گویید که  می سازید چونکه  می حرمت  را بی اما شما آن12.  خواهد بود عظیم
  گویید اینک  شما می فرماید که  می  صبایوت و یهوه13.   محقر است  طعامش  یعنی  آن ه و ثمر است
 و بیمار را   و لنگ  شده دریده)  حیوانات ( کنید و چون  می اهانت  را  و آن  است  زحمت  چه این

خداوند    کرد؟ قول  خواهم  شما قبول ا از دست آنها ر گذرانید آیا من  می  هدیه ، آنها را برای آورده
   برای  خود دارد معیوبی  در گله ای  نرینه  دهد و با آنکه  فریب  باد هر که  ملعون پس14 .  است این

 و  باشم  می  عظیم  پادشاه من: گوید  می  صبایوت  یهوه زیرا که.  نماید  را ذبح ، آن خداوند نذر کرده
  . خواهد بود ها مهیب  امت  در میان  من اسم

  

 اگر  گوید که  می  صبایوت یهوه2 !  است شما  برای  وصیت  این  کاهنان  ای نو اآل2    

 فرستاد و   خواهم  بر شما لعن  مرا تمجید نمایید، من  خود جا ندهید تا اسم  را در دل نشنوید و آن
 . خود جا ندادید  را در دل  آن ه چونک ام  کرده  آنها را لعن  کرد، بلکه  خواهم  شما لعن بر برکات

   سرگین  یعنی  شما سرگین  نمود و بر رویهای  خواهم  شما نهیب  سبب  را به  زراعت  من اینک3
   این  من  که و خواهید دانست4 .  خواهند برداشت ا را با آن پاشید و شم  شما را خواهم عیدهای
 با  عهد من5 .  است  این  صبایوت  یهوه قول.  باشد  با الوی  تا عهد من ام  را بر شما فرستاده وصیت

   و به  دادم  وی ، به داشت  می  از من  که  ترسی  سبب بود و آنها را به  می  و سالمتی  عهد حیات وی
   بر لبهایش انصافی بود و بی  او می  حق در دهان شریعت6 .بود  می  هراسان  من  از اسم که آن سبب
   را از گناه نمود و بسیاری  می  سلوک  با من  و استقامت  در سالمتی شد، بلکه می ن یافت
 بطلبند   را از دهانش  نماید تا شریعت  را حفظ باید معرفت  می  کاهن  لبهای زیرا که7. گردانید برمی
،   تجاوز نموده  شما از طریق گوید که  می  صبایوت اما یهوه8 .باشد  می  صبایوت  یهوه او رسول  چونکه
   نیز شما را نزد تمامی  من بنابراین9 . را شکستید  دادید و عهد الوی ش لغز  را در شریعت بسیاری

   طرفداری  شریعت  و در اجرای  نداشته  مرا نگاه  طریق  زیرا که  ساخت  خواهم  خوار و پست  قوم این
  .اید نموده

   چرا عهد پدران ؟ پس  است  خدا ما را نیافریده ک و آیا ی  پدر نیست  ما را یک آیا جمیع10  
 را   و رجاسات  است  ورزیده یهودا خیانت11 ؟ ورزیم  می کدیگر خیانت، با ی  نموده حرمت خود را بی
   را دوست  او آن  را کهخداوند   یهودا مقدس اند زیرا که  آورده  بعمل  و اورشلیم در اسرائیل
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 را   هر کسخداوند  پس12 .  است  گرفته  زنی  را به یگانه ب  دختر خدای،  نموده حرمت  بی داشت می
   خواهد ساخت  منقطع  یعقوب های  را از خیمه  دهنده  جواب  و هم  خواننده  نماید، هم  عمل  چنین که

  اید که  آورده  دیگر بعمل را نیز بار و این13 . بگذراند  هدیه  صبایوت  یهوه ی برا  را نیز که و هر کس
دارد و   را باز منظور نمی  هدیه جهت اید و از این  پوشانیده  و ناله  را با اشکها و گریهخداوند  مذبح
   که  است  این ؟ سبب  چیست گویید سبب این اما شما می14 .فرماید  نمی  شما مقبول  از دست را آن

ر  او یا ، با آنکه ای  ورزیده  خیانت  وی به و تو   است  شاهد بوده ات  جوانی  تو و زوجه در میانخداوند 
   و از چه داشت  را می  روح  بقیه  را نیافرید با آنکه و آیا او یکی15 .بود  عهد تو می  هم تو و زوجه

 خود  های  از روح پس. کرد  می  را طلب  الهی  ذریت  که  جهت ؟ از این) آفرید فقط( را   یک سبب
گوید   می  اسرائیل  خدای زیرا یهوه16.  نورزد  خود خیانت  جوانی  زوجه  به باحذر باشید و زنهار احدی

   این  صبایوت  یهوه قول.  خود بپوشاند  لباس  را به  ظلم  کسی  و نیز از اینکه  دارم  نفرت  از طالق که
 خود  خنان س  را بهخداوندشما  17.  نورزید ، زنهار خیانت  خود با حذر بوده های  از روح  پس است
 نظر   به  بدکاران اید همه  گفته ؟ از اینکه ایم  نموده  او را خسته چگونه: گویید اید و می  نموده خسته

  ؟  کند کجا است  داوری  که  خدایی  یا اینکه  مسرور است باشند واو از ایشان  می  پسندیدهخداوند 
  

 مهیا خواهد   من  روی را پیش   فرستاد و او طریق  خود را خواهم  رسول  من اینک3    

   رسول  آن  خود خواهد آمد، یعنی  هیکل  به باشید، ناگهان  او می  شما طالب  که ؛ و خداوندی ساخت
   که اما کیست2 .  است  این  صبایوت  یهوه قول! آید  او می هان. باشید  شما از او مسرور می  که عهدی

   او مثل  تواند ایستاد؟ زیرا که  ظهور وی  در حین  که ست تواند شد؟ و کی  او را متحمل روز آمدن
 و   خواهد نشست  نقره  کننده'  قالگر و مصفی و مثل3 . خواهد بود  گازران مانند صابون قالگر و  آتش
   برای ای  هدیه  خواهد گردانید تا ایشان  مصفی  را مانند طال و نقره ، ایشان  را طاهر ساخته الوی بنی

 در   خواهد شد چنانکهخداوند   پسندیده  یهودا و اورشلیم  هدیه آنگاه4 . بگذرانند  عدالت  بهخداوند
 و   ضد جادوگران  آمد و به  نزد شما خواهم  داوری  برای و من5. بود  می  پیشین  و سالهای قدیم  ایام

   و یتیمان زنان  و بیوه دش بر مزدور در مز  که خورند و کسانی  می  دروغ  قسم  که  و آنانی زناکاران
   خواهم  شهادت ترسند، بزودی  نمی سازند و از من  دور می  را از حق خودش نمایند و غریب  می ظلم

 مفصل سو/  مالکی نبی کتاب



1348 

 شما   سبب  و از این پذیرم  نمی ، تبدیل باشم  می  یهوه  که زیرا من6 .  است  این  صبایوت  یهوه قول. داد
  .شوید  نمی  هالک  یعقوب  پسران ای

  اما یهوه. اید  نداشته ، آنها را نگاه  تجاوز نموده  من  خود از فرایض  پدران شما از ایام7  
 کرد، اما شما   خواهم  شما بازگشت  بسوی  نمایید و من  بازگشت  من بسوی: گوید  می صبایوت

اید و   زده ل زند؟ اما شما مرا گو  خدا را گول آیا انسان8 .  نماییم  چیز بازگشت  چه ید بهگوی می
  اید زیرا که  شده  ملعون شما سخت9 .؟ در عشرها و هدایا ایم  زده ول چیز تو را گ گویید در چه می

   بیاورید تا در خانه  من  مخزنهای  عشرها را به تمامی10 .اید  زده گول مرا   امت  این  تمامی شما یعنی
   آسمان های  آیا روزنه  نمایید که نطور امتحان ای گوید مرا به  می  صبایوت  باشد و یهوه  خوراک من

و 11 نخواهد بود؟   آن  گنجایش  که  ریخت  بر شما نخواهم  برکتی  گشاد و چنان  شما نخواهم را برای
   شما را ضایع  زمین  نمود تا ثمرات  خواهم  شما منع  جهت  را به خورنده: گوید  می  صبایوت یهوه
   خواهند خواند زیرا یهوه ها شما را خوشحال  امت و همه12 .بار نشود بید و مو شما در صحرا نساز

  . خواهید بود  مرغوب  شما زمین گوید که  می صبایوت
؟  ایم  گفته  ضد تو چه گویید به اید و می  گفته  سخت  سخنان  ضد من به: گوید  میخداوند13  

 و   داریم  اوامر او را نگاه  سود از اینکه  و چه  نماییم  خدا را عبادت  که  است فایده بی: اید گفته14
   و بدکاران خوانیم  را سعادتمند می  متکبران و حال15؟   نماییم  سلوک  با حزن  صبایوت بحضور یهوه
  .گردند  می ناجی) معهذا(کنند و   می  خدا را امتحان شوند و ایشان نیز فیروز می

 را  ، ایشان  گرفته  گوشخداوند  کردند و مکالمه با یکدیگر خداوند   ترسندگان آنگاه16  
 او را عزیز   اسم  که  آنانی  جهت  و بهخداوند   ترسندگان  جهت  به  یادگاری  نمود و کتاب استماع

،  ام  نموده  تعیین  مـن  که  روزی  در آن  ایشـان گوید که  می  صبایوت و یهوه17 . شد داشتند مکتوب
 او را   که  بر پسرش  کسی  نمود، چنانکه  خواهم  ترحم بود و بر ایشان خواهند   خاص من کمل

   که  کسانی  و در میان  و شریران  عادالن ، در میان و شما برگشته18. نماید  می کند ترحم  می خدمت
  . خواهید نمود نمایند، تشخیص  نمی  او را خدمت  که نمایند و کسانی  می خدا را خدمت
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  باشد، خواهد آمد و جمیع  می  تنور مشتعل  مثل  که  روزی  آن نکزیرا ای4    

 را  آید ایشان  می  روز که آن: گویـد  می  صبایوت و یهوه.  خواهند بود  کاه  بدکاران  و جمیع متکبران
  شما اما برای2.   خواهد گذاشت  باقی  ایشان ای بر ای  شاخه  و نه  ریشه  نه  خواهد سوزانید که چنان
 شفـا خواهـد بود و   وی  خواهد کرد و بر بالهـای  طلوع  عدالت ترسید، آفتاب  می  من  از اسم که

: گوید  می  صبایوت و یهوه3 . و خیز خواهید کرد  جست  پرواری های ، مانند گوساله  آمده شما بیرون
   پایهای  زیر کف ، ایشان ام  نموده  تعیین  من  که  روزی  خواهید نمود زیـرا در آن  را پایمال شریران

   تمامی  جهت  به  و احکام  را با فرایض  آن  را که  موسی  من تورات بنده4 .شما خاکستر خواهند بود
  و  روز عظیم  از رسیدن  را قبل  نبی  ایلیای  من اینک5 . بیاد آورید  امر فرمودم  در حوریب اسرائیل
   را بسوی  پسران  و دل  پسران  بسوی را  پدران و او دل6 . فرستاد نزد شما خواهمخداوند   مهیب
  .  بزنـم  لعنت  را به  و زمین مبـادا بیایـم  خواهد برگردانیـد، پدران
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  ) کتاب27(لیست کتابهای عهد جدید 
List of New Testament Books (27 Books) 

Books Pages Phonetic کتابها  صفحات  فصلها  
Matthew 1351-1402 Mata 28  1351 انجیل متی  1402 تا  
Mark 1403-1435 Maghos 16 1403 انجیل مرقس  1435 تا  
Luke 1436-1491 Lugha 24 1436 انجیل لوقا  1491 تا 
John 1492-1534 Yohanna 21 1492 انجیل یوحنا  1534 تا 
Acts 1535-1587 Amale Rasoulan 28 1535 رسوالنکتاب اعمال   1587 تا 
Romans 1588-1609 Romian 16 1588 رساله پولس رسول به رومیان  1609 تا  

1 Corinthians 1610-1630 Avvale Ghorentian 16  1610 رساله اول پولس رسول به   1630 تا
 قرنتیان

2 Corinthians 1631-1644 Dovvome Ghorentian 13 1631 رساله دوم پولس رسول به   1644 تا
 قرنتیان

Galatians  1645-1652 Ghalatian 6 1645 رساله پولس رسول به غالطیان  1652 تا  

Ephesians 1653-1659 Afasesian 6 1653 رساله پولس رسول به افسسیان  1659 تا 

Philippians 1660-1665 Filipian 4 1660 رساله پولس رسول به فیلیپیان  1665 تا 

Colossians 1666-1670 Kolisian 4 1666 رساله پولس رسول به کولسیان  1670 تا  

1 Thessalonians 1671-1675 Avvale Tasalonikian 5 1671 رساله اول پولس رسول به   1675 تا
 تسالونیکان

2 Thessalonians 1676-1678 Dovvome Tasalonikian 3 1676 رساله دوم پولس رسول به   1678 تا
 تسالونیکان

1 Timothy 1679-1684 Avvale Timotaoos 6 1679 رساله اول پولس رسول به   1684 تا
 تیموتائوس

2 Timothy 1685-1689 Dovvome Timotaoos 4 1685 رساله دوم پولس رسول به   1689 تا
 تیموتائوس

Titus 1690-1692 Titus 3 1690 رساله پولس رسول به تیطس  1692 تا 

Philemon 1693-1694 Felimon 1 1693 له پولس رسول به فلیمونرسا  1694 تا 

Hebrews 1695-1711 Ebranian 13 1695 رساله به عبرانیان  1711 تا  
James 1712-1717 Yaghoob 5 1712 رساله یعقوب  1717 تا 
1 Peter 1718-1723 Avvale Petros 5 1718 رساله اول پطرس  1723 تا 
2 Peter 1724-1727 Dovvome Petros 3 1724 وم پطرسرساله د  1727 تا  
1 John 1728-1733 Avvale Yohanna 5 1728 رساله اول یوحنا  1733 تا 
2 John 1734-1734 Dovvome Yohanna 1 1734 رساله دوم یوحنا  1734 تا 
3 John 1735-1735 Sevvome Yohanna 1 1735 رساله سوم یوحنا  1735 تا  
Jude 1736-1737 Yahoda 1 1736 رساله یهودا  1737 تا 
Revelation 1738-1763 Mokashefeh 22 1738 مکاشفه یوحنا  1763 تا 
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 Matthew-  متی انجیل
   نوشته شده است میالدی50د و حدودا سال را متی می داننویسنده کلیسای اولیه 

  

 را آورد و   اسحاق ابراهیم2 :  ابراهیم  داود بـن  بـن  مسیح  عیسی  نامه  نسب کتاب1    

 را از تامار   و زارح و یهودا، فارص3 . او را آورد  یهودا و برادران بو را آورد و یعق  یعقوب اسحاق
،   را آورد و عمینـاداب ، عمیناداب و ارام4.  را آورد ، ارام  را آورد و حصرون ، حصرون آورد و فارص

را  آورد و بوعـز، عوبید  ، بوعز را از راحاب و شلمون5 . را آورد مون، شل  را آورد و نحشون نحشـون
 را   سلیمـان،  را آورد و داود پادشـاه و یسـا داود پادشـاه6 . آورد و عوبیـد، یسـا را آورد تاز راعو
و آسا، 8 . را آورد و ابیـا، آسـا را آورد، ابیا  را آورد و رحبعام ، رحبعام و سلیمان7 . اوریا آورد از زن

 را آورد و  و عزیا، یوتام9 .، عزیا را آورد را آورد و یورام  ، یورام  را آورد و یهوشافاط یهوشافاط
و  را آورد  ، آمون  را آورد و منسی و حزقیا، منسی10 .قیا را آورد، احاز را آورد و احـاز، حز یوتام
و بعد از 12 . آورد  بابـل  جـالی ا در زمـان ر و یوشیا، یکنیـا و برادرانـش11 .، یوشیا را آورد آمون
، ابیهـود را آورد و  زروبابـل13.  را آورد ، زروبابل  را آورد و سألتیئیل ألتیئیل، یکنیا، س  بابل جالی

  ، یاکین  را آورد و صادوق و عازور، صادوق14 .، عازور را آورد  را آورد و ایلیاقیم ابیهـود، ایلیـاقیـم
آورد و  را  ، متـانو ایلیهـود، ایلعـازر را آورد و ایلعـازر15 . ایلیهـود را آورد، را آورد و یاکین

   مسیـح  به'  مسمـی  عیسی  را آورد که  شوهـر مریم ، یوسـف و یعقـوب16 . را آورد ، یعقـوب متـان
  ، و از داود تا جالی  است  طبقه  تا داود چهارده ، از ابراهیم  طبقات  تمام پس17 .از او متولـد شـد

  .  طبقه  چهارده  تا مسیح  بابل ، و از جالی  طبقه  چهارده بابل
   بود، قبل  نامزد شده  یوسف  به  مریم  مادرش  چون  بود که  چنین  مسیح  عیسی اما والدت18  
 بود و   مرد صالح  چونکه  یوسف و شوهرش19.  یافتند  حامله القدس  آیند، او را از روح  با هم از آنکه
 چیزها   او در این اما چون20.  رها کند پنهانی  مود او را به ن  اراده  نماید، پس  او را عبرت نخواست
 پسر داود، از   یوسف ای«:  ، گفت  ظاهر شده  بر وی  خداوند در خواب  فرشته کرد، ناگاه تفکر می
و او 21 ،  است القدس ، از روح  است رفته قرار گ  در وی  آنچه ، زیرا که  مترس  مریم  خویش  زن گرفتن

 فصل یکم/  متی کتاب
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 خواهد  را از گناهانشان   خویش  او امت  نهاد، زیرا که  خواهی  او را عیسی  خواهد زایید و نام پسری
  . گردد  بود، تمام  گفته  نبی  زبان  خداوند به  که  شد تا کالمی  واقع  آن  برای  همه و این22 ».رهانید

  د خوانـد که خواهنـ  او را عمانوئیـل  خواهد زاییـد و نـام  پسری  شده  آبستن  باکره  اینک که«23
   فرشته  بیدار شد، چنانکه  از خواب  یوسف  چـون پـس24 ».خـدا با مـا:   است  ایـن یـرشتفس

 خود را  و تا پسر نخستین25   را گرفت  خویش  آورد و زن عمـل بود، ب خداونـد بـدو امر کـرده
  . نهـاد  نام ؛ و او را عیسـی نزاییـد، او را نشنـاخت

  

  ، ناگاه  تولد یافت  یهودیه  در بیتلحم  هیرودیس پادشاه  در ایام  عیسی و چون2    

 زیرا   یهود است  پادشاه  مولود که  آن کجاست«2: ، گفتند  آمده  اورشلیم  به  چند از مشرق مجوسی
را    این  چون  پادشاه اما هیرودیس3 »؟ ایم  او آمده  پرستش  و برای ایم  دیده  او را در مشرق  ستاره که

، از   کرده  را جمع  و کاتبان قوم  رؤسای کهنه  همه پس4 .  با وی رشلیم او  شد و تمام شنید، مضطرب
   از نبی  که زیرا لحم یهودیه در بیت«: بدو گفتند5»  کجا باید متولد شود؟ مسیح «  پرسید که ایشان
 یهودا هرگز کوچکتر  داران یهودا از سایر سر ، در زمین لحم  بیت و تو ای6 :  است  مکتوب چنین
» . خواهد نمود  را رعایت  اسرائیل  من  قوم  ظهور خواهد آمد که  به  از تو پیشوایی ، زیرا که نیستی

  پس8 . کرد  تحقیق  را از ایشان ستاره ظهور  ، وقت  خوانده  را در خلوت  مجوسیان  هیرودیس آنگاه7
   کنید و چون  تفحص  بتدقیق  طفل  آن بروید و از احوال«:  ، گفت  نموده  روانه لحم  بیت  را به ایشان

   را شنیدند، روانه  پادشاه  سخن چون9 ».  نمایم ، او را پرستش یز آمده ن یافتید مرا خبر دهید تا من
   آنجایی  تا فوق رفت  می  ایشان  روی  بودند، پیش  دیده  در مشرق  که ای  ستاره  آن  ناگاه شدند که

  و به11  گشتند  شاد و خوشحال نهایت ، بی را دیدند  ستاره و چون10. ، بایستاد  بود رسیده فل ط که
 کردند و ذخایر  ، او را پرستش  در افتاده  روی  یافتند و به  مریم  را با مادرش ، طفل  درآمده خانه

 در   بدیشان  وحی واب در خ و چون12 . گذرانیدند  وی در و مر به طال و کن ، هدایای خود را گشوده
  . کردند  مراجعت  خویش  وطن  دیگر به  از راه  نکنند، پس  بازگشت  نزد هیرودیس  به رسید که
:  ، گفت  ظاهر شده  یوسف  به  خداوند در خواب  فرشته  شدند، ناگاه  روانه  ایشان و چون13  

  ، زیرا که  تو خبر دهم  تا به جا باش و در آن  مصر فرار کن  به  را برداشته  و مادرش برخیز و طفل«
 و مادر  ، طفل  برخاسته  شبانگاه پس14 ». نماید واهد کرد تا او را هالک را جستجو خ  طفل هیرودیس

 مدوفصل /  متی کتاب
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 خداوند   که  در آنجا بماند، تا کالمی  هیرودیس و تا وفات15  شد  مصر روانه ، بسوی ا برداشتهاو ر
   دید که  هیرودیس چون16» . از مصر پسر خود را خواندم « ردد که گ  بود تمام  گفته  نبی  زبان به

 و  لحم  در بیت  را که  اطفالی ، فرستاد و جمیع  شده اند، بسیار غضبناک  نموده  او را سخریه مجوسیان
   قتل  بود، به  نموده ق تحقی  از مجوسیان  که  وقتی  و کمتر موافق  بودند، از دو ساله  آن  نواحی تمام

   شنیده  در رامه آوازی«18 : شد  بود، تمام  شده  گفته  نبی  ارمیای  زبان  به  که  کالمی آنگاه17 .رسانید
پذیرد زیرا  نمی  کند و تسلی  می  خود گریه  فرزندان  برای  راحیل  که  عظیم  و ماتم  و زاری شد، گریه

  ». نیستند که
 ظاهر   در خواب یوسف   خداوند در مصر به  فرشته ، ناگاه  یافت  وفات  هیرودیس اما چون19  

صد  ق  که  شو زیرا آنانی  روانه  اسرائیل  زمین ، به  را برداشته  و مادرش برخیز و طفل«20 : ، گفت شده
   اسرائیل  زمین  و به  و مادر او را برداشت ، طفل  برخاسته پس21 ». شدند  داشتند فوت  طفل جان
کند، از   می  پادشاهی  بر یهودیه  پدر خود هیرودیس  جای  به کالؤس ار د که شنی اما چون22. آمد
  ای ده در بل و آمده23 .  برگشت  جلیل  نواحی ، به  یافته  وحی  ترسید و در خواب  سمت  بدان رفتن
   خوانده ری ناص به «  شود که  بود تمام  شده  انبیا گفته  زبان  به  شد، تا آنچه  ساکن  ناصره  به' مسمی

  ».خواهد شد
  

،   کرده  ظاهر شد و موعظه  یهودیه  در بیابان  تعمید دهنده ، یحیی  ایام و در آن3    

  ».  است  نزدیک  آسمان  کنید، زیرا ملکوت توبه«2:  گفت می
   در بیابان ای  ندا کننده صدای«: گوید ، می  از او خبر داده  نبی  اشعیای  آنکه  است زیرا همین3  

 شتر   از پشم  لباس  یحیی و این4» . نمایید  او را راست  خداوند را مهیا سازید و طرق  راه که
  .بود  می  بری  و عسل  او از ملخ  بر کمر و خوراک ، و کمربند چرمی داشت می

  و به6 آمدند،  می  اردن نزد او بیرون  حوالی  و جمیع  یهودیه  و تمام ، اورشلیم  وقت در این5  
  .یافتند  تعمید می  از وی ، در اردن  کرده  خود اعتراف اهانگن

  آیند، بدیشان  می  تعمید وی  بجهت  را دید که  و صدوقیان  از فریسیان  بسیاری  چون پس7  
   شایسته  ثمره ناکنو8  بگریزید؟  آینده  از غضب کرد که   شما را اعالم ، که زادگان  افعی ای«:  گفت
 شما  ، زیرا به  است  پدر ما ابراهیم  مدهید که خاطر خود راه  را به  سخن و این9  بیاورید، توبه

 مسوفصل /  متی کتاب
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 بر   تیشه و الحال10 . برانگیزاند  ابراهیم  برای دان سنگها فرزن  از این  که  خدا قادر است گویم می
   افکنده  آتش و در ، بریده نیکو نیاورد  ثمره  که  هر درختی ، پس  است  شده  نهاده  درختان ریشه
 تواناتر  آید از من  می  بعد از من  او که لکن.  دهم  تعمید می  توبه  جهت  به  آب  شما را به من11 .شود
او 12 . تعمید خواهد داد  و آتش القدس  روح ؛ او شما را به  او نیستم  نعلین  برداشتن  الیق  که است
   را در انبار ذخیره  خویش ، گندم  کرده و پاک خود را نیک  دارد و خرمن  خود را در دست غربال

  ».واهد سوزانیدپذیرد خ  نمی  خاموشی  که  را در آتشی  کاه خواهد نمود، ولی
   او را منع اما یحیی14 . آمد تا از او تعمید یابد  یحیی نزد  اردن  به  از جلیل  عیسی آنگاه13  
  »؟ آیی  می  و تو نزد من د یابمی از تو تعم  که  دارم  احتیاج من«:  ، گفت نموده

   تا تمام  است  مناسب  ما را همچنین  بگذار زیرا که ناآل«:   گفت  وی  در جواب عیسی15  
  ».  رسانیم  کمال  را به عدالت
   در ساعت  برآمد که ، فورا از آب  تعمید یافت  چون اما عیسی16 .  او را واگذاشت پس  
  آنگاه17 .آید  می ، بر وی  کرده  نزول ی کبوتر  مثل  خدا را دید که وح شد و ر  گشاده  بر وی آسمان
  ».  از او خشنودم  که  من  پسر حبیب  است این «  در رسید که  از آسمان خطابی

  

و 2.  نماید  او را تجربه  تا ابلیس شد  برده  بیابان  به  روح  دست  به  عیسی آنگاه4    

اگر «:  ، گفت  نزد او آمده  کننده  تجربه پس3.  گردید ، آخر گرسنه داشت   روز روزه  شبانه  چهل چون
   نان  محض  نه  انسان  است مکتوب«:   گفت در جواب4 ». شود  سنگها نان ، بگو تا این پسر خدا هستی

  شهر  او را به  ابلیس آنگاه5» . خدا صادر گردد  از دهان  که ای  هر کلمه  به کند، بلکه  می زیست
 زیر انداز،  ، خود را به اگر پسر خدا هستی«:   گفت  وی به6 ،  برپا داشته  هیکل  و بر کنگره برد مقدس

د،  خود برگیرن  دستهای  دهد تا تو را به  تو فرمان  خود را درباره  فرشتگان  که  است زیرا مکتوب
 خود را  اوند خدای خد ست ا و نیز مکتوب«:   را گفت  وی عیسی7 ». خورد  سنگی  به مبادا پایت

 آنها را بدو   و جالل  جهان  ممالک  بسیار بلند برد و همه  کوهی  او را به  ابلیس پس8 ».  مکن تجربه
  آنگاه10 ».  تو بخشم  را به  همه  این، همانا  کنی  مرا سجده اگر افتاده«:   گفت  وی به9،   داده نشان
 و   کن  خود را سجده  خداوند خدای  که  است ، زیرا مکتوب ن شیطا دور شو ای«:   را گفت  وی عیسی

 مچهارفصل /  متی کتاب
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  ، او را پرستاری  آمده  فرشتگان  او را رها کرد و اینک  ابلیس در ساعت11» . نما  عبادت او را فقط
  .نمودند می

   را ترک و ناصره13  شد،  روانه  جلیل ، به  است شده گرفتار   یحیی  شنید که  عیسی و چون12  
 گردد  تا تمام14 . شد  ساکن  و نفتالیم ود زبولون دریا در حد  کناره ، به  کفرناحوم ، آمد و به کرده
   طرف  دریا آن ، راه  نفتالیم  و زمین  زبولون زمین « که15  بود  شده  گفته  نبی  اشعیای  زبان  به آنچه

  دیار  دیدند و برنشینندگان ظیم ع  بودند، نوری  ساکن  در ظلمت  که قومی16 ها؛ ، جلیل امت دنار
 کنید  توبه«:   کرد و گفت  شروع  موعظه  به  عیسی  هنگام از آن17 ». تابید  نوری  آن  و سایه موت

  ».  است  نزدیک  آسمان یرا ملکوتز
   پطرس  به'  مسمی  شمعون خرامید، دو برادر یعنی  می  جلیل  دریای  کناره  به  عیسی و چون18  

از «:   گفت بدیشان19 .اندازند، زیرا صیاد بودند یا می در در  دامی  را دید که  اندریاس و برادرش
  روانه  او ، از عقب  دامها را گذارده در ساعت20 ».  گردانم شما را صیاد مردم آیید تا   من عقب
حنا را دید  یو  و برادرش ، پسر زبدی  یعقوب  دو برادر دیگر یعنی  از آنجا گذشت و چون21 .شدند
در 22.  نمود  را نیز دعوت کنند؛ ایشان  می  خود را اصالح ، دامهای  زبدی  با پدر خویش  در کشتی که
  . شدند  او روانه ، از عقب  کرده  و پدر خود را ترک ، کشتی حال

   ملکوت  بشارت ، به  داده  تعلیم  ایشان  و در کنایس گشت  می  جلیل  در تمام و عیسی23  
  شهرت  سوریه  او در تمام و اسم24 .داد  را شفا می  و هر درد قوم ض نمود و هر مر  همی هموعظ
 و  و مصروعان تال بودند و دیوانگان و دردها مب  امراض  انواع  به  که  مریضانی ، و جمیع یافت

 و  اپولس و دیک  بسیار از جلیل و گروهی25.  را شفا بخشید  را نزد او آوردند، و ایشان مفلوجان
  . شدند  او روانه  در عقب دن ار  طرف  و آن  و یهودیه ورشلیما

  

 نزد او   شاگردانش ست او بنش  که  آمد و وقتی ، بر فراز کوه  بسیار دیده و گروهی5    

  :  داد و گفت  را تعلیم ، ایشان  خود را گشوده  دهان آنگاه2 .حاضر شدند
  خوشابحال4 .  است  ایشان  از آن  آسمان  ملکوت، زیرا  در روح  مسکینان خوشابحال«3  
 . خواهند شد  زمین  وارث ا ایشان، زیر  حلیمان خوشابحال5 .  خواهند یافت  تسلی زیرا ایشان،  ماتمیان

،  کنندگان  رحم خوشابحال7.  سیر خواهندشد ، زیرا ایشان لت عدا  و تشنگان  گرسنگان خوشابحال6
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 . خدا را خواهند دید  زیرا ایشان، دالن  پاک خوشابحال8 . خواهد شد  کرده  رحم  بر ایشانزیرا
  کشان  زحمت خوشابحال10.  خواهند شد  خدا خوانده  پسران ، زیرا ایشان کنندگان  صلح خوشابحال9

 گویند   شما را فحش  باشید چون خوشحال11 .  است  ایشان  از آن  آسمان کوت، زیرا مل  عدالت برای
   باشید و شادی خوش12 . گویند  بر شمـا کاذبانه  بـدی  هـر سخـن نند، و بخاطر مـنو جفا رسا

 از شمـا جفـا   قبل  همینطور بر انبیای  به  زیرا که  است  عظیم  نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم
  .رسانیدند می

 شود؟ دیگر  مکین چیز باز ن  کدام  فاسد گردد، به  اگر نمک لیکن!  جهانید شما نمک«13  
 بنا  هی بر کو  که شهری. شما نور عالمید14.  شود  مردم ، پایمال  افکنده  بیرون  ندارد جز آنکه مصرفی

   تا بر چراغدان  نهند، بلکه  را زیر پیمانه افروزند تا آن  را نمی و چراغ15 . کرد  پنهان شود، نتوان
 بگذارید نور شما  همچنین16. بخشد  می باشند، روشنایی  خانه در   که  کسانی  همه  به گذارند؛ آنگاه

  . تمجید نمایند  است  در آسمان ه، پدر شما را ک  شما را دیده  نیکوی  بتابد تا اعمال بر مردم
   نمایم طل تا با ام نیامده.   سازم  انبیا را باطل  یا صحف  تا تورات ام  آمده  مبرید که گمان«17  

 از  ای  یا نقطه  نشود، همزه  زایل  و زمین ، تا آسمان گویم  شما می  به زیرا هر آینه18 .  کنم  تا تمام بلکه
 را   کوچکترین  احکام  از این  یکی  هر که پس19.  شود  واقع  نخواهد شد تا همه  هرگز زایل تورات

 آورد   بعمل  هر کهاما.  شود  شمرده  کمترین  آسمان  دهد، در ملکوت  تعلیم  چنین  مردم بشکند و به
  ، تا عدالت گویم  شما می زیرا به20.  خواهد شد  خوانده  بزرگ  آسمان  نماید، او در ملکوت و تعلیم

  . نخواهید شد  هرگز داخل  آسمان  ملکوت  نشود، به  افزون  و فریسیان  کاتبان شما بر عدالت
 ". شود  کند سزاوار حکم  قتل  که و هر  مکن قتل"   است  شده  گفته  اولین  به اید که شنیده«21  

 باشد و هر   حکم  گیرد، مستوجب  خشم سبب  برادر خود بی  به ، هر که گویم  شما می  به  من لیکن22
 . بود  جهنم  آتش  گوید، مستحق ق احم  باشد و هر که  قصاص  برادر خود را راقا گوید، مستوجب که
  دارد،  بر تو حقی  برادرت ید که آ  خاطرت  و آنجا به  ببری نگاه قربا  خود را به  هدیه  هرگاه پس23
 خود  ، هدیه عد آمده نما و ب  صلح  با برادر خویش ، اول  واگذار و رفته  قربانگاه  خود را پیش هدیه24

  ضی قا ، تو را به ، مبادا مدعی  کن  صلح  هستی  در راه  با وی  که  خود مادامی با مدعی25 . را بگذران
  ، که گویم  تو می  به هرآینه26 .  شوی  افکنده  کند و در زندان  تسلیم  داروغه ، تو را به سپارد و قاضی

  . آمد  نخواهی رگز از آنجا بیرون، ه  آخر را ادا نکنی تا فلس
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  ، هر کس گویم  شما می  به  من لیکن28 ". زنا مکن"   است  شده  گفته ین اول  به اید که شنیده«27  
 تو   راستت  اگر چشم پس29 . ت اس  خود با او زنا کرده  در دل  دم  اندازد، همان  نظر شهوت  زنی به

   تباه  از اعضایت  عضوی  که  است  و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن  کن را بلغزاند، قلعش
 و   کن  تو را بلغزاند، قطعش ت راست و اگر دست30 . شود  افکنده  در جهنم  بدنت ام تم گردد، از آنکه

کل    تو نابود شود، از آنکه  از اعضای  عضوی  که  است از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن
  . شود  افکنده  در دوزخ جسدت
   من لیکن32.  بدو بدهد ای  نامه جوید، طالق   خود مفارقت  از زن  هر که  است  شده و گفته«31  

باشد، و   او می  زنا کردن  خود را از خود جدا کند باعث  زنا، زن  بغیر علت ، هر کس گویم  شما می به
  . باشد  کند، زنا کرده  را نکاح  مطلقه  زن هر که

 خود را  ایه  قسم  مخور، بلکه  دروغ قسم"   که  است  شده  گفته  اولین  به اید که باز شنیده«33  
  رش ع  زیرا که  آسمان  به  مخورید، نه هرگز قسم ، گویم  شما می  به  من لیکن34 ".  خداوند وفا کن به

   عظیم  شهر پادشاه یرا که ز  اورشلیم  به ، و نه انداز او است  پای  زیرا که  زمین  به و نه35 ، خداست
   سخن بلکه37 . کرد توانی  نمی ا سفید یا سیاه ر  مویی ، زیرا که  یاد کن  سر خود قسم  به و نه36 ، است

  .  از شریر است  بر این  زیاده  باشد زیرا که  نی  و نی  بلی شما بلی
   به  من لیکن39 "  دندانی  به  و دندانی  چشمی ه ب چشمی".   است  شده  گفته اید که شنیده«38  
ا نیز  ر ری زند، دیگ  تو طپانچه  راست  رخساره  به  هر که  مکنید بلکه ، با شریر مقاومت گویم شما می

 خود را نیز بدو  د، عبای تو را بگیر  خواهد با تو دعوا کند و قبای و اگر کسی40 ،  او بگردان سوی به
 از تو  هر کس42 . او برو  همراه ور سازد، دو میل مجب  میل  یک  تو را برای  کسی و هرگاه41 واگذار،
  ». ود را مگردان خ  از تو خواهد، روی  قرض  که  و از کسی  کند، بدو ببخش سؤال

 ".  کن  خود عداوت نما و با دشمن   خود را محبت همسایه"  است  شده  گفته اید که شنیده«43  
   خود برکت کنندگان  لعن  نمایید و برای  خود را محبت  دشمنان  که گویم  شما می  به اما من44

 دهد و جفا رساند،   شما فحش  به ر که ه  کنید و به  کنند، احسان  از شما نفرت  که  آنانی بطلبید و به
 خود را بر   آفتاب  شوید، زیرا که  پسران  است  در آسمان تا پدر خود را که45 د، خیر کنی دعای
   را محبت  آنانی زیرا هرگاه46. باراند  می  و ظالمان  بر عادالن سازد و باران  می  طالع  و نیکان بدان

  و هرگاه47 ؟کنند  نمی  چنین  اجر دارید؟ آیا باجگیران یند، چهنما  می  شما را محبت نمایید که
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 شما  پس48 کنند؟  نمی  چنین ؟ آیا باجگیران دارید  فضیلت  گویید چه  سالم  خود را فقط برادران
  .  است  کامل  است  در آسمان  پدر شما که  باشید چنانکه کامل

  

اورید تا شما را ببینند و اال نزد پدر  بجا می  مـردم  خـود را پیش زنهـار عدالت«6    

   خود کرنا منواز چنانکه ، پیش  دهی  صدقه  چون پس2.  ندارید ، اجری  است  در آسمان خود که
 اجر خود  گویم  می شما  به هرآینه.  یابند  اکرام کنند، تا نزد مردم  و بازارها می  در کنایس ریاکاران
  نشود، کند مطلع می   راستت  دست  تو از آنچه  چپ ، دست  دهی ه صدق  تو چون بلکه3 .اند را یافته

  . تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد  بین  باشد و پدر نهان  تو در نهان تا صدقه4
  های  و گوشه  در کنایس  دارند که  زیرا خوش  مباش ، مانند ریاکاران  کنی  عبادت و چون«5  
   اجر خود را تحصیل مگوی  شما می  به هرآینه.  را ببینند  ایشان  مردم، نماز گذارند تا ها ایستاده کوچه
 در  ، پدر خود را که  شو و در را بسته  خود داخل  حجره ، به  کنی  عبادت  تو چون لیکن6 .اند نموده
 کنید،   عبادت و چون7 .را آشکارا جزا خواهد داد  تو، تو  بین  نما؛ و پدر نهان  عبادت  است نهان

   مستجاب  زیاد گفتن سبب  به برند که  می  گمان  مکنید زیرا ایشان ها تکرار باطل مانند امت
 از او   از آنکه داند پیش  شما را می  پدر شما حاجات  مباشید زیرا که  ایشان  مثل پس8. شوند می

  . کنید سؤال
  : اینطور دعا کنید  شما به پس«9  

  . باد  تو مقدس ، نام  در آسمانی  پدر ما که ای"
  . شود  نیز کرده بر زمین،   است  در آسمان  تو چنانکه اراده.  تو بیایـد ملکوت10
  .  ما بده  ما را امروز به  کفاف نان11
  . بخشیم  خود را می نیز قرضداران ما   چنانکه  ما را ببخش های و قرض12
  .  ده  از شریر ما را رهایی بلکه میاور،  و ما را در آزمایش13

  ". ، آمین  تو است باد از آن تا ابداآل  و جالل  و قوت زیرا ملکوت
 شما، شما را نیز خواهد   بیامرزید، پدر آسمانی  را بدیشان  مردم  تقصیرات زیرا هرگاه«14  
  . شما را نخواهد آمرزید  تقصیرهای  را نیامرزید، پدر شما هم  مردم اما اگر تقصیرهای15 .آمرزید
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 را تغییر   خویش  صورت  ترشرو مباشید زیرا که  دارید، مانند ریاکاران  روزه اما چون«16  
 تو  لیکن17. اند  اجر خود را یافته گویم می شما   به هرآینه. دار نمایند  روزه دهند تا در نظر مردم می

،  ار ننمایید  روزه تا در نظر مردم18   خود را بشوی  و روی  کن  تدهین، سر خود را  داری  روزه چون
  . تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد  بین ؛ و پدر نهان  است  در نهان  که  در حضور پدرت بلکه

   که رساند و جایی  می  زیان  بید و زنگ  که  نیندوزید، جایی  خود بر زمین گنجها برای«19  
   که  بیندوزید، جایی ان خود در آسم  گنجها بجهت بلکه20. نمایند  می زنند و دزدی  می ب نق دزدان

  زیرا هرجا گنج21. کنند  نمی زنند و دزدی  نمی قب ن  دزدان  که رساند و جایی  نمی  زیان بید و زنگ
  . تو نیز در آنجا خواهد بود  دل تو است
اما اگر 23 بود؛   روشن  بدنت  باشد تمام ط بسی  چشمت  هرگاه ؛ پس  است  چشم  بدن چراغ«22  
   باشد، چه  ظلمت  در تو است  که  اگر نوری پس. باشد  می  تاریک  جسدت ، تمام  است تو فاسد چشم
  !  است  عظیمی ظلمت

   دارد و با دیگری  نفرت تواند کرد، زیرا یا از یکی  نمی  دو آقا را خدمت  کس هیچ«24  
   ممونا را خدمت خدا و  که  است محال. شمارد چسبد و دیگر را حقیر می  می  یکی ، و یا به محبت
  .کنید

 آشامید و   خورید یا چه  چه  مکنید که  خود اندیشه ، از بهر جان گویم  شما می  به بنابراین«25  
 هوا  مرغان26 ؟  بهتر نیست  از پوشاک  و بدن ک، از خورا آیا جان.  بپوشید  چه  خود که  بدن  برای نه

 شما آنها  کنند و پدر آسمانی  می  در انبارها ذخیره و نهدروند   می کارند و نه  می  نه را نظر کنید که
  اند ذراعی تفکر بتو  به  از شما که و کیست27 بهتر نیستید؟  آیا شما از آنها بمراتب. پروراند را می

 نمو   کنید، چگونه  تأمل  چمن اندیشید؟ در سوسنهای می  چرا  لباس و برای28  خود افزاید؟ بر قامت
 خود   جالل  با همه  هم  سلیمان گویم  شما می  به لیکن29 !ریسند  می کشند و نه  می  محنت نه! کنند می

 و فردا در تنور   امروز هست  صحرا را که  اگر خدا علف پس30.  نشد  از آنها آراسته  یکی چون
 مکنید و   اندیشه پس31 ؟'  اولی  شما را از طریق آیا نه  ایمانان  کم  بپوشاند، ای شود چنین  می افکنده

ها   چیزها امت  این  جمیع  در طلب زیرا که32 .  بپوشیم  یا چه  بنوشیم  یا چه  بخوریم مگویید چه
 خدا و   ملکوت  اول لیکن33 . دارید  چیز احتیاج  همه  بدین داند که  شما می اما پدر آسمانی. باشند می

 فردا مباشید زیرا   در اندیشه پس34 .دد خواهد ش شما مزی  برای  همه  این  او را بطلبید که عدالت
  .  است  امروز کافی  امروز برای بدی.  خود را خواهد کرد فردا اندیشه
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 کنید بر شما نیز   حکم  که  طریقی زیرا بدان2 . نشود  مکنید تا بر شما حکم حکم«7    

 را   خس  که  است و چون3. مود شما خواهند پی  پیمایید برای  که ای  پیمانه  خواهد شد و بدان حکم
 برادر خود   به یا چگونه4 ؟ یابی  نمی  خود داری  در چشم ه را ک  و چوبی بینی  برادر خود می در چشم

  ای5 ؟  تو است  در چشم  چوب  و اینک"  کنم  بیرون  را از چشمت  تا خس  ده اجازت"  گویی می
   برادرت  را از چشم  دید تا خس  خواهی  نیک ، آنگاه  کن  خود بیرون  را از چشم  چوب ریاکار، اول

  !  کنی بیرون
 اندازید، مبادا   گرازان  خود را پیش  مرواریدهای  مدهید و نه  سگان ، به  است  مقدس آنچه«6  

  .، شما را بدرند  کنند و برگشته آنها را پایمال
 شما باز   برای ؛ بکوبید که هید یافت خوا  خواهد شد؛ بطلبید که  شما داده  به  کنید که سؤال«7  
  بکوبد برای   کند و هر که  بطلبد، دریافت  که  کند، یابد و کسی  سؤال زیرا هر که8 . خواهد شد کرده

 بدو دهد؟   از او خواهد و سنگی  نانی  پسرش  از شما که  است  آدمی و کدام9 . خواهد شد او گشاده
  های  بخشش  شریر هستید، دادن  شما که  هرگاه پس11خشد؟  بدو ب  خواهد ماری یا اگر ماهی10

   آنانی  نیکو را به  چیزهای  است  در آسمان  پدر شما که دانید، چقدر زیاده  اوالد خود می نیکو را به
 شما کنند، شما نیز   به  مردم  خواهید که لهذا آنچه12 !کنند خواهد بخشید  می ز او سؤال ا که

  . انبیا  و صحف  تورات  است  کنید، زیرا این  همچنان بدیشان
   به  مؤدی  که  طریقی  آن  است  در و وسیع  آن  است زیرا فراخ.  شوید  داخل از در تنگ«13  
   آن  در و دشوار است  آن  است زیرا تنگ14 .شوند بسیارند  می  داخل  بدان ه ک  و آنانی  است هالکت
  .اند  کم  آن  و یابندگان  است  حیات  به  مؤدی  که طریقی

،   باطن در آیند ولی میشها نزد شما می   لباس  به  احتراز کنید، که  کذبه اما از انبیای«15  
خار و انجیر آیا انگور را از .   خواهید شناخت  ایشان های  را از میوه ایشان16 .باشند  می  درنده گرگان

 بد   بد، میوه آورد و درخت  نیکو می کو، میوه نی  هر درخت همچنین17 چینند؟  می را از خس
   که هر درختی19.  نیکو آورد  بد میوه  درخت  نه بد آورد، و  میوه  خوب تواند درخت نمی18. آورد می
 را خواهید  ، ایشان  ایشان های لهذا از میوه20.  شود  افکنده  و در آتش  نیکو نیاورد، بریده میوه

  . شناخت
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 پدر   اراده  آنکه  گردد، بلکه  آسمان  ملکوت  گوید داخل"خداوند، خداوند"مرا    هر که نه«21  
  خداوندا، خداوندا، آیا به":   روز مرا خواهند گفت بسا در آن22 . بجا آورد  است  در آسمان را کهم

ر ظاهر  بسیا معجزات تو   نام  و به  نکردیم  تو دیوها را اخراج  اسم  و به  ننمودیم  تو نبوت نام
   از من  بدکاران ای!  هرگز شما را نشناختم"   که  گفت  صریحا خواهم  ایشان  به آنگاه23 "؟ نساختیم

  "!دور شوید
  کنم  می  دانا تشبیه  مردی  مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به  سخنان  این  هر که پس«24  

   خانه ، بدان  گردید و بادها وزیده ، سیالبها روان ه بارید و باران25 . بنا کرد  خود را بر سنگ  خانه که
  ، به  مرا شنیده  سخنان  این و هر که26 . بود  بنا شده  بر سنگ  زیرا که نگردید زورآور شد و خراب

، سیالبها   باریده و باران27.  بنا نهاد  خود را بر ریگ  خانه  ماند که  نادان  مردی  نکرد، به آنها عمل
  ». بود  عظیم  آن  گردید و خرابی  زور آورد و خراب  خانه ، بدان  و بادها وزیده شد جاری

  زیرا که29 افتادند،   او در حیرت از تعلیم   گروه  کرد، آن  را ختم  سخنان  این  عیسی و چون28  
  .  کاتبان  مثل داد و نه  می لیم تع  قدرت  صاحب  را چون ایشان

  

   ناگاه که2 . شدند  او روانه  بسیار از عقب  زیر آمد، گروهی  به  او از کوه و چون8    

 ».  مرا طاهر سازی توانی ، می هی خداوند اگر بخوا ای«:  ، گفت  نموده  آمد و او را پرستش ابرصی
 طاهر  او  فورا برص که» !؛ طاهر شو خواهم می«:   نمود و گفت ، او را لمس  آورده  دست عیسی3

   بنما و آن  کاهن ، خود را به  رفته  بلکه  ندهی  را اطالع زنهار کسی«:  گفت بدو  عیسی4 . گشت
  ». باشد  شهادتی  ایشان  تا بجهت  فرمود، بگذران  موسی  را که ای هدیه

:  گفت6،   نموده  آمد و بدو التماس  نزد وی ای  شد، یوزباشی  وارد کفرناحوم  عیسی و چون5  
  من«:  گفت  بدو عیسی7 ».  است  متألم  و بشدت  خوابیده  در خانه لوج مف  من  خداوند، خادم ای«

   من  زیر سقف  که ام  نی  آن خداوندا، الیق«:   گفت  در جواب یوزباشی8 ». داد ، او را شفا خواهم آمده
   زیر حکم  نیز مردی  من زیرا که9 .  خواهد یافت  صحت  من و و خادم بگ  سخنی  فقط بلکه.  آیی

آید و   بیا، می  دیگری رود و به  برو، می  گویم  یکی  به ؛ چون  خود دارم  را زیر دست  و سپاهیان هستم
  ، به  شده  را شنید، متعجب  سخن  این  چون عیسی10» .کند ، می  کار را بکن  خود فالن  غالم به

 شما  و به11 . ام  نیافته  هم اسرائیل در  نی ایما  چنین  که گویم  شما می  به هرآینه«:   خود گفت همراهان
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 خواهند   و یعقوب و اسحاق   با ابراهیم  آسمان ، در ملکوت  آمده  و مغرب  بسا از مشرق  که گویم می
 و فشار   گریه  که  جایی  خارجی  خواهند شد، در ظلمت  افکنده  بیرون  ملکوت اما پسران12 ؛ نشست

   در ساعت که»  تو را عطا شود،  ایمانت برو، بر وفق«:   گفت باشی یوز  به  عیسی پس13 . باشد اندند
  .  یافت  او صحت خادم

.   است ، خوابیده  کرده  تب  که آمد، مادر زن او را دید  پطرس  خانه  به  عیسی و چون14  
  ل مشغو  ایشان  خدمتگزاری ، به  برخاسته پس.  او را رها کرد  کرد و تب  او را لمس  دست پس15

 را   ارواح  سخنی  نزد او آوردند و محض  را به  از دیوانگان  شد، بسیاری  شام اما چون16.  گشت
   بود تمام  شده  گفته  نبی  اشعیای  زبان  به  که تا سخنی17 . را شفا بخشید  مریضان رد و همه ک بیرون

  ».  ما را برداشت های  و مرض رفت ما را گ های او ضعف « گردد که
   کاتبی آنگاه19 . دیگر روند  کناره  داد تا به ن کثیر دور خود دید، فرما  جمعی  عیسی چون18  
 را  روباهان«:   بدو گفت عیسی20 ».  کنم ، تو را متابعت هرجا رویاستادا «:  ، بدو گفت  آمده پیش

  و دیگری21 ». نیست   سر نهادن  را جای  پسر انسان لیکن.  ها است  هوا را آشیانه سوراخها و مرغان
   وی عیسی22» .  کنم ، پدر خود را دفن  تا رفته  ده  مرا رخصت خداوندا اول«:   بدو گفت از شاگردانش

  ». کنند  خود را دفن ، مردگان  مردگان  و بگذار که  کن مرا متابعت«:  را گفت
 در دریا   عظیمی راب اضط ناگاه24 . او آمدند  از عقب اگردانش سوار شد، ش  کشتی  به چون23  

   پیش  شاگردان پس25 . بود ؛ و او در خواب گرفت رو می را ف ، کشتی  امواج پدید آمد، بحدی که
  ای«:   گفت بدیشان26» ! شویم  می  هالک  که را دریابخداوندا، ما «: ، گفتند ، او را بیدار کرده آمده
 پدید   کامل  آرامی  کرد که  بادها و دریا را نهیب،  برخاسته آنگاه»  هستید؟ ، چرا ترسان  ایمانان کم
 بادها و دریا نیز او را   که  است  مردی  چگونه این«: ، گفتند  نموده  تعجب  اشخاص اما آن27 .آمد

  »!کنند  می اطاعت
،   شده  از قبرها بیرون  دیوانه  رسید، دو شخص  جرجسیان  در زمین  کناره  آن  به و چون28  

  در ساعت29.  عبور کند  نتوانستی  راه ز آن ا کس  هیچ  بودند که  تندخوی ردند و بحدیبدو برخو
  ما را قبل تا  ای ؟ مگر در اینجا آمده  کار است اهللا، ما را با تو چه  ابن یا عیسی«: ، گفتند فریاد کرده

،   استدعا نموده ا از ویدیوه31. چرید  می  دور از ایشان بسیاری گراز  و گله30 »؟  کنی  عذاب از وقت
  در حال» !بروید«:   را گفت ایشان32 ».  ما را بفرست  گرازان  در گله،  کنی  ما را بیرون هرگاه«: گفتند
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، در   دریا جسته  به  از بلندی  گرازان  آن الفور همه  فی  گردیدند که  گرازان  گله ، داخل  شده بیرون
  . شدند  هالک آب

 . دادند  را شهرت  دیوانگان جرای و ما  حادثه  آن  شهر رفتند و تمام ، به یخته گر اما شبانان33  
 از   که نمودند  او را دیدند، التماس چون.  آمد  بیرون  عیسی  مالقات  شهر برای  تمام و اینک34

  . رود  بیرون حدود ایشان
  

  . آمد  شهر خویش ، عبور کرد و به  سوار شده  کشتـی  به پـس9    

 را دید،   ایشان  ایمان  عیسی چون.  آوردند ، نزد وی  را بر بستر خوابانیده  مفلوجی اگاهن2  
  ». شد  آمرزیده  گناهانت  دار که  فرزند، خاطر جمع ای«:   را گفت مفلوج

 را   ایشان  خیاالت عیسی4 ».گوید  کفر می  شخص این«:  با خود گفتند  از کاتبان  بعضی آنگاه3  
،  تر است  سهل زیرا کدام5 دهید؟  می خاطر خود راه  فاسد به  خیاالت از بهر چه«:  ، گفت  نموده درک
   پسر انسان  تا بدانید که لیکن6 ؟  بخرام  برخاسته  آنکه یا گفتن شد   تو آمرزیده  گناهان  اینکه گفتن

برخیز و بستر خود را  «:  را گفت  مفلوج آنگاه»  ...  هست  زمین  بر روی  گناهان  آمرزیدن را قدرت
   این  چون  گروه و آن8 !  خود رفت  خانه ، به  برخاسته در حال7 »! شو  خود روانه  خانه ، به شتهبردا
 بود، تمجید   عطا فرموده  مردم  به  قدرت  نوع  این  را که ، خدایی  شده  را دیدند، متعجب عمل

  .نمودند
:  بدو گفت.  دید  نشسته گاه  باج  به  متی  به' را مسمی  ، مردی گذشت  از آنجا می  عیسی چون9  

   به  او در خانه  شـد چـون و واقـع10 . شد  روانه  وی ، از عقب رخاسته ب در حال» .  کن مرا متابعت«
  . بنشستند  و شاگردانش ، با عیسـی  آمده  و گناهکاران  از باجگیران  جمعی  بود که غـذا نشسته

 و  رانچرا استـاد شمـا با باجگیـ«:  او گفتند  شاگردان  دیدند، به چون  و فریسیان«11  
   به  احتیاج ریضان م  بلکه  تندرستان نه«:   شنید، گفت  چون عیسی12 »خورد؟  غذا می گناهکاران

  ام ، زیـرا نیامـده"  قربانی  نه خواهم  می رحمت"   کنید که  را دریافت ، این  رفته لکن13 . دارند طبیب
  ».  نمایم  دعوت  توبه  را به ان گناهکار  را بلکه تا عادالن

 بسیار   روزه  ما و فریسیان  که  است چون«: ، گفتند  آمده  نزد وی  یحیی  شاگردان آنگاه14  
،   عروسی  خانه آیا پسران«:   گفت  بدیشان عیسی15» دارند؟  نمی  تو روزه  شاگردان ، لکن داریم می
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   داماد از ایشان آید که  می  ایامی کن کنند؟ و ل انند ماتمتو ، می  است  داماد با ایشان  که مادامی
 نو   از پارچه ای  پاره  کهنه  بر جامه کس و هیچ16 .  خواهند داشت  روزه  هنگام  آن شود؛ در گرفته
 نو را  و شراب17 .دشو  بدتر می گردد و دریدگی  می جدا  از جامه  وصله  آن کند زیرا که  نمی وصله

   شراب بلکه.  گردد  و مشکها تباه  ریخته ، شراب  شده ریزند واال مشکها دریده  نمی  کهنه در مشکهای
  ». باشد ریزند تا هر دو محفوظ  نو می نو را در مشکهای

:  ت، گف  نموده  آمد و او را پرستش  رئیسی  ناگاه  که گفت  می  را بدیشان  سخنان او هنوز این18  
  پس19 ».خواهد کرد   زیست  گذار که  خود را بر وی  بیا و دست لکن.   است  مرده  دختر من اکنون«

   سال  دوازده  مدت  که  زنی و اینک20 . شد  او روانه ، از عقب برخاسته خود   شاگردان  اتفاق  به عیسی
  زیرا با خود گفته21  نمود،  او را لمس  ردای ، دامن  او آمده بود، از عقب  مبتال می  استحاضه  مرض به
،   انداخته ، نظر بر وی  برگشته عیسی22» .  شفا یابم ، هرآینه  کنم  را لمس  ردایش اگر محض«: بود

 رستگار   زن  آن  در ساعت»!  است  تو را شفا داده  ایمانت  زیرا که  باش  دختر، خاطرجمع ای«:  گفت
،   را دیده کنندگان  از شورش  و گروهی گران  در آمد، نوحه  رئیس ه خان  به  عیسی و چون23 .گردید

 . کردند  سخریه  بر وی ایشان» .  است  در خواب  بلکه  دهید، زیرا دختر نمرده راه«:   گفت بدیشان24
 .  برخاست  در ساعت  که  را گرفت دختر  آن ، دست  شده  شدند، داخل  بیرون  گروه  آن اما چون25
  .  یافت  شهرت  مرزوبوم  آن  کار در تمام نو ای26

پسر «: ، گفتند  او افتاده  در عقب ، دو کور فریادکنان رفت  می  مکان  از آن  عیسی و چون27  
:   گفت  بدیشان عیسی.  دو کور نزد او آمدند  در آمد، آن  خانه  به و چون28 »!  کن داودا، بر ما ترحم

   چشمان در ساعت29» . خداوندا بلی«:  گفتندش»  کرد؟ توانم ر را می کا  این  دارید که آیا ایمان«
   باز شد و عیسی  چشمانشان در حال30 ». شما بشود  به  ایمانتان ر وفقب«:  ، گفت  کرده  را لمس ایشان
   آن ام، او را در تم  رفته  بیرون اما ایشان31 ». نیابد  اطالع زنهار کسی «  که تأکید فرمود  را به ایشان
 . را نزد او آوردند  گنگ ای وانه دی رفتند، ناگاه  می  بیرون  ایشان  که و هنگامی32.  دادند  شهرت نواحی

 امر  نین چ در اسرائیل«: ، گفتند  شده  در تعجب ، گویا گردید و همه  شد، گنگ  دیو بیرون و چون33
  ».کند  می  دیوها، دیوها را بیرون  رئیس سطه وا به«:  گفتند  فریسیان لیکن34 ». بود  نشده هرگز دیده

   ملکوت  بشارت ، به  داده  تعلیم  ایشان کنایس ، در  گشته  شهرها و دهات  در همه و عیسی35  
   بر ایشان  کثیر دید، دلش  جمعی و چون36 .داد ا شفا می ر  مردمج و رن نمود و هر مرض  می موعظه
 خود   شاگردان  به آنگاه37 . بودند  و پراکنده لحا ، پریشان شبان بی مانند گوسفندان   زیرا که بسوخت
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 در حصاد   حصاد استدعا نمایید تا عمله  از صاحب پس.   کم  عمله  لیکن  است حصاد فراوان«:  گفت
  ».خود بفرستد

  

 آنها را   داد که  پلید قدرت  را بر ارواح ، ایشان  شاگرد خود را طلبیده و دوازده10    

   شمعون اول:   است  این  رسول  دوازده و نامهای2 . را شفا دهند و رنجی  کنند و هر بیماری رونبی
 و برتولما؛ توما  فیلپس3 یوحنا؛   و برادرش  زبدی بن قوب؛ یع  اندریاس  و برادرش  پطرس  به معروف
   که  اسخریوطی  و یهودای  قانوی شمعون4 ؛  تدی  به  معروف  و لبی  حلفی  بن  باجگیر؛ یعقوب و متای

  . نمود او را تسلیم
ها مروید و در   امت از راه«:  ، گفت  کرده  وصیت ، بدیشان  فرستاده  را عیسی  دوازده این5  
روید،   می و چون7 . بروید  اسرائیل شده  گم سفندان نزد گو بلکه6 ، مشوید  داخل  از سامریان بلدی

 را طاهر   را شفا دهید، ابرصان بیماران8 .  است  نزدیک آسمان   ملکوت  که، گویید  کرده موعظه
 یا  طال یا نقره9 . بدهید اید، مفت  یافته مفت. ید نمای  کنید، دیوها را بیرون  را زنده سازید، مردگان

 یا کفشها یا عصا   یا دو پیراهن دان  سفر، توشه و برای10  مکنید،  خود ذخیره  در کمرهای سم
 شوید،   داخل  که ای  یا قریه و در هر شهری11 .  خود است  خوراک  مزدور مستحق زیرا کهبرندارید، 
  یا  خانه  به و چون12 . روید  در آنجا بمانید تا بیرون  دارد؛ پس  لیاقت  در آنجا که بپرسید که

خواهد شد و اگر    واقع  شما بر آن  باشد، سالم  الیق  اگر خانه پس13  نمایید؛  سالم درآیید، بر آن
   شما گوش  سخن  نکند یا به  شما را قبول و هر که14.   شما خواهد برگشت  شما به  بود، سالم ناالیق

  گویم  شما می  به هرآینه15 . خود را برافشانید  پایهای ، خاک  شده  یا شهر بیرون  خانه ندهد، از آن
  . بودتر خواهد شهر سهل   از آن  و غموره  سدوم  زمین  در روز جزا حالت که

ار و  مارها هوشی  مثل ؛ پس فرستم  می  گرگان  در میان  شما را مانند گوسفندان ، من هان16  
 خواهند   مجلسها تسلیم  شما را به  برحذر باشید، زیرا که اما از مردم17 . باشید  ساده  کبوتران چون

، شما را بخاطر   و سالطین  در حضور حکامو18  خواهند زد،  خود شما را تازیانه کرد و در کنایس
   کنند، اندیشه  شما را تسلیم اما چون19.  شود ها شهادتی  و بر امت  خواهند برد تا بر ایشان من

 ،  باید گفت  چه عطا خواهد شد که شما   به  ساعت  بگویید زیرا در همان  یا چه  چگونه مکنید که
و برادر، برادر را و پدر، 21 .  است  پدر شما، در شما گوینده ح رو  شما نیستید بلکه زیرا گوینده20
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 خواهند  تل ق  را به ، ایشان  خود برخاسته  بر والدین  خواهند کرد و فرزندان تسلیم   موت فرزند را به
 آخر صبر   تا به  هر که لیکن.  خواهند کرد  از شما نفرت  مردم ، جمیع  من  اسم  جهت و به22رسانید؛ 

   به  فرار کنید زیرا هرآینه  دیگری  شهر بر شما جفا کنند، به  در یک  که و وقتی23.  یابد د، نجاتکن
  .  نخواهید پرداخت  اسرائیل رهای شه  نیاید، از همه  تا پسر انسان گویم شما می
  ه شاگرد را ک  است کافی25 . برتر  از آقایش  غالم  و نه ست نی  خود افضل شاگرد از معلم24  
  زبول را بعل  خانه  اگر صاحب پس. ود خود ش  آقای  چون  را که  گردد و غالم  استاد خویش چون

   که  مستور نیست  مترسید زیرا چیزی لهذا از ایشان26 . را اش  خانه ، چقدر زیادتر اهلخواندند
  ، در روشنایی گویم  شما می  به  در تاریکی آنچه27 . نشود  معلوم  که  مجهولی  و نه نگردد مکشوف

   روح  قادر بر کشتن  که  جسم و از قاتالن28 . کنید  شنوید بر بامها موعظه وش در گ بگویید، و آنچه
 .  را نیز در جهنم  و جسم  روح ن کرد  بر هالک  قادر است  از او بترسید که  مکنید بلکه اند، بیم نی
   پدر شما به کم ح  از آنها جز به  یکی  آنکه و حالشود؟   نمی  فروخته  فلس  یک  به آیا دو گنجشک29

  مباشید زیرا شما  ترسان پس31 .  است  شده  سر شما نیز شمرده ی مویها  همه لیکن30 .افتد  نمی زمین
  . هستید  بسیار افضل از گنجشکان

، او  ت اس  در آسمان  نیز در حضور پدر خود که  اقرار کند، من  مردم  مرا پیش  هر که پس32  
 در   در حضور پدر خود که  هم  انکار نماید، من  مردم  مرا پیش اما هر که33 . کرد را اقرار خواهم

.   بگذارم  بر زمین  تا سالمتی ام  آمده  مبرید که گمان34 .مود ن  او را انکار خواهم  است آسمان
 تا مرد را از پدر خود و دختر را از  ما  آمده زیرا که35.  شمشیر را  بلکه  بگذارم  تا سالمتی ام نیامده

 او خواهند   خانه ، اهل  شخص و دشمنان36 .  جدا سازم  را از مادر شوهرش س و عرو مادر خویش
  .بود

 پسر یا دختر   نباشد و هر که  من  دارد، الیق  دوست  از من  پدر یا مادر را بیش و هر که37  
   من قب، از ع  خود را برنداشته  صلیب و هر که38 . نباشد  من  دارد، الیق  دوست ه زیاد را از من

 خود را   جان  سازد و هر که  را هالک  خود را دریابد، آن  جان هر که39 . نباشد  من نیاید، الیق
   و کسی  کرده  کند، مرا قبول  شما را قبول هر که40 .  را خواهد دریافت  کرد، آن الک ه بخاطر من

   پذیرد، اجرت  نبی  اسم  را به ای  نبی و آنکه41 . باشد  کرده  مرا قبول  فرستنده، ده کر  مرا قبول که
 از   یکی و هر که42 .  را خواهد یافت ، مزد عادل رفت پذی  عادلی  اسم  را به  عادلی  یابد و هر که نبی
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 اجر خود را  گویم ما می ش  به  شاگرد نوشاند، هرآینه  نام  سرد را محض  از آب ای  صغار را کاسه این
  ».  نخواهد ساخت ضایع

  

 رسانید، از آنجا   اتمام  شاگرد خود به  را با دوازده  وصیت  این  عیسی و چون11    

   مسیح ، اعمال  در زندان  یحیی و چون2 . نماید  دهد و موعظه  تعلیم شان ای  شد تا در شهرهای روانه
   یا منتظر دیگری  تویی  آینده آیا آن«:  گفت بدو3 ، رستاده خود را ف فر از شاگردانرا شنید، دو ن

 دهید  اید، اطالع  و دیده  شنیده  را از آنچه بروید و یحیی«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی4 »؟ باشیم
   زنده  شنوا و مردگان  طاهر و کران آیند و ابرصان  رفتار می  به گردند و لنگان  بینا می  کوران که5

  ». نلغزد  در من  که  کسی و خوشابحال6 شنوند؛  می  بشارت ند و فقیرانشو می
  بجهت «  کرد که  آغاز سخن  یحیی  درباره  جماعت  با آن رفتند، عیسی  می  ایشان و چون7  
   دیدن  بجهت بلکه8 ؟  است  از باد در جنبش  را که یی  بودید؟ آیا نی  رفته  بیابان  چیز به  چه دیدن
 فاخر   رخت  که  آنانی  فاخر در بر دارد؟ اینک  لباس  را که  شدید؟ آیا مردی یز بیرون چ چه
 را؟   رفتید؟ آیا نبی  چیز بیرون  چه  دیدن  بجهت لیکن9 .باشند  می  پادشاهان های پوشند در خانه می
   من اینک":   است کتوب او م  درباره  آنکه  است زیرا همان10 ! را  افضلی  از نبی گویم  شما می  به بلی

 شما   به هرآینه11 ". تو مهیا سازد  روی  تو را پیش  تا راه فرستم  تو می  روی  خود را پیش رسول
  وت کوچکتر در ملک ، لیکن  برنخاست  تعمیددهنده  از یحیی ، بزرگتری  از اوالد زنان  که گویم می

شود   مجبور می  آسمان ، ملکوت ن تا اآل عمیددهنده ت  یحیی و از ایام12 . تر است  بزرگ  از وی آسمان
و اگر 14 .نمودند  اخبار می ا یحیی ت  انبیا و تورات زیرا جمیع13 .ربایند  زور می  را به  آن ارانو جب

   این لیکن16 . شنوا دارد بشنود  گوش هر که15 . باید بیاید  که  الیاس  است ان کنید، هم خواهید قبول
 را صدا   خویش ، رفیقان تهها نشس  در کوچه  را مانند که ؟ اطفالی  نمایم  چیز تشبیه  چه  را به طایفه
  زیرا که18 ". نزدید ، سینه  کردیم گری نوحه نکردید؛  ، رقص  نواختیم  شما نی برای": گویند می17 ، زده

خورد و   می آمد که  پسر انسان19. گویند دیو دارد آشامید، می  می خورد و نه  می  آمد، نه یحیی
  لیکن.   است  و گناهکاران  باجگیران  پرخور و میگسار و دوست  مردی گویند اینک نوشد، می می

  ».  است  شده  کرده  خود تصدیق  از فرزندان حکمت
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شد  در آنها ظاهر   وی  اکثر از معجزات  که  شهرهایی  نمود بر آن  مالمت  به  شروع آنگاه20  
  زیرا اگر معجزاتی! صیدا  بیت  بر تو ای وای!   خورزین  بر تو ای وای«21 : بودند نکرده   توبه زیرا که

   و خاکستر توبه پالس در   مدتی شد، هرآینه  ظاهر می ، در صور و صیدون  در شما ظاهر گشت که
خواهد تر   از شما سهل صیدون صور و   در روز جزا حالت  که گویم  شما می  به لیکن22 .نمودند می
   شد زیرا هرگاه  خواهی  سرنگون  جهنم ، به ای  سرافراشته  فلک  تا به  که  کفرناحوم و تو ای23 .بود

 شما   به لیکن24 .ماند  می  تا امروز باقی هرآینهشد،   ظاهر می  در تو پدید آمد در سدوم  که معجزاتی
  ».واهد بودتر خ  از تو سهل  سدوم  زمین  در روز جزا حالت  که گویم می

  ، تو را ستایش  و زمین  آسمان  پدر، مالک ای«:  ، گفت  نموده  توجه ، عیسی  وقت در آن25  
  بلی26!   فرمودی  مکشوف  کودکان  و به  داشتی  پنهان  و خردمندان  امور را از دانایان  این  که کنم می
  پسر را  و کسی  است  سپرده  من  را به چیز پدر همه27 . منظور نظر تو بود  همچنین ا که پدر، زیر ای
 پسر بخواهد بدو  که  شناسد غیر از پسر و کسی  می  کس  پدر را هیچ شناسد بجز پدر و نه نمی

   خواهم  شما را آرامی من و   و گرانباران  زحمتکشان  تمام  ای بیایید نزد من28 . سازد مکشوف
  و در باشم  می دل  و افتاده  حلیم  یابید زیرا که لیم تع  مرا بر خود گیرید و از من یوغ29 .بخشید
  ».  سبک  و بار من  است  خفیف  من زیرا یوغ30 ؛  خواهید یافت  خود آرامی نفوس

  

   و شاگردانش گذشت  کشتزارها می  از میان  در روز سبت ، عیسی  زمان در آن12    

 را دیدند، بدو   این  چون اما فریسیان2 .کردندها آغاز   خوشه  و خوردن ن چید  بودند، به  گرسنه چون
:   را گفت ایشان3 ».  جایز نیست  در سبت  آن  کردن کنند که  می  تو عملی  شاگردان اینک«: گفتند

 خدا در   خانه  طور به چه4  بودند؟  گرسنه  که  کردند، وقتی  داود و رفیقانش اید آنچه مگر نخوانده«
یا 5 .  فقط  بر کاهنان  نبود بلکه ل حال  بر او و رفیقانش  آن  خوردن ا خورد که ر  تقدمه ، نانهای آمده

  گناه دارند و بی  نمی مت را حر  سبت  در هیکل ، کهنه  سبت  در روزهای اید که  نخوانده در تورات
 را  نی مع و اگر این7 !  است  بزرگتر از هیکل نجا شخصی در ای  که گویم  شما می  به لیکن6 هستند؟
 پسر  زیرا که8 .نمودید  نمی  را مذمت گناهان بی» ،  قربانی  نه خواهم  می رحمت « کردید که  می درک
  ».  نیز است  روز سبت  مالک انسان
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  پس.  حاضر بود  خشکی  دست  شخص  ناگاه که10  درآمد،  ایشان  کنیسه ، به رفتهو از آنجا 9  
.  بر او وارد آورند تا ادعایی» ؟  یا نه  جایز است  شفا دادن  سبتآیا در روز«: ، گفتند  پرسیده از وی

   به  در روز سبت  آن  باشد و هرگاه  گوسفند داشته  یک  از شما که کیست«:   گفت  ایشان  به وی11
.   است  از گوسفند افضل  چقدر انسان پس12 آورد؟   و بیرون  افتد، او را نخواهد گرفت ای حفره

» !  خود را دراز کن دست«:   مرد را گفت  آن آنگاه13» .  روا است  کردن ها نیکویی در سبت  بنابراین
  ، بر او شورا نمودند که  رفته  بیرون اما فریسیان14.  گردید  صحیح ، مانند دیگری  دراز کرده پس

  . کنند چطور او را هالک
   پس. او آمدند  بسیار از عقب  شد و گروهی ، از آنجا روانه  نموده  را درک  این عیسی15  
 گردد  تا تمام17 . ندهند  او را شهرت که فرمود   را قدغن و ایشان16  را شفا بخشید،  ایشان جمیع
   که  من  و حبیب  او را برگزیدم  که  من  بنده اینک«18 : بود  شده  گفته  نبی  اشعیای ن زبا  به  که کالمی
 .ها اشتهار نماید  را بر امت صاف نهاد تا ان  خواهم  خود را بر وی روح.   خرسند است  از وی خاطرم

 را نخواهد   خرد شده نی20. ها نخواهد شنید  آواز او را در کوچه  نخواهد کرد و کسی  و فغان نزاع19
   نام و به21 . برآورد  نصرت  را به  انصاف که نخواهد کرد تا آن  را خاموش سوخته  نیم  و فتیله شکست

  ». ها امید خواهند داشت و امتا
، گویا   کور و گنگ آن   را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانکه  کور و گنگ ای  دیوانه آنگاه22  

  لیکن24 »؟ نیست پسر داود   شخص آیا این«: ، گفتند  افتاده  در حیرت  گروه  آن و تمام23 .و بینا شد
 »! دیوها ، رئیس زبول بعل یاری  کند مگر به  نمی یوها را بیرون د  شخص این«: ، گفتند  شنیده فریسیان

 گردد،   بر خود منقسم  که هر مملکتی«:   گفت ، بدیشان  نموده  را درک  ایشان  خیاالت عیسی25
،  لهذا اگر شیطان26 . گردد، برقرار نماند  خود منقسم بر  که ای  یا خانه  شود و هر شهری ویران
و 27 پایدار ماند؟   سلطنتش  چگونه پس.  گردد  خود منقسم  بخالف  کند، هرآینه  را بیرون شیطان
   بیرون  که  یاری  شما آنها را به ، پسران کنم  می  دیوها را بیرون زبول بعل  وساطت  به اگر من

یوها را  خدا د  روح  به  من  هرگاه لیکن28 . خواهند کرد  بر شما داوری یشان ا  جهت کنند؟ از این می
   شخصی  بتواند در خانه  کسی و چگونه29 .  است  خدا بر شما رسیده  ملکوت ، هرآینه کنم  می اخراج

   او را تاراج  خانه د و پس زورآور را ببند  آن  اول  کند، مگر آنکه  او را غارت زورآور درآید و اسباب
  از این31 . سازد  نکند، پراکنده  جمع  منا ب  و هر که  است  من ، برخالف  نیست  با من هر که30 کند؟

 از  القدس  روح  کفر به شود، لیکن  می  آمرزیده  و کفر از انسان  گناه  هر نوع گویم رو، شما را می
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   که  شود اما کسی  گوید، آمرزیده  سخنی  پسر انسان  برخالف و هرکه32 . عفو نخواهد شد انسان
  یا درخت33 . نخواهد شد ، هرگز آمرزیده ینده آ  و در عالم  عالم  گوید، در این القدس  روح برخالف

 از  خت در  را فاسد، زیرا که اش  را فاسد سازید و میوه  را نیکو، یا درخت اش را نیکو گردانید و میوه
 بد   آنکه  و حال  نیکو گفت توانید سخن  می ، چگونه زادگان  افعی ای34 .شود  می  شناخته اش میوه
   خود، چیزهای  دل  نیکوی مرد نیکو از خزانه35 .گوید  می  سخن  دل  از زیادتی ن زبا ید زیرا کههست
 هر   که گویم  شما می  به لیکن36. آورد  می  بد بیرون بد، چیزهای  آورد و مرد بد از خزانه  برمی خوب
 خود   از سخنان زیرا که37 . خواهند داد  را در روز داوری ن آ  گویند، حساب  مردم  که  باطل سخن
  ». خواهد شد  تو بر تو حکم  شد و از سخنهای  خواهی  شمرده عادل

   از تو آیتی خواهیم  استاد می ای«:  او گفتند  در جواب  و فریسیان  از کاتبان  بعضی آنگاه38  
   یونس یت جز آ نطلبند و بدیشا  می  شریر و زناکار آیتی فرقه«:   گفت  ایشان او در جواب39» . بینیم
 نیز   ماند، پسر انسان  ماهی  روز در شکم  شبانه  سه  یونس زیرا همچنانکه40 . نخواهد شد  داده نبی
، بر   برخاسته  طایفه  با این  نینوا در روز داوری مردمان41 . خواهد بود  زمین  روز در شکم ه شبان سه

 در اینجا   از یونس زرگتری ب  کردند و اینک  توبه س یون  موعظه  به خواهند کرد زیرا که   حکم ایشان
 از   خواهد کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  فرقه  با این  در روز داوری  جنوب ملکه42 . است

  .  در اینجا است  بزرگتر از سلیمان  شخصی  را بشنود، و اینک  سلیمان  آمد تا حکمت  زمین اقصای
   گردش بآ  بی  جایهای  به  راحت  آید، در طلب  بیرون پلید از آدمی   روح  که و وقتی43  

 آید،   و چون"، گردم  برمی  آمدم  بیرون  از آن  خود که  خانه به"گوید   می پس44 .یابد کند و نمی می
 دیگر بدتر از خود را   روح رود و هفت  می آنگاه45 .بیند  می  و آراسته  شده  جاروب و  را خالی آن

. شود  می  بدتر از آغازش  شخص  آن شوند و انجام  آنجا می ، ساکن  گشته آورد و داخل ، می برداشته
  ». شریر خواهد شد  فرقه  این  به همچنین
   وی گوی گفت  در طلب  مادر و برادرانش  ناگاه  که گفت  می  هنوز سخن  جماعت او با آن46  
،   ایستاده  بیرون  مادر تو و برادرانت اینک«:  ا گفت ر  وی و شخصی47 . بودند  ایستاده بیرون
و 49 » کیانند؟  و برادرانم  مادر من کیست«:   گفت  قایل در جواب48 ». گویند خواهند با تو سخن می

  زیرا هر که50 .  و برادرانم اینانند مادر من «: ، گفت  خود دراز کرده  شاگردان سوی  خود را به دست
  ».  است  برادر و خواهر و مادر من  بجا آورد، همان  است  در آسمان که پدر مرا  اراده
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  و گروهی2   دریا نشست  کناره ، به  آمده  بیرون  از خانه  روز، عیسی و در همان13    

 بر   گروه  آن ی و تمام ، قرار گرفت  سوار شده  کشتی  او به  که  آمدند، بقسمی  جمع بسیار بر وی
  :  گفت  ایشان  مثلها برای  بسیار به و معانی3 د؛ ایستادن ساحل

  افتاد  در راه پاشید، قدری  می  تخم و چون4 . شد  بیرون  پاشیدن تخم  بجهت ی برزگر وقتی«  
  ، بزودی  افتاده  زیاد نداشت  خاک  که  جایی  بر سنگالخ و بعضی5 . را خوردند ، آن  آمده و مرغان

 . خشکید  نداشت  ریشه  و چون  برآمد بسوخت  آفتاب و چون6 ، نداشت   عمق  زمین ز شد، چونکهسب
 نیکو   در زمین و برخی8 .نمود   را خفه ، آن  شد و خارها نمو کرده  خارها ریخته  در میان و بعضی7

  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که9.   سی  و بعضی  شصت  صد و بعضی ، بار آورد، بعضی  شده کاشته
 »؟ رانی  می  مثلها سخن اینها به با   جهت از چه«:  گفتند  وی ، به  آمده شاگردانش  آنگاه10  

 عطا   بدیشان ، لیکن  است  شما عطا شده  به  آسمان  اسرار ملکوت دانستن«:   گفت  ایشان در جواب11
 از او  ارد همد   ندارد آنچه  که اما کسی.  یابد  شود و افزونی  دارد بدو داده زیرا هر که12 ، نشده
 بینند و شنوا  نگرانند و نمی  که گویم می   مثلها سخن  با اینها به  جهت از این13 . خواهد شد گرفته

  به": گوید  می شود که  می  اشعیا تمام  نبوت و در حق ایشان14 .فهمند شنوند و نمی هستند و نمی
  زیرا قلب15 . و نخواهید دید ریست، خواهید نگ  خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده سمع
  اند، مبادا به  نهاده  خود را بر هم اند و چشمان  شنیده  سنگینی  گوشها به  و به  شده  سنگین  قوم این

 ".  را شفا دهم  ایشان  کنند و من  دلها بفهمند و بازگشت  گوشها بشنوند و به چشمها ببینند و به
  زیرا هرآینه17شنوند   می  شما زیرا که بینند و گوشهای  می را که شما زی  چشمان  خوشابحال لیکن16
بینیـد، ببیننـد و ندیدنـد و   شمـا می  آنچه  خواستند که  بسـا انبیـا و عادالن گویم  شما می به

  .شنویـد، بشنونـد و نشنیدنـد  می آنچـه
 را نفهمید، شریر  ، آن شنیده را   ملکوت  کلمه  که کسی19 . برزگر را بشنوید  شما مثل پس«18  

و 20 .  است  شده  کاشته  در راه آنکه   است رباید، همان  می  است  شده  او کاشته  در دل آید و آنچه می
  کنو ل21 کند،  می  قبول  خشنودی الفور به ، فی  را شنیده  کالم  که  شد، اوست  ریخته  بر سنگالخ آنکه
 بر او وارد آید،   کالم سبب  به ای  یا صدمه  سختی  و هرگاه  است انی ف  در خود ندارد، بلکه ای ریشه

 را بشنود   کالم  که  است  شد، آن  خارها ریخته  در میان و آنکه22. خورد  می  لغزش در ساعت
   نیکو کاشته  در زمین و آنکه23 .ثمر گردد  کند و بی  را خفه الم، ک  و غرور دولت  جهان  این واندیشه
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 و  شصت   صد و بعضی ، بعضی فهمد و بارآور شده  را می ، آن  را شنیده  کالم  که  است  آنشد،
  ».آورد  ثمر می  سی بعضی

 نیکو در   تخم  را ماند که  مردی  آسمان ملکوت«:  ، گفت  آورده  ایشان  دیگر بجهت و مثلی24  
،   ریخته ، کرکاس  گندم ، در میان  آمده  بودند دشمنش  در خواب  مردم و چون25 :  خود کاشت زمین
   صاحب  نوکران پس27.  نیز ظاهر شد  برآورد، کرکاس  رویید و خوشه  گندم  که و وقتی26 . برفت
 از کجا  پس؟  ای  نکاشته  خویش  نیکو در زمین  آقا مگر تخم ای":  کردند  عرض  وی ، به  آمده خانه

  هیخوا آیا می":  کردند  عرض".  است  کار دشمن این" : را فرمود ایشان28 " رسانید؟  بهم کرکاس
 . را با آنها برکنید ، گندم رکاس ک  کردن  جمع ، مبادا وقت نی": فرمود29 "؟  کنیم  آنها را جمع برویم

   که  گفت  را خواهم  حصاد، دروگران  نمو کنند و در موسم  حصاد با هم  هر دو تا وقت بگذارید که30
   ذخیره  را در انبار من ها ببندید اما گندم  بافه  سوختن ، آنها را برای  کرده را جمع کرکاسها  اول
  »".کنید

   که  است  خردلی  دانه  مثل  آسمان ملکوت«:  ، گفت  زده  ایشان  برای بار دیگر مثلی31  
 نمو   چون ، ولی ها کوچکتر است و هرچند از سایر دانه32 .  کاشت  خویش ، در مزرعه  گرفته شخصی

   آشیانه هایش  در شاخه  هوا آمده  مرغان شود چنانکه  می  و درختی  است  بقول کند بزرگترین
  ».گیرند می

 را   آن  زنی  را ماند که ای  خمیرمایه  آسمان  ملکوت  که  گفت  ایشان  دیگر برای و مثلی33  
   گروه  با آن  را عیسی  معانی  این همه34.  ، مخمر گشت  کرد تا تمام  خمیر پنهان  کیل ، در سه گرفته

:  شد  گفته  نبی  زبان  به  که  گردد کالمی تا تمام35 ،  نگفت  هیچ  بدیشان  مثل  بدون و  مثلها گفت به
  ». کرد  خواهم  تنطق  عالم  از بنای  شده  مخفی  چیزهای  و به کنم  مثلها باز می  خود را به دهان«

،   آمده  نزد وی  و شاگردانش  گشت  خانه ، داخل  کرده  را مرخص  گروه  آن  عیسی آنگاه36  
ر نیکو  بذ آنکه«:   گفت  ایشان در جواب37 ». فرما  ما شرح  را بجهت  مزرعهمثل کرکاس«: گفتند
   و کرکاسها، پسران لکوت م  نیکو ابنای  و تخم  است  جهان ، این و مزرعه38 ،  است کارد پسر انسان می
،   و دروندگان  عالم  این  حصاد، عاقبت  و موسم  است ، ابلیس  آنها را کاشت  که و دشمنی39 .رندشری

   در عاقبتسوزانند، همانطور  می ، در آتش  کرده  کرکاسها را جمع  که  همچنان پس40 .فرشتگانند
 را   و بدکاران هندگاند  لغزش ، همه  خود را فرستاده  مالئکه  پسر انسان که41  خواهد شد،  عالم این
 . بود  و فشار دندان  گریه  که ی، جای  خواهند انداخت  تنور آتش  را به و ایشان42 خواهند کرد،  جمع

 مهفصل سیزد/  متی کتاب



1373 

 شنوا دارد   گوش هر که. خواهند شد ، درخشان  آفتاب  پدر خود مثل  در ملکوت  عادالن آنگاه43
  .بشنود

  ، پنهان  را یافته  آن  شخصی  که  در زمین ه شد  را ماند، مخفی  گنجی  آسمان و ملکوت«44  
  . را خرید  زمین  و آن  فروخت شت دا ، آنچه  رفته  آن نمود و از خوشی

   یک و چون46 باشد،   خوب  مرواریدهای  جویای  را ماند که  تاجری  آسمان باز ملکوت«45  
  .خرید را  ، آن  خود را فروخته  و مایملک ، رفت مروارید گرانبها یافت

   آن  به ود و از هر جنسی ش  دریا افکنده  به  که  است  دامی  مثل  آسمان ایضا ملکوت«47  
 کنند و بدها را   جمع ، خوبها را در ظروف  کشند و نشسته اش  کناره  پر شود، به و چون48 درآید،

   را از میان  طالحین،  آمده  بیرون فرشتگان.  خواهد شد  عالم بدینطور در آخر این49. دور اندازند
   و فشار دندان  گریه  که ، جایی  خواهند انداخت  را در تنور آتش ایشان50 ،  جدا کرده صالحین

 ». خداوندا بلی«:  گفتندش» اید؟  امور را فهمیده  این آیا همه«:   را گفت  ایشان عیسی51» .باشد می
   صاحب ، مثل  است  یافته  تعلیم  آسمان کوت در مل  که ، هر کاتبی بنابراین«:   گفت  ایشان به52

  ».آورد  می  بیرون  نو و کهنه  چیزهای  خویش  از خزانه  که  است ای خانه
   وطن  به و چون54 . شد  روانه  موضع رسانید، از آن   اتمام  مثلها را به  این  عیسی و چون53  
  از کجا این«: ، گفتند  شده  متعجب  که سمی داد، بق  تعلیم  ایشان  را در کنیسه  آمد، ایشان خویش
  باشد؟ و آیا مادرش  پسر نجار نمی آیا این55  رسانید؟  را بهم  و معجزات حکمت   چنین شخص
 نزد ما   خواهرانش و همه56  و یهودا؟  و شمعون  و یوسف عقوب ی ؟ و برادرانش  نیست  نامی مریم
   عیسی لیکن.  خوردند  او لغزش و درباره57 » رسانید؟ هم را از کجا ب  همه  این باشند؟ پس نمی

   ایشان ایمانی  بی سبب و به58 ».  خویش  و خانه شد مگر در وطن نبا حرمت  بی نبی«:   گفت بدیشان
  .  بسیار در آنجا ظاهر نساخت معجزه

  

   خادمان به2  را شنید،  عیسی  شهرت  چون  تیترارخ  هیرودیس  هنگام در آن14    

 از   معجزات ت جه ، و از این  است  برخاسته  از مردگان  که  تعمیددهنده  یحیی  است این«:  خود گفت
، در   گرفته  برادر خود فیلپس  را بخاطر هیرودیا، زن  یحیی  هیرودیس زیرا که3 ».گردد او صادر می

   بر تو حالل  وی  داشتن نگاه«:  گفت  بدو همی  یحیی  که چون4  بود؛  انداخته  و در زندان هادهبند ن
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   بزم اما چون6 .دانستند  می  او را نبی زیرا که ترسید   او کرد، از مردم  قصد قتل  که و وقتی5 ». نیست
از 7 . را شاد نمود ، هیرودیس  کرده ص رق آراستند، دختر هیرودیا در مجلس  را می میالد هیرودیس

   که  مادر خود گفت و او از ترغیب8 . خواهد بدو بدهد چه آن  داد که ، وعده  خورده  رو قسم این
   بجهت  برنجید، لیکن  پادشاه آنگاه9 ». فرما  عنایت  من  به  در طبقی نآل را ا  تعمیددهنده سریحیی«

   از تن  را در زندان ، سر یحیی و فرستاده10 . بدهند  خود، فرمود که همنشینان و خاطر  پاس قسم
.  را نزد مادر خود برد  نمودند و او آن  دختر تسلیم ، به  گذارده ر او را در طشتیو س11 جدا کرد،

  . دادند  را اطالع ، عیسی  سپردند و رفته  خاک ، به ، جسد او را برداشته  آمده  شاگردانش پس12
و .  ت رف  خلوت  به ای  ویرانه ، از آنجا به  سوار شده  کشتی  را شنید، به  این  عیسی  چونو13  
،   آمده  بیرون  عیسی پس14 . شدند  روانه  وی  از عقب  خشکی  راه  شنیدند، از شهرها به  مردم چون

 عصر،  و در وقت15 . را شفا داد  ایشان د و بیماران فرمو  رحم ، بر ایشان  بسیار دیده گروهی
 را   گروه  این پس.   گذشته ن اآل  و وقت  است  ویرانه  موضع این«: ، گفتند  آمده  نزد وی شاگردانش

   رفتن  به احتیاج«:   را گفت  ایشان عیسی16 ». خود غذا بخرند  بجهت  رفته ات ده  فرما تا به مرخص
:  گفت18» !  نداریم  و دو ماهی  نان در اینجا جز پنج«: بدو گفتند17 ». را غذا دهید شما ایشان. دارندن
 و دو   نان  نشستند و پنج  فرمود تا بر سبزه  جماعت و بدان19 »! بیاورید  نزد من نجا بهآنها را ای«

 سپرد و   شاگردان ، به  کرده  را پاره  داد و نان ، برکت  نگریسته  آسمان سوی ، به  را گرفته ماهی
،   سبد پر کرده دوازده   مانده  باقی های ، سیر شدند و از پاره  خورده و همه20 .  جماعت  بدان شاگردان

  . هزار مرد بودند  پنج  به  قریب  و اطفال  زنان  سوای و خورندگان21 .رداشتندب
   به  از وی ، پیش  سوار شده  کشتی  خود را اصرار نمود تا به  شاگردان  عیسی درنگ بی22  
  ی برا  خلوت  نمود، به  را روانه  مردم و چون23 . دهد  را رخصت  گروه شوند تا آن   دیگر روانه کناره

 دریا   در میان  وقت  در آن اما کشتی24.  در آنجا تنها بود  شام و وقت.  برآمد  بر فراز کوهی عبادت
 بر دریا  ، عیسی  از شب  چهارم و در پاس25 .   گرفتار بود  امواج وزید، به  می  که  باد مخالف سبب به

   دیدند، مضطرب  او را بر دریا خرامان،  شاگردان اما چون26 . گردید ه روان  ایشان سوی ، به خرامیده
   خطاب تأمل  را بی  ایشان اما عیسی27 . فریاد برآوردند ؛ و از خوف است   خیالی ، گفتند که شده
خداوندا، اگر «:   او گفت  در جواب پطرس28» ! مباشید  ترسان منم!  دارید خاطر جمع«:  ، گفت کرده
،   فرود شده  از کشتی  پطرس در ساعت» !بیا«:  گفت29» .  تو آیم، نزد  آب  روی مرا بفرما تا بر تویی

   به  و مشرف  گشت  باد را شدید دید، ترسان  چون لیکن30 . آید  شد تا نزد عیسی  روانه آب  بر روی
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، او را   آورده  دست درنگ  بی عیسی31 ». خداوندا مرا دریاب«:  ، گفت ه، فریاد برآورد  شده غرق
   سوار شدند، باد ساکن تی کش  به و چون32 »؟  آوردی ، چرا شک  ایمان  کم یا«:  فت و گ بگرفت
  »!  تو پسر خدا هستی الحقیقه فی«: ، گفتند  کرده ، او را پرستش  آمده  کشتی  اهل پس33 .گردید

   آن گی هم ، به  او را شناخته  موضع  آن و اهل35 آمدند،   جنیسره  زمین ، به  عبور کرده آنگاه34  
   ردایش  دامن  محض  خواستند که و از او اجازت36 را نزد او آوردند،   بیماران ، همه  فرستاده نواحی

  .  یافت  کامل  کرد، صحت  لمس  کنند و هر که را لمس
  

   که  است چون«2 :ند، گفت  آمده عیسی  نزد  اورشلیم  و فریسیان  کاتبان آنگاه15    

 »شویند؟  خود را نمی خورند دست ی م  نان نمایند، زیرا هرگاه  تجاوز می شایخ تو از تقلید م شاگردان
زیرا خدا 4 کنید؟  خدا چرا تجاوز می  از حکم،  تقلید خویش شما نیز به«:   گفت  ایشان او در جواب3

  الک ه  دهد البته ا دشنام پدر یا مادر ر  دار و هرکه  مادر و پدر خود را حرمت  که  است  داده حکم
  ای  رسد هدیه  تو نفع  به  از من  پدر یا مادر خود را گوید آنچه گویید هر که  شما می لیکن5 .گردد
   خدا را باطل د، حکم تقلید خو  به پس. نماید  نمی  احترام و پدر یا مادر خود را بعد از آن6 ، است
   زبانهای  به  قوم این8 :  گفت  که  است ه نمود یکو نبوت شما ن ، اشعیاء درباره  ریاکاران ای7 .اید نموده

 .  دور است  از من  دلشان ، لیکننمایند  مرا تمجید می  خویش  لبهای جویند و به  می  تقرب  من خود به
  ».دهند  می  تعلیم  فرایض  را بمنزله  مردم  احکام کنند زیرا که  می  مرا عبث عبادت  پس9

 فرو   دهان  به  آنچه نه11 ، بفهمید؛  داده گوش«:   گفت شان، بدی  را خوانده  جماعت و آن10  
 ».گرداند  می  را نجس آید انسان  می  بیرون  از دهان  آنچه سازد بلکه  می  را نجس رود انسان می
   را شنیدند، مکروهش خن س  این  چون  فریسیان  که دانی آیا می«: ، گفتند  آمده  وی  شاگردان آنگاه12

 را  ایشان14 . شود  باشد، کنده  نکاشته  من ی پدر آسمان  که هر نهالی«:   گفت او در جواب13 »داشتند؟
  ». افتند هنما شود، هر دو در چاه کور، کور را را  کورانند و هرگاه  راهنمایان واگذارید، کوران

یز آیا شما ن«:   گفت عیسی16 ». فرما  ما شرح  را برای  مثل نای«:   او گفت  در جواب پطرس15  
   شکم رود، داخل  فرو می  از دهان  آنچه اید که یا هنوز نیافته17  هستید؟ ادراک  بی  حال تا به
  گردد و این  صادر می  برآید، از دل  از دهان  آنچه لیکن18 شود؟  می رز افکندهگردد و در مب می

 بد و قتلها و زناها و  آید، خیاالت ی برم  از دل زیرا که19 .سازد  می  را نجس  انسان  که ستچیزها ا
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   خوردن سازد، لیکن  می  را نجس  انسان  که اینها است20 . و کفرها  دروغ دزدیها و شهاداتفسقها و 
  ».گرداند  نمی  را نجس ، انسان  ناشسته  دستهای به

 از  ای عانیه کن  زن ناگاه22 .  رفت  دیار صور و صیدون ، به ه شد  از آنجا بیرون  عیسی پس21  
  زیرا دختر  کن  رحم خداوندا، پسر داودا، بر من«:   را گفت  وی ، فریادکنان  آمده  حدود بیرون آن
   نمودند که ، خواهش  آمده  او پیش  نداد تا شاگردان  جوابش  هیچ لیکن23 ».  است  دیوانه  سخت من

  ام  نشده فرستاده«:   گفت  در جواباو24» .کند  می  ما شورش زیرا در عقب   فرمای او را مرخص«
:   گفت،  کرده ، او را پرستش  آمده  زن  آن پس25» .  اسرائیل  خاندان  شده  گم  گوسفندان مگر بجهت

 جایز   انداختن نزد سگان و   را گرفتن  فرزندان نان «  که  گفت در جواب26 ».  کن خداوندا مرا یاری«
   خویش  آقایان  سفره  افتاده های  نیز از پاره ندا، زیرا سگان خداو بلی«:  کرد عرض27 ». نیست

  تو را برحسب!   است  تو عظیم ایمان!   زن ای«:   او گفت  در جواب  عیسی آنگاه28 ».خورند می
  .  شفا یافت ، دخترش  ساعت  در همان که» . تو بشود خواهش
، آنجا   برآمده  آمد و برفراز کوه ل جلی  دریای  کناره ، به  کرده  از آنجا حرکت عیسی29  
،   را با خود برداشته  از دیگران  و جمعی  و شالن  و گنگان  و کوران  بسیار، لنگان و گروهی30.  بنشست

،   جماعت  آن  که بقسمی31  را شفا داد، شان افکندند و ای  عیسی  را بر پایهای نزد او آمدند و ایشان
 ،  شده  را بینا دیدند، متعجب  و کوران  را خرامان  و لنگان  را تندرست  را گویا و شالن  گنگان چون
  . را تمجید کردند  اسرائیل خدای

   زیرا که  بسوخت  دل  جماعت مرا بر این« : ، گفت  طلبیده  خود را پیش  شاگردان عیسی32  
 را   ایشان خواهم و نمی ندارند   خوراک  چیز برای باشند و هیچ  می  با من  که  روز است  سه الحال
 ما را  از کجا در بیابان«:  او گفتند  به شاگردانش33 ». کنند  ضعف  مبادا در راه دانم برگر گرسنه

: گفتند»  دارید؟ چند نان«:   را گفت  ایشان عیسی34 » را سیر کند؟  انبوه  چنین د که باش آنقدر نان
   هفت و آن36 . بنشینند  را فرمود تا بر زمین مردم  پس35 ».  کوچک  از ماهیان  و قدری نان  هفت«

 .  جماعت  آن  به  داد و شاگردان خود  شاگردان ، به  کرده ، شکر نمود و پاره  را گرفته  و ماهیان نان
،  و خورندگان38 . پر برداشتند  زنبیل  هفت مانده  باقی های ، سیر شدند و از خرده  خورده و همه37

،   سوار شده  کشتی ه داد و ب  را رخصت  گروه  آن پس39 . چهار هزار مرد بودند فال و اط  زنان سوای
  . آمد دل حدود مج به
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   خواستند که  از وی  امتحان ، از روی  نزد او آمده  و صدوقیان  فریسیان آنگاه16    

  گویید هوا خوش می عصر  در وقت «  داد که  را جواب ایشان2 . ظاهر سازد  ایشان  برای آسمانی  آیتی
  گویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که  می و صبحگاهان3 ؛  است  سرخ واهد بود زیرا آسمانخ

ما عالمات  را تمییز دهید، ا  آسمان دانید صورت  می  ریاکاران ای.   است  و گرفته  سرخ آسمان
   عطا نخواهد شد جز آیت  بدیشان طلبند و آیتی  می  شریر زناکار، آیتی فرقه4 !توانید زمانها را نمی

  . شد ، روانه  را رها کرده  ایشان پس» .  نبی یونس
 را   ایشان عیسی6 . بردارند  نان  کردند که فراموشرفتند،   می  طرف  بدان  چون و شاگردانش5  
خود تفکر  در   ایشان پس7 »! کنید  احتیاط  و صدوقیان سیان فری  از خمیرمایه  باشید که آگاه«:  گفت
  ای«:   گفت ، بدیشان  نموده  را درک  این عیسی8 ». ایم  برنداشته  نان  که  است از آن«: ، گفتند نموده
 و یاد  آیا هنوز نفهمیده9اید؟   نیاورده  نان  که کنید از آنجهت ، چرا در خود تفکر می  ایمانان سست
 و چهار   نان  هفت  آن و نه10  برداشتید؟  را که یفر و چند سبد هزار ن  و پنج  نان  پنج اید آن نیاورده

 از   که  شما را نگفتم  نان  درباره  چرا نفهمیدید که پس11 » برداشتید؟  را که و چند زنبیلیهزار نفر 
 از   بلکه  نان  از خمیرمایه  نه  دریافتند که آنگاه12»  کنید؟  احتیاط  و صدوقیان یان فریس خمیرمایه

  .  است  فرموده  احتیاط  به  حکم  و صدوقیان یان فریس تعلیم
:  ، گفت  خود پرسیده  آمد، از شاگردان  فیلپس  قیصریه  نواحی  به  عیسی  که و هنگامی13  

   و بعضی  تعمید دهنده  یحیی بعضی«: گفتند14» گویند؟  می  شخص  چه  پسر انسانم  مرا که مردم«
   پطرس شمعون16 »دانید؟  می شما مرا که«:  ا گفت ر ایشان15 ».بیا از ان  ارمیا یا یکی  بعضی و الیاس

 تو  خوشابحال«:   گفت  وی  در جواب عیسی17» !  زنده ، پسر خدای  مسیح تویی «  که  گفت در جواب
 .  است  در آسمان  که  پدر من که، بل  نکرده  را بر تو کشف  این  و خون زیرا جسم!  یونا  بن  شمعون ای
   و ابواب کنم  خود را بنا می  کلیسای  صخره  و بر این  پطرس  تویی  که گویم  نیز تو را می  منو18
   بر زمین ؛ و آنچه سپارم  تو می  را به  آسمان  ملکوت و کلیدهای19 .  استیال نخواهد یافت  بر آن نمجه

   شاگردان آنگاه20 ». شود ده گشا  در آسمان  گشایی  در زمین  گردد و آنچه  بسته  در آسمان ببندی
  .  است  او مسیح  نگویند که  کس  هیچ  به  فرمود که خود را قدغن

 و   اورشلیم  او به  رفتن  آغاز کرد که  خود خبردادن  شاگردان  به  عیسی  زمان و از آن21  
   برخاستن م روز سو و در  شدن  و کشته  و کاتبان  کهنه  و رؤسای  از مشایخ زحمت بسیار کشیدن
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 خداوند  حاشا از تو ای«:   و گفت  نمودن  منع  کرد به ، شروع  او را گرفته و پطرس22 .  است ضروری
   شیطان  ای دور شو از من«:   را گفت ، پطرس اما او برگشته23 »! نخواهد شد  بر تو هرگز واقع ن ای که

  آنگاه24» ! کنی  را تفکر می  امور انسانی  را بلکه  امور الهی ، زیرا نه باشی  می  من  لغزش  باعث زیرا که
   و صلیب  کند، باید خود را انکار کرده  من  خواهد متابعت اگر کسی«:   خود گفت  شاگردان  به عیسی

 سازد؛   را هالک  خود را برهاند، آن  بخواهد جان زیرا هر کس25 . آید  من ، از عقب شتهخود را بردا
   سود دارد که  را چه زیرا شخص26 . را دریابد  کند، آن  هالک ر منود را بخاط خ  جان اما هر که

 ؟ د خواهد ساخت خو  جان  چیز را فدای  چه  آدمی  خود را ببازد؟ یا اینکه  دنیا را ببرد و جان تمام
 هر   وقت  خود و در آن  مالئکه  اتفاق  به  پدر خویش  خواهد آمد در جالل  پسر انسان زیرا که27

   در اینجا حاضرند که  بعضی  که گویم  شما می  به هرآینه28.  جزا خواهد داد  اعمالش  را موافق کسی
  ». را نخواهند چشید  موت آید، ذائقه  خود می  در ملکوت  را نبینند که تا پسر انسان

  

،   یوحنا را برداشته  و برادرش  و یعقوب ، پطرس  روز، عیسی و بعد از شش17    

   چون اش  و چهره  گشت  هیأت او متبدل و در نظر ایشان2 . بلند برد  کوهی  به را در خلوت  شانای
اهر  ظ  بر ایشان  و الیاس  موسی  ناگاه که3 . نور، سفید گردید  چون اش  جامه و خورشید، درخشنده

 ما در  اوندا، بودنخد «  که ، گفت  شده  متوجه  عیسی  به اما پطرس4 .کردند ، با او گفتگو می شده
 و   موسی  بجهت  تو و یکی  برای ، یکی  در اینجا بسازیم  سایبان ، سه اگر بخواهی!  اینجا نیکو است

 افکند و   سایه  بر ایشان  درخشنده  ابری  ناگاه  بود که  بر زبانش و هنوز سخن5 ».  الیاس  برای دیگری
و 6 »!او را بشنوید.   خشنودم  از وی  که  من پسر حبیب   است این «  از ابر در رسید که  آوازی اینک
،   آمده  نزدیک عیسی7 . شدند  ترسان نهایت بی ،  در افتاده  روی  را شنیدند، به  این  شاگردان چون
 را   کس چ، هی  خود را گشوده و چشمان8 »! مباشید برخیزید و ترسان«:  فت نمود و گ  را لمس ایشان

   فرمود که  را قدغن  ایشان آمدند، عیسی  زیر می  به  از کوه  ایشان و چون9 .دند تنها ندی جز عیسی
 از او  شاگردانش10 ». باز نگویید  کسی  رؤیا را به  برنخیزد، زنهار این  از مردگان تا پسر انسان«

:   گفت او در جواب11 » آید؟  اول باید الیاس  می د کهگوین  چرا می  کاتبان پس«: ، گفتند پرسیده
   الیاس  الحال  که گویم  شما می  به لیکن12 . خواهد نمود  چیزها را اصالح امآید و تم  می  الیاس البته«

  نیز از ایشان   همانطور پسر انسان  کردند؛ به  خواستند با وی  آنچه  و او را نشناختند بلکه  است آمده
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   سخن  بدیشان میددهنده تع  یحیی  درباره  دریافتند که  شاگردان آنگاه13 ». خواهد دید زحمت
  . گفت می

 : کرد ، عرض  زانو زده ، نزد وی  آمده  پیش  رسیدند، شخصی  نزد جماعت  به و چون14  
 و  در آتش بارها  ، چنانکه  است  متألم  شدت  و به  زیرا مصروع  کن  رحم خداوندا، بر پسر من«15

 در  عیسی17» .، نتوانستند او را شفا دهند م تو آورد  شاگردانو او را نزد16 .افتد  می مکررا در آب
؟ او را  ما گردم ش  و تا چند متحمل  با شما باشم  کی  رفتار، تا به ایمان کج  بی  فرقه ای«:   گفت جواب

 پسر شفا  ، آن  شد و در ساعت  بیرون ، دیو از وی  داده  او را نهیب  عیسی پس18 ». آورید نزد من
   او را بیرون چرا ما نتوانستیم«:  از او پرسیدند ، در خلوت  آمده  نزد عیسی اما شاگردان19.  یافت
  ، اگر ایمان به گویم  شما می  به زیرا هرآینه.  شما ایمانی  بی سبب به«:   را گفت  ایشان عیسی20؟  کنیم

شد و   می  منتقل  شو، البته نتقلگفتید از اینجا بدانجا م  می  کوه داشتید، بدین  می  خردلی قدر دانه
  ».رود  نمی  بیرون  دعا و روزه  جز به  جنس  این لیکن21 .بود  نمی  بر شما محال  امری یچه

   تسلیم  مردم ت بدس پسر انسان«:   گفت  بدیشان گشتند، عیسی  می  در جلیل  ایشان و چون22  
   بسیار محزون پس» . رخاست خواهد ب  و در روز سوم و او را خواهند کشت23  خواهد شد، کرده
  .شدند

آیا «: ، گفتند  آمده  نزد پطرس  شدند، محصالن دو درهم  وارد کفرناحوم  ایشان و چون24  
   بر او سبقت ، عیسی  درآمده  خانه  به و چون» . بلی«:  گفت25 »دهد؟  را نمی استاد شما دو درهم

گیرند؟   می  عشر و جزیه  کسان  از چه  جهان ؟ پادشاهان ی دار  گمان ، چه  شمعون ای«:  ، گفت نموده
  پس«:  گفت بدو  عیسی» . از بیگانگان«:   گفت  وی  به پطرس26» ؟  یا از بیگانگان  خویش از فرزندان
  و اول  بینداز ، قالبی  دریا رفته  کناره ، به  را برنجانیم  ایشان  مبادا که لیکن27 ! آزادند یقینا پسران

 را  آن.   یافت  خواهی  چهار درهم ، مبلغ  را باز کرده  و دهانش آید، گرفته  می  بیرون  که هیما
  »!  بده  و خود بدیشان  من ، برای برداشته

  

   در ملکوت  کس چه«: ، گفتند  آمده  نزد عیسی ، شاگردان  ساعت در همان18    

:  و گفت3   برپا داشت  ایشان ، در میان ه نمود  طلب  طفلی  عیسی آنگاه2 »؟  بزرگتر است آسمان
   آسمان  ملکوت داخل نشوید، هرگز   طفل کوچک  نکنید و مثل  تا بازگشت گویم  شما می  به هرآینه«
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   آسمان  در ملکوت  سازد، همان  خود را فروتن  کوچک  بچه  این  مثل  هر که پس4 .نخواهید شد
   یکی و هر که6 .  است  کند، مرا پذیرفته  قبول  من  اسم  را به  طفلی  چنین  که و کسی5 . ستبزرگتر ا
   بر گردنش  آسیایی  سنگ بود که  دهد او را بهتر می  دارند، لغزش  ایمان  من  به  صغار را که از این

  !شد  می ، در قعر دریا غرق ویختهآ
   بر کسی ی وا  لغزشها، لیکن  از وقوع  البد است  لغزشها؛ زیرا که سبب  به  جهان  بر این وای«7  

، از خود دور انداز   کرده  را قطع  تو را بلغزاند، آن  یا پایت  اگر دستت پس8 . باشد  لغزش  سبب که
 یا دو پا در نار   با دو دست  از آنکه  شوی  حیات  یا شل داخل  لنگ  که زیرا تو را بهتر است

، از خود دور انداز زیرا تو   کرده  را قلع  دهد، آن لغزش تو را  و اگر چشمت9 .  شوی افکنده  جاودانی
  .  شوی  افکنده  جهنم  در آتش  با دو چشم ، از اینکه  شوی  وارد حیات  چشم  با یک را بهتر است

 دائما   ایشان  مالئکه  که گویم  صغار را حقیر مشمارید، زیرا شما را می  از این زنهار یکی«10  
   شده  تا گم است   آمده  پسر انسان زیرا که11. بینند  می  است  در آسمان مرا که پدر   روی در آسمان
 شود،   از آنها گم  را صد گوسفند باشد و یکی برید، اگر کسی  می  گمان شما چه12 . بخشد را نجات
 را  تفاقا آنو اگر ا13 رود؟  نمی  شده  گم  آن جوی جست گذارد و به  کوهسار نمی  را به  نود و نه آیا آن

. اند  نشده  گم  که  نود و نه کند از آن  می  بیشتر شادی  یکی  بر آن گویم  شما می  به دریابد، هرآینه
  . گردد  هالک  کوچکان  از این  یکی  که  نیست  این  است  در آسمان  پدر شما که  اراده همچنین14

.   کن  الزام  خود و او در خلوت را میان باشد، برو و او   کرده  تو گناه  به و اگر برادرت«15  
 یا دو نفر دیگر با خود  و اگر نشنود، یک16؛  ، برادر خود را دریافتی  گرفت  تو را گوش  سخن هرگاه

 کلیسا   را رد کند، به  ایشان و اگر سخن17 . شود  ثابت  شاهد، هر سخنی ا سه دو ی بردار تا از زبان
  گویم  شما می  به هرآینه18.  یا باجگیر باشد  خارجی تو مثلند، در نزد  نک و اگر کلیسا را قبول. بگو

   شده  گشوده ید، در آسمان گشای  بر زمین  باشد و آنچه  شده  بسته  بندید، در آسمان  بر زمین آنچه
 شوند،   بخواهند متفق  که  هر چه  درباره  دو نفر از شما در زمین  هر گاه گویم  شما می باز به19 .باشد

 دو یا   که زیرا جایی20 . خواهد شد  کرده  ایشان  برای ت اس  در آسمان  که  پدر من  از جانب هرآینه
  ».  حاضرم  ایشان  شوند، آنجا درمیان جمع   من  اسم  نفر به سه

 باید  خطا ورزد، می  من  به  برادرم خداوندا، چند مرتبه«:  ، گفت  نزد او آمده  پطرس آنگاه21  
 تا  ، بلکه ه مرتب  تا هفت گویم تو را نمی«:   بدو گفت عیسی22 »؟  مرتبه را آمرزید؟ آیا تا هفتاو 

   محاسبه  خود اراده مان با غال  را ماند که  پادشاهی  آسمان  ملکوت از آنجهت23 !  مرتبه هفتاد هفت
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 او بدهکار   هزار قنطار به  ده  را نزد او آوردند که  نمود، شخصی  حساب  به  شروع و چون24 . داشت
   و تمام  و فرزندان  او را با زن  امر کرد که  ادا نماید، آقایش  که  نداشت  چیزی و چون25 .بود

 نمود و   او را پرستش  نهاده  زمین  رو به  غالم  آن پس26 . کنند  را وصول ، طلب او فروخته  مایملک
،   نموده  ترحم  بر وی  غالم  آن  آقای آنگاه27 ".  تو ادا کنم را به   تا همه ه د  آقا مرا مهلت ای":  گفت

 خود را   از همقطاران ، یکی  رفت  بیرون  غالم  آن  چون لیکن28 . او را بخشید  را رها کرد و قرضاو
 "!  مرا ادا کن طلب":  ، گفت رده را فش  و گلویش او را بگرفت.   داشت  از او صد دینار طلب  که یافت

 تو رد   را به  تا همه ده  مرا مهلت":  ، گفت  نموده ، التماس  او افتاده  همقطار بر پایهای  آن پس29
   همقطاران چون31 . را ادا کند  تا قرض  انداخت ان، او را در زند  رفته  نکرد بلکه اما او قبول30 ". کنم
  آنگاه32 . خود باز گفتند  آقای  بود به ه شد چه، رفتند و آن  شده  را دیدند، بسیار غمگین  وقایع  این وی

 تو   تو به  خواهش حض را م  قرض  آن  شریر، آیا تمام  غالم ای":  ، گفت  او را طلبیده موالیش
   رحم بر تو  من  چنانکه  کنی  بر همقطار خود رحم  نبود که  آیا تو را نیز الزم پس33 ؟ نبخشیدم

  به35 . را بدهد  قرض  سپرد تا تمام ان جالد ، او را به  شده غضب او در   موالی پس34 "؟ کردم
  شما برادر خود را از دل از   خواهد نمود، اگر هر یکی  نیز با شما عمل  من همینطور پدر آسمانی

  ».نبخشد
  

 حدود  ، به  شده  روانه  رسانید، از جلیل  اتمام  را به  سخنان  این  عیسی و چون19    

  . را در آنجا شفا بخشید  او آمدند و ایشان  بسیار از عقب و گروهی2 .دن آمد ار  طرف آن از  یهودیه
 هر  خود را به   مرد، زن آیا جایز است«:  کنند و گفتند  آمدند تا او را امتحان  فریسیان پس3  
 را مرد و  شانبتدا ای در ا  خالق اید که مگر نخوانده«:   گفت  ایشان او در جواب4 » دهد؟  طالق علتی
وندد و هر  بپی  خویش  زن ، به  مرد، پدر و مادر خود را رها کرده  جهت  از این و گفت5  آفرید، زن

ا خدا  ر  آنچه پس.  هستند  تن  یک  دو نیستند بلکه  بعد از آن بنابراین6  خواهند شد؟  تن دو یک
   را طالقنامه  زن  امر فرمود که  موسی  از بهر چه پس«:  گفتند  وی به7 ». جدا نسازد  انسان پیوست

   زنان  داد که  سنگدلی شما، شما را اجازت سبب  به موسی«:   را گفت ایشان8 »دهند و جدا کنند؟
 زنا   خود را بغیر علت  زن  هر که گویم  شما می و به9 . نبود  از ابتدا چنین لیکن. هید د خود را طالق

  ». کند، زنا کند  را نکاح ای  مطلقه  زن  و هر که  است د، زانی کن  را نکاح  دهد و دیگری طالق
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 »!  بهتر است  نکردن  باشد، نکاح  چنین  شوهر با زن اگر حکم«:  بدو گفتند شاگردانش10  
زیرا 12 .  است  عطا شده  که  کسانی ر بهپذیرند، مگ  را نمی  کالم  این  خلق تمامی«:   را گفت ایشان11
   خصی  از مردم ها هستند که  متولد شدند و خصی  مادر چنین  از شکم باشند که ها می  خصی که

   قبول  توانایی آنکه. اند  نموده  خدا خود را خصـی  ملکوت  بجهت باشند که ها می اند و خصی شده
  ».دارد بپذیرد

اما .  دعا کند،  نهاده  خود را بر ایشان  را نزد او آوردند تا دستهای  کوچک  چند بچه آنگاه13  
،   نزد من  را بگذارید و از آمدن  کوچک های بچه«:   گفت عیسی14 . دادند  را نهیب ، ایشان اگردانش

   خود را بر ایشان و دستهای15 ».  اینها است  از مثل  آسمان وت مکنید، زیرا ملک  را منع ایشان
  . شد وانه جا ر  از آن گذارده
   جاودانی  تا حیات  نیکو کنم  عمل  استاد نیکو، چه ای«:  ا گفت ر ، وی  آمده  شخصی ناگاه16  

.  ، جز خدا فقط  نیکو نیست  کسی  آنکه  و حال  مرا نیکو گفتی  سبب از چه«:   را گفت وی17» ؟ یابم
:   گفت عیسی» ؟  احکام کدام«:  بدو گفت18» . دار  را نگاه ، احکام  شوی  حیات  داخل  اگر بخواهی لیکن

   دار و همسایه و پدر و مادر خود را حرمت19،   مده  دروغ ، شهادت  مکن ، دزدی ، زنا مکن  مکن تلق«
.  ام  داشته  نگاه  اینها را از طفولیت همه«:   را گفت  وی جوان20 ». دار  خود دوست  نفس ود را مثلخ

 خود را   مایملک ، رفته  شوی  کامل اگر بخواهی«:   بدو گفت عیسی21 »؟  است  ناقص دیگر مرا چه
   جوان چون22 ». نما  مرا متابعت ؛ و آمده اشت د  خواهی  گنجی  در آسمان  که  فقرا بده  و به بفروش

  .  بسیار داشت  مال  زیرا که ، برفت  شده  تنگ  را شنید، دل  سخن این
   ملکوت ولتمند به د  شخص  که گویم  شما می  به هرآینه«:   خود گفت  شاگردان  به عیسی23  

،   سوزن  شتر از سوراخ  گذشتن  که گویم و باز شما را می24 .شود  می  داخل  دشواری  به سمانآ
 متحیر   شنیدند، بغایت  چون شاگردان25 ». خدا  دولتمند در ملکوت  شخص ل از دخو آسانتر است

   این نزد انسان«:  ، گفت  شده شان ای  متوجه عیسی26 » یابد؟ تواند نجات  می  که پس «:، گفتند گشته
   ما همه اینک«:   گفت  در جواب  پطرس آنگاه27 ».  است  چیز ممکن  نزد خدا همه  لیکن  است محال

:   را گفت  ایشان عیسی28 » خواهد بود؟  ما را چه سپ.  کنیم  می ، تو را متابعت  کرده چیزها را ترک
   بر کرسی  پسر انسان  که اید، در معاد وقتی  نموده را متابعت م  شما که گویم  شما می  به هرآینه«

 .خواهید نمود   داوری  اسرائیل  سبط ، بر دوازده  نشسته  کرسی  دوازده  خود نشیند، شما نیز به جالل
ها  یا زمین  یا فرزندان  یا پدر یا مادر یا زن  یا خواهران ها یا برادران ، خانه  من  بخاطر اسم و هر که29

 مهفصل نوزد/  متی کتاب



1383 

   که  بسا اولین لیکن30.   خواهد گشت  جاودانی  حیات  و وارث  خواهد یافت  کرد، صد چندان را ترک
  ! ، اولین گردند و آخرین  می آخرین

  

   تا عمله  رفت  بیرون  بامدادان  را ماند که یا  خانه  صاحب  آسمان زیرا ملکوت«20    

   تاکستان  را به ان، ایش  دینار قرار داده  یک ، روزی مله با ع پس2 . مزد بگیرد  خود به  تاکستان هتبج
.  دید  دیگر را در بازار بیکار ایستاده ، بعضی  رفته  بیرون  سوم  ساعت  به و قریب3 .خود فرستاد

   پس". دهم  شما می  به  حق شما است  بروید و آنچه  تاکستان  به شما هم":   را نیز گفت ایشان4
،   رفته  یازدهم  ساعت  به و قریب6 . کرد ، همچنین  رفته  و نهم ششم   ساعت  به بباز قری5. رفتند

 روز در اینجا بیکار   تمامی از بهر چه":   را گفت ایشان.   یافت چند نفر دیگر بیکار ایستاده
  تان تاکس شما نیز به":   گفت  بدیشان".  مزد نگرفت  ما را به  کس هیچ":  گفتندش7 "اید؟ ایستاده

 ناظر خود   به  تاکستان  رسید، صاحب  شام  وقت و چون8 ".  را خواهید یافت ید و حق خویشبرو
   ساعتیان  یازده پس9 ". دا کن را ا  مزد ایشان  تا اولین  گرفته ، از آخرین  را طلبیده مزدوران":  گفت
 نیز  ن ایشا ولی.   بیشتر خواهند یافت  بردند که ، گمان  آمده و اولین10 . یافتند  دیناری ، هر نفری آمده

  این"  گفتند که12 ،  نموده  شکایت  خانه  صاحب  گرفتند، به اما چون11 . یافتند  دیناری هر نفری
  ایم گردیده روز   و حرارت  سختی  متحمل  را با ما که  کار کردند و ایشان  ساعت ، یک آخرین
  همگر ب.   نکردم  بر تو ظلمی  رفیق ای":   گفت  از ایشان  یکی او در جواب13 "؟ ای  ساخته مساوی
آیا مرا 15 .  تو دهم  مثل  آخری  بدین واهمخ می.  برو حق خود را گرفته14؟   قرار ندادی  با من دیناری

 نیکو   من  رو که از آن   تو بد است ؟ مگر چشم  بکنم  خواهم  خود آنچه  از مال  که جایز نیست
 بسیارند و  گان شد  خواهند شد، زیرا خوانده  اولین  و آخرین  آخرین  اولین ابراینبن16 "؟ هستم

  ».  کم برگزیدگان
   طلبیده  خلوت به   راه  شاگرد خود را در اثنای ، دوازده رفت  می  اورشلیم  به  عیسی و چون17  
   تسلیم  و کاتبان  کهنه ؤسای ر  به  و پسر انسان رویم  می  اورشلیم سوی  به اینک«18 :  گفت بدیشان
ها خواهند سپرد تا او را استهزا   امت و او را به19  او را خواهند داد،  قتل د و حکم خواهد ش کرده

  ».  خواهد برخاست  نمایند و در روز سوم  زنند و مصلوب کنند و تازیانه
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  ، از او چیزی ودهم ن  و پرستش  آمده  خود نزد وی  با پسران  مادر دو پسر زبدی آنگاه20  
 تو،   در ملکوت  دو پسر من بفرما تا این«:  گفت» ؟  داری  خواهش چه«:  بدو گفت21 . کرد درخواست

  دانید چه نمی«:   گفت  در جواب عیسی22 ». تو بنشینند  چپ  بر دست  و دیگری  راست  بر دست یکی
،  یابم  می  من  را که ، بنوشید و تعمیدی شمنو  می  من  که ای  کاسه توانید از آن آیا می. خواهید می

 را   خواهید نوشید و تعمیدی  من  از کاسه البته«:   را گفت ایشان23» . توانیم می«: بدو گفتند» بیابید؟
   که  نیست  من ، از آن  من  و چپ  راست  دست  به  نشستن لیکن.  ، خواهید یافت یابم  می  من که

  ».  است  مهیا شده  ایشان  برای  پدرم  از جانب که   کسانی ، مگر به بدهم
   را پیش  ایشان عیسی25 . رنجیدند  دل  دو برادر به ر آن شاگرد شنیدند، ب  ده  آن اما چون24  
.  مسلطند کنند و رؤسا بر ایشان  می  سروری ها بر ایشان  امت  حکام  هستید که آگاه«:  ، گفت طلبیده

   گردد، خادم اهد بزرگخو  شما می  در میان  هر که  نخواهد بود، بلکه نین شما چ  در میان لیکن26
   پسر انسان چنانکه28 . شما باشد  بـود، غالم شما مقدم  خواهد در میان  می و هر که27 .شما باشد

  ». فدا سازد  بسیاری  خود را در راه  کند و جان  تا خدمت  شود بلکه نیامد تا مخدوم
 دو   ناگاه که30. آمدند  او می  بسیار از عقب هیرفتند، گرو  می  از اریحا بیرون ه ک و هنگامی29  

ا، خداوند«: ، گفتند ، فریاد کرده  در گذر است  عیسی  شنیدند که ، چون  نشسته مرد کور کنار راه
 بیشتر  شوند،  خاموش دادند که  می  را نهیب  ایشان و هر چند خلق31 »!  کن پسر داودا، بر ما ترحم

 آواز بلند  ، به  ایستاده  عیسی پس32 »! فرما ، پسر داودا، بر ما ترحمخداوندا«: گفتند  می فریادکنان
» ! ما باز گردد  چشمان خداوندا، اینکه«:  گفتند  وی به33 »؟  شما کنم خواهید برای  می چه«:  گفت

   او روانه ، از عقب  گشته بینا  ساعت در  نمود که  را لمس  ایشان ، چشمان  نموده  ترحم  عیسی پس34
  .شدند

  

.  شدند  زیتون  نزد کوه  فاجی بیت ، وارد  رسیده  اورشلیم  به  نزدیک و چون21    

   روی  پیش  که ای  قریه در این«:   گفت بدیشان2،   خود را فرستاده  دو نفر از شاگردان  عیسی آنگاه
 . آورید ، نزد من ها را باز کردهآن.   خواهید یافت  بسته رهاش با ک ، االغی  بروید و در حال شما است

الفور آنها را خواهد  ی ف  دارد که  گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج  شما سخنی  به  کسی و هرگاه3
 را گویید  دختر صهیون « که5  شود  تمام  است  گفته  نبی  که  شد تا سخنی  واقع  همه و این4 ».فرستاد
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،   رفته  شاگردان پس6 ».  االغ  بر حمار و بر کره  و سواره آید با فروتنی  تو نزد تو می  پادشاه کاین
  خود را بر آنها ، رخت  آورده  را با کره و االغ7 آوردند   امر فرمود، بعمل  بدیشان  عیسی آنچه

 از   گسترانیدند و جمعی  خود را در راه  بسیار، رختهای و گروهی8 .انداختند و او بر آنها سوار شد
: گفتند  می ، فریادکنان  او رفته  و پس  از پیش و جمعی9 .گستردند  می ، در راه ها بریده  شاخه درختان

و 10 »!  علیین' هوشیعانا در اعلی! یدآ  خداوند می  اسم  به  که  باد کسی هوشیعانا پسر داودا، مبارک«
:  گفتند  گروه آن11 »؟  کیست این«: گفتند ، می  آمده آشوب   شهر به  شد، تمام  وارد اورشلیم چون

  ».  جلیل  از ناصره  نبی  عیسی  است این«
   خرید و فروش  در هیکل  را که  کسانی ، جمیع  خدا گشته  هیکل  داخل  عیسی پس12  

  و ایشان13 .  ساخت  را واژگون  کبوترفروشان  و کرسیهای  صرافان  نمود و تختهای کردند، بیرون می
   دزدانش  شما مغاره لیکن. شود  می  دعا نامیده  خانه  من  خانه  که  است مکتوب«:  را گفت
  . را شفا بخشید او آمدند و ایشان، نزد   در هیکل  و شالن و کوران14» .اید ساخته

 در   را که  و کودکان گشت  از او صادر می  که  عجایبی  چون  و کاتبان  کهنه اما رؤسای15  
:  گفتند  وی به16 ،  گشته گفتند دیدند، غضبناک  می»هوشیعانا پسر داودا«،   فریاد برآورده هیکل

   از دهان  که اید این  مگر نخوانده بلی«:  گفت  بدیشان عیسی» گویند؟  اینها می  آنچه شنوی نمی«
عنیا   بیت ، از شهر بسوی  را واگذارده  ایشان پس17» ؟  حمد را مهیا ساختی  و شیرخوارگان کودکان

  . را بسر برد ، در آنجا شب رفته
 انجیر   درخت  یک  راه و در کناره19 . شد کرد، گرسنه  می  شهر مراجعت  به  چون بامدادان18  
 ابد   تا به  بعد میوه  به از این«:   را گفت  آن پس.   نیافت  هیچ  بر آن  آمد و جز برگ ، نزد آن دیده

،   شده  را دیدند، متعجب  این  شاگردانش چون20!  انجیر خشکید  درخت  در ساعت  که»!بر تو نشود
  هرآینه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی21 »!  است ه شد  انجیر خشک  بسیار زود درخت چه«: گفتند

 شد  انجیر  درخت  به  را که  همین نمودید، نه  نمی داشتید و شک  می  اگر ایمان گویم  شما می به
و 22. شد  می  چنین" شو  دریا افکنده  به  شده منتقل"گفتید   می  کوه  بدیـن  هر گاه کردیـد، بلکه می

  ».  کنید، خواهید یافت  دعا طلب  به  با ایمان هر آنچه
: ، گفتند  نزد او آمده  قوم  و مشایخ  کهنه داد، رؤسای  می ، تعلیم  درآمده  هیکل  به و چون23  

 در  عیسی24» ؟  است  تو داده  را به  قدرت  این  که  و کیست نمایی  را می  اعمال  این  قدرت  چه به«
   شما گویم  به  هم  گویید، من  من  را به اگر آن.  پرسم  می  نیز از شما سخنی من«:   گفت  ایشان جواب
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  ایشان» ؟  یا از انسان ؟ از آسمان از کجا بود تعمید یحیی25 : نمایم  می  قدرت  چه  را به ال اعم  این که
   ایمان ی و   چرا به  گوید پس  بود، هرآینه  از آسمان اگر گوییم « ، گفتند که با خود تفکر کرده

  پس27 ».دانند  می  را نبی  یحیی ا همه زیر ترسیم  می  بود، از مردم  از انسان و اگر گوییم26 .نیاوردید
   این  قدرت ه چ  به  که گویم  شما را نمی  هم من«:   گفت بدیشان» . نیمدا نمی«:  گفتند  عیسی در جواب

  . کنم کارها را می
 فرزند  ای":  ، گفت  آمده نزد نخستین.  را دو پسر بود  دارید؟ شخصی  گمان  چه لیکن«28  
ما بعد  ا".  رفت نخواهم":   گفت در جواب29 ". شو  کار مشغول ، به  رفته  من  تاکستان امروز به
 ". روم  می  آقا من ای":   گفت او در جواب.   گفت  نیز همچنین  دومین و به30 . ، برفت  گشته پشیمان

:   گفت  بدیشان عیسی ». اولی«: گفتند» ر را بجا آورد؟ پد  دو خواهش  از این  یک کدام31.   نرفت ولی
 گردند،  خدا می  ملکوت  شما داخلز ا ها قبل  و فاحشه  باجگیران  که گویم  شما می  به هرآینه«

ها بدو   و فاحشه  نیاوردید، اما باجگیران  نزد شما آمد و بدو ایمان  عدالت  از راه  یحیی زانرو که32
  . آورید  نشدید تا بدو ایمان  پشیمان  دیدید، آخر هم  آوردند و شما چون ایمان

   گردش ای ، خطیره وده نم س غر ستانی تاک  بود که ای  خانه صاحب:  دیگر بشنوید و مثلی«33  
و 34 . سفر شد ، عازم ده سپر  دهقانان  را به  آن پس.  بنا نمود  کند و برجی  در آن خشتیکشید و چر

اما 35 . او را بردارند های تاد تا میوه فرس  خود را نزد دهقانان  شد، غالمان  نزدیک  میوه  موسم چون
باز 36.  را سنگسار نمودند  را کشتند و بعضی  را زدند و بعضی بعضی،   را گرفته  غالمانش دهقانان
 پسر خود  باالخره37 . نمودند  همانطور سلوک  نیز به ، بدیشان  فرستاده  دیگر، بیشتر از اولین غالمان

 پسر را دیدند   چون اما دهقانان38 ".  خواهند داشت  حرمتپسر مرا":  ، گفت  فرستاده را نزد ایشان
،   او را گرفته آنگاه39 ".  را ببریم  و میراثش را بکشیمبیایید او .   است  وارث این": خود گفتندبا 

 » خواهد کرد؟  چه  دهقانان  آن ه آید، ب  تاکستان  مالک  چون پس40 .، کشتند  افکنده اکستان ت بیرون
 دیگر خواهد سپرد   باغبانان را به   خواهد کرد و باغ  هالک  سختی  را به  بدکاران  آن البته«: گفتند41
  ». بدو دهند  را در موسم هایش  میوه که

 رد   معمارانش  را که  سنگی  که اید این  هرگز نخوانده مگر در کتب«:   گفت  بدیشان عیسی42  
  از این43 .  است وند آمد و در نظر ما عجیب خدا  از جانب این.   است  شده  سر زاویه نمودند، همان

 را بیاورند، عطا  اش  میوه  که  امتی ، به  شده  خدا از شما گرفته  ملکوت  که گویم  شما را می تجه
و 45 ». سازد  افتد، نرمش  بر کسی  آن افتد، منکسر شود و اگر  سنگ  بر آن و هر که44 .شدخواهد 
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  و چون46 .گوید  می ان ایش  درباره تند که را شنیدند، دریاف  مثلهایش  و فریسیان  کهنه  رؤسای چون
  .دانستند  می  او را نبی  ترسیدند زیرا که خواستند او را گرفتار کنند، از مردم

  

  ملکوت«2:  ، گفت  کرده خطاب  را  مثلها ایشان ، باز به  نموده  توجه و عیسی22    

د تا  خود را فرستا و غالمان3 . کرد  عروسی  پسر خویش  برای که را ماند   پادشاهی آسمان
: ، فرمود  نموده  دیگر روانه باز غالمان4 . بخوانند و نخواستند بیایند وسی عر  را به شدگان دعوت

   کشته  من  و پرواریهای  و گاوان ام  خود را حاضر ساخته  خوان  اینک  را بگویید که شدگان دعوت"
 خود را گرفتند،  ، راه  نموده اعتنایی  بی  ایشان ولی5 ". بیایید  عروسی ، به  است  چیز آماده  و همه شده
،   داده ، دشنام را گرفته او   غالمان و دیگران6 .  رفت  خویش  تجارت  به و دیگری خود   مزرعه  به یکی

 رسانید و   قتل  را به  قاتالن ، آن  خود را فرستاده ، لشکریان  نموده  شنید، غضب  چون پادشاه7 .کشتند
  شدگان   دعوت ؛ لیکن  حاضر است عروسی":  خود را فرمود  غالمان آنگاه8 .  را بسوخت شهر ایشان

   آن پس10 ". بطلبید  عروسی  را بیابید به  بروید و هر که  عامه  شوارع  به ناآل9 . نداشتند لیاقت
 از   عروسی  خانه  کردند، چنانکه  را یافتند جمع  و بد هر که ، نیک  سر راهها رفته  به غالمان

 را در آنجا  ، شخصی  شده  داخل  مجلس  اهل  دیدن  بجهت  پادشاه آنگاه11 .  مملو گشت جلسیانم
   جامه  آنکه  و حال  عزیز چطور در اینجا آمدی ای":  بدو گفت12.  در بر ندارد  عروسی  جامه  کهدید

 را   شخص این":  خود را فرمود  خادمان  پادشاه آنگاه13 . شد خاموش او "؟  در بر نداری عروسی
زیرا 14 ". باشد  و فشار دندان  گریه  که  اندازید، جایی  خارجی  بردارید و در ظلمت  و پا بسته دست

  ».  کم  بسیارند و برگزیدگان طلبیدگان
  و شاگردان16 .ور او را در گفتگو گرفتار سازند چط ، شورا نمودند که  رفته  فریسیان پس15  

   خدا را به  و طریق  هستی  صادق  که دانیم استادا می«: ، گفتند  فرستاده زد وی ن خود را با هیرودیان
 ما بگو   به پس17.  نگری  نمی  ظاهر خلق  به  زیرا که  نداری  باک  و از کسی نمایی  می  تعلیم راستی
،   کرده رک را د  ایشان  شرارت عیسی18» ؟  یا نه  قیصر رواست  به  دادن آیا جزیه.   تو چیست رأی
 نزد   دیناری ایشان» . بنمایید  من  را به  جزیه سکه19کنید؟   می ، چرا مرا تجربه اران ریاک ای«:  گفت
» .از آن قیصر«: بدو گفتند21 »؟  کیست  از آن  و رقم  صورت ینا«:   گفت بدیشان20.  آوردند وی
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 شنیدند،   ایشان چون22 »! خدا را به خدا   قیصر ادا کنید و مال  قیصر را به مال«:   گفت بدیشان
  .، برفتند  شدند و او را واگذارده متعجب
: گفتند24،   نموده ، سؤال ند نزد او آمده هست  منکر قیامت  که  روز، صدوقیان و در همان23  

  ای بر لی کند تا نس  او را نکاح  زن باید برادرش اوالد بمیرد، می  بی  اگر کسی  گفت  استاد، موسی ای«
  ، بمرد و چون  گرفته  زنی  اول  برادر بودند که  ما هفت  در میان باری25 .برادر خود پیدا نماید

و آخر 27 .  تا هفتمین  و سومین  دومین ینو همچن26 . کرد  برادر خود ترک  را به  زن  نداشت اوالدی
 او   همه ود زیرا که خواهد ب  هفت  از آن  یک  کدام ، زن  او در قیامت پس28 . نیز مرد  زن  آن از همه

 خدا را در   و قوت ب کتا  رو که  هستید از این گمراه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی29 »را داشتند؟
 خدا در  مالئکه   مثل شوند بلکه  می  کرده  نکاح کنند و نه  می  نکاح ، نه  در قیامت زیرا که30 اید، نیافته
 ،  است تهگف  شما  خدا به  را که اید کالمی ، آیا نخوانده  مردگان  قیامت بارهاما در31 .باشند  می آسمان

   بلکه یست ن  مردگان ؟ خدا، خدای  یعقوب  و خدای  اسحاق  و خدای  ابراهیم  خدای  هستم من32
  ».  است  زندگان خدای

   شنیدند که ان فریسی اما چون34 . متحیر شدند  وی یدند، از تعلیم شن  چون  گروه و آن33  
  ریق ط  به  بود، از وی  فقیه  که  از ایشان و یکی35 . شدند  جمع ، با هم  است  نموده  را مجاب صدوقیان
 را   وی عیسی37» ؟  بزرگتر است  در شریعت  حکم  استاد، کدام ای«36 : ، گفت  کرده  سؤال امتحان
  این38.  نما  فکر خود محبت  و تمامی  نفس مامی و ت  دل  همه  خود را به  خداوند خدای اینکه«:  گفت
  بدین40.  نما  خود محبت  خود را مثل  همسایه  یعنی  است  آن  مثل و دوم39 .  و اعظم  اول  حکم است

  ».  است  انبیا متعلق  و صحف  تورات ، تمام دو حکم
   گمان  چه  مسیح درباره«:  گفت42 ،  پرسیده  از ایشان بودند، عیسی   جمع  فریسیان و چون41   

، او   چطور داود در روح پس«:   را گفت ایشان43» .پسر داود«: بدو گفتند» ؟ برید؟ او پسر کیست می
   بنشین  من  راست  دست ، به  گفت  خداوند من خداوند به"44 :گوید  می خواند؟ چنانکه اوند میرا خد
   پسرش خواند، چگونه  داود او را خداوند می رگاه ه پس45 ". انداز تو سازم  تو را پای نانتا دشم

   سؤال ر جرأت روز دیگ  از آن  کسی  و نه  هرگز نداشت  وی  جواب  قدرت کس و هیچ46 »باشد؟ می
  . از او نمود کردن
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 و  کاتبان«:  گفت2،   کرده  خود را خطاب  و شاگردان  جماعت  آن  عیسی آنگاه23    

   مثل  دارید و بجا آورید، لیکن  شما گویند، نگاه  به  آنچه پس3 .اند  نشسته  موسی  بر کرسی سیانفری
  بندند و بر دوش  و دشوار را می  گران زیرا بارهای4 .کنند گویند و نمی مکنید زیرا می   ایشان اعمال
را  خود   کارهای و همه5.  دهند  حرکت  انگشت  یک  را بهخواهند آنها نهند و خود نمی  می مردم
سازند،   می  خود را پهن  قبای  و دامنهای  خود را عریض حمایلهای.  را ببینند ، ایشان کنند تا مردم می

ها   در کوچه و تعظیم7 دارند،  می  را دوست در در کنایس ص  در ضیافتها و کرسیهای و باال نشستن6
   است  مشوید، زیرا استاد شما یکی ده شما آقا خوان لیکن8 . را آقا آقا بخوانند  ایشان ردم م را و اینکه

  ا یکی، پدر خود مخوانید زیرا پدر شم  را بر زمین  کس و هیچ9 . شما برادرانید  و جمیع  مسیح یعنی
و 11 .  مسیح  یعنی  است  شما یکی وای مشوید، زیرا پیش و پیشوا خوانده10 .  است  در آسمان  که است
 خود   گردد و هر که  خود را بلند کند، پست و هر که12 . شما بود شما بزرگتر باشد، خادم از  هر که

  . سازد سرافراز گردد را فروتن
   مردم  روی  را به  آسمان  در ملکوت  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای«13  

 بر شما  وای14 .شوید  می  مانع  را از دخول گان شوند شوید و داخل  نمی  آن بندید، زیرا خود داخل می
   ریا نماز را طویل بلعید و از روی  را می زنان  بیوه های  ریاکار، زیرا خانه  و فریسیان  کاتبان ای
   ریاکار، زیرا که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای15 .  شدیدتر خواهید یافت آنرو عذابکنید؛ از  می

 پسر تر از خود،  پست  پیدا شد او را دو مرتبه ن پیدا کنید و چو گردید تا مریدی بر و بحر را می
   خورد باکی  قسم  هیکل  به هر که"گویید   می  کور که  راهنمایان  بر شما ای وای16 !سازید  می جهنم
  ، آیا کدام  و نابینایان  نادانان ای17 ".وفا کند خورد باید   قسم  هیکل  طالی  به  هر که  لیکن نیست
   خورد باکی  قسم  مذبح  به و هر که"18سازد؟   می  طال را مقدس  که  یا هیکلی؟ طال  است افضل
،   و کوران  جهال ای19 ". خورد، باید ادا کند  قسم  است  بر آن  که ای  هدیه  به  هر که  لیکن نیست
   قسم  مذبح  به  هر که پس20نماید؟   می  را تقدیس  هدیه  که  یا مذبح ؟ هدیه  است  افضل کدام

 و   آن  خورد، به  قسم  هیکل  به و هر که21 ؛  است  خورده  قسم  است  بر آن  هر چه  و به  آن خورد، به
 خدا و   کرسی  خورد، به  قسم  آسمان  به و هر که22 ؛  است  خورده ، قسم  است  ساکن  در آن  او که به
  . باشد  خورده ، قسم  است  نشسته  بر آن  او که به
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دهید و   را عشر می  و زیره  و شبت  نعناع  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای ایو«23  
 آنها را بجا  بایست می! اید  کرده  را ترک  و ایمان  و رحمت  عدالت ، یعنی  شریعت  احکام اعظم
کنید و شتر را فرو   می  را صافی  پشه  کور که  رهنمایان ای24 . باشید  نکرده اینها را نیز ترک،  آورده
   را پاک  و بشقاب  پیاله  بیرون  رو که  ریاکار، از آن  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای25! برید می
 را   و بشقاب  پیاله  درون  کور، اول  فریسی ای26 .  است  آنها مملو از جبر و ظلم نمایید و درون می
 قبور   چون  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  شما ای بر وای27 ! نیز طاهر شود هر ساز تا بیرونشطا

 و سایر  مردگان   آنها از استخوانهای  درون نماید لیکن ، نیکو می  از بیرون باشید که  می سفید شده
 و   باطنا از ریاکاری نمایید، لیکن  می  عادل  مردم  شما نیز ظاهرا به همچنین28 !  پر است نجاسات
  . مملو هستید رشرارت

  کنید و مدفنهای  انبیا را بنا می  قبرهای  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای«29  
بیا  ان  خون ، در ریختن بودیم  خود می  پدران اگر در ایام": گویید و می30دهید،   می  را زینت صادقان
 . انبیا هستید  قاتالن  فرزندان دهید که  می  بر خود شهادت پس31 "! شدیم  نمی  شریک با ایشان

 فرار   جهنم از عذاب  چگونه!  زادگان  و افعی  ماران ای33 ! خود را لبریز کنید  پدران مانه شما پی پس32
 و   را خواهید کشت  و بعضی فرستم  نزد شما می  انبیا و حکماء و کاتبان لهذا الحال34 خواهید کرد؟

تا 35  شهر خواهید راند، به، از شهر   زده  خود تازیانه  را در کنایس  دار خواهید کشید و بعضی به
 زکریا  تا خون   صدیق  هابیل  شد بر شما وارد آید، از خون  ریخته  بر زمین  که  صادقان  خونهای همه
   بر این  همه  این  که گویم  شما می  به هرآینه36 . کشتید  و مذبح  هیکل ا در میان او ر  برخیا که ابن

  !خواهد آمد  طایفه
   خواستم چند مرتبه!  خود  مرسالن  انبیا و سنگسار کننده ، قاتل ، اورشلیم  اورشلیم ای«37  
 !کند و نخواستید  می  خود جمع ال خود را زیر ب های  جوجه  که  مرغی ، مثل  کنم  تو را جمع فرزندان

 مرا نخواهید   پس  از این گویم شما می  زیرا به39 .شود  می  گذارده  شما ویران رای شما ب  خانه اینک38
  ».آید  خداوند می  نام  به او که   است دید تا بگویید مبارک

  

 آمدند تا   پیش شاگردانش و.  ، برفت  شده  بیرون  از هیکل  عیسی پس24    

د؟ بینی  چیزها را نمی  این آیا همه«:   را گفت  ایشان عیسی2 . دهند  را بدو نشان  هیکل رتهایعما
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و 3 »! نشود  زیر افکنده  به د شد که نخواه  گذارده  بر سنگی  در اینجا سنگی گویم  شما می  به هرآینه
   این  ما بگـو که به«: ، گفتند  آمـده  نزد وی  در خلوت  بود، شاگردانش  نشسته  زیتون  کوه  به چون

  ». ست چی  عالم  تو و انقضای  آمدن شود و نشان  می  واقـع امـور کی
   من  نام  بسا به زآنرو که5 ! نکند  شما را گمراه زنهار کسی«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی4  
و جنگها و اخبار جنگها 6 . خواهند کرد  گمراه را  و بسیاری  هستم  مسیح  من  که  خواهند گفت آمده

.   انتها هنوز نیست ، لیکن ست ا  الزم  همه  این  وقوع  مشوید زیرا که زنهار مضطرب. را خواهید شنید
ها در  ا و زلزله خواهند نمود و قحطیها و وباه  مقاومت  با مملکتی  و مملکتی  با قومی زیرا قومی7

، خواهند   سپرده  مصیبت  شما را به آنگاه9 .  است  زه  اینها آغاز دردهای هاما هم8 .جایها پدید آید
،   خورده  لغزش ، بسیاری  زمان و در آن10 .نند ک شما نفرت از   من  اسم ها بجهت  امت  و جمیع کشت

   را گمراه ، بسیاری ر شده ظاه  کذبه و بسا انبیای11 . گیرند  کنند و از یکدیگر نفرت یکدیگر را تسلیم
 انتها صبر کند،   تا به  هر که لیکن13.  سرد خواهد شد  بسیاری  محبت  گناه  افزونی و بجهت12 .کنند
  ها شهادتی  امت  خواهد شد تا بر جمیع  موعظه  عالم  در تمام  بشارت ملکوت  این و به14. ابد ی نجات

  . انتها خواهد رسید شود؛ آنگاه
 بر   مقدس ، در مقام  است  شده  گفته  نبی  دانیال  زبان  به  را که  مکروه ویرانی  چون پس«15  
و 17  بگریزد؛  کوهستان  باشد به ودیه در یه  هر که هآنگا16  کند  خواند دریافت ید هر که بین پا شده
،   است  در مزرعه و هر که18 زیر نیاید؛   به  از خانه  چیزی  برداشتن  باشد، بجهت  بر بام هر که

  پس20 !  ایام  در آن  و شیردهندگان ان بر آبستن  وای لیکن19 . خود برنگردد  رخت  برداشتن جهتب
   عظیمی  مصیبت  چنان  زمان  در آن زیرا که21 نشود،   یا در سبت  در زمستاندعا کنید تا فرار شما

، هیچ   نشدی  کوتاه  ایام و اگر آن22!  و نخواهد شد  نشده  تا کنون م از ابتدا عال شود که ظاهر می
  . خواهد شد  روزها کوتاه ، آن ان بخاطر برگزیدگ ، لیکن  نیافتی  نجات بشری

  باور مکنید،" جا یا در آنجا است در این  مسیح اینک":  شما گوید  به سی اگر ک آنگاه«23  
 خواهند نمود   چنان  عظیمه  و معجزات ، عالمات  ظاهر شده  و انبیا کذبه  کاذب  مسیحان زیرا که24
  .  خبر دادم  شما را پیش اینک25.   کردندی  را نیز گمراه  برگزیدگان  بودی  اگر ممکن که

، باور   است  در خلوت نکه مروید یا آ ، بیرون  در صحراست اینک: اگر شما را گویند  پس«26  
   پسر انسانشود، ظهور  ظاهر می  مغرب ، تا به  شده  ساطع  از مشرق  برق  که زیرا همچنان27 مکنید،

بعد از و فورا 29 . شوند  در آنجا جمع اشد، کرکسان ب  مرداری و هر جا که28 . خواهد شد نیز چنین
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 فرو ریزند و   از آسمان  نور خود را ندهد و ستارگان  گردد و ماه  تاریک ، آفتاب  ایام  آن مصیبت
،   وقت  پدید گردد و در آن  در آسمان  پسر انسان  عالمت آنگاه30.  گردد  متزلزل  افالک قوتهای
   و جالل ، با قوت  آسمان رهای بر اب  را بینند که  کنند و پسر انسان زنی  سینه  زمین  طوایف جمیع
 از   اربعه  او را از بادهای ، برگزیدگان  خود را با صور بلند آواز فرستاده و فرشتگان31 آید؛  می عظیم
  . خواهند آورد  فراهم  فلک  تا بکران کران

 آورد، ، برگها می  شده  نازک اش  شاخه  چون  را فرا گیرید که  انجیر مثلش  از درخت پس«32  
   نزدیک ید که را بینید، بفهم  همه  این  شما نیز چون همچنین33 .  است  نزدیک  تابستان فهمید که می
.   نخواهد گذشت  طایفه  نشود، این  واقع  همه  تا این گویم  شما می  به هرآینه34 .  بر در است بلکه

  .واهد شد نخ  هرگز زایل  من  سخنان  خواهد شد، لیکن  زایل  و زمین آسمان35
.   و بس  جز پدر من  آسمان  مالئکه  ندارد، حتی  اطالع  کس  هیچ  روز و ساعت اما از آن«36  

   قبل  در ایام  که زیرا همچنان38 . خواهد بود  نیز چنان پسر انسان بود، ظهور   نوح  ایام  چنانکه لیکن37
   داخل  نوح  که وزیشدند تا ر  می حهکردند و منکو  می آشامیدند و نکاح خوردند و می  می از طوفان
 . نیز خواهد بود  ظهور پسر انسان  را ببرد، همچنین ، همه  آمده و نفهمیدند تا طوفان39 ،  گشت کشتی

   که و دو زن41.  شود  واگذارده  و دیگری  گرفته باشند، یکی  می ای  در مزرعه  که  دو نفری آنگاه40
  دانید در کدام  نمی  بیدار باشید زیرا که پس42.  رها شود  دیگری و  گرفته  یکیکنند،  می دستĤس
 از   پاس  در چه دانست  می  خانه  اگر صاحب  را بدانید که  این لیکن43. آید  خداوند شما می ساعت
لهذا شما نیز حاضر 44.  زند  نقب اش  خانه  به  که گذاشت ماند و نمی آید، بیدار می  دزد می شب

  .آید  می  نبرید، پسر انسان  گمان  که ا در ساعتیباشید، زیر
 را   خود بگمارد تا ایشان  خانه  او را بر اهل  آقایش  که  و دانا کیست  امین  غالم  آن پس«45  
 کار   آید، او را در چنین  آقایش  چون  که  غالمی  آن خوشابحال46  دهد؟  خوراک معین  در وقت
  لیکن48 .  خود خواهد گماشت  مایملک تمام او را بر   که گویم شما می   به هرآینه47.  یابد مشغول
   زدن  کند به و شروع49 نماید،  تأخیر می  در آمدن  من ی آقا  شریر با خود گوید که  غالم  آن هرگاه

   که  آید، در روزی  غالم  آن  آقای هرآینه50،   با میگساران  و نوشیدن  خود و خوردن همقطاران
 قرار دهد در   را با ریاکاران ، نصیبش  کرده و او را دو پاره51  نداند،  که ظر نباشد و در ساعتیمنت

  . خواهد بود  و فشار دندان  گریه  که مکانی
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 خود را   مشعلهای  خواهد بود که  باکره  ده  مثل  آسمان  ملکوت  زمان در آن«25    

  اما نادانان3 . بودند  نادان  دانا و پنج  پنج و از ایشان2 . رفتند  داماد بیرون تقبال اس ، به برداشته
خود با    در ظروف ، روغن  دانایان لیکن4 . با خود نبردند  روغن ، هیچ شته خود را بردا مشعلهای
و در 6 .، خفتند  زده  پینکی جامید، همه ان  داماد بطول  آمدن و چون5 . برداشتند  خویش مشعلهای

   آن  تمامی پس7 ". بشتابید  وی  استقبال به. آید  داماد می اینک"   بلند شد که  صدایی  شب نصف
   خود به از روغن":  را گفتند ، دانایان و نادانان8 . نمودند  خود را اصالح  مشعلهای، ها برخاسته باکره

د، مبادا ما و شو نمی":  گفتند  در جواب اما دانایان9 ".شود  می  ما خاموش یرا مشعلهایما دهید ز
   بجهت  ایشان  که و در حینی10 ". خود بخرید ، برای  رفته ندگان نزد فروش بلکه.  ندهد شما را کفاف

  ، در بسته  شده  داخل سی عرو  به  حاضر بودند، با وی  که رفتند، داماد برسید و آنانی خرید می
  او در جواب12 ".  ما باز کن خداوندا برای": ند، گفت  دیگر نیز آمده های ، باکره بعد از آن11 .گردید
   روز و ساعت  آن  بیدار باشید زیرا که پس13 ". شناسم  شما را نمی گویم ما می ش  به هرآینه":  گفت

  .دانید را نمی
  سپرد،  خود را بدیشان  خود را طلبید و اموال ، غالمان  سفر شده  عازم  مردی زیرا چنانکه«14  

  درنگ و بی.  ادش استعد  را بحسب  داد؛ هر یک  را یک  را دو و سومی نطار و دیگری ق  را پنج یکی15
 قنطار دیگر  ، پنج موده ن  و با آنها تجارت  بود، رفته  قنطار یافته  پنج  آنکه پس16 . سفر شد متوجه

قنطار    یک اما آنکه18 . دو قنطار دیگر سود گرفت دو قنطار نیز   صاحب و همچنین17 .سود کرد
  . نمود  خود را پنهان  را کند و نقد آقای  زمین  بود، رفته گرفته

   آنکه پس20 .  خواست  حساب ، از ایشان  آمده  غالمان  آن ، آقای  مدیدی و بعد از مدت«19  
،   سپردی  من  قنطار به خداوندا پنج":  ، گفت  قنطار دیگر آورده ، پنج  آمده  بود، پیش  قنطار یافته پنج
بر !   غالم نیک متدین  ای آفرین:   گفت  وی  او به آقای21 ".  قنطار دیگر سود کردم  پنج نکای

   خداوند خود داخل  شادی به.   گماشت  بسیار خواهم ، تو را بر چیزهای  بودی  امین  اندک چیزهای
 دو قنطار  ، اینک ودی نم  من  آقا دو قنطار تسلیم ای":  ، گفت  دو قنطار نیز آمده و صاحب22 "!شو

   امین  کم بر چیزهای!   نیک متدین  غالم  ای آفرین":   را گفت  وی آقایش23 ". ام دیگر سود یافته
   یک  آنکه پس24 "! شو  خداوند خود داخل  در خوشی. گمارم  بسیار می بر چیزهای ، تو را بودی

،  باشی  می  خویی  مرد درشت  که شناختم را می تو   آقا چون ای":  ، گفت  آمده  بود، پیش قنطار گرفته
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 و  ، رفتم  شده  ترسان پس25 ، کنی  می  جمع ای  نیفشانده  که  و از جایی دروی  می ای  نکاشته  که از جایی
 غالم  ای":   گفت  وی  در جواب آقایش26 ".  تو موجود است  مال اینک.  تم نهف قنطار تو را زیر زمین

 . کنم  می ، جمع ام  نپاشیده  که  و از مکانی دروم  می ام  نکاشته  که  از جایی  که ای انستهد!  شریر بیکاره
 خود را با سود   مال ایم بی  که  تا وقتی  بدهی  صرافان  نقد مرا به بایست  تو را می  جهت از همین27

 شود   دارد داده  هر که زیرا به29 . قنطار بدهید  ده  صاحب ، به ته قنطار را از او گرف  آن الحال28 . بیابم
   خارجی  را در ظلمت نفع  بی  غالم و آن30 . شود  دارد نیز گرفته دارد آنچه ن  یابد و از آنکه و افزونی

  ". خواهد بود  و فشار دندان  گریه  که اندازید، جایی
  بر کرسی   آنگاه آید،  خویش  مقدس  مالئکه  خود با جمیع  در جالل  پسر انسان اما چون«31  
 شوند و آنها را از همدیگر جدا  ها در حضور او جمع  امت و جمیع32 ،  خود خواهد نشست جالل
 و بزها را   راست و میشها را بر دست33 .کند  میشها را از بزها جدا می ن شبا  که  قسمی کند، به می
 از   یافتگان  برکت بیایید ای": گوید   راست  طرف  اصحاب  به  پادشاه آنگاه34 . خود قرار دهد پبر چ

  زیرا چون35 . گیرید  میراث ، به  است  شده ه شما آماد  برای  عالم  از ابتدای  را که  و ملکوتی پدر من
   بودم عریان36 مرا جا دادید،   بودم  نمودید، غریب  سیرآبم  بودم  دادید، تشنه  مرا طعام  بودم گرسنه

   به  عادالن آنگاه37 ". آمدید  من  دیدن  بودم در حبس کردید،   عیادتم بودم  مرا پوشانیدید، مریض
   تا سیرآبت  یافتیم ات ، یا تشنه  دهیم  تا طعامت  دیدیم ات  گرسنه  خداوند، کی ای":  گویند پاسخ
 یا   تو را مریض و کی39 ،  تا بپوشانیم  یا عریان ا دهیم تا تو را ج  یافتیم  تو را غریب یا کی38 ، نماییم

  ، آنچه گویم  شما می  به هرآینه":  گوید  ایشان  در جواب پادشاه40 "؟  کنیم  تا عیادتت  یافتیم بوسمح
  ".اید  کرده  من  کردید، به  من  کوچکترین  برادران  از این  یکی به

   که دانی جاو  دور شوید در آتش ، از من  ملعونان ای":  را گوید  چپ  طرف  اصحاب پس«41  
 مرا   بودم ید، تشنه نداد  مرا خوراک  بودم زیرا گرسنه42.   است  او مهیا شده  و فرشتگان  ابلیس برای
   بودم  و محبوس  مرا نپوشانیدید، مریض  بودم  مرا جا ندادید، عریان  بودم غریب43  ندادید، آب

 یا   یا تشنه  تو را گرسنه خداوند، کی  ای":  گویند  پاسخ  نیز به  ایشان پس44 ". ننمودید عیادتم
:  گوید  ایشان  در جواب آنگاه45 "؟  نکردیم ، خدمتت  دیده  محبوس یا  یا مریض  یا برهنه غریب

 در  و ایشان46 ".اید  نکرده  من ید، به نکرد  کوچکان  از این  یکی  به ، آنچه گویم  شما می  به هرآینه"
  ».  جاودانی  در حیات ما عادالن، ا  خواهند رفت  جاودانی عذاب
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:   خود گفت  شاگردان  رسانید، به  اتمام  را به  سخنان  این  همه  عیسی و چون26    
  شود تا مصلوب  می رده ک  تسلیم  پسـر انسان  که  است  بعد از دو روز عید فصح دانید که می«2

  ».گردد
   داشت  قیافا نام که   کهنه  رئیس  دیوانخانه در  قوم  و مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای آنگاه3  
 در  نه«: اما گفتند5 . رسانند  قتل ، به گرفتار ساخته   حیله  را به شورا نمودند تا عیسی4 ،  شده جمع
  ». بر پا شود  در قوم  عید مبادا آشوبی وقت

 عطر  ای یشه با ش زنی7  شد،  ابرص  شمعون عنیا در خانه   در بیت  عیسی  که و هنگامی6  
   را دیدند، غضب  این  چون اما شاگردانش8 .  ریخت  بر سر وی  بنشست ، چون گرانبها نزد او آمده

   و به  فروخته  گران  قیمت  عطر به  بود این زیرا ممکن9 ؟  است  شده  اسراف چرا این«: ند، گفت نموده
را دهید؟ زی  می  زحمت  زن چرا بدین«:  ت گف ، بدیشان  کرده  را درک  این عیسی10 ». شود فقرا داده

و 12 . ندارید ود دارید اما مرا همیشه نزد خ  فقرا را همیشه زیرا که11 .  است  کرده  من کار نیکو به
  گویم  شما می  به هرآینه13 .  است  کرده  مـن  دفـن ، بجهـت مالید  عطر را بر بدنـم  این  که  زن این

 او   یادگاری  نیز بجهت  زن  شـود، کار این  کرده  موعظه  بشارت  بدین عالم   در تمام  که هر جایی
  ».مذکـور خواهد شد

،   رفته  کهنه  بود، نزد رؤسای'  مسمی  اسخریوطی  یهودای  به  که  دوازده  از آن  یکی آنگاه14  
 . قرار دادند  با وی  نقره ه پار  سی ایشان» ؟  کنم  شما تسلیم مرا چند خواهید داد تا او را به«:  گفت15
  . کند  تسلیم  شد تا او را بدیشان  در صدد فرصت  وقت و از آن16

 را   فصح خواهی کجا می«: ، گفتند  آمده  نزد عیسی  عید فطیر، شاگردان  در روز اول پس17  
  گوید وقت میاستاد ": ، بدو گویید  رفته  کس  شهر، نزد فالن به«:  گفت18 »؟  تا بخوری  کنیم آماده
   چنانکه شاگردان19» ". نمایم  می  خود صرف شاگردان تو با   را در خانه  شد و فصح  نزدیک من

  . را مهیا ساختند  را امر فرمود کردند و فصح  ایشان عیسی
خوردند، او   غذا می  ایشان  که و وقتی21 .  بنشست  دوازده  رسید با آن ام ش  وقت چون20  
، هر   شده  غمگین  بغایت پس22 »!کند  می  از شما مرا تسلیم یکی   که گویم  شما می  به هرآینه«:  گفت
  آنکه«:   گفت او در جواب23 »؟  آنم خداوندا آیا من « دند که آغاز کر  سخن  وی  به  از ایشان یک

   همانطور که ه ب  پسر انسان هرآینه24 ! نماید  تسلیم مرا  کس  فرو برد، همان  در قاب  با من دست
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!  شود  او تسلیم  بدست  پسر انسان  که  بر آنکسی  وای لیکن. کند  می  رحلت  است  او مکتوب درباره
  ای«:   گفت  جواب  بود، به  وی  کننده  تسلیم و یهودا که25 »!  تولد نیافتی  که ا بهتر بودی ر  شخص آن

 را   نان خوردند، عیسی  غذا می  ایشان و چون26» ! تو خود گفتی«:   گفت  وی به» ؟  آنم استاد آیا من
 ».  من  بدن  است  و بخورید، اینبگیرید«:   داد و گفت  شاگردان ، به  کرده  داد و پاره ، برکت گرفته

   است  این زیرا که28  بنوشید،  شما از این همه«:  گفت،   داده ، شکر نمود و بدیشان  را گرفته و پیاله27
 شما  اما به29 .شود  می  ریخته  گناهان  آمرزش  بجهت  بسیاری  در راه در عهد جدید که   من خون
 پدر   را با شما در ملکوت  آن  که  نوشید تا روزی  مو دیگر نخواهم  از میوه  بعد از این  که گویم می

  ».  آشامم خود، تازه
:   گفت  بدیشان  عیسی آنگاه31 . شدند  روانه  زیتون  کوه سوی ه خواندند و ب  تسبیح پس30  

 و  زنم  را می  شبان  که  است  مکتوب خورید چنانکه  می  لغزش  من  درباره  شما امشب همه«
 ».  رفت  خواهم  جلیل  از شما به ، پیش  بعد از برخاستنم لیکن32 .شوند  می  پراکنده  گله وسفندانگ

  عیسی34 ».  هرگز نخورم  خورند، من  لغزش تو ه دربار  همه هر گاه«:   گفت  وی  در جواب پطرس33
 مرا   مرتبه ، سه  خروس  زدن  از بانگ  قبل  شب  در همین  که گویم  تو می  به هرآینه«:   گفت  وی به

و » !  شود، هرگز تو را انکار نکنم  با تو الزم  مردنم هرگاه«:   گفت  وی  به پطرس35 »! کرد انکار خواهی
  . گفتند نیز همچنان  سایر شاگردان

 خود   شاگردان ، به  بود رسیده  جتسیمانی  به  مسمی  که  موضعی  به  با ایشان  عیسی آنگاه36  
 ،  را برداشته  و دو پسر زبدی و پطرس37» . ، در آنجا دعا کنم  رفته در اینجا بنشینید تا من«:  گفت
   موت  به  مشرف  الم  از غایت نفْس من«:   گفت  بدیشان پس38 . شد  و دردناک  غمگین نهایت بی

 در افتاد و دعا   روی ، به  رفته  پیش  قدری پس39 ». بیدار باشید  با من نجا ماندهدر ای.   است شده
   به ، بلکه  من اهش خو  به  نه  بگذرد؛ لیکن  از من  پیاله  باشد این ، اگر ممکن  پدر من ای«:  ، گفت کرده
  آیا همچنین«:   گفت  پطرس و به.   یافت  را در خواب ، ایشان  خود آمده زد شاگردانو ن40 ». تو اراده
   آزمایش بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض41  بیدار باشید؟  با من  ساعت د یکتوانستی نمی

،   پدر من ای«:  ، گفت ، باز دعا نموده و بار دیگر رفته42 ».  ناتوان  جسم ، لیکن  است اغب ر روح! نیفتید
،  و آمده43 ». بشود  تو است  اراده رد، آنچه بگذ  از من  نوشیدن  بدون  پیاله  این  نباشد که اگر ممکن
،   کرده  را ترک  ایشان پس44.  بود  شده  سنگین  ایشان  چشمان  زیرا که  یافت  را در خواب باز ایشان

 را  مابقی«:   گفت ، بدیشان  آمده  نـزد شاگردان آنگاه45 . دعـا کرد  کالم  همـان  به سوم   و دفعه رفت
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   تسلیم  گناهکاران  دست  به  پسر انسان  که  است  رسیده  ساعت الحال.  کنید بخوابید و استراحت
  »!  است نزدیک   من  کننـده  تسلیم اینک.  برخیزیـد برویم46. شود

 کثیر با   بود با جمعی  دوازده  از آن  یکی  یهودا که  ناگاه  که گفت  می و هنوز سخن47  
   نشانی  او بدیشان  کننده و تسلیم48 . آمدند  قوم  و مشایخ ؤساء کهنه ر شمشیرها و چوبها از جانب

   نزد عیسی در ساعت49 ». بگیرید او را محکم.   است مان، ه  زنم  را بوسه هر که«:  بود ، گفته داده
» ؟  آمدی ، از بهر چه  رفیق ای«:   را گفت  وی عیسی50 .و او را بوسید» !  یا سیدی سالم«:  ، گفت آمده
   دست  عیسی  از همراهان  یکی و ناگاه51. ، او را گرفتند  انداخته  بر عیسی ، دست  آمده  پیش آنگاه
 . جدا کرد  را از تن  زد و گوشش  کهنه  رئیس ، بر غالم  کشیده ، شمشیر خود را از غالف آورده

 شمشیر   شمشیر گیرد، به ، زیرا هر که  کن شمشیر خود را غالف«:   را گفت  وی  عیسی آنگاه52
 از   زیاده  که  کنم  از پدر خود درخواست  الحال توانم  نمی  که بری  می آیا گمان53.  گردد هالک
  دد که گر  تمام  چگونه  کتب  صورت  در این لیکن54  حاضر سازد؟  من  برای از مالئکه   فوج دوازده

 با   من  گرفتن گویا بر دزد بجهت«:   گفت  گروه  آن ، به  ساعت در آن55 » بشود؟ بایست  می همچنین
 . و مرا نگرفتید دادم  می تعلیـم،   نشستـه هر روز با شما در هیکل!  آمدید تیغها و چوبها بیرون

،   او را واگـذارده  شاگردان  جمیـع  وقـت ندر آ» . شـود  انبیـا تمام  شـد تا کتب  همه  این لیکن56
  .بگریختند

   و مشایخ  کاتبان  که  جایی  کهنه  بودند، او را نزد قیافا رئیس  را گرفته  عیسی  که و آنانی57  
   در آمد و با خادمان  کهنه  رئیس  خانه ، به  او آمده  از دور در عقب اما پطرس58 . بودند، بردند جمع

   شهادت  شورا طلب  اهل  و تمامی  و مشایخ  کهنه  رؤسای پس59 . کار را ببیند انجام تا  بنشست
   پیش  چند شاهد دروغ با آنکه.  نیافتند لیکن60  رسانند، کردند تا او را بقتل می   بر عیسی دروغ

  دا را خراب خ  هیکل توانم می":   گفت  شخص این«: گفتند61 ، آخر دو نفر آمده.  نیافتند هیچآمدند، 
؟  دهی  نمی  جواب هیچ«:  ، بدو گفت  برخاسته  کهنه  رئیس پس62 »".  بنا نمایم  روزش  و در سه مکن

   به  روی  کهنه  رئیس تا آنکه!  ماند  خاموش اما عیسی63 »دهند؟  می ت اینها بر تو شهاد  که چیست
» ؟  یا نه  پسر خدا هستی  تو مسیح  بگو که ما را دهم  می  قسم  حی  خدای تو را به«:  ، گفت  کرده وی

 بر   را خواهید دید که  پسر انسان  بعد از این گویم و نیز شما را می!  تو گفتی«:   گفت  وی  به عیسی64
 خود را   رخت  کهنه  رئیس در ساعت65 »!آید  می  آسمان ، بر ابرهای ته نشس  قوت  راست دست
!  را شنیدید  کفرش ؟ الحال  شهود است  به  حاجت گر ما را چهدی!  کفر گفت«:  ، گفت  زده چاک
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 بر   دهان  آب آنگاه67 »!  است  قتل مستوجب«:  گفتند اب در جو ایشان» بینید؟  می  مصلحت چه66
!   کن  ما نبوت ، به  مسیح ای«: گفتند می68 ،  زده  سیلی زدند و بعضی  می چه، او را طپان  انداخته رویش
  »؟  است  تو را زده  که کیست
 با  تو هم«:  ، گفت  آمده  نزد وی  کنیزکی  ناگاه  بود که  نشسته  بیرون  در ایوان اما پطرس69  
   به و چون71» ! گویی  می  چه دانم نمی «: ، گفت  انکارنموده  همه او روبروی70 »! دی بو  جلیلی عیسی

   عیسی ز از رفقای نی  شخص این«:   گفت  حاضرین ، به  دیگر او را دیده ، کنیزی  رفت دهلیز بیرون
  ، آنانی بعد از چندی73 ». شناسم  مرد را نمی این « د که، انکار نمو  خورده باز قسم72 »!  است ناصری

 تو بر تو  هجه ل  زیرا که  از اینها هستی  تو هم البته«:  را گفتند ، پطرس  آمده  بودند پیش  ایستاده که
و » . مشناس  را نمی  شخص این «  نمود که  خوردن  و قسم  کردن  آغاز لعن پس74 »!ایدنم  می داللت

 از  قبل«:  بود  گفته  یاد آورد که  را به  عیسی  سخن  پطرس آنگاه75 . زد  بانگ  خروس در ساعت
  .  زار زار بگریست  رفته  بیرون پس» . کرد  مرا انکار خواهی  مرتبه ، سه  خروس  زدن بانگ

  

  ا کردند که شور  بر عیسی  قوم مشایخ  و  کهنه  رؤسای  شد، همه  صبح و چون27    

  . نمودند  تسلیم  والی  پیالطس س پنطیو ، بردند و به  او را بند نهاده پس2.  سازند او را هالک
   پاره ، سی  شده  بر او فتوا دادند، پشیمان  او دید که  کننده  یهودا تسلیم ، چون  هنگام در آن3  

» .  نمودم  را تسلیم گناهی  بی  خون  که  کردم گناه«:  گفت4،   رد کرده  و مشایخ  کهنه ؤسای ر  را به نقره
   خود را خفه  شد و رفته ، روانه  انداخته  را در هیکل  نقره  آن پس5 »! ، خود دانی ما را چه«: تندگف

 زیـرا  جایز نیست  المـال  در بیت  این انداختن«: فتنـد، گ  را برداشته  نقـره  کهنه اما روسـای6 .نمـود
 . غرباء خریدند  مقبره ر را بجهتگ  کوزه ، مزرعه  مبلغ  آن ، به  شـورا نمـوده پس7 ». خونبهـا است

   ارمیـای  زبـان  به  که  سخنی آنگاه9.   مشهـور است ـاللدم تا امروز بحق  مزرعه ، آن  جهت از آن8
   کـرده  قیمـت  آن  را برداشتنـد، بهـای  نقـره  پاره سـی «  کـه  گشت  بـود تمـام  شـده  گفتـه نبی

گـر   کوزه  مزرعه و آنها را بجهت10 . گذاردند  بـر او قیمت اسرائیـل  از بنـی  بعضـی  که ای شـده
  ».  گفــت  مــن  خداونـد بـه دادنـد، چنانکـه

 یهود  آیا تو پادشاه«:  ، گفت  از او پرسیده  والی پس.  بود ستاده ای  در حضور والی اما عیسی11  
کردند،   می  از او شکایت  و مشایخ  کهنه  رؤسای و چون12 »! گویی تو می«:   بدو گفت  عیسی»؟ هستی
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 »دهنـد؟  می  چقدر بر تو شهادت یشنو نمی«:   را گفت  وی  پیالطس پس13 .داد  نمی  جواب هیچ
  . شـد  بسیـار متعجب  والـی  که ، بقسمـی  نگفت  هـم  سخـن ، یک  وی اباما در جـو14

   جماعت تند، برایخواس  را می ، هر که  زندانی  یک  بود که  این  والی ، رسم و در هر عیدی15  
 شدند،   جمع  مردم  چون پس17 .  داشت  مشهور، برابا نام ندانی، ز  وقت و در آن16. کرد آزاد می
   مسیح  مشهور به ا یا عیسی؟ براب  شما آزاد کنم خواهید برای  را می که«:   را گفت  ایشان پیالطس

  . بودند  کرده  او را از حسد تسلیم  دانست زیرا که18 »را؟
   تو را کاری  مرد عادل با این«:  ، گفت  نزد او فرستاده  بود، زنش  بر مسند نشسته چون19  

  ».  بسیار بردم  او زحمت  درباره خواب امروز در  نباشد، زیرا که
 را  بخواهند و عیسی برابا را   نمودند که  ترغیب  را بر این ، قوم  و مشایخ  کهنه اما رؤسای20  
خواهید   دو نفر را می  از این  یک کدام«:  ، گفت  شده  متوجه  بدیشان  والی پس21 . سازند هالک
   مسیح  مشهور به  با عیسی پس«:   گفت  بدیشان پیالطس22» .ابرابا ر«: گفتند» ؟  شما رها کنم بجهت

 بیشتر  ایشان» ؟  است  کرده  بدی چرا؟ چه«:   گفت والی23 »! شود مصلوب«: جمیعا گفتند» ؟ م کن چه
   زیاده  آشوب  ندارد بلکه  ثمری  دید که  پیالطس چون24 »! شود مصلوب«: ، گفتند ریاد زدهف

   شخص  این  از خون  هستم  بری من«:   گفت  خود را شسته  دست  مردم ، پیش ه طلبید گردد، آب می
ابا را  بر آنگاه26» ! ما باد  او بر ما و فرزندان خون«:  گفتند  در جواب  قوم تمام25 ».شما ببینید.  عادل
  . کنند ، سپرد تا او را مصلوب ده ز  را تازیانه  آزاد کرد و عیسی  ایشان برای

 . آوردند  فراهم  را گرد وی  فوج ، تمامی  برده  دیوانخانه  را به ، عیسی  والی  سپاهیان اهآنگ27  
 گذاردند و  ، بر سرش  از خار بافته و تاجی29 بدو پوشانیدند،   قرمزی ، لباس  ساخته و او را عریان28
   پادشاه  ای سالم«: ندفتگ  او را می ، استهزاکنان  زانو زده  وی  او دادند و پیش  راست  بدست نی

 او را استهزا  و بعد از آنکه31 .دزدن  می  بر سرش  را گرفته ، نی  افکنده  بر وی  دهان و آب30 »!یهود
   نمودن  مصلوب هت را پوشانیدند و او را بج  خودش ، جامه  کنده  را از وی  لباس  بودند، آن کرده
  . بردند بیرون

   صلیب  بردن  بجهت، او را  را یافته  نام  شمعون  قیروانی شخصیرفتند،   می  بیرون و چون32  
  سرکه34 بود رسیدند، '  سر مسمی  کاسه ی جلْجتا یعن  به  که  موضعی  به و چون33 .مجبور کردند

  . بنوشد  که  چشید، نخواست ا چونام.  بدو دادند  نوشیدن  مر بجهت  به ممزوج
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   به  انداختند تا آنچه  نمودند و بر آنها قرعه  او را تقسیم ، رخت  نموده  او را مصلوب پس35  
   قرعه  من و بر لباس کردند   خود تقسیم  مرا در میان رخت «  شود که  بود تمام  شده  گفته  نبی زبان

 آویختند   سرش ، باالی  او را نوشته و تقصیر نامه37.  او نشستند  نگاهبانی و در آنجا به36 ».انداختند
 با  ر چپش ب  و دیگری  راست  بر دست  دو دزد یکی آنگاه38» ! یهود ، پادشاه  عیسی  است این « هک

   که  کسی ای«: گفتند می40، کفر گویان   خود را جنبانیده  سرهای و راهگذران39 . شدند  مصلوب وی
، از   خدا هستیر پسراگ.   ده ، خود را نجات سازی  را می  روز آن  و در سه کنی  می  را خراب هیکل
  دیگران«42 :گفتند  می  استهزاکنان مشایخ و   با کاتبان  کهنه  نیز رؤسای همچنین41 »! فرود بیا صلیب

 فرود آید تا   از صلیب ، اکنون  است  اسرائیل اگر پادشاه. تواند خود را برهاند  داد، اما نمی را نجات
 پسر   دارد زیرا گفت  دهد، اگر بدو رغبت  او را نجات کنون نمود، ا بر خدا توکل43 !  آوریم بدو ایمان
  .دادند  می  بودند، او را دشنام  مصلوب  با وی  دو دزد نیز که  آن و همچنین44 »! خدا هستم

   ساعت  به و نزدیک46 .  را فرو گرفت  زمین  تمام ریکی، تا  نهم  تا ساعت  ششم و از ساعت45  
   مرا چرا ترک  الهی  الهی یعنی» .  لما سبقتنی  ایلی ایلی«:   گفت د صدا زده آواز بلن  به ، عیسی نهم

  در ساعت48 .خواند  را می  او الیاس فتند که را شنیدند، گ  این  چون  از حاضرین اما بعضی47.  کردی
 و نزد او  گذارد ، بر سر نی  کرده  را پر از سرکه  و آن  را گرفت ، اسفنجی  دویده  میان  از آن یکی

  عیسی50 ».آید او را برهاند  می  الیاس آیا  که بگذار تا ببینیم«:  گفتند و دیگران49 . تا بنوشد داشت
 شد و   از سر تا پا دو پاره  هیکل  پرده  ناگاه که51 . نمود  را تسلیم ، روح  زده یحه آواز بلند ص باز به
   که  مقدسین  از بدنهای  شد و بسیاری  گشادهو قبرها52  گردید،  و سنگها شکافته  متزلزل زمین

 رفتند و بر   شهر مقدس ، به ، از قبور برآمده  وی و بعد از برخاستن53 ، بودند برخاستند آرامیده
  . ظاهر شدند بسیاری
 را دیدند،   وقایع  و این  زلزله کردند، چون  می  را نگاهبانی  عیسی  که  و رفقایش اما یوزباشی54  

 از   که  بسیاری و در آنجا زنان55 ». پسر خدا بود  شخص  این الواقع فی«: ، گفتند  شده  ترسان یتنها بی
،   جمله  از آن که56 کردند، می   کنند، از دور نظاره  بودند تا او را خدمت  آمده  عیسی  در عقب جلیل
  .  زبدی  و یوشاء و مادر پسران  مادر یعقوب  بود و مریم دلیه مج مریم

 نیز از  او  که  نام ، یوسف  رامه  دولتمند از اهل  عصر رسید، شخصی  وقت اما چون57  
   فرمان الطس پی آنگاه.   را خواست ، جسد عیسی  رفته و نزد پیالطس58  بود آمد،  عیسی شاگردان
 نو  ا در قبریاو ر60 ،  پیچیده  را در کتان پاک ، آن  جسد را برداشته  یوسف پس59 . شود  داده داد که
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  و مریم61 . ، برفت  غلطانیده  بر سر آن رگ بز  بود، گذارد و سنگی  تراشیده  خود از سنگ برای  که
  . بودند  قبر نشسته  دیگر در آنجا، در مقابل  و مریم دلیهمج

   جمع  نزد پیالطس  و فریسیان  کهنه  بود، رؤسای  بعد از روز تهیه  روز که  آن و در فردای62  
 روز  بعد از سه":   بود گفت  زنده  که  وقتی کننده  گمراه  آن  که  آقا ما را یاد است ای«: گفتند63،  شده
، او را   آمده  در شب  کنند مبادا شاگردانش  روز نگاهبانی  بفرما قبر را تا سه پس64 ". خیزم برمی

» . بدتر شود  آخر، از اول هی و گمرا  است  برخاسته  از مردگان  گویند که  مردم بدزدند و به
  پس66» . کنید  دانید، محافظت بروید چنانکه.  دارید شما کشیکچیان«:  فرمود  بدیشان پیالطس65

  . نمودند  محافظت را با کشیکچیان، قبر   ساخته  را مختوم رفتند و سنگ
  

  گر بجهت دی یم و مر  مجدلیه ، مریم  هفته  فجر، روز اول ، هنگام و بعد از سبت28    

   نزول  خداوند از آسمان  فرشته  شد از آنرو که  حادث  عظیم ای  زلزله  ناگاه که2 . قبر آمدند دیدن
   چون  و لباسش ق بر  او مثل و صورت3 .  بنشست ، بر آن ر قبر غلطانیده را از د ، آمد و سنگ کرده
   زنان  به اما فرشته5 . گردیدند  مرده مثل،   درآمده ه لرز  به  او کشیکچیان و از ترس4 . سفید بود برف

  ! مباشید شما ترسان«:  ، گفت  شده متوجه
   بود برخاسته  گفته  زیرا چنانکه در اینجا نیست6 .طلبید  را می  مصلوب  عیسای  که دانم می  
خبر دهید  را   شاگردانش  رفته  زودی و به7 کنید،   بود مالحظه  خداوند خفته  که بیایید جایی.  است
  اینک. واهید دیددر آنجا او را خ. رود  می  جلیل  از شما به  پیش اینک.   است  برخاسته  از مردگان که

  ». شما را گفتم
   او را اطالع  تا شاگردان، رفتند  شده  روانه  زودی  به  عظیم  و خوشی ، از قبر با ترس پس8  
:  ، گفت  برخورده  بدیشان  عیسی رفتند، ناگاه  او می  اخبار شاگردان  بجهت  که و در هنگامی9 .دهند

   عیسی آنگاه10 . کردند ، او را پرستش او چسبیده   قدمهای ، به  آمـده  پیش پس» ! بر شمـا باد سالم«
 در آنجا مرا خواهند   بروند که  جلیل  به  را بگوییـد که ، برادرانـم رفتـه! مترسید«:   گفت بدیشان

  ».دید
   همه را از  کهنه ، رؤسای  شهر شده  به  از کشیکچیان  بعضی رفتند، ناگاه  می  ایشان چونو 11  

،   داده  سپاهیان  بسیار به ، شورا نمودند و نقره  شده  جمع  با مشایخ ایشان12 . ساختند  مطلع  وقایع این
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و 14 . او را دزدیدند  بودیم  در خواب ما  که ، وقتی  آمده  شاگردانش  شبانگاه بگویید که«: گفتند13
  ایشان15 ».  سازیم  و شما را مطمئن دانیم شود، همانا ما او را برگر زد والی  گوش  سخن  این هرگاه
  .  یهود منتشر است امروز در میان تا   سخن  یافتند کردند و این  تعلیم ، چنانکه  را گرفته پول

 او  و چون17 . بود رفتند  داده  را نشان یشان ا  عیسـی  که ، بر کوهی  جلیل  به  رسول اما یازده16  
  ، بدیشـان  آمـده  پیـش  عیسـی پس18 . شـک کردند  بعضـی لیکـن. ودنـد نم را دیدنـد، پرستش

  ، همه  رفته پس19 .  است  شده  داده  من  به  زمین و بر  در آسمان  قدرت تمامی«:  ، گفت  کرده خطاب
 را  و ایشان20 . تعمید دهید القدس  و روح و ابن   اسم اب  را بـه سازیـد و ایشـانهـا را شاگـرد  امت

 تا   هـر روزه  مـن و اینک.  کنند  حفظ ام  کرده  شما حکم  به  را که  امـوری  همه  دهیـد که تعلیـم
 . آمیـن» . باشـم  شما می  همراه  عالم انقضای
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 Mark-  مرقس انجیل
   میالدی نوشته شده است70 تا 50ی اولیه نویسنده را مرقس می داند و حدودا سال کلیسا

  

  اینک«،   است  مکتوب  در اشعیا نبی چنانکه2.  پسر خدا  مسیح  عیسی  انجیل ابتدای1    

 در  ای  ندا کننده صدای3 . تو مهیا سازد  تو را پیش ا راه ت فرستم  تو می  روی  خود را پیش رسول
  ». نمایید  او را راست  خداوند را مهیا سازید و طرق  راه  که بیابان

   موعظه  تعمید توبه به   گناهان  آمرزش  ظاهر شد و بجهت  در بیابان  تعمید دهنده یحیی4  
   گناهان  شدند و به  بیرون  نزد وی  اورشلیم  سکنه  و جمیع  یهودیه  مرز و بوم و تمامی5 .نمود می

 شتر و کمربند   از پشم  را لباس و یحیی6 .یافتند  از او تعمید می ود اردن، در ر ده گردی خود معترف
بعد از  «  که گفت کرد و می  می و موعظه7 .  بری  و عسل  از ملخ  وی خوراکبود و   بر کمر می چرمی
 شما  من8 . ا باز کنم او ر  نعلین  دوال،  شده  خم  که  نیستم  آن  الیق آید که  می  تواناتر از من  کسی من

  ». تعمید خواهد داد القدس  روح  او شما را به لیکن.   تعمید دادم  آب را به
و 10.   تعمید یافت  از یحیی  در اردن  آمده  جلیل  از ناصره  عیسی  که  ایام  شد در آن و واقع9  
   نازل وی  بر  کبوترینند ما  را که  دید و روح  را شکافته  آسمان  برآمد، در ساعت  از آب چون
  ».  از تو خشنودم  که  هستی  من تو پسر حبیب «  در رسید که  از آسمان و آوازی11 .شود می

   روز در صحرا بود و شیطان  چهل و مدت13. برد  می  بیابان  را به  وی  روح درنگ  بی پس12  
  .نمودند  می تاری او را پرس برد و فرشتگان  بسر می کرد و با وحوش  می او را تجربه

،   کرده  خدا موعظه  ملکوت  بشارت ، به  آمده  جلیل  به ، عیسی  یحیی و بعد از گرفتاری14  
  ». بیاورید  ایمان  انجیل  کنید و به  توبه پس.   است  خدا نزدیک  شد و ملکوت  تمام وقت«:  گفت می15

 در   دامی  را دید که  اندریاس ادرش و بر شمعون ، گشت  می  جلیل  دریای  کناره  به و چون16  
 شما را صیاد  که آیید   من از عقب«:   را گفت  ایشان عیسی17 . صیاد بودند اندازند زیرا که میدریا 
 پیشتر  و از آنجا قدری19 . شدند  او روانه ، از پی گذارده خود را   دامهای تأمل بی18 ».  گردانم مردم
در 20 .کنند  می  خود را اصالح  دامهای  در کشتی  یوحنا را دید که ادرش و بر  زبدی  بن ، یعقوب رفته
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   وی ، از عقب  گذارده  در کشتی  را با مزدوران  پدر خود زبدی پس.  نمود  را دعوت  ایشان حال
  . شدند روانه

  دن دا  تعلیم ، به ه درآمد  کنیسه  به  در روز سبت تأمل  شدند، بی  وارد کفرناحوم و چون21  
  داد نه  می  تعلیـم  را مقتدرانه  ایشان  شدند، زیرا که  حیران  وی  از تعلیم  که  قسمی به22  کرد، شروع

  . ماننـد کاتبان
  ای«:  گفت24،   زده  صیحه ناگاه.  پلید داشت   روح  بود که  شخصی  ایشان و در کنیسه23  
،   کیستی شناسم ؟ تو را می  کردن ما آمدی هالک  ؟ آیا برای  کار است  ما را با تو چه  ناصری عیسی

   آن در ساعت26» !  شو و از او درآی خاموش«:  ت، گف  داده  نهیب  وی  به عیسی25 »! خدا  قدوس ای
 شدند،   متعجب و همه27 . آمد ، از او بیرون لند صدا زده آواز ب  نمود و به  او را مصروع  خبیث روح

 پلید را   ارواح  که  است  تازه  تعلیم  چه  و این  چیست این«: ، گفتند  کرده ل از همدیگر سؤا  که بحدی
  شهرت   جلیل  مرز و بوم  او فورا در تمامی و اسم28» نمایند؟  می کند و اطاعتش  امر می نیز با قدرت

  . یافت
و 30 . درآمدند اس و اندری  شمعون انه خ  و یوحنا به ، فورا با یعقوب  آمده  بیرون و از کنیسه29  
   نزدیک پس31 . او خبر دادند  را از حالت  وی در ساعت.  بود ، خوابیده  کرده  تب  شمعون مادر زن

   ایشان  خدمتگزاری  شد و به  از او زایل  تب  وقت  همان  که ، برخیزانیدش  او را گرفته ، دست شده
  .  گشت مشغول
  و تمام33 . او آوردند  را پیش  و مجانین ن مریضا میع شد، ج  مغرب  به  آفتاب  چون شامگاه32  

 مبتال بودند، شفا داد و   امراض  انواع  به  را که و بسا کسانی34 . نمودند  ازدحام شهر بر در خانه
  . او را شناختند  زنند زیرا که  دیوها حرف ، نگذارد که  کرده  بیرون  بسیاری دیوهای
 دعا  ، در آنجا به ده رسیـ ای  ویرانـه  و به  رفت ، بیرون خاسته بر  از صبح  قبل بامدادان35  
 تو را  همه«: ، گفتند او را دریافتند چون37.  او شتافتند  در پـی  و رفقایش و شمعون36 . شد مشغول

  ، زیرا که  کنم  تا در آنها نیز موعظه  برویم  مجـاور هم  دهات به«:   گفت بدیشان38 ».طلبند می
نمود و دیوها را   می  وعظ  ایشان  در کنایس  جلیل  در تمام پس39 ».  آمدم  کار بیرون این  بجهت
  .کرد  می اخراج

 مرا  توانی ، می هیاگر بخوا«:  ، بدو گفت ، استدعا کرد و زانو زده  آمده  وی  پیش و ابرصی40  
.  خواهم می«:  ، گفت ه نمود لمس خود را دراز کرد و او را  ، دست  نموده  ترحم عیسی41 »! طاهر سازی
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 کرد و  قدغنو او را 43 .  گشت ، پاک  شده  از او زایل صالفور بر ، فی  گفت  سخن و چون42 »!طاهر شو
   بنما و آنچه  کاهن  خود را به  رفته ، بلکه  را خبر مده زنهار کسی«:  گفت44 ،  فرموده فورا مرخص

  ، به  رفته  او بیرون لیکن45 ». بشود  شهادتی  ایشان  تا برای ان تطهیر خود بگذر ، بجهت  فرموده موسی
   آشکارا به  او نتوانست  بعد از آن  که  کرد، بقسمی  امر شروع  این  دادن  و شهرت  نمودن موعظه

  .آمدند  می  نزد وی  اطراف ز همه ا برد و مردم  بسر می  بیرون های  در ویرانه شهر درآید بلکه
  

،   است  در خانه  که  یافت  شهرت ، چون  شده ، باز وارد کفرناحوم  از چندیو بعد2    
 را   کالم  ایشان  و برای  نداشت  در نیز گنجایش  بیرون  که  نمودند بقسمی  ازدحام  جمعی درنگ بی2

و 4. ند، آورد  چهار نفر برداشته  دست  را به  مفلوجی  آمده  نزد وی  بعضی  ناگاه که3 .کرد  می بیان
 را  ، تختی  و شکافته  او بود باز کرده  را که  جایی  نتوانستند نزد او برسند، طاق  جمعیت سبب  به چون
:   را گفت  را دید، مفلوج  ایشان  ایمان  چون عیسی5.  زیر هشتند  بود، به  خوابیده  بر آن  مفلوج که
  ». شد و آمرزیده ت  فرزند، گناهان ای«

  چرا این « که7  خود تفکر نمودند  بودند، در دل  در آنجا نشسته  که  کاتبان از  بعضی لیکن6  
  در ساعت8 » را بیامرزد؟  بتواند گناهان که   واحد، کیست گوید؟ غیر از خدای  کفر می  چنین شخص
   این از بهر چه«:   گفت کنند، بدیشان  فکر می  با خود چنین  که  نموده  خود ادراک  در روح عیسی
   تو آمرزیده  گناهان  را گفتن ؟ مفلوج تر است  سهل کدام9 دهید؟  می خاطر خود راه  را به تخیاال

   را استطاعت  پسر انسان  تا بدانید که لیکن10؟   بخرام و بستر خود را برداشته برخیز  شد؟ یا گفتن
 برخیز و بستر خود را  یمگو تو را می«11 :  را گفت مفلوج»  ست ه  زمین  بر روی  گناهان آمرزیدن
   روانه  همه  روی ، پیش  بستر خود را برداشته تأمل  و بی او برخاست12» ! خود برو  خانه ، به برداشته

  »!  بودیم  امر هرگز ندیده  این مثل«: ، گفتند ، خدا را تمجید نموده  شده  حیران  همه  که شد بطوری
و 14. داد  می  را تعلیم دند و ایشان نزد او آم  گروه  آن  و تمام  دریا رفت  کناره و باز به13  
  پس» ! بیا  من از عقب«:  بدو گفت.  دید  نشسته  را بر باجگاه  حلفی  ابن  الوی رفت  می  که هنگامی
 و   از باجگیران  بود، بسیاری  نشسته  وی  او در خانه  که و وقتی15 .  شتافت  وی ، در عقب برخاسته
   کاتبان و چون16 .کردند  او می یار بودند و پیروی نشستند زیرا بس  و شاگردانش  با عیسی گناهکاران
چرا با «:  او گفتند  شاگردان به خورد،  می  و گناهکاران  با باجگیران  او را دیدند که و فریسیان
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:   گفت ن را شنید، بدیشا  این  چون عیسی17 »نماید؟  می  و شرب  اکل اهکاران و گن باجگیران
 را   تا گناهکاران  را بلکه  تا عادالن  نیامدم و من.   مریضان  ندارند بلکه  طبیب  به  احتیاج تندرستان«
  ».  کنم  دعوت  توبه به

   که  است چون«: ، بدو گفتند  آمده پس. داشتند  می  روزه  و فریسیان  یحیی و شاگردان18  
:   گفت  بدیشان عیسی19 »دارند؟  نمی  تو روزه و شاگردانرند دا  می  روزه  و فریسیان  یحیی شاگردان

   که  بدارند؟ زمانی  روزه  است  داماد با ایشان  که  مادامی  عروسی  خانه  پسران  است آیا ممکن«
.  شود  گرفته  داماد از ایشان آید که  می  ایامی لیکن20 . دارند روزهتوانند  داماد را با خود دارند، نمی

کند،   نمی  نو وصله  از پارچه ای ، پاره  کهنه  بر جامه  کس و هیچ21 .  خواهند داشت  روزه  ایام آنر د
 نو را در   شراب و کسی22. شود  بدتر می گردد و دریدگی می جدا   کهنه  نو از آن  وصله واال آن
  ، مشکها تلف  ریخته  نو مشکها را بدرد و شراب  شراب  آن ریزد وگرنه  نمی  کهنه مشکهای

  ».  نو باید ریخت  نو را در مشکهای  شراب بلکه. گردد می
   که  هنگامی  و شاگردانش گذشت ها می مزرعه   از میان  روز سبتی  افتـاد که و چنـان23  

   چـرا در روز سبت اینک«:  بـدو گفتنـد فریسیان24.  کردنـد هـا شروع  خوشه  چیـدن رفتنـد، به می
 داود  ایـد کـه مگـر هرگـز نخوانده«:   گفت او بدیشـان25» ؟  روا نیست باشند که  می  عملی مرتکب

   به  کهنـه یاتار رئیـس اب  در ایـام چگونه26  بودنـد؟  و گرسنـه  محتاج فقایش او و ر  کرد چون چه
   رفقای  و به تا نیس رو  کاهنان  جز به  آن  خوردن  را خـورد که  تقْدمـه ، نـان  خـدا درآمـده خانـه

 .  سبت  برای  انسان  مقرر شد نه  انسان  بجهت سبـت«:   گفت و بدیشـان27 »خـود نیـز داد؟
  ».  نیز هست  سبت  مالک سر انسان پ بنابراین28
  

 بودند   وی و مراقب2 . بود  خشکـی ، در آنجا مرد دست  درآمده  کنیسه و باز به3    

:   گفت خشـک   مـرد دسـت  بـدان پس3.  او گردند شفـا دهد تا مدعی   شایـد او را در سبت که
 یا   کردن ؟ نیکویی  جایز است  کدام آیا در روز سبت«:   گفت و بدیشـان4 »!  بایست در میـان«

 خـود را بر   چشمان پس5 . ماندند  خاموش ایشان» ؟  کردن  یا هالک  دادن  را نجات ؟ جان بدی
  دسـت«:   مرد گفت  آن  بود، به  محزون  ایشـان  از سنگدلـی ، زیـرا که  گردانیـده  با غضـب ایشـان
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، با   رفتـه  بیرون  فریسیان در ساعت6.   گشت  صحیح ، دستش  دراز کرده پس» ! خـود را دراز کن
  . کنند  چطور او را هالک  او شـورا نمودند که  درباره هیرودیان

 شدند،   او روانه  عقب  به لیل بسیار از ج  دریا آمد و گروهی سوی  به  با شاگردانش و عیسی7  
 کثیر،   نیز جمعی  صور و صیدون  و از حوالی  اردن  طرف  و آن  و ادومیه  و از اورشلیم و از یهودیه8

،   جمعیت سبب  به  خود فرمود تا زورقی  شاگردان و به9 . آمدند  او را شنیدند، نزد وی ل اعما چون
 هر   که داد، بقسمی  می  را صحت  بسیاری زیرا که10 ننمایند،   ازدحام  دارند تا بر وی  او نگاه تبجه
 او را دیدنـد،   پلید چون و ارواح11 . نماید آورد تا او را لمس  می م بود بر او هجو  دردی  صاحب که

   را به و ایشان12 ». ر خدا هستیتـو پسـ « فتنـد کهگ  می  در افتادنـد و فریادکنـان  روی  او به پیـش
  . ندهنـد  او را شهـرت تأکیـد بسیـار فرمـود که

.  نزد او آمدند  نزد خود طلبید و ایشان  به  را خواست ، هر که  برآمده  بر فراز کوهی پس13  
و 15  بفرستد،  نمودن  وعظ  را بجهت ن او باشند و تا ایشا  نفر را مقرر فرمود تا همراه و دوازده14

   نام  را پطرس شمعونو 16 . کنند فا دهند و دیوها را بیرون را ش  مریضان  باشد که  را قدرت ایشان
   رعد نام  پسـران  یعنـی هر دو را بوانرجس ؛ این  و یوحنا برادر یعقوب  پسر زبدی و یعقوب17 .نهاد

،   قانوی  و شمعون  و تدی  حلفی  بن  و توما و یعقوب برتولما و متی  و  و فیلپـس و اندریـاس18 .گذارد
  . کرد  او را تسلیم  که  اسخریوطی و یهودای19

   خوردن ن نا  فرصت  ایشان  که  آمدند بطوری  فراهم  درآمدند، باز جمعی  خانه  به و چون20  
  شدهخود  ند زیرا گفتند بی آمدند تا او را بردار  شنیدند، بیرون  او چون و خویشان21 . نکردند هم

 دیوها،   رئیس  یاری  دارد و به لزبول بع  بودند، گفتند که  آمده شلیم از اور  که و کاتبانی22 . است
د توان چطور می«:   گفت ، بدیشان ، مثلها زده  طلبیده  را پیش  ایشان پس23 .کند  می دیوها را اخراج

 نتواند   مملکت آن شود،  منقسم خود   بر خالف و اگر مملکتی24  کند؟  را بیرون ، شیطان شیطان
   داشته تواند استقامت نمی   خانه  شد، آن  منقسم  ضد خویش  به ای  خانه و هرگاه25 .پایدار بماند

   هالک  ماند بلکه قائمتواند   شود، او نمی  نماید و منقسم  خود مقاومت  با نفس و اگر شیطان26 .باشد
   نماید، جز آنکه  او را غارت ، اسباب  مرد زورآور درآمده  خانه تواند به  نمی  کس و هیچ27 .گردد می
   همه  که گویم  شما می  به هرآینه28 .کند  می  او را تاراج  خانه  آن زورآور را ببندد و بعد از  آن اول

  دسالق  روح  به  هر که لیکن29  باشند،  گفته  کفر که  و هر قسمشود  می  آمرزیده آدم  از بنی گناهان
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  گفتند روحی  می زیرا که30 ». بود  جاودانی  مستحق عذاب لکه نشود ب  ابد آمرزیده کفر گوید، تا به
  .پلید دارد

  آنگاه32.  کنند ، فرستادند تا او را طلب  ایستاده  و مادر او آمدند و بیرون  برادران پس31  
» .طلبند  تو را می  بیرون و برادرانت   مادرت اینک«:  گفتند  وی  بودند و به  گرد او نشسته جماعت

   گرد وی  که  بر آنانی پس34 » کیانند؟  و برادرانم  مادر من کیست«:   گفت  ایشان در جواب33
   خدا را بجا آرد همان  اراده زیرا هر که35 ، اینانند مادر و برادرانم«:  فت، گ  بودند، نظر افکنده نشسته

  ». باشد برادر و خواهر و مادر من
  

 شدند   کثیر نزد او جمع  کرد و جمعی  شروع  دادن  تعلیم  دریا به  کناره و باز به4    

دریا حاضر    بر ساحل  جماعت  آن  و تمامی ، بر دریا قرار گرفت  سوار شده  کشتی  به  که بطوری
  گوش«3 : گفت   خود بدیشان  و در تعلیم آموخت  بسیار می  مثلها چیزهای  را به  ایشان پس2 .بودند
   ریخته  بر راه  قدریپاشید،  می  تخم و چون4 .  رفت  بیرون  پاشی  تخم  بجهت  برزگری اینک! گیرید
 بسیار   خاک  که  شد، در جایی  پاشیده  بر سنگالخ ای و پاره5 . را برچیدند آنها  هوا آمده ، مرغان شده
از  شد و   برآمد، سوخته  آفتاب و چون6یید،  رو  زودی  به  نداشت  عمق  زمین  که  چون پس. نبود

  فه را خ ، آن  شد و خارها نمو کرده  خارها ریخته  در میان و قدری7 . خشکید  نداشت  ریشه آنرو که
 رویید و نمو کرد و   پیدا نمود که  نیکو افتاد و حاصل  در زمین و مابقی8 . نیاورد  ثمری نمود که

  »! شنوا دارد، بشنود  گوش هر که«:   گفت پس9 ». صد  و بعضی شصت   و بعضی  سی بارآورد، بعضی
   ایشان به11 .از او پرسیدند را   مثل  این  شرح  دوازده  او با آن  شد، رفقای  خلوت  به و چون10  
 مثلها   چیز به نند، همه بیرو  که  آنانی ، اما به  خدا عطا شده  سر ملکوت  شما دانستن به«:  گفت
   کرده  بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت  بنگرند و نبینند و شنوا شده  شده تا نگران12 ،شود می

  ». شود  آمرزیده  ایشان گناهان
  سایر مثلها را خواهید فهمید؟ نه چگو اید؟ پس  را نفهمیده  مثل آیا این«:   گفت و بدیشان13  

 شنیدند  شود؛ و چون  می  کاشته  کالم  که ، جایی  راه  کناره و اینانند به15 .کارد  را می برزگر کالم14
،   در سنگالخ  شده و ایضا کاشته16 .رباید  را می  ایشان  در قلوب ه شد  کاشته  کالم  آمده فورا شیطان

  ای  ریشه و لکن17  کنند،  قبول  خوشی  را به  آن ل را بشنوند، در حا  کالم  چون باشند که  می کسانی
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   دهد در ساعت ی رو  کالم سبب  به  یا زحمتی ای  صدمه باشند؛ و چون  می  فانی  بلکهدر خود ندارند
  های اندیشه19  را شنوند،  کالم  چون باشند که  می  در خارها آنانی  شده و کاشته18 .خورند  می لغزش
. گردد مر میث کند و بی  می  خفه را ، کالم  شده  دیگر داخل  چیزهای  و هوس  و غرور دولت دنیوی

آورند،  پذیرند و ثمر می  را می  را شنوند آن  کالم  چون  نیکو آنانند که  در زمین  شده و کاشته20
  ». صد  و بعضی شصت   و بعضی  سی بعضی

   بر چراغدان  و نه  یا تختی ای آورند تا زیر پیمانه  را می آیا چراغ«:   گفت  بدیشان پس21  
 ظهور  مگر تا به نشود،   چیز مخفی  آشکارا نگردد و هیچ  که  نیست پنهان   چیزی زیرا که22گذارند؟ 

شنوید، زیرا   می  چه با حذر باشید که«:   گفت و بدیشان24 ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که23 .آید
 خواهد  شنوید افزون  می که شما   از برای  شود، بلکه  شما پیموده  کنید به  وزن  که  هر میزانی به

  ». خواهد شد  نیز دارد گرفته  ندارد آنچه  شود و از هر که  دارد بدو داده زیرا هر که25 . گشت
 و  و شب27  بیفشاند،  بر زمین  تخم  که است   خدا مانند کسی  ملکوت همچنین«:  و گفت26  

 خود ثمر   ذات  به  زمین زیرا که28 .؟ او نداند چگونه. ید و نمو کند برو روز بخوابد و برخیزد و تخم
 را   ثمر رسید، فورا داس و چون29 .  در خوشه  کامل  دانه  از آن س، پ ، بعد خوشه  علف آورد، اول می

  ».  است  حصاد رسیده  وقت برد زیرا که بکار می
   دانه مثل31 ؟  بزنیم  مثل  چه  آن  و برای م کنی  خدا را تشبیه  چیز ملکوت  چه به«:  و گفت30  
   چون لیکن32.  باشد  زمینی  تخمهای کوچکترین کارند،   را بر زمین  آن  که  وقتی  که ست ا خردلی
  آورد، چنانکه  می  بزرگ های گردد و شاخه  می  بقـول رویـد و بزرگتـر از جمیـع  شـد، می کاشتـه
   که ـد اینها بقـدری بسیـار مانن  مثلهای و به33 ». گیرنـد توانند آشیانـه  می اش  هوا زیر سایه مرغان

   سخنی  بدیشـان  مثـل و بـدون34 فرمـود،  می  بیـان  را بدیشـان  داشتند، کـالم  شنیـدن استطاعـت
  .نمـود  می  خــود شـرح  شاگـردان  را بــرای  معانـی ، تمام  در خلوت لیکن.  نگفت

   آن  چون پس36 ». ر عبور کنیم دیگ  کناره به«:   گفت ، بدیشان  شام  روز وقت و در همان35  
 او   دیگر نیز همراه  بود برداشتند و چند زورق  در کشتی  که  دادند، او را همانطوری  را رخصت گروه
.  گشت  برمی  که خورد بقسمی  می  بر کشتی  از باد پدیـد آمد و امواج  عظیم  طوفانـی  ناگاه که37. بود

  ا باکی استاد، آیا تو ر ای«:  گفتند  او را بیدار کرده پس.  بود ته خف  بر بالشی و او در مؤخر کشتی38
 شو و  ساکن«:   دریا گفت  داد و به ، باد را نهیب  او برخاسته در ساعت39 »؟  شویم  هالک  که نیست

   چنین از بهر چه«:   را گفت و ایشان40 . پدید آمد  کامل ، آرامی  شده ن باد ساک که» !  باش خاموش
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  این«:  یکدیگر گفتند ، به  شده  ترسان نهایت  بی پس41»  ندارید؟  ایمان  که  است رسانید و چونت
  »کنند؟  می  او را اطاعت  باد و دریا هم  که کیست

  

   بیرون  از کشتی و چون2 . آمدند  جدریان  سرزمین ا تا به دری  کناره  آن  به پس5    

   در قبور ساکن که3 .، بدو برخورد  شده ز قبور بیرون ا د داشت پلی  روحی  که الفور شخصی آمد، فی
ها و   کنده  بارها او را به زیرا که4  او را بند نماید، توانست  نمی  زنجیرها هم  به کس بود و هیچ می

   او را رام توانست  نمی  بود و احدی ها را شکسته  و کنده  بودند و زنجیرها را گسیخته زنجیرها بسته
 . ساخت  می  سنگها مجروح د را بهزد و خو  وروز در کوهها و قبرها فریاد می  شب و پیوسته5 اید،نم
:  ، گفت  زده  آواز بلند صیحه و به7 کرد،  ، او را سجده  آمده  دوان  را از دور دید، دوان  عیسی چون6
   مرا معذب  که دهم  می  قسم خدا ؟ تو را به  کار است ، مرا با تو چه'  تعالی ، پسر خدای  عیسی ای«

 تو  اسم«:  از او پرسید پس9» ! بیا  بیرون  شخص  پلید از این  روح ای«:  بود زیرا بدو گفته8 ». نسازی
   بسیار نمود که  بدو التماس پس10 ».  بسیاریم  زیرا که  است لجئون   من نام«:   گفت  وی به» ؟ چیست
و 12 .چرید  می  گراز بسیاری هها، گله کو  آن و در حوالی11 .کند ن  بیرون  سرزمین  را از آن ایشان
فورا 13 ».  شویم  تا در آنها داخل بفرست گرازها  ما را به«: ، گفتند  نموده  خواهش  دیوها از وی همه

ز  ا  گله  گشتند و آن  داخل  گرازان ، به  شده  بیرون  خبیث  ارواح  آن پس.  داد  را اجازت  ایشان عیسی
،   فرار کرده بانان و خوک14 . شدند  خفه  در آب زار بودند که بدو ه  و قریب  دریا جست  به بلندی

 نزد  و چون15 . شتافتند  ماجرا بیرون  آن دیدن   بجهت دادند و مردم ها خبر می در شهر و مزرعه
   گشته  و عاقل  پوشیده باس و ل نشسته   بود دیدند که  داشته  لجئون  را که  دیوانه ، آن  رسیده عیسی
  پس17 . بازگفتند  را بدیشان  و گرازان  دیوانه  بودند، سرگذشت  دیده  که و آنانی16 .، بترسیدند است
   دیوانه  سوار شد، آنکه  کشتی  به و چون18.  شود  روانه  از حدود ایشان  نمودند که  التماس  به شروع

   خانه به«:   بدو گفت  نداد بلکه  را اجازت  وی اما عیسی19 .باشد   با وی  استدعا نمود که یبود از و
   تو رحم  به گونه و چ  است  خداوند با تو کرده  از آنچه  را خبر ده  خود برو و ایشان نزد خویشان

 آغاز   کردن ، موعظه  کرده  با وی  عیسی  آنچه  به ، در دیکاپولس  شده  روانه پس20 ».  است نموده
  . شدند  متعجب  مردم  همه  کهنمود
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 گشتند و بر  مع ج  بسیار بر وی  عبور نمود، مردم ، در کشتی  آنطرف  باز به  عیسی و چون21  
  پایهایش او را بدید بر   آمد و چون  نام ، یایرس  کنیسه  از رؤسای  یکی  ناگاه که22 . دریا بود کناره
گذار   بیا و بر او دست.   آخر رسیده  به  من  دخترک نفس«:  ، گفت  بسیار نموده بدو التماس23 ، افتاده

   ازدحام ، بر وی  او افتاده  نیز از پی  بسیاری ، خلق  شده  با او روانه پس24 ». کند ، زیست تا شفا یافته
 بسیار از  و زحمت26 بود،  مبتال می  استحاضه  به سال   دوازده  مدت  که  زنی آنگاه25. نمودند می
 خبر  چون27 شد،  بدتر می  بلکه  نیافت ای ده، فای  نموده  صرف  داشت  و آنچه  متعدد دیده ایاطب

اگر «:  بود زیرا گفته28  نمود،  او را لمس ، ردای  آمده  وی  از عقب  گروه  آن  را بشنید، میان عیسی
 خود  ، در تن  شده او خشک   خون  چشمه در ساعت29» .  شفا یابم ، هرآینه  کنم  لمس  را هم  وی لباس

  .  است  یافته  بال صحت  از آن فهمید که
   روی  جماعت  در آن پس.   از او صادر گشته  قوتی  که  از خود دانست الفور عیسی فی30  

   مردم  که بینی می«:  بدو گفتند شاگردانش31»  نمود؟  مرا لمس  لباس  که کیست«:  ، گفت برگردانیده
 خود   اطراف  به پس32 »! نمود؟  مرا لمس  که  کیست وییگ و می! نمایند می  بر تو ازدحام

،   شده  واقع  چه  وی  به  که  دانست  چون  زن آن33 .، ببیند  کار کرده  این  را که  زن  تا آن نگریست می
 را  او وی34.   گفت باز  وی  به  را بالتمام امر ، حقیقت  در افتاده  روی  آمد و نزد او به  و لرزان ترسان
  ».  رستگار باش  خویش  برو و از بالی  سالمتی به.   است  تو را شفا داده  دختر، ایمانت ای«:  گفت

؛   شده  فوت دخترت«: ، گفتند  آمده  کنیسه  رئیس  از خانه  بعضی  که گفت  می او هنوز سخن35  
   بودند شنید، در ساعت  گفته  را که سخنی   چون عیسی36» ؟ دهی  می  استاد را زحمت  چه دیگر برای

،   و یوحنا برادر یعقوب  و یعقوب و جز پطرس37 »! آور و بس   ایمان مترس«:   گفت  کنیسه  رئیس به
   رسیدند، جمعی  کنیسه  رئیس  خانه  به  چون پس38 . او بیایند  از عقب  نداد که زت را اجا  کس هیچ

چرا غوغا و «:   گفت ، بدیشان  شده  داخل پس39 .نمودند  بسیار می  و نوحه  گریه  دید که شوریده
 را   او همه لیکن.  کردند  سخریه  بر وی ایشان40» .  است  در خواب  بلکه ر نمردهکنید؟ دخت  می گریه
   بود، داخل  دختر خوابیده ه ک  جایی ، به  برداشته  خویش ، پدر و مادر دختر را با رفیقان  کرده بیرون
 دختر،  یا«:   است  این  آن  معنی که» . طلیتا قومی«:   گفت  وی ، به  دختر را گرفته  دست پس41 .شد

  ایشان.  بود  ساله  دوازده ، خرامید زیرا که  دختر برخاسته در ساعت42 ». برخیز گویم تو را می
و » . نشود  امر مطلع  از این کسی«:  تأکید بسیار فرمود  را به  ایشان پس43.  شدند  متعجب نهایت بی

  . بدو دهند  تا خوراکی گفت
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 . او آمدند  از عقب د و شاگردانش آم  خویش  وطن ، به  شده  از آنجا روانه پس6    
   شده  شنیدند، حیران  چون  آغاز نمود و بسیاری  دادن  تعلیم  رسید، در کنیسه  روز سبت چون2

   که  است  او عطا شده  به  که  است  حکمت  چه  و این  رسیده چیزها  این  شخص از کجا بدین«: گفتند
 و   و برادر یعقوب  نجار پسر مریم  نیست مگر این3 گردد؟  او صادر می  از دست عجزات م چنین

  عیسی4 . خوردند و از او لغزش» باشند؟ ی او اینجا نزد ما نم ؟ و خواهران یوشا و یهودا و شمعون
و در 5.  خود  و در خانه  خویشان  خود و میان  نباشد جز در وطن حرمت  بی ینب«:   را گفت ایشان

 را شفا  ، ایشان  نهاده ریض خود را بر چند م  دستهای  نمود جز اینکه  نتوانست ای  معجزه آنجا هیچ
  .داد  همی ، تعلیم  گشته  حوالی  آن ، در دهات  شده  متعجب  ایشان ایمانی و از بی6 .داد

 را بر  ن و ایشا  جفت  جفت  ایشان  فرستادن  کرد به ، شروع  خوانده  را پیش  دوازده آن  پس7  
   چیز برندارید، نه ، هیچ جز عصا فقط «  فرمود که  را قدغن و ایشان8  داد،  پلید قدرت ارواح
  و بدیشان10» .پا کنید و دو قبا در بر نکنید در  ای  موزه بلکه9  در کمربند خود، پول   و نه دان توشه
 شما را  و هرجا که11 . کنید  بمانید تا از آنجا کوچ  شوید، در آن ای  خانه در هر جا داخل«:  گفت
 خود را بیفشانید   پایهای ، خاک  رفته  بیرون  مکان  نگیرند، از آن  شما گوش  سخن  نکنند و به قبول

 شهر   در روز جزا از آن  و غموره  سدوم لت حا گویم  شما می  به هرآینه.  گردد تا بر آنها شهادتی
  و بسیار دیوها را بیرون13  کنند،  توبه  کردند که ، موعظه  شده  روانه پس12 ».تر خواهد بود سهل

  .، شفا دادند  مالیده  کثیر را روغن کردند و مریضان
 تعمید  یحیی «  که  بود و گفت  یافته  او شهرت  اسم  شنید زیرا که  پادشاه و هیرودیس14  
  اما بعضی15» .آید  ظهور می  از او به  معجزات  جهت  و از این  است  برخاسته  از مردگان دهنده

   چون اما هیرودیس16 . از انبیا  یکی  یا چون  است یی  نبی  گفتند که  و بعضی  است  الیاس گفتند که
   برخاسته  از مردگان  که  جدا کردم  را از تن  سرش  من  که  است  یحیی  همان این«:  شنید گفت

 بخاطر هیرودیا،   بست ، او را در زندان  را گرفتار نموده ، یحیی  فرستاده  هیرودیس زیرا که17 ». است
   هیرودیس  به  یحیی  که  جهت از آن18 . بود  آورده  خویش و را در نکاح ا  که  برادر او فیلپس زن
  خواست ، می  داشته  هیرودیا از او کینه پس19» .  بر تو روا نیست برادرت   زن  داشتن نگاه«:  بود گفته
   او را مرد عادل ترسید چونکه  می  از یحیی  هیرودیس زیرا که20 ، توانست  رساند اما نمی  قتل بهرا  او

   خوشی آورد و به  می  عمل شنید بسیار به  از او می نمود و هرگاه  می  و رعایتش دانست  می و مقدس
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   در روز میالد خود امرای  هیرودیس  رسید که  فرصت  هنگام اما چون21 .نمود  او را اصغا می سخن
 کرد  ، رقص  درآمده  مجلس و دختر هیرودیا به22  نمود؛  را ضیافت  جلیل  و رؤسای خود و سرتیپان

   تا به  بطلب  از من  خواهی آنچه«:   دختر گفت  بدان پادشاه.  را شاد نمود  مجلس  و اهل و هیرودیس
 تو   به  مرا هرآینه  ملک  نصف  حتی  خواهی  از من آنچه «  خورد که  او قسم و از برای23» . تو دهم
» . را  تعمید دهنده سر یحیی«:  گفت» ؟  بطلبم چه«:   مادر خود گفت ، به  رفته او بیرون24 ». عطا کنم

 تعمید   سر یحیی ن اآل  که خواهم می«:  ، گفت موده ن ، خواهش  درآمده  حضور پادشاه  به در ساعت25
   پاس  بجهت ، لیکن  گشت  محزون  شدت  به پادشاه26 ».  فرمایی  عنایت  من  به  طبقی را در دهنده
، فرمود  تاده فرس  جالدی  پادشاه درنگ بی27 . نماید  او را محروم  نخواست لس مج  و خاطر اهل قسم

 دختر  ، بدان  آورده  و بر طبقی  جدا ساخته  سر او را از تن  رفته  زندان و او به28 .بیاورد را  تا سرش
،   او را برداشته  شنیدند، آمدند و بدن  شاگردانش چون29 . مادر خود سپرد  را به  دختر آنداد و
  . کردند دفن

 . بودند او را خبر دادند  داده  و تعلیم  کرده ، از آنچه  شده  جمع  نزد عیسی و رسوالن30  
  زیرا آمد و رفت»  نمایید  استراحت  بیایید و اندکی  ویران  جای ، به  خلوت شما به«:   گفت بدیشان31

 . رفتند  ویران  موضعی  به  کشتی در  تنهایی  به پس32.  نیز نکردند  خوردن  نان  فرصت  بود که چنان
 سو   بدان  شهرها بر خشکی  او را شناختند و از جمیع ی، بسیار  دیده  را روانه  ایشان و مردم33

،   بسیار دیده ، گروهی  آمده  بیرون عیسی34 . شدند  جمع ، نزد وی  جسته سبقت  شتافتند و از ایشان
   دادن  تعلیم  ایشان  بودند و بسیار به شبان  بی  گوسفندان  چون  فرمود زیرا که  ترحم بر ایشان
  یرانه و  مکان این«: ، گفتند  آمده  نزد وی ، شاگردانش  گشت  از روز سپری یشتری ب و چون35.  گرفت
   بجهت ، نان  رفته  نواحی  این  و دهات  اراضی  تا به  ده اینها را رخصت36 .  شده  منقضی  و وقت است
 را  وی» !هید را غذا د شما ایشان«:   گفت  ایشان در جواب37 ». ندارند  خوراکی  هیچ بخرند کهخود 
  چند نان«:   گفت بدیشان38 »!  دهیم  تا اینها را طعام خریم ب  دینار نان ، دویست مگر رفته«: گفتند

 را   ایشان آنگاه39 ».  و دو ماهی  نان پنج«:  گفتند،  کرده  دریافت پس» . کنید ، تحقیق دارید؟ رفته
   پنجاه ، صد صد و پنجاه  صف  صف پس40» . بنشانید  بر سبزه  دسته  را دسته همه « فرمود که
   را پاره  داد و نان ، برکت  نگریسته  آسمان سوی ، به  را گرفته  و دو ماهی  نان  پنج و آن41 .نشستند
.  نمود  آنها تقسیم  را بر همه  دو ماهی  آنها بگذارند و آن  خود بسپرد تا پیش  شاگردان ، به نموده
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و 44 .، برداشتند  سبد پر کرده دوازده،   و ماهی  نان های و از خرده43 .شدند، سیر   جمیعا خورده پس42
  . هزار مرد بودند  پنج  به  قریب،  نان خورندگان

 صیدا   بیت  از او به ، پیش  سوار شده  کشتی  به  فرمود که  خود را الحاح الفور شاگردان فی45  
   عبادت ت نمود، بجه  را مرخص  ایشان و چون46 . فرماید  را مرخص  جماعت خود آنعبور کنند تا 

و 48 . بود یا رسید و او تنها بر خشکی در  در میان  شد، کشتی  شام و چون47 . برآمد  فراز کوهی به
   پاس  نزدیک پس. وزید  می  بر ایشان  باد مخالف  دید زیرا که  خسته  کشتی  را در راندن ایشان
 او را  اما چون49 . بگذرد  از ایشان و خواست آمد   نزد ایشان ، به  شده  بر دریا خرامان  از شب چهارم

 او   همه زیرا که50  فریاد برآوردند، پس.   است یالی خ  این  دیدند، تصور نمودند که بر دریا خرامان
،   هستم من! رید دا خاطر جمع«:  ، گفت  کرده  خطاب  بدیشان درنگ  بی پس.  شدند ، مضطرب را دیده
 در خود  یتنها  بی  گردید چنانکه  سوار شد، باد ساکن  کشتی  به و تا نزد ایشان51 »! مباشید ترسان

  . بود  سخت  ایشان  بودند زیرا دل  نکـرده  را درک  نان  معجزه که زیرا52  شدند، متحیر و متعجب
   از کشتی و چون54 .، لنگر انداختند  آمده  جنیسارت  سرزمین ، به  از دریا گذشته پس53  
 را  گشتند و بیماران  می  بشتاب  نواحی  آن و در همه55  او را شناختند،  در حال د، مردم شدن بیرون

   دهات  به  که و هر جایی56 .آوردند ، می  او در آنجا است کهشنیدند   می ، هر جا که بر تختها نهاده
   محض نمودند که  می گذاردند و از او خواهش ی را بر راهها م ، مریضان رفت  می اراضی یا شهرها یا

  . یافت کرد شفا می  می  را لمس  آن  کنند و هر که  او را لمس  ردای دامن
  

 از   بعضی چون2 . شدند ، نزد او جمع  آمده رشلیم از او  کاتبان  و بعضی و فریسیان7    

  زیرا که3  نمودند، مالمتخورند،   می ن نا  ناشسته  یعنی  ناپاک  با دستهای  او را دیدند که شاگردان
و 4خورند،   نشویند غذا نمی ، تا دستها را بدقت  نموده  تقلید مشایخ  به  یهود تمسک  و همه فریسیان

  دارند چون  می  نگاه  که  دیگر هست خورند و بسیار رسوم  نمی  از بازارها آیند تا نشویند چیزی چون
  چون«:  از او پرسیدند  و کاتبان  فریسیان پس5 . کرسیها و  مس  ظروفها و ها و آفتابه  پیاله شستن
  »خورند؟  می  نان  ناپاک  دستهای  به نمایند بلکه  نمی  سلوک  تقلید مشایخ  تو به  شاگردان  که است

   مکتوب ، چنانکه  ریاکاران  شما ای نیکو اخبار نمود اشعیا درباره«:   گفت  ایشان در جواب6  
   مرا عبث پس7.   دور است  از من  دلشان  لیکندارند  می  خود مرا حرمت  لبهای  به  قوم این:  است
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   خدا را ترک زیرا حکم8دهند،   می  تعلیم  فرایض  جای ه را ب  انسانی  رسوم نمایند زیرا که  می عبادت
   دیگر بسیار بعمل وم رس ها و چنین ها و پیاله  آفتابه  شستن دارند، چون  می  را نگاه ، تقلید انسان کرده
  د تا تقلید خود را محکمای  ساخته  خدا را نیکو باطل حکم «  که  گفت  بدیشان پس9 ».آورید می

   دشنام پدر یا مادر را  دار و هر که  پدر و مادر خود را حرمت  گفت  موسی  که از اینجهت10 .بدارید
  آنچه":  پدر یا مادر خود گوید  به  شخصی  هرگاه گویید که  شما می لیکن11 . گردد  هالک دهد، البته

 پدر یا  دهید که  نمی  او را اجازت و بعد از این12 "  خداست  برای  هدیه  یعنی ربان ق  یابی  نفع از من
  اید، باطل  ساخته  خود جاری  که  تقلیدی  خدا را به  کالم پس13 . کند  خدمت د را هیچمادر خو

  ».آورید  بسیار بجا می  این  مثل و کارهایسازید  می
   دهید و فهم  گوش  من  شما به همه«:   گفت ، بدیشان  خوانده  را پیش  جماعت  آن پس14  
 از   آنچه  سازد بلکه ، بتواند او را نجس  او گشته  داخل  آدم  از بیرون  که  چیز نیست هیچ15. کنید

  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که16. سازد  می ا ناپاک ر  آدم  که  است  صادر شود آن درونش
.  را از او پرسیدند  مثل  معنی  در آمد، شاگردانش  خانه  به  از نزد جماعت و چون17  

   آدم  داخل  از بیرون  آنچه دانید که  هستید و نمی فهم  بی مگر شما نیز همچنین«:   گفت بدیشان18
  رود و خارج  می  شکم  به شود بلکه  نمی  دلش  داخل زیرا که19 ازد،س  تواند او را ناپاک شود، نمی می
   آید، آن  بیرون  از آدم آنچه«:  و گفت20 ».کند  می  را پاک  خوراک  همه ن ای  که ای  مزبله شود به می

و زنا و د  ب شود، خیاالت  صادر می  انسان  دل  از درون زیرا که21 سازد،  می  را ناپاک  انسان  که است
 .  بد و کفر و غرور و جهالت  چشم و پرستی  و مکر و شهوت  و خباثت و طمع22   و دزدی  و قتل فسق

  ».گرداند  می  را ناپاک گردد و آدم  صادر می  بد از درون  چیزهای  این تمامی23
  که   درآمد و خواست  خانه ، به  رفته  صور و صیدون  حوالی  به  از آنجا برخاسته پس24  

 پلید   روح  وی  دخترک  که  زنی از آنرو که25 بماند،   مخفی  نتوانست  نشود، لیکن  مطلع کس هیچ
   صوریه  فینیقیه  از اهل  یونانی و او زن26 . او افتاد  بر پایهای فورا آمده خبر او را بشنید،  ، چون داشت
  بگذار اول«:   را گفت  وی عیسی27 .کند  رون بی  دیو را از دخترش  استدعا نمود که  از وی پس. بود

 در   زن آن28 ».  نیکو نیست  انداختن  سگان یش و پ  را گرفتن  فرزندان  سیر شوند زیرا نان فرزندان
 ».خورند  می  را از زیر سفره دان فرزنـ های  خرده  نیز پس  خداوندا، زیرا سگان بلی«:   گفت  وی جواب

 خود   خانه  به  چون پس30 ». شد  بیرون  دیو از دخترت و که بر  سخن  این بجهت«؛   را گفت وی29
  .  یافت  و دختر را بر بستر خوابیده  شده ، دیو را بیرون رفت

 هفتمفصل /  مرقس کتاب



1416 

   جلیل  دریای  به  حدود دیکاپولس  در میان  صیدون ، از راه  شده  صور روانه و باز از نواحی31  
  .آمد

 بر او   دست  کردند که ، التماس  آورده  نزد وی اشت د  زبان  لکنت  را که  کری آنگاه32  
   و آب  او گذاشت  خود را در گوشهای ، انگشتان  برده  خلوت  به  جماعت  او را از میان پس33. گذارد
» !افتح«:   کشید و بدو گفت ، آهی  نگریسته  آسمان سوی و به34  نمود؛  را لمس ، زبانش  انداخته دهان
  پس36.  نمود  تکلم  درستی ، به  حل شده  زبانش  و عقده  او گشاده  گوشهای در ساعت35  باز شو ییعن

نمود،    را قدغن  بیشتر ایشان  که  چندان  را خبر ندهند؛ لیکن کس  هیچ  فرمود که  را قدغن ایشان
  ـو کرده کارهـا را نیک همه«: گفتنـد  می  متحیر گشتـه نهایت و بی37 . دادند زیادتر او را شهرت

  »!گرداند  را گویا می  را شنوا و گنگان ؛ کران است
  

 خود   شاگردان عیسی.  نداشتند  و خوراکی ، بسیار شده  باز جمعیت  ایام و در آن8    

   با من  که  روز است  سه ن زیرا اآل  بسوخت  دلم  گروه اینبر «2 :  گفت  ایشان ، به  طلبیده  پیشرا
 در  ، هرآینه  خود برگردانم های  خانه  به  را گرسنه  ایشان و هرگاه3 . ندارند  خوراک اشند و هیچب می
از «:  دادند  را جواب  وی شاگردانش4» .اند  دور آمده  از راه  از ایشان  بعضی  کنند، زیرا که  ضعف راه

  چند نان«:  پرسید از ایشان5»  سیر گرداند؟  صحرا از نان تواند اینها را در این  می کجا کسی
،   را گرفته  نان  هفت  بنشینند؛ و آن  را فرمود تا بر زمین  جماعت پس6 ». هفت«: گفتند» دارید؟

و 7 . نهادند  گروه  نزد آن پس. ارند گذ  مردم  خود داد تا پیش  شاگردان ، به  کرده شکر نمود و پاره
،   خورده پس8 . نهند  ایشان تا پیش، فرمود  ده دا آنها را نیز برکت.  نیز داشتند  کوچک چند ماهی

 چهار   به  قریب و عدد خورندگان9.  برداشتند مانده  باقی های اره پر از پ  زنبیل سیر شدند و هفت
  . فرمود  را مرخص  ایشان پس. هزار بود
   بیرون و فریسیان11 .د آم مانوته دل  نواحی به ،  سوار شده  کشتی  به  با شاگردان درنگ و بی10  
   آهی او از دل12 . از او خواستند  آسمانی  آیتی ن امتحا و از راه.  کردند  شروع  مباحثه  به ، با وی آمده

   فرقه  بدین تی آی گویم  شما می  به خواهند؟ هرآینه  می  آیتی  فرقه  این  چه از برای«:  ، گفت کشیده
  ».عطا نخواهد شد
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  و فراموش14 . دیگر عبور نمود  کناره ، به ده سوار ش ی کشت  را گذارد و باز به  ایشان پس13  
   فرمود که  را قدغن  ایشان آنگاه15 . نداشتند  نان  جز یک د در کشتی بردارند و با خو  نان کردند که

 با خود  ایشان16 »! کنید  احتیاط  هیرودیس یرمایه و خم  فریسیان با خبر باشید و از خمیرمایه«
چرا فکر «:   گفت ، بدیشان  کرده  فهم عیسی17» .  نداریم  نان  که  است از آن«: ، گفتند اندیشیده

   شما سخت  دل ید و تا حالا  نکرده  و درک  ندارید؟ آیا هنوز نفهمیده  نان  که کنید از آنجهت می
   نان  پنج  که وقتی19  یاد ندارید؟  و بهشنوید  نمی  داشته بینید و گوش  نمی  داشته آیا چشم18 ؟ است

و «20» . دوازده«: بدو گفتند» ها برداشتید؟ ، چند سبد پر از پاره  کردم  هزار نفر پاره  پنج را برای
:  گفتندش» ها برداشتید؟  پر از ریزه  چند زنبیل ؛ پس  چهار هزار کس  را بجهت  نان  هفت  که وقتی

  »فهمید؟ چرا نمی«:   گفت  بدیشان پس21 ». هفت«
   او را لمس  نمودند که او آوردند و التماس  کور را نزد  صیدا آمد، شخصی  بیت  به چون22  
، و   او افکنده  بر چشمان  دهان  برد و آب  بیرون ، او را از قریه  کور را گرفته  آن  دست پس23. نماید
 را  ردمانم«:  ، گفت او باال نگریسته24 »؟ بینی  می چیزی «  از او پرسید که  بر او گذارده دست

، او را فرمود   او گذارده  خود را بر چشمان  بار دیگر دستهای پس25 ». بینم  درختها می ، چون خرامان
:  ، گفت  فرستاده اش  خانه  او را به پس26 . دید  خوبی  چیز را به ، همه ته گش  و صحیح تا باال نگریست

  ».  جا خبر مده  را در آن  کس  مشو و هیچ  ده داخل«
،   پرسیده  از شاگردانش و در راه.   رفت  فیلپس  قیصریه  دهات  خود به  با شاگردان و عیسی27  
   الیاس  و بعضی  تعمید دهنده یحیی «  دادند که  جواب ایشان28 »دانند؟  می  مرا که مردم «  که گفت

:   او گفت واب در ج رسپط» دانید؟  می شما مرا که«:  پرسید او از ایشان29 ». از انبیا  یکی و بعضی
  ». را از او خبر ندهند کس هیچ «  را فرمود که  ایشان پس30 ».  هستی تو مسیح«

 کشد و از   بسیار زحمت  پسر انسان  است الزم «  آغاز کرد که  دادن  را تعلیم  ایشان آنگاه31  
   کالم  این و چون32» .خیزد روز بر ، بعد از سه  شده  رد شود و کشته  و کاتبان  کهنه  و رؤسای مشایخ

 خود   شاگردان ، به اما او برگشته33 . نمود  شروع  کردن  منع ، به ته او را گرف  فرمود، پطرس را عالنیه
   را اندیشه  دور شو، زیرا امور الهی  از من  شیطان ای«:   داد و گفت  را نهیب ، پطرس نگریسته

  ». را  انسانی  چیزهای  بلکه کنی نمی
 را   آید، خویشتن  من  خواهد از عقب هر که«:  ، گفت  خود خوانده  را با شاگردان  مردم پس34  

   خود را نجات  خواهد جان زیرا هر که35.  نماید ، مرا متابعت  خود را برداشته انکار کند و صلیب
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 . را برهاند ن بر باد دهد آ نجیل و ا  من  خود را بجهت  جان  سازد؛ و هر که  را هالک دهد، آن
   آدمی یا آنکه37  خود را ببازد؟ س دنیا را ببرد و نف  تمام  سود دارد هر گاه  را چه  شخص زیراکه36
   و سخنان  زناکار و خطاکار از من  فرقه  در این زیرا هر که38  خود بدهد؟  جان  عوض  چیز را به چه
ید، از او  آ  پدر خویش  در جالل  مقدس ن با فرشتگا  که  نیز وقتی  شود، پسر انسان  شرمنده من

  ». خواهد گردید شرمنده
  

باشند   در اینجا می  از ایستادگان  بعضی گویم  شما می  به هرآینه«:   گفت و بدیشان9    

  ». را نخواهند چشید  موت آید نبینند، ذائقه  می  قوت  به  خدا را که  تا ملکوت که
 را تنها بر فراز  ، ایشان  و یوحنا را برداشته و یعقوب   پطرس  روز، عیسی و بعد از شش2  
   برف  و چون  او درخشان و لباس3.   متغیر گشت  در نظر ایشان  برد و هیأتش  خلوت  به کوهی
 با  و الیاس4 . سفید نماید نتواند چنا  نمی  زمین  بر روی  گازری  هیچ  سفید گردید، چنانکه بغایت
:   گفت  عیسی ، به  شده  ملتفت  پطرس پس5. کردند  گفتگو می ، با عیسی ده ظاهر ش  بر ایشان موسی

  ی برا  تو و دیگری  برای ، یکی سازیم  می  سایبان  سه پس!   استاد، بودن ما در اینجا نیکو است ای«
   ابری اهناگ7.  بودند  هراسان  بگوید، چونکه  چه دانست  نمی از آنرو که6 »!  الیاس  برای  و سومی موسی

در 8 ».، از او بشنوید  من  پسر حبیب  است این «  از ابر در رسید که  و آوازی  انداخت  سایه بر ایشان
  . را ندیدند  کس  تنها با خود هیچ ، جز عیسی  گرداگرد خود نگریسته ساعت

  دگان از مر  تا پسر انسان  فرمود که  را قدغن آمدند، ایشان  زیر می  به  از کوه و چون9  
، از   داشته  را در خاطر خود نگاه  سخن و این10 . را خبر ندهند اند کسی  دیده چهبرنخیزد، از آن
چرا «: ، گفتند  از او استفسار کرده پس11.  باشد  چه  از مردگان  برخاستن کردند که  می یکدیگر سؤال

آید   می  اول  البته الیاس «  که  گفت ان ایش او در جواب12 » بیاید؟  باید اول  الیاس ند کهگوی  می کاتبان
 بسیار  تباید زحم  می  که  است  مکتوب  پسر انسان  درباره نماید و چگونه  می  چیز را اصالح و همه

 خواستند   آنچه  آمد و با وی  هم  الیاس  که گویم  شما می  به لیکن13 . شود کشد و حقیر شمرده
  ».  است شده   نوشته  در حق وی کردند، چنانچه

  که را   از کاتبان  دید و بعضی کثیر گرد ایشان   خود رسید، جمعی  نزد شاگردان  چون پس14  
   افتادند و دوان  او را بدیدند، در حیرت  چون  خلق ، تمامی در ساعت15 .کردند  می  مباحثه با ایشان
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 از  یکی17 » دارید؟  مباحثه با اینها چه «  پرسید که  از کاتبان آنگاه16 . دادند ، او را سالم  آمده دوان
و هر جا 18  دارد،  گنگ  روحی  که  تو آوردم استاد، پسر خود را نزد ای«:   گفت  در جواب  میان آن
  پس. گردد  می ساید و خشک  می ، دندانها بهم  برآورده  کف ، چنانچه اندازدش  او را بگیرد می که

   فرقه ای«:  ، گفت  داده  را جواب او ایشان19 ». کنند، نتوانستند ا بیرون او ر  که  تو را گفتم شاگردان
 او را نزد  پس20 ». آورید او را نزد من!  شما شوم   حد متحمل  و تا چه  با شما باشم  تا کی ایمان بی
ورد و  برآ ، کف فتاده ا  کرد تا بر زمین  او را مصروع  روح  او را دید، فورا آن چون.  آوردند وی

از «:  گفت» ؟  است حالت   او را این  که  است چند وقت«:  پرسید  از پدر وی پس21 . شد غلطان
ا  بر م توانی  اگر می حال.  کند  تا او را هالک  انداخت  و در آب و بارها او را در آتش22 . طفولیت
 چیز   را همه  مؤمن،  آری یمان ا توانی اگر می«:   را گفت  وی عیسی23 ».، ما را مدد فرما  کرده ترحم
د،  خداون  ای آورم  می ایمان«:   گفت کنان ، گریه  فریاد برآورده  پدر طفل در ساعت24 ».  است ممکن

 پلید را  آیند، روح  می  شتاب  گرد او به  گروهی  دید که  عیسی چون25» . مرا امداد فرما ایمانی بی
 او   و دیگر داخل و در آی از ا کنم  می  تو را حکم  و کر من  گنگ  روح ای«:  فرمود  وی ، به  داده نهیب
  ه، چنانک  گشت  آمد و مانند مرده ، بیرون  نموده  مصروع  و او را بشدت  زده  صیحه پس26» !مشو

  و چون28 . برپا ایستاد  که ، برخیزانیدش  را گرفته  دستش اما عیسی27 . شد  فوت  گفتند که بسیاری
 »؟  کنیم  او را بیرون نتوانستیمچرا ما «:  از او پرسیدند  در خلوت  در آمد، شاگردانش ه خان به
  ». دعا رود جز به  نمی  بیرون  وجه  هیچ  به  جنس این«:   را گفت ایشان29

  زیرا که31 او را بشناسد،   کسی خواست  نمیگشتند و  می ، در جلیل  شده و از آنجا روانه30  
شود و او را   می  تسلیم  مردم  دست  به پسر انسان«:  گفت ، می  فرموده را اعالم خود  شاگردان

 نکردند   را درک  سخن اما این32» .  خواهد برخاست ، روز سوم شدن   و بعد از مقتول خواهند کشت
  . از او بپرسند و ترسیدند که

ا یکدیگر  ب  راه در بین « سید که پر  درآمد، از ایشان  خانه  به ، چون  شده و وارد کفرناحوم33  
کردند   با یکدیگر گفتگو می  در راه  ماندند، از آنجا که  خاموش اما ایشان34 »کردید؟  می  مباحثه چه

خواهد   می هر که«:   گفت ، بدیشان  را طلبیده  دوازده ، آن  نشسته پس35 .زرگتر ب  کیست در اینکه
  بر پا نمود و او را در  ایشان ، در میان  را برداشته  طفلی پس36.  بود  همه  باشد مؤخر و غالم مقدم

   کند، مرا قبول  قبول  من  اسم  را به  کودکان  از این  یکی هر که«37 :  گفت  ایشان ، به  کشیده آغوش
  . باشد  مرا پذیرفته فرستنده   مرا بلکه  نه  مرا پذیرفت  و هر که  است کرده
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 تو دیوها   نام  به  که  را دیدیم  استاد، شخصی ای«:  ، بدو گفت  شده  یوحنا ملتفت آنگاه38  
  عیسی39 ».  نمودیم عتکرد، او را ممان  ما نمی  متابعت نمود؛ و چون  ما نمی کرد و متابعت  می بیرون
 در  ودی ز اند به بنماید و بتو  من  نام  به ای  معجزه  که  نیست کس  مکنید، زیرا هیچ او را منع«:  گفت
   از آن مسیح  رو که  شما را از این و هر که41 .  با ماست  ضد ما نیست را هر کهزی40 . بد گوید حقمن

.  نخواهد کرد  اجر خود را ضایع گویم  شما می  به  بنوشاند، هرآینه  من  اسم  به  آب ای هستید، کاسه
   سنگ  که  دهد، او را بهتر است رند، لغزش آو  ایمان  من  به  را که  کودکان  از این  یکی و هر که42

  . شود ، در دریا افکنده  آویخته  بر گردنش آسیایی
   حیات  شل داخل  که  را ببر زیرا تو را بهتر است  تو را بلغزاند، آن  دستت  هرگاه پس43  
  م کر  که جایی44  نپذیرد؛  خاموشی  که ، در آتشی  گردی  وارد جهنم  با دو دست ، از اینکه شوی
 زیرا تو را مفیدتر   کن  تو را بلغزاند، قطعش  پایت و هرگاه45 . نپذیرد ، خاموشی  نمیرد و آتش ایشان
   خاموشی  که ، در آتشی  شوی  افکنده  جهنم  با دو پا به  از آنکه  شوی  حیات  داخل  لنگ  که است

   تو تو را لغزش  چشم و هر گاه47 .شود ن ، خاموش  نمیرد و آتش شانم ای کر  که آنجایی46نپذیرد؛ 
   با دو چشم ، از آنکه  خدا شوی  ملکوت  داخل  چشم  با یک  که  زیرا تو را بهتر است  کن دهد، قلعش

  زیرا هر کس49 . نیابد  خاموشی  نمیرد و آتش ان ایش  کرم  که جایی48 ،  شوی  انداخته  جهنم ر آتشد
   هر گاه ، لیکن  نیکو است نمک50 .گردد  می ، نمکین  نمک  به بانیر قر خواهد شد و ه ، نمکین  آتش به

  و با یکدیگر صلح بدارید   در خود نمک کنید؟ پس  می  را اصالح  چیز آن  چه  فاسد گردد به نمک
  ».نمایید

  

 باز نزد  گروهی و.  آمد  یهودیه  نواحی  به  اردن  طرف ، از آن و از آنجا برخاسته10    

  .داد  می  تعلیم  خود، باز بدیشان  عادت  شدند و او برحسب مع ج وی
   دادن قآیا مرد را طال «  نمودند که  از او سؤال  امتحان ، از روی  آمده  پیش  فریسیان آنگاه2  

: گفتند4» ؟  است  فرموده  شما را چه وسیم«:   گفت  ایشان در جواب3 ».  جایز است  خویش زن
  سبب به«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی5 ». بنویسند و رها کنند  نامه الق ط  که داد  اجازت موسی«

 . آفرید  را مرد و زن  خدا ایشان،  خلقت  از ابتدای لیکن6.   شما نوشت  را برای  حکم  شما این سنگدلی
   تن دو یک  و این8  بپیوندد،  خویش ، با زن  کرده کتر  باید مرد پدر و مادر خود را  جهت از آن7
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 را   آن ، انسان  خدا پیوست  آنچه پس9 . جسد  یک  دو نیستند بلکه  پس ن از آ خواهند بود چنانکه
  ».جدا نکند

   زن هر که«:   گفت بدیشان11 . نمودند  سؤال  از وی  مقدمه ین از ا  باز شاگردانش و در خانه10  
 از شوهر خود  و اگر زن12 . باشد زنا کرده   کند، بر حق وی  را نکاح  دهد و دیگری خود را طالق

  ». زنا شود  گردد، مرتکب  دیگری جدا شود و منکوحه
 را   آورندگان گردان نماید؛ اما شا  را لمس  را نزد او آوردند تا ایشان  کوچک های و بچه13  

   کوچک های چه ب بگذارید که«:   گفت ، بدیشان  نموده  را بدید، خشم  این  عیسی چون14 . کردند منع
 شما   به هرآینه15 .  اینها است  خدا از امثال لکوت نشوید، زیرا م  را مانع  آیند و ایشان نزد من

 را در   ایشان پس16 ». نشود  آن  نکند، داخل  قبول ک کوچ  بچه  خدا را مثل  ملکوت  هر که گویم می
  . داد ، برکت  نهاده  بر ایشان  کشید و دست آغوش
 استاد  ای «  نمود که ، سؤال  او زانو زده ، پیش  آمده دوان  دوان ، شخصی رفت  می  راه  به چون17  
  ه آنک  و حال چرا مرا نیکو گفتی«:   بدو گفت عیسی18» ؟  شوم  جاودانی  حیات  تا وارث  کنم نیکو چه
  ، شهادت  مکن دزدی،   مکن ، قتل ، زنا مکن دانی  را می احکام19 ؟  جز خدا فقط  نیکو نیست کسی
 استاد،  ای«:   گفت  وی او در جواب20 ». دار ، پدر و مادر خود را حرمت  مکن ، دغابازی  مده دروغ
  تو را یک«:   نمود و گفت ، او را محبت  نگریسته  وی  به عیسی21» .  داشتم  نگاه  را از طفولیت  همه این

 و بیا   یافت  خواهی  گنجی  در آسمان  که  فقرا بده به و   بفروش  داری برو و آنچه:   است چیز ناقص
 گردید  ، روانه  گشته  رو و محزون  ترش  سخن  او از این لیکن22 ».  کن ، مرا پیروی  را برداشته صلیب

  .  بسیار داشت زیرا اموال
   که  دشوار است چه«:   خود گفت  شاگردان ، به  گرداگرد خود نگریسته  عیسی آنگاه23  

 باز   افتادند، عیسی  او در حیرت  از سخنان  شاگردانش چون24 ». خدا شوند  ملکوت  داخل انگرانتو
   توکل  و اموال  مال  به  که  آنانی  دخول  دشوار است ، چه  فرزندان ای«:   گفت ، بدیشان  نموده توجه

  تمند به دول  شخص د از اینکه درآی  سوزن  سوراخ  شتر به  که تر است سهل25 ! خدا دارند در ملکوت
تواند   می  که پس«: گفتند ، با یکدیگر می  متحیر گشته  بغایت ایشان26 »! شود  خدا داخل ملکوت
   نزد خدا نیست  لیکن  است  محال نزد انسان«:  ، گفت  نظر کرده  ایشان  به عیسی27 » یابد؟ نجات

 چیز را   ما همه اینک «  که  گرفت  بدو گفتن پطرس28 ».  است  چیز نزد خدا ممکن  همه زیرا که
   نیست  کسی گویم  شما می  به هرآینه«:  فرمود  جواب عیسی29 ». ایم  کرده ، تو را پیروی کرده  ترک
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   ترک  و انجیل  من را بجهت   یا اوالد یا امالک  یا پدر یا مادر یا زن  یا خواهران  یا برادران  خانه که
 و   و مادران  و خواهران ها و برادران  یابد از خانه  صد چندان  زمان  در این  الحال جز اینکه30 کند،

   آخرین  که اما بسا اولین31.  را  جاودانی  حیات  آینده ، و در عالم  با زحمات مالک  و فرزندان
  ».  اولین گردند و آخرین می

  خرامید، در حیرت  می ر جلو ایشان د رفتند و عیسی  می  اورشلیم سوی  به  در راه و چون32  
 کنار   را باز به  دوازده  آن آنگاه.  شد  مستولی  بر ایشان رفتند، ترس  او می  از عقب افتادند و چون

   اورشلیم  به اینک « که33 شد،  وارد می  بر وی  از آنچه ان ایش  به  دادن  اطالع  کرد به ، شروع کشیده
دهند و او را    قتل  فتوای  شود و بر وی  تسلیم  و کاتبان  کهنه  رؤسای  دست  به  و پسر انسان رویم می
، او را   افکنده  بر وی  دهان  زنند و آب اش ، تازیانه  نموده  سخریه و بر وی34 ها سپارند،  امت به

  ».  خواهد برخاست  و روز سوم خواهند کشت
 از   آنچه خواهیم  استاد، می ای«: ، گفتند مده آ  نزد وی  و یوحنا دو پسر زبدی  یعقوب آنگاه35  
 ما  به«: گفتند37» ؟  شما بکنم خواهید برای  می هچ«:   را گفت ایشان36 ».  ما بکنی  برای  کنیم تو سؤال

 را   ایشان عیسی38 ».  تو بنشینیم  تو در جالل ر چپ ب  و دیگری  راست  طرف  به  یکی عطا فرما که
  ، بنوشید و تعمیدی نوشم  می  من  را که ای  پیاله توانید آن آیا می. خواهید  می نچهفهمید آ نمی«:  گفت
   را که ای پیاله«:   گفت  بدیشان عیسی» . توانیم می«:  را گفتند وی39» ، بپذیرید؟ پذیرم  می  من را که
   به  نشستن لیکن40 .  خواهید پذیرفت پذیرم  می  من  را که  خواهید آشامید و تعمیدی نوشم  می من

 ».  است  مهیا شده شان از بهر ای  را که  جز آنانی  بدهم  که  نیست  از آن من  من  و چپ  راست دست
  . گرفتند  و یوحنا خشم  بر یعقوب شنیدند  نفر چون  ده و آن41

شوند   می  امتها شمرده  حکام  که دانید آنانی می«:   گفت  ایشان ، به  را خوانده  ایشان عیسی42  
 نخواهد بود،   شما چنین  در میان لیکن43.  مسلطند  بر ایشان کنند و بزرگانشان  می  ریاست بر ایشان

 بر شما  م خواهد مقد و هر که44 . شما باشد  شود، خادم  شما بزرگ  خواهد در میان  هر که بلکه
 کند و تا   تا خدمت  شود بلکه وم تا مخد  نیز نیامده  پسر انسان زیرا که45 . باشد  همه شود، غالم

  ». کند  بسیاری  خود را فدای جان
،  رفت  می  کثیر از اریحا بیرون  خود و جمعی  او با شاگردان  که و وقتی. و وارد اریحا شدند46  

   ناصری  عیسی  شنید که چون47 .کرد  می ، گدایی  نشسته  راه ره بر کنا بارتیمائوس کور، پسر تیماؤس
   بسیاری  که و چندان48 ».  ترحم کن  داود بر من  ابن ی عیس ای«:   و گفت  گرفت  فریاد کردن، است
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 ». فرما  ترحم پسر داودا بر من « آورد که  شود، زیادتر فریاد برمی  خاموش دادند که  می او را نهیب
. دار  خاطر جمع«: بدو گفتند،   کور را خوانده  آن آنگاه. خوانند ، فرمود تا او را  ایستاده  عیسی پس49

 . آمد  و نزد عیسی ، بر پا جست ه خود را دور انداخت  ردای در ساعت50 ».خواند  تو را می برخیز که
  یا سیدی«:  کور بدو گفت» ؟  از بهر تو نمایم خواهی  می چه«:  ، گفت  نموده  التفات  وی  به عیسی51

،   بینا گشته در ساعت» .  است  تو را شفا داده  ایمانت برو که«:   بدو گفت عیسی52 ».  یابم  بینایی آنکه
  . شد  روانه  در راه  عیسی از عقب

  

 رسیدند، دو   زیتون عنیا بر کوه  و بیت  فاجی  بیت  به  اورشلیم  به  نزدیک و چون11    

 بروید و  شما است   روی  پیش  که ای  قریه بدین«:   گفت بدیشان2 ،  خود را فرستاده فر از شاگردانن
   بر آن کس  هیچ  حال  تا به  که  خواهید یافت  را بسته  االغی  کره  شدید، درساعت  وارد آن چون

کنید، گویید   می  شما گوید چرا چنین  به  کسی و هرگاه3 .، بیاورید  را باز کرده ؛ آن دهسوار نش
   دروازه  بیرون ای  کره  رفته پس4» .واهد فرستاد اینجا خ  را به ن آ تأمل  دارد؛ بی  احتیاج خداوند بدین

 کار  چه«:  گفتند  بدیشان  از حاضرین  بعضی که5 کردند،  را باز می و آن یافتند   بسته  عام در شارع
   ایشان پس. ند گفت  بود، بدیشان  فرموده  عیسی  دو نفر چنانکه آن6» کنید؟  را باز می  کره دارید که
 سوار   آن افکندند تا بر  خود را بر آن ، رخت  آورده  نزد عیسی  را به  کره آنگاه7 . دادند را اجازت

   که و آنانی9 . گسترانیدند ، بر راه  بریده انها از درخت  شاخه  خود و بعضی  رختهای و بسیاری8 .شد
 .آید  خداوند می ام ن  به  که سی باد ک هوشیعانا، مبارک«: گفتند  می رفتند، فریادکنان  می  و پس پیش

  و عیسی11» .  علیین' هوشیعانا در اعلی.  خداوند  اسم آید به  می  پدر ما داود که  باد ملکوت مبارک10
   دوازده  شد با آن  شام  وقت چون.  نمود  چیز مالحظه  همه  و به درآمد  هیکل ، به  شده وارد اورشلیم

  . یا رفت عن  بیت به
   برگ  که  انجیری  درخت ناگاه13 . شد آمدند، گرسنه  می  عنیا بیرون  بیت از  چون بامدادان12  
   هیچ  بر آن  رسید، جز برگ  نزد آن اما چون.  بیابد  بر آن ، آمد تا شاید چیزی  از دور دیده داشت
   تا به س پ از این«:  فرمود ، بدان  نموده  توجه  عیسی پس14 . بود  انجیر نرسیده  موسم را که زی نیافت

  . شنیدند و شاگردانش» . نخواهد خورد  از تو میوه کس ابد، هیچ
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 در   که  آنانی  کردن  بیرون ، به  گشت  هیکل  داخل  عیسی و چون.  شدند  وارد اورشلیم پس15  
 را  کبوترفروشان   و کرسیهای  صرافان های  نمود و تخت کردند شروع  می  خرید و فروش هیکل

آیا «:  ، گفت  داده و تعلیم17  بگذرد،  هیکل  از میان  با ظرفی  کسی  که و نگذاشت16 ،  ساخت واژگون
   را مغاره  خواهد شد؟ اما شما آن ها نامیده  امت  عبادت تمامی  خانه  من  خانه  که  نیست مکتوب
  ».اید  ساخته دزدان

   او را چطور هالک ند که شد  را بشنیدند، در صدد آن  این  و کاتبان  کهنه  رؤسای چون18  
 شد،   شام چون19. بودند  متحیر می  وی  از تعلیم  مردم  همه  که  ترسیدند چون  از وی سازند زیرا که

  .  رفت هر بیرون شاز
خاطر   به پطرس21 . یافتند  خشک  انجیر را از ریشه ، درخت  راه ، در اثنای صبحگاهان20  
  عیسی22 »!  شده  خشک  کردی  نفرینش  که  انجیری  درخت اینک استاد،  ای«:   را گفت ، وی آورده

   کوه  بدین  هر که گویم  شما می  به  هرآینه زیرا که23  آورید،  خدا ایمان به«:   گفت ن ایشا در جواب
   آنچه  دارد که  یقین  باشد بلکه  خود شک نداشته  شو و در دل  دریا افکنده ، به  شده گوید منتقل

   در عبادت  آنچه گویم  شما می  به بنابراین24.  گوید بدو عطا شود  هر آنچه شود، هرآینه میگوید 
 دعا   به  که و وقتی25 . شما عطا خواهد شد اید و به فته را یا  آن  بدانید که کنید، یقین  می سؤال

   در آسمان ما نیز که پدر ش  باشد، او را ببخشید تا آنکه  شما خطا کرده  به  کسی بایستید، هر گاه
  . دارد  شما را معاف ، خطایای ستا

 شما را نخواهد   تقصیرهای  است  در آسمان  شما نبخشید، پدر شما نیز که اما هرگاه26  
 و  کاتبان و   کهنه خرامید، رؤسای  می  او در هیکل  که و هنگامی.  آمدند  اورشلیم و باز به27» .بخشید
 را   قدرت  این  که  و کیست کنی  کارها را می  این  قدرت  چه به«:  گفتندش28 ،  آمده  نزد وی مشایخ

 از شما نیز  من«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی29 »؟  را بجا آری  اعمال  تا این ت اس  تو داده به
 . مکن  کارها را می  این  قدرت ه چ  به  شما گویم  به  هم  دهید تا من ، مرا جواب پرسم  می سخنی

،   خود تفکر نموده  در دلهای ایشان31» . دهید ؟ مرا جواب  بود یا از انسان  از آسمان تعمید یحیی30
 از  و اگر گوییم32 . نیاوردید  چرا بدو ایمان ید پس گو  بود، هرآینه  از آسمان اگر گوییم«: گفتند
 در  پس33 .دانستند  بر حق می ای  را نبی ی یحی  همه  داشتند از آنجا که  بیم از خلق»  بود، انسان
   کدام  به  که گویم  شما را نمی  هم من«:  داد  جواب  بدیشان عیسی» . دانیم نمی«:  گفتند  عیسی جواب
  ». آورم  کارها را بجا می  این قدرت
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،   نموده  غرس  تاکستانی شخصی «  نمود که  آغاز سخن  ایشان ها به  مثل  به پس12    

.  سپرد و سفر کرد  دهقانان  را به ، آن  بنا کرده  و برجی  بساخت کشید و چرخشتی   گردش حصاری
 ،  او را گرفته اما ایشان3 . بگیرد  از باغبانان  باغ  میوه فرستاد تا از  نزد دهقانان ، نوکری و در موسم2

،  ا نیز سنگسار کردهاو ر.  نمود  روانه  دیگر نزد ایشان باز نوکری4 . نمودند  روانه دست زدند و تهی
، او را نیز کشتند   نفر دیگر فرستاده  یک پس5.  ، برگردانیدندش  کرده حرمت سر او را شکستند و بی

 خود   پسر حبیب  یک و باالخره6 . رسانیدند  قتل  را به د و بعضی را زدن  بعضی  را که و بسا دیگران
 با   دهقانان لیکن7 .  خواهند داشت  پسر مرا حرمت: ت، گف  فرستاده او را نزد ایشان.   داشت را باقی

 ، مقتول  او را گرفته پس8 . ما گردد  از آن  تا میراث کشیم؛ بیایید او را ب  است  وارث این: خود گفتند
 خواهد کرد؟ او خواهد   چه  تاکستان  صاحب پس9.  افکندنـد  از تاکستـان ساختنـد و او را بیـرون

 را   نوشته آیا این10.  خواهد سپرد ـران دیگ  را به ، بـاغ  ساختـه  را هــالک  باغبانان آمد و آن
   از جانب این11  گردید؟  سـر زاویـه نــد، همـان رد کرد  معمارانـش  که سنگـی: اید نخوانده

   خواستنـد او را گرفتـار سازنـد، امـا از خلـق آنگاه12 ».  است وند شد و در نظر ما عجیبخدا
،   او را واگـذارده پـس.  آورد  ایشـان  را بـرای  مثـل  ایـن دانستنـد که ترسیدنـد، زیـرا می یم

  .برفتنــد
.  آورند  دام  به  سخنی  فرستادند تا او را به  را نزد وی  و هیرودیان و چند نفر از فریسیان13  

،   نداری  باک  و از کسی و راستگو هستی ت  که  است  استاد، ما را یقین ای«: ، بدو گفتند  آمده ایشان14
   به  دادن جزیه.  نمایی  می  تعلیم  راستی  خدا را به  طریق  بلکه نگری  نمی  ظاهر مردم  به  که چون

:   گفت ، بدیشان  کرده  را درک  ایشان اما او ریاکاری15 »؟  یا ندهیم ؟ بدهیم  یا نه استقیصر جایز 
 را حاضر کردند،   آن چون16 ». ببینـم را   آرید تا آن  نزد من ؟ دیناریکنید  می چرا مرا امتحان«

 در  عیسی17 ». قیصر از آن«:  را گفتند وی» ؟  از آن کیست  و رقم  صورت این«:   گفت بدیشان
و از او » . خـدا ، به  از خداست  قیصر رد کنید و آنچه ، به  از قیصر است آنچه«:   گفت  ایشان جواب

  . شدنـد متعجب
 استاد،  ای«19: ، گفتند  نموده ، از او سؤال ه آمد  هستند نزد وی  منکر قیامت  که و صدوقیان18  
   باشد، برادرش  نداشته ، اوالدی  بازگذاشته  بمیرد و زنی  برادر کسی  هرگاه  که  ما نوشت  به موسی
  ، زنی  نخستین  برادر بودند که  هفت پس20 . پیدا نماید بهر برادر خود نسلی او را بگیرد تا از  زن
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 .  سومی  شد و همچنین اوالد فوت  بی ، هم  او را گرفته  ثانی پس21 .  نگذاشت ، بمرد و اوالدی گرفته
   در قیامت پس23 . شد  فوت ، زن تند و بعد از همه نگذاش  او را گرفتند و اوالدی  هفت  آن تا آنکه22

   گرفته  زنی ، او را به  هر هفت  که  خواهد بود از آنجهت  از ایشان  یک  کدام  برخیزند، زن چون
  »بودند؟
 خدا را   و قوت  کتب  نیستید از آنرو که آیا گمراه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی24  

  گردند، بلکه  می  منکوحه کنند و نه  می  نکاح  برخیزند، نه  از مردگان  که زیرا هنگامی25دانید؟  نمی
 در   موسی خیزند، در کتاب  برمی  که  مردگان اما در باب26 .شندبا  می ند فرشتگان در آسمانمان

 و   اسحاق  و خدای  ابراهیم  خدای  منم  که ، گفت  کرده  خدا او را خطاب اید چگونه  نخوانده ذکر بوته
  شما بسیار گمراه  پس.   است  زندگان  خدای  بلکه  نیست  مردگان و او خدای27 .  یعقوب خدای
  ».اید شده

   نیکو داد، پیش  را جواب  ایشان ، دید که  را شنیده  ایشان  مباحثه ، چون  از کاتبان و یکی28  
   احکام  همه اول «  داد که  او را جواب عیسی29 »؟  است  کدام  احکام  همه اول « ، از او پرسید که آمده
   خود را به و خداوند خدای30 . د است ما خداوند واح ند خدای، خداو  اسرائیل  بشنو ای  که  است این

 .  است  این  از احکام  اول ، که نما  خود محبت  قوت  خاطر و تمامی  و تمامی  جان  و تمامی  دل تمامی
   دو، حکمی بزرگتر از این.  نما  خود محبت  نفْس  خود را چون  همسایه  که  است  اول  مثل و دوم31

 او   و سوای د است، زیرا خدا واح  استاد، نیکو گفتی  ای آفرین«:   را گفت  وی کاتب32» . نیست
 و   نمودن  محبت  قوت  و تمامی  نفس  و تمامی  فهم  و تمامی  دل  تمامی و او را به33 ،  نیست دیگری
  چون34 ».  است ضل و هدایا اف  سوختنی یها  قربانی ، از همه  نمودن  خود محبت  خود را مثل همسایه
،  و بعد از آن» .  خدا دور نیستی از ملکوت«:   گفت  وی  داد، به  جواب  عاقالنه  بدید که عیسی
  . کند  از او سؤالی  نکرد که  جرأت کس هیچ

گویند   می  کاتبان چگونه«:  ، گفت  شده داد، متوجه  می  تعلیم  در هیکل  عیسی  که و هنگامی35  
 خداوند   خداوند به گوید که  می القدس  خود داود در روح  آنکه و حال36 ؟ اود است پسر د  مسیح که
خود داود او را خداوند 37؟   انداز تو سازم  تو را پای  تا دشمنان  بنشین  من  راست برطرف:   گفت من
  .شنیدند  می  خشنودی  او را به  کالم الناس و عوام» باشد؟  او را پسر می  چگونه خواند؛ پس می

 دراز و  س در لبا  خرامیدن  کنید که  احتیاط از کاتبان«:   خود گفت  در تعلیم پس38  
  ها را دوست  در ضیافت صدر  و جایهای  در کنایس  اول های و کرسی39  در بازارها های تعظیم
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 شدیدتر  د، عقوبتدهن ی م  ریا طول بلعند و نماز را به  را می زنان  بیوه های  خانه  که اینان40 .دارند می
  ». خواهند یافت

   به  پول  وضع  چه  به  مردم کرد که  می ، نظاره  نشسته المال  بیت  در مقابل و عیسی41  
، دو   فقیر آمده  زنی  بیوه آنگاه42 .انداختند ، بسیار می  دولتمندان از اندازند؛ و بسیاری  می المال بیت
   به هرآینه«:   گفت  ایشان ، به  خوانده  خود را پیش  شاگردان پس43 .  باشد انداخت  ربع  یک  که فلس

   همه زیرا که44 . انداختند، بیشتر داد  در خزانه  که  آنانی  از همه  مسکین  زن  بیوه  این گویم شما می
   تمام ، یعنی  انداخت  داشت  خود، آنچه  از حاجتمندی  زن  این  خود دادند، لیکن  از زیادتی ایشان

  ». خود را معیشت
  

 استاد  ای«:   بدو گفت  از شاگردانش ، یکی رفت  می  بیرون  او از هیکل و چون13    

  ایه عمارت آیا این«:   گفت  وی واب در ج عیسی2» ! استتها  عمار  سنگها و چه  نوع  فرما چه مالحظه
  »! شود  زیر افکنده  به  شد، مگر آنکه نخواهد  گذارده  بر سنگی  سنگی  که ؟ بدان نگری  را می عظیمه
 سرا   و اندریاس و یوحنا  و یعقوب  بود، پطرس  نشسته  هیکل ، مقابل  زیتون  او بر کوه و چون3  
 امور   این  شدن  نزدیک شود و عالمت  می  واقع  امور کی  این  که ما را خبر بده«4 : پرسیدند از وی
  »؟ چیست
زیرا 6 ! نکند  شما را گمراه زنهار کسی«   آغاز کرد که  سخن یشان ا  در جواب  عیسی آنگاه5  

اما 7.  خواهند نمود  را گمراه بسیاری و   هستم  من  که ، خواهند گفت  آمده  من  نام  به  بسیاری که
   است  ضروری  حوادث  این  وقوع  مشوید زیرا که  جنگها و اخبار جنگها را بشنوید، مضطرب چون
ها در   و زلزله  خواهند برخاست  بر مملکتی  و مملکتی  بر امتی  امتی زیرا که8 . ا هنوز نیسته انت لیکن

  .باشد  می  زه  دردهای آید؛ و اینها ابتدای ها پدید می ها و اغتشاش  خواهد شد و قحطی جایها حادث
سپرد و در  شوراها خواهند   شما را به  کنید زیرا که  خود احتیاط  شما از برای لیکن«9  
د کرد تا بر  حاضر خواهن  بخاطر من  و پادشاهان  حکام ها خواهند زد و شما را پیش  تازیانه کنایس
 شما را  و چون11.  شود ها موعظه  امت  بر تمامی  اول  انجیل  که  است و الزم10 . شود  شهادتی ایشان
 شما   به  ساعت  در آن  آنچه د بلکه بگویید و متفکر مباشی  چه  کنند، میندیشید که ، تسلیم گرفته

 برادر، برادر را و  آنگاه12.   است القدس  روح  نیستید بلکه شما  را گویید زیرا گوینده عطا شود، آن
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   قتل  را به شان، ای  خود برخاسته  بر والدین  خواهند سپرد و فرزندان  هالکت پدر، فرزند را به
 آخر   تا به اما هر که.   خواهند داشت  شما را دشمن  من  اسم ت بجه  خلق و تمام13 .خواهند رسانید
  . یابد  نجات صبر کند، همان

باید   نمی  که ، در جایی  است  شده  گفته  نبی  زبان دانیال  به  را که  ویرانی  مکروه  چون پس«14  
 فرار کنند،   کوهستان د، بهباشن  می  در یهودیه  که  آنانی  آنگاه-خواند بفهمد   می  آنکه-برپا بینید 

 در  و آنکه16  ببرد،  از آن  نشود تا چیزی اخل د  خانه  زیر نیاید و به  باشد، به  بر بام و هر که15
 .  ایام  در آن  و شیر دهندگان ن بر آبستنا اما وای17 . خود را بردارد  برنگردد تا رخت،  است مزرعه

   خواهد شد که  مصیبتی ، چنان  ایام  در آن زیرا که19  نشود، ر زمستان فرار شما د و دعا کنید که18
   روزها را کوتاه و اگر خداوند آن20.  و نخواهد شد  نشده  خدا آفرید تاکنون  که  خلقتی از ابتدای
 را   ایام ، آن  است  نموده  انتخاب  که  برگزیدگانی  بجهت لیکن.   نیافتی  نجات  بشری ، هیچ نکردی
  . ساخت  کوتاه

.  در آنجا، باور مکنید  یا اینک  در اینجاست  مسیح  شما گوید اینک  به  کسی  هرگاه پس«21  
 صادر خواهد شد،   از ایشان  و معجزات ، آیات  ظاهر شده  کذبه  و انبیای  دروغ  مسیحان زانرو که22

  ! شما برحذر باشید نلیک23 . ندی نمود  گمراه  را هم ، برگزیدگان  بودی  اگر ممکن  که بقسمی
   خورشید تاریک  مصیبت  بعد از آن  روزهای و در آن24 !  خبر دادم  امور شما را پیش مه از ه اینک

 خواهد   متزلزل  افالک وای فرو ریزند و ق  از آسمان و ستارگان25  نور خود را بازگیرد، گردد و ماه
،   وقت در آن27. آید  بر ابرها می  عظیم جاللو    با قوت  را بینند که  پسر انسان آنگاه26 . گشت

  . خواهد آورد  فراهم  فلک  اقصای  تا به  زمین  از انتهای  اربعه  خود را از جهات فرشتگان
آورد   می ، برگ  شده  نازک اش  شاخه  چون  را فراگیرید که  انجیر مثلش  از درخت الحال«28  

  ید که بینید، بدان  چیزها را واقع  این  شما نیز چون مچنینه29 .  است  نزدیک  تابستان دانید که می
   فرقه نشود، این   واقع  حوادث  این  تا جمیع گویم  شما می  به هرآینه30 .  بر در است  بلکه نزدیک

  . نشود  هرگز زایل  من  کلمات کنشود، لی  می  زایل  و زمین آسمان31 . نخواهند گذشت
   و نه  در آسمان شتگان فر  ندارد، نه  اطالع کس  غیر از پدر هیچ  ساعت روز و  از آن ولی«32  
  مثل34. شود  می  کی  وقت  آن کهدانید  ، دعا کنید زیرا نمی  برحذر و بیدار شده پس33 . پسر هم

   شغلی  را به ، هر یکی  داده  خود را قدرت  خود را واگذارد و خادمان ، خانه  سفر شده  عازم  که کسی
 در  دانید که  بیدار باشید زیرا نمی پس35 . بیدار بماند  را امر فرماید که خاص مقرر نماید و دربان
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   آمده اگهانمبادا ن36.   یا صبح  خروس  یا بانگ  شب ف یا نص آید، در شام  می  خانه  صاحب  وقت چه
  »!بیدار باشید:  گویم  می  همه ه، ب گویم  شما می  به اما آنچه37 . یابد شما را خفته

  

 مترصد   و کاتبان  کهنه  رؤسای  و فطیر بود که و بعد از دو روز، عید فصح14    

 در عید مبادا در  نه«: گفتند  می لیکن2.  رسانند  قتل ، به  او را دستگیر کرده  حیله  چه  به بودند که
  ». پدید آید  اغتشاشی قوم

  ای  با شیشه  بود، زنی  غذا نشسته  به  ابرص  شمعون  عنیا در خانه  او در بیت  که و هنگامی3  
   در خود خشم و بعضی4.   ریخت ، بر سر وی  را شکسته ه، شیش  آمده  خالص از عطر گرانبها از سنبل

،   عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته  بود این زیرا ممکن5  شد؟  عطر تلف چرا این«: ، گفتند نموده
 او   چه از برای! او را واگذارید«:   گفت اما عیسی6 . نمودند  را سرزنش  زن  و آن».د شو  فقرا داده به

 با خود دارید و   فقرا را همیشه زیرا که7 ،  است  نیکو کرده  کاری  با من دهید؟ زیرا که  می را زحمت
 او بود   در قوه آنچه8 . مرا با خود دائما ندارید  لیکن کنید،  احسان توانید با ایشان  بخواهید می هرگاه

 از   در هر جایی گویم  شما می  به هرآینه9 . کرد  تدهین، پیش  دفن  جسد مرا بجهت کرد، زیرا که
  مذکور خواهد  وی  یادگاری  کرد نیز بجهت  زن  این  شود، آنچه  موعظه  انجیل  این  به  که  عالم تمام
  »شد

 تا او را  ت رف  کهنه  نزد رؤسای  بود، به وازده د  از آن  یکی  که  اسخریوطی  یهودای پس10  
.  بدو بدهند  نقدی  دادند که ، شاد شدند و بدو وعده  او را شنیده  سخن ایشان11 . کند  تسلیم بدیشان

  . برآمد  وی  گرفتاری  برای  موافق و او در صدد فرصت
کجا « : گفتند  وی  به اگردانشکردند، ش  می  را ذبح  فصح  در آن  از عید فطیر که و روز اول12  

،   خود را فرستاده  دو نفر از شاگردان پس13 »؟  را بخوری  تا فصح  بینیم ارک تد  برویم خواهی می
  بروید،  وی از عقب. واهد برخورد شما خ  به  آب  با سبوی  شهر بروید و شخصی به«:   گفت بدیشان

با  را   تا فصح  کجا است گوید مهمانخانه استاد می: یید را گو  خانه  درآید صاحب  که  هرجایی و به14
آنجا . دهد  می  شما نشان  به  و آماده  مفروش  بزرگ و او باالخانه15 ؟  کنم  خود آنجا صرف شاگردان

 بود، یافتند و   او فرموده ، چنانکه  شهر رفته  شدند و به  روانه شاگردانش16» . بینید از بهر ما تدارک
  . ساختند ماده را آ فصح
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   به هرآینه«:   گفت خوردند، عیسی  غذا می  نشسته و چون18 . آمد  دوازده  با آن شامگاهان17  
   غمگین ایشان19» . خواهد کرد خورد، مرا تسلیم ی غذا م  با من  از شما که ، یکی  که گویم شما می
   ایشان او در جواب20 ».  هستم آیا من «  که و دیگری»   آنم آیا من «  گرفتند که  گفتن یک ، یک گشته
   که  بطوری  پسر انسان  که  درستی به21 ! فرو برد  در قاب  دست  با من ه ک  از دوازده یکی«:  گفت
   او تسلیم  واسطه  به  پسر انسان  که  کسی  بر آن  وای لیکن. کند  می ، رحلت  است  او مکتوب درباره
  ». تولد نیافتی  بود که  بهتر میاو را. شود

:   داد و گفت ، بدیشان  کرده  داد و پاره ، برکت  را گرفته  نان خوردند، عیسی  غذا می و چون22  
 از   داد و همه  ایشان ، شکر نمود و به  گرفته ای و پیاله23 ».  است  جسد من  این  بخورید کهبگیرید و«

   ریخته  بسیاری  در راه  از عهد جدید که  من  خون  است این«:   گفت و بدیشان24 آشامیدند  آن
   در ملکوت  که  روزی  تا آن  از عصیر انگور نخورم  بعد از این گویم  شما می  به هرآینه25 .شود می

  ».  بنوشم  را تازه خدا آن
همانا «:   را گفت  ایشان عیسی27 . رفتند  بیرون یتون ز  کوه سوی ، به  تسبیح و بعد از خواندن26  

   پراکنده و گوسفندان  زنم  را می  شبان  است  خورید، زیرا مکتوب  لغزش  در من  شما امشب ههم
:   گفت  وی  به پطرس29» .  رفت  خواهم  جلیل از شما به  ، پیش اما بعد از برخاستنم28 .خواهند شد

ه  ک گویم  تو می ه ب هرآینه«:   را گفت  وی عیسی30» .  هرگز نخورم  خورند، من  لغزش  همه هرگاه«
   مرا انکار خواهی  مرتبه  زند، تو سه  بانگ  دو مرتبه  خروس  از آنکه ، قبل  شب امروز در همین

و » .  افتد، تو را هرگز انکار نکنم  با تو الزم  مردنم هرگاه«:  گفت  تأکید زیادتر می  او به لیکن31 ».نمود
  . گفتند  نیز همچنان دیگران
در اینجا «:   خود گفت  شاگردان  رسیدند، به  داشت  نام  جتسیمانی  که موضعی   به و چون32  

  گردید  و دلتنگ ، مضطرب برداشته   و یوحنا را همراه  و یعقوب و پطرس33 ». بنشینید تا دعا کنم
  و قدری35» .اینجا بمانید و بیدار باشید.  شد  بر موت ، مشرف  از حزن  من سنف«:   گفت و بدیشان34

  پس36.  از او بگذرد  ساعت  باشد آن  افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن  بر زمین  روی ، به پیشتر رفته
  ن م  خواهش  به  نه ، لیکن  بگذران  را از من  پیاله این.   است  چیز نزد تو ممکن یا ابا پدر، همه«:  گفت
، در   شمعون ای«:   را گفت ، پطرس دیده   را در خواب  آمد، ایشان  چون پس37 ». تو  اراده  به بلکه

  بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش38 ؟  بیدار باشی  ساعت  یک توانستی ؟ آیا نمی  هستی خواب
و نیز 40 . دعا نمود  کالم  همان ، به هو باز رفت39 ».  ناتوان  جسم  لیکن  است راغب   البته روح. نیفتید
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   ندانستند او را چه بود و  شده  سنگین  ایشان  چشمان  زیرا که  یافت ب را در خوا ، ایشان برگشته
!   است کافی.  کنید  را بخوابید و استراحت مابقی«:   گفت ، بدیشان  آمده  سوم و مرتبه41 . دهند جواب
   که برخیزید برویم42 .شود  می  تسلیم  گناهکاران تهای دس  به  پسر انسان اینک.   است  رسیده ساعت
  ». شد  نزدیک  من  کننده  تسلیم اکنون

   بود، با گروهی  دوازده  از آن  یکی ، یهودا که گفت  می  او هنوز سخن  که  وقتی در ساعت43  
 او   کننده و تسلیم44.  آمدند  و مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب

 ». ببرید  تمام  بگیرید و با حفظاو را.   است ، همان  را ببوسم هر که«:  بود ، گفته  داده  نشانی بدیشان
 خود را   دستهای ناگاه46 . را بوسید و وی» . ، یا سیدی دییا سی«:  ، گفت  شده  نزد وی و در ساعت45

  یس رئ  از غالمان ، بر یکی  شمشیر خود را کشیده  از حاضرین و یکی47 . دش، گرفتن  انداخته بر وی
 گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها«:  ، گفت  کرده  بدیشان  روی عیسی48 . را ببرید ، گوشش  زده کهنه

.  و مرا نگرفتید دادم  می  تعلیم هر روز در نزد شما در هیکل49 ! آمدید  بیرون  من  گرفتن بجهت
 با   جوانی و یک51 .بگریختند   او را واگذارده  همه آنگاه50» . گردد  تمام  کتب  که  است زم ال لیکن

چادر را 52  او را گرفتند،  جوانان چون.  شد  او روانه ، از عقب  خود پیچیده  برهنه  بر بدن چادری
  .  گریخت  ایشان  از دست ، برهنه گذارده
   بر او جمع  و کاتبان  و مشایخ  کاهنان  رؤسای  بردند و جمیع  کهنه  را نزد رئیس و عیسی53  
  ، با مالزمان  درآمده  کهنه  رئیس  خانه به آمد تا  او می  از دور در عقب و پطرس54 .دگردیدن
   شورا در جستجوی  اهل  و جمیع  کهنه و رؤسای55 .نمود  می  خود را گرم  آتش زدیک و ن بنشست
   شهادت  بر وی  هرچند بسیاری زیرا که56  نیافتند،  تا او را بکشند و هیچ بودند  بر عیسی شهادت
 :، گفتند  داده  دروغ  شهادت سته برخا و بعضی57 . نشد  موافق  ایشان های ا شهادتدادند، ام  می دروغ

 روز،   و در سه کنم  می  را خراب  دست  به  شده  هیکل ساخته  این من:  گفت  او می  که ما شنیدیم«58
  . نشد  موافق  ایشان های  باز شهادت  هم ینو در ا59 ». کنم ، بنا می  دست  به  شده ه را ناساخت دیگری
؟  دهی  نمی  جواب هیچ«:  ، گفت  پرسیده ، از عیسی  برخاسته  میان  از آن  کهنه  رئیس پس60  

باز .  نداد  جواب ، هیچ  مانده اما او ساکت61» دهند؟  می  اینها در حق تو شهادت  که  چیز است چه
:   گفت عیسی62 »؟  هستی  متبارک  پسر خدای مسیحآیا تو «:  گفت،   نموده  از او سؤال  کهنه رئیس

   آسمان ، در ابرهای  نشسته  قوت  راست  برطرف  را خواهید دید که ؛ و پسر انسان  هستم من«
؟   داریم  شاهدان  به  حاجت دیگر چه«:  ، گفت  زده  خود را چاک  جامه  کهنه  رئیس آنگاه63» .آید می
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 .  است  قتل  مستوجب  کردند که م بر او حک  همه پس» دانید؟  می  مصلحت چه! نیدیدکفر او را ش64
زدند و  ، او را می  او را پوشانیده  و روی  انداختن  بر وی  دهان  آب  نمودند به  شروع و بعضی65
  .زدند  او را می و مالزمان» .  کن نبوت«: گفتند می

 را  و پطرس67  آمد  کهنه  رئیس  از کنیزان یکی بود،  یین پا  در ایوان  پطرس  که و در وقتی66  
او 68 »؟ بودی  می  ناصری  نیز با عیسیتو«:  ، گفت کند، بر او نگریسته  می  خود را گرم  دید که چون

،   رفت ه دهلیز خان  به  بیرون و چون» ! گویی  می  تو چه  که فهمم  و نمی دانم نمی«:  ، گفت انکار نموده
  این «  که  گرفت  گفتن  حاضرین ، به  او را دیده  کنیزک و بار دیگر آن69 . زد  بانگ  خروس ناگاه

در «:  گفتند  پطرس  بار دیگر به  حاضرین و بعد از زمانی. او باز انکار کرد70» !  از آنها است شخص
   کردن  لعن  به پس71 ».  است  تو چنان  و لهجه ز هستی نی  جلیلی  زیرا که باشی  تو از آنها می حقیقت
   مرتبه  خروس ناگاه72 ». شناسم گویید نمی  می  را که ص شخ آن «  نمود که  شروع  خوردن و قسم

 دو   خروس  از آنکه قبل «  بود که  بدو گفته  عیسی خاطر آمد آنچه  را به  پطرس پس.  زد دیگر بانگ
  . خاطر آورد، بگریست  را به  این و چون» .مود ن  مرا انکار خواهی  مرتبه  زند، سه  بانگ مرتبه

  

   شورا مشورت  اهل  و تمام  و کاتبان  با مشایخ  کهنه  رؤسای درنگ ، بی بامدادان15    

  . کردند  تسلیم  پیالطس دند و به، بر  را بند نهاده نمودند و عیسی
» . گویی تو می«:   گفت ی و او در جواب» ؟  یهود هستی آیا تو پادشاه«:  از او پرسید پیالطس2  

  هیچ«:  ، گفت  کرده  باز از او سؤال پیالطس4 نمودند، می  بسیار بر او  ادعای  کهنه  رؤسای و چون3
   نداد، چنانکه  جواب  باز هیچ اما عیسی5 »!دهند  می  چقدر بر تو شهادت که  ؟ ببین دهی  نمی جواب

  . شد  متعجب پیالطس
  و برابا نامی7 .کرد  آزاد می  ایشان ستند، بجهتخوا  را می ، هر که ی زندان و در هر عید یک6  

،   صـدا زده  مـردم آنگاه8 . بـود  بودنـد، در حبـس  کـرده  خونریـزی  در فتنـه  او که  فتنه با شرکای
   در جـواب پیالطس9 . نمایـد  عمل  با ایشان  عادت ب بـرحس  که  خواستـن  کردنـد به شـروع

   رؤسای  بود که زیـرا یافته10 »؟  شما آزاد کنم  یهود را برای خواهیـد پادشاه آیا می«:   گفت انایش
   بودند که  کـرده  را تحریـض  مردم  کهنه اما رؤسای11 . بودند  کرده  حسد تسلیم از راه او را  کهنه
   چه پس«:   گفت در جواب را   باز ایشان پیالطس12 . رهـا کنـد  ایشـان با را بـرای برا بلکه
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او  « د کردند که بار دیگر فریا ایشان13 »گویید؟  می  یهودش  پادشاه  که  کس  با آن خواهید بکنم می
 بیشتر فریـاد  ایشان» ؟  است  کـرده  بـدی چـرا؟ چه«:   گفت  بدیشان پیالطس14 »!  کن را مصلوب

 را خشنود گردانـد،   مردم  که  خواست  چون طس پیال پـس15» .  کـن او را مصلـوب « برآوردنـد که
  . شـود  نمـود تا مصلـوب ، تسلیـم  زده  را تازیانـه  آزاد کـرد و عیسـی  ایشـان برابا را بـرای

و 17 آوردند   را فراهم  فوج ، تمام  برده  است  دارالوالیه  که  سرایی  او را به  سپاهیان آنگاه16  
   کردن و او را سالم18  گذاردند ، بر سرش  از خار بافته شانیدند و تاجی قرمز بر او پو ای جامه
،  انو زده و ز  انداخته  بر وی  دهان  بر سر او زدنـد و آب و نی19 »! یهود  پادشاه  ای سالم « د کهگرفتن

   خودش امه، ج  کنده  قرمز را از وی  بودند، لباس  او را استهزا کرده و چون20 .نمودند  می بدو تعظیم
  . سازند  بردند تا مصلوبش را پوشانیدند و او را بیرون

  آمد، و پدر اسکندر و رفس  می  از بلوکات  که  قیروان ، از اهل  نام  را شمعون و راهگذری21  
   یعنی داشت   جلجتا نام  که  موضعی  او را به پس22 . او را بردارد  صلیب  ساختند کهبود، مجبور

  و چون24 . نکرد  قبول ادند تا بنوشد لیکن د  وی  مر به  به  مخلوط و شراب23 ر بردند س  کاسه محل
  . برد  چه  افکندند تا هر کس  بر آن ، قرعه  نموده  او را تقسیم  کردند، لباس او را مصلوب

  پادشاه«:  شد  نوشته این   وی و تقصیر نامه26.  کردند  اورا مصلوب  بود که  سوم و ساعت25  
  پس28 . کردند  مصلوب  چپ  از دست یگریو د   راست  از دست  دو دزد را یکی و با وی27 ».یهود
   او را دشنام و راهگذران29 ».  گشت  محسوب ناز خطاکارا«: گوید  می  که ای  نوشته  آن  گشت تمام
   روز آن  در سه و کنی ی م  را خراب  هیکل  که  کسی  ای هان«: گفتند ، می  و سر خود را جنبانیده داده

   و کاتبان  کهنه  رؤسای و همچنین31 »! ، خود را برهان  زیر آمده  به از صلیب30 ، کنی را بنا می
،  مسیح32.  دهد تواند خود را نجات  داد و نمی  را نجات دیگران«: گفتند  با یکدیگر می استهزاکنان

   مصلوب  با وی  که و آنانی» .  آوریم  و ایمان ببینیم کند تا   نزول  از صلیب ن، اآل  اسرائیل پادشاه
  .دادند  می شدند، او را دشنام

و در 34 .  را فرو گرفت  زمین م تما  تاریکی  نهم  رسید، تا ساعت  ششم  ساعت و چون33  
 چرا  هی ال یاله « یعنی» ؟ ، لما سبقتنی  ایلوئی ایلوئی«:  ، گفت  آواز بلند ندا کرده  به ، عیسی  نهم ساعت

   شخصی پس36» .خواند  را می الیاس«: د گفتند شنیدن  چون  از حاضرین و بعضی35 »؟ مرا واگذاردی
 مگر  بگذارید ببینیم«:  ، بدو نوشانید و گفت  نهاده  پر کرد و بر سر نی  را از سرکه ، اسفنجی دویده

   هیکل  پرده آنگاه38 . بداد ، جان ند برآورده بل وازی آ  عیسی پس37 ». آورد  بیاید تا او را پایین سالیا
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،   بدینطور صدا زده  بود، دید که  ایستاده  وی  مقابل  که  یوزباشی و چون39 . شد از سر تا پا دوپاره
  ». مرد، پسر خدا بود  این الواقع فی«:   را سپرد، گفت روح

وب  مادر یعق  بود و مریم لیه مجد  مریم  از آنجمله کردند که  چند از دور نظر می و زنی40  
و دیگر . کردند  او می  و خدمت  پیروی  او در جلیل  بودن  هنگام که41 ،  و مادر یوشا و سالومه کوچک
  . بودند  آمده  اورشلیم  به  که  بسیاری زنان

  از  نامی یوسف43  بود،  از سبت  روز قبل  یعنی یه روز ته  که جهت  شد ، از آن  شام و چون42  
 نزد   کرده  خدا بود آمد و جرأت  شورا و نیز منتظر ملکوت  از اعضای  مرد شریف  که  رامه اهل

   شده  فوت  زودی  بدین  کرد که  تعجب پیالطس44.  نمود  را طلب  و جسد عیسی  رفت پیالطس
 از  چون45 »؟  است  نموده  وفات  گذشته ندیآیا چ « ، از او پرسید که  را طلبیده  یوزباشی پس. باشد

   به  را از صلیب ، آن  خریده  کتانی پس46 .  داشت  ارزانی  یوسف  را به دن کرد، ب  دریافت یوزباشی
 بر سر قبر  نهاد و سنگی بود   تراشیده  از سنگ  که ، در قبری  کرده  کفن  کتان  آن زیر آورد و به

  . شد  کجا گذاشته ه مادر یوشا دیدند ک  و مریم  مجدلیه و مریم47 .غلطانید
  

   و سالومه  مادر یعقوب  و مریم  بود، مریم مجدلیه  گذشته  سبت  چون پس16    

بر    آفتاب  طلوع  را بسیار زود وقت  روز یکشنبه و صبح2 . کنند را تدهین، آمدند تا او   خریده حنوط
  چون4 »ز سر قبر بغلطاند؟ ما ا را برای   سنگ  که کیست«: گفتند و با یکدیگر می3 .سر قبر آمدند

 قبر درآمدند،   به و چون5 . بود  زیرا بسیار بزرگ  است شده   غلطانیده  سنگ نگریستند، دیدند که
او 6 . متحیر شدند پس.  دیدند  نشسته  راست  بر جانب  سفید دربرداشت ای  جامه  را که جوانی

در اینجا !   است طلبید؟ او برخاسته  می را  مصلوب  ناصری عیسی!  مباشید ترسان«:   گفت بدیشان
 را   او و پطرس ، شاگردان  رفته لیکن7 . کنید  بودند، مالحظه  را نهاده او  را که  موضعی آن.  نیست
   شما فرموده  به ، چنانکهاو را در آنجا خواهید دید. رود  می  جلیل  از شما به  پیش  دهید که اطالع
   بود و به  را فرو گرفته  ایشان  و حیرت  از قبر گریختند زیرا لرزه ده ش  بیرون  بزودی پس8 ».بود

  .ترسیدند  نگفتند زیرا می  هیچ کسی
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   از او هفت  که  مجدلیه  مریم  به  بود، نخستین  برخاسته  چون ، روز اول هفته و صبحگاهان9  
و 11 .کردند خبر داد  می  و ماتم گریه   او را که  اصحاب و او رفته10 . بود ظاهر شد  کرده دیو بیرون

  . بود، باور نکردند  و بدو ظاهر شده  گشته  زنده  شنیدند که  چون ایشان
رفتند، هویدا   می  دهات ه ب  که  در هنگامی  دو نفر از ایشان  دیگر به  صورت  به و بعد از آن12  
  . ننمودند یز تصدیق را ن  ایشان  را خبر دادند، لیکن ، دیگران  رفته ایشان13 .گردید

  سبب  را به  بودند ظاهر شد و ایشان  غذا نشسته  به  که  هنگامی  یازده  بدان و بعد از آن14  
   بودند، تصدیق  دیده  او را برخاسته  که  آنانی  نمود زیرا به  توبیخ  ایشان  دلی  و سخت ایمانی بی

  .ننمودند
هر 16.  کنید  موعظه  انجیل  را به یق خال  و جمیع بروید  عالم در تمام«:   گفت پس بدیشان15  

  و این17 . خواهد شد  نیاورد بر او حکم ان ایم  یابد و اما هر که ، تعمید یابد نجات  آورده  ایمان که
 زنند   حرف  تازه  زبانهای  کنند و به  دیوها را بیرون  من  نام  به  خواهد بود که  ایمانداران  همراه آیات

   دستها بر مریضان  نرساند و هرگاه  بدیشان  بخورند، ضرری رها را بردارند و اگر زهر قاتلیو ما18
  ». خواهند یافتگذارند، شفا 

   دست ، به ده ش  مرتفع  آسمان سوی  بود، به  گفته  سخن  ایشان  به و خداوند بعد از آنکه19  
 کار  کردند و خداوند با ایشان  می وعظه، در هر جا م  رفته  بیرون و ایشان20 .  خدا بنشست راست

  .گردانید  می  را ثابت بود، کالم  می  ایشان  همراه  که  آیاتی کرد و به می
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 Luke- لوقا انجیل
   میالدی نوشته شده است80 تا 60مدارک لوقا را نویسنده می دانند و حدودا سال 

  

   آن  حکایت  تألیف سوی به خود را دراز کردند   دست  بسیاری  که از آنجهت1    

 ما   بودند به  کالم ن و خادما  از ابتدا نظارگان  که  آنانی چنانچه2  رسید،  اتمام  نزد ما به  که ریامو
  ه ب  ترتیب ، به  رفته  در پی  تدقیق  به  البدایه  را من  همه  که  دیدم  چنان  نیز مصلحت من3 رسانیدند،
  .  دریابی ای  یافته  تعلیم  در آن  را که  کالمی  آن تا صحت4 یز، عز  تیوفلس  ای تو بنویسم

   او از دختران  زن  ابیا بود که  از فرقه  زکریا نام ، کاهنی  یهودیه ، پادشاه  هیرودیس در ایام5  
  ض و فرای  احکام  جمیع  و به و هر دو در حضور خدا صالح6 .  داشت  نام  بود و الیصابات ونهار

بود و هر دو  نازاد   الیصابات  نبود زیرا که  را فرزندی و ایشان7 . بودند  سالک عیب ، بیخداوند
 کرد،  می  خود در حضور خدا کهانت  فرقه  نوبت  به  چون  شد که و واقع8 . بودند  سال دیرینه

  وقتو در 10. ، بخور بسوزاند  خداوند درآمده  قدس  به  او شد که ، نوبت  کهانت  عادت حسب9
  .کردند  می  عبادت  بیرون  قوم  جماعت بخور، تمام

  چون12.   ظاهر گشت ، بر وی ور ایستاده بخ  مذبح  راست  طرف  خداوند به  فرشته ناگاه11  
   زکریا ترسان ای«:   بدو گفت فرشته13 . شد  بر او مستولی ، ترس افتاده  زکریا او را دید، در حیرت

یید  خواهد زا  تو پسری  برای  الیصابات ات  و زوجه  است  گردیده و مستجاب ت  دعای ، زیرا که مباش
 او   از والدت  خواهد نمود و بسیاری  رخ  و شادی و تو را خوشی14 . نامید  خواهی و او را یحیی

 نخواهد   و مسکری  خواهد بود و شراب  در حضور خداوند بزرگ زیرا که15 .مسرور خواهند شد
  سوی  را به اسرائیل  از بنی و بسیاری16 . خواهد بود القدس ود، پر از روح مادر خ کمنوشید و از ش

 خواهد خرامید،   وی  روی  پیش  الیاس  و قوت  روح و او به17 . خواهد برگردانید  ایشان د خدایخداون
   مستعد برای  قومی بگرداند تا  عادالن  حکمت  را به  و نافرمانان  پسران  طرف  را به  پدران تا دلهای

  ».خدا مهیا سازد
  ینه دیر ام  و زوجه  پیر هستم  من  آنکه  و حال  بدانم  را چگونه این«:   گفت  فرشته زکریا به18  

 و  ایستم  در حضور خدا می  که  هستم  جبرائیل من«:   گفت  وی  در جواب فرشته19 »؟  است سال
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 نگردد،   امور واقع  تا این و الحال20.   دهم  امور تو را مژده از این و   گویم  تو سخن  تا به  شدم فرستاده
 خواهد  وع وق  خود به  در وقت  مرا که های ، زیرا سخن  داشت  نخواهی  زدن  حرف  یارای  شده گنگ

  ب متعج  او در قدس  توقف بودند و از طول  منتظر زکریا می و جماعت21 ». ، باور نکردی پیوست
   رؤیایی  در قدس  فهمیدند که  زند، پس  حرف  با ایشان  نتوانست  آمده  بیرون اما چون22 .شدند
  تمام ا  او به  خدمت  ایام و چون23 . ماند ساکت کرد و  می  اشاره  ایشان سوی  به پس.   است دیده

  .  خود رفت  خانه رسید، به
 نمود و   خود را پنهان  ماه  پنج مدت،   شده  حامله  او الیصابات  روزها، زن و بعد از آن24  
 مرا از نظر  ، تا ننگ  مرا منظور داشت  که  نمود در روزهایی  عمل  من  اینطور خداوند به به«25:  گفت
  ». بردارد مردم

،   داشت  نام ناصره   که  از جلیل  بلدی  خدا به  از جانب  فرشته  جبرائیل  ششم و در ماه26  
   مریم  باکره  آن  داود و نام  از خاندان  یوسف  به'  مسمی  نامزد مردی ای باکرهنزد 27 . شد فرستاده

و  و ت ، خداوند با توست  رسیده  نعمت  بر تو ای سالم«:  ، گفت  شده  نزد او داخل  فرشته پس28. بود
   چه  این ه، متفکر شد ک  شده  او مضطرب  او را دید، از سخن چون29 ».  هستی  مبارک  زنان در میان

 . ای  یافته  نزد خدا نعمت را که زی  مباش  ترسان  مریم ای«:   بدو گفت  فرشته30.   است  تحیت نوع
   خواهد بود و به او بزرگ32 . نامید  خواهی یید و او را عیسی زا  خواهی ، پسری  شده  حامله و اینک31

و او 33 . داود را بدو عطا خواهد فرمود ش پدر  شود، و خداوند خدا تخت' ، مسمی' اعلی پسر حضرت
  ». نخواهد بود  او را نهایت  خواهد کرد و سلطنت  ابد پادشاهی  تا به  یعقوب بر خاندان

  فرشته35» ؟ ام  را نشناخته  مردی  آنکه شود و حال  می  چگونه این«:   گفت  فرشته  به مریم34  
 خواهد افکند،   بر تو سایه  اعلی  حضرت د و قوت بر تو خواهد آم القدس روح«:   گفت  وی در جواب
 تو نیز   از خویشان  الیصابات و اینک36 . خواهد شد ، پسر خدا خوانده س مولود مقد  آن از آنجهت
زد خدا زیرا ن37 .خواندند  نازاد می که، مر او را   است  ششم  ماه  و این  شده  حامله  پسری  به در پیری

» . شود  تو واقع  سخن مرا برحسب.   کنیز خداوندم اینک«:   گفت مریم38 ». ست نی  محال  امری هیچ
  .  از نزد او رفت  فرشته پس

   خانه و به40 .  رفت  بشتاب  یهودیه ز کوهستان ا  بلدی  و به  برخاست  روزها، مریم در آن39  
   او به  در رحم  را شنید، بچه مریم   سالم  الیصابات و چون41 . کرد  سالم  الیصابات ، به آمدهزکریا در
   زنان تو در میان«:   گفت  آواز بلند صدا زده  به42،   پر شده القدس  روح  به  آمد و الیصابات حرکت
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  ، به  من مادر خداوند  رسید که  من  به و از کجا این43 . تو  رحم  ثمره  است  و مبارک ی هست مبارک
   به  من  در رحم  از خوشی  شد، بچه  زد من  تو گوش  آواز سالم ن چو زیرا اینک44  آید؟ نزد من
   شد، به  گفته  وی  خداوند به  از جانب  آنچه  آورد، زیرا که  ایمان  او که و خوشابحال45.  آمد حرکت
  ». خواهد رسید انجام

 خدا   من ده رهانن  به  من و روح47 کند،  خداوند را تمجید می  من انج«:   گفت  مریم پس46  
   مرا خوشحال  طبقات  تمامی  از کنون زیرا هان. زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند48 بوجد آمد،

 او  و رحمت50،   است وس او قد  و نام  کرده  عظیم  کارهای  من  قادر، به زیرا آن49 خواهند خواند،
 را ظاهر فرمود و   خود، قدرت ی بازو به51 .ترسند می  از او  که  بر آنانی  است نسال بعد نسل

 را   و فروتنان زیر افکند  را از تختها به جباران52 .  ساخت  پراکنده  ایشان  دل یال خ  را به متکبران
 . نمود رد  را تهیدست  نیکو سیر فرمود و دولتمندان  چیزهای  را به گرسنگان53 .سرافراز گردانید

 بود،   اجداد ما گفته  به چنانکه55 ،  خویش ت رحمانی  یادگاری ه کرد، ب  را یاری  خود اسرائیل بنده54
 خود   خانه  به  ماند، پس  نزد وی  ماه  سه  به  قریب و مریم56» .باد او تا ابداآل  ذریت  و به  ابراهیم به

  . کرد مراجعت
 او  شان و خوی و همسایگان58 . بزاد  رسید، پسری  حمل  وضع قت را و  الیصابات اما چون57  
 شد در روز  و واقع59 . کردند ، با او شادی  کرده ر وی ب  عظیمی  خداوند رحمت  شنیدند که چون
   ملتفت اما مادرش60 .نهادند ا را بر او می زکری  پدرش  نام  آمدند، که  طفل  ختنه  برای  چون هشتم
 را   اسم  این کس تو هیچ  از قبیله«: ند گفت  وی به61» .شود  می  نامیده  یحیی  به  بلکه نی«:  ، گفت شده
   خواسته ای او تخته63 » نهاد؟  خواهی  نام هاو را چ «  کردند که  اشاره  پدرش  به پس62 ».ندارد

  ، به  او باز گشته  و زبان ، دهان در ساعت64.  شدند  متعجب و همه»   است  او یحیی نام «  که بنوشت
   وقایع  این  و جمیع  گشت  مستولی ، خوف  ایشان  همسایگان تمامی بر  پس65 . شد محمد خدا متکل

  این«:  ، گفت  شنید، در خاطر خود تفکر نموده و هر که66 .  یافت  شهرت  یهودیه  کوهستان در همه
  .بود  می  خداوند با وی و دست»  خواهد بود؟  طفل  نوع چه

   اسرائیل خداوند خدای«68 : ، گفت  نموده ، نبوت  پر شده سالقد  زکریا از روح و پدرش67  
 ما   برای  نجاتی و شاخ69  قرار داد  فدایی  ایشان رای، ب  خود تفقد نموده  باد، زیرا از قوم متبارک

 او   انبیای  بدو عالم از  که  گفت  مقدسین  زبان  به چنانچه70 . خود داود  بنده ، در خانه راشتبراف
 ما   را بر پدران تا رحمت72 دارند،   از ما نفرت  که  آنانی  ما و از دست دشمنان از  رهایی71 بودند، می

 مفصل یک/  لوقا کتاب



1439 

 ما  که74  یاد کرد،  پدر ما ابراهیم  برای  که سوگندی73 خود را تذکر فرماید،  بجا آرد و عهد مقدس
در 75 ،  کنیم  عبادت خوف ، او را بی ه یافت  خود رهایی  دشمنان  عطا فرماید، تا از دست را فیض

 '  اعلی حضرت ، نبی  طفل و تو ای76 . عمر خود  روزهای ، در تمامی لت و عدا  قدوسیت حضور او به
 او را  تا قوم77 ،  او را مهیا سازی امید، تا طرق خر  خداوند خواهی  روی  شد، زیرا پیش  خواهی خوانده
از    سپیده  آن  به  ما که  خدای مت رح  احشای به78 .  ایشان  گناهان ، در آمرزش دهی   نجات معرفت

   طریق  ما را به  را نور دهد و پایهای  موت  و ظل  در ظلمت تا ساکنان79  از ما تفقد نمود،  اعلی عالم
   و تا روز ظهور خود برای گشت  می  قوی ، در روح  نمو کرده  طفل پس80 ». نماید  هدایت تیسالم

  .برد  بسر می ، در بیابان سرائیلا
  

  را  مسکون  ربع  تمام  که  قیصر صادر گشت  از اوغسطس  حکمی  ایام و در آن2    

   همه پس3 . بود  سوریه  والی رینیوس کی  که  شد، هنگامی  اول نویسی  اسم و این2 . کنند نویسی اسم
   به اصره ن  از بلده  نیز از جلیل و یوسف4 .رفتند  می نویسی  اسم  خود برای شهر  به  هر یک مردم
 او  تا نام5 . داود بود  و آل  او از خاندان زیرا که.  ، رفت  داشت  نام لحم  بیت  شهر داود که  به یهودیه
ند،  در آنجا بود  ایشان  که و وقتی6 . گردد  بود، ثبت  زاییدن  به یک نامزد او بود و نزد  که با مریم
، در آخور   پیچیده و او را در قنداقه. را زایید خود  پسر نخستین7 ،  او رسیده  حمل  وضع هنگام

  . نبود  جای  در منزل  ایشان  برای زیرا که. خوابانید
   خویش های  گله سبانی پا بردند و در شب  در صحرا بسر می ، شبانان  نواحی و در آن8  

   تابید و بغایت نیشا خداوند بر گرد ا  ظاهر شد و کبریایی  خداوند بر ایشان  فرشته ناگاه9 .کردند می
  دهم  شما می  به  بشارت خوشی عظیم مترسید، زیرا اینک«:   را گفت  ایشان فرشته10 . گشتند ترسان

   مسیح که  ای  دهنده  شما در شهر داود، نجات  امروز برای که11 . خواهد بود  قوم  جمیع  برای که
 و در آخور   پیچیده  در قنداقه  طفلی  که ت اس  شما این  برای و عالمت12 .خداوند باشد متولد شد

، خدا را   حاضر شده  با فرشته  از لشکر آسمانی  فوجی  حال در همان13 ». افت خواهید ی خوابیده
   مردم و در میان   سالمتی  و بر زمین  جالل علیین' خدا را در اعلی«14 :گفتند  می  کنان تسبیح

  ناآل«:  با یکدیگر گفتند  رفتند، شبانان  آسمان  به از نزد ایشان   فرشتگان و چون15 ». باد رضامندی
» .  ببینیم  است  نموده  ما اعالم  را به  و خداوند آن  شده  واقع  را که  چیزی  و این  برویم لحم  بیت به
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ا دیدند،  ر  این چون17 . یافتند  را در آخور خوابیده فل ط  و آن  و یوسف ، مریم  رفته  شتاب  به پس16
  شنید از آنچه  می و هر که18 . دادند  بود، شهرت ده ش  گفته  بدیشان  طفل  درباره  را که  سخنی آن

   را نگاه  سخنان  همه ، این  خود متفکر شده  در دل اما مریم19 .نمود  می  گفتند، تعجب  بدیشان شبانان
 و   دیده  که  اموری  آن  همه سبب ، به برگشتند  خدا را تمجید و حمدکنان و شبانان20.  داشت می

  . بود  شده  گفته  ایشان  به نکه بودند چنا شنیده
 از   قبل  فرشته  نهادند، چنانکه  نام  رسید، او را عیسی  طفل  ختنه ، وقت  روز هشتم و چون21  

 رسید،   موسی ریعت ش  برحسب  تطهیر ایشان  ایام و چون22 . بود ، او را نامیده  او در رحم قرار گرفتن
 هر   که  است  خداوند مکتوب  در شریعت  چنانکه23.  خداوند بگذرانند  بردند تا به  اورشلیم او را به
   در شریعت  گذرانند، چنانکه و تا قربانی24 . شود  خداوند خوانده شاید، مقدس را گ  رحم  که ذکوری

 در   نام  شمعون  شخصی و اینک25 . کبوتر ه یا دو جوج ای  فاخته ت جف ، یعنی خداوند مقرر است
و از 26 . بود  بر وی القدس  بود و روح ل اسرائی  و منتظر تسلی  و متقی  مرد صالح  بود که اورشلیم

  . دید  را نخواهی  موت  خداوند را نبینی  تا مسیح  بود که  رسیده  بدو وحی القدس روح
 را آوردند   عیسی  یعنی  طفل  آن  والدینش آمد و چون در  هیکل ، به  روح  راهنمایی  به پس27  
  و خدا را متبارک   خود کشیده او را در آغوش28  آورند،  او بعمل  را بجهت شریعت  تا رسوم
 . خود  کالم  برحسب  سالمتی ، به دهی  می  خود را رخصت  خداوند بنده  ای الحال«29 : ، گفت خوانده

 . ها مهیا ساختی  امت  جمیع ی رو  را پیش  آن که31 ،  است  تو را دیده ت نجا  من ان چشم زیرا که30
   و مادرش و یوسف33 ». بود  را جالل  تو اسرائیل قومها کند و   امت  برای  حجاب  کشف  که نوری32

  یم مر  مادرش ، به  داده  را برکت  ایشان  شمعون پس34 . نمودند  شد، تعجب  او گفته اره درب از آنچه
   آیتی  و برای  اسرائیل  از آل  بسیاری  و برخاستن  افتادن  شد، برای  قرار داده  طفل  این اینک«:  گفت
  کار قلوب تا اف  فرو خواهد رفت  تو نیز شمشیری و در قلب35 .  خواهند گفت  آن  خالف  به که

  ». شود  مکشوف بسیاری
   بکارت  از زمان ، که  اشیر بسیار سالخورده  از سبط ل، دختر فنوئی  بود، حنا نام  نبیه و زنی36  

 از   گشته  او بیـوه  بـود که  هشتاد و چهـار سـال  به و قریب37 . بود  با شوهر بسر برده  سال فته
  او در همان38 .بود  می  مشغول  در عبادت ناجات و م  روزه  روز به  شبانه شد، بلکه  جدا نمی هیکل
  ، تکلـم  در اورشلیـم  نجات  منتظرین  همه  او به ، خـدا را شکـر نمـود و دربـاره  در آمـده ساعت
  .نمـود
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   جلیل خود ناصره شهر   بودند، به  برده  پایان  شریعت خداوند را به  رسوم  تمامی و چون39  
   خدا بر وی ، فیض  پر شده  و از حکمت گشت  می  قوی  روح ، به  نمو کرده و طفل40 . کردند مراجعت

  .بود می
 شد،   ساله  دوازده و چون42 .رفتند  می  اورشلیم ، به ید فصح ع  بجهت  او هر ساله و والدین41  
  نمودند، آن  می ، مراجعت  کرده  روزهـا را تمام و چون43 . آمدنـد  اورشلیـم  عیـد، بـه م رسـ موافق
   چـون بلکـه44 .دانستنـد  نمی  و مـادرش وسـف نمـود و ی  توقف ، در اورشلیـم  عیسـی  یعنی طفل
   و آشنایـان شـان خوی  کردند و او را در میان ، سفر یکروزه  است  او در قافله بردند که  می گمان

 روز،  و بعـد از سـه46 . برگشتنـد اورشلیـم   او به  او را نیافتند، در طلب و چون45 .جستند خود می
   سؤال شنود و از ایشان  را می  ایشان ، سخنان  نشسته  معلمـان  در میـان د که یافتنـ او را در هیکـل

  . گشـت  او متحیـر می  و جوابهـای شنید، از فهم  او را می  سخن و هر که47 .کرد همی
 فرزند چرا با ما  ای«:   گفت  وی  به  مادرش پس.  شدند  او را دیدند، مضطرب  ایشان چون48  
   ایشـان او به49 ». کردیـم  تـو را جستجـو می تـه گش  غمنـاک  و من  پدرت اینک؟   کردی چنین
» ؟  در امور پدر خود باشم  باید من اید که کردیـد، مگر ندانسته  می  مـرا طلـب از بهـر چه«:  گفت

   آمد و مطیع ه ناصر ، به  شده  روانه  با ایشان پس51. ، نفهمیدند  گفت  بدیشان  را که  سخنی  آن ولی50
 و   در حکمت و عیسی52.  داشت  می را در خاطر خود نگاه امور   این بود و مادر او تمامی  می ایشان
  .کرد  می  ترقی  نزد خدا و مردم  و رضامندی قامت

  

،  پیالطس   پنطیوس  که  قیصر، در وقتی  طیباریوس  از سلطنت  پانزدهم و در سال3    

 و دیار   تیترارک ایطوریه  فیلپس  و برادرش  جلیل ، تیترارک یرودیس بود و ه  یهودیه والی
  ن اب  یحیی  خدا به  بودند، کالم  کهنه و حنا و قیافا رؤسای2   تیترارک آبلیه  و لیسانیوس یتستراخون

  هان گنا  آمرزش  بجهت  تعمید توبه ، به  آمده  اردن  حوالی  تمامی به3 ،  شده  نازل زکریا در بیابان
 ندا  صدای«: گوید  می  که  نبی  اشعیای  کلمات  در صحیفه  است  مکتوب چنانچه4 .کرد  می موعظه
 و   انباشته هر وادی5 . نمایید  او را راست ازید و طرق خداوند را مهیا س  راه ، که  در بیابان ای کننده

   بشر نجات و تمامی6 هد شد؛ خوا و هر راه ناهموار صاف   راست  و هر کجی  پست  و تلی هر کوه
  ».خدا را خواهند دید
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 شما  ، که زادگان  افعی ای«:  آمدند، گفت  می  بیرون  تعمید وی  برای  که  جماعتی  آن  به آنگاه7  
   بیاورید و در خاطر خود این  توبه  ثمرات مناسب پس8  بگریزید؟  آینده  از غضب داد که  را نشان
 سنگها،   از این  که  خدا قادر است گویم  شما می ، زیرا به  پدر ماست  ابراهیم  مدهید که  را راه سخن
 هر  ؛ پس  است  شده  نهاده  درختان  بر ریشه  نیز تیشه نو اآل9 . برانگیزاند  ابراهیم  برای دانفرزن

  ».شود  می  افکنده  و در آتش  نیکو نیاورد، بریده  میوه  که درختی
 دو  هر که«:   گفت  ایشان او در جواب11 »؟  کنیم چه«:  گفتند ه نمود  سؤال  از وی  مردم پس10  
   نیز برای و باجگیران12 ». کند  دارد نیز چنین  خوراک کهو هر.  ندارد بدهد  آنکه  دارد، به جامه

 ،  مقرر است زیادتر از آنچه«:   گفت بدیشان13» ؟  کنیم  استاد چه ای«: ، بدو گفتند تعمید آمده
 مکنید   ظلم بر کسی«:   گفت  ایشان به» ؟  کنیم ما چه«: ، گفتند  نیز از او پرسیده سپاهیان14» .مگیرید

  ». خود اکتفا کنید  مواجب و به افترا  مزنید  کس و بر هیچ
 تفکـر   یحیـی  در خاطر خود دربـاره بودند و همه  مترصد می  قوم  که و هنگامی15  

   آب  شما را به من«:   گفت  شده  متوجه  همه  به یحیـی16 ،  یا نـه ست ا یـح مس  این نمودنـد که می
 او را بـاز   بند نعلین  که  ندارم  آن  لیاقت آید که  می  تواناتر از من  شخصی ، لیکن دهم تعمید می

 خـود  ت دسـ  خود را به او غربـال17.  تعمید خواهد داد  و آتش القدس  روح او شمـا را به.  کنـم
 را در   خواهـد نمـود و کاه  را در انبـار خـود ذخیـره ، گنـدم  کرده  را پاک  خویش دارد و خرمـن

   را بشــارت  بسیـار دیگـر، قــوم  نصایـح و به18 ».پذیرد خواهد سوزانید  نمی موشی خا  کـه آتشـی
  .داد مـی

   که  و سایر بدیهایی  برادر او فیلپس  هیرودیا، زن سبب  به  چون  تیترارک اما هیرودیس19  
   حبس  را در زندان  یحیی  افزود که  را نیز بر همه این20 ،  یافت  توبیخ  بود از وی  کرده هیرودیس

  .نمود
  کرد، آسمان  دعا می  تعمید گرفته  هم  بودند و عیسی  تعمید یافته  قوم  تمامی اما چون21  
 در   از آسمان  شد و آوازی  بر او نازل ، مانند کبوتری  جسمانی هیأت   به القدس و روح22  شد شکافته

  ».  تو خشنودم  به  که  هستی  من تو پسر حبیب « رسید که
، پسر   خلق گمان  و حسب.  بود  ساله  سی  به  کرد، قریب  شروع  که  وقتی و خود عیسی23  
  ن، ب  آموس  متاتیا، بن ابن25 ،  یوسف  ینا، بن  بن،  ملکی ، بن  الوی ، بن  متات ابن24  هالی  ابن یوسف
   یوحنا، بن ابن27  یهودا، ، بن  یوسف ، بن  شمعی ن متاتیا، ب ، بن  مأت ابن26 ،  نجی ، بن  حسلی ، بن ناحوم
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  عیر، ، بن  ایلمودام ، بن  قوسام ، بن  ادی ، بن  ملکی ابن28 ،  نیری ، بن تیئیل سأل ، بن  زروبابل ریسا، بن
  ، بن سف یو  یهودا، بن ، بن  شمعون ابن30،   الوی ، بن  متات ، بن  یوریم  ایلعاذر، بن ، بن  یوسی ابن29

 بوعز،   عوبید، بن ، بن ی یس ابن32  داود، بن،   ناتان  متاتا بن ، بن  مینان  ملیا، بن ابن31 ،  ایلیاقیم ، بن یونان
،   یعقوب ابن34  یهودا، ، بن  فارص ، بن  حصرون ، بن  ارام ، بن ناداب عمی ابن33 ، شون نح ، بن مون شل بن
  ابن36 ،  صالح  عابر، بن ، بن  فالج بن رعو،  ، بن  سروج ابن35 ناحور،  ، بن  تارح ، بن براهیم ا ، بن  اسحاق بن

  ، بن للئیل مه  یارد، بن ، بن  خنوخ ، بن  متوشالح ابن37،   المک ، بن  نوح ، بن  سام  ارفکشاد، بن ، بن قینان
  . اهللا ، بن آدم ، بن  شیث ، بن  انوش ابن38 ، قینان

  

   بیابان  او را به د و روح کر مراجعت  ، از اردن  بوده سالقد  پر از روح اما عیسی4    

،  شد  تمام چون.  نخورد  چیزی  ایام نمود و در آن  می  او را تجربه  روز ابلیس  چهل و مدت2 .برد
  . گردید آخر گرسنه

 در  عیسی4 ». گردد  را بگو تا نان  سنگ این،  اگر پسر خدا هستی«:   بدو گفت و ابلیس3  
 ». خدا  هر کلمه  به کند، بلکه ی نم  زیست  فقط  نان  به  انسان  که  است مکتوب«:   گفت  وی جواب

  و ابلیس6 . داد  بدو نشان ای  را در لحظه  جهان  ممالک ، تمامی  بلند برده  کوهی  او را به  ابلیس پس5
  و  است  شده  سپرده  من  به ، زیرا که دهم  تو می  آنها را به  و حشمت  قدرت  این جمیع«:  بدو گفت

 ». تو خواهد شد  از آن ، همه کنی   سجده  من  اگر تو پیش پس7 . بخشم  می خواهم  می  هر که به
 و غیر او   کن  خود را پرستش ، خداوند خدای  است ، مکتوب  شیطان ای«:   او گفت  در جواب عیسی8

اگر پسر خدا «:   قرار داد و بدو گفت  هیکل ، بر کنگره  برده  اورشلیم  او را به پس9 ». منما را عبادت
   تو حکم  خود را درباره  فرشتگان  که  است زیرا مکتوب10 . زیر انداز  خود را از اینجا به، هستی
 ». خورد  سنگی  به د، مبادا پایت خود بردارن  دستهای و تو را به11 . کنند اید تا تو را محافظتفرم

  ».  مکن  خود را تجربه ، خداوند خدای  است  شده گفته «  که  گفت  وی  در جواب عیسی12
  . از او جدا شد  رسانید، تا مدتی  اتمام  را به  تجربه  جمیع  ابلیس و چون13

و 15 .  یافت  شهرت  نواحی  آن  تمامی و خبر او در  برگشت  جلیل ، به  روح  قوت  به یو عیس14  
  .کردند  می  او را تعظیم  همهداد و  می  تعلیم  ایشان او در کنایس
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   به  دستور خود در روز سبت  بود، رسید و بحسب  یافته  پرورش  که  جایی  ناصره و به16  
 را   کتاب  را بدو دادند و چون  اشعیا  نبی  صحیفه آنگاه17 .  برخاست ت تالو ، برای  درآمده کنیسه

 کرد تا   مرا مسح ، زیرا که  است  خداوند بر من روح«18   است  مکتوب  که  را یافت گشود، موضعی
 و   رستگاری  را به  و اسیران  را شفا بخشم دالن  و مرا فرستاد تا شکسته  دهم  را بشارت فقیران

   خداوند موعظه  پسندیده و از سال19 ،  را آزاد سازم  و تا کوبیدگان  کنم  موعظه  بینایی  را به نراکو
  ». کنم

   بر وی  کنیسه ل اه  همه  و چشمان  سپرد و بنشست  خادم ، به  پیچیده  هم  را به  کتاب پس20  
   شما تمام  در گوشهای  نوشته ینامروز ا «  کرد که  گفتن  به  شروع  بدیشان آنگاه21 .بود  می دوخته

  شد، تعجب  صادر می  از دهانش  که آمیزی  فیض  دادند و از سخنان  شهادت  بر وی و همه22» .شد
  »؟  نیست  پسر یوسف مگر این«: ، گفتند نموده

  آنچه.   خود را شفا بده  طبیب ، ای  خواهید گفت  من  را به  مثل  این هرآینه«:   گفت بدیشان23
   به هرآینه«:  و گفت24 ». بنما  خویش  اینجا نیز در وطن از تو صادر شد،  در کفرناحوم  که ایم شنیده

   بسا بیوه  که گویم  شما را می  تحقیق و به25 . نباشد  مقبول  خویش  در وطن بی ن  هیچ  که گویم شما می
 ماند،   بسته  ماه  و شش  سال  سه مدت   آسمان  که ، وقتی  الیاس  بودند، در ایام  در اسرائیل زنان

 نشد،   فرستاده  از ایشان  کدام  نزد هیچ و الیاس26 پدید آمد،   زمین  در تمامی  عظیم  قحطی چنانکه
 و   نبی  الیشع  بودند، در ایام  در اسرائیل و بسا ابرصان27 .  صیدون فه در صر  زنی مگر نزد بیوه

  ».  سریانی ز نعمان، ج طاهر نگشت   از ایشان احدی
 او را  و برخاسته29  گشتند  را شنیدند، پر از خشم  سخنان  این  چون  کنیسه  اهل  تمام پس28  

 زیر   بردند تا او را به بود  بنا شده  بر آن  ایشان  قریه  که  کوهی  کردند و بر قله از شهر بیرون
  . ، برفت  گذشته  ایشان  از میان ولی30 .افکنند

و 32 .ددا  می  را تعلیم ، ایشان  سبت ، در روزهای  فرود شده  از جلیل  شهری  کفرناحوم بهو 31  
   روح  بود، که  مردی و در کنیسه33 .بود  می  او با قدرت  کالم ا که افتادند، زیر  او در حیرت از تعلیم

 کار  ، ما را با تو چه اصری ن  عیسی  ای آه«34 : گفت  می  آواز بلند فریادکنان  و به  داشت دیو خبیث
 او   عیسی پس35 ». خدا  قدوس ای،   کیستی شناسم می ؟ تو را  سازی  تا ما را هالک ای ، آیا آمده است

، از   انداخته  دیو او را در میان در ساعت» .  آی  بیرون  و از وی  باش خاموش«: ، فرمود  داده را نهیب
 و یکدیگر را   گشت  مستولی  ایشان  بر همه  حیرت پس36 .انید بدو نرس  آسیبی  شد و هیچ او بیرون
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ا امر  پلید ر ، ارواح  و قوت  با قدرت  شخص  این  که  است  سخن  چه این«: ، گفتند  ساخته مخاطب
  . شد  پهن  حوالی  از آن  او در هر موضعی و شهرت37 »!آیند  می کند و بیرون می

   عارض  شدیدی  را تب  شمعون و مادر زن.  درآمد  شمعون نه خا ، به  برخاسته و از کنیسه38  
   از او زایل ، تب  داده  را نهیب ، تب  آمده  بر سر وی پس39 . کردند  التماس او از وی  برای.  بود شده
  . شد  مشغول  ایشان  خدمتگزاری ه، ب  برخاسته در ساعت. شد

 مرضها داشتند،   انواع  مبتال به  اشخاص ه ک  آنانی کرد، همه  می  غروب  آفتاب و چون40  
  و دیوها نیز از بسیاری41. ، شفا داد  گذارده  دست  ایشان از  هر یکی  آوردند و به  را نزد وی ایشان
،   کرده  را قدغن  ایشان ولی» .  پسر خدا هستی تو مسیح« گفتند که  می  زنان رفتند و صیحه  می بیرون

  .  است  دانستند او مسیح  زیرا که زنند،  حرف  که نگذاشت
،   او آمده  کثیر در جستجوی  و گروهی  رفت  ویران  مکانی  به  شده  روز شد، روانه و چون42  
   که  است مرا الزم«:   گفت  ایشان به43 . نرود  از نزد ایشان داشتند که  رسیدند و او را باز می نزدش

 ». ام  شده  کار فرستاده  همین ی برا ، زیرا که  دهم شارت خدا ب  ملکوت  دیگر نیز به  شهرهای به
  .نمود  می  موعظه  جلیل  در کنایس پس44
  

 خدا را بشنوند، او  کالم تا نمودند می ازدحـام   بــر وی و هنگامـی کـه گروهـی5    

 از   صیادان د که دی  ایستاده  را در کنار دریاچه و دو زورق2 . بود  ایستاده  جنیسارت  دریاچه کنار به
   مال  که  دو زورق  از آن  یکی  به پس3 .نمودند ی و شو م  خود را شست ، دامهای  آمده آنها بیرون

،   نشسته  در زورق پس.  دور ببرد  اندکی  از خشکی  نمود که ، از او درخواست  بود سوار شده شمعون
  .داد  می  را تعلیم مردم

د را  خو  و دامهای  بران  دریاچه  میانه به«:   گفت  شمعون  شد، به  فارغ  گفتن  از سخن و چون4  
   چیزی  برده  را رنج  شب  استاد، تمام ای«:   گفت  وی  در جواب شمعون5 ». شکار بیندازید برای

   کثیر از ماهی  کردند، مقداری  چنین و چون6 ».  انداخت  را خواهیم  تو، دام  حکم  به ، لیکن نگرفتیم
 دیگر   در زورق  خود که  رفقای و به7 . شود  گسسته  ایشان  بود دام یک نزد ید کردند، چنانکهص

   که  را پر کردند بقسمی  هر دو زورق  آمده پس.  را امداد کنند  ایشان  آمده  کردند که بودند اشاره
  . شوند  بود غرق نزدیک
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 دور   خداوند از من ای«:  ، گفت  افتاده  عیسی  را بدید، بر پایهای  این  چون  پطرس شمعون8  
   رفقای  بر او و همه  بودند، دهشت  کرده  که  صید ماهی سبب  به چونکه9 ». هکارم گنا زیرا مردی شو
.  بودند  شریک شمعون  که  زبدی  و یوحنا پسران  نیز بر یعقوب  چنین و هم10.  بود  شده  مستولی وی

   زورقها را به  چون پس11 ». کرد  را صید خواهی  مردم  این از پس.  سمتر«:   گفت  شمعون  به عیسی
  . شدند  او روانه ، از عقب  کرده  را ترک کنار آوردند، همه

 را بدید،   عیسی ، چون  آمده  پر از برص  مردی  از شهرها بود، ناگاه  او در شهری و چون12  
 ».  مرا طاهر سازی توانی  می اهیخداوندا، اگر خو«:  ، گفت  کرده  در افتاد و از او درخواست  روی به
   از او زایل  فورا برص که» .طاهر شو.  خواهم می«:   نمود و گفت  را لمس ، وی  آورده  او دست پس13
  ای  بنما و هدیه  کاهن  خود را به  رفته ، بلکه  را خبر مده کس هیچ «  کرد که و او را قدغن14 .شد

 ». شود  شهادتی یشان ا  تا بجهت ، بگذران  است  فرموده  موسی  که د، بطوری خو  طهارت بجهت
  وند و از مرضهای او را بشن  شدند تا کالم  بسیار جمع  و گروهی  یافت  خبر او بیشتر شهرت لیکن15

  . شد  مشغول  عبادت ، به  جسته ها عزلت  ویرانه و او به16 خود شفا یابند،
 و   جلیل  بلدان  از همه  و فقها که داد و فریسیان  می  او تعلیم  شد که قع از روزها وا روزی17  
   ناگاه که18 شد،  صادر می  ایشان  شفای  برای خداوند  بودند و قوت ، نشسته  آمده  و اورشلیم یهودیه

   وی  روی  کنند تا پیش خواستند او را داخل  آوردند و می  را بر بستری  مفلوج چند نفر شخصی
،   رفته بام  درآورند، بر پشت  خانه  او را به  نیافتند که  راهی  مردم  انبوهی سبب  به و چون19 .بگذارند

   وی  را دید، به  ایشان  او ایمان چون20.  گذاردند  عیسی  پیش ها در وسط سفال  از میان او را با تختش
  ». شد  تو آمرزیده  مرد، گناهان ای«:  گفت

 کفر   که  کیست این«:  گرفتند ، گفتن  در خاطر خود تفکر نموده  و فریسیان اتبان ک آنگاه21  
   را درک  افکار ایشان عیسی22»  را بیامرزد؟  بتواند گناهان  که  کیست گوید؟ جز خدا و بس می

  ، گفتن تر است  سهل کدام23کنید؟  چرا در خاطر خود تفکر می«:   گفت  ایشان ، در جواب نموده
 را   پسر انسان  تا بدانید که لیکن24 ؟  برخیز و بخرام  اینکه  شد، یا گفتن  تو آمرزیده  گناهان نکهای

 برخیز و بستر  گویم تو را می«:  گفت  را ، مفلوج»  هست  زمین  بر روی استطاعت آمرزیدن گناهان
 بود   خوابیده  بر آن  آنچه  ایشان ، پیش  برخاسته در ساعت25 ». خود برو  خانه ، به ا برداشتهخود ر

 و خدا را تمجید   را فرو گرفت  همه و حیرت26 . شد  روانه  خود خدا را حمدکنان  خانه  و به برداشت
  ».  دیدیم  عجیب امروز چیزهای«: ، گفتند  شده  مستولی  بر ایشان نمودند و خوف می
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او را .  دید  نشسته ، بر باجگاه شت دا  نام  الوی  را که ، باجگیری  رفته  بیرون  پس از آن27  
 . شد  روانه  وی  و در عقب رخاست، ب  کرده  چیز را ترک  همه در حال28 ». بیا  من عقب از«:  گفت

   با ایشان  و دیگران  بسیار از باجگیران  او کرد و جمعی  خود برای  در خانه  بزرگ  ضیافتی و الوی29
   با باجگیران  چه برای«:  او گفتند  شاگردان ، به  نموده  همهمه یسیان و فر  ایشان اما کاتبان30. نشستند

   طبیب به   احتیاج تندرستان«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی31 »کنید؟  می  و شرب  اکل ناهکارانو گ
  ».  بخوانم  توبه  را به  تا عاصیان  بلکه  تا عادالن ام و نیامده32 .  مریضان ندارند بلکه

خوانند و  دارند و نماز می  بسیار می  روزه  یحیی  شاگردان  سبب از چه«:  گفتند  وی  به پس33  
آیا «:   گفت بدیشان34 ».کنند  می  و شرب  تو اکل گردان شا  نیز، لیکن  فریسیان  شاگردان همچنین

   ایامی بلکه35 د؟دار سازی  روزه  است  با ایشان داماد  که  را مادامی  عروسی  خانه توانید پسران می
  ».  خواهند داشت  روزها روزه  در آن  شود، آنگاه  گرفته  داماد از ایشان آید که می

   وصله  کهنه  نو را بر جامه  از جامه ای  پارچه کس هیچ «  آورد که  ایشان  برای و مثلی36  
و 37 . نبود  کهنه  خور آن شد نیز در  از نو گرفته  که ای  کند و وصله  نو را پاره کند واال آن نمی
  کند و خودش  می ریزد واال شراب نو، مشکها را پاره  نمی  کهنه  نو را در مشکهای  شراب کس هیچ

   تا هر دو محفوظ  نو باید ریخت  نو را در مشکهای  شراب بلکه38. گردد  می  و مشکها تباه ریخته
گوید   زیرا می کند، الفور نو را طلب  فی ده را نوشی  کهنه  شراب  چون  که  نیست و کسی39. بماند
  ».  بهتر است کهنه

  

 و  گذشت زارها می  کشت  او از میان  که  شد در سبت دوم اولین و واقع6    

:  گفتند  بدیشان  از فریسیان و بعضی2 .خوردند  می  مالیده  کف ند و بهچید ها می  خوشه شاگردانش
آیا «:   گفت  ایشان  در جواب عیسی3» .  جایز نیست ر سبت د  آن  کردن کنید که  می چرا کاری«

 خدا   خانه  به  چگونه که4  بودند،  گرسنه  که ردند در وقتی ک  داود و رفقایش اید آنچه نخوانده
 روا   کهنه  جز به  آن ن خورد  خود نیز داد که  رفقای  بخورد و به  را گرفته  تقْدمه ، نان درآمده
  ».  نیز هست  روز سبت  مالک پسر انسان«:   گفت یشان بد پس5 »؟ نیست

   راستش  دست  بود که داد و در آنجا مردی  می  تعلیم  درآمده  کنیسه  دیگر به و در سبت6  
 بر  شفا دهد تا شکایتی   شاید در سبت داشتند که  بر او می  چشم  و فریسیان و کاتبان7 . بود خشک
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  برخیز و در میان«:   گفت  خشک  مرد دست ، بدان  نموده  را درک  ایشان او خیاالت8 .او یابند
 در روز   که پرسم  می از شما چیزی«:   گفت  بدیشان عیسی9 . بایستاد  برخاسته در حال» . ستبای

را   خود  چشم پس10 »؟  کردن  یا هالک  جان  رهانیدن،  یا بدی  کردن ، نیکویی  رواست  کدام سبت
   مثل ستش کرد و فورا د او چنان» .  خود را دراز کن دست«:  ، بدو گفت  گردانیده ن ایشا بر جمیع
   چه با عیسی « گفتند که  یکدیگر می  به  پر گشته  از حماقت اما ایشان11 .  گشت  دیگر صحیح دست
  »؟ کنیم

   صبح ه خدا ب  را در عبادت  شب  کند وآن  برآمد تا عبادت  روزها برفراز کوه و در آن12  
،  ده کر  را انتخاب  نفر از ایشان  دوازده  طلبیده  خود را پیش  روز شد، شاگردان و چون13. آورد
،   اندریاس  نهاد و برادرش  نیز نام  او را پطرس  که  شمعون یعنی14 . خواند  را نیز رسول ایشان

 . غیور  به  معروف  و شمعون ی حلف  ابن  و توما، یعقوب متی15  و برتولما،  و یوحنا، فیلپس قوبیع
  . بود  وی  کننده  تسلیم  که وطی اسخری  و یهودای یهودا برادر یعقوب16

 بسیار   و گروهی  وی  از شاگردان  هموار بایستاد و جمعی ، بر جای  زیر آمده  به و با ایشان17  
نوند و از  او را بش دند تا کالم آم  صور و صیدون  دریای  و کناره  و اورشلیم  یهودیه ، از تمام از قوم
   گروه  آن و تمام19، شفا یافتند  بودند  پلید معذب  از ارواح  که و کسانی18 . خود شفا یابند امراض

  .بخشید  می  را صحت ، همه در شده صا  از وی  کنند زیرا قوتی خواستند او را لمس می
یرا  ز  مساکین  شما ای خوشابحال« :  ، گفت  افکنده  خویش  شاگردان  نظر خود را به پس20  
.  سیر خواهید شد اید، زیرا که  گرسنه  اکنون  شما که خوشابحال21 .  شما است  خدا از آن ملکوت

 بخاطر   مردم  که  شما وقتی خوشابحال22 . گریانید، زیرا خواهید خندید ال الح  شما که خوشابحال
 شریر   شما را مثل  دهند و نام ز خود جدا سازند و دشنام گیرند و شما را ا  از شما نفرت پسر انسان

باشد،   می  عظیم  اجر شما در آسمان  روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک در آن23 . کنند بیرون
  . نمودند  با انبیا سلوک  ایشان  همینطور پدران  به زیرا که
   بر شما ای وای25 .اید ا یافته خود ر  تسلی  زیرا که  دولتمندان  بر شما ای  وای لیکن«24  

 خواهید   و گریه  ماتم  خندانید زیرا که ن اآل  بر شما که وای.  خواهید شد ، زیرا گرسنه سیرشدگان
   با انبیای  ایشان  پدران  کنند، زیرا همچنین  شما را تحسین  مردم  جمیع  که  بر شما وقتی وای26. کرد
  . کردند کذبه
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از شما    که  دارید و با کسانی  خود را دوست  دشمنان گویم  شما را می  شنوندگان  ای لیکن«27  
شما  با   هرکه  بطلبید و برای  او برکت  کند، برای  شما را لعن و هر که28 . کنید  کنند، احسان نفرت
   و کسی ردان او بگ سوی  را نیز به  بر رخسار تو زند، دیگری و هرکه29 . خیر کنید  دارد، دعای کینه
  .  مکن  تو را بگیرد، قبا را نیز از او مضایقه  ردای که

  و چنانکه31 .  باز مخواه  تو را گیرد از وی  مال  و هر که  کند بدو بده  از تو سؤال هرکه30  
  . نمایید  سلوک  همانطور با ایشان  کنند، شما نیز به  با شما عمل خواهید مردم می

   هم ؟ زیرا گناهکاران  است  فضیلت  نمایید، شما را چه ود را محبت خ زیرا اگر محبان«32  
   فضیلت  کند، چه  شما احسان  به  کنید با هر که و اگر احسان33 .نمایند  می  خود را محبت محبان

 از   امید بازگرفتن  که  آنانی  دهید به و اگر قرض34 .کنند  می  نیز چنین  گناهکاران دارید؟ چونکه
دهند تا از  ی م  قرض  گناهکاران  نیز به ؟ زیرا گناهکاران  است  فضیلت  دارید، شما را چه ایشان
،   امید عوض  کنید و بدون  نمایید و احسان  خود را محبت  دشمنان بلکه35 . گیرند  عوض ایشان
 او با   خواهید بود چونکه' اعلی  حضرت  خواهد بود و پسران  اجر شما عظیم  دهید زیرا که قرض
  .  است  پدر شما نیز رحیم  باشید چنانکه  رحیم پس36 .  است  مهربان  و بدکاران پاسانناس

ود و عفو کنید تا  نش  مکنید تا بر شما حکم  نشود و حکم  مکنید تا بر شما داوری داوری«37  
 را   و لبریز شده انیده و جنب  افشرده  نیکوی زیرا پیمانه.  شود  شما داده بدهید تا به38 . شوید آمرزیده
 خواهد   شما پیموده ید برایپیمای  می  که ای  پیمانه  همان  به زیرا که.  شما خواهند گذارد در دامن

  ».شد
یا هر دو در  کند؟ آ تواند کور، کور را راهنمایی آیا می «  زد که  مثلی  ایشان  برای پس39  
 استاد   باشد، مثل  شده  کامل  هر که  لیکن تر نیست به  خویش شاگرد از معلم40 افتند؟  نمی ای حفره

   خود داری  در چشم ه را ک  و چوبی بینی  می  برادر تو است  در چشم  را که و چرا خسی41. خود بود
   تو برآورم  را از چشم  تا خس  ده  برادر اجازت  ای  برادر خود را گویی  بتوانی و چگونه42 ؟ یابی نمی

،   کن  خود بیرون  را از چشم  چوب  ریاکار اول ؟ ای بینی  نمی  خود داری  در چشم  را که و چوبی
  .  برادر خود برآوری  را از چشم  دید تا خس  نیکو خواهی آنگاه

  زیرا که44.  نیکو آورد  بد، میوه  درخت نهآورد و   بد بار نمی  نیکو میوه  درخت زیرا هیچ«43  
. چینند ، انگور را نمی یابند و از بوته از خار انجیر را نمی. شود  می ه شناخت اش  از میوه هر درخت
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،   خویش  بد دل  شریر از خزینه آورد و شخص  خود، چیز نیکو برمی  دل  خوب  نیکو از خزینه آدم45
  .گوید  می  سخن  زبان  دل  از زیادتی زیرا که. آورد  می چیز بد بیرون

هر 47. آورید  نمی  بعمل گویم  می گویید و آنچه دا خداوندا می مرا خداون  که  است و چون«46  
   کس  چه  به  که دهم  می  مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان  آید و سخنان  نزد من که

 را  ، گود نمود و بنیادش  را کنده  و زمین ساخت  می ای  خانه  که  است  شخصی مثل48 . دارد مشابهت
  دهد  را جنبش  آن  زور آورد، نتوانست  خانه  بر آن ، سیل  آمده  سیالب  چون پس.  نهاد بر سنگ
  ای  خانه  که  است  نیاورد، مانند شخصی  شنید و عمل  هر که لیکن49 . بود  بنا شده  بر سنگ زیرا که
   عظیم  خانه  آن  زد، فورا افتاد و خرابی  صدمه  بر آن  سیل  چون بنیاد بنا کرد که  بی  زمین بر روی

  ».بود
  

و 2 . شد رسانید، وارد کفرناحوم  به اتمام  خلق  سمع  خود را به  سخنان  همه و چون7    

 را شنید،   خبر عیسی چون3 . بود  بر موت  و مشرف بود، مریض عزیز او   که  را غالمی یوزباشی
 نزد  ایشان4.  او را شفا بخشد م، غال  آمده  کرد که  از او خواهش  فرستاده  یهود را نزد وی مشایخ
 بجا   را برایش  احسان ین ا  که مستحق است«: ، گفتند  کرده  نزد او التماس  الحاح ، به  آمده عیسی
  ».  را ساخت  ما کنیسه دارد و خود برای  می  ما را دوست زیرا قوم5 . آوری

   چند نفر از دوستان سید، یوزباشی ر  خانه  به  نزدیک  شد و چون  روانه  با ایشان  عیسی پس6  
   من  زیر سقف  که نیستم   آن  زیرا الیق  مکش خداوندا، زحمت«:  ، بدو گفت خود را نزد او فرستاده

   صحیح  من  بگو تا بنده نی سخ ، بلکه  نزد تو آیم  که  ندانستم  آن  خود را الیق  سبب و از این7 . درآیی
   یکی  به چون.   خود دارم  زیر دست  و لشکریان  زیر حکم  هستم  نیز شخصی  من زیرا که8 .شود
 را   این  عیسی چون9 ».کند ، می  را بکن  خود این الم غ آید و به  بیا، می  دیگری رود و به  برو، می گویم

ا  شم به«:  ، گفت  گردانیده آمدند روی  او می  از عقب  که  جماعتی  آن سوی  به  نموده شنید، تعجب
 بیمار   غالم ، آن  برگشته  خانه  به  فرستادگان پس10» . ام  نیافته  هم ، در اسرائیل  ایمانی  چنین گویم می

  . یافتند را صحیح
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   او و گروهی  از شاگردان  و بسیاری رفت  می  نائین  به'  مسمی  شهری و دو روز بعد به11  
   بیوه  پسر یگانه  را که  میتی  شهر رسید، ناگاه ازه درو  به  نزدیک چون12. رفتند  می ، همراهش عظیم
  .آمدند  می  شهر، با وی ر از اهل کثی بردند و انبوهی  بود می زنی

  و نزدیک14» .  مباش گریان«:   گفت  وی  و به  بر او بسوخت  خداوند او را دید، دلش چون13  
 ». برخیز گویم ، تو را می  جوان ای«:   گفت پس.  بایستادند  آن  نمود و حامالن  را لمس ، تابوت آمده

  پس16 . سپرد  مادرش از کرد و او را به آغ  گفتن  و سخن  بنشست  راست  مرده  آن در ساعت15
   شده  ما مبعوث  در میان  بزرگ ای نبی « گفتند که  می  و خدا را تمجیدکنان  را فراگرفت  همه خوف
 مرز و   آن  و جمیع  یهودیه  او در تمام  خبر درباره  این پس17 ». ت اس  خود تفقد نموده  از قومو خدا
  . منتشر شد بوم

   دو نفر از شاگردان  یحیی پس19 . ساختند  مطلع  وقایع  این جمیع او را از   یحیی و شاگردان18  
   دیگری یا منتظر هستی   آینده آیا تو آن «  نمود که ، عرض  فرستاده ، نزد عیسی خود را طلبیده

گوید  ، می  ما را نزد تو فرستاده  تعمید دهنده یحیی«: ، گفتند  آمده  دو نفر نزد وی آن20» ؟ باشیم
 را از مرضها و بالیا و  ، بسیاری  ساعت در همان21» .  باشیم  یا منتظر دیگری  هستی  آینده آیا تو آن

بروید و «:   گفت  ایشان  در جواب عیسی22 . بخشید  را بینایی  بسیاری وران پلید شفا داد و ک ارواح
 طاهر و   و ابرصان  خرامان ، بینا و لنگان  کوران اید خبر دهید که  و شنیده  دیده  را از آنچه یحیی
 در   که  کسی و خوشابحال23 .شود  می  داده  فقرا  بشارت  بهگردند و  می ، زنده ، شنوا و مردگان کران
  ». نخورد  لغزش من

   نهاد که  آغاز سخن  جماعت  بدان  یحیی  بودند، درباره  رفته  یحیی  فرستادگان ونو چ24  
  بلکه25 ؟  است  از باد در جنبش  را که یی  بودید، آیا نی  رفته  صحرا بیرون  چیز به  چه  دیدن برای«

   لباس  که  آنانی  باشد؟ اینک  ملبس  نرم  لباس  به  را که  رفتید، آیا کسی  بیرون  چه  دیدن بجهت
 بودید،   رفته  چه  دیدن  برای پس26 . هستند  سالطین کنند، در قصرهای  می پوشند و عیاشی فاخر می
   آنکه  است زیرا این27 .  بزرگتر است  هم  از نبی را که   کسی گویم  شما می  به  را؟ بلی ای آیا نبی
 تو مهیا   تو را پیش ا راه ت فرستم  تو می  روی  پیش خود را  رسول  من ، اینک  است  مکتوب  وی درباره
  ، لیکن  نیست  تعمید دهنده  بزرگتر از یحیی ای  نبی  از اوالد زنان گویم  شما را می زیرا که28 .سازد
 شنیدند،   چون  و باجگیران  قوم و تمام29 ».  بزرگتر است  از وی وچکتر است خدا ک  در ملکوت آنکه
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 خدا را از   و فقها اراده  فریسیان لیکن30 . بودند  یافته  تعمید از یحیی هردند زیرا کخدا را تمجید ک
  . بودند  تعمید نیافته  از وی خود رد نمودند زیرا که

باشند؟   می  و مانند چه  کنم یه تشب  چه  را به  طبقه  این مردمان«:   خداوند گفت آنگاه31  
   رقص  شما نواختیم گویند، برای  می ، یکدیگر را صدا زده رها نشسته در بازا مانند که  را می اطفالی32

خورد   می  نان  نه  آمد که  تعمید دهنده  یحیی زیرا که33 . ننمودید  گریه  کردیم گری نوحهنکردید و 
گویید  آشامد، می خورد و می  می  آمد که پسر انسان34 .گویید دیو دارد آشامید، می  می  شراب و نه
   از جمیع اما حکمت35.   و گناهکاران  باجگیران  دوست و پرست  پرخور و باده  است  مردی کاین

  ».شود  می  خود مصدق فرزندان
   درآمده  فریسی  خانه  به پس.  با او غذا خورد  که  خواست  از او وعده  از فریسیان و یکی36  
 غذا   به  فریسی  در خانه  شنید که ، چون شهر گناهکار بود  در آن  که  زنی  ناگاه که37 . بنشست
 کرد   بایستاد و شروع  گریان  سر او نزد پایهایش در پشت38 ،  از عطر آورده ای ، شیشه  است نشسته

 آنها   را بوسیده  وی  سر خود و پایهای  موی  آنها به  خود و خشکانیدن  اشک  او به  پایهای  شستن به
  . کرد  عطر تدهین را به

   شخص این «  که گفت  را بدید، با خود می  بود این  خواسته  از او وعده  که ای  فریسی چون39  
کند، زیرا   می  او را لمس  که  است  زن  و چگونه  کدام  این  که  دانستی  هرآینه  بودی اگر نبی

» .  گویم تو  به  که  دارم  چیزی  شمعون ای«:   گفت  وی  به  داده  جواب عیسی40 ».  است گناهکاری
   پنجاه یگری پانصد و از د  از یکی  را دو بدهکار بود که طلبکاری«:  گفت41 ». استاد بگو ای«:  گفت

 دو   از آن  یک بگو کدام. دو را بخشید  ادا کنند، هر  نداشتند که  چیزی چون42 .  داشتی دینار طلب
 او را زیادتر   آنکه کنم  می گمان«:  گفت   در جواب شمعون43 ». خواهد نمود او را زیادتر محبت

  ». نیکو گفتی«:   گفت  وی به» .بخشید
   تو آمدم  خانه ؟ به بینی  را نمی  زن این«:   گفت  شمعون  به  نموده  اشاره  زن  آن سوی  به پس44  

 سر خود  هایوی م  و به  اشکها شست  مرا به  پایهای  زن  این ، ولی  نیاوردی  من  پایهای  بجهت آب
   من  پایهای وسیدن از ب  شدم  داخل  که  از وقتی  زن  این ، لیکن مرا نبوسیدی45 . کرد آنها را خشک

  از این47 . کرد  عطر تدهین  مرا به پایهای او  ، لیکن  نکردی  مسح  روغن سر مرا به46 .باز نایستاد
.   است  بسیار نموده  محبت  شد، زیرا که یده آمرز  بسیار است  او که ، گناهان گویم  تو می  به جهت
 تو  گناهان«:   گفت  زن  آن  به پس48» .نماید ، محبت کمتر می  آمرزش کمتر یافت  آنکه لیکن
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   را هم  گناهان  که  کیست  این  در خاطر خود تفکر آغاز کردند که  مجلس و اهل49» . شد آمرزیده
  ». شو  روانه  سالمتی به.   است  داده  تو را نجات ایمانت«:   گفت  زن  آن  به پس50 .آمرزد می
  

  نمود و به  می ، موعظه  گشته  و دهی  او در هر شهری  شد که  واقع و بعد از آن8    

 پلید و مرضها   از ارواح  چند که و زنان2. بودند  می  با وی  دوازده داد و آن  می  خدا بشارت ملکوت
  و یونا زوجه3 بودند،   رفته  دیو بیرون و هفت از ا  که دلیه مج  به  معروف مریم  ودند، یعنی ب شفا یافته

  .کردند  می  خود او را خدمت  از اموال  دیگر که  از زنان  و بسیاری  و سوسن خوزا، ناظر هیرودیس
  ، گفت  آورده آمدند، مثلی او میشدند و از هر شهر نزد   می  بسیار فراهم  گروهی و چون4  

   راه  بر کناره ، بعضی کاشت  می  تخم  که و وقتی.   رفت  بیرون  کاشتن  تخم  بجهت برزگری « که5
 رویید از  ، چون  افتاده  بر سنگالخ ای و پاره6 . را خوردند  هوا آن ، مرغان شده   شد و پایمال ریخته
  آن خارها با   شد که ده خارها افکن  در میان و قدری7 . گردید  خشک  نداشت  رطوبتی  که آنجهت

» . ثمر آورد ، رویید و صد چندان  شده  نیکو پاشیده  در زمین و بعضی8 . نمود  را خفه  آن نمو کرده
  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که «: ندا در داد  بگفت  این چون

شما را «:  گفت10» ؟  چیست  مثل  این معنی « د که، گفتن  نموده  از او سؤال  شاگردانش پس9  
 نبینند و  ه مثلها، تا نگریست  واسطه  را به  دیگران  و لیکن  است  خدا عطا شده  اسرار ملکوت دانستن
 هستند   در کنار راه  که و آنانی12 .  خداست  کالم  تخم  که  است ین ا اما مثل11.  نکنند  درک شنیده
بادا رباید، م  می  ایشان  را از دلهای کالم،   آمده شنوند، فورا ابلیس  می  چون باشند که  می کسانی
 را   کالم  چون باشند که  می  هستند، کسانی  بر سنگالخ  که و آنانی13 . یابند  نجات  آورده ایمان
دارند و در وقت   می  ایمان  تا مدتی  ندارند؛ پس پذیرند و اینها ریشه  می  شادی  را به شنوند، آن می

و  روند  شنوند می  چون باشند که  می اشخاصی  در خارها افتاد اما آنچه14. شوند ، مرتد می آزمایش
. رسانند  نمی  کمال  به  میوه کند و هیچ  می  را خفه  ایشان  آن  و لذات  روزگار و دولت های اندیشه

  ، آن ه و نیکو شنید  راست  دل  را به  کالم باشند که  می  کسانی  گشت  نیکو واقع  در زمین اما آنچه15
  .آورند دارند و با صبر، ثمر می  می را نگاه

   بر چراغدان کند بلکه  نمی  پنهان  یا تختی  را زیر ظرفی ، آن  را افروخته  چراغ کس و هیچ«16  
   ظاهر نگردد و نه  که  نیست  نهان زیرا چیزی17.  را ببیند  شود روشنی  داخل گذارد تا هر که می
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 دارد  شنوید، زیرا هر که  طور می  چه  به  نمایید که  احتیاط پس18 .یدا نشود و هو  معلوم مستور که
  ». خواهد شد  دارد،  از او گرفته برد که  می  هم  گمان  ندارد آنچه  خواهد شد و از آنکه بدو داده
.  کنند  نتوانستند او را مالقات  خلق  ازدحام سبب  به  آمده  او نزد وی و مادر وبرادران19  

در 21 ».خواهند تو را ببینند ، می تاده ایس  بیرون مادر و برادرانت«:  گفتند  او را خبر داده پس20
  ».آورند  را بجا می ، آن  خدا را شنیده  کالم  اینانند که  من مادر و برادران«:   گفت  ایشان جواب

   آن سوی به«:   گفت  ایشان ، به  سوار شده  کشتی  خود به  از روزها او با شاگردان روزی22  
 او را در ربود  رفتند، خواب  می و چون23.  دادند  را حرکت  کشتی پس» .  عبور بکنیم کنار دریاچه

 در خطر  شد و ایشان  می پر  از آب  کشتی  که  فرود آمد، بحدی  باد بر دریاچه  طوفان  ناگاه که
  پس» . شویم  می استادا، استادا، هالک«: د، گفتن ، او را بیدار کرده  نزد او آمده پس24 .افتادند

:   گفت  ایشان  به پس25. د آمد پدی  و آرامی  گشت  داد تا ساکن  را نهیب  آب ، باد و تالطم برخاسته
   چطور آدمی این « گفتند که ، با یکدیگر می  شده  و متعجب  ترسان ایشان» ؟  شما کجا است ایمان«

  »کنند؟  او می فرماید و اطاعت  امر می  را هم  بادها و آب  که است
   فرود آمد، ناگاه  خشکی  به چون27 .، رسیدند  است  جلیل  مقابل  که  جدریان  زمین و به26  
   بلکه  نماندی  و در خانه  نپوشیدی  و رخت  دیوها داشتی  مدیدی  از مدت  شهر که  از آن شخصی
 آواز  ، به  او افتاده  زد و پیش  را دید، نعره  عیسی چون28 . گردید ، دچار وی  داشتی ا منزلدر قبره

   مرا عذاب  که  دارم اس؟ از تو التم  کار است ، مرا با تو چه  تعالی  پسر خدای  عیسی ای«:  بلند گفت
 بارها او را   آید، چونکه  بیرون  شخص  از آن  بود که  را امر فرموده  خبیث  روح زیرا که29 ». ندهی
 و  گسیخت داشتند، بندها را می  می  نگاه ها بسته  زنجیرها و کنده  هر چند او را به  بود، چنانکه گرفته

زیرا » . لجئون«:  گفت» ؟  تو چیست نام«:  ، گفت  از او پرسیده عیسی30 .راند  صحرا می دیو او را به
   هاویه  به  را نفرماید که شان ای و از او استدعا کردند که31.  بودند  او شده  بسیار داخل  دیوهای که

  .روند
   از او خواهش پس. چریدند  می ر کوه   بودند که  گراز بسیاری  گله  نزدیکی و در آن32  

 دیوها از  ناگاه33 . داد  را اجازت  ایشان پس. شوند   دهد تا در آنها داخل  اجازت  بدیشان نمودند که
  ون34 . شدند  خفه،  جسته  دریاچه  به  از بلندی  گله  آن تند که گش  گرازان ، داخل  شده  بیرون  آدم آن

  . دادند  شهرت  آن  ماجرا را دیدند، فرار کردند و در شهر و اراضی گرازبانان
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   را که  آدمی  آن  رسیدند و چون  را ببینند؛ نزد عیسی  واقعه  تا آن  آمده  بیرون  مردم پس35  
   نشسته  گشته قل و عا  پوشیده  رخت  عیسی  نزد پایهای ند، دیدند که بود  رفته از او دیوها بیرون

 چطور شفا   دیوانه  آن  را خبر دادند که  بودند، ایشان  را دیده  این  که و آنانی36 .، ترسیدند است
،  شود  روانه  از نزد ایشان  نمودند که  از او خواهش  جدریان  مرزوبوم  خلق  تمام پس37.  بود یافته

  اما آن38 . نمود ، مراجعت  سوار شده  کشتی  او به پس.  بود  شده  مستولی  شدید بر ایشان زیرا خوفی
 او را  سی عی لیکن.  باشد  با وی  کرد که  بودند، از او درخواست  رفته  بیرون  دیوها از وی  که شخصی
،   رفته پس» .  کن  حکایت  است و کرده خدا با ت  خود برگرد و آنچه  خانه به«39 : ، گفت  فرموده روانه

  . کرد  بود، موعظه  بدو نموده  عیسی  شهر از آنچه در تمام
 او   راه  به  چشم دم مر  او را پذیرفتند زیرا جمیع  کرد، خلق  مراجعت  عیسی و چون40  

 او  ، به  افتاده ی عیس  پایهای  بود، به  کنیسه  رئیس  که  نام ، یایرس  مردی  ناگاه که41 .داشتند می
   بود که  ساله  دوازده  به  قریب ای  او را دختر یگانه زیرا که42 . او بیاید  خانه  به  نمود که التماس
  .نمودند  می  بر او ازدحام ، خلق رفت  می و چون.  بود  بر موت مشرف
 اطبا   خود را صرف ملک مای  مبتال بود و تمام  استحاضه  به  سال  دوازده  مدت  که  زنی ناگاه43  
 نمود   او را لمس  ردای ، دامن  آمده  سر وی از پشت44 او را شفا دهد،  توانست  نمی کس  و هیچ نموده
   همه چون»  نمود؟  مرا لمس  که کیست«:   گفت  عیسی پس45 . ایستاد  خونش  جریان  در ساعت که

کنند و   می ، بر تو ازدحام  آورده  هجوم ردم استاد، م ای«:  گفتند  و رفقایش انکار کردند، پطرس
  ، زیرا که  است  نموده  مرا لمس  کسی البته«:   گفت عیسی46 » نمود؟  مرا لمس  که  کیست گویی می
   ماند، لرزان تواند پنهان  نمی  دید که  زن  آن چون47 ». شد  بیرون  از من  قوتی  که م کرد  درک من
   نمود و چگونه  او را لمس  سبب  چه  به  که  گفت  مردم  همه  پیش اده افت ، آمد و نزد وی شده

   سالمتی ؛ به  است  تو را شفا داده  دار؛ ایمانت  دختر، خاطرجمع ای«:   را گفت وی48.  فوراشفا یافت
  ».برو

:  ت گف  وی ، به  آمده  کنیسه  رئیس  از خانه  یکی  او بود که  هنوز بر زبان  سخن و این49  
:   گفت  وی  به  نموده  را شنید، توجه  این  عیسی چون50 ».  مده متدیگر استاد را زح.  مرد دخترت«
 و   شد، جز پطرس  خانه  داخل و چون51» .  شفا خواهد یافت  که  آور و بس ، ایمان  مباش ترسان«

 او   برای  همه و چون52 . آید  اندرون  به  که را نگذاشت  کس  و پدر و مادر دختر، هیچ یوحنا و یعقوب
 او استهزا   به پس53 ».  است  خفته  بلکه نمرده! اشید مب گریان«:  کردند، او گفت  می  و زاری گریه
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دا ، ص  دختر را گرفته  کرد و دست  را بیرون  او همه س54 .  است  مرده دانستند که  می نکهکردند چو
   وی  فرمود تا به  عیسی پس.   و فورا برخاست او برگشت  و روح55 ». دختر برخیز ای«:  زد و گفت
 ماجرا   را از این کس  هیچ  را فرمود که  ایشان پس.  شدند و پدر و مادر او حیران56 . دهند خوراک

  .خبر ندهند
  

ا و  دیوه  بر جمیع  و قدرت  قوت  ایشان ، به  شاگـرد خـود را طلبیـده  دوازده پـس9    

 را   کنند و مریضان  خدا موعظه  ملکوت  را فرستاد تا به و ایشان2 . عطا فرمود  امراض شفا دادن
 و   نان  و نه دان  توشه  عصا و نه  برمدارید، نه  راه  چیز بجهت هیچ«:   گفت و بدیشان3 . بخشند صحت

   موضع ید تا از آن جا بمان  شوید، همان  داخل  که ای  هرخانه به4 .  نفر دو جامه  یک  برای  و نه  پول نه
 خود را نیز   پایهای  شوید، خاک  شهر بیرون  از آن  که  شما را نپذیرد، وقتی و هر که5 . شوید انهرو

دادند و   می گشتند و بشارت  می ، در دهات  شده  بیرون پس6 ». شود  شهادتی انید تا بر ایشانبیفش
  .بخشیدند  می در هرجا صحت

   شد زیرا بعضی  را شنید، مضطرب  وقایع  این  خبر تمام چون،  اما هیرودیس تیترارک7  
ز  ا  یکی ، که  و دیگران  ظاهر شده  الیاس  که و بعضی8 ،  است  برخاسته  از مردگان یحیی  گفتند که می

   این ولی.   جدا کردم  من  را از تنش سر یحیی «  گفت اما هیرودیس9 .  است  برخاسته  پیشین انبیای
  .بود  می  وی  مالقات و طالب» ؟ شنوم  خبر می  او چنین  درباره که  کیست
   را برداشته  ایشان پس.  بودند بدو بازگفتند  کرده  کردند، آنچه  مراجعت  رسوالن و چون10  

   بسیار اطالع اما گروهی11 .  رفت  خلوت  به  داشت صیدا نام   بیت  که  شهری  نزدیک ای  ویرانه به
نمود و هر   می  خدا اعالم  را از ملکوت ، ایشان  را پذیرفته  ایشان پس.  شتافتند  وی ر عقب، د یافته
  .بخشید  می ، صحت داشت  می  معالجه  به  احتیاج که

 فرما تا   را مرخص مردم«: ، گفتند  آمده  نزد وی  دوازده  نهاد، آن  زوال  روز رو به و چون12  
 در اینجا در  ه پیدا نمایند، زیرا ک  خویشتن  برای  و خوراک ، منزل  رفته لی حوا  این  و اراضی  دهات به

 و دو   نان ما را جز پنج«: گفتند» . را غذا دهید شما ایشان«:   گفت او بدیشان13 ». باشیم صحرا می
.  بودند پنجهزار مرد  به یرا قریب14 »!  غذا بخریم  گروه  این  جمیع  و بجهت  مگر برویم  نیست ماهی
،   کرده مچنین ه ایشان15 .، بنشانند  دسته ، دسته  پنجاه  را پنجاه  ایشان  که  خود گفت  شاگردان  به پس
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  و آنها را  نگریست  آسمان سوی ، به  را گرفته  و دو ماهی  نان  پنج  آن پس16 . را نشانیدند همه
 سیر شدند   خورده  همه پس17 .ذارند گ مردم   خود داد تا پیش  شاگردان نمود و به ، پاره  داده برکت

  . برداشتند مانده  باقی هـای  سبـد پـر از پاره و دوازده
،   پرسیده  او بودند، از ایشان  همراه کرد و شاگردانش  دعا می  تنهایی  او به  که و هنگامی18  
   و دیگران  الیاس  و بعضی  تعمید دهنده یحیی«:  گفتند در جواب19 »دانند؟  می  مرا که مردم«:  گفت
» دانیـد؟  می شما مرا که«:   گفت بدیشان20 ».  است  برخاسته  پیشین  انبیای از  یکی گویند که می

  ». خدا مسیح«:   گفت  در جواب پطـرس
  الزم«:  و گفت22 ». مدهید  اطالع  را از این کس چهی «  فرمود که  بلیغ  را قدغن  ایشان پس21  
 شود و  ، کشته  رد شده  و کاتبان  کهنه  و رؤسای  بسیار بیند و از مشایخ  زحمت ر انسان پس  که است

  ».زد برخی روز سوم
،   خود را انکار نموده باید نفس  کند می  بخواهد مرا پیروی اگر کسی«:   گفت  همه  به پس23  
 دهد   خود را خالصی د جان بخواه یرا هر که24.  کند  بردارد و مرا متابعت  خود را هر روزه صلیب

زیرا 25.  خواهد داد  را نجات  کرد، آن  تلف  من  خود را بجهت  جان  سازد و هر کس  را هالک آن
.  رساند  را زیان  خود را بر باد دهد یا آن  را ببرد و نفس  جهان  تمام  دارد که  فایده  را چه انسان

 پدر و   خود و جالل  در جالل  که  نیز وقتی پسر انسان عار دارد،   من  و کالم  از من زیرا هر که26
   از حاضرین  بعضی  که گویم  شما می  به  هرآینه لیکن27 .  آید، از او عار خواهد داشت سه مقد مالئکه

  ». را نخواهند چشید  موت  خدا را نبینند ذائقه  تا ملکوت در اینجا هستند که
،   را برداشته  و یوحنا و یعقوب  پطرس  بود که روز گذشته   هشت  به  قریب  کالم و از این28  

 او   و لباس  گشت  او متبدل کرد، هیأت چهره  دعا می و چون29 . برآمد تا دعا کند بر فراز کوهی
   هیأت و به31 . کردند  مالقات  با وی  و الیاس  موسی  دو مرد یعنی  ناگاه که30 . شد سفید و درخشان

  .کردند  شود، گفتگو می  واقع  در اورشلیم  زودی  به بایست  می  او که  رحلت ، درباره  ظاهر شده جاللی
 با  مرد را که دو   او و آن ، جالل  بیدار شده پس.  در ربود  را خواب  و رفقایش اما پطرس32  

 استاد،  ای «  که  گفت  عیسی  به شدند، پطرس  دو نفر از او جدا می  آن و چون33 . بودند، دیدند وی
   و دیگری  موسی  برای  تو و یکی  برای  یکی  بسازیم  سایبان  سه پس.   است  ما در اینجا خوب بودن
   ابری  ناگاه بود که  می  هنوز بر زبانش  سخن این34 . گفت  می  چه دانست  نمی یرا کهز» .  الیاس برای

 از   صدایی آنگاه35.  گردیدند شدند، ترسان  می ابر  داخل  افکند و چون  سایه ، بر ایشان پدیدار شده
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 را تنها   آواز رسید، عیسی  این و چون36 ».، او را بشنوید  پسر حبیب من ت اس این « ابر برآمد که
  . خبر ندادند  ایام  را در آن کس  بودند، هیچ  دیده  ماندند و از آنچه  ساکت یافتند و ایشان

  که38 . نمودند  بسیار او را استقبال ی زیر آمدند، گروه  به ز کوه ا  ایشان و در روز بعد چون37  
   لطف  بر پسر من  که کنم  می  تو التماس  استاد به ای«:   گفت  فریادکنان  میان  از آن  مردی ناگاه

   کرده زند و کف  می گیرد و دفعه صیحه  او را می  روحی  ناگاه که39 .  است  من  زیرا یگانه فرمایی
 او   که  کردم  درخواست و از شاگردانت40 .کند  رها می  دشواری ، به فشردهشود و او را   می مصروع
  ». کنند نتوانستند را بیرون
 شما   و متحمل  با شما باشم ، تا کی  روش ایمان کج  بی  فرقه ای«:   گفت  در جواب عیسی41  
  اما عیسـی.  نمـود ، مصروع د، دیو او را دریـدهآم  او می و چون42 »!؟ پسر خود را اینجا بیاور گردم
   از بزرگـی و همـه43 . سپـرد  پدرش شفـا بخشیـد و به را  ، طفل  داده  را نهیب  خبیث  روح آن

 خود   شاگـردان  شدند، به  متعجـب  عیسـی  اعمال  از تمـام  همـه  که خـدا متحیر شدنـد و وقتـی
  : گفـت

   تسلیم  مردم دستهای   به  پسر انسان  خود فراگیرید زیرا که در گوشهای را   سخنان این«44  
 را نفهمند و   آن  شد که  داشته  مخفی  نکردند و از ایشان  را درک  سخن  این ولی45 ».خواهد شد
  . بپرسند  را از وی  آن ترسیدند که

   دل  خیال عیسی47 »؟ ت از ما بزرگتر اس  یک امکد «  شد که  مباحثه  ایشان و در میان46  
   این هر که«:   گفت  ایشان و به48   و او را نزد خود برپا داشت رفت بگ ، طفلی  شده  را ملتفت ایشان
.  باشد  مرا پذیرفته  مرا پذیرد، فرستنده  باشد و هر که  کرده  کند، مرا قبول  قبول  من  نام  را به طفل

  ». خواهد بود  بزرگ د، همان شما کوچکتر باش  از جمیع زیرا هر که
کند   می  تو دیوها را اخراج  نام  به  که  را دیدیم  استاد شخصی ای«:   گفت  داده یوحنا جواب49  

 مکنید  او را ممانعت«:   بدو گفت عیسی50 ».کند  ما نمی  پیروی  رو که  آن، از  نمودیم و او را منع
  ».  با شماست  ضد شما نیست زیرا هر که

.  نهاد  اورشلیم سوی  به  ثابت  عزم  خود را به شد، روی  می  صعود او نزدیک  روزهای و چون51  
 او  گشتند تا برای وارد   از بالد سامریان  بلدی  به  رفته ، ایشان  از خود فرستاده  پیش  رسوالن پس52

 او،   شاگردان و چون54. بود  می  اورشلیم  عازم  رو که  ندادند از آن اما او را جای53 . بینند تدارک
،   باریده  از آسمان  آتش  که  بگوییم خواهی آیا می  خداوند ای«:  را دیدند گفتند  و یوحنا این یعقوب
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  دانید که نمی«:   گفت  بدیشان  گردانیده  روی آنگاه55»  نیز کرد؟  الیاس  گیرد چنانکهاینها را فرو
   سازد بلکه  را هالک  مردم  تا جان  است  نیامده  پسر انسان ا کهزیر56.  هستید  روح  نوع شما از کدام

  . دیگر رفتند ای  قریه  به پس» . دهد تا نجات
 تو را  هر جا رویخداوندا، «:   بدو گفت  شخصی  راه رفتند، در اثنای  می  ایشان  که و هنگامی57  
  ها، لیکن  هوا را آشیانه  و مرغان ا است را سوراخه روباهان«:   گفت  وی  به عیسی58 ».  کنم متابعت
  خداوندا اول«:  گفت» . بیا  من از عقب«:   گفت  دیگری و به59 ».  نیست  سر نهادن  را جای نسانپسر ا

 خود   مردگان بگذار مردگان«:   را گفت  وی عیسی60» .  کنم  پدر خود را دفن  تا بروم  ده مرا رخصت
  خداوندا تو را پیروی«:   دیگر گفت و کسی61 ».  کن  خدا موعظه  ملکوت و بهو اما تو بر.  کنند را دفن

   که کسی«:   را گفت  وی عیسی62 ».  نمایم  خود را وداع  خانه هل تا ا  ده  رخصت  اول  لیکن کنم می
  ».باشد  خدا نمی  ملکوت ، شایسته سر نظر کند ، از پشت  دراز کرده  زدن  شخم  را به دست

  

   را جفت ، ایشان  فرموده  امور، خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین و بعد از این10    

   بدیشان پس2 .، فرستاد  داشت  آن  خود عزیمت  که  و موضعی  هر شهری  خود به  روی  پیش جفت
  ها برای  کنید تا عمله  حصاد درخواست  از صاحب پس.   کم  و عمله حصاد بسیار است«:  گفت

  و کیسه4 . فرستم  می  گرگان ها در میان ه بر  شما را چون  من بروید، اینک3.   نماید صاد خود بیرونح
   که ای و در هر خانه5  منمایید،  سالم  را در راه کس چ و کفشها با خود برمدارید و هی دان و توشه
 شما   باشد، سالم  خانه  در آن لسالم ا  ابن  هرگاه پس6 . باد  خانه  بر این سالم گویید   شوید، اول داخل
 دارند بخورید   نمایید و از آنچه  توقف  خانه و در آن7 . شود  شما راجع سوی یرد واال به قرار گ بر آن

 و در هر 8 .نید مک  نقل  خانه  به  و از خانه  خود است  اجرت  مزدور مستحق و بیاشامید، زیرا که
 آنجا را شفا  و مریضان9 . شما گذارند بخورید  پیش ز آنچهتند، ا رفتید و شما را پذیرف  که شهری

 رفتید و   که  در هر شهری لیکن10 .  است  شده  شما نزدیک  خدا به  گویید ملکوت دهید و بدیشان
 از شهر شما بر ما   که  خاکی حتی11 ویید، بگ  شده  شهر بیرون  آن های  کوچه  نکردند، به شما را قبول

 .  است  شده  شما نزدیک  خدا به  ملکوت  را بدانید که  این لیکن.  افشانیم ، بر شما می ست ا نشسته
  .تر خواهد بود  شهر سهل  آن  روز، از حالت  در آن  سدوم  حالت  که گویم  شما می و به12

 مفصل ده/  لوقا کتاب



1460 

ر شد  در شما ظاه  که صیدا، زیرا اگر معجزاتی  بیت  بر تو ای ؛ وای  خورزین  بر تو ای وای«13  
  لیکن14 .کردند  می ، توبه  خاکستر نشسته و  در پالس  مدتی شد، هرآینه  ظاهر می در صور و صیدون

   سر به  که  کفرناحوم و تو ای15 . شما آسانتر خواهد بود ، از حال در روز جزا  صور و صیدون حالت
  . شد  خواهی  سرنگون  جهنم ، تا به ای  افراشته آسمان
   و هر که  شما را حقیر شمارد، مرا حقیر شمرده  که  و کسی را شنود، مرا شنیده شما  آنکه«16  

  ». باشد  مرا حقیر شمرده مرا حقیر شمارد،  فرستنده
 ما   تو اطاعت  اسم  به  خداوند، دیوها هم ای«: ، گفتند  برگشته  هفتاد نفر با خرمی  آن پس17  

 شما را  اینک19. افتد  می  از آسمان  برق  چون  که دیدم را   شیطان من«:   گفت بدیشان18 ».کنند می
 شما ضرر هرگز  به   کنید و چیزی  را پایمال  دشمن  قوت  و عقربها و تمامی  ماران  که بخشم  می قوت

 بیشتر شاد باشید  کنند بلکه  شما می  اطاعت  ارواح  مکنید که  شادی  از این ولی20 .نخواهد رسانید
  ».  است  مرقوم ما در آسمان ش ای نامه که

، تو را   و زمین  آسمان  پدر مالک ای«:   گفت  وجد نموده  در روح ، عیسی  ساعت در همان21  
.   ساختی  مکشوف  و بر کودکان  داشتی  مخفی  و خردمندان  امور را از دانایان  این  که کنم  می سپاس

:   گفت  نموده  خود توجه  شاگردان سوی و به22 ».د منظور نظر تو افتا  همچنین ه پدر، چونک  ای بلی
 پدر   که ، جز پدر و نه  پسر کیست شناسد که  نمی کس و هیچ.   است  سپرده  من  چیز را پدر به همه«

 خود   شاگردان  به و در خلوت23 ».سازد   او مکشوف  پسر بخواهد برای ، غیر از پسر و هر که کیست
  گویم  شما می زیرا به24 .بینند بینید، می  شما می  آنچه  که  چشمانی خوشابحال«:  ، گفت  فرموده التفات

شنوید،   شما می بینید، بنگرند و ندیدند و آنچه  شما می خواستند آنچه  می بسا انبیا و پادشاهان
  ».بشنوند و نشنیدند

  تا وارث   کنم استاد چه  ای«:   گفت  وی  به  امتحان ، از روی  از فقها برخاسته  یکی ناگاه25  
 »؟ خوانی  می  و چگونه  است  شده  نوشته  چه در تورات«:   گفت  وی به26 »؟  گردم  جاودانی حیات

   و تمام  توانایی  و تمام  نفس  و تمام  دل  تمام  خود را به  خداوند خدای اینکه«:  ، گفت  داده جواب27
   که  بکن چنین.   گفتی نیکو جواب«:  گفت28» . خود  نفس  خود را مثل  نما و همسایه فکر خود محبت

   من و همسایه«:   گفت  عیسی  نماید، به  خود را عادل  خواست  او چون لیکن29 ».  زیست خواهی
  »؟ کیست
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   دستهای ، به رفت  اریحا می سوی  به  از اورشلیم  که مردی«:   گفت  وی  در جواب عیسی30  
  اتفاقا کاهنی31. ، برفتند  واگذارده  مرده  نیم ساختند و او را ، مجروح  کرده ا برهنه افتاد و او ر دزدان
 نیز از آنجا عبور   الوی  شخصی همچنین32 .  دیگر رفت او را بدید از کناره  آمد، چون  می  راه از آن
  .  دیگر برفت  از کناره  آمد و بر او نگریسته ، نزدیک کرده

   بر وی  او را بدید، دلش ، چون  آمده  مسافر بود، نزد وی  که ری سام  شخصی لیکن«33  
   واو را بر مرکب ، آنها را بست  ریخته  و شراب  او روغن ، بر زخمهای  آمده  پیش پس34.  بسوخت

شد، دو دینار   می  روانه  چون بامدادان35.  او کرد  رسانید و خدمت  کاروانسرایی ، به خود سوار کرده
، در   کنی  خرج  از این  بیش  و آنچه  باش  را متوجه  شخص  این  سرایدار داد و بدو گفت ، به هدرآورد
  .  تو دهم  به  مراجعت حین

   دزدان  دست  به  که  شخص  بود با آن  نفر همسایه  سه  از این  یک  نظر تو کدام  به پس«36  
  ».  کن برو و تو نیز همچنان«:   را گفت  وی عیسی» . کرد  بر او رحمت آنکه«:  گفت37» افتاد؟

 خود   خانه ، او را به  داشت  نام  مرتاه  که  شد و زنی رفتند، او وارد بلدی  می  که و هنگامی38  
اما 40 .شنید  او را می ، کالم  نشسته ی عیس  نزد پایهای  بود که  نام  مریم و او را خواهری39 . پذیرفت

   خداوند، آیا تو را باکی ای«:  ، گفت  آمده  نزدیک پس. بود  می  مضطرب  خدمت  زیادتی  بجهت مرتاه
 در  عیسی41» . کند ؟ او را بفرما تا مرا یاری  کنم  تنها خدمت  مرا واگذارد که  خواهرم  که نیست
   یک لیکن42 .  داری  و اضطراب  بسیار اندیشه ، تو در چیزهای  مرتاه ، ای  مرتاه ای«:   گفت  وی جواب

  ». نخواهد شد  از او گرفته  که ت اس  را اختیار کرده  خوب  نصیب  آن  و مریم  است چیز الزم
  

   به  از شاگردانش  شد، یکی  فارغ کرد، چون  دعا می  او در موضعی  که هنگامی و11    

  ». بیاموخت خود را   شاگردان  یحیی  نما، چنانکه  ما تعلیم  را به خداوندا، دعا کردن«:   گفت وی
.  باد  تو مقدس ، نام  در آسمانی  پدر ما که ای:  دعا کنید، گویید هرگاه«:   گفت بدیشان2  
 ما را روز   کفاف نان3 . شود  نیز کرده ، در زمین  است  در آسمان  تو چنانکه اراده.  تو بیاید ملکوت

و ما را در .  بخشیم هر قرضدار خود را می ما نیز   زیرا که  ما را ببخش و گناهان4 .  ما بده  روز به به
  ».  ده  ما را از شریر رهایی  میاور، بلکه آزمایش
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،   آمده  نزد وی  شب  باشد و نصف  داشته  دوستی  از شما که کیست«:   گفت و بدیشان5  
 وارد  ن از سفر بر م  من  از دوستان  یکی چونکه6 ،  ده ض قر  من  به  نان  قرص  سه  دوست ای: بگوید
، زیرا   مده مرا زحمت:  گوید  در جواب  او از اندرون پس7 .  او گذارم  پیش  که  ندارم یزی و چ شده
 تو   تا به  برخاست توانم اند، نمی  خفته  با من  در رختخواب  من های  و بچه  است  در بسته ن اآل که

 خواهد   لجاجت  بجهت ا بدو دهد، لیکن برنخیزد ت  دوستی  علت  هر چند به گویم  شما می به8 . دهم
  . دارد، بدو خواهد داد  حاجت  و هر آنچه برخاست
.   خواهید یافت بطلبید که.  خواهد شد  شما داده  به  کنید که  سؤال گویم  شما می  به و من«9  
، خواهد  بطلبد  کند، یابد و هر که  سؤال زیرا هر که10 . خواهد شد  شما بازکرده  برای هبکوبید ک

 از او   پدر باشد و پسرش  از شما که و کیست11 . خواهد شد  او باز کرده د، برای کوب  و هرکه یافت
یا اگر 12  بدو بخشد؟ ی مار  ماهی  عوض  خواهد، به  بدو دهد؟ یا اگر ماهی  خواهد، سنگی نان
  دانید چیزهای تید، می شریر هس  اگر شما با آنکه پس13  بدو عطا کند؟  بخواهد، عقربی غیمر تخم

 هر  اد به را خواهد د القدس  شما روح  زیادتر پدر آسمانی  اوالد خود باید داد، چند مرتبه نیکو را به
  ». کند  از او سؤال که

   گویا گردید و مردم  شد، گنگ  دیو بیرون کرد و چون  می  بود بیرون  گنگ  را که و دیوی14  
   دیوها بیرون  رئیس ول بعلزب  یاری دیوها را به «  گفتند که از ایشان   بعضی لیکن15 . نمودند تعجب

 را   ایشان  او خیاالت پس17 . نمودند  از او طلب  آسمانی یتی آ  امتحان  از روی و دیگران16 ».کند می
 بر   که ای  گردد و خانه  شود، تباه  خود منقسم  برخالف  که هر مملکتی«:   گفت ، بدیشان  کرده درک
   او چگونه  شود، سلطنت  ضد خود منقسم  نیز اگر به  شیطان پس18.  گردد  شود، منهدم  منقسم خانه

 دیوها   اگر من پس19.  کنم  می  دیوها را بیرون  بعلزبول  اعانت  به  من گویید که زیرا می. پایدار بماند
کنند؟ از   می  آنها را بیرون  که  وساطت  شما به ، پسران کنم  می  بیرون  بعلزبول  وساطت را به

،  کنم  می  خدا دیوها را بیرون  انگشت  به  هرگاه لیکن20.  بود بر شما خواهند  داوران  ایشان اینجهت
  .  است  بر شما آمده  خدا ناگهان  ملکوت هرآینه
. باشد  می ظ او محفو  دارد، اموال  خود را نگاه ، خانه  پوشیده  مرد زورآور سالح  که وقتی«21  

 اعتماد   بدان  او را که  اسلحه ، همه  یافته  زورآورتر از او آید، بر او غلبه  شخصی اما چون22
 و   است  من ، برخالف  نیست  با من  که کسی23 .کند  می  او را تقسیم د و اموالگیر ، از او می داشت می

  .سازد  می کند، پراکنده  نمی  جمع  با من آنکه
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کند و   می  گردش  آرامی  بطلب آب  بی  مکانهای  آید، به  بیرون  پلید از انسان روح  چون«24  
 را   آید، آن  چون پس25 . گردم  برمی  آمدم  بیرون از آن   خود که  خانه گوید به ، می  نیافت چون

  ود برداشته دیگر، شریرتر از خ  روح رود و هفت  می آنگاه26 .بیند  می  و آراسته  شده  کرده جاروب
  ».شود  بدتر می  از اوائلش  شخص گردد و اواخر آن  می  در آنجا ساکن  شده داخل

   آن خوشابحال«:   را گفت  آواز بلند وی  به  میان  از آن ، زنی گفت  را می  سخنان  او این چون27  
   که  آنانی  خوشابحال بلکه«:   او گفت لیکن28 ».  مکیدی  که  کرد و پستانهایی  تو را حمل  که رحمی
  ».کنند  می  را حفظ شنوند و آن ی خدا را م کالم

  ای  فرقه اینان «  آغاز کرد که  گفتن نمودند، سخن  می  بر او ازدحام  مردم  که و هنگامی29  
زیرا 30 .  نبی  یونس  نخواهد شد، جز آیت عطا  بدیشان کنند و آیتی  می  طلب  آیتی شریرند که

  ملکه31 . خواهد بود  فرقه  این نیز برای   پسر انسان  شد، همچنین  نینوا آیت  اهل  برای س یون چنانکه
   از اقصای  خواهد کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  فرقه  این  با مردم  در روز داوری جنوب
  مردم32 .  است  بزرگتر از سلیمان جا کسی در این  را بشنود و اینک  سلیمان  آمد تا حکمت زمین

   یونس  موعظه  به  خواهند کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  طبقه  با این نینوا در روز داوری
  .  است  بزرگتر از یونس ینجا کسی در ا  کردند و اینک توبه

 بر   بگذارد، بلکه ای  یا زیر پیمانه  را در پنهانی افروزد تا آن  نمی  چراغی کس و هیچ«33  
 تو   چشم  که  مادامی ، پس  است  چشم  بدن چراغ34 . را بیند  شود روشنی  داخل ر که، تا ه چراغدان

 . بود سد باشد، جسد تو نیز تاریک اگر فا  و لیکن  است  نیز روشن  جسدت تمامی ،  است بسیط
 تو   جسم  تمامی ، هرگاه بنابراین36.  باشد ، ظلمت  در تو است  که  مبادا نوری  باحذر باش پس35

   تابش  به  چراغ  که  وقتی  خواهد بود، مثل  روشن اش  باشد، همه  نداشته  ظلمت ای  باشد و ذره روشن
  ».دهد  می خود، تو را روشنایی

   او چاشت  در خانه  که  خواست  از او وعده  از فریسیان ، یکی گفت  می  سخن  که و هنگامی37  
  ، تعجب  نشست  دست ز چاشت ا  پیش  دید که  چون اما فریسی38 . شست بن  شده  داخل پس. بخورد
  سازید ولی  را طاهر می  و بشقاب ، بیرون پیاله  فریسیان همانا شما ای«:   را گفت خداوند وی39 .نمود
 را نیز   آفرید، اندرون را  بیرون  آیا او که  احمقان ای40 .  است  و خباثت  شما پر از حرص درون

 .  شما طاهر خواهد گشت  چیز برای  همه  اینک  دهید که  دارید، صدقه  از آنچه بلکه41 افرید؟نی
  دهید و از دادرسی  را می  سبزی  و هر قسم  و سداب  از نعناع  یک  ده  که  فریسیان  بر شما ای وای42
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 بر شما  وای43 . نکنید رکآورید و آنها را نیز تباید بجا  نمایید؛ اینها را می  خدا تجاوز می و محبت
 و   کاتبان  بر شما ای وای44. دارید  می  در بازارها را دوست  و سالم  صدر کنایس  که  فریسیان ای

روند و   می  بر آنها راه  مردم  هستید که  شده  پنهان  مانند قبرهای  ریاکار زیرا که فریسیان
  ».دانند نمی

» ؟ کنی  می  ما را نیز سرزنش  سخنان ، بدین  معلم ای«:   گفت،  داده  از فقها جواب  یکی آنگاه45  
،  بارها نهید و خود بر آن  می  را بر مردم  گران  بارهای  فقها زیرا که  بر شما نیز ای وای « گفت46

 شما  د و پدرانکنی  مقابر انبیا را بنا می  بر شما زیرا که وای47 .گذارید  خود را نمی  انگشت یک
 هستید، زیرا آنها  دهید و از آنها راضی  می  خود شهادت  پدران  کارهای  به پس48 .ا کشتند ر ایشان
   که  است  خدا نیز فرموده  رو حکمت از این49 .یدساز  را می  ایشان  را کشتند و شما قبرهای ایشان

 جفا خواهند  بر بعضی و   را خواهند کشت  از ایشان  و بعضی فرستم  می  انبیا و رسوالن  ایشان سوی به
  از خون51 . شود  گرفته  طبقه  شد از این ه ریخت  عالم  از بنای  انبیا که  جمیع  خون تا انتقام50کرد، 
   فرقه  از این  که گویم  شما می  به بلی.  شد  کشته  و هیکل  مذبح  در میان  زکریا که  تا خون هابیل

   خود داخل اید که  را برداشته فقها، زیرا کلید معرفت   بر شما ای وای52.  خواهد شد بازخواست
  ».شوید  می  مانع  را هم شوندگان  شوید و داخل نمی

 درآویختند و   با او بشدت  و فریسیان ، کاتبان گفت  می  را بدیشان  سخنان  او این و چون53  
،   او گرفته بان از ز ای نکتهبودند تا   او می و در کمین54 .کردند  بسیار سؤالها از او می در مطالب

  . او بشوند مدعی
  

 یکدیگر را   که  نوعی  شدند، به  جمع  از خلق  هزاران  که ، وقتی  میان و در آن12    

   که  فریسیان  از خمیرمایه  آنکه اول«.  کرد  شروع  گفتن  سخن  خود به  شاگردان کردند، به  می پایمال
   معلوم  که  مستوری و نه آشکار نشود   که  نیست  نهفته زیرا چیزی2 . کنید  احتیاط  است ریاکاری
 در   در خلوتخانه  خواهد شد و آنچه  شنیده اید، در روشنایی  گفته  در تاریکی  آنچه بنابراین3 .نگردد
  ه ک  جسم  از قاتالن گویم  شما می ، به  من  دوستان  ای لیکن4 .بامها ندا شود اید، بر پشت گفته  گوش
 باید   از که  که دهم  می  شما نشان  به بلکه5.  مباشید  بکنند، ترسان  ندارند بیشتر از این قدرت

 از او  گویم  شما می  به بلی.  بیفکند  جهنم  به  دارد که ، قدرت  بعد از کشتن ترسید، از او بترسید که
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ز آنها نزد خدا  ا  یکی  آنکه شود؟ و حال  نمی  فروخته  دو فلس  به  گنجشک آیا پنج6. بترسید
 از  ه مکنید، زیرا ک  بیم پس.   است  شده  شمرده  سر شما همه  مویهای بلکه7 .شود  نمی فراموش
  . بهتر هستید  گنجشک چندان

  گان فرشت  نیز پیش  اقرار کند، پسر انسان  من  به  نزد مردم  هر که گویم  شما می  به لیکن«8  
   خدا انکار کرده  انکار کند، نزد فرشتگان  مردم  مرا پیش اما هر که9 . کردخدا او را اقرار خواهد

  سالقد  روح  به اما هر که.  شود آمرزیده  گوید،  پسر انسان  برخالف  سخنی و هر که10. خواهد شد
 برند،   و دیوانیان  نزد حکام  و به  شما را در کنایس و چون11 . نخواهد شد کفر گوید آمرزیده

   ساعت  در همان زیرا که12. یید بگو  آورید یا چه  حجت  نوع  چه  و به  چگونه  مکنید که دیشهان
  ».  باید گفت  چه  که  شما را خواهد آموخت القدس روح

   پدر را با من ارث استاد، برادر مرا بفرما تا  ای«:   گفت  وی  به  جماعت  از آن و شخصی13  
  پس15» ؟  است  قرار داده  مرا بر شما داور یا مقسم  مرد، که ای«:   گفت  وی به14 ». کند تقسیم
   او از اموالش  زیاد شود، حیات  کسی  اموال  بپرهیزید زیرا اگرچه زنهار از طمع«:   گفت بدیشان
  ». نیست

.  وافر پیدا شد  محصول  دولتمند را از امالکش شخصی«:  ، گفت  آورده  ایشان  برای و مثلی16  
  پس18 . ، ندارم  خود را انبار کنم صول مح  که ؟ زیرا جایی  کنم چه:  ، گفت  با خود اندیشیده پس17

  و  حاصل  تمامی  و در آن کنم ، بزرگتر بنا می  کرده  خود را خراب ؛ انبارهای کنم  می چنین:  گفت
   اموال فراوان اندوخته ن جا  ای  که  گفت  خود را خواهم و نفس19 . کرد  خواهم  خود را جمع اموال
:   را گفت خدا وی20 . بپرداز  و شادی  و شرب  اکل به و   بیارام الحال.   داری  سال  چندین  بجهت شده
 خواهد  ، از آن که ای دوخته ان  آنچه ؛ آنگاه  تو را از تو خواهند گرفت  جان  شب  در همین  احمق ای

  ». خدا دولتمند نباشد  کند و برای  خود ذخیره  برای  که  هر کسی  است همچنین21 بود؟
 شما   به  جهت از این«:   خود گفت  شاگردان  به  پس  مادیات  برای هشدار در مورد غصه22  

  جان23.  بپوشید  چه  که  بدن  برای  بخورید و نه  چه  خود که  جان  مکنید بجهت  اندیشه  که گویم می
  کنند و نه  می  زراعت  نه  کنید که  را مالحظه کالغان24.  تر است به  از پوشاک  و بدن از خوراک
   از مرغان د مرتبه چن آیا شما به. پروراند  دارند و خدا آنها را می  انباری  و نه  گنجی حصاد و نه

   هرگاه پس26 . خود افزاید  بر قامت اند ذراعی فکر بتو  به  از شما که و کیست25 بهتر نیستید؟
 را بنگرید   چمن سوسنهای27. اندیشید می   مابقی  را ندارید، چرا برای  کاری  کوچکترین یتوانای
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   سلیمان  که گویم  شما می ریسند، اما به  می کشند و نه  می  زحمت  نه  آنکه کنند و حال  نمو می چگونه
   امروز در صحرا است ا که ر  خدا علفی  هرگاه پس28 . نبود  از اینها پوشیده  یکی ثل م  جاللش با همه

 شما  پس29 . ایمانان   سست پوشاند، چقدر بیشتر شما را ای  می شود چنین  می و فردا در تنور افکنده
  ، همه  جهان های  امت زیرا که30 . مشوید  بیاشامید و مضطرب یا چه بخورید   چه  مباشید که طالب
 خدا   ملکوت بلکه31 . دارید  چیزها احتیاج  این  به  کهداند  پدر شما می طلبند، لیکن  چیزها را می این

  . خواهد شد  شما افزوده  چیزها برای  این  جمیع  کنید که را طلب
 شما عطا   را به  ملکوت  که  مرضی پدر شما است ، زیرا که  کوچک  گله  مباشید ای ترسان«32  
   را که  نشود و گنجی  کهنه بسازید کهها   دهید و کیسه  دارید بفروشید و صدقه آنچه33 .فرماید
 شما   خزانه  که زیرا جایی34 . نسازد ه نیاید و بید تبا  دزد نزدیک  که  جایی  نشود، در آسمان تلف
  .باشد  شما نیز در آنجا می ، دل است

 باشید  و شما مانند کسانی36 . بدارید  خود را افروخته راغهای، چ  خود را بسته کمرهای«35  
 آید و در را   کند تا هروقت  مراجعت  از عروسی  وقت  چه کشند که  خود را می  انتظار آقای که

 را   آید، ایشان  چون  ایشان  آقای  که  غالمان  آن خوشابحال37 . او بازکنند  برای درنگ ، بیبکوبد
،  ده آم  نشانید و پیش را خواهد ، ایشان  کمر خود را بسته  که گویم  شما می  به هر آینه. بیدار یابد

 یابد،   را چنین  بیاید و ایشان  از شب  یا سوم  دوم و اگر در پاس38 . خواهد کرد  را خدمت ایشان
   ساعت  دزد در چه  که دانست  می خانه  اگر صاحب  را بدانید که اما این39 .  غالمان  آن خوشا بحال

 شما نیز مستعد باشید، زیرا  پس40.  زنند  نقب اش ه خان  به  که گذاشت ماند و نمی آید، بیدار می می
  ».آید  می برید پسر انسان  نمی  گمان  که در ساعتی

خداوند 42 ».  همه  یا بجهت  ما زدی ا برای ر  مثل  خداوند، آیا این ای«:   گفت  وی  به پطرس41  
 باشد تا   خود گماشته یر خدام را بر سا  او وی  موالی  و دانا که  ناظر امین  آن  کیست پس«:  گفت
او را در  آید،   چون  آقایش  که  غالم  آن خوشابحال43 . کند  تقسیم  ایشان  به در وقتش را  آذوقه
 .  خود خواهد گماشت  مایملک  همه او را بر  که گویم  شما می  به هرآینه44 . یابد  کار مشغول چنین

 و   غالمان  زدن انجامد و به  می  طول  به  آقایم  آمدن در خاطر خود گوید،  غالم  اگر آن لیکن45
   آید، در روزی  غالم  آن  موالی هرآینه46 کند،   شروع  و میگساریدن  و نوشیدن  خوردن  و به کنیزان

 قرار   را با خیانتکاران ، نصیبش  کرده  او نداند و او را دو پاره  که  منتظر او نباشد و در ساعتی که
  .دهد
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 او   اراده  تا به  و خود را مهیا نساخت  را دانست  خویش  موالی  اراده  که  غالمی اما آن«47  
   کم  کند، تازیانه  ضرب  شایسته  کارهای  نادانسته اما آنکه48 . بسیار خواهد خورد اید، تازیانه نم عمل

   امانت گردد و نزد هر که زیادتر   مطالبه  شود، از وی  عطا زیاده  که  هر کسی و به. خواهد خورد
  . زیادتر خواهند کرد بیشتر نهند، از او بازخواست

اما 50.   است  در گرفته ن اگر اآل خواهم  می  چه ، پس  افروزم  در زمین  تا آتشی  آمدم من«49  
  آیا گمان51 . بسر آید  آن  که ، تا وقتی ستم ه  بسیار در تنگی  و چه  بیابم  که  است مرا تعمیدی

زیرا بعد 52 . را  تفریق گویم  شما می  به که بل ؟ نی  بخشم  بر زمین  تا سالمتی ام  آمده  من برید که می
پدر از پسر و پسر 53  از دو جدا خواهند شد؛  و سه  سه باشند، دو از  خانه  در یک  نفر که  پنج از این

 خواهند   از خارسو مفارقت روس و ع از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس
  ».نمود

 پدیـد آیـد،   از مغـرب  بینیـد که  ابـری  کـه هنگامـی«:   گفت  جماعت  آن  باز به آنگاه54  
یـد گوی وزد، می  می  باد جنوبی  دیدید که و چون55. شود  می آید و چنین  می گویید باران  می تأمـل بی

 را تمیز دهید،   و آسمان  زمین توانید صورت ، می  ریـاکاران ای56 .شـود گرمـا خواهـد شـد و می
  کنید؟  نمی  حکم  انصاف و چرا از خود به57 شناسیـد؟  را نمی مـان ز  این  چگونه پس

، مبادا تو   از او برهی  که  کن  سعی ، در راه روی  می  خود نزد حاکم  با مدعی  که و هنگامی«58  
تو را 59 . افکند  زندان  تو را به  سرهنگ سپارد و  سرهنگ  تو را به  بکشد و قاضی را نزد قاضی

  ». آمد  نخواهی  آنجا هرگز بیرون، از  آخر را ادا نکنی  تا فلس گویم می
  

   خون  پیالطس  خبر دادند که ، او را از جلیلیانی  آمده  بعضی  وقت در آن13    

  برید که  می آیا گمان«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی2 . بود  آمیخته  ایشان های قربانی را با  ایشان
   به ، بلکه نی3 دیدند؟   زحمات  چنین  رو که ین از ا  جلیل  گناهکارتر بودند از سایر سکنه  جلیلیان این

   برج  که  نفری  هجده یا آن4 . خواهید شد  هالک  شما همچنین ی نکنید، همگ  اگر توبه گویم شما می
   اورشلیم  ساکن  مردمان  از جمیع برید که  می  کرد، گمان  را هالک ، ایشان  افتاده  بر ایشان در سلْوام

   هالک  شما همچنین  نکنید، همگی  اگر توبه  که گویم  شما را می حاشا، بلکه5 خطاکارتر بودند؟
  ».خواهید شد
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   نمود و چون ود غرس خ  در تاکستان  انجیری  درخت شخصی «  را آورد که  مثل  این پس6  
 از   که آیم  می  است  سال  سه ، اینک  گفت  باغبان  به پس7 .  نیافت  بجوید، چیزی  از آن وهآمد تا می

   وی در جواب8  سازد؟  را نیز باطل چرا زمین. ر را بب ، آن یابم  و نمی  بطلبم  انجیر میوه  درخت این
ـ واال  اگر ثمر آورد  پس9 ،  کود بریزم  را کنده  تا گردش ه د  را مهلت  آن  هم  آقا امسال ، ای گفت

  ». را ببر ، آن بعد از آن
   روح  سال  هجده  مدت  که  زنی و اینک11 .داد  می  تعلیم  از کنایس ر یکی د و روز سبت10  
 او را   عیسی چون12 . بایستد، در آنجا بود  راست نستتوا ، ابدا نمی  شده  و منحنی داشت  می ضعف

 گذارد   خود را بر وی های و دست13 »! شو ص خود خال  از ضعف  زن ای«:  ، گفت  را خوانده دید وی
   نمود، از آنرو که  غضب  کنیسه  رئیس آنگاه14 .، خدا را تمجید نمود  شده  راست  در ساعت که

 باید کار   که ز است رو شش«:  ، گفت  نموده  توجه  مردم  به پس.  شفا داد  او را در سبت عیسی
  ».  در روز سبت  شفـا یابیـد، نـه در آنهـا آمده. بکنیـد

 خود   گاو یا االغ  از شما در روز سبت  ریاکار، آیا هر یکی ای«:   او گفت خداوند در جواب15  
  و  است  دختر ابراهیم  که  زنی و این16 کند؟  برد تا  سیرآبش  نمی ، بیرون را از آخور باز کرده

 بند رها   از این روز سبت او را در  بایست  بود، نمی  بسته  حال  تا به  سال  هجده  او را مدت شیطان
   شاد شدند، بسبب  گروه  آن  گردیدند و جمیع  او خجل  مخالفان  همه  را بگفت  این و چون17 »نمود؟
  . گشت  صادر می  از وی  که  بزرگ  کارهای همه

  دانه19؟   نمایم  تشبیه  شی  کدام ا به ر ماند و آن  چیز را می  خدا چه ملکوت«:   گفت پس18  
   گردید، بحدی  بزرگ  رویید و درخت ، پس  خود کاشت  در باغ  گرفته  شخصی  را ماند که خردلی

  ». گرفتند  آشیانه هایش  در شاخه،  هوا آمده  مرغان که
، در   گرفته  زنی ماند که  را می ای خمیرمایه21 ؟  آورم  مثل  خدا چه  ملکوت رایب«:  باز گفت20  

  ». مخمر شد  تا همه  ساخت  پنهان آرد  پیمانه سه
   شخصی که23 کرد،  سفر می  اورشلیم سوی  و بهداد  می ، تعلیم  گشته و در شهرها و دهات22  

جد و جهد کنید «24:  ت گف  ایشان او به»  یابند؟ ت نجا  هستند که  خداوند آیا کم ای«:   گفت  وی به
 خواهند کرد و نخواهند   دخول  طلب  بسیاری گویم  شما می  به زیرا که.  شوید  داخل تا از در تنگ

  ، در را کوبیدن  ایستاده   برخیزد و در را ببندد و شما بیرون  خانه  صاحب بعد از آنکه25 . توانست
  شما را  خواهد گفت  در جواب  وی آنگاه.  کن ما باز  آغاز کنید و گویید، خداوندا خداوندا برای
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و    و آشامیدیم  در حضور تو خوردیم  که  خواهید گفت  وقت در آن26 . از کجا هستید  که شناسم نمی
 از کجا  شناسم  شما را نمی  که گویم  شما می ، به باز خواهد گفت27 .  دادی  ما تعلیم های در کوچه
   ابراهیم  خواهد بود، چون  و فشار دندان در آنجا گریه28 . دور شوید  من از  بدکاران  همه ای. هستید
  و از مشرق29  یابید  افکنده د و خود را بیرون خدا بینی  انبیا را در ملکوت  و جمیع  و یعقوب واسحاق
   هستند که  آخرین و اینک30 .  خدا خواهند نشست ، در ملکوت ه آمد  و جنوب  و شمال و مغرب

  ». خواهند بود  آخرین  که  خواهند بود و اولین یناول
  دور شو و از اینجا برو زیرا که«:  گفتند  وی ، به  آمده  روز چند نفر از فریسیان در همان31  

  ». رساند  قتل خواهد تو را به  می هیرودیس
 و  کنم  می بیرون امروز و فردا دیوها را   گویید، اینک  روباه  آن بروید و به«:   را گفت ایشان32

  باید امروز و فردا و پس  می لیکن33 . شد  خواهم  کامل  و در روز سوم بخشم  می  را صحت مریضان
   که  اورشلیم ، ای  اورشلیم ای34 . شود  کشته  از اورشلیم  بیرون  نبی  است  محال ، زیرا که  روم فردا راه

  ، چنانکه  کنم  تو را جمع  اطفال  خواستم ، چند کرت ی خود هست  مرسلین  انبیا  و سنگسار کننده قاتل
   شما خراب  شما برای  خانه اینک35 .گیرد و نخواستید  خود می بالهای را زیر   خویش های  جوجه مرغ

   است  گویید مبارک  آید که  مـرا دیگر نخواهید دید تا وقتی  که گویم  شما می شود و به  می گذاشته
  ».آید  خداوند می  نام  به او که

  

 غذا   برای  فریسیان  از رؤسای  خانه یکی ، به  در روز سبت  شد که و واقع14    

   عیسی آنگاه3 . او بود  پیش  مستسقی  شخصی ینکو ا2. بودند  او می  مراقب  درآمد و ایشان خوردن
 »؟  جایز است ا دادن شف  روز سبتآیا در«:  ، گفت  کرده  را خطاب ، فقها و فریسیان  شده ملتفت

:  ، گفت  آورده  روی  ایشان و به5 .، شفا داد و رها کرد د را گرفته مر  آن پس.  ماندند  ساکت ایشان4
  پس6 » نیاورد؟  را بیرون  و فـورا آن افتـد  در چاهـی  روز سبت  یا گاوش  االغ  از شما که کیست«

  . عاجز ماندند  وی  امور از جواب در این
  را اختیار  صدر مجلس  چگونه  فرمود که  مالحظه  زد، چون  مثلی  مهمانان رایو ب7  

   کند، در صدر مجلس  دعوت  عروسی  تو را به  کسی چون«8 :  گفت  ایشان  به پس. کردند می
   تو و او را وعده  که  کسی  آن پس9.  باشد  خواسته  وعده  بزرگتر از تو را هم ، مبادا کسی منشین
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   خواهی  صف نعال  به  روی  و تو با خجالت  بده  را جای  کس  بود، بیاید و تو را گوید این تهخواس
 تو گوید،   آید به  میزبانت  که  تا وقتی  بنشین  در پایین ، رفته  باشی  کسی  مهمان  چون بلکه10 .نهاد
 خود را  زیرا هر که11 . خواهد بود  عزت ر حضور مجلسیان تو را د آنگاه!   برتر نشین  دوست ای

 از   که  کسی  آن  به پس12 ». را فرود آرد، سرافراز گردد تن خویش  گردد و هر که  سازد ذلیل بزرگ
 یا   یا خویشان  یا برادران ، دوستان  دهی  یا شام  چاشت  که وقتی«:   بود نیز گفت  خواسته او وعده

 . شود  داده ند و تو را عوض نیز تو را بخوان شان، مبادا ای  مکن همسایگان دولتمند خود را دعوت
 بود   خواهی  خجسته که14  کن  را دعوت  و کوران  و شالن  و لنگان ، فقیران  کنی  ضیافت  چون بلکه13

  ». تو جزا عطا خواهد شد ، به الن عاد  دهند و در قیامت  تو را عوض زیرا ندارند که
   در ملکوت  که ی کس خوشابحال«:   را شنید گفت  سخن ن ای  چون  از مجلسیان  یکی آنگاه15  

  پس17 . نمود  را دعوت  نمود و بسیاری عظیم   ضیافتی شخصی«:   گفت  وی به16 ».خدا غذا خورد
   همه  الحال  که را گوید، بیایید زیرا  شدگان  خود را فرستاد تا دعوت  رسید، غالم  شام  وقت چون

 و   خریدم ای مزرعه:   گفت اولی.  آغاز کردند  عذرخواهی  رای  یک  به  همه لیکن18 . چیز حاضر است
 گاو   جفت پنج:   گفت و دیگری19.   مرا معذور داری  دارم  خواهش، از تو  را ببینم  آن ناچار باید بروم

  ام  گرفته زنی:   گفت سومی20.   مرا عفو نمایی  دارم  تو التماس ، به  تا آنها را بیازمایم روم ، می ام خریده
  آنگاه.   ساخت  امور مطلع  خود را از این  موالی  آمده  غالم  آن پس21 .  بیایم توانم  نمی  سبب از اینو 

 و   و فقیران  شهر بشتاب هـای  بازارها و کوچه به:  خود فرمود  غالم ، به  نموده  غضب  خانه صاحب
   شد و هنوز جای ودی فرم  آقا آنچه ای:   گفت  غالم پس22 .یاور را در اینجا ب  و کوران ن و شال لنگان
   بیاور تا خانه حاح ال  را به ، مردم  رفته  راهها و مرزها بیرون به:   گفت  غالم  آقا به پس23 .  است باقی
د  مرا نخواه  بودند، شام  شده  دعوت  که  از آنانی یک  هیچ گویم  شما می زیرا به24 . پر شود من

  ».چشید
  اگر کسی«26 :  گفت  بدیشان  گردانیده د، رویرفتن  او می  کثیر همراه  جمعی  که و هنگامی25  
دارد،  ن  خود را نیز دشمن  جان ، حتی  و خواهران  و اوالد و برادران  آید و پدر و مادر و زن نزد من

تواند شاگرد   نیاید، نمی  من عقب خود را برندارد و از   صلیب و هر که27. تواند بود  نمی شاگرد من
  . گردد من

   آن  ننشیند تا برآورد خرج  باشد و اول  داشته  برجی  قصد بنای  از شما که زیرا کیست«28  
   نهاد و قادر بر تمام  بنیادش  مبادا چون که29 ؟  دارد یا نه  کردن آن  تمام وت آیا ق را بکند که
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   به ، نتوانست ه کرد  شروع  عمارتی  شخص این30  گوید، ان بیند تمسخرکن  نشد، هر که کردنش
   نشسته  اول  دیگر برود، جز اینکه  با پادشاه  مقاتله  برای  که  است  پادشاه یا کدام31 . رساند انجامش

   هزار لشکر بر وی  با بیست  را دارد که  کسی ، قدرت مقاومت  هزار سپاه  آیا با ده  نماید که تأمل
  . کند  را از او درخواست  صلح ، شروط  فرستاده ای ، ایلچی  او هنوز دور است واال چون32 د؟یآ می

  تواند شاگرد من  نکند، نمی  خود را ترک  مایملک  تمام  از شما که  هر یکی  همچنین پس«33  
   زمین رای ب نه35  پذیرد؟  چیز اصالح  چه د شد، به فاس  نمک  هرگاه  ولی  نیکو است نمک34 .شود

  ». شنوا دارد بشنود  گوش آنکه. دریزن  می  بیرونش ، بلکه  مزبله  برای  دارد و نه مصرفی
  

 او را بشنوند،  آمدند تا کالم  می  نزدش  به  و گناهکاران  باجگیران  همه و چون15    
   با ایشانپذیرد و  را می ، گناهکاران  شخص این«: گفتند  می کنان  همهمه  و کاتبان فریسیان2

 باشد   صد گوسفند داشته  از شما که کیست«4 : ، گفت  را زده  مثل  این ایشان   برای پس3 ».خورد می
 را   نرود تا آن  گمشده ن آ  را در صحرا نگذارد و از عقب  نود و نه  آن  شود که  از آنها گم و یکی
 و  ، دوستان  آمده  خانه و به6 گذارد،  خود می ش بر دو  شادی ، به  را یافت  آن  چون پس5 بیابد؟

.  ام  خود را یافته  کنید زیرا گوسفند گمشده  شادی گوید با من  می طلبد و بدیشان  را می همسایگان
 گناهکار بیشتر   یک  توبه سبب نماید به  می  رخ  در آسمان  خوشی  منوال  بر این  که گویم  شما می به7

  . ندارند  توبه  به  احتیاج  که  عادل  نود و نه از برای
،   افروخته  شود، چراغی  گم  درهم  یک  باشد هرگاه  داشته  درهم  ده  که  است  زن یا کدام«8  
   و همسایگان ، دوستان  یافت و چون9  را بیابد؟  ننماید تا آن  تفحص  دقت  نکند و به  را جاروب خانه

   به همچنین10 . ام  را پیدا کرده  گمشده  درهمکنید زیرا   شادی با من: گوید ، می  کرده خود را جمع
  ». کند  توبه  خطاکار که  یک سبب دهد به  می  خدا روی  فرشتگان  برای  شادی گویم شما می
 پدر، رصد  ای:   پدر خود گفت  به  پسر کوچک روزی12 . را دو پسر بود شخصی«:  باز گفت11  
  و چندی13 . کرد  دو تقسیم  خود را بر این  او مایملک پس.   بده  من ه رسد، ب  من  باید به  که اموالی

نجار،  ناه  عیاشی  کرد و به  بعید کوچ  ملکی ، به  کرده  جمع  داشت  پسر کهتر، آنچه  آن  که نگذشت
   دیار حادث  در آن  سخت  بود، قحطی  نموده  را صرف  تمام و چون14 . نمود  خود را تلف سرمایه
  وی.   پیوست  ملک  آن  از اهل  یکی ، خود را به  رفته پس15.  کرد  شروع  شدن  محتاج  و او به گشت
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   که  خود را از خرنوبی  شکم  که داشت و آرزو می16 . کند  خود فرستاد تا گرازبانی ک امال او را به
  .داد  نمی  او را چیزی کس خوردند سیر کند و هیچ  می خوکان
   از گرسنگی و من دارند   فراوان  نان  پدرم ، چقدر از مزدوران ، گفت ود آمده خ آخر به«17  
 حضور   و به  آسمان  پدر به ، ای  گفت  و بدو خواهم روم ، نزد پدر خود می برخاسته18 ! شوم  می هالک
   از مزدوران  یکی ؛ مرا چون  شوم  پسر تو خوانده  که  نیستم  آن و دیگر شایسته19 ، ام  کرده تو گناه

  .خود بگیر
 او را   پدرش اما هنوز دور بود که.  شد  پدر خود متوجه سوی ، به  برخاسته در ساعت«20  
  ، ای  را گفت پسر وی21 .، بوسید  خود کشیده  را در آغوش، او  آمده  دوان  نمود و دوان ، ترحم دیده

 .  شوم  پسر تو خوانده  که نیستم   آن  الیق ین و بعد از ا ام  کرده  حضور تو گناه  و به  آسمان پدر به
 بر  ، بدو بپوشانید و انگشتری  آورده  را از خانه  بهترین ، جامه  خود گفت  غالمان  پدر به لیکن22
   و شادی  کنید تا بخوریم  ذبح  را آورده  پرواری و گوساله23 ،  بر پایهایش  کنید و نعلین ستشد

   شادی  به پس.  شد  بود، یافت  شده  گردید و گم  بود، زنده  مرده  پسر من  این زیرا که24 . نماییم
  . نمودند  شروع کردن

   ساز و رقص رسید، صدای   خانه  به ، نزدیک  آمده چون.  بود  او در مزرعه اما پسر بزرگ«25  
   کرد، برادرت  عرض  وی به27 ؟  چیست این: پرسید،   خود را طلبیده  از نوکران  یکی پس26 .را شنید
   او خشم ولی28 .  باز یافت  او را صحیح زیرا که   است  کرده  را ذبح  پرواری  گوساله  و پدرت آمده
 پدر  اما او در جواب29 . نمود  او التماس  به  آمده رون بی  درآید، تا پدرش  خانه  به ،  نخواست نموده

 و هرگز   تو تجاوز نورزیده  و هرگز از حکم ام  کرده خدمت تو  من  که  سالها است ، اینک خود گفت
 تو را   دولت  آمد که  پسرت  این  چون لیکن30.   کنم  خود شادی  تا با دوستان  ندادی  من  به ای بزغاله

 فرزند،  ، ای  را گفت او وی31 .  کردی  را ذبح  پرواری  گوساله او ، برای  است  کرده ها تلف با فاحشه
 کرد و   شادمانی بایست  می ولی32 .  تو است ، مال است   از آن من  و آنچه  هستی  با من تو همیشه

  ». گردید  بود، یافت  شده  و گم  گشت  بود، زنده  برادر تو مرده  این مسرور شد زیرا که
  

 از او نزد   بود که  دولتمند را ناظری شخصی«:   خود نیز گفت  شاگردان و به16    

   چیست ، این  را گفت ، وی  نموده  او را طلب پس2 .کرد  می  او را تلف  اموال د که بردن  شکایت وی
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   نظارت  بعد از این  که  نیست  زیرا ممکن  خود را باز بده  نظارت ؟ حساب ام  تو شنیده  درباره که
  ارم ند  کندن  زمین تگیرد؟ طاق  می  را از من  نظارت  زیرا موالیم  کنم  چه ناظر با خود گفت3.  کنی

 خود   خانه ، مرا به  شوم  معزول  از نظارت  که  تا وقتی  کنم  چه دانستم4 .  نیز عار دارم و از گدایی
   از تو چند طلب  آقایم  گفت  یکی ، به  خود را طلبیده  آقای  از بدهکاران  هر یکی پس5. بپذیرند

 .  بنویس  بزودی  رطل  پنجاه سته خود را بگیر و نش  سیاهه بدو گفت.   روغن  صد رطل گفت6 د؟دار
 خود را بگیر   سیاهه  را گفت وی.   گندم  صد کیل  دارد؟ گفت  از تو چقدر طلب  را گفت باز دیگری7

  . و هشتاد بنویس
 در   جهان  این زیرا ابنای.  کار کرد ، زیرا عاقالنه  گفت  را آفرین ، ناظر خائن  آقایش پس«8  
   برای انصافی  بی  از مال  دوستان گویم  شما را می و من9 .تر هستند  نور عاقل  از ابنای شوی خ طبقه

   امین  در اندک آنکه10.  بپذیرند  جاودانی های  خیمه ه گردید شما را ب  فانی خود پیدا کنید تا چون
 در  و هرگاه11 . باشد  خائن  بود در کثیر هم ئن خا  در قلیل  بود و آنکه  نیز امین باشد در امر بزرگ

   دیگری و اگر در مال12  شما بسپارد؟  را به  حقیقی  مال  که  نبودید، کیست  امین انصافی  بی مال
   شما دهد؟  خاص شما را به  مال ه ک  نکردید، کیست دیانت

  یگریکند و با د  می  نفرت زیرا یا از یکی.  کند تواند دو آقا را خدمت  نمی  خادم هیچ«13  
  توانید خدمت خدا و مامونا را نمی. شمارد  را حقیر می پیوندد و دیگری  می ، یا با یکی محبت
  ».نمایید

  به15 .، او را استهزا نمودند را شنیده   سخنان  این  بودند همه  زر دوست  که و فریسیانی14  
.   شماست  دلهای  خدا عارف یکننمایید، ل  می  عادل  مردم  خود را پیش شما هستید که«:   گفت ایشان

 بود و از   یحیی  و انبیا تا به تورات16.   است ، نزد خدا مکروه  است وب مرغ  نزد انسان  آنچه زیرا که
  لیکن17 .گردد می   آن  جد و جهد داخل  به شود و هر کس  می  خدا داده  ملکوت  به  بشارت  وقت آن

   زن هر که18 . گردد  ساقط  از تورات  نقطه یک   شود، از آنکه ل زای  و زمین  آسمان  که آسانتر است
   خویش  نکاح  را به  مردی  مطلقه  زن  بود و هر که  کند زانی  را نکاح  دهد و دیگری خود را طالق

  . باشد درآورد، زنا کرده
 بسر   جالل با  در عیاشی پوشید و هر روزه  می  و کتان  ارغوان  دولتمند بود که شخصی«19  

   که داشت و آرزو می21 گذاشتند،  او می  او را بر درگاه  که  بود ایلعازر نام  مقروح و فقیری20 .برد می
 بر  ن زبا  نیز آمده  سگان بلکه. ، خود را سیر کند ریخت  دولتمند می  آن  از خوان  که هایی از پاره
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   بردند و آن  ابراهیم  آغوش ، او را به شتگانفر  فقیر بمرد و  آن باری22 .مالیدند  او می زخمهای
، خود را در   گشوده  اموات  خود را در عالم  چشمان پس23 . کردند مند نیز مرد و او را دفندولت

 پدر  ، ای  آواز بلند گفت  به آنگاه24.  دید ور و ایلعازر را در آغوشش را از د ، و ابراهیم  یافت عذاب
 مرا   زبان  تر ساخته  آب  خود را به  تا سر انگشت  فرما و ایلعازر را بفرست رحم ت ، بر من  ابراهیم من

   زندگانی  تو در ایام خاطر آور که  فرزند به ، ای  گفت ابراهیم25 .  نار معذبم  سازد، زیرا در این خنک
 و تو   است در تسلی  ل او الحا  بد را، لیکن  ایلعازر چیزهای  و همچنین  خود را یافتی  نیکوی چیزهای
خواهند از   می  که  آنانی ، چنانچه  است  عظیمی  ما و شما ورطه ، در میان  بر این و عالوه26 . در عذاب
  ، ای گفت27 . شت آنجا نزد ما توانند گذ  نشینندگان توانند و نه  نزد شما عبور کنند، نمی اینجا به
 را   تا ایشان  برادر است  مرا پنج زیرا که28 .  بفرستی  پدرم  خانه  او را به  که  دارم  تو التماس پدر به
ا  و انبیا ر ، موسی  را گفت  وی ابراهیم29 . بیایند  عذاب  مکان  این یز به ن  سازد، مبادا ایشان آگاه

  اند ایش نز  از مردگان  اگر کسی ، لیکن  پدر ما ابراهیم  ای ، نه گفت30 . را بشنوند  ایشان دارند؛ سخن
 نیز   از مردگان  و انبیا را نشنوند، اگر کسی  موسی ، هرگاه  را گفت وی31 . خواهند کرد رود، توبه

  ».  نخواهند پذیرفت برخیزد، هدایت
  

   کسی بر آن   وای  لغزشها، لیکن  از وقوع البد است«:   خود را گفت و شاگردان17    

   شود و در دریا افکنده  آویخته  بر گردنش  آسیایی گ سن بود که او را بهتر می2 . آنها شود  باعث که
 تو خطا ورزد او را   به احتراز کنید و اگر برادرت3.  دهد  را لغزش  کودکان  از این  یکی شود از اینکه

   کند و در روزی  تو گناه  به  کرت  هفت  در روزی و هرگاه4 .  کند او را ببخش  و اگر توبه  کن تنبیه
  ». ، او را ببخش کنم  می  تو گوید توبه  به ، برگشته  مرتبه هفت

 قدر   به اگر ایمان«:  خداوند گفت6 ».  ما را زیاد کن ایمان«: گفتند خداوند   به  رسوالن آنگاه5  
   شود، اطاعت ، در دریا نشانده  شده  کنده گفتید که  می  درخت افراغ  این داشتید، به  می  خردلی دانه

  .کرد شما می
 از صحرا   که  شود و وقتی  مشغول  یا شبانی  کردن  شخم  به  غالمش  از شماکه اما کیست«7  
 و   بخورم  تا شام  کن  درست گوید چیزی  آیا بدو نمی بلکه8 .  بیا و بنشین  گوید، بزودی  وی آید، به

  آیا از آن9 ؟  بیاشام تو بخور و و بعد از آن   و بنوشم  تا بخورم  کن  مرا خدمت کمر خود را بسته
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 هر   به  شما نیز چون همچنین10 .  ندارم  او را بجا آورد؟ گمان  حکمهای کشد از آنکه  می  منت غالم
 بر ما   آنچه  زیرا که  هستیم منفعت  بی  غالمان  کردید، گویید که اید عمل  مأمور شده  که چیزی
  ».  بود بجا آوردیم واجب

   به و چون12 . رفت  می  و جلیل  سامره  میانهکرد از  می  اورشلیم سوی  سفر به  که و هنگامی11  
 آواز بلند  به13،   او آمدند و از دور ایستاده ل استقبا  به  ابرص  شخص  ده شد، ناگاه  می  داخل ای قریه
  خود را بهبروید و «:  ، گفت  نظر کرده  ایشان او به14 ». فرما  خداوند بر ما ترحم عیسی  ای«: گفتند
   شفا یافته  دید که  چون  از ایشان و یکی15. رفتند، طاهر گشتند  می  چون ایشان» .بنمایید  کاهن
 را  ، وی  در افتاده  روی  او به  قدم و پیش16 .کرد  بلند خدا را تمجید می صدای   به ، برگشته است
   آن  نفر طاهر نشدند؟ پس آیا ده«:   گفت  شده  ملتفت عیسی17 . بود  سامره و او از اهل. ر کردشک
و 19 »؟  غریب دا را تمجید کند جز این خ  برگشته شود که  نمی  یافت کس آیا هیچ18 کجا شدند؟  نه

  ».  است  داده  تو را نجات  ایمانت  برو که برخاسته«:  بدو گفت
 :  گفت  ایشان ابآید، او در جو  می  خدا کی  ملکوت  از او پرسیدند که  فریسیان و چون20  

   ملکوت زیرا اینک.   جاست  یا فالن  در فالن  که و نخواهند گفت21 آید  نمی  خدا با مراقبت ملکوت«
   که  آرزو خواهید داشت آید که  می ایامی«:   خود گفت  شاگردان و به22 ».  شما است خدا در میان

 یا   در فالن ، اینک  شما خواهند گفت و به23 . را بینید و نخواهید دید  انسان پسر  از روزهای روزی
   شده  المع  زیر آسمان  جانب  از یک  که  برق زیرا چون24 . مکنید  آن ، مروید و تعاقب است ج فالن

  لیکن25 . خواهد بود  خود همچنین  در یوم  شود، پسر انسان  می  درخشان  دیگر زیر آسمان تا جانب
  . مطرود شود  فرقه بیند و از این بسیار  ات او زحم  که  است  الزم اول

  که27 نیز خواهد بود،   پسر انسان مان شد، همانطور در ز  واقع  نوح  در ایام و چنانکه«26  
  فان شد، طو کشتی   داخل  نوح  چون  که گرفتند تا روزی  و شوهر می نوشیدند و زن خوردند و می می

 و خرید و   و آشامیدن  خوردن  به  شد که  لوط  در ایام  که نانو همچ28 .  ساخت  را هالک  همه آمده
   آمد، آتش  بیرون  از سدوم  لوط  چون  که تا روزی29 بودند،  می  مشغول  و عمارت راعت و ز فروش

 پسر   که  روزی خواهد بود در  منوال بر همین30 .  ساخت  را هالک  بارید و همه نو گوگرد از آسما
 نکند تا آنها را  ، نزول  او در خانه  باشد و اسباب بام  بر پشت  روز هر که در آن31 . شود ظاهر انسان

 خواهد  هر که33.  را بیاد آورید  لوط زن32 . برنگردد  در صحرا باشد همچنین  که بردارد؛ و کسی
 خواهد   نگاه ه را زند آن کند   را هالک  آن  خواهد کرد و هر که  را هالک  خود را برهاند، آن جان
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   و دیگری ه برداشت  خواهند بود، یکی  تخت  دو نفر بر یک  شب  در آن گویم  شما می به34 . داشت
   واگذارده  و دیگری ه برداشت  کنند، یکی  جا دستĤس  در یک  که و دو زن35 . خواهد شد واگذارده

در 37 ». خواهد شد  واگذارده یگری و د  برداشته  باشند، یکی  در مزرعه و دو نفر که36 .خواهد شد
   جمع ر آنجا کرکسان باشد، د  الش  که در هر جایی«:  گفت» . خداوند کجا ای«:  گفتند  وی جواب

  ».خواهند شد
  

   دعا کرد و کاهلی یشهباید هم  می  آورد در اینکه  نیز مثلی  ایشان و برای18    

 . داشت  می  از انسان  باکی و نه از خدا   ترس  نه  بود که  داوری در شهری «  که  گفت پس2 .نورزید
   به و تا مدتی4 . بگیر ، داد مرا از دشمنم گفت ی م  آمده  وی  پیش  بود که  زنی  شهر بیوه و در همان3

،   ندارم  باکی  و از مردم ترسم ، هر چند از خدا نمی  با خود گفت  بعد از آن  اعتنا ننمود؛ ولکن وی
   رنج ، مرا به  آمده سته، مبادا پیو رسم  داد او می دهد، به  می  مرا زحمت  زن  بیوه  این  چون لیکن5

 خود  و آیا خدا برگزیدگان7 گوید؟  می  چه انصاف  داور بی ین ا بشنوید که«:  خداوند گفت6 ».آورد
  باشد؟  دیر غضب ن ایشا  برای چه نخواهد کرد، اگر کنند، دادرسی  می روز بدو استغاثه  شبانه را که

 آیـد، آیا   پسر انسـان  چون لیکن.  را خواهد کرد  ایشان  دادرسی  زودی  به  که گویم  شما می به8
  »؟  خواهـد یافـت  را بر زمیـن ایمـان

 را  دند و دیگران بو  عادل داشتند که  بر خود اعتماد می  که  بعضی  را آورد برای  مثل و این9  
  آن11.  کنند  رفتند تا عبادت  هیکل  باجگیر به  و دیگری  فریسی دو نفر یکی « که10 شمردند حقیر می
   حریص  سایر مردم  مثل  که کنم  خدایا تو را شکر می ، بدینطور با خود دعا کرد که  ایستاده فریسی
 پیدا   و از آنچه دارم  می  روزه دو مرتبه  هر هفته12 . باجگیر  این  مثل  و نه  نیستم و زناکار و ظالم

   آسمان سوی  خود را به  چشمان ، نخواست  باجگیر دور ایستاده اما آن13 . دهم  می  یک ، ده کنم می
   این  که گویم  شما می به14 . فرما  گناهکار ترحم ، خدایا بر من  گفت  خود زده  سینه  به بلند کند بلکه

   خود را برافرازد، پست  دیگر، زیرا هر که  آن  خالف  به  خود رفت  خانه  به  شده  کرده ، عادل شخص
  ». یابد  سازد، سرافرازی  را فروتن  خویشتن گردد و هرکس

 دیدند،   چون اما شاگردانش.  گذارد  بر ایشان  آوردند تا دست  را نیز نزد وی  اطفال پس15  
 آیند و  ها را واگذارید تا نزد من بچه«:  ، گفت  را خوانده  ایشان  عیسی ولی16 . دادند  را نهیب ایشان
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   هر که گویم  شما می  به هرآینه17 .  اینها است  مثل  خدا برای کوت مکنید، زیرا مل  را ممانعت ایشان
  ». نگردد  آن  نپذیرد، داخل  طفل  خدا را مثل ملکوت
 را   جاودانی حیاتا  ت  کنم  استاد نیکو چه ای«:  ، گفت  نموده  سؤال  از رؤسا از وی و یکی18  
یکو  ن کس  هیچ  آنکه  و حال گویی  مرا نیکو می از بهر چه«:   را گفت  وی عیسی19 »؟  گردم وارث
   دروغ  منما، شهادت ، دزدی  مکن ، قتل زنا مکن:  دانی  را می احکام20 . خدا باشد  که  جز یکی نیست
 ». ام  داشته  خود نگاه ز طفولیت اینها را ا یعجم«:  گفت21» . دار  و پدر و مادر خود را محترم مده

   و به  بفروش  داری آنچه.   است  چیز باقی هنوز تو را یک«:   را شنید، بدو گفت  این  چون عیسی22
 را شنید   این چون23 ».  کن  مرا متابعت  آمده ؛ پس ت داش  خواهی  گنجی  در آسمان  که فقرا بده
 دشوار  چه«:   دید گفت  او را محزون  چون اما عیسی24.   داشت  فراوان لت دو ، زیرا که  گشت محزون
 از   آسانتر است  سوزن  شتر از سوراخ زیرا گذشتن25 . خدا شوند  ملکوت  داخل لتمندان دو  که است
او 27»  یابد؟ تواند نجات  می  که پس«:  گفتند اما شنوندگان26 ».خدا   در ملکوت  دولتمندی دخول
  ».  است ، نزد خدا ممکن  است حال م  نزد مردم آنچه«:  گفت

:   گفت  ایشان به29 ». کنیم  تو می ، پیروی  کرده رک چیز را ت  ما همه اینک«:   گفت پطرس28  
  د را بجهت یا اوال  یا برادران  یا زن  یا والدین  خانه  که  نیست ، کسی گویم  شما می  به هرآینه«

   جاودانی  حیات  آینده  چند برابر بیابد و در عالم  عالم  در این جز اینکه30 د، کن  خدا ترک ملکوت
  ».را

   زبان  به  و آنچه رویم  می  اورشلیم  به اینک«:   گفت  ایشان ، به  را برداشته  دوازده  آن پس31  
  ها تسلیم  امت او را به  زیرا که32 . خواهد رسید  انجام ، به  است ه شد  نوشته  پسر انسان انبیا درباره

  ، او را خواهند کشت  زده و تازیانه33 ،  انداخته  بر وی  دهان ، آب ده کر حرمتی کنند و استهزا و بی می
   از ایشان  سخن  امور نفهمیدند و این  از این  چیزی اما ایشان34 ».  خواهد برخاست و در روز سوم

  .کردند ن ، درک گفت  می  شد و آنچه  داشته مخفی
   صدای و چون36 . بود  نشسته  بر سر راه  گدایی  بجهت  اریحا رسید، کوری  نزدیک و چون35  
 درگذر   ناصری عیسی«: گفتندش37 »؟  چیز است چه«: ند شنید، پرسیدگذشت  می  را که گروهی
و هرچند 39 ».ما فر  ترحم  پسر داود، بر من ، ای  عیسی ای«:   گفت  فریاد برآورده در حال38» . است
پسر  « زد که  شود، او بلندتر فریاد می دادند تا خاموش  می رفتند، او را نهیب  می  پیش  که آنانی

   نزدیک  چونو.  بیاورند ، فرمود تا او را نزد وی  ایستاده  عیسی آنگاه40 ». فرما  ترحم داودا بر من
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» .  خداوند، تا بینا شوم ای«:  کرد عرض» ؟ بکنم تو   برای خواهی  می چه«:  گفت41 ،  پرسیده شد از وی
، خدا را   یافته  بینایی در ساعت43 ».  است  تو را شفا داده  ایمانت بینا شو که«:   گفت  وی  به عیسی42

  . خواندند ا دیدند، خدا را تسبیح ر  این  چون  مردم  او افتاد و جمیع  از عقب تمجید کنان
  

   رئیس  که  نام  زکی  شخصی  ناگاه که2 . گذشت ، از آنجا می د اریحا شده وار پس19    

  ا کوتاه، زیر  نتوانست  خلق  و از کثرت  کیست  را ببیند که  عیسی خواست3  و دولتمند بود، باجگیران
   راه  از آن خواست می او   برآمد تا او را ببیند، چونکه  افراغی  بر درخت  دویده  پیش پس4 .قد بود
 و   بشتاب  زکی ای«:  ، او را دید و گفت  رسید، باال نگریسته  مکان  آن  به  عیسی و چون5 .ندعبور ک

   خرمی ، او را به  شده  پایین  زودی  به پس6» .  تو بمانم  باید امروز در خانه  زیر بیا زیرا که به
  . پذیرفت
   میهمانی اهکار به گن  شخصی نهدر خا « گفتند که  می کنان  را دیدند، همهمه  این  چون و همه7  
 فقرا   خود را به  مایملک  خداوند نصف  ای الحال«:   خداوند گفت ، به  برپا شده اما زکی8 ».  است رفته
:   گفت  وی  به عیسی9» . کنم ، چهار برابر بدو رد می  باشم  گرفته  ناحق از کسی  و اگر چیزی دهم می

 پسر  زیرا که10 .  است  پسر ابراهیم  هم  شخص ین ا زیرا که. ا شد پید  خانه  در این امروز نجات«
  ». بخشد  را بجوید و نجات  گمشده تا  است  آمده انسان

 بود و   اورشلیم  به  نزدیک  آورد چونکه  زیاد کرده  را شنیدند، او مثلی  این  ایشان و چون11  
  شخصی«:   گفت پس12 . ظهور کند  زمان انباید در هم ی خدا م  ملکوت بردند که  می  گمان ایشان
   نفر از غالمان  ده پس13 . کند  مراجعت  خود گرفته  برای  دیار بعید سفر کرد تا ملکی  به شریف

   او، چونکه  والیت اما اهل14 .  کنید تا بیایم  فرمود، تجارت  سپرده  ایشان  قنطار به ، ده خود را طلبیده
   بر ما سلطنت  شخص  این خواهیم  گفتند، نمی  او فرستاده  در عقب  ایلچیانداشتند،  می او را دشمن

  .کند
 نقد   ایشان  به  را که  غالمانی  بود، فرمود تا آن  کرده ، مراجعت  را گرفته  ملک و چون«15  
ا  آق ، ای  گفت  آمده  اولی پس16 .  است  سود نموده  چه همد هر یک بود حاضر کنند تا بف سپرده

   امین  بر چیز کم  نیکو؛ چونکه  غالم ای ، آفرین بدو گفت17 .  است  آورده  قنطار دیگر نفع هقنطار تو د
 .  است  قنطار سود کرده ر تو پنج آقا قنطا ، ای  گفت  آمده و دیگری18 . شو  شهر حاکم ، بر ده بودی
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 قنطار تو موجود   آقا اینک ، ای  گفت  آمده و سومی20 .  کن  شهر حکمرانی رمود، بر پنجاو را نیز ف19
  آنچه.   هستی  مرد تندخویی  چونکه  از تو ترسیدم زیرا که21 . ام  داشته  نگاه ای ا در پارچه ر ، آن است

   بر تو فتوی  خودت ، از زبان  گفت  وی به22 . کنی  درو می ای  نکاشته ز آنچه و ا داری ، برمی ای نگذارده
 و  ام  را نگذاشته  آنچه دارم  برمی  که  هستم  مرد تندخویی  من  که ای دانسته.  شریر م غال ، ای دهم می

 را   آن م آی  تا چون  نگذاردی  نقد مرا نزد صرافان  چه  برای پس23.  ام  را نپاشیده  آنچه کنم درو می
   ده  صاحب ید و به بگیر  شخص  فرمود، قنطار را از این  حاضرین  به پس24؟   کنم با سود دریافت

 دارد   هر که  به گویم  شما می زیرا به26.  قنطار دارد  ده  خداوند، وی ی او گفتند، ا به25 .قنطار بدهید
   که  دشمنان من اما آن27 . خواهد شد دارد نیز از او گرفته   ندارد آنچه  شود و هر که داده

  ». رسانید  قتل  به  من  پیش خته حاضر سا، در اینجا  نمایم  حکمرانی  بر ایشان نخواستند من
 و   فاجی بیت   نزدیک و چون29.  گردید  اورشلیم ، متوجه  رفته ، پیش  را گفت  این و چون28  

   آن به«:  گفت30،   خود را فرستاده ر از شاگردان رسید، دو نف  زیتون  به'  مسمی یا بر کوه عن بیت
   که  خواهید یافت  بسته  االغی  شدید، کره  آن  داخل روید و چون ب  شما است  روی  پیش  که ای قریه
 را   شما گوید، چرا این  به و اگر کسی31 .یاورید ب  را باز کرده آن.   هرگز سوار نشده  بر آن کس هیچ

   بدیشان انکه چن  آن  رفته  فرستادگان پس32 ». دارد گویید خداوند او را الزم   وی کنید، به باز می
 را باز  چرا کره«:  گفتند  ایشان   به کردند، مالکانش  را باز می  کره و چون33 . بود یافتند گفته
 خود را   آوردند و رخت  نزد عیسی  او را به پس35» . دارد خداوند او را الزم«: ندگفت34» کنید؟ می

   خود را در راه های  جامه رفت  او می  که و هنگامی36 . را سوار کردند ، عیسی  افکنده بر کره
  .گستردند می

 آواز  ، به  کرده  شادی  شاگردانش  رسید، تمامی  زیتون  کوه  سرازیری  به  نزدیک و چون37  
: گفتند و می38 . بودند  از او دیده  که قواتی   همه سبب  کردند، به  شروع بلند خدا را حمد گفتن

  علیین' اعلی در   و جالل  در آسمان  خداوند؛ سالمتی  نام آید به  می  که  پادشاهی  باد آن مبارک«
 ». نما  خود را نهیب اد شاگـردان است ای«:  بدو گفتند  میان  از آن  از فریسیان  بعضـی آنگاه39 ».باد
   سنگها به  شونـد، هرآینـه  اگـر اینهـا ساکت گویـم  شمـا می به«:   گفت  ایشـان او در جـواب40

  ».صدا آیند
اگر تو نیز «:  گفت42 ،  گشته  گریان  کرد بر آن نظاره شهر را ،  شده  نزدیک و چون41  

   تو پنهان از چشمان   الحال شد، الکن  تو می  سالمتی  باعث  زمان خود، آنچه  در این  هم دانستی می
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ز ، ا  کرده احاطه گرد تو سنگرها سازند و تو را   دشمنانت آید که  بر تو می زیرا ایامی43 .  است گشته
 خواهند افکند و   تو بر خاک  را در اندرون و تو را و فرزندانت44 . خواهند نمود  محاصره هر جانب

  ».  تفقد خود را ندانستی  ایام  زیرا که  نخواهند گذاشت  بر سنگی در تو سنگی
   بیرون ند، بهکرد  می  در آنجا خرید و فروش  را که  شد، کسانی  هیکل  داخل و چون45  
  ن شما آ  لیکن  است  عبادت  خانه  من  خانه  که  است مکتوب«:   گفت  ایشان و به46 . آغاز کرد نمودن

 و اکابر   و کاتبان  کهنه داد، اما رؤسای  می  تعلیم و هر روز در هیکل47 ».اید  ساخته  دزدان را مغاره
 بودند   بر او آویخته  مردم  تمامی کنند زیرا که  و نیافتند چه48 .کردند  او می  نمودن  قصد هالک قوم
  . از او بشنوند که
  

   و بشارت  تعلیم  را در هیکل  او قوم  که  شد هنگامی اقع روزها و  از آن روزی20    

   این  قدرت  چه  به  ما بگو که به«:  گفتند  وی به2،   آمده  با مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای داد که می
 نیز از  من«:   گفت  ایشان در جواب3 »؟  است  تو داده  را به  قدرت ن ای  که  و کیست کنی  میکارها را

 با خود  ایشان5 »؟  بود یا از مردم  از آسمان ییتعمید یح4 . بگویید  من به.  پرسم  می چیزیشما 
 از  و اگر گوییم6  نیاوردید؟  او ایمان وید چرا به گ ، هرآینه  از آسمان اگر گوییم « ، گفتند که اندیشیده

ند  داد  جواب پس7 ».  است  نبی  یحیی د کهدارن  می  ما را سنگسار کنند زیرا یقین  قوم ، تمامی انسان
   کارها را به  این  که گویم  نیز شما را نمی من«:   گفت  ایشان  به عیسی8 ». از کجا بود دانیم نمی « که
  ». آورم  بجا می قدرت  چه

   باغبانانش  کرد و به  غرس  تاکستانی شخصی «  که  گرفت  گفتن  مردم  را به  مثل اینو 9  
 بدو   باغ  فرستاد تا از میوه  نزد باغبانان ، غالمی و در موسم10 . سفر کرد  مدیدی ، مدت سپرده
او را نیز . نمود   دیگر روانه  غالمی پس11 . بازگردانیدند دست ، تهی را زده او  اما باغبانان. سپارند
   مجروحاو را نیز.  فرستاد و باز سومی12 . بازگردانیدند دست ، تهی  کرده حرمت ، و بی  زده تازیانه
 شاید  فرستم  خود را می ؟ پسر حبیب  کنم ، چه  گفت  باغ  صاحب آنگاه13 . افکندند ، بیرون ساخته
   گفتند، این  او را دیدند، با خود تفکرکنان انان باغب اما چون14 . خواهند نمود بینند احترام  او را چون
،   افکنده  بیرون  او را از باغ در حال15 . از آن ما گردد  تا میراث بکشیمباشد، بیایید او را   می وارث
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  ، باغ  کرده  را هالک او خواهد آمد و باغبانان16 خواهد کرد؟   چه  بدیشان  باغ  صاحب پس. کشتند
  ».حاشا«:  شنیدند گفتند  چون پس» .خواهد سپرد   دیگران را به

 رد   معماران  را که ، سنگی  چیست  نوشته  این  معنی پس«:  ، گفت  نظر افکنده  ایشان به17  
   بر کسی  افتد خرد شود، اما اگر آن  سنگ  بر آن و هر که18 ؟  است  شده  سر زاویه دند، همانکر

 او را   ساعت  در همان  خواستند که  و کاتبان  کهنه  رؤسای آنگاه19 »؟  خواهد ساخت بیفتد او را نرم
  . بود  زده  ایشان  را درباره ل مث  این  دانستند که  ترسیدند زیرا که  از قوم گرفتار کنند، لیکن

،   از او گرفته نمودند تا سخنی  می  خود را صالح  فرستادند که ، جاسوسان  او بوده و مراقب20  
   تو به  که دانیم  استاد می ای«: ، گفتند  نموده  از او سؤال پس21 . بسپارند  والی  و قدرت  حکم بهاو را 
   صدق  خدا را به ریق ط ، بلکه کنی  نمی  روداری  و از کسی دهی  می  و تعلیم رانی  می  سخن راستی

   را درک  مکر ایشان او چون23» ؟  یا نه  قیصر بدهیم  به یه جز  که آیا بر ما جایز هست22 . آموزی می
 و  صورت.  دهید  نشان  من  به دیناری24 کنید؟  می  امتحان  چه مرا برای«:   گفت کرد، بدیشان

 قیصر   مال پس«:   گفت  ایشان او به25 ». از قیصر است«:  گفتند در جواب  ایشان» ؟  از کیست رقمش
   در نظر مردم  سخنی  نتوانستند او را به  چون پس26 ». خدا  خدا را به  کنید و مال قیصر رد را به
  . ماندند ، ساکت  شده  او در عجب  سازند، از جواب ملزم

: گفتند28،   کرده  سؤال ، از وی  آمده یش هستند، پ  منکر قیامت  که  از صدوقیان و بعضی27  
 باشد بمیرد و   داشته زن   که  را برادری  اگر کسی  که  است  ما نوشته  برای  استاد، موسی ای«
   هفت پس29 . آورد  برادر خود نسلی  تا برای را بگیرد  زن  آن  شود، باید برادرش اوالد فوت بی

، او نیز   را گرفته  زن  آن بعد دومین30.  شد ، فوت ، اوالد ناآورده  گرفته  زن  اولی برادر بودند که
و 32 .، مردند  فرزند ناآورده  و همه  تا هفتمین مچنین و ه  او را گرفت  سومین پس31. اوالد بمرد بی

  زیرا که خواهد بود،   از ایشان  یک  کدام ، زن  در قیامت پس33 .  یافت  نیز وفات  زن ، آن همهبعد از 
  » او را داشتند؟ هر هفت
. شوند  می  کرده کنند و نکاح  می  نکاح  عالم  این ابنای«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی34  

  کنند و نه  می  نکاح  شوند، نه  از مردگان  قیامت  و به  عالم  آن  به  رسیدن  مستحق  که  آنانی لیکن35
   و پسران  فرشتگان  مثل  که  جهت  دیگر بمیرند از آن  که  نیست زیرا ممکن36 .شوند  می  کرده نکاح

 نیز در ذکر  خیزند، موسی  برمی  مردگان هو اما اینک37 . هستند  قیامت  پسران ند، چونکهباش خدا می
  و حال38 . خواند  یعقوب  و خدای  اسحاق ی و خدا  ابراهیم  خداوند را خدای  داد، چنانکه  نشان بوته
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   بعضی پس39 ». هستند  نزد او زنده  زیرا همه.  است  زندگان  خدای  بلکه  نیست  مردگان  خدای آنکه
   که  نداشت  آن  جرأت کس  هیچ و بعد از آن40 ».  استاد، نیکو گفتی ای«: گفتند   در جواب از کاتبان

  . کند  سؤالی از وی
  و خود داود در کتاب42   پسر داود است  مسیح گویند که ی م چگونه«:   گفت  ایشان  به پس41  
انداز   تو را پای نانتا دشم43   بنشین  من  راست  دست  به  گفت  خداوند من گوید، خداوند به زبور می
  »باشد؟  پسر او می خواند، چگونه  داود او را خداوند می  چون پس44؟  تو سازم
   که بپرهیزید از کاتبانی«46 :  خود گفت  شاگردان شنیدند، به  می  قوم  تمامی و چون45  

در ضیافتها    و باال نشستن  در بازارها و صدر کنایس پسندند و سالم  دراز را می  در لباس خرامیدن
اینها . دهند  می  طول  ریاکاری بلعند و نماز را به  را می  زنان  بیوه های و خانه47 .دارند  می را دوست

  ». هند یافت شدیدتر خوا عذاب
  

و 2 .اندازند  می المال ود را در بیت خ  هدایای  را دید که ، دولتمندانی ر کردهو نظ21    

   بیوه  این گویم  شما می  به هرآینه«:   گفت پس3.   در آنجا انداخت س دو فل د که فقیر را دی  زنی بیوه
 خدا انداختند،   خود در هدایای  از زیادتی  ایشان  همه زیرا که4 .  آنها بیشتر انداخت یر از جمیعفق

  ».  را انداخت  خویش  معیشت  خود تمامی  از احتیاج  زن  این لیکن
:   گفت  است  شده  و هدایا آراسته  خوب  سنگهای  به ردند کهک  می  ذکر هیکل  بعضی و چون5  

 زیر   به نکه نشود، مگر ای  گذارده  بر سنگی بینید، سنگی  می  که  چیزهایی  از این آید که  می ایامی«6
شود و   می  واقع  امور کی  این  استاد پس ای«: ، گفتند  نموده و از او سؤال7 ». خواهد شد افکنده
   بسا به زیرا که.  نشوید  گمراه  کنید که احتیاط«:  گفت8 »؟  چیست  وقایع  این  شدن نزدیک  عالمت

  و چون9 . مروید  ایشان  از عقب پس.  است   نزدیک  و وقت  هستم  من  که  خواهند گفت  آمده  من نام
   لیکن ست ضرور ا ل امور او  این  وقوع  مشوید زیرا که اخبار جنگها و فسادها را بشنوید، مضطرب

  ».  نیست انتهادر ساعت
و 11.  خواهند کرد  مقاومت با مملکتی   و مملکتی  با قومی قومی«:   گفت  ایشان  به پس10  
   از آسمان  بزرگ  و عالمات  هولناک  در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهای  عظیم های زلزله

  ، شما را به  خواهند کرد و جفا نموده اندازی  بر شما دست،  همه  از این و قبل12 .ظاهر خواهد شد
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  و این13 . خواهند برد  من  نام  بجهت کام و ح  و زندانها خواهند سپرد و در حضور سالطین کنایس
،   آوردن ت حج  برای  خود قرار دهید که در دلهای  پس14 . خواهد انجامید  شهادت  شما به برای

   شما با آن  دشمنان  همه  داد که  خواهم  و حکمتی  شما زبانی  به  من زیرا که15  نکنید، پیشتر اندیشه
 خواهند   تسلیم  و دوستان  و خویشان  و برادران و شما را والدین16 . نتوانند نمود  و مباحثه مقاومت

  ما را نفرت ش  من م نا  جهت  به  مردم و جمیع17 . خواهند رسانید  قتل  شما را به از کرد و بعضی
  . صبر دریابید  خود را به جانهای19 . نخواهد شد  از سر شما گم  مویی ولکن18 .خواهند کرد

   آن  خرابی نید که بدا ، آنگاه  است  شده  لشکرها محاصره  به  اورشلیم  بینید که و چون«20  
   در شهر باشد، بیرون هر که فرار کند و   کوهستان  باشد، به  در یهودیه  هر که آنگاه21 .  است رسیده

   مکتوب تا آنچه،   انتقام  ایام  است  همان زیرا که22.  شهر نشود  در صحرا بود، داخل رود و هر که
   بر روی  سخت ، زیرا تنگی  ایام  در آن  و شیردهندگان  بر آبستنان  وای لیکن23 . شود  تمام است
   جمیع  شمشیر خواهند افتاد و در میان  دم و به22 . خواهد شد  حادث  قوم  بر این  و غضب زمین
   انجام ها به  امت ها خواهد شد تا زمانهای  امت  پایمال  و اورشلیم  خواهند رفت  اسیری ها به امت
  .رسد

   از برای  و حیرت  تنگی  خواهد بود و بر زمین  عالمات  و ستارگان  و ماه و در آفتاب«25  
 خواهد کرد از   ضعف  مردم و دلهای26 . دریا و امواجش   شوریدن سبب د به خواهد نمو ها روی امت
.  خواهد شد  متزلزل  آسمان شود، زیرا قوات  ظاهر می  مسکون  برربع  که  وقایعی  و انتظار آن خوف

  .آید  می  عظیم  و جالل  با قوت  سوار شده  بر ابری  را خواهند دید که  پسر انسان و آنگاه27
   که ت جه  خود را بلند کنید از آن ، سرهای  شده  چیزها بشود، راست  این  ابتدای  چونو«28  
 را  سایر درختان انجیر و  درخت «  که  گفت  مثلی  ایشان و برای29 ».  است  شما نزدیک خالصی
 و 31.  ست ا  نزدیک  تابستان دانید که کند، خود می  می بینید شکوفه  می  چون که30  نمایید، مالحظه
 .  است  شده  خدا نزدیک  ملکوت هشود، بدانید ک  می  امور واقع  این  بینید که  شما نیز چون همچنین

 و  آسمان33.   نخواهد گذشت  فرقه  نشود، این  امور واقع  این  تا جمیع  که گویم  شما می  به هرآینه32
  . نخواهد شد  زایل  من  سخنان کنشود لی  می  زایل زمین

،   دنیوی های  و اندیشه  و مستی  شما از پرخوری  کنید مبادا دلهای  خود را حفظ پس«34  
   زمین  روی  تمام  سکنه  بر جمیع  دامی  مثل زیرا که35 . بر شما آید  روز ناگهان د و آن گرد سنگین

   این ز جمیع ا  شوید که  آن ، بیدار باشید تا شایسته  دعا کرده  در هر وقت پس36. خواهد آمد
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و روزها را 37 ». بایستید  و در حضور پسر انسان یابید  نجات  خواهد پیوست  وقوع  به  که چیزهایی
و هر بامداد 38 .برد  سر می  به  زیتون  به عروف م ، در کوه  رفته داد و شبها بیرون  می  تعلیم در هیکل

  .ند او را بشنو شتافتند تا کالم  می  در هیکل  نزد وی قوم
  

 و   کهنه رؤسای2 شد،  نزدیک   است  معروف  فصح  به  عید فطیر که و چون22    

  . ترسیدند  از قوم انند، زیرا که رس  قتل  او را به  چگونه بودند که  مترصد می کاتبان
و 4 ،  گشت  بود داخل  دوازده  آن له از جم  که  اسخریوطی  به'  مسمی  در یهودای اما شیطان3  
  ایشان5 . کند  تسلیم  ایشان  او را به ه چگون  گفتگو کرد که  سپاه  و سرداران  کهنه  با رؤسای او رفته

   برآمد که ، در صدد فرصتی  کرده و او قبول6 . دهند  وی  به  نقدی د بستند که، با او عه شاد شده
  . کند  تسلیم  ایشان  به  از مردم اورا در نهانی

 و یوحنا را  پطرس8  کنند رسید،  را ذبح  فصح بایست  می  در آن  روز فطیر که اما چون7  
در کجا  «: گفتند  وی به9 ».  کنید تا بخوریم  ما آماده هت را بج بروید و فصح«:  ، گفت فرستاده

   با سبوی  شهر شوید، شخصی  داخل  که  هنگامی اینک«:   را گفت ایشان10 »؟  مهیا کنیم خواهی می
 گویید،   خانه  صاحب و به11  بروید،  وی  او درآید، از عقب ه ک ای  خانه به. خورد می شما بر  به آب

او 12 .  خود بخورم  را با شاگردان فصح   تا در آن  کجا است گوید مهمانخانه استاد تو را می
   به نانکه چ  رفته پس13 ».خواهد داد؛ در آنجا مهیا سازید   شما نشان  به  و مفروش  بزرگ ای باالخانه
  . کردند  را آماده  بود یافتند و فصح  گفته ایشان

  نهایت  بی اشتیاق«:   گفت  ایشان و به15 .  بنشست  رسول  رسید، با دوازده  وقت و چون14  
 دیگر   از این گویم  شما می زیرا به16 .  را با شما بخورم  فصح ، این م دیدن  از زحمت  پیش  که داشتم
 را  این«:  ، شکر نمود و گفت  گرفته ای  پیاله پس17» . شود  خدا تمام  در ملکوت  که  وقتی تا خورم نمی
 مو  ز میوه خدا نیاید، ا  تا ملکوت  که گویم  شما می زیرا به18 . کنید  خود تقسیم رید و در میانبگی

   است این«:   داد و گفت ن ایشا ، به  کرده ، شکر نمود و پاره  را گرفته و نان19 ». نوشید دیگر نخواهم
 را   پیاله  بعد از شام و همچنین20 ». بجا آرید  یاد من  را به  اینشود؛  می  شما داده  برای  که جسد من
   اینک لیکن21 .شود  می  شما ریخته  برای  که ن م  در خون  عهد جدید است  پیاله این«:   و گفت گرفت
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   آنچه  برحسب  پسر انسان زیرا که22 .  است  در سفره ند با منک  می م مرا تسلی  که  کسی  آن دست
  ». کند  او را تسلیم  که  کسی  بر آن  وای رود لیکن ، می مقدر است

 کار بکند؟   این  باشد که ایشان از   یک  کدام  که  پرسیدن  کردند به  از یکدیگر شروع آنگاه23  
:   گفت  ایشان  به آنگاه25 .باشد  بزرگتر می  از ایشان  یک  کدام  نیز افتاد که  نزاعی  ایشان در میان و24
   شما چنین لیکن26 .خوانند  می نعمت کام خود را ولیکنند و ح  می  سروری ها بر ایشان  امت سالطین«

؟   بزرگتر است یک زیرا کدام27 .  خادم کوچکتر باشد و پیشوا چون   بزرگتر از شما مثل مباشید، بلکه
 شما  در میان   من ؟ لیکن  است  نشسته  آنکه  کند؟ آیا نیست  خدمت  غذا نشیند یا آنکه  به آنکه
  و من29 . سر بردید  به  با من  من انهای در امتح باشید که  می و شما کسانی28.   هستم  خادم چون

   از خوان  من لکوتتا در م30  مقرر فرمود،  من  برای  پدرم  چنانکه دهم  شما قرار می  برای ملکوتی
  ». کنید  داوری  اسرائیل  سبط ده بر دواز  بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته من

   گندم  شما را چون  خواست  شیطان ، اینک  شمعون ، ای  شمعون ای«:   خداوند گفت پس31  
  ی کن  تو بازگشت ه ک  نشود؛ و هنگامی  تلف  تا ایمانت  تو دعا کردم  برای  من لیکن32  کند، غربال

 و در   در زندان  حتی روم با تو ب  که  خداوند حاضرم ای«:   گفت  وی به33 ». خود را استوار نما برادران
 انکار   مرتبه  سه  باشد که  نزده  بانگ ، امروز خروس  پطرس  ای گویم تو را می«:  گفت34 ». موت

 و  دان  و توشه کیسه  شما را بی  که هنگامی«:   گفت  ایشان و به35 ». شناسی را نمی م  کرد که خواهی
 هر  ن اآل لیکن«:   گفت  ایشان  به پس36» . هیچ«: گفتند»  شدید؟ ز محتاج چی  هیچ ، به  فرستادم کفش
 خود را  ه شمشیر ندارد جام  که  را و کسی دان  توشه  را بردارد و همچنین  دارد، آن  کیسه که

 با   رسید، یعنی  انجام باید به  می  در من  نوشته  این  که گویم  شما می زیرا به37 . را بخرد ، آن فروخته
 خداوند  ای«: گفتند38 ».، انقضا دارد  است  من در خصوص   شد؛ زیرا هر چه  محسوب گناهکاران

  ».  است کافی«:   گفت  ایشان  به». دو شمشیر اینک
و 40 . او رفتند  از عقب  و شاگردانش  رفت  زیتون ه کو ، به  شده  بیرون  عادت و برحسب39  
   به و او از ایشان41 ». نیفتید دعا کنید تا در امتحان«:   گفت  ایشان  رسید، به  موضع  آن  به چون

   پیاله  این  پدر اگر بخواهی ای«42:  ، گفت  زانو درآمد و دعا کرده ، به  دور شده  سنگی  پرتاپ مسافت
هر  بر او ظا  از آسمان ای و فرشته43 ». تو  اراده  به  بلکه  من واهش خ  به  نه ، لیکن ردان بگ را از من

   او مثل  عرق تر دعا کرد، چنانکه  بلیغ  سعی ، به  افتاده  مجاهده  به پس44. نمود  می ، او را تقویت شده
 را  شان، ای  خود آمده  شاگردان، نزد  از دعا برخاسته پس45 . ریخت  می ن بر زمی  بود که  خون قطرات
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، دعا کنید تا در   هستید؟ برخاسته  در خواب  چه برای«:   گفت  ایشان به46 .  یافت  در خواب از حزن
  »! نیفتید امتحان
   یهودا نام  که  دوازده  از آن مدند و یکی   جمعی  ناگاه  بود که  هنوز بر زبانش و سخن47  
 یهودا آیا  ای«:   بدو گفت و عیسی48 . آمد تا او را ببوسد ، نزد عیسی ته جس  سبقت  بر دیگران داشت

: ند کرد شود، عرض  می  چه  دیدند که  چون رفقایش49 »؟ کنی  می  را تسلیم  پسر انسان  بوسه به
  ن او را از ت  راست وش، گ  را زده  کهنه  رئیس ، غالم  از ایشان و یکی50 »؟  شمشیر بزنیم خداوندا به«

  .، شفا داد  نموده  او را لمس و گوش» . بگذارید  این تا به«:   گفت  شده  متوجه عیسی51 .جدا کرد
 بودند   نزد او آمده  که  و مشایخی  هیکل  سپاه  و سرداران  کهنه  رؤسای  به  عیسی پس52  
 با شما  ر هیکل د  هر روزه  که وقتی53.  آمدید گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بیرون«:  گفت
  ».  ظلمت  شما و قدرت  ساعت  است  این  دراز نکردید، لیکن  بر من  دست بودم می

. آمد  می  از دور از عقب  آوردند و پطرس  کهنه  رئیس  سرای  بردند و به  او را گرفته پس54  
.   بنشست شان ای  در میان  بودند، پطرس  نشسته ، گردش  افروخته  آتش  ایوان  در میان و چون55
   هم  شخص این«:  ، گفت  دوخته  دید، بر او چشم  نشسته  آتش  او را در روشنی  چون  کنیزکی آنگاه56

 او را   دیگری بعد از زمانی58 ». شناسم  او را نمی  زن ای«:  ت، گف  را انکار کرده او وی57 ».بود با او می
   ساعت  تخمینا یک و چون59 ».  نیستم  مرد، من ای«:   گفت سپطر» . تو از اینها هستی«:   گفت دیده

 ».  هست  هم  جلیلی  زیرا که است او   از رفقای  شخص بالشک این«:  دیگر با تأکید گفت ، یکی گذشت
  ، خروس گفت  را می ین ا  که  ساعت در همان» ؟ گویی  می  چه دانم  مرد نمی ای«:   گفت پطرس60

 خداوند   را که  کالمی  آن  پطرس پس.  نظر افکند  پطرس ، به د روگردانیده خداون آنگاه61 . زد بانگ
 ". کرد  مرا انکار خواهی  مرتبه  سه  خروس  زدن  از بانگ قبل"  خاطر آورد که  بود به  گفته  وی به
  . گریست، زارزار ب  رفته  بیرون  پطرس پس62

   او را بسته و چشم64 .، استهزا نمودند  زده یانها تاز بودند، او ر  را گرفته  عیسی  که و کسانی63  
و بسیار 65 »؟  است  تو را زده که!   کن بوتن«: ، گفتند  کرده  سؤال  زدند و از وی  بر رویش طپانچه

  . گفتند  وی کفر دیگر به
  ، در مجلس ده آم  فراهم  و کاتبان  کهنه  رؤسای  یعنی  قوم  شورای  روز شد، اهل و چون66  

  ا گویم شم اگر به«:   گفت  ایشان او به» . ما بگو  به  هستی اگر تو مسیح«: گفتند67 ، ود او را آوردهخ
  لیکن69 .کنید دهید و مرا رها نمی  نمی ب جوا  کنم و اگر از شما سؤال68 . نخواهید کرد مرا تصدیق
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 تو پسر خدا  پس«:  گفتند ههم70 ».  خدا خواهد نشست  قوت  راست ف طر  به  پسر انسان بعد از این
   به  حاجت دیگر ما را چه«: گفتند71 ».  هستم  من گویید که شما می «:  گفت  ایشان او به» ؟ هستی

  ».  شنیدیم ؟ زیرا خود از زبانش  است شهادت
  

 بر  و شکایت2 . بردند ، او را نزد پیالطس استه برخ  ایشان  جماعت  تمام پس23    

 قیصر   به  دادن کند و از جزیه  می  را گمراه  قوم  که ایم  را یافته  شخص این«: تند، گف او آغاز نموده
آیا «:  ، گفت  از او پرسیده  پیالطس پس3» .  است  و پادشاه  خود مسیح کهگوید  نماید و می  می منع

 و   کهنه  رؤسای  به  پیالطس آنگاه4» . گویی تو می«:   گفت  وی جواباو در » ؟  یهود هستی تو پادشاه
 را  قوم « ، گفتند که  نموده  شدت ایشان5 ». یابم  نمی  عیبی  هیچ  شخص یندر ا «  که  گفت  قوم جمیع
  ».دهد  می  اینجا تعلیم  تا به  گرفته  از جلیل  یهودیه شوراند و در تمام می

   مطلع و چون7 »؟  است  مرد جلیلی آیا این « که را شنید، پرسید   جلیل  نام  پیالطس چون6  
   در اورشلیم  ایام  در آن  هیرودیس  فرستاد، چونکه  او را نزد وی  است  هیرودیس  از والیت شد که

  خواست  بود می  مدیدی  مدت  شاد گردید زیرا که  را دید، بغایت  عیسی  چون اما هیرودیس8. بود
  پس9 . از او بیند ای  معجزه بود که ید م بود و مترص  او را بسیار شنیده  شهرت او را ببیند چونکه

 حاضر   و کاتبان  کهنه و رؤسای10.  نداد  جواب  هیچ  وی  او به ن پرسید لیک  بسیار از وی چیزهای
   خود او را افتضاح  با لشکریان  هیرودیس پس11. نمودند  می  شکایت  بر وی  تمام  شدت ، به شده
 روز  و در همان12 . او را باز فرستاد و نزد پیالطسر بر او پوشانید  فاخ ، لباس  و استهزا کرده نموده

  . بود  عداوتی  در میانشان  از آن  کردند، زیرا قبل  با یکدیگر مصالحه  و هیرودیس پیالطس
 مرد را  این«:   گفت  ایشان به14 ،  را خوانده  و قوم  و سرادران  کهنه  روسای  پیالطس پس13  
 او  بر  و از آنچه  کردم  او را در حضور شما امتحان  من الحال. شوراند  را می  قوم د که آوردی نزد من
   عمل  هیچ  و اینک  شما را نزد او فرستادم  زیرا که  هم  هیرودیس و نه15 .  نیافتم کنید اثری ادعا می
  زیرا او را الزم17» . کرد ، رها خواهم  نموده نبیه او را ت پس16 .  است  از او صادر نشده  قتل جبمستو

   کن او را هالک«: ، گفتند  فریاد کرده  همه آنگاه18.  آزاد کند  ایشان  را برای کسی   هر عیدی بود که
   شده  در شهر واقع  که  و قتلی  شورش سبب  به  بود که و او شخصی19 ». ما رها فرما ابا را برایو بر

  لیکن21.  را رها کند  عیسی  که ، خواست  ندا کرده باز پیالطس20 . بود  شده  افکنده ود، در زندانب
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  چرا؟ چه«:   گفت  ایشان  به بار سوم22 ».  کن ، مصلوب  کن او را مصلوب«:  گفتند  فریاد زده ایشان
  اما ایشان23» . کنم  رها می  کرده  او را تأدیب پس.   نیافتم  قتل  علت  در او هیچ ؟ من  است  کرده بدی
   غالب  کهنه  و رؤسای یشان ا  شود و آوازهای  مصلوب ، خواستند که  نموده  بلند مبالغه  صداهای به

  سبب  به  را که  کس و آن25 . بشـود  ایشان  خواهـش  برحسب ه فرمود ک  پیالطس پس24 .آمد
  . سپرد ایشان   خواهش  را به  خواستند، رها کرد و عیسی  بود که  حبس  در زندان  و قتل شورش
 را  ، صلیب آمد مجبور ساخته  از صحرا می  را که  قیروانی بردند، شمعون  او را می و چون26  
 او  زدند و برای  می  سینه  که  و زنانی  بسیار از قوم و گروهی27 . ببرد  عیسی  گذاردند تا از عقببر او
  ای«:  ، گفت  گردانیده  روی  زنان  آن ویس  به  عیسی آنگاه28 . او افتادند گرفتند، در عقب  می ماتم

  زیرا اینک29 . کنید  خود و اوالد خود ماتم هت بج  مکنید، بلکه  گریه  من  برای  اورشلیم دختران
ند و  بار نیاورد  که  و رحمهایی  نازادگان ، خوشابحال  در آنها خواهند گفت آید که  می ایامی

   تلها که به بر ما بیفتید و   که  کوهها خواهند گفت  به  هنگام  آنو در30 . شیر ندادند  که پستانهایی
  » خواهد شد؟  چه  خشک  چوب د، به تر کردن  چوب  کارها را به زیرا اگر این31 . کنید ما را پنهان

   به و چون33 . را با او بکشند وردند تا ایشان خطاکار بودند نیز آ و دو نفر دیگر را که32  
   بر طرف  دو خطاکار، یکی گویند رسیدند، او را در آنجا با آن  سر می  را کاسه آن   که موضعی
  . کردند  او مصلوب  بر چپ  دیگری و راست

ا  او ر های  جامه پس» .کنند  می دانند چه  نمی  پدر اینها را بیامرز، زیرا که ای«:   گفت عیسی34  
 با   نیـز تمسخرکنان و بزرگان.  بودنـد تماشا ایستاده   به و گروهی35 . افکندند  کردند و قرعه تقسیم
باشد خود را   خدا می ده و برگزی  اگـر او مسیح پـس.  داد  را نجات دیگران«: گفتند  می ایشان
اگر «: گفتند و می37 دادند،  می ، او را سرکه  و آمدهکردند  نیز او را استهزا می و سپاهیان36 ».برهاند

   و رومی  خط یونانی  نوشتند به ای و بر سر او تقصیرنامه38 ».  ده  خود را نجات ستی یهود ه تو پادشاه
  ». یهـود  پادشاه  است این «  که و عبرانی
 خود را و ما   هستی اگر تو مسیح «  که  کفر گفت  بر وی  دو خطاکار مصلوب  از آن و یکی39  
 ؟ ترسی مگر تو از خدا نمی«:   کرد و گفت  نهیب، او را  داده  جواب  دیگری اما آن40 ». را برهان
  ، لیکن ایم  خود را یافته  اعمال  جزای ، چونکه  انصاف و اما ما به41 .  حکمی  تو نیز زیر همین چونکه

  گامی یاد آور هن  خداوند، مرا به ای«:   گفت  عیسی  به پس42 ».  است جا نکرده کار بی  هیچ  شخص این
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   در فردوس  امروز با من گویم  تو می  به هرآینه«:   گفت  وی  به عیسی43 ». خود آیی   ملکوت  به که
  ». بود خواهی

و 45 .  را فرو گرفت  زمین ی رو  تمام ، ظلمت  نهم  تا ساعت  ششم و تخمینا از ساعت44  
  ای«:  ، گفت ه آواز بلند صدا زد  به و عیسی46 .  بشکافت  از میان  قدس  و پرده  گشت خورشید تاریک

   چون اما یوزباشی47.  نمود  را تسلیم  و جان ا بگفت ر این» . سپارم  خود را می  تو روح  دستهای پدر به
   گروه  و تمامی48 ». بود  مرد صالح ، این در حقیقت«:  ، گفت  ماجرا را دید، خدا را تمجید کرده این
  جمیع و49 . برگشتند  زنان  را دیدند، سینه  وقایع  این  بودند چون  شده  تماشا جمع  این  برای که

 امور را   بودند تا این  کرده  او را متابعت  از جلیل  که  بودند، با زنانی  او از دور ایستاده آشنایان
  .ببینند

   ایشان  و عمل  در رأی که51  بود،  مرد نیکو و صالح  شورا که  از اهل  نامی  یوسف و اینک50  
کشید،   خدا را می  از بالد یهود بود و انتظار ملکوت ، بلدی  رامه  و از اهل نداشت  مشارکت

 پیچید و  ، در کتان  آورده  را پایین  آن پس53 . نمود  را طلب ، جسد عیسی  آمده  پیالطس نزدیک52
   تهیه روز و آن54 . بود سپرد  نشده  دفن بدا در آن ا کس  بود و هیچ  تراشیده  از سنگ  که در قبری

 او رفتند و قبر و   بودند، از پی  آمده  او از جلیل  در عقب  که و زنانی55 .شد  می  نزدیک بود و سبت
 مهیا ساختند و روز   و عطریات ، حنوط  برگشته پس56 .ا دیدند او ر  شدن بدن  گذاشته چگونگی
  . گرفتند  آرام  حکم  حسب  را به سبت

  

 بودند   کرده  درست  را که ، حنوطی  صبح  سپیده ، هنگام ه هفت  در روز اول پس24    

  از سر قبر غلطانیده را  و سنگ2 .  ایشان  همراه  دیگران  و بعضی سر قبر آمدند ، به با خود برداشته
   از این  ایشان  که  شد هنگامی و واقع4 . را نیافتند د، جسد خداوند عیسی شدن  داخل چون3 .دیدند

،   شده  ترسان و چون5.  بایستادند  نزد ایشان درخشنده   دو مرد در لباس  ناگاه ودند کهامر متحیر ب
   مردگان  را از میان چرا زنده«:  گفتند  ایشان  بودند، به  افکنده  زمین سوی  خود را به سرهای

 بود   در جلیل ه ک  وقتی  چگونه  یاد آورید که به.   است  برخاسته ، بلکه در اینجا نیست6 طلبید؟ می
،   شده  گناهکار تسلیم  مردم  دست  به  پسر انسان  که  است ، ضروری گفت7 ، شما را خبر داده

  .خاطر آوردند  او را به  سخنان سپ8 ».برخیزد   گردد و روز سوم مصلوب
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  مو مری10 . ساختند  امور مطلع  این از همه را   و دیگران  یازده ، آن و از سر قبر برگشته9  
   چیزها مطلع  را از این  رسوالن  بودند که  ایشان  و دیگر رفقای  مادر یعقوب  و یونا و مریم مجدلیه
   به  دوان ، دوان  برخاسته اما پطرس12 .، باور نکردند  پنداشته ا هذیان ر  زنان  سخنان لیکن11. ساختند
 خود   خانه ، به  شده  ماجرا در عجب اینو از .  دید  را تنها گذاشته ، کفن شده  و خم  قبر رفت سوی
  . رفت

 مسافت   به  از اورشلیم  که ای  قریه سوی رفتند به  می  روز دو نفر از ایشان  در همان و اینک13  
. کردند  گفتگو می  وقایع  این و با یکدیگر از تمام14 .  داشت  نام  دور بود و عموآس ب تیر پرتا شصت

 . شد  همراه ، با ایشان  شده دیک نز  خود عیسی بودند، ناگاه  می  و مباحثه لمه در مکا  ایشان و چون15
 با   که است  حرفها چه«:   گفت  ایشان او به17 .اسند شد تا او را نشن  بسته  ایشان  چشمان ولی16

   وی  در جواب  داشت  نام  کلیوپاس  که یکی18 »پیمایید؟  می  کدورت  را به راهزنید و  یکدیگر می
   شد واقف ر اینجا واقع د  ایام  در این  و از آنچه  و تنها هستی  غریب مگر تو در اورشلیم«:  گفت
   بود نبی  مردی  که  ناصری  عیسی درباره«:  گفتندش» ؟  چیز است چه«:   گفت  ایشان به19 »؟ نیستی

   فتوای  و حکام ما او را به  کهنه ای رؤس و چگونه20،   قوم  در حضور خدا و تمام قول و  و قادر در فعل
  باید اسرائیل  می  آنکه  است  همین  که اما ما امیدوار بودیم21 . ساختند  سپردند و او را مصلوب قتل

 ما   از زنان و بعضی22 ،  است  امور روز سوم  این  وقوع، امروز از  همه  بر این و عالوه.  دهد را نجات
  ، آمدند و گفتند که و جسد او را نیافته23  نزد قبر رفتند،  بامدادان ند کهاخت اند  حیرت  ما را به هم

،   سر قبر رفته  ما به  از رفقای و جمعی24 .  است  شده د او زنده گفتن  که  را در رؤیا دیدیم فرشتگان
  ». او را ندیدند  بودند یافتند، لیکن  گفته  زنان  چنانکه آن

. اند  انبیا گفته  آنچه  به  آوردن  از ایمان دالن  و سست فهمان  بی ای«:   گفت  ایشان او به25  
 و سایر   از موسی پس27 » خود برسد؟  جالل را بیند تا به   زحمات  این  مسیح  که بایست آیا نمی26

  . فرمود  شرح  ایشان  برای  کتب ، اخبار خود را در تمام  کرده انبیا شروع
  و ایشان29 . دورتر رود دند، او قصد نمود که بودند رسی  آن  عازم  که ی ده  آن  به و چون28  
  ل داخ پس» .  آخر رسیده  و روز به  است  نزدیک  شب چونکه.  با ما باش « ، گفتند که  کرده الحاح
،  کرده   و پاره داد ، برکت  را گرفته  بود، نان  نشسته  با ایشان و چون30 . نمود  توقف ، با ایشان گشته

 . شد  غایب  از ایشان  و در ساعت.، او را شناختند  باز شده  چشمانشان  ناگاه که31 . داد  ایشان به
نمود و   می  با ما تکلم  در راه  که ، وقتی سوخت  ما نمی  در درون آیا دل«:  با یکدیگر گفتند پس32
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   کردند و آن  مراجعت  اورشلیم به،   برخاسته  ساعت و در آن33 »کرد؟  ما تفسیر می  را بجهت کتب
   شمعون  و به  برخاسته خداوند در حقیقت«: گفتند می34   شده  خود جمع  با رفقای  را یافتند که یازده

   نان  کردن  پاره  او هنگام  شناختن  و کیفیت  راه  دو نفر نیز از سرگذشت و آن35 ».  است ظاهر شده
  .خبر دادند

  یشان ا ، به  ایستاده  ایشان  خود در میان  عیسی  ناگاه بودند که  گفتگو می  در این و ایشان36  
  به38 .بینند  می  روحی  بردند که گمان،   شده  و ترسان  لرزان اما ایشان37 ». بر شما باد سالم«:  گفت
 و دستها39 دهد؟  می  روی  شما شبهات  دلهای در  چه  شدید و برای چرا مضطرب«:   گفت ایشان
 و   گوشت  روح  ببینید، زیرا که  گذارده  بر من  و دست  خود هستم  من  کنید که  را مالحظه پایهایم

 خود را  یهای و دستها و پا  را گفت این40 ».  است  در من نگرید که  می نکه ندارد، چنا استخوان
   ایشان  بودند، به  مانده عجب، در   نکرده  تصدیق  هنوز از خوشی  ایشان و چون41 . داد  نشان بدیشان
.  دادند  وی  به  عسل  و از شانه  بریان  از ماهی  قدری پس42»  در اینجا دارید؟ چیز خوراکی«:  گفت

  . بخورد  ایشان  پیش  را گرفته ن آ پس43
   که  است  ضروری  گفتم  با شما بودم  وقتی  که  سخنانی  است همین«:   گفت  ایشان و به44  
  و در آن45 ». رسد  انجام  به  است  مکتوب ن م  انبیا و زبور درباره  و صحف  موسی  در تورات آنچه
   مکتوب  منوال بر همین«:   گفت  ایشان و به46 . را بفهمند  کرد تا کتب را روشن   ایشان  ذهن وقت
  و از اورشلیم47 .د برخیز  از مردگان د و روز سوم کش  زحمت  مسیح  و بدینطور سزاوار بود که است
و شما شاهد 48 . شود  او کرده  نام ها به  امت  در همه  گناهان  و آمرزش  توبه  به ، موعظه  کرده شروع
   شما در شهر اورشلیم پس.  فرستم  موعود پدر خود را بر شما می ، من و اینک49 . امور هستید بر این

  ». شوید  آراسته  از اعلی  قوت ه ب  که بمانید تا وقتی
 را  ، ایشان  خود را بلند کرده یا برد و دستهای عن  از شهر تا بیت  را بیرون ان ایش پس50  
 باال   آسمان سوی ، به  جدا گشته ، از ایشان  دادن ایشان  برکت  در حین  شد که و چنین51.  داد برکت
 در  و پیوسته53.  برگشتند م اورشلی سوی  به ظیم ع ، با خوشی  کرده  او را پرستش پس52.  شد برده
 . آمین. گفتند  می ، خدا را حمد و سپاس  مانده هیکل
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 John- یوحنا انجیل
   میالدی نوشته شده است85 و حدودا سال نویسنده این کتاب است یوحنا

  

 در ابتدا نزد خدا  همان2 . خدا بود  نزد خدا بود و کلمه ه بود و کلم در ابتدا کلمه1    

در او 4.   وجود نیافت  از موجودات چیزی غیر از او   شد و به  او آفریده  واسطه به چیز  همه3. بود
  .  را درنیافت  آن درخشد و تاریکی  می و نور در تاریکی5 . بود  نور انسان  بود و حیات اتحی

 آمد تا بر نور   شهادت او برای7 بود؛   یحیی  اسمش  شد که  خدا فرستاده  از جانب شخصی6  
 . دهد  آمد تا بر نور شهادت بلکه نور نبود  او آن8 . آورند  او ایمان وسیله  به  دهد تا همه تشهاد

 بود و  او در جهان10 . بود  آمدنی گرداند و در جهان ی را منور م  هر انسان  بود که  نور حقیقی آن9
 او را   خود آمد و خاصانش  نزد خاصان به11 .  او را نشناخت  شد و جهان ریده او آف  واسطه  به جهان

   به  خدا گردند، یعنی  داد تا فرزندان  کردند قدرت  او را قبول  که  کسانی  آن و اما به12نپذیرفتند؛ 
 از  ، بلکه  مردم  از خواهش  جسد و نه  از خواهش  و نه  از خون  نه که13  آورد،  او ایمان  اسم  به هر که

  .خدا تولد یافتند
 ،  او را دیدیم ؛ و جالل  و راستی  شد، پر از فیض  ما ساکن  گردید و میان م جس و کلمه14  
   آنکه  است این«:  گفت ، می  داد و ندا کرده  بر او شهادت و یحیی15 . پدر  پسر یگانه  شایسته جاللی
و از 16 ».بود   مقدم  بر من  زیرا که ست ا  شده  از من آید، پیش  می  بعد از من  آنکه  او گفتم درباره
 عطا شد، اما   موسی وسیله  به زیرا شریعت17 ،  فیض  عوض  به  و فیض  یافتیم  ما بهره  او جمیع پری
 در   که ای ؛ پسر یگانه  است  ندیده خدا را هرگز کسی18 . رسید  مسیح  عیسی وسیله  به  و راستی فیض

  . او را ظاهر کرد ، همان  پدر است آغوش
 را فرستادند   و الویان  کاهنان  از اورشلیم  یهودیان  که  در وقتی  یحیی  شهادت  است و این19  

   مسیح  من  اقرار کرد که  شد و انکار ننمود، بلکه  معترف که20 ؛  تو کیستی  کنند که تا از او سؤال
  ». نیستم«:  گفت» ؟  هستی ؟ آیا تو الیاس  چه پس«:  کردند  از او سؤال آنگاه21.  نیستم
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   آن  تا به  کیستی پس«:  بدو گفتند آنگاه22» . نی «  داد که جواب» ؟  هستی  نبی آیا تو آن«  
 ندا   صدای من«:  گفت23 »؟ گویی  می  خود چه ؟ درباره یم بر  ما را فرستادند جواب  که کسانی
  ».  گفت  اشعیا نبی  کنید، چنانکه  خداوند را راست  راه  که  در بیابانم ای کننده

 و   و الیاس اگر تو مسیح«: ، گفتند  کرده  از او سؤال پس25 . بودند  از فریسیان و فرستادگان24  
 تعمید   آب  به من«:   گفت  ایشان  در جواب یحیی26» ؟ دهی  تعمید می  چه  برای ، پس  نیستی  نبی آن
 بعد از   که  است و او آن27 .یدشناس  شما او را نمی  که  است  ایستاده  شما کسی  و در میان دهم می
  و این28 ».  را باز کنم  بند نعلینش که   نیستم  آن  الیق  من ، که  است  شده  از من آید، اما پیش می  من

  .  گشت داد واقع  تعمید می  یحیی  که ، در جایی  است  اردن  طرف  آن  که عبره در بیت
   بره اینک«:   گفت پس. آید  او می  جانب  به د که را دی  عیسی  روز یحیی  آن و در فردای29  

آید   می  بعد از من  مردی  که  او گفتم  درباره  من  آنکه  است این30 !دارد  را برمی  جهان  گناه ا کهخد
   اسرائیل  تا او به ، لیکن  او را نشناختم و من31 . بود  مقدم  بر من  زیرا که است   شده  از من  پیش که

  روح«:  ، گفت  داده  شهادت  یحیی پس32» . دادم  تعمید می  آب  به  آمده  من  همین  گردد، برایظاهر
   او که ، لیکن  او را نشناختم و من33.  ، بر او قرار گرفت  شده  نازل  از آسمان  کبوتری  مثل  که را دیدم

، بر او قرار   شده  نازل  روح  که  بینی  بر هر کس  گفت  من  به ، همان  تعمید دهم  آب مرا فرستاد تا به
   است  این  که دهم  می  شهادت  دیده و من34. دهد  تعمید می القدس  روح  به  او که  است ، همان گرفت

  ».پسر خدا
   را دید که  عیسی ناگاه36 . بود  خود ایستاده ر از شاگردان با دو نف و در روز بعد نیز یحیی35  

   عیسی  او را شنیدند، از پی  دو شاگرد کالم  آن و چون37 ». خدا  بره اینک«:  ترود؛ و گف  می راه
 :  گفت بدیشان. آیند  می  از عقب  دو نفر را دید که ، آن  گردانیده  روی  عیسی پس38 .د شدن روانه

:   گفت انبدیش40 »؟ نمایی می  در کجا منزل)   معلم  ای یعنی ( ربی«: بدو گفتند» خواهید؟  می چه«39
   به  روز را نزد او بماندند و قریب  دارد، و آن  کجا منزل ، دیدند که  آمده آنگاه» .بیایید و ببینید«

  . بود  دهم ساعت
   برادر شمعون ندریاس او نمودند، ا ، پیروی  را شنیده  یحیی  سخن  دو که  از آن و یکی41  
  تس کرس  آن  ترجمه که( را  مسیح«:   او گفت ، به ته را یاف  برادر خود شمعون او اول42 . بود پطرس
 پسر یونا  تو شمعون«:  ، گفت  بدو نگریسته  آورد، عیسی  او را نزد عیسی و چون» . یافتیم)  است
  »).  است  پطرس  آن  ترجمه که( شد   خواهی  کیفا خوانده ؛ و اکنون هستی
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1494 

از «:  ، بدو گفت  را یافته  شود، فیلپس روانه   جلیل سوی  به  خواست  عیسی  چون بامدادان43  
،   را یافته  نتنائیل فیلپس45 . بود  وپطرس دا از شهر اندریاس صی  از بیت و فیلپس44 ». بیا  من عقب

 پسر   عیسی  که ایم اند، یافته  و انبیا مذکور داشته  در تورات  موسی  را که  کسی آن«:  بدو گفت
»  پیدا شود؟  خوب  چیزی  از ناصره شود که مگر می«:   بدو گفت تنائیلن46 ».  است  ناصری یوسف
 او  آید، درباره  او می سوی  به  نتنائیـل  دیـد که   چون و عیسی47 ». بیا و ببین«:  فت بدو گ فیلپس
مرا از کجا «:   بدو گفت نتنائیل48 ».  نیست  در او مکری  که  حقیقی  اسرائیلی اینک«:  گفت
 زیر   که  کند، در حینی  تو را دعوت  فیلپس  از آنکه قبل«:   گفت  وی  در جواب عیسی» ؟ سیشنا می

  تو پادشاه!  ی استاد تو پسر خدای ای«:   او گفت  در جواب نتنائیل49 ».  تو را دیدم  انجیر بودی درخت
 انجیر   تو را زیر درخت که   تو گفتم  به آیا از اینکه«:   او گفت  در جواب عیسی50 »!  هستی اسرائیل
  آمین«:   بدو گفت پس51 ». دید  خواهی  از این بزرگتر  چیزهای ؟ بعد از این  آوردی ، ایمان دیدم
 صعود و   بر پسر انسان  خدا را که ، و فرشتگان  را گشاده  آسمان  از کنون  که گویم  شما می  به آمین
  ».کنند خواهید دید  می نزول

  

  و عیسی2 . در آنجا بود  بود و مادر عیسی  عروسی  جلیل ، در قانای سومو در روز 2    

:   بدو گفت عیسی شد، مادر   تمام  شراب و چون3 . کردند  دعوت  عروسی  را نیز به و شاگردانش
   هنوز نرسیده  من ؟ ساعت  کار است  مرا با تو چه  زن ای«:   گفت  وی  به عیسی4 ». ندارند شراب«

  ». شما گوید بکنید  به هر چه«:   گفت  نوکران  به مادرش5» . است
 دو یا   گنجایش  هر یک  بودند که  تطهیر یهود نهاده  برحسب  سنگی  قدح و در آنجا شش6  

  پس8 .و آنها را لبریز کردند» .ر کنید پ قدحها را از آب«:   گفت  بدیشان عیسی7 .  داشت  کیل سه
   مجلس  رئیس و چون9  بردند؛ پس» . ببرید  مجلس  رئیس نزد رید و به بردا ناآل«:   گفت بدیشان

 را   آب  که  نوکرانی ، لیکن  از کجا است  که  بود، بچشید و ندانست  گردیده  شراب  را که  آب آن
   شراب هرکسی«10:  ، بدو گفت  ساخته  داماد را مخاطب  مجلس دانستند، رئیس  بودند، می کشیده
   نگاه  را تا حال  خوب  تو شراب لیکن.   شدند، بدتر از آن  مست آورد و چون  می ل را او خوب
  »؟ داشتی
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 خود را   و جالل  صادر گشت  جلیل  در قانای  از عیسی  که  است  معجزاتی  ابتدای و این11  
 خود  شاگردان و   او با مادر و برادران و بعد از آن12 . آوردند  او ایمان  به شاگردانشظاهر کرد و 

  . ماندند  کم  آمد و در آنجا ایامی  کفرناحوم به
  ، فروشندگان و در هیکل14 ،  رفت  اورشلیم  به  بود، عیسی  عید فصح یهود نزدیک و چون13  

 را از  ، همه  ساخته  از ریسمان ای  تازیانه پس15 .  یافت  را نشسته بوتر و صرافانگاو و گوسفند و ک
   را واژگون  ایشان  و تختهای  را ریخت  را، و نقود صرافان  و گاوان  گوسفندان ود، هم نم  بیرون هیکل
   تجارت  پدر مرا خانه  برید و خانه اینها را از اینجا بیرون«:   گفت  کبوترفروشان و به16،  ساخت
  ».  است رده تو مرا خو  خانه غیرت«:   است  مکتوب  شاگردان او را یاد آمد که آنگاه17 ».مسازید
 کارها را   این  که نمایی  می  عالمت  ما چه به«: ، گفتند  او آورده  به  روی  یهودیان پس18  

 را برپا   روز آن  در سه  کنید که  را خراب  قدس این«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی19» ؟ کنی می
اند؛ آیا   را بنا نموده  قدس  این ل سا  و شش  چهل در عرصه«:  گفتند  یهودیان آنگاه20 ». نمود خواهم

   وقتی پس22 . گفت  می  جسد خود سخن  قدس اره او درب لیکن21 »؟ کنی  برپا می را  روز آن تو در سه
 و   کتاب  به آنگاه.  بود  گفته  را بدیشان  این خاطر آمد که  را به  شاگردانش  برخاست  از مردگان که
  . آوردند د، ایمان بو  گفته  عیسی  که  کالمی به

 از او صادر   را که  معجزاتی  چون  بود بسیاری  در اورشلیم  در عید فصح  که و هنگامی23  
 زیرا ، نساخت مؤتمن   را بدیشان  خویشتن  عیسی لیکن24 . آوردند  او ایمان  اسم دند، به دی گشت می
 دهد، زیرا   شهادت  انسان  درباره  کسی  که  نداشت  احتیاج و از آنجا که25 . شناخت  را می  او همه که

  . دانست  بود می  در انسان خود آنچه
  

 نزد  او در شب2 . یهود بود  رؤسای از  نام  نیقودیموس  از فریسیان و شخصی3    

 زیرا  ای  خدا آمده  از جانب  که  هستی  تو معلم  که دانیم  استاد می ای«:   گفت  وی ، به  آمده عیسی
 در  عیسی3» . باشد  خدا با وی د، جز اینکه بنمای نمایی  تو می  را که تواند معجزاتی  نمی  کس هیچ

 خدا را   از سر نو مولود نشود، ملکوت  اگر کسی گویم  تو می  به  آمین آمین«:   او گفت جواب
باشد، مولود    پیر شده  که  انسانی  که  است  ممکن چگونه«:   بدو گفت نیقودیموس4» .تواند دید نمی

:   گفت  در جواب عیسی5» ، مولود شود؟  مادر گشته  شکم  بار دیگر داخل شود که گردد؟ آیا می
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   ملکوت  داخل  که نیست   مولود نگردد، ممکن  و روح  از آب  اگر کسی گویم  تو می  به ، آمین آمین«
  عجب7 .  است  روح لود گشت مو  از روح  و آنچه  است  مولود شد، جسم  از جسم آنچه6 .خدا شود
   آن وزد و صدای خواهد می  می باد هرجا که8 . باید شما از سر نو مولود گردید  تو گفتم  به مدار که
 مولود   از روح  هر که ست ا همچنین. رود  کجا می آید و به  از کجا می دانی  نمی  لیکن شنوی را می
  ».گردد

   در جواب عیسی10»  شود؟  چنین  که  است  ممکن گونهچ«:   گفت  وی  در جواب نیقودیموس9  
   آنچه گویم  تو می  به ، آمین آمین11 ؟ دانی  را نمی  و این  هستی ئیل اسرا آیا تو معلم«:   گفت وی
  چون12. کنید  نمی  ما را قبول و شهادت  دهیم  می ، شهادت ایم  دیده  آنچه  و به گوییم ، می دانیم می

  انم ر  با شما سخن  امور آسمانی  به  هرگاه پس. ، باور نکردید  گفتم  سخن مور زمینیشما را از ا
   پایین  از آسمان  که  کس  مگر آن  باال نرفت  آسمان  به و کسی13  خواهید نمود؟  تصدیق چگونه

ند نمود،  بل  مار را در بیابان  موسی  که و همچنان14 .  است  در آسمان  که  پسر انسان آمد یعنی
   حیات ردد، بلکه نگ  آرد هالک  او ایمان  به تا هر که15  شود، ند کرده نیز باید بل  پسر انسان همچنین
 بر او   خود را داد تا هر که  پسر یگانه  نمود که  را اینقدر محبت زیرا خدا جهان16 . یابد جاودانی
 نفرستاد تا  زیرا خدا پسر خود را در جهان17.  یابد  جاودانی  حیات  نگردد بلکه  آورد، هالک ایمان

   آرد، بر او حکم  او ایمان  به آنکه18 . یابد  نجات  او جهان وسیله  تا به  کند، بلکه  داوری بر جهان
   خدا ایمان  پسر یگانه  اسم  به  آنکه ، بجهت  است  شده  بر او حکم ن نیاورد اآل  ایمان د؛ اما هر کهنشو

 داشتند،   را بیشتر از نور دوست  ظلمت  آمد و مردم  نور در جهان  که  است  این حکمو 19.  نیاورده
   دارد و پیش  را دشمن کند، روشنی  بد می  عمل زیرا هر که20.   بد است  ایشان  اعمال نجا کهاز آ

   روشنی ند پیشک  می  عمل  راستی  به  که  کسی و لیکن21 . شود  او توبیخ ید، مبادا اعمالآ  نمی روشنی
  ».  است  شده  در خدا کرده دد که او هویدا گر  اعمال آید تا آنکه می

 سر  نجا به در آ  آمد و با ایشان  یهودیه  زمین  خود به  با شاگردان  عیسی و بعد از آن22  
  جا آب در آن داد زیرا که  تعمید می  سالیم ، نزدیک  نیز در عینون و یحیی23 .داد ، تعمید می برده

 . بود  نشده  حبس  هنوز در زندان  یحیی چونکه24 گرفتند، ند و تعمید میآمد  می بسیار بود و مردم
   نزد یحیی  به پس26.  شد  مباحثه  و یهودیان  یحیی  شاگردان  تطهیر، در میان  در خصوص آنگاه25

   او شهادت  بود و تو برای دن ار  با تو در آنطرف  که  شخصی  استاد، آن ای«:  او گفتند ، به آمده
  ».آیند  نـزد او می دهـد و همـه  او تعمیـد می ، اکنـون دادی
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   بدو داده  از آسمان  آنکه، مگر تواند یافت  نمی  چیزی کس هیچ«:   گفت  در جواب یحیی27  
.   شدم تاده او فرس  روی  پیش  بلکه  نیستم  مسیح  من  گفتم  شاهد هستید که شما خود بر من28 .شود

شنود، از آواز داماد   آواز او را می  ایستاده  داماد که ، اما دوست  دارد داماد است  عروس  که کسی29
   ناقص  شود و من  افزوده او باید که می30 . گردید  کامل  من  خوشی  این پس. گردد بسیار خشنود می

   تکلم  و از زمین  است  زمینی  است  از زمین که و آن  است  همه آید، باالی  از باال می او که31 . گردم
   شهادت  آن  را دید و شنید، به و آنچه32 .  است  همه آید، باالی  می سمان از آ کند؛ اما او که می
   کرد، مهر کرده  اورا قبول  شهادت  که و کسی33. کند  نمی  او را قبول  شهادت کس دهد و هیچ می

نماید،   می  خدا تکلم  کالم  خدا فرستاد، به  را که  کسی زیرا آن34 .  است  خدا راست  بر اینکه است
 او   چیز را بدست هنماید و هم  می پدر پسر را محبت35. کند  عطا نمی  میزان  را به وح خدا ر چونکه
 نیاورد  ن پسر ایما  به  دارد و آنکه  جاودانی  باشد، حیات  آورده  پسر ایمان  به آنکه36 .  است سپرده
  ».ماند  خدا بر او می  غضب  بلکه را نخواهد دید، حیات

  

   بیشتر از یحیی  عیسی اند که  شده  مطلع  فریسیان  که  خداوند دانست و چون4    

 را  یهودیه3،   شاگردانش لکهداد ب  تعمید نمی  خود عیسی با اینکه2 دهد، ، تعمید می شاگرد پیدا کرده
  .  رفت  جلیل  جانب ، باز به گذارده
  ، نزدیک  داشت  سوخار نام  که  از سامره  شهری  به پس5  عبور کند  از سامره  بود که زمو ال4  

  پس.  بود  یعقوب و در آنجا چاه6 . بود رسید  داده  پسر خود یوسف  به  یعقوب  که  موضعی  آن به
   زنی که7  بود  ششم  ساعت  به ریب بود و ق  نشسته  بر سر چاه ، همچنین  شده  از سفر خسته عیسی
زیرا 8 ».  بنوشان  من  به  آب ای جرعه«:   بدو گفت عیسی.   آمد  کشیدن  آب  بجهت سامری

   تو که چگونه«:   بدو گفت  سامری زن9 . بودند  شهر رفته  به  خوراک دن خری  بجهت شاگردانش
   یهود با سامریان زیرا که» ؟ باشم  می امری س  زن  آنکه  و حال خواهی  می  آب  از من یهود هستی
 تو   به  که  و کیست دانستی  خدا را می اگر بخشش«:   او گفت  در جواب عیسی10.  ندارند معاشرت

  زن11 ».کرد  عطا می  زنده  تو آب و به  کردی می   تو از او خواهش ، هرآینه  بده  من  به گوید آب می
آیا تو از پدر ما 12 ؟  داری  زنده  از کجا آب پس.  ت اس  عمیق  و چاه ری آقا دلو ندا ای«:  بدو گفت
 »آشامیدند؟  می  او از آن  مواشی و  ما داد و خود و پسران  را به  چاه  که  بزرگتر هستی یعقوب
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   که  از آبی  که  کسی لیکن14 گردد،   بنوشد باز تشنه  آب  از این هر که«:   او گفت  در جواب عیسی13
   آبی  در او چشمه دهم  او می  به  که  آبی  آن  نخواهد شد، بلکه بنوشد، ابدا تشنه  دهم  او می  به من

 تا دیگر   بده  من  را به  آب  آقا آن ای«:   بدو گفت زن15 ».جوشد  می دانی جاو  تا حیات گردد که
  ».  نیایم  کشیدن  آب  اینجا بجهت  و به  نگردم تشنه

:   گفت  در جواب زن17 ». و در اینجا بیا  خود را بخوانبرو و شوهر«:   او گفت ه ب عیسی16  
   و آنکه  شوهر داشتی  پنج زیرا که18 !  شوهر نداری که  نیکو گفتی«:   بدو گفت عیسی» . شوهر ندارم«
 تو   که ینمب آقا می  ای«:   بدو گفت زن19 »! فتی گ  را راست  سخن این!   شوهر تو نیست  داری ن´اال
   است  جایی  در اورشلیم گویید که کردند و شما می  می  پرستش  کوه  ما در این پدران20 !  هستی نبی
  آید که  می  ساعتی  که  کن  مرا تصدیق  زن ای«:   بدو گفت عیسی21 ». باید نمود  عبادت  در آن که
دانید   نمی  را که شما آنچه22 . کرد خواهید  پدر را پرستش شلیم در اور  و نه  کوه  در این نه
   ساعتی لیکن23.   از یهود است  زیرا نجات کنیم  می  عبادت دانیم  می  را که پرستید اما ما آنچه می
 خواهند کرد   پرستش  و راستی  روح  پدر را به  پرستندگان حقیقی در آن  که  است ن اآل آید بلکه می

 کند   او را پرستش  و هر که  است خدا روح24 .  است  خود را طالب ن پرستندگا  این  پدر مثل زیرا که
  ». بپرستد  و راستی  روح باید به می

ز هر  او آید ا  که  هنگامی پس. آید  کرستس می  یعنی  مسیح  که دانم می«:   بدو گفت زن25  
  ».  همانم مگوی  می  با تو سخن ه ک من«:   بدو گفت عیسی26 ». ما خبر خواهد داد چیز به
  گوید ولکن  می  سخن  با زنی  کردند که ، تعجب  آمده  شاگردانش  وقت و در همان27  

،   خود را گذارده  سبوی  زن آنگاه28 . زنی  می  با او حرف  چه ا برای ی طلبی  می  چه  که  نگفت کس هیچ
آیا .   گفت ن م  به  بودم  کرده ه هرآنچ  را ببینید که بیایید و کسی«29 :  را گفت  و مردم  شهر رفت به
  .آمدند ، نزد او می  شده  از شهر بیرون پس30 »؟  نیست  مسیح این

  من«:   گفت بدیشان32 ». استاد بخور ای«: ، گفتند موده ن  او خواهش  شاگردان و در اثنا آن31  
 او   برای مگر کسی«: ر گفتند یکدیگ  به شاگردان33» .دانید  را نمی  و شما آن  بخورم  که  دارم غذایی

 خود را   فرستنده  خواهش  که  است  آن  من خوراک«:   گفت  بدیشان عیسی34 »! باشد  آورده خوراکی
 درو   دیگر موسم  چهار ماه گویید که آیا شما نمی35 .  رسانم  انجام  و کار او را به  آورم  عمل به

   بجهت ن اآل ها را ببینید زیرا که ا باال افکنید و مزرعه خود ر  چشمان گویم  شما می  به ؟ اینک است
کند تا   می  جمع  جاودانی  حیات  بجهت گیرد و ثمری  می و دروگر اجرت36 .  است درو سفید شده
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  ی یک  که  است  در اینجا راست  کالم زیرا این37.  خشنود گردند  هر دو با هم  و درو کننده کارنده
اید درو   نبرده  رنج  در آن  را که  تا چیزی  شما را فرستادم من38 .کند رو می د کارد و دیگری می

  ».اید  شده  داخل  ایشان  کشیدند و شما در محنت  محنت دیگران. کنید
  هر آنچه «  داد که  شهادت  که  زن  آن  سخن  بواسطه  از سامریان  شهر بسیاری  در آن پس39  
   نزد او آمدند، از او خواهش  سامریان و چون40 . آوردند بدو ایمان»   باز گفت ن م  به  بودم کرده

   او ایمان  کالم بواسطه دیگر  و بسیاری41 .وز در آنجا بماند بماند و دو ر  نزد ایشان کردند که
 و   زیرا خود شنیده آوریم  نمی  تو ایمان  سخن  بواسطه بعد از این «  گفتند که  زن و به42 .آوردند

  ».  است  عالم  دهنده  و نجات  مسیح  او در حقیقت  که ایم ستهدان
  زیرا خود عیسی44 . شد  روانه  جلیل سوی ، به آمده  اما بعد از دو روز از آنجا بیرون43  
 او را   آمد، جلیلیان  جلیل  به  چون پس45 .  نیست  خود حرمت  را در وطن بی ن  هیچ  داد که شهادت

  . بودند  نیز در عید رفته  ایشان  بود، دیدند، چونکه  در عید کرده  در اورشلیم چهپذیرفتند زیرا هر 
 از  و یکی.  بود، بازآمد  ساخته  را شراب  آب  که  آنجایی  جلیل  قانای  به  عیسی پس46  

   به  از یهودیه  عیسی  شنید که و چون47 . بود  مریض  پسر او در کفرناحوم  بود که  ملک سرهنگان
   مشرف  فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که  کرد که ، خواهش ، نزد او آمده  است  آمده جلیل

  سرهنگ49 ». نیاورید نبینید، همانا ایمان   و معجزات اگر آیات«:   بدو گفت عیسی48.  بود  موت به
   زنده  پسرت برو که«:  فت بدو گ عیسی50 ». بمیرد فرود بیا  پسرم از آنکه   آقا قبل ای«:  بدو گفت

 او   که و در وقتی51.  شد ، روانه  آورده ، ایمان فت بدو گ  عیسی  که  سخنی  به  شخص آن» . است
   از ایشان پس52 .  است  پسر تو زنده  و گفتند که دادند ، مژده  نموده  او را استقبال ، غالمانش رفت می

 ».  گشت  از او زایل  تب  هفتم تدیروز، در ساع«:  گفتند»؟  یافت  عافیت  ساعت در چه « پرسید که
   اهل  او و تمام پس» .  است پسر تو زنده«:  بود  گفته  عیسی  ساعت  در همان  پدر فهمید که آنگاه53

   جلیل  به  از یهودیه  که  در وقتی  از عیسی  بود که  دوم  نیز معجزه و این54.  آوردند  او ایمان خانه
  . ظهور رسید هآمد، ب
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 نزد  و در اورشلیم2 . آمد  اورشلیم  به  بود و عیسی  یهود را عیدی و بعد از آن5    

و در آنجا 3 . دارد  رواق  پنج گویند که ا میحسد  بیت  عبرانی  را به  آن  که  است  حوضی الضان باب
  .بودند می   آب کت، منتظر حر ده خوابی  و شالن  و لنگان  و کوران  کثیر از مریضان جمعی

 او را   عیسی چون6 . مبتال بود  مرضی  به   سال هشت و   سی  بود که و در آنجا مردی5  
» ؟  شفا یابی خواهی آیا می«:  ت، بدو گف  است  کشیده  او طول  مرض  که  دید و دانست خوابیده

   آید، مرا در حوض کت حر  به  آب  چون  که  ندارم  آقا کسی ای «  داد که  او را جواب مریض7
برخیز و «:   بدو گفت عیسی8» .  است  فرو رفته  از من  پیش ، دیگری آیم  می  که  تا وقتی بیندازد، بلکه

  انه، رو  و بستر خود را برداشته  مرد شفا یافت ، آن  در حال که9 »! شو ، روانه تر خود را برداشتهبس
  . بود  روز سبت و آن. گردید

   و بر تو روا نیست  است روز سبت«:  بود، گفتند  شفا یافته  که  کسی  آن  به ان یهودی پس10  
   من  به  مرا شفا داد، همان  که  کسی آن«:   گفت  ایشان او در جواب11 ».  بستر خود را برداری هک

د را ، بستر خو گفت تو   به  آنکه کیست«:  از او پرسیدند پس12 ». بستر خود را بردار و برو گفت
 در آنجا  د شد چون ناپدی  عیسی  بود، زیرا که  که دانست  نمی  شفا یافته  آن لیکن13 »بردار و برو؟

ا دیگر خط.  ای  شفا یافته اکنون«:   بدو گفت  یافته  او را در هیکل ، عیسی و بعد از آن14 . بود ازدحامی
   مرا شفا داد، عیسی آنکه « را خبر داد که   و یهودیان  مرد رفت آن15 ». تو بدتر نگردد  تا برای مکن
   کرده  کار را در روز سبت  این کردند، زیرا که  می  تعدی  بر عیسی  یهودیان  سبب و از این16» . است
  .بود

 ». کنم  نیز کار می کند و من  می کار  تا کنون پدر من «  که  گفت  ایشان  در جواب عیسی17  
   بلکه شکست  را می  تنها سبت  نه  او کردند زیرا که  بیشتر قصد قتل ن، یهودیا  سبب  از این پس18

  . ساخت  خدا می ، خود را مساوی خدا را نیز پدر خود گفته
   پسر از خود هیچ  که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  ایشان  در جواب  عیسی آنگاه19  

 پسر نیز  کند، همچنین  او می  آنچه  آرد، زیرا که  عمل  پدر به  بیند که تواند کرد مگر آنچه نمی
 بزرگتر  نماید و اعمال کند بدو می  خود می دارد و هرآنچه  می  پدر پسر را دوست زیرا که20. کند می

خیزاند و   را برمی  پدر مردگان  که زیرا همچنان21.  نمایید  خواهد داد تا شما تعجب  بدو نشان از این
   داوری کس  پدر بر هیچ زیرا که22. کند  می خواهد زنده  را می  پسر نیز هر که نینکند، همچ  می زنده
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   بدارند، همچنان  پسر را حرمت  همه تا آنکه23.   است  پسر سپرده  را به  داوری  تمام کند بلکه نمی
  تاد احترام را فرس او  که  پدری  نکند، به  پسر حرمت  به  که دارند؛ و کسی  می  پدر را حرمت که

 آورد،   ایمان  من  فرستنده  مرا بشنود و به  کالم  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین24 .  است نکرده
  آمین25 .  است  گشته  منتقل  حیات تا به   از موت آید، بلکه  نمی  دارد و در داوری  جاودانی حیات
شنوند و   آواز پسر خدا را می  مردگان  که  است ون اکن آید بلکه  می  ساعتی  که گویم  شما می  به آمین
 پسر را نیز عطا   دارد، همچنین  پدر در خود حیات  که زیرا همچنان26 .گردد   بشنود زنده هر که
 بکند زیرا   هم  داوری  که  است  بخشیده و بدو قدرت27.  باشد  داشته  در خود حیات  که  است کرده
 در   که  کسانی  جمیع  در آن آید که  می  مکنید زیرا ساعتی  تعجب از اینو 28 .  است  پسر انسان که

   نیکو کرد، برای  اعمال  خواهند آمد؛ هر که و بیرون29باشند، آواز او را خواهند شنید،  قبور می
  .  داوری  قیامت  بد کرد، بجهت  اعمال  و هر که  حیات قیامت

   عادل  من  و داوری کنم  می  داوری ام  شنیده  چنانکه لکه کرد ب توانم  نمی  از خود هیچ من«30  
  .  است  مرا فرستاده  که  پدری  اراده  بلکه  نیستم  خود را طالب  اراده  زیرا که است

   بر من  که  هست دیگری32 .  نیست  راست  من  شهادت  دهم ت بر خود شهاد اگر من«31  
  شما نزد یحیی33 .  است راست دهد  می  او بر من  که  شهادتی  که دانم دهد و می  می شهادت

   سخنان  این  ولیکن کنم  نمی  را قبول  انسان  شهادت اما من34 . داد  شهادت  راستی  او بهفرستادید و
   ساعتی  بود و شما خواستید که ای  و درخشنده  افروخته او چراغ35 . یابید  تا شما نجات گویم را می

   من  پدر به  که  کارهایی  زیرا آن  دارم  بزرگتر از یحیی  شهادت و اما من36 . کنید دی نور او شا به
 پدر مرا  دهد که  می  شهادت ، بر من کنم  می  من  که  کارهایی  این ، یعنی  کنم عطا کرد تا کامل

  آواز او را نشنیده هرگز   که  است  داده  شهادت  من  مرا فرستاد، به و خود پدر که37 .  است فرستاده
 پدر فرستاد، شما   را که  ندارید زیرا کسی  او را در خود ثابت و کالم38اید،   او را ندیده و صورت
  . نیاوردید بدو ایمان

 دارید؛ و آنها   جاودانی  در آنها حیات برید که  می  کنید، زیرا شما گمان  را تفتیش کتب«39  
  از مردم را  جالل41 . یابید  آیید تا حیات ید نزد منخواه و نمی40 .دهد  می  شهادت  من  به  که است
 پدر   اسم  به من43 . خدا را ندارید  خود محبت ر نفس د  که شناسم  شما را می ولکن42 . پذیرم نمی

 . خواهید کرد ود آید، او را قبول خ  اسم  به  دیگری  هرگاه کنید، ولی  نمی  و مرا قبول ام خود آمده
  ز خدای ا  را که طلبید و جاللی  از یکدیگر می  جالل  آنکه  آرید و حال توانید ایمان  می ما چگونهش44
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   هست کسی.  کرد  نزد پدر بر شما ادعا خواهم  من  مبرید که گمان45  نیستید؟  طالب واحد است
   را تصدیق ر موسیزیرا اگ46.  بر او امیدوار هستید  که  است  موسی باشد و آن  شما می  مدعی که
 او را  های  نوشته اما چون47.   است  نوشته  من  او درباره کردید چونکه  می کردید، مرا نیز تصدیق می

  ». خواهید کرد  مرا قبول  سخنهای  چگونه کنید، پس  نمی تصدیق
  

و 2.   باشد، رفت  طبریه  دریای  که  جلیل  دریای  طرف  آن  به  عیسی و بعد از آن6    

  آنگاه3. دیدند نمود، می  می  مریضان به   را که  معجزاتی  او آمدند زیرا آن  کثیر از عقب جمعی
   عید یهود باشد، نزدیک  که و فصح4.   خود در آنجا بنشست ، با شاگردان  برآمده  کوهی  به عیسی
  .بود

  به. آیند  او می  طرف  کثیر به  جمعی ، دید که  خود را باال انداخته  چشمان  عیسی پس5  
یرا خود ، ز  او گفت  به  امتحان  را از روی و این6»  تا اینها بخورند؟  بخریم از کجا نان«:   گفت فیلپس

 نکند تا  ، اینها را کفایت  دینار نان دویست «  داد که  او را جواب فیلپس7 . باید کرد  چه دانست می
 :  گفت را  باشد، وی  پطرس  برادر شمعون  اندریاس ه ک  از شاگردانش یکی8 »! بخورند  اندکی هر یک

   چه  گروه  این  از برای  این و لیکن.  دارد  جو و دو ماهی  نان  پنج  که  است در اینجا پسری«9
   به  قریب  گروه ، گیاه بسیار بود، و آن  مکان و در آن» . را بنشانید مردم«:   گفت عیسی10» شود؟ می
   داد و شاگردان  شاگردان ، به  و شکر نموده  نانها را گرفته عیسی11 . نشستند دند که هزار مرد بو پنج
   سیر گشتند، به و چون12 . خواستند  که  قدری  نیز به اهی از دو م  دادند؛ و همچنین  نشستگان به

 کردند و   جمع پس13 ». نشود  ضایع  کنید تا چیزی جمع را  مانده  باقی های پاره«:   خود گفت شاگردان
   مردمان و چون14 . سبد پر کردند  بود، دوازده مده آ  زیاده  از خورندگان  جو که  نان  پنج های از پاره

 باید در   که  است  نبی  همان  البته این «  بود دیدند، گفتند که  صادر شده  از عیسی  را که معجزه  این
سازند،   ، پادشاه  زور برده خواهند بیایند و او را به  می ه ک  دانست  چون و اما عیسی15» !یاید ب جهان

  . برآمد  کوه باز تنها به
   آن ، به  سوار شده  کشتی و به17  رفتند،  دریا پایین  جانب  به ش شد، شاگردان  شام و چون16  
و 18 . بود ه نیامد  هنوز نزد ایشان ی شد عیس  تاریک و چون.  شدند  روانه  کفرناحوم  دریا به طرف

 تیر   یا سی  و پنج  بیست  به  قریب  که  وقتی پس19 . آمد  تالطم اد شدید به ب  وزیدن دریا بواسطه
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  پس. آید  می  کشتی یک، نزد  شده  دریا خرامان  بر روی  را دیدند که  بودند، عیسی  رانده پرتاپ
 بیاورند،  خواستند او را در کشتی  می و چون21 »!، مترسید  هستم من«:   گفت شاناو بدی20. ترسیدند
  . بودند رسید  آن  عازم  که  زمینی  آن  به  کشتی در ساعت

 نبود غیر از   زورقی  هیچ  بودند، دیدند که  دریا ایستاده  طرف  آن  به  که  گروهی بامدادان22  
  ، بلکه  نشده  زورق ن آ  خود داخل  با شاگردان  بودند و عیسی  شده  آن  او داخل  شاگردان  که آن

   نان  که  آنجایی  به  آمد، نزدیک  دیگر از طبریه  زورقهای لیکن23 . بودند  تنها رفته ششاگردان
 و   عیسی  دیدند که  گروه  آن  چون پس24.  بود  خداوند شکر گفته  بودند بعد از آنکه خورده

.  آمدند  کفرناحوم  به  عیسی ، در طلب ده کشتیها سوار ش  نیز به  در آنجا نیستند، ایشان شاگردانش
 در  عیسی26 »؟  اینجا آمدی  به  استاد کی ای«:  دریا یافتند، بدو گفتند  طرف  او را در آن و چون25

 دیدید،   که  معجزاتی  بسبب طلبید نه  مرا می  که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  ایشان جواب
   برای  بلکه  فانی  خوراک  برای کار بکنید نه27 .خوردید و سیر شدید   که  نان آن   بسبب بلکه

  خدای شما عطا خواهد کرد، زیرا   را به  آن  پسر انسان  که  است  باقی  جاودانی  تا حیات  که خوراکی
 در  عیسی29 »؟  باشیم  خدا را بجا آورده مال تا اع  کنیم چه«: بدو گفتند28 ».  است پدر بر او مهر زده

بدو 30 ». بیاورید  او فرستاد، ایمان که   کسی  آن  به  که  است  خدا این عمل«:   گفت  ایشان جواب
 ما در  پدران31 ؟ کنی  کار می ؟ چه  آوریم ایمان تو   به  را دیده  تا آن نمایی  می  معجزه چه«: گفتند
» . عطا کرد تا بخورند  نان یشان بد  از آسمان  که  است  مکتوب  من را خوردند، چنانکه بیابان

   شما نداد، بلکه  به  را از آسمان  نان  موسی  که گویم  شما می  به آمین آمین«:   گفت  بدیشان عیسی32
   نازل  از آسمان  که  است  خدا آن  نان زیرا که33 .دهد  شما می  به  را از آسمان ی حقیق  نان پدر من

  ».  ما بده  به  را پیوسته  نان  خداوند این ای«:  بدو گفتند آنگاه34» .دبخش  می  حیات  جهان ، به شده
 نشود و   آید، هرگز گرسنه  نزد من  که کسی.   هستم  حیات  نان من«:   گفت  بدیشان عیسی35  
   دیدید و ایمان را هم م  که  شما گفتم  به لیکن36.  نگردد  آرد، هرگز تشنه  ایمان  من  به هر که

 آید، او را   من  جانب  به  آید و هر که  من  جانب  عطا کند، به  من  پدر به هر آنچه37 .وردیدنیا
   اراده  به  بلکه،  کنم  خود عمل  اراده  تا به  نه  کردم  نزول زیرا از آسمان38.  نمود  نخواهم بیرون

   تلف  عطا کرد، چیزی  من  به چه از آن  که  است  مرا فرستاد این  که پدری  و اراده39 . خود فرستنده
 پسر را دید   هر که  که  است  این  من  فرستنده و اراده40 .  را برخیزانم  آن  روز بازپسین در  بلکه نکنم

  ». برخیزانید  او را خواهم  در روز بازپسین  باشد و من  داشته  جاودانی  آورد، حیات و بدو ایمان

 مششفصل /  یوحنا کتاب



1504 

   از آسمان  که  نانی  آن  هستم من«:  بود  کردند زیرا گفته همه او هم  درباره  یهودیان پس41  
  ؟ پس شناسیم  ما پدر و مادر او را می  که  نیست  پسر یوسف  عیسی آیا این«: و گفتند42 ». شد نازل

  با یکدیگر همهمه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی43» ؟  شدم  نازل  از آسمان گوید که  می چگونه
 در   کند و من  مرا فرستاد او را جذب  که  پدری  آید، مگر آنکه تواند نزد من  نمی سیک44 .مکنید

.   خواهند یافت  از خدا تعلیم  همه  که  است در انبیا مکتوب45.  برخیزانید  او را خواهم روز بازپسین
   باشد، جز آن ا دیده پدر ر  کسی  اینکه نه46 .آید  می  نزد من  یافت  و تعلیم از پدر شنید  هر که پس
   من  به  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین47.   است ، او پدر را دیده  خداست  از جانب  که کسی

 من را خوردند و  ر بیابان شما د پدران49 .  هستم  حیات  نان من48 . دارد  جاودانی  آرد، حیات یمانا
   نان  آن  هستم من51 . بخورد نمیرد  از آن ر کهشد تا ه   نازل  از آسمان  که  است  نانی این50 .مردند
   من  که  خواهد ماند و نانی  ابد زنده  بخورد تا به  نان  از این اگر کسی.  شد  نازل  از آسمان  که زنده

  ». بخشم  می  جهان   حیات  را بجهت  آن  که  است  من  جسم کنم عطا می
 خود تواند جسد  می  شخص  این چگونه«: گفتند ، می  کرده  با یکدیگر مخاصمه  یهودیان پس52  
 اگر جسد پسر  گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  بدیشان عیسی53 »؟  ما دهد تا بخوریم را به
   جسد مرا خورد و خون و هر که54 . ندارید را ننوشید، در خود حیات او   را نخورید و خون انسان

،   جسد من زیرا که55 . برخیزانید روز آخر او را خواهم در   دارد و من نی جاودا مرا نوشید، حیات
 مرا  خورد و خون  جسد مرا می  هر که پس56 .  است  حقیقی ، آشامیدنی  من ون و خ  حقیقی خوردنی

،   هستم  پدر زنده  به  مرا فرستاد و من  پدر زنده چنانکه57 . در او ماند و من  می شد، در مننو می
 شد،   نازل  از آسمان  که  نانی  است این58 .شود  می  زنده  من رد او نیز به مرا بخو  که  کسی مچنینه
   ابد زنده  را بخورد تا به  نان  این  هر که  شما من را خوردند و مردند؛ بلکه  پدران  که  همچنان نه

  .  گفت ر کنیسهداد، د  می  تعلیم  در کفرناحوم  که  را وقتی  سخن این59» .ماند
  که!  ت اس  سخت  کالم این«:  را شنیدند گفتند  این  او چون  از شاگردان  بسیاری آنگاه60  

کنند،   می  امر همهمه  در این  شاگردانش  که  در خود دانست  عیسی چون61 » را بشنود؟ تواند آن می
   اول  که  جایی  به  را بینید که نسان اگر پسر ا پس62 دهد؟  می  شما را لغزش آیا این «:  گفت بدیشان

   من  که کالمی.   نیست ای کند و اما از جسد فایده  می  زنده  که  است روح63 ؟ کند چه بود صعود می
  زیرا که» .آورند  نمی  ایمان شما هستند که  از  بعضی ولیکن64 .  است  و حیات ، روح گویم ما می ش به

  پس65 . خواهد کرد  او را تسلیم  که ستآورند و کی  نمی  ایمان یانند که ک دانست  از ابتدا می عیسی
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 را بدو  ، آن  پدر من تواند آمد مگر آنکه  نمی  نزد من  کسی  که  شما گفتم  به  سبب از این«:  گفت
  . نکردند ، دیگر با او همراهی  او برگشته  از شاگردان  بسیاری  وقت در همان66» .عطا کند
 او   به  پطرس شمعون68 »خواهید بروید؟ آیا شما نیز می «:  گفت  دوازده  آن  به  عیسی هآنگا67  
 و   آورده و ما ایمان69 .  نزد تو است  جاودانی  حیات ات؟ کلم  برویم خداوندا نزد که«:  داد جواب
   شما دوازده  منآیا«:  داد  جواب  بدیشان عیسی70 ».  هستی  حی  پسر خدای  تو مسیح  که ایم شناخته

 یهودا پسر شمعون   را درباره و این71 ».  است  از شما ابلیسی  یکی نکه آ  و حال را برنگزیدم
  . بود  دوازده  از آن  بشود و یکی  وی  کننده  تسلیم بایست  می ، زیرا او بود که  گفت اسخریوطی

  

 رود   راه  یهودیه در خواست نمی  زیرا گشت  می  در جلیل  عیسی و بعد از آن7    

  پس3.  بود ها باشد نزدیک  عید خیمه و عید یهود که2 .داشتند  او می  قصد قتل یهودیان  چونکه
 تو   را که  اعمالی  نیز آن  برو تا شاگردانت دیه یهو ، به  شده از اینجا روانه«:  بدو گفتند برادرانش

 کارها را   اگر این پس. کند  کار نمی ر پنهانیخواهد آشکار شود، د  می زیرا هر که4 ببینند،  کنی می
   عیسی آنگاه6 . بودند  نیاورده  او ایمان ز به نی  برادرانش زیرا که5 ». بنما  جهان ، خود را به کنی یم

تواند شما را   نمی جهان7 .  حاضر است  شما همیشه  اما وقت،  هنوز نرسیده  من وقت«:   گفت بدیشان
 .  بد است  اعمالش  که دهم  می ت شهاد  بر آن  من دارد زیرا که  می  مرا دشمن  دارد و لیکن دشمن

 ».  است  نشده  هنوز تمام  من قت و  زیرا که آیم  عید نمی  این  به  حال من.  عید بروید  این شما برای8
  . نمود  توقف ، در جلیل  گفت  را بدیشان  این چون9

اما 11.  در خفا  آشکار بلکه ز آمد، نه بودند، او نی ید رفته ع  برای  برادرانش  چون لیکن10  
 او   درباره  مردم و در میان12 .  او کجا است گفتند که ، می وده در عید او را جستجو نم یهودیان
   کننده  گمراه  بلکه گفتند نی  می  و دیگران  نیکو است  مردی گفتند که  می بعضی.  بسیار بود همهمه

  .زد  نمی  او ظاهرا حرف  درباره کس  از یهود، هیچ  ترس  بسبب و لیکن13 .  است قوم
   تعجب و یهودیان15. داد  می ، تعلیم  آمده  هیکل  به  بود، عیسی  عید گذشته  نصف و چون14  
   ایشان  در جواب عیسی16 »ند؟دا  را می  کتب ، چگونه  نیافته  هرگز تعلیم  شخص این«: ، گفتند نموده

 آرد،   عمل  او را به  بخواهد اراده اگر کسی17 .  من  از فرستنده ، بلکه  نیست  از من  من تعلیم«:  تگف
 از خود  هر که18 . رانم  می  از خود سخن  من آنکه یا   از خدا است  که  خواهد دانست  تعلیم درباره
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 و   است ق خود باشد، او صاد نده فرست  جالل  طالب  بود و اما هر که  خود را طالب  گوید، جالل سخن
   از شما نیست  کسی  آنکه ؟ و حال  است  شما نداده  را به  تورات آیا موسی19 .  نیست در او ناراستی

:  گفتند  در جواب  همه آنگاه20 » رسانید؟  قتل خواهید مرا به می   چه از برای.  کند  عمل  تورات  به که
   نمودم  عمل یک«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی21 »د تو را بکشد؟ دار  اراده که!  تو دیو داری«

 از اجداد   باشد بلکه  از موسی  آنکه  شما داد نه  را به  ختنه موسی22.  شدید  متعجب  شما از آن وهمه
   شود تا شریعت  مختون  در روز سبت  اگر کسی پس23 .کنید  می  را ختنه  مردم وز سبتو در ر
   را شفای  شخصی ت در روز سب  که  سبب آورید از آن  می  خشم  نشود، چرا بر من ه شکست موسی
  ». نمایید  داوری  راستی  به لکه مکنید ب  ظاهر داوری بحسب24؟   دادم کامل

  و اینک26  او دارند؟ تل قصد ق  که  نیست  آن آیا این«:  گفتند  اورشلیم  از اهل  بعضی پس25  
؟   است  مسیح  او در حقیقت دانند که آیا رؤسا یقینا می. گویند  نمی د و بدو هیچزن  می آشکارا حرف

 از کجا  شناسد که  نمی کس  آید هیچ  چون ، اما مسیح  از کجا است دانیم  را می  شخص  این لیکن27
دانید از  شناسید و نیز می مرا می«:  ، گفت داد، ندا کرده  می  تعلیم  در هیکل  چون و عیسی28 ». است

 او را  اما من29 .شناسید  شما او را نمی  که  است حق  من  فرستنده  بلکه ام  و از خود نیامده کجا هستم
   خواستند او را گرفتار کنند ولیکن آنگاه30» .  است  و او مرا فرستاده  از او هستم  زیرا که شناسم می

 بدو   گروه  از آن  بسیاری آنگاه31 . بود سیده او هنوز نر  ساعت  که زیرا  نینداخت  بر او دست کسی
نماید،   می  شخص  این  بیشتر از اینها که  آید، معجزات  مسیح آیا چون«:  آوردند و گفتند ایمان

  »خواهد نمود؟
   کهنه  و رؤسای کنند، فریسیان  می  همهمه  او این  درباره  خلق  شنیدند که  فریسیان چون32  

، بعد نزد   دیگر با شما هستم  زمانی اندک«:   گفت  عیسی آنگاه33 .ا او را بگیرند فرستادند ت دمانخا
 شما   هستم  من  که  و آنجایی  خواهید کرد و نخواهید یافت و مرا طلب34 . روم  خود می فرستنده

؟  یابیم  ما او را نمی خواهد برود که او کجا می«:  با یکدیگر گفتند  یهودیان پس35 ».توانید آمد نمی
   که  است  کالمی  چه این36  دهد؟  را تعلیم  رود و یونانیان  یونانیان  پراکندگان سوی  دارد به آیا اراده

  »توانید آمد؟  شما نمی  هستم  من  که  و جایی  خواهید کرد و نخواهید یافت  مرا طلب گفت
  تشنه  هر که«:  رد و گفت، ندا ک  ایستاده  عید بود، عیسی  روز بزرگ و در روز آخر که37  

 او  گوید، از بطن  می  کتاب  آورد، چنانکه  ایمان  من  به  که کسی38 . آید و بنوشد باشد نزد من
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 آرد او   او ایمان  به  هر که  که  روح  درباره  را گفت اما این39 ». خواهد شد  جاری  زنده  آب هاینهر
  . بود  نیافته  جالل  حال  تا به  عیسی  بود، چونکه عطا نشده هنوز  القدس  روح  زیرا که را خواهد یافت

   شخص  این قتدر حقی«:  را شنیدند، گفتند  کالم  این ، چون  گروه  از آن  بسیاری آنگاه40  
 خواهد   از جلیل مگر مسیح«:  گفتند و بعضی» .  است او مسیح«:  گفتند و بعضی41 ».  است  نبی همان

   بود، مسیح  داود در آن  که ، دهی لحم  داود و از بیت  از نسل  که  است نگفته  آیا کتاب42آمد؟ 
 خواستند او   از ایشان و بعضی44 . افتاد  اختالف  مردم و در میان ا  درباره پس43 »خواهد شد؟ ظاهر

  .  نینداخت  بر او دست کس  هیچ را بگیرند و لکن
 او را   چه برای«: ند گفت آنها بدیشان.  آمدند ن و فریسیا  کهنه  نزد رؤسای  خادمان پس45  

  آنگاه47» !  است  نگفته  سخن  شخص  این  مثل هرگز کسی«:  گفتند  در جواب خادمان46 »نیاوردید؟
 یا از   از سرداران مگر کسی48 ؟اید  شده آیا شما نیز گمراه«:  گفتند  ایشان  در جواب فریسیان

 ».باشند  می دانند، ملعون را نمی   شریعت  که  گروه  این ولیکن49 ؟  است  آورده  او ایمان  به یانفریس
 ما بر  آیا شریعت«51 :  گفت  بود، بدیشان  از ایشان ی و یک  نزد او آمده  در شب ، آنکه نیقودیموس50

  در ایشان52»  کنند؟  او را بشنوند و کار او را دریافت  سخن  اول دهد، جز آنکه  می  فتوی کسی
   از جلیل  نبی  هیچ  زیرا که  و ببین  کن ؟ تفحص  هستی مگر تو نیز جلیلی«:  گفتند  وی جواب

  . خود رفتند  خانه  به  هر یک پس» .  است برنخاسته
  

   قوم  جمیع  آمد و چون  هیکل باز به و بامدادان2 .  رفت  زیتون  کوه  به اما عیسی8    

   در زنا گرفته  را که  زنی  و فریسیان  کاتبان  ناگاه که3 .داد  می علیم را ت ، ایشان شستهنزد او آمدند ن
   عمل  در عین زن   استاد، این ای«: بدو گفتند4 ،  برپا داشته د و او را در میان او آوردن  بود، پیش شده

  اما تو چه. ار شوند سنگس  زنان  چنین  که  است  کرده  ما حکم  به  در تورات و موسی5  شد؛ زنا گرفته
 زیر   سر به اما عیسی.  بر او پیدا کنند  بدو گفتند تا ادعایی  امتحان  را از روی و این6» ؟ گویی می

  نمودند، راست  می  الحاح  کردن  در سؤال و چون7.  نوشت  می  زمین  خود بر روی  انگشت ، به افکنده
،  زیر افکنده  و باز سر به8 ». اندازد  بر او سنگ  ندارد اول  از شما گناه هر که«:   گفت ، بدیشان شده

 آخر،   تا به  کرده  شروع ، از مشایخ  شده  شنیدند، از ضمیر خود ملزم  چون پس9 . نوشت  می بر زمین
   عیسی پس10 . بود  ایستاده  در میان  که  زن  ماند با آن  تنها باقی  رفتند و عیسی  بیرون  یک یک
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؟ آیا  تو کجا شدند  مدعیان  آن  زن ای«:   را ندید، بدو گفت  کسی ر از زن شد و غی  راست چون
.  دهم  بر تو فتوا نمی  هم من«:   گفت عیسی» . آقا  ای کس هیچ«:  گفت11 » بر تو فتوا نداد؟ کس هیچ

  ». ن مک برو دیگر گناه
   مرا متابعت  که یکس.   هستم  نور عالم من«:  ، گفت  کرده  خطاب  باز بدیشان  عیسی پس12  

تو بر خود «:  بدو گفتند  فریسیان آنگاه13» . را یابد  نور حیات  نشود بلکه  سالک کند، در ظلمت
 بر  هرچند من«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی14» .  نیست  تو راست  شهادت ، پس دهی  می شهادت

   کجا خواهم  و به ام  از کجا آمده دانم  می  زیرا که  است  راست  من ، شهادت دهم  می خود شهادت
ا کنید ام  می  حکم  جسم شما بحسب15 . روم  کجا می  و به ام کجا آمدهدانید از   شما نمی ، لیکن رفت
   تنها نیستم ، از آنرو که  است  راست  من ، حکم  دهم  حکم و اگر من16 . کنم  نمی  حکم کس  بر هیچ من
حق    دو کس  شهادت  که  است  شما مکتوب و نیز در شریعت17 .ستاد مرا فر  که  و پدری  من کهبل

بدو 19» .دهد  می  شهادت  من  مرا فرستاد نیز برای  که  و پدری دهم  می  بر خود شهادت من18 . است
 مرا  هرگاه.  پدر مرا شناسید و نه  مرا می نه «  داد که  جواب عیسی» ؟ پدر تو کجا است«: گفتند
 در   که ، وقتی  گفت المال  در بیت  را عیسی  کالم و این20» .شناختید پدر مرا نیز میاختید شن می

  . بود  او هنوز نرسیده  ساعت  آنکه  بجهت  او را نگرفت کس داد؛ و هیچ  می  تعلیم هیکل
 خود خواهید   خواهید کرد و در گناهان  و مرا طلب روم  می من«:   گفت  بدیشان باز عیسی21  

   خود دارد که  قتل آیا اراده«:  گفتند یهودیان22» .توانید آمد  شما نمی روم  می  من  که و جاییمرد 
باشید   می شما از پایین«:   را گفت ایشان23 »توانید آمد؟  شما نمی  که  رفت  خواهم  جایی گوید به می

   شما گفتم  به  جهت از این24 . نیستم   جهان  از این  من  هستید، لیکن  جهان شما از این.  از باال اما من
» . خود خواهید مرد ، در گناهان  هستم  من  خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که  در گناهان که
  من26 .  شما گفتم  نیز به  از اول  که همانم«:   گفت  بدیشان عیسی» ؟ تو کیستی«: بدو گفتند25

   آنچه  و من  مرا فرستاد حق است  آنکه ؛ لکن  کنم  و حکم ا بگویم شم  درباره  که  بسیار دارم چیزهای
 .گوید  می  پدر سخن  درباره یشان بد  نفهمیدند که ایشان27» . گویم  می  جهان ، به ام نیدهاز او ش

   من  که  خواهید دانست  وقت  را بلند کردید، آن  پسر انسان  که وقتی«:   گفت  بدیشان عیسی28
 مرا  و او که29 . کنم  می  داد، تکلم  مرا تعلیم  پدرم  آنچه  به  بلکه کنم  نمی از خود کاری و  هستم

 او را بجا   پسندیده  کارهای  همیشه  من  زیرا که  است  و پدر مرا تنها نگذارده  است فرستاد، با من
  ». آورم می
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   بدو ایمان  که  یهودیانی  به  عیسی پس31 . آوردند  بدو ایمان ، بسیاری فت را گ  این چون30  
و حق را خواهید 32  خواهید شد،  شاگرد من الحقیقه  بمانید، فی  من اگر شما در کالم«:  آوردند، گفت

 و هرگز  باشیم  می اوالد ابراهیم «  دادند که بدو جواب33 ». و حق شما را آزاد خواهد کرد تشناخ
   در جواب عیسی34 » آزاد خواهید شد؟  که گویی و میت   چگونه پس.  ایم  نبوده  را غالم کس هیچ

   همیشه و غالم35 .  است  گناه کند، غالم  می گناه   هر که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت ایشان
 آزاد  کند، در حقیقت اگر پسر شما را آزاد  پس36. ماند  می ماند، اما پسر همیشه  نمی در خانه

 در شما   من را کالمخواهید مرا بکشید زی  می  هستید، لیکن  اوالد ابراهیم  که انمد می37 .خواهید بود
 ».کنید ید میا  نزد پدر خود دیده  و شما آنچه گویم  می ام  نزد پدر خود دیده  آنچه من38 . ندارد جای

بودید،   می براهیماگر اوالد ا«:   گفت  بدیشان عیسی» .  است پدر ما ابراهیم «  او گفتند که در جواب39
 با   که  هستم  شخصی خواهید مرا بکشید و من  می ن اآل ولیکن40 .آوردید  را بجا می  ابراهیم مالاع

 پدر خود را بجا  شما اعمال41 . نکرد  چنین ابراهیم.  کنم  می  تکلم ام  از خدا شنیده  که  راستی شما به
  ».آورید می

   ایشان  به عیسی42 ». خدا باشد  که  پدر داریم یک.  ایم  نشده ما از زنا زاییده « بدو گفتند که  
 و   خدا صادر شده  از جانب  من داشتید، زیرا که  می بود، مرا دوست اگر خدا پدر شما می«:  گفت
 مرا   سخن  چه برای43 .  است  او مرا فرستاده  بلکه ام  خود نیامده  از پیش  من ، زیرا که ام آمده
باشید و   می شما از پدر خود ابلیس44. توانید بشنوید  مرا نمی  کالم  که  از آنجهتفهمید؟ نمی

باشد، از   نمی  ثابت  بود و در راستی  قاتل او از اول.  آرید  عمل خواهید به  پدر خود را می خواهشهای
ید زیرا دروغگو گو  خود می گوید، از ذات  می  سخن  دروغ  به هرگاه.   نیست  در او راستی  که آنجهت

  کیست46. کنید ، مرا باور نمی گویم  می  راست  که  سبب  از این و اما من45.   است و پدر دروغگویان
 از   که کسی47 کنید؟ ، چرا مرا باور نمی گویم ی م  اگر راست  سازد؟ پس  ملزم  گناه  مرا به از شما که
  ». از خدا نیستید شنوید که ا نمی شم  سبب شنود و از این  خدا را می ، کالم خدا است

 و دیو   هستی  تو سامری  که  نگفتیم آیا ما خوب«:  او گفتند  در جواب  یهودیان پس48  
 و شما مرا  مدار  می  پدر خود را حرمت ، لکن  دیو ندارم من «  داد که  جواب عیسی49» ؟ داری
 .کند  می طلبد و داوری  می  که ت هس سی، ک  نیستم  خود را طالب  جالل من50 .سازید  می حرمت بی
 ». ابد نخواهد دید  را تا به موت کند،   مرا حفظ  کالم ، اگر کسی گویم  شما می  به  آمین آمین51
 اگر  گویی  و انبیا مردند و تو می ابراهیم!   دیو داری  که  دانستیم ناآل«:  بدو گفتند  یهودیان پس52
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 مرد و   که آیا تو از پدر ما ابراهیم53 ابد نخواهد چشید؟   را تا به ت کند، مو  مرا حفظ  کالم کسی
  »؟ دانی  می ؟ خود را که  مردند بزرگتر هستی  که انبیایی

   که  است  آن پدر من.  نباشد  چیزی  من ، جالل  دهم اگر خود را جالل«:  داد  جواب عیسی54  
 او را  شناسید، اما من و او را نمی55 . ا است م گویید خدای  شما می کهبخشد، آن  می مرا جالل

 او را   و قول شناسم  او را می لیکن.  باشم  شما دروغگو می  مثل شناسم  او را نمی  و اگر گویم شناسم می
» . گردید  روز مرا ببیند و دید و شادمان  کرد بر اینکه  شادی پدر شما ابراهیم56 . دارم  می نگاه

:   گفت  بدیشان عیسی58 »؟ ای  را دیده  و ابراهیم نداری   سال هنوز پنجاه«: د بدو گفتن یهودیان57
 سنگها  آنگاه59 ». ستم ه  پیدا شود من  ابراهیم  از آنکه  پیش  که گویم  شما می  به  آمین آمین«

  بیرون  ، از هیکل  گذشته  و از میان  ساخت  خود را مخفی اما عیسی. برداشتند تا او را سنگسار کنند
  .  برفت شد و همچنین

  

: ، گفتند  کرده  از او سؤال و شاگردانش2.  مادرزاد دید ، کوری رفت  می ه ک و وقتی9    

  گناه «  داد که  جواب عیسی3»  شد؟  کور زاییده  او که الدین یا و  شخص  کرد، این  که  استاد، گناه ای«
 روز   که مادامی4.  ظاهر شود  خدا در وی  اعمالتا  ، بلکه  پدر و مادرش  کرد و نه  شخص  این نه

 تواند  نمی کس  هیچ  در آن آید که  می شب.   باشم  خود مشغول  فرستنده  کارهای ، مرا باید به است
، از   انداخته  بر زمین  دهان  و آب  را گفت این6 ». ، نور جهانم  هستم  در جهان ه ک مادامی5 . کند کاری
   معنی  به که( سیلوحا  برو در حوض«:  و بدو گفت7  کور مالید،  چشمان  را به  گل و  ساخت  گل آب

  . ، برگشت  و بینا شده  شست فته ر پس» . بشوی)  است  مرسل
  آیا این«:  بودند، گفتند  دیده  کوری  در حالت  از آن  او را پیش  که  و کسانی  همسایگان پس8  

:  گفتند و بعضی» .  است همان«:  گفتند بعضی9 »کرد؟  می ی و گدای نشست  می  که  نیست آن
او 11 »؟ از گشت تو ب  چشمان  چگونه پس«: بدو گفتند10 ».  همانم من«:  او گفت» .و دارد بد شباهت«

   به  گفت  من ، به  مالیده  من  و بر چشمان  ساخت گویند، گل  می  او را عیسی  که شخصی«:  داد جواب
 کجا   شخص آن«:  گفتند  وی به12 ».  بینا گشتم  و شسته  رفتم گاهآن.  برو و بشوی سیلوحا  حوض
  ». دانم نمی«:  گفت» ؟ است
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،   ساخته  گل  عیسی  که  روزی و آن14 . آوردند  بود، نزد فریسیان پیشتر کور  او را که پس13  
 بینا  چگونه «  کردند که  سؤال نیز از او  فریسیان آنگاه15 . بود  او را باز کرد، روز سبت نچشما
   از فریسیان بعضی16» .  و بینا شدم  شستم پس. گذارد   من  چشمهای  به گل«:   گفت بدیشان» ؟ شدی
  چگونه«:  گفتند دیگران» .دارد  نمی  را نگاه  سبت ، زیرا که  خدا نیست  از جانب  شخص آن«: گفتند
باز 17 . افتاد  اختالف  ایشان  در میانو» . ظاهر سازد  معجزات  این تواند مثل  گناهکار می شخص
  ».  است نبی«:  گفت» ؟  تو را بینا ساخت  چشمان  که گویی  می  او چه تو درباره«:  کور گفتند بدان

  پدر و ، تا آنکه  است  و بینا شده  کور بوده  او را باور نکردند که  سرگذشت  یهودیان لیکن18  
   پسر شما که  است آیا این«: ، گفتند  کرده  سؤال و از ایشان19 .را طلبیدند   بینا شده مادر آن

   ایشان پدر و مادر او در جواب20» ؟  است  بینا گشته  الحال  چگونه ؟ پس گویید کور متولد شده می
 و  دانیم بیند، نمی  چطور می  الحال لیکن21.   و کور متولد شده  پسر ما است  این  که دانیم می«: گفتند
» . کند  خود را بیان  کنید تا او احوال  سؤال  از وی  است او بالغ.   او را باز نموده  چشمان  که دانیم نمی

 با خود عهد   یهودیان ترسیدند، از آنرو که  می  از یهودیان  گفتند زیرا که پدر و مادر او چنین22
  و از اینجهت23 . کنند  بیرونش ، از کنیسه ت اس  او مسیح  کند که  اعتراف  هر که  بودند که کرده

  ». بپرسید  از خودش  است او بالغ«:  او گفتند والدین
  مدانی ما می.  خدا را تمجید کن«: ، بدو گفتند  کور بود، باز خوانده  را که  شخص  آن پس24  

   که دانم  چیز می  یک. دانم  نمی اگر گناهکار است«:  داد او جواب25 ».  گناهکار است  شخص  این که
»  تو را باز کرد؟  چشمهای  کرد و چگونه با تو چه«: باز بدو گفتند26 ». ام  بینا شده ن و اآل کور بودم

خواهید بشنوید؟ آیا   باز می  چه نشنیدید؟ و برای.   شما گفتم  به ناآل «  داد که  را جواب ایشان27
ما .  ستیتو شاگرد او ه«: ، گفتند  داده  او را دشنام سپ28 » دارید شاگرد او بشوید؟ ز ارادهشما نی

 از  دانیم  را نمی خص ش اما این.  کرد  تکلم  خدا با موسی  که دانیم ما می29 . باشیم  میشاگرد موسی
  دانید از کجا است  شما نمی  که  است  عجب این«:   گفت ، بدیشان  داده  مرد جواب آن30 ». کجا است

 اگر  شنود؛ و لیکن  را نمی  گناهکاران  خدا دعای  که دانیم و می31 . مرا باز کرد چشمهای   آنکه حالو 
   که  است  نشده  شنیده  عالم از ابتدای32 .شنود او را بجا آرد، او را می   باشد و اراده  خداپرست کسی
   کار نتوانستی ، هیچ بودی از خدا ن  شخص اگر این33.  باشد  کور مادرزاد را باز کرده  چشمان کسی
  پس» ؟ یده  می آیا تو ما را تعلیم.  ای  متولد شده  با گناه  کلی تو به«:  گفتند  وی در جواب34 ».کرد

  . راندند او را بیرون
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   پسر خدا ایمان ا تو بهآی«:  ، گفت  را جسته اند، وی  کرده  او را بیرون  شنید که  چون عیسی35  
تو نیز او «:   بدو گفت عیسی37 »؟  آورم  او ایمان  تا به  کیست آقا ای«:  گفت  او در جواب36 »؟ داری

 او را  پس» . آوردم   خداوند ایمان ای«:  گفت38» .  است کند همان  می  با تو تکلم  و آنکه ای را دیده
،  ینا و بینایان ب ان تا کور  آمدم  داوری  بجهت  جهان  در این من«:   گفت  عیسی آنگاه39 . نمود پرستش

نیز کور آیا ما «:  را شنیدند گفتند  کالم  این  با او بودند، چون  که  از فریسیان بعضی40 ».کور شوند
 گویید بینا  می ن اآل داشتید و لکن  نمی بودید گناهی اگر کور می«:   گفت  بدیشان عیسی41 »؟ هستیم
  .ماند  شما می  گناه پس.  هستیم

  

   نشود، بلکه  گوسفند داخل آغل ه  از در ب  هر که گویم  شما می به   آمین آمین«10    

 .  است  گوسفندان  شود، شبان اخل از در د و اما آنکه2.   است ن دیگر باال رود، او دزد و راهز از راه
د وانخ  می  بنام  خود را نام شنوند و گوسفندان  آواز او را می گشاید و گوسفندان  او می  بجهت دربان3

خرامد و   می  ایشان  روی  برد، پیش  خود را بیرون  گوسفندان  که و وقتی4 .برد  می  را بیرون و ایشان
کنند،   نمی  را متابعت  غریب لیکن5 .شناسند  آواز او را می  زیرا کهروند،  او می  از عقب گوسفندان

  ».شناسند  را نمی  آواز غریبان گریزند زیرا که  از او می بلکه
. گوید  می  چیز بدیشان  چه  نفهمیدند که  آورد، اما ایشان  ایشان  برای  را عیسی  مثل و این6  

  جمیع8 .  هستم  در گوسفندان  من  که یمگو  شما می  به  آمین آمین«:   باز گفت  بدیشان  عیسی آنگاه7
  من9 . را نشنیدند  ایشان  سخن سفندان گو  هستند، لیکن  آمدند، دزد و راهزن  از من  پیش  که کسانی

دزد 10.  یابد د و علوفه خرام  و درون  یابد و بیرون  گردد، نجات  داخل  از من هر که!  در هستم
 را زیادتر   یابند و آن  حیات  تا ایشان  آمدم من.  کند  بدزدد و بکشد و هالک آید مگر آنکه نمی

  . کنند حاصل
  اما مزدوری12 .نهد  می  گوسفندان ود را در راه خ و جان نیک شبان.   نیکو هستم  شبان من«11  

 را  آید، گوسفندان  می  گرگ  بیند که باشند، چون  از آن او نمی  و گوسفندان  نیست  شبان که
  گریزد چونکه مزدور می13. سازد  می گیرد و پراکنده را می   گوسفندان کند و گرگ ، فرار می گذاشته
 و  شناسم  خود را می  و خاصان  نیکو هستم  شبان من14 .  نیست گوسفندان فکر   و به استمزدور 
د را در  خو  و جان شناسم  پدر را می شناسد و من  پدر مرا می چنانکه15 سند،شنا  مرا می  من خاصان
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باید آنها را نیز .  نیستند  آغل  از این  که  دیگر هست و مرا گوسفندان16 . نهم  می  گوسفندان راه
 پدر مرا   سبب و از این17 . خواهند شد شبان   و یک  گله  و آواز مرا خواهند شنید و یک یاورمب

  گیرد، بلکه  نمی  را از من  آن کسی18 .  را باز گیرم  تا آن نهم را می خود   جان  من دارد که  می دوست
 را از   حکم ینا.   را باز گیرم آن   دارم  و قدرت  را بنهم  آن  که  دارم قدرت.  نهم  را می  خود آن من

  ». پدر خود یافتم
دیو  «  گفتند که  از ایشان بسیاری20 . افتاد  اختالف  یهودیان ان، در می  کالم  این سبب باز به19  

  دیوانه   سخنان این «  گفتند که دیگران21 »دهید؟  می  بدو گوش  چه برای.   است دارد و دیوانه
  » را باز کند؟  کوران واند چشمت آیا دیو می.  نیست

   سلیمان ، در رواق ل در هیک و عیسی23.  بود ، عید تجدید شد و زمستان  در اورشلیم پس22  
  سیح؟ اگر تو م  ما را متردد داری تا کی«: ، بدو گفتند  دور او را گرفته  یهودیان پس24 .خرامید می

  اعمالی.  نیاوردید  و ایمان  شما گفتم  به من«:  داد ب جوا  بدیشان عیسی25 ». ما بگو ، آشکارا به هستی
آورید زیرا   نمی  شما ایمان لیکن26. دهد  می  شهادت  من ، آنها برای آورم  پدر خود بجا می  اسم  به که

 آنها را  شنوند و من  آواز مرا می  من گوسفندان27.   شما گفتم  به ، چنانکه نیستید  من از گوسفندان
   ابد هالک  و تا به دهم  می  جاودانی  آنها حیات  به و من28 .کنند  می  و مرا متابعت مشناس یم

 بزرگتر   داد از همه  من  به  که پدری29 .  نخواهد گرفت  من ها را از دست آن کس نخواهند شد و هیچ
  ».  هستیم  و پدر یک من30 . بگیرد  پدر من تواند از دست می ن  و کسی است

از «:  داد  جواب  بدیشان عیسی32 . برداشتند تا او را سنگسار کنند باز سنگها  یهودیان اهآنگ31  
 از آنها مرا سنگسار   یک  کدام سبب به.   شما نمودم  به  نیک  پدر خود بسیار کارهای جانب
  سبب  به ، بلکه کنیم ، تو را سنگسار نمی  نیک  عمل سبب به«:  گفتند  در جواب یهودیان33» کنید؟ می

  آیا در تورات«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی34 ». خوانی  و خود را خدا می  هستی کفر، زیرا تو انسان
   خدا بدیشان  کالم  را که  اگر آنانی پس35 هستید؟   شما خدایان  گفتم  من  که  است  نشده شما نوشته

،   کرده  پدر تقدیس  را که آیا کسی36 ردد، گ محو  کتاب  که  نیست  خواند و ممکن  شد، خدایان نازل
  اگر اعمال37 ؟  پسر خدا هستم  گفتم  که  سبب ، از آن گویی گویید کفر می  فرستاد، بدو می  جهان به

   ایمان  من  به ، هرگاه آورم  بجا می  چنانچه و لکن38 . میاورید  ایمان  من ، به آورم پدر خود را بجا نمی
  پس39 ». او در  و من  است  پدر در من  کنید که  آورید تا بدانید و یقین  ایمان مال اع آورید، به نمی

  .  رفت  بیرون  ایشان  خواستند او را بگیرند، اما از دستهای دیگر باره
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 . نمود  و در آنجا توقف داد، رفت  تعمید می  یحیی  اول  که ، جایی  اردن  طرف  آن و باز به40  
   شخص  این ره دربا  یحیی  هر چه  ننمود و لکن  معجزه  هیچ  یحیی ، گفتند که او آمده نزد  و بسیاری41

  . آوردند  او ایمان  در آنجا به  بسیاری پس42 .  است ، راست گفت
  

 مرتا   و خواهرش  ده مریم ه عنیا ک  بیت ، بیمار بود، از اهل  ایلعازر نام و شخصی11    

  خود خشکانید  موی  او را به  و پایهای  ساخت  عطر، تدهین داوند را به خ  که  است  آن و مریم2 .بود
 را  او  که  آن  آقا، اینک ای«: ، گفتند  نزد او فرستاده  خواهرانش پس3 . ایلعازر بیمار بود  برادرش که

   نیست  موت  تا به  مرض این«:   را شنید گفت  این  عیسی چون4 ».  است  مریض داری  می دوست
   و ایلعازر را محبت  مرتا و خواهرش و عیسی5 ». یابد  جالل  تا پسر خدا از آن خدا  جالل  برای بلکه
  .نمود می

   به و بعد از آن7 . نمود بود دو روز توقف   که ، در جایی  بیمار است  شنید که  چون پس6  
   یهودیان ن، اآل  معلم ای«: د او را گفتن نشاگردا8 ».  برویم  یهودیه باز به«:  گفت خود  شاگردان

آیا «:  داد  جواب عیسی9 »؟  بدانجا بروی خواهی یا باز میخواستند تو را سنگسار کنند؛ و آ می
 را   جهان  نور این  کهخورد زیرا  نمی  رود لغزش  در روز راه ؟ اگر کسی  نیست  روز دوازده ساعتهای

 را  این11 ».  نور در او نیست خورد زیرا که   لغزش رود  راه  در شب  اگر کسی و لیکن10 .بیند می
 تا او را بیدار  روم ا میام.   است  ما ایلعازر در خواب دوست«:  فرمود  ایشان  به  و بعد از آن گفت
   موت  درباره اما عیسی13 ». ، شفا خواهد یافت  است وابیده آقا اگر خ ای«:  او گفتند شاگردان12 ». کنم

  شان عالنیه بدی  عیسی آنگاه14. گوید  می  خواب  از آرامی  بردند که  گمان  و ایشان  گفت او سخن
 نزد   آرید ولکن  تا ایمان  در آنجا نبودم  که  شما خشنود هستم و برای15 .  است ایلعازر مرده«:  گفت

 تا با او  نیز برویمما «:   خود گفت  همشاگردان  باشد، به  تؤام  معنی  به  توما که پس16» . او برویم
  ». بمیریم
  یا نزدیک عن و بیت18 .باشد  در قبر می  چهار روز است  که  آمد، یافت  عیسی  چون پس17  
 بودند تا   آمده  از یهود نزد مرتا و مریم و بسیاری19 .  تیر پرتاب  پانزده  به ، قریب بود اورشلیم
.  کرد آید، او را استقبال  می  عیسی  مرتا شنید که نو چو20 . دهند  را تسلی ، ایشان رادرشان ب بجهت

، برادر  بودی جا می آقا اگر در این ای«:   گفت  عیسی  مرتا به پس21 . ماند  نشسته  در خانه  مریم کنلی
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 ». تو خواهد داد  را به ، خدا آن  کنی  از خدا طلب  هر چه  که دانم  نیز می ن اآل ولیکن22 .مرد  نمی من
 روز  ت در قیام  که دانم می«:   گفت  وی مرتا به24 ». برادر تو خواهد برخاست«:  گفت بدو  عیسی23

   ایمان  من  به هر که.   هستم  و حیات  قیامت من«:   بدو گفت عیسی25 ».  خواهد برخاست بازپسین
. رد ابد نخواهد م  تا به آورد،  ایمان  من  بود و به  زنده و هر که26 . گردد  باشد، زنده رد، اگر مردهآو

 در   خدا که پسر  مسیح  تویی  که  دارم  ایمان  آقا، من  ای بلی«:  او گفت27» ؟ کنی  را باور می آیا این
  ».  است  آینده جهان

  د آمدهاستا«:  ، گفت  خوانده  را در پنهانی  و خواهر خود مریم ، رفت  را گفت  این و چون28  
 هنوز  و عیسی30 .، نزد او آمد  برخاسته  را بشنید، بزودی  این او چون29 ».خواند  و تو را می است

 با او   در خانه  که و یهودیانی31 . کرد  مرتا او را مالقات بود که   در جایی  بود، بلکه  نشده وارد ده
 او  ، از عقبرود  می  بیرون  تعجیل ، به  برخاسته  مریم  دیدند که دادند، چون  می بودند و او را تسلی

 بود   عیسی  که  جایی  به  چون و مریم32 ». کند رود تا در آنجا گریه ر می سر قب به«: ، گفتند آمده
  ، برادر من بودی  آقا اگر در اینجا می ای«:   او افتاد و بدو گفت ، بر قدمهای رسید، او را دیده

، در   یافت  بودند گریان  با او آمده  که م را ه  دید و یهودیان  او را گریان  چون عیسی33» .مرد نمی
  ای«: و گفتند ا به» اید؟ او را کجا گذارده«:  و گفت34 .  گشت ، مضطرب  مکدر شده د بشدت خو روح

» ! داشت  می بنگرید چقدر او را دوست«:  گفتند  یهودیان آنگاه36 .  بگریست عیسی35 ». آقا بیا و ببین
   این  امر کند که  کور را باز کرد، نتوانست  چشمان  که  شخص آیا این«:  گفتند  از ایشان بعضی37

  »مرد نیز نمیرد؟
   بر سرش  بود، سنگی ری غا ، نزد قبر آمد و آن  در خود مکدر شده  باز بشدت  عیسی پس38  
،   شده  متعفن ن آقا اآل ای«:   بدو گفت اهر میتمرتا خو» . را بردارید سنگ«:   گفت عیسی39 . گذارده
  ، جالل وری بیا  اگر ایمان  تو نگفتم آیا به«:   وی گفت  به عیسی40» .  است  چهار روز گذشته زیرا که

   چشمان عیسی.  بود برداشتند  شده  گذاشته  میت  که  را از جایی  سنگ پس41 » دید؟ خدا را خواهی
  دانستم  می و من42 .  مرا شنیدی  سخن  که کنم کر می پدر، تو را ش ای«:  ، گفت خود را باال انداخته

 بیاورند   تا ایمان  حاضرند گفتم  که  گروه  خاطر این  بجهت  لکن؛ و شنوی  مرا می  سخن  همیشه که
  در حال44 ». بیا  ایلعازر، بیرون ای«: کرد آواز بلند ندا  ، به  را گفت  این چون43 ».  تو مرا فرستادی که
   بدیشان عیسی.  بود  پیچیده  دستمالی  او به  آمد و روی  بیرون  بسته  کفن  به  و پای  دست  مرده آن

  ».او را باز کنید و بگذارید برود«:  گفت
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 کرد دیدند، بدو   عیسی  آنچه  بودند، چون  آمده  با مریم   که  از یهودیان  بسیاری آنگاه45  
   کرده  عیسی  که  را از کارهایی  رفتند و ایشان  نزد فریسیان  از ایشان  بعضی ولیکن46 . آوردند ایمان

  . ساختند بود آگاه
   مرد، معجزات ن ای  زیرا که  کنیم چه«: ، گفتند  شورا نموده  و فریسیان  کهنه  رؤسای پس47  

، جا و   آمده  خواهند آورد و رومیان  او ایمان  به ، همه  واگذاریم اگر او را چنین48 نماید؟ بسیار می
  یشان بود، بد  کهنه  رئیس  سال  در آن  که ، قیافا نام  از ایشان یکی49 ». ند گرفت ما را خواه قوم
   قوم  در راه  شخص  یک  که  ما مفید است  بجهت کنید که و فکر نمی50 دانید  نمی شما هیچ«:  گفت
   کهنه  رئیس  سال  در آن  چون  بلکه  را از خود نگفت و این51 ». نگردند  هالک  طائفه  و تمامیبمیرد

 تا   تنها بلکه  طایفه  آن  در راه و نه52  بمیرد؛  طایفه  آن  در راه عیسی  بایست  می  کرد که بود، نبوت
 . او را بکشند روز شورا کردند که  و از همان53 . کند  جمع  متفرقند در یکی ا که خدا ر فرزندان

   موضعی  شد به  از آنجا روانه  بلکه رفت  نمی آشکارا راه یهود   در میان  عیسی  بعد از آن پس54
  . نمود  خود در آنجا توقف  و با شاگردان  داشت  نام  افرایم  که  شهری  به  بیابان نزدیک
 آمدند تا خود  لیم اورش  به  از فصح  قبل  از بلوکات  شد، بسیاری  یهود نزدیک  فصح و چون55  

   گمان چه«: گفتند  یکدیگر می ، به  ایستاده بودند و در هیکل  می  عیسی و در طلب56 را طاهر سازند
   اگر کسی  بودند که  کرده  حکم  و فریسیان  کهنه اما رؤسای57 »آید؟  عید نمی برید؟ آیا برای یم

 . دهد تا او را گرفتار سازند  اطالع  کجا است بداند که

  

 ایلعازر   که  عنْیا آمد، جایی  بیت  به ، عیسی  از عید فصح  روز قبل  شش پس12    

کرد و   می  حاضر کردند و مرتا خدمت  او در آنجا شام و برای2 . بود  برخیزانیده  را از مردگان مرده
  ، پایهای  از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته  رطلی  مریم آنگاه3 . با او بود  از مجلسیان ازر یکیایلع

 . عطر پر شد  از بوی خانه   خود خشکانید، چنانکه  او را از مویهای های کرد و پای  را تدهین عیسی
:   بود، گفت  وی  کننده  تسلیم  که ، پسر شمعون  اسخریوطی  یهودای  او یعنی  از شاگردان  یکی پس4
   گفت از آنرو  را نه و این6 » شود؟  فقرا داده  نشد تا به ته سیصد دینار فروخ  عطر به  این  چه برای«5

   انداخته  آن در  او و از آنچه  در حواله  دزد بود و خریطه  از آنرو که ، بلکه داشت  فقرا می  پروای که
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   را نگاه داشته  این  من  روز تکفین  بجهت او را واگذار زیرا که«:   گفت عیسی7 . داشت شد برمی می
  ».  با شما نیستم  وقت همه  باشند و اما من  با شما می  فقرا همیشه زیرا که8 . است

 و   عیسی  برای  آمدند، نه  در آنجا است  عیسی  دانستند که  کثیر از یهود چون  جمعی پس9  
کردند  شورا   کهنه  رؤسای آنگاه10.  بود ببینند  برخیزانیده  از مردگانش  تا ایلعازر را نیز که  بلکه بس
   ایمان  عیسی رفتند و به  او می سبب  از یهود به  بسیاری زیرا که11 . ایلعازر را نیز بکشند که
  .آوردند می

   به  عیسی  که بودند، شنیدند  عید آمده  برای  که  بسیاری  گروه  روز چون  آن فردای12  
هوشیعانا «: کردند  آمدند و ندا می  او بیرون  استقبال ، به  را گرفته  نخل های شاخه13 آید،  می اورشلیم
 سوار شد  آن، بر   یافته  االغی  کره و عیسی14 .آید ند می خداو  اسم  به  که  اسرائیل پادشاه باد  مبارک
 ».آید  می  االغی تو سوار بر کره   پادشاه ، اینک  مترس  دختر صهیون ای « که15   است  مکتوب چنانکه

  خاطر آوردند که  به ، آنگاه  یافت  جالل  عیسی  چون  چیزها را نفهمیدند، لکن  اوال این و شاگردانش16
   با او بودند شهادت  که و گروهی17 . بودند  با او کرده  و همچنان ت اس  او مکتوب  چیزها درباره این

   نیز آن  همین و بجهت18 .  است  برخیزانیده ا از مـردگان، او ر  ایلعازر را از قبـر خوانـده دادند که
   به  فریسیان پس19 . بود  را نموده  معجزه  آن  بودنـد که  شنیده کردند، زیرا  او را استقبال گروه

  »!اند  او رفته  از پی  عالم  تمام بریـد؟ اینک  نمی  نفـع  هیچ بینید که نمی«: یکدیگر گفتند
 نزد  ایشان21.  بودند  یونانی  بودند، بعضی ه آمد  عبادت  در عید بجهت  که  کسانی و از آن20  
 را   عیسی خواهیم  آقا، می ای«: ، گفتند  کرده  بود آمدند و سؤال  جلیل  صیدای از بیت   که فیلپس
 در  عیسی23 . گفتند  عیسی  به  و فیلپس ریاس و اند  گفت  اندریاس  آمد و به فیلپس22» . ببینیم
  گویم  شما می  به  آمین آمین24 . یابد  جالل  پسر انسان  که است   رسیده ساعتی«:   گفت  ایشان جواب

   که کسی25 . اگر بمیرد ثمر بسیار آورد لیکنافتد نمیرد، تنها ماند   می  در زمین  که  گندم اگر دانه
 دارد، تا   خود را دشمن  جان  جهان  در این  کند؛ و هر که  را هالک  دارد، آن  خود را دوست جان

   که  بکند و جایی  کند، مرا پیروی مرا خدمت  اگر کسی26.   خواهد داشت  را نگاه  آن  جاودانی حیات
 خواهد   او را حرمتد پدر کن  مرا خدمت  نیز خواهد بود؛ و هر که  من  آنجا خادم باشم  می من

  لکن.   رستگار کن  ساعت  پدر مرا از این ؟ ای  بگویم  و چه  است  مضطرب  من  جان ناآل27 . داشت
   از آسمان  صدایی ناگاه» !  بده  خود را جالل  پدر اسم ای28 . ام یده رس  ساعت  امر تا این ن همی بجهت

،   را شنیده  حاضر بودند این  که  گروهی پس29 ». داد  خواهم  و باز جالل  دادم جالل « در رسید که
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  این«:   گفت  در جواب عیسی30» ! کرد  با او تکلم ای فرشته«:  گفتند و دیگران» !رعد شد«: گفتند
   جهان ن ای  رئیس ن و اآل  است  جهان  این  داوری لالحا31 . شما  بجهت د، بلکه نیام  من ا از برایصد

» . کشید  خود خواهم سوی  را به ، همه  شوم  بلند کرده  اگر از زمین و من32 .شود  می  افکنده بیرون
  . بمیرد بایست  می  که  موت  قسم  از آن  کنایه  را گفت و این33

. ماند  می  ابد باقی  تا به  مسیح  که ایم  شنیده ما از تورات«:  دادند  او جواب  به  همه پس34  
  آنگاه35 »؟  پسر انسان  این  شود؟ کیست ه باید باال کشید  پسر انسان  که گویی  تو می  چگونه پس

 بروید تا  ، راه ماست نور با ش  که  مادامی پس.   نور با شماست  زمانی اندک«:   گفت  بدیشان عیسی
   که مادامی36 .رود  کجا می داند به رود نمی می   راه  در تاریکی  که  شما را فرو نگیرد؛ و کسی ظلمت

 خود را از  ، رفته  را بگفت  این  چون عیسی» . نور گردید  آورید تا پسران  نور ایمان  به نور با شماست
  .  ساخت  مخفی ایشان

تا 38.  نیاوردند  بود، بدو ایمان وده بسیار نم  معجزات  چنین  ایشان  روی  پیش و با اینکه37  
  ی خبر ما را باور کرد و بازو  که  خداوند کیست ای«:  رسد  اتمام  به  گفت  اشعیا نبی  که کالمی

 :  اشعیا نیز گفت  آورد، زیرا که  نتوانستند ایمان و از آنجهت39 » آشکار گردید؟  که خداوند به
   خود نبینند و به  چشمان  تا به  ساخت  را سخت  ایشان  را کور کرد و دلهای  ایشان چشمان«40

  او  جالل  که  وقتی  را اشعیا گفت  کالم این41 ».  را شفا دهم رنگردند تا ایشان خود نفهمند و ب دلهای
 آوردند، اما   نیز بدو ایمان ن از سردارا ، بسیاری  با وجود این لکن42 . کرد  او تکلم را دید و درباره

ر از  را بیشت  خلق  جالل زیرا که43 . شوند  بیرون  مبادا از کنیسه ه اقرار نکردند ک  فریسیان سبب به
  .داشتند  می  خدا دوست جالل

 مرا   آنکه  به  بلکه  من  به  آورد، نه  ایمان  من  به آنکه«:  ، گفت  ندا کرده  عیسی آنگاه44  
 در   نوری من46.   است  مرا دیده ا دید فرستنده مر  که و کسی45 .  است  آورده ، ایمان  است فرستاده
   مرا شنید و ایمان  کالم و اگر کسی47.  نماند  آورد در ظلمت  ایمان  من  به  تا هر که  آمدم جهان

   را نجات  تا جهان  بلکه کنم   را داوری  تا جهان ام  نیامده  زیرا که کنم  نمی  بر او داوری نیاورد، من
 کند،   در حق او داوری  که  هست  نکند، کسی  مرا قبول  مرا حقیر شمارد و کالم هر که48 . بخشم
،   از خود نگفتم  من زآنرو که49.  خواهد کرد  بر او داوری  در روز بازپسین  گفتم  که  کالمی همان
   که دانم و می50 .  کنم  چیز تکلم  چه  و به گویم ب  چه اد که د  فرمان  من  مرا فرستاد، به  که  پدری لکن
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  ، تکلم  است  گفته  من  پدر به  چنانکه گویم  می  من  آنچه پس.   است  جاودانی  او حیات فرمان
  ». کنم می
  

   تا از این  است  او رسیده  ساعت که   دانست  عیسی ، چون  از عید فصح و قبل13    

 آخر   را تا به یشاننمود، ا  می  محبت  جهان  در این  خود را که  پدر برود، خاصان  جانب  به جهان
   اسخریوطی  یهودا پسر شمعون  در دل  از آن  پیش خوردند و ابلیس  می  شام و چون2 . نمود محبت

   او داده ت دس  چیز را به  همه پدر  که دانست  می  با اینکه سیعی3  کند،  او را تسلیم  بود که هادهن
  کرد و  خود را بیرون  و جامه  برخاست از شام4رود،   خدا می  جانب  و به  و از نزد خدا آمده است

 و   شاگردان  پایهای  شستن  کرد به ، شروع  ریخته  در لگن  آب پس5 .  کمر بست ، به  گرفته دستمالی
   وی  رسید، او به  پطرس  شمعون ه ب  چون پس6.   بر کمر داشت  که  آنها با دستمالی خشکانیدن

 تو  ن اآل کنم  می  من آنچه«:   گفت ی و در جواب  عیسی7 »؟ شویی  مرا می  آقا تو پایهای ای«:  گفت
  عیسی» .  شست  مرا هرگز نخواهی پایهای«:   او گفت  به پطرس8 ». فهمید  بعد خواهی ، لکن دانی نمی

 آقا  ای«:   بدو گفت  پطرس شمعون9 ».  نیست  نصیبی  تو را با من یماگر تو را نشو«:  داد او را جواب
   محتاج  یافت  غسل  که کسی«:   بدو گفت عیسی10» . دستها و سر مرا نیز ، بلکه  مرا و بس  پایهای نه

  زیرا که11 ».  همه  نه  هستید لکن  شما پاکو.   است  او پاک  تمام  پایها، بلکه  شستن  مگر به نیست
  ». نیستید  شما پاک همگی«:   گفت  جهت  و از این دانست  خود را می کننده سلیمت

یا آ«:   گفت  و بدیشان ، باز بنشست  خود را گرفته ، رخت  را شست  ایشان  پایهای و چون12  
   چنین  کهگویید زیرا  می خوانید و خوب شما مرا استاد و آقا می13 ؟  شما کردم  به فهمیدید آنچه

   که  است ، بر شما نیز واجب  شما را شستم ، پایهای  هستم  آقا و معلم  که  اگر من پس14 . تمهس
 .، شما نیز بکنید  با شما کردم ن م  تا چنانکه  دادم ای  شما نمونه زیرا به15 . یکدیگر را بشویید پایهای

 . خود  از فرستنده  رسول نه و  ت خود نیس  بزرگتر از آقای  غالم گویم  شما می  به  آمین آمین16
؛  گویم  شما نمی  جمیع درباره18.  آرید  عمل  را به  شما اگر آن  را دانستید، خوشابحال  این هرگاه17
  خورد، پاشنه  می  نان  با من آنکه" شود   تمام  تا کتاب ، لیکن شناسم  می ام  برگزیده  را که  آنانی من

 شود باور   واقع  که  تا زمانی گویم  شما می  به  از وقوع  قبل ناآل19 ".  است  بلند کرده خود را بر من
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، مرا  فرستم  می  را که  کند کسی  قبول  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین20.   هستم  من کنید که
  ». باشد  کرده  مرا قبول فرستنده کند،   مرا قبول ؛ و آنکه  کرده قبول

   به  آمین آمین«:  ، گفت  داده  و شهادت  گشت  مضطرب ، در روح ت را گف  این  عیسی چون21  
کردند و   می  یکدیگر نگاه  به  شاگردان پس22» . خواهد کرد  از شما مرا تسلیم  یکی  که گویم شما می
  کیه ت  عیسی  سینه  به  او بود که  از شاگردان و یکی23 .گوید  می  که  را درباره  این هبودند ک  می حیران

 را   این  که بپرسد درباره   کرد که  بدو اشاره  پطرس شمعون24 نمود؛  می  او را محبت زد و عیسی می
:  داد  جواب عیسی26 »؟  است خداوندا کدام«:  بدو گفت،   افتاده  عیسی  او در آغوش پس25 . گفت

   اسخریوطی ودای یه ، به رو برده را ف  لقمه پس» . دهم ، بدو می  را فرو برده  لقمه  من  که  است آن«
  آنچه«،   را گفت  وی  عیسی آنگاه.   گشت  در او داخل ، شیطان بعد از لقمه27 . داد پسر شمعون

 .  بدو گفت  چه  برای  نفهمید که  از مجلسیان  را احدی  سخن اما این28 ».  بکن  زودی ، به کنی می
 عید   را فرمود تا مایحتاج  وی  نزد یهودا بود، عیسی یطه خر  چون  بردند که  گمان  بعضی زیرا که29

  . فقرا بدهد  به  چیزی را بخرد یا آنکه
   عیسی  رفت  بیرون چون31 . بود  و شب  رفت  بیرون در ساعت،   را گرفته  او لقمه پس30  
،   یافت جاللو اگر خدا در او 32 . یافت   و خدا در او جالل  یافت  جالل  پسر انسان ناآل«:  گفت

،   فرزندان ای33 . خواهد داد  او را جالل  زودی ه خواهد داد و ب  خدا او را در خود جالل هرآینه
   که  جایی  یهود گفتم  به  که  خواهید کرد؛ و همچنان  و مرا طلب  دیگر با شما هستم  زمانی اندک
 یکدیگر را   که دهم  می  تازه  شما حکمی به34 . گویم  شما می  نیز به نتوانید آمد، اآل  شما نمی روم می

   همین به35 . نمایید شما نیز یکدیگر را محبت تا   نمودم  شما را محبت  من  نمایید، چنانکه محبت
   پطرس شمعون36 ». باشید  یکدیگر را داشته  محبت هستید اگر  شاگرد من  خواهند فهمید که همه
   از عقب توانی  نمی ن، اآل روم  می  که جایی«:  داد  جواب عیسی» ؟ روی  آقا کجا می ای«:   گفت  وی به
  ن اآل  چه  آقا برای ای«:   بدو گفت پطرس37» . آمد  خواهی  من  در آخر از عقب  و لکن  بیایی من

  نآیا جا«:  داد  او جواب  به عیسی38 ». نهاد  تو خواهم  خود را در راه ؟ جان  تو بیایم  از عقب نتوانم
  ، خروس  باشی  مرا انکار نکرده  مرتبه  تا سه گویم  تو می  به  آمین ؟ آمین نهی  می  من خود را در راه

  . نخواهد زد بانگ
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در 2.  آورید  نیز ایمان  من ورید به آ  خدا ایمان به!  نشود  شما مضطرب دل«14    

و اگر 3 ،  حاضر کنم  شما مکانی  تا برای روم می.  گفتم  شما می  واال به  بسیار است  منزل  پدر من خانه
  که   برد تا جایی  با خود خواهم  و شما را برداشته آیم ، بازمی  حاضر کنم  شما مکانی  و از برای بروم
:  توما بدو گفت5 ».دانید ی را م دانید و راه  می روم  می  من  که و جایی4 . شما نیز باشید باشم  می من

 و   راه من«:   بدو گفت عیسی6 »؟ دانست   را توانیم  راه  چگونه پس.  روی  کجا می نیمدا  آقا نمی ای«
شناختید، پدر مرا  اگر مرا می7 .آید  نمی  من وسیله  نزد پدر جز به کس هیچ.   هستم  و حیات راستی
 آقا پدر  ای«:  گفت   وی  به فیلپس8 ».اید شناسید و او را دیده ی او را م شناختید و بعد از این نیز می
،  ام  با شما بوده  مدت  در این  فیلیپس ای«:   بدو گفت عیسی9 ».  است  ما را کافی  که  ده شان ما ن را به

 ما  به پدر را  گویی  تو می  چگونه پس.   است  مرا دید، پدر را دیده  که ؟ کسی ای آیا مرا نشناخته
 شما   به  من  که ؟ سخنهایی  است  و پدر در من در پدر هستم   من  که کنی آیا باور نمی10 ؟  ده نشان
مرا 11 .کند  را می  اعمال ، او این است   ساکن  در من  که  پدری ، لکن گویم  از خود نمی گویم می

.  کنید  تصدیق  اعمال  آن سبب ه، واال مرا ب  است  و پدر در من  در پدر هستم  من  کنید که تصدیق
 او نیز خواهد  کنم  می  من  را که  آرد، کارهایی  ایمان  من  به  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین12

  . روم  نزد پدر می  من کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که
.  یابد  آورد تا پدر در پسر جالل  کنید بجا خواهم  سؤال  من  اسم  به  را که و هر چیزی«13  

  . آورد  را بجا خواهم  آن نید من ک  طلب  من  اسم  به اگر چیزی14
   و تسلی کنم  می  از پدر سؤال و من16 . دارید  مرا نگاه  دارید، احکام اگر مرا دوست«15  
   جهان  که  راستی  روح یعنی17  باشما بماند، واهد کرد تا همیشه شما عطا خ  دیگر به ای دهنده
 با  شناسید، زیرا که شناسد و اما شما او را می نمی بیند و  او را نمی ه کند زیرا ک تواند او را قبول نمی

  .ماند و در شما خواهد بود شما می
بیند و   دیگر مرا نمی  جهان  زمانی بعد از اندک19.  آیم  نزد شما می گذارم  نمی شما را یتیم«18  

 روز شما  و در آن20.   خواهید زیست ، شما هم ام نده ز  من  که  جهت بینید و از این اما شما مرا می
 مرا دارد و آنها   احکام هر که21 . در شما  و من  و شما در من ستم در پدر ه  من  که خواهید دانست

   او را محبت نماید، پدر من  می  مرا محبت نماید؛ و آنکه  می  مرا محبت  که  است  کند، آن را حفظ
   آن یهودا، نه22 ».  ساخت  او ظاهر خواهم د را به نمود و خو  خواهم  او را محبت خواهد نمود و من
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  عیسی23» ؟  بر جهان  و نه  ما بنمایی  خود را به خواهی  می  آقا چگونه ای«:   گفت  وی ، به اسخریوطی
   او را محبت  و پدرم  خواهد داشت  مرا نگاه  نماید، کالم  مرا محبت اگر کسی«:   او گفت در جواب

   ننماید، کالم  مرا محبت و آنکه24 .  گرفت  خواهیم  مسکن وی، نزد   او آمده سوی  نمود و بهخواهد
  این25 . مرا فرستاد  که  است  از پدری  بلکه  نیست شنوید از من  می  که کند؛ و کالمی  نمی مرا حفظ
 پدر او را   که القدس  روح نی یع  دهنده  تسلی لیکن26 .  با شما بودم  که  وقتی ا گفتم شم  را به سخنان

 یاد شما   به ا گفتم شم  به  خواهد داد و آنچه  شما تعلیم  چیز را به فرستد، او همه  می  من  اسم به
   جهان  چنانکه نه.  دهم  شما می  خود را به ، سالمتی گذارم  شما می  برای سالمتی27 .خواهد آورد

   شما گفتم  به  من اید که شنیده28.  نباشد  و هراسان مضطرب شما  دل.  دهم  شما می  به دهد، من می
،  روم  نزد پدر می  گفتم گشتید که  می نمودید، خوشحال  می اگر مرا محبت.  آیم  و نزد شما می روم می
   گردد ایمان  واقع  که ی تا وقت  شما گفتم  به  از وقوع  قبل نو اآل29 .  است  پدر بزرگتر از من یرا کهز

   چیزی آید و در من  می ن جها  این  رئیس ، زیرا که  گفت  بسیار با شما نخواهم بعد از این30 .آورید
 کرد همانطور   حکم  من  پدر به ، چنانکه نمایم  می  پدر را محبت  بداند که  تا جهان لیکن31 .ندارد
  . برخیزید از اینجا برویم.  کنم می
  

   میوه  که  در من ای هر شاخه2 .  است  باغبان پدر من و   هستم  حقیقی  تاک من«15    

 شما  الحال3.  آورد کند تا بیشتر میوه  می ک را پا  آرد آن  میوه سازد و هر چه  را دور می نیاورد، آن
 از   شاخه همچنانکه.  در شما  بمانید و من در من4 . هستید ک پا ام  شما گفته  به  که  کالمی سبب به

   هستم  تاک من5.  نمانید  شما نیز اگر در من ین نماند، همچن  آورد اگر در تاک اند میوهتو خود نمی
   هیچ  جدا از من آورد زیرا که  بسیار می  در او، میوه ماند و من  می  در من آنکه. ها و شما شاخه

خشکد و آنها را  یشود و م  می  انداخته  بیرون  شاخه  نماند، مثل  در من اگر کسی6 .نید کردتوا نمی
 در شما بماند،   من  بمانید و کالم اگر در من7 .شود  می اندازند و سوخته  می تش، در آ  کرده جمع
سیار  ب  میوه  اینکه شود به  آشکارا می  پدر من جالل8 . شما خواهد شد  برای  بطلبید که خواهید آنچه

؛ در   نمودم ت نیز شما را محب  نمود، من بت پدر مرا مح  که همچنان9 . بشوید بیاورید و شاگرد من
 پدر   احکام  من  خواهید ماند، چنانکه  من  دارید، در محبت  مرا نگاه اگر احکام10 . بمانید  من محبت

 در شما باشد و   من  تا خوشی  شما گفتم  را به این11 . نمما  او می  و در محبت ام  داشته خود را نگاه
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 شما را   که مچنان نمایید، ه  یکدیگر را محبت  که  من  حکم  است این«12. د گرد  شما کامل شادی
 . خود بدهد  دوستان  خود را بجهت  جان  ندارد که  محبت بزرگتر از این کسی13 .  نمودم محبت

  خوانم  نمی دیگر شما را بنده15.  بجا آرید کنم  می  شما حکم  به  هستید اگر آنچه  من شما دوست14
  از پدر  هرچه  زیرا که ام  خوانده  شما را دوست داند؛ لکن کند نمی  می  آقایش  آنچه  بنده ا کهزیر

   و شما را مقرر کردم  شما را برگزیدم  من شما مرا برنگزیدید، بلکه16 .  کردم  شما بیان  به ام شنیده
 شما عطا   کنید به  طلب  من  اسم  از پدر به  شما بماند تا هر چه  آورید و میوه تا شما بروید و میوه

  .کند
 شما را  اگر جهان18 . نمایید  تا یکدیگر را محبت کنم  می  چیزها شما را حکم  این به«17  
  بودید، جهان  می اگر از جهان19 . است   داشته  پیشتر از شما مرا دشمن  دارد، بدانید که دشمن
،  ام  برگزیده  شما را از جهان  من  نیستید بلکه  جهان از  چونکه لکن.  داشت  می  خود را دوست خاصان
 بزرگتر  غالم:   شما گفتم  به  را که خاطر آرید کالمی به20. کند  می  با شما دشمنی  جهان  سبب از این

   مرا نگاه  خواهند داد؛ اگر کالم  دادند، شما را نیز زحمت اگر مرا زحمت.   خود نیست از آقای
 شما   کارها را به  این  جمیع  من  اسم  بجهت لکن21.   خواهند داشت  نگاه ما را هم ش داشتند، کالم

  ، گناه  نکرده  تکلم  ایشان  و به  بودم اگر نیامده22 .شناسند  مرا نمی  فرستنده را کهخواهند کرد زی
   دشمن پدر مرا نیز دارد  مرا دشمن هر که23.  خود ندارند  گناه  برای  عذری ن´داشتند؛ و اما اال نمی
   بود، گناه  هرگز نکرده  کسی  غیر از من  که  بودم  نکرده  کارهایی و اگر در میان ایشان24 .دارد
   که  شود کالمی  تا تمام بلکه25 . نیز داشتند مرا و پدر مرا  دیدند و دشمن  اکنون ولیکن. داشتند نمی

 او   که دهنده  تسلی  چون لیکن26 ". داشتند  دشمن سبب مرا بی"  ه ک  است  مکتوب  ایشان در شریعت
  دد، او بر منگر  از پدر صادر می  که  راستی  روح  آید، یعنی فرستم  پدر نزد شما می را از جانب

  .اید  بوده  از ابتدا با من  خواهید داد زیرا که و شما نیز شهادت27 . خواهد داد شهادت
  

 خواهند   بیرون شما را از کنایس2 . نخورید غزش تا ل  شما گفتم  به را این«16    

  و این3 .کند  می  خدا را خدمت  برد که ن شما را بکشد، گما  هر که آید که  می  ساعتی نمود؛ بلکه
   شما گفتم  را به  این لیکن4 . مرا اند و نه  پدر را شناخته ه ن  آنکه کارها را با شما خواهند کرد، بجهت
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  ، زیرا که  شما نگفتم  به  را از اول و این.   شما گفتم  به  من خاطر آورید که  آید به ت ساع  که تا وقتی
  . با شما بودم

.  روی  کجا می پرسد به  نمی  من از شما از  و کسی روم  خود می  نزد فرستنده ناما اآل«5  
   که گویم  می  شما راست  به و من7 .  است  پر شده  شما از غم ، دل  شما گفتم  را به  این  چون ولیکن6

 او را   بروماما اگر.  نزد شما نخواهد آمد دهنده  تسلی ، زیرا اگر نروم  شما مفید است  برای  من رفتن
اما بر 9 . خواهد نمود  ملزم  و داوری التعد  و  را بر گناه  او آید، جهان و چون8 . فرستم نزد شما می

 و  روم می نزد پدر خود   که  سبب ، از آن و اما بر عدالت10 .آورند می ن  ایمان  من  به ا که، زیر گناه
  .  است  شده م حک  جهان  این  بر رئیس ، از آنرو که و اما بر داوری11 .دیگر مرا نخواهید دید

 . آنها را ندارید  تحمل  طاقت ن اآل ، لکن  شما بگویم  به  دیگر نیز دارم و بسیار چیزهای«12  
 از   خواهد کرد زیرا که  هدایت  راستی  جمیع  آید، شما را به  روح راستی  او یعنی چون  و لیکن13

 شما خبر   به  آینده و از امور  خواهد گفت  سخن  است  شنیده  آنچه  به کند بلکه  نمی خود تکلم
 شما خبر   و به  خواهد گرفت  است  آن من  از آنچه  خواهد داد زیرا که او مرا جالل14 .خواهد داد
   آن من  از آنچه  که  گفتم  جهت از این.   است ، از آن من  از آن پدر است هر چه15. خواهد داد

 باز مرا   مرا نخواهید دید و بعد از اندکی بعد از اندکی16 . شما خبر خواهد داد گیرد و به ، می است
  ». روم  نزد پدر می  دید زیرا کهخواهید
  گوید که  ما می  به  اینکه  چیز است چه«:  یکدیگر گفتند  به گردانش از شا  بعضی آنگاه17  
  پس18» ؟ روم پدر می نزد   باز مرا خواهید دید و زیرا که  مرا نخواهید دید و بعد از اندکی اندکی
   که  دانست  چون عیسی19 ».گوید  می  چه دانیم گوید؟ نمی  می  که  اندکی  این  چیز است چه«: گفتند
   اندکی  گفتم کنید که  می  سؤال  خود از این آیا در میان«:   گفت  کنند، بدیشان خواهند از او سؤال می

   که گویم  شما می  به  آمین آمین20 باز مرا خواهید دید؟   بعد از اندکی دیگر مرا نخواهید دید پس
   شما به  حزن شوید لکن  می شما محزون.  خواهد نمود  شادی  خواهید کرد و جهان  و زاری شما گریه

و .   است  او رسیده  ساعت شود، زیرا که  می  محزون  زاییدن  در حین زن21 . خواهد شد  مبدل خوشی
   در جهان  انسانی ه از اینک  خوشی سبب آورد به  را دیگر یاد نمی  زحمت  را زایید، آن  طفل  چون لیکن

 شما   دید و دل  باز شما را خواهم باشید، لکن  می زون مح ن´ اال  شما همچنین پس22 . تولد یافت
   از من  روز چیزی و در آن23 .  را از شما نخواهد گرفت  خوشی  آن کس  و هیچ  خواهد گشت خوش
   کنید، به ب طل  من  اسم  از پدر به  هر آنچه  که گویم  شما می  به  آمین آمین.  نخواهید کرد سؤال
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ا بیابید و خوشی شما  نکردید، بطلبید ت  طلب  چیزی  من  اسم  به تا کنون24 .شما عطا خواهد کرد
 شما   مثلها به  دیگر به آید که  می  ساعتی ، لکن  شما گفتم  مثلها به  چیزها را به این25 . گردد کامل
  . داد  شما آشکارا خبر خواهم  از پدر به  بلکه زنم  نمی حرف

 شما از پدر  بجهت   من  که گویم  شما نمی  خواهید کرد و به لب ط  من  اسم  روز به در آن«26  
   داشتید و ایمان  شما مرا دوست دارد، چونکه  می زیرا خود پدر شما را دوست27 ، کنم  می سؤال

، و باز   وارد شدم  و در جهان  آمدم از نزد پدر بیرون28 .  آمدم  از نزد خدا بیرون  من هآوردید ک
 و  گویی می   عالنیه سخن  اکنون هان«:  بدو گفتند شاگردانش29 ». روم ، نزد پدر می ده را گذار جهان
.  از تو بپرسد  کسی  که  نیست  و الزم دانی  چیز را می  همه  که  دانستیم ناآل30 . گویی  نمی  مثل هیچ
 باور  نآیا اآل«:  داد  جواب  ایشان  به عیسی31» .  آمدی  از خدا بیرون  که کنیم  باور می  جهت بدین
 نزد   به  خواهید شد  هریکی  متفرق  که  است  آمده ن اآل آید بلکه  می  ساعتی اینک32 کنید؟ می

   چیزها به بدین33 .  است  پدر با من  زیرا که یستم تنها ن لیکن.  خود و مرا تنها خواهید گذارد خاصان
  و لکن.  خواهد شد  شما زحمت  برای در جهان. د باشی  داشته  سالمتی  تا در من  کردم شما تکلم
  ». ام  شده  غالب  بر جهان  من  دارید زیرا که خاطر جمع

  

:  ، گفت  بلند کرده  آسمان  طرف  خود را به ، چشمان  را گفت  این  چون عیسی17    

   که همچنان2 . دهد  نیز تو را جالل  تا پسرت  بده پسر خود را جالل.   است  رسیده  پدر ساعت ای«
  و حیات3 . بخشد  جاودانی  آنها حیات  به ای  بدو داده  تا هر چه ای  داده  قدرت او را بر هر بشری

 بر  من4 . بشناسند  فرستادی  را که  مسیح  و عیسی  واحد حقیقی  تو را خدای  که  است  این جاودانی
   تو ای نو اآل5 .  رسانیدم  کمال ، به  تا بکنم پردی س  من  به  را که  و کاری  دادم  تو را جالل  زمین روی

  .  نزد تو داشتم  جهان  از آفرینش  قبل  که  جاللی  همان ، به  ده پدر مرا نزد خود جالل
از آن تو بودند و .   ظاهر ساختم  عطا کردی  من  به  از جهان  که  مردمانی  آن  تو را به اسم«6  
 از نزد تو  ای  داده  من  به  دانستند آنچه نو اآل7 . داشتند  تو را نگاه کالم و  دی دا  من  را به ایشان
   یقین  کردند و از روی  قبول  و ایشان  سپردم ، بدیشان  سپردی  من  به  را که زیرا کالمی8. باشد می

  اینها سؤال   بجهت من9 .  تو مرا فرستادی  آوردند که ان و ایم  آمدم  از نزد تو بیرون دانستند که
 از آن تو  ، زیرا که یا  داده  من  به  که  کسانی  از برای ، بلکه کنم  نمی  سؤال  جهان  و برای کنم می
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 و در  است   از آن من  از آن تو است  و آنچه  از آن تو است  است  از آن من و آنچه10 .باشند می
  ای.  آیم  نزد تو می  هستند و من ما اینها در جهان ا  نیستم  در جهان بعد از این11 . ام  یافته آنها جالل

 .  ما هستیم شند چنانکه با  دار تا یکی  خود نگاه  اسم ، به ای  داده  من  به  اینها را که پدر قدوس
   من  به  را که ، و هر کس  داشتم  تو نگاه  اسم  را به  ایشان ، من  بودم  در جهان  با ایشان  که مادامی12

و اما 13.  شود  تمام  تا کتاب  نشد، مگر پسر هالکت  هالک  از ایشان  یکی  که  نمودم  حفظ ای داده
  من14.  باشند  داشته  مرا در خود کامل  تا خوشی گویم  می  را در جهان و این.  آیم  نزد تو می ناآل

   که  نیستند، همچنان جهان از   زیرا که  داشت  را دشمن  ایشان  و جهان  دادم  ایشان  تو را به کالم
 را از شریر   تا ایشان ، بلکه  ببری  را از جهان  ایشان  که کنم  نمی خواهش15.   نیستم  نیز از جهان من
 خود   راستی  را به ایشان17 . باشم  نمی  از جهان  من چنانکه نیستند   از جهان ایشان16 . اری د نگاه
   را در جهان یز ایشان ن ، من  فرستادی  مرا در جهان  که همچنان18 .  است  تو راستی کالم.  نما دیستق

   کرده ، تقدیس  نیز در راستی  تا ایشان کنم  می  خود را تقدیس  من  ایشان و بجهت19 . فرستادم
  .شوند

  من   به ان ایش  کالم وسیله  به  آنها نیز که  برای ، بلکه کنم  می  سؤال  اینها فقط  برای و نه«20  
   در تو، تا ایشان  و من  هستی  پدر، در من  تو ای  گردند چنانکه  یک تا همه21 . خواهند آورد ایمان

   به  دادی  من  به  را که  جاللی و من22.   تو مرا فرستادی  آرد که  ایمان  باشند تا جهان نیز در ما یک
   کامل ، تا در یکی  و تو در من در ایشان  من23 .  هستیم  ما یک  باشند چنانکه ک تا ی  دادم ایشان

 .  نمودی  مرا محبت  چنانکه  نمودی  را محبت  و ایشان  تو مرا فرستادی  بداند که گردند و تا جهان
   مرا که  تا جالل باشم  می  من  که  باشند در جایی  با من ای  داده  من  به  که  آنانی خواهم  پدر می ای24
 تو را  ، جهان  پدر عادل ای25 .  نمودی  محبت  جهان  از بنای ش مرا پی بینند، زیرا که ب ای  داده  من به

   ایشان  تو را به و اسم26.   تو مرا فرستادی اند که ؛ و اینها شناخته  تو را شناختم ، اما من نشناخت
   نیز در ایشان باشد و من   در ایشان ای  نموده  من  به  که  محبتی  شناسانید تا آن  و خواهم شناسانیدم

  ». باشم
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 و  رفت  رون قد  وادی  طرف  آن  خود به ، با شاگردان  را گفت  این  عیسی چون18    

   بود، آن  وی  کننده  تسلیم و یهودا که2 . در آمد  آن  خود به با شاگردان   بود که در آنجا باغی
 یهودا  پس3. نمود  می  خود بارها انجمن دان در آنجا با شاگر  عیسی ، چونکه دانست  را می موضع

 آنجا   به و مشعلها و اسلحه، با چراغها   برداشته  و فریسیان  کهنه  از نزد رؤسای  و خادمان لشکریان
  ایشان  ، به  آمده  شود، بیرون  بر او واقع بایست  می  بود از آنچه  آگاه  با اینکه  عیسی آنگاه4 .آمد
  من«:   گفت  بدیشان عیسی» ! را  ناصری عیسی«:  دادند  او جواب به5 »طلبید؟  را می که«:  گفت
  من«:   گفت  بدیشان  چون پس6 . بود ستاده ای  او بود نیز با ایشان  کننده  تسلیم و یهودا که» ! هستم
  عیسی«: تندگف» طلبید؟  را می که«:  کرد  سؤال او باز از ایشان7 . افتادند ، بر زمین برگشته» ، مهست

رید خواهید، اینها را بگذا  اگر مرا می پس!   هستم  من  شما گفتم به«:  داد  جواب عیسی8 »! را ناصری
   را گم  یکی ای اده د  من  به  که از آنانی «  گردد که  بود تمام  گفته  که  سخنی تا آن9 »!بروند
   ملوک  که  کهنه  رئیس  غالم ، به  کشیده  داشت  را که  شمشیری  پطرس  شمعون آنگاه10 ». ام نکرده
آیا !   کن شمشیر خود را غالف«:   گفت  پطرس  به عیسی11 .را برید   راستش ، گوش  زده  داشت نام

  »؟  ننوشم  است  داده  من  پدر به  را که جامی
 او را نزد   اولو13 .، او را بستند  را گرفته ، عیسی و خادمان یهود  و سرتیبان  سربازان آنگاه12  

   یهود اشاره  به  بود که و قیافا همان14 . بود، آوردند  کهنه  رئیس  سال  در همان  قیافا که حنا، پدر زن
 دیگر از   و شاگردی  پطرس اما شمعون15 ». بمیرد  قوم  در راه  شخص  یک بهتر است «  بود که کرده
   خانه  داخل سی بود، با عی  معروف  کهنه ئیس شاگرد نزد ر  آن  شدند، و چون  روانه  عیسی عقب
   کهنه  رئیس  آشنای  شاگرد دیگر که  آن پس.  بود  بیرون در ایستاده اما پطرس16 . شد  کهنه رئیس

   دربان  که  کنیزی  آن آنگاه17 . برد  اندرون  را به کرد و پطرس گفتگو  ، با دربان  آمده بود، بیرون
 و  و غالمان18 »! نیستم«:  گفت» ؟  نیستی  شخص  این آیا تو نیز از شاگردان«:   گفت  پطرس بود، به
 نیز با   هوا سرد بود؛ و پطرس کردند چونکه  می  بودند و خود را گرم ، ایستاده  افروخته  آتش خدام
  .کرد  می  خود را گرم ایشان

 داد   او جواب  به عیسی20 .د او پرسی  تعلیم و  شاگردان  درباره  از عیسی  کهنه  رئیس پس19  
   یهودیان  همه  که ، جایی  و در هیکل  در کنیسه  هر وقت من.  ام  گفته  آشکارا سخن  جهان  به من « که

؟ از  کنی  می  سؤال چرا از من21 ! ام  نگفته  و در خفا چیزی دادم  می شدند، تعلیم  می  جمع پیوسته
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و 22 »!  گفتم  من دانند آنچه  می شان ای اینک!   گفتم  چیز بدیشان  چه  که اند بپرس  شنیده  که کسانی
  آیا به«:  ، گفت  زده  بر عیسی  بود، طپانچه  در آنجا ایستاده  که  از خادمان ، یکی  را گفت  این چون
و ؛   ده  شهادت  بدی ، به اگر بد گفتم«:  داد  بدو جواب عیسی23 »؟ دهی  می  جواب  چنین  کهنه یسرئ
  . فرستاد  کهنه  نزد قیافا رئیس ، به  حنا او را بسته پس24 »؟ زنی  مرا می  چه ، برای ر خوباگ

  آیا تو نیز از شاگردان«:  بدو گفتند بعضی. کرد  می ، خود را گرم  ایستاده  پطرس و شمعون25  
   آن  از خویشان  که نه که  رئیس  از غالمان  یکی پس26 »! نیستم«:  ، گفت او انکار کرده» ؟ او نیستی

 باز  پطرس27 »؟  ندیدم و در باغ تو را با ا مگر من«:   بود، گفت  را بریده  گوشش  پطرس  بود که کس
  . زد  بانگ  خروس  در حال انکار کرد که

   دیوانخانه  داخل  بود و ایشان  آوردند و صبح  دیوانخانه  را از نزد قیافا به بعد عیسی28  
،   آمده  بیرون  نزد ایشان  به  پیالطس پس29.  را بخورند  تا فصح  بشوند بلکه نجسنشدند مبادا 

   تو تسلیم بود، به اگر او بدکار نمی«:  او گفتند در جواب30 » دارید؟  شخص  بر این  دعوی چه«:  گفت
» . نمایید حکم خود بر او   شریعت شما او را بگیرید و موافق«:   گفت  بدیشان پیالطس31 ». کردیم نمی

   گردد که  تمام  عیسی تا قول32 ».  را بکشیم  کسی  که جایز نیستبر ما «:  گفتند  وی  به یهودیان
  . باید بمیرد  که  موت  قسم  آن  به  بود، اشاره گفته

 یهود  آیا تو پادشاه«:   او گفت ، به  را طلبیده  شد و عیسی  دیوانخانه  باز داخل  پیالطس پس33  
 تو   به  من  درباره  یا دیگران گویی  را از خود می آیا تو این«:  داد  او جواب  به عیسی34 »؟ تیهس

   تسلیم ن م  تو را به  کهنه  تو و رؤسای ؟ امت  یهود هستم مگر من«:  داد  جواب پیالطس35 »گفتند؟
   من اگر پادشاهی.   نیست ان جه  از این  من پادشاهی «  داد که  جواب عیسی36 »؟ ای  کرده چه. کردند
 از   من شاهی پاد  اکنون لیکن.   نشوم  یهود تسلیم کردند تا به  می  جنگ  من بود، خدام  می  جهان از این
  گویی تو می«:  داد  جواب  عیسی»؟  هستی مگر تو پادشاه«:   گفت او  به پیالطس37 ».  نیست  جهان این
   راستی  تا به  آمدم  در جهان  این  و بجهت  متولد شدم  من جهت  از این.   هستم  پادشاه  من که

  راستی«:   او گفت  به پیالطس38» .شنود  مرا می  سخن  است  از راستی ، و هر که  دهم شهادت
   در این من«:   گفت  ایشان ، به  شده  بیرون  نزد یهودیان ، باز به  را بگفت  این و چون» ؟ چیست
.   نفر آزاد کنم  شما یک  بجهت  در عید فصح  که  است  شما این و قانون39.   نیافتم ی عیب  هیچ شخص
او را «: ، گفتند  فریاد برآورده باز همه40» ؟  یهود را آزاد کنم ما پادشاه ش خواهید بجهت  آیا می پس
  .و برابا دزد بود» . برابا را  بلکه نـی
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 بر   از خار بافته  تاجی و لشکریان2 . زد نه، تازیا  را گرفته  عیسی  پیالطس پس19    

 بدو  و طپانچه» ! یهود  پادشاه  ای سالم«: گفتند و می3 بدو پوشانیدند  ی ارغوان  گذاردند و جامه سرش
  تا بدانید  آوردم  او را نزد شما بیرون اینک«:   گفت  ایشان ، به  آمده  بیرون باز پیالطس4 .زدند می
  پیالطس.  آمد  بیرون  ارغوانی  از خار و لباس  با تاجی  عیسی آنگاه5 ».  نیافتم ی عیب  در او هیچ که
: ، گفتند  او را دیدند، فریاد برآورده  و خدام  کهنه  رؤسای و چون6 ».  انسان  آن اینک«:   گفت یشانبد
  ا کهزید زیر سا ، مصلوبش شما او را گرفته«:   گفت  بدیشان پیالطس» !  کن صلیبش!   کن صلیبش«

 ما   شریعت  و موافق  داریم ما شریعتی «  دادند که  بدو جواب یهودیان7 ».  نیافتم  در او عیبی من
  ».  است را خود را پسر خدا ساخته بمیرد زی  که  است واجب

   دیوانخانه باز داخل9 .  گشت  مستولی  بر او زیاده خوف را شنید،   این  پیالطس  چون پس8  
آیا «:   بدو گفت پیالطس10 . نداد  جواب  بدو هیچ  اما عیسی»؟ تو از کجایی«:   گفت  عیسی ه، ب شده
» ؟  نمایم  آزادت  دارم  و قدرت  کنم  تو را صلیب  دارم  قدرت  که دانی ؟ نمی گویی  نمی  سخن  من به
   جهت و از این. شد  نمی  تو داده  اگر از باال به داشتی  نمی  بر من  قدرت هیچ«:  داد  جواب عیسی11
 او را آزاد   خواست  پیالطس  وقت و از آن12 ». بزرگتر دارد ناه کرد، گ  تو تسلیم  مرا به  که  کس آن

 قیصر  ، دوست  را رها کنی  شخص اگر این « گفتند که ، می  فریاد برآورده  یهودیان نماید، لیکن
  ». گوید قیصر سخن   سازد، برخالف  خود را پادشاه هر که.  نیستی

  ، در موضعی ، بر مسند حکومت  آورده  را بیرون  را شنید، عیسی  این  پیالطس  چون پس13  
   ششم  ساعت  به  و قریب  فصح  تهیه و وقت14 . شد، نشست  می  جباتا گفته رانی عب  و به  بالط  به که
  صلیبش! او را بردار، بردار«: فریاد زدند  ایشان15 ». شما  پادشاه اینک«:   گفت یان یهود  به پس. بود
   دادند که  جواب  کهنه رؤسای» ؟  کنم  شما را مصلوب آیا پادشاه«:   گفت  ایشان  به پیالطس» ! کن

  »! اریم ند غیر از قیصر پادشاهی«
  و صلیب17  بردنـد  را گرفته  عیسی پس. شود   کرد تا مصلوب  تسلیم  او را بدیشان آنگاه16  

 را جلجتـا   آن برانـی ع  بـود و به'  مسمی  جمجمه  به  که  موضعی  به  رفت ، بیرون د را برداشتهخـو
  .گفتند می

 را در   و عیسی  طرف و آن   طرف  نمودند و دو نفر دیگر را از این او را در آنجا صلیب18  
   پادشاه ناصری  عیسی«:  بود این   گذارد؛ و نوشته ، بر صلیب  نوشته ای  تقصیرنامه و پیالطس19 . میان
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 کردند،   را صلیب  عیسی  که  مکانی  از یهود خواندند، زیرا آن  را بسیاری  تقصیر نامه و این20 ».یهود
 یهود   کهنه  رؤسای پس21 . بودند  نوشته  و التینی یونانی و   عبرانی  زبان  را به  شهر بود و آن نزدیک

  ب جوا پیالطس22 ». یهود  پادشاه  منم  او گفت  که  یهود، بلکه  پادشاه منویس«:  گفتند  پیالطس به
  ». ، نوشتم  نوشتم آنچه«: داد

  ، چهار قسمت  او را برداشته های  کردند، جامه  را صلیب  عیسی  چون  لشکریان پس23  
  باال بافته تماما از  ، بلکه  درز نداشت ن را نیز، اما پیراه ؛ و پیراهن  قسمت  را یک کردند، هر سپاهی

   تا از آن که  بیندازیم  بر آن  قرعه ، بلکه  نکنیم  را پاره این«:  یکدیگر گفتند  به پس24.  بود شده
   من  کردند و بر لباس  مرا تقسیم های  خود جامه در میان«: گوید  می  که  گردد کتاب تا تمام» .شود
  ، مریم ، مادر او و خواهر مادرش  عیسی  صلیب و پای25 . کردند  چنین  لشکریان پس» .دند افکن قرعه
   دوست  که  شاگردی  مادر خود را با آن  عیسی چون26 . بودند  ایستاده دلیه مج  مریم کلوپا و زن
  اینک«:   شاگرد گفت  آن و به27 ». پسر تو ، اینک  زن ای«:   گفت مادر خود  دید، به  ایستاده داشت می

  . خود برد  خانه  شاگرد او را به  آن  ساعت در همانو » .مادر تو
:   شود، گفت  تمام  تا کتاب  است  رسیده  انجام  چیز به  همه  دید که  عیسی و بعد چون28  

، و بر   پر ساخته  را از سرکه  اسفنجی پس.  بود  گذارده  پر از سرکه و در آنجا ظرفی29» . ام تشنه«
و سر خود » . شد تمام«:  ، گفت  را گرفت  سرکه  عیسی چون30 . او بردند  دهان ، نزدیک گذاردهزوفا 

  . بداد ، جان  آورده را پایین
،   سبت  بود و آن  روز تهیه  نماند، چونکه  بر صلیب  تا بدنها در روز سبت  یهودیان پس31  

.  بیاورند د و پایین را بشکنن  ایشان  پایهای  ساق  کردند که  درخواست  بود، از پیالطس روز بزرگ
اما 33.  بودند، شکستند  شده  با او صلیب  را که  و دیگری  اول  آن  آمدند و ساقهای  لشکریان آنگاه32

 از   یکی لکن34 . او را نشکستند ، ساقهای  است ه مرد  از آن  پیش  آمدند و دیدند که  نزد عیسی چون
 دید   که  کسی و آن35 . آمد  بیرون  و آب  خون  ساعت ن در آ  زد که ای  او نیزه  پهلوی  به لشکریان
 . آورید گوید تا شما نیز ایمان ی م  راست داند که  و او می  است  او راست  داد و شهادت شهادت

و 37 ». نخواهد شد  از او شکسته خوانیاست«: گوید  می  شود که  تمام  شد تا کتاب  واقع  این زیرا که36
  ».  زدند خواهند نگریست  نیزه  را که  کسی آن«: گوید  دیگر می باز کتاب
   ترس سبب  به  مخفی  بود، لیکن  و شاگرد عیسی  رامه  از اهل  که ، یوسف و بعد از این38  

  ، بدن  آمده پس.  داد  اذن پیالطس.  را بردارد  جسد عیسی  کرد که  خواهش یهود، از پیالطس
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  با عود  بود، مر مخلوط  آمده  نزد عیسی  در شب  اول  نیز که سو نیقودیمو39 .  را برداشت عیسی
   تکفین  رسم  به  با حنوط ، در کفن  را برداشته  عیسی  بدن آنگاه40 . با خود آورد  صد رطل  به قریب

  کس  هیچ هرگز  که ای ، قبر تازه  بود و در باغ  شد باغی  مصلوب  که و در موضعی41 .یهود پیچیدند
 قبر   آن  را در آنجا گذاردند، چونکه  یهود، عیسی  تهیه سبب  به پس42 . بود  نشده  دفن در آن
  . بود نزدیک

  

 سر قبر   به  مجدلیه  بود، مریم  هنوز تاریک  که ، وقتی  هفته  در اول بامدادان20    

 شاگرد   و آن س پطر  نزد شمعون  دوان  دوان پس2 .  است  شده  از قبر برداشته سنگ  آمد و دید که
  دانیم یاند و نم خداوند را از قبر برده«:   گفت  ایشان ، به  آمده داشت  می  او را دوست  عیسی دیگر که

و هر دو 4 . قبر رفتند  جانب ، به  شده رون شاگرد دیگر بی  و آن  پطرس آنگاه3 ».اند او را کجا گذارده
ا  ر ، کفن  شده و خم5  قبر رسید،  به ، اول  افتاده  پیش  شاگرد دیگر از پطرس دویدند، اما آن  می با هم

 را  ، کفن  قبرگشته  او آمد و داخل  نیز از عقب  پطرس بعد شمعون6 . نشد  داخل  دید، لیکن گذاشته
  پس8 .  پیچیده  علیحده  در جای بلکه،   نهاده  با کفن  بر سر او بود، نه  را که و دستمالی7  دید، گذاشته

  زیرا هنوز کتاب9 . آورد ، دید و ایمان  شده  داخل بود نیز  سر قبر آمده  به  اول اگرد دیگر که ش آن
  . خود برگشتند  مکان  دو شاگرد به  آن پس10.  برخیزد  باید او از مردگان  بودند که را نفهمیده

دو 12،   شده ر خم قب سوی  به گریست ی م  بود و چون  ایستاده  قبر، گریان  بیرون اما مریم11  
   که ، در جایی  قدم  جانب  به  سر و دیگری  طرف  به  سفید در بر داشتند، یکی  لباس  را که فرشته
  بدیشان» ؟  گریانی  چه  برای  زن ای«:  بدو گفتند ایشان13 . دید  بود، نشسته  گذارده  عیسی بدن
   ملتفت  عقب ، به  را گفت  این چون14 ».اند رده او را کجا گذا دانم میاند و ن خداوند مرا برده«:  گفت
   چه  برای  زن ای«:   بدو گفت عیسی15.   است  عیسی  که  نشناخت  دید لیکن  را ایستاده ، عیسی شده

 آقا اگر تو او را  ای«:  ، بدو گفت  است  باغبان  کرد که  او گمان چون» ؟ طلبی  را می ؟ که گریانی
او » !  مریم ای«:   بدو گفت عیسی16 ».  او را بردارم  تا من ای ارده بگو او را کجا گذ  من ، به ای برداشته
 هنوز نزد   زیرا که  مکن مرا لمس«:   بدو گفت عیسی17» ).  معلم  ای یعنی ( ربونی«:  ، گفت برگشته

 پدر خود و پدر شما و  نزد  بگو که  ایشان ، به  رفته  من  نزد برادران و لیکن.  ام پدر خود باال نرفته
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را خداوند  «  را خبر داد که ، شاگردان  آمده دلیه مج مریم18 ». روم  شما می  خود و خدای خدای
  ».  گفت  چنین  من  و به دیدم

   شاگردان  که  بود، جایی  درها بسته  که  بود، هنگامی  یکشنبه  روز که و در شام همان19  
 بر شما  سالم«:   گفت  ایستاد و بدیشان ، در میان  آمده  عیسی ناگاه بودند،   یهود جمع  ترس سبب به
 خداوند را  ون چ  داد و شاگردان  نشان  ایشان  خود را به ، دستها و پهلوی  را گفت  این و چون20» !باد

 نیز   پدر مرا فرستاد، من چنانکه.  بر شما باد سالم«:   گفت  ایشان  به باز عیسی21 .دیدند، شاد گشتند
  گناهان23 . را بیابید القدس روح«:   گفت ن ایشا ، دمید و به  را گفت  این و چون22 ». فرستم ا را میشم

  ». شد  بستید، بسته  را که نانی شد و آ  آمرزیده  ایشان  آمرزیدید، برای  را که آنانی
   آمد با ایشان  عیسی  که گفتند، وقتی  می  بود و او را توأم  دوازده  از آن  یکی اما توما که24  

  تا در دو دستش«:   گفت بدیشان» . ایم خداوند را دیده«:  دیگر بدو گفتند  شاگردان پس25. نبود
،   ننهم ش خود را بر پهلوی  و دست  میخها نگذارم  خود را در جای  و انگشت  میخها را نبینم جای
  ». آورد  نخواهم ایمان

   ناگاه  بود که  بودند و درها بسته  جمع ای  با توما در خانه گردان روز باز شا و بعد از هشت26  
   خود را به انگشت«:   توما گفت  به پس27 »! بر شما باد سالم«:  ، گفت اده ایست  آمد و در میان عیسی

  لکه ب  مباش ایمان  بگذار و بی  من  خود را بیاور و بر پهلوی  و دست  مرا ببین اینجا بیاور و دستهای
 توما،  ای«:   گفت عیسی29 ».  من خدای   و ای  خداوند من ای«:   گفت  وی توما در جواب28 ». دار ایمان

  ». آورند  ایمان  ندیده  که  آنانی ؟ خوشابحال  آوردی  ایمان بعد از دیدنم
  کنلی31 . نشد  نوشته  کتاب  در این  که نمود  معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان و عیسی30  

   اسم ، به  آورده  و تا ایمـان  و پسر خـدا است ، مسیح  عیسی  آورید که  شد تا ایمان  قدر نوشته این
  . یابید او حیات

  

  ظاهر  شاگردان ، به  طبریه  باز خود را در کناره دریای  عیسی بعد از آن21    

   از قانای  که  و نتنائیل  توأم ه ب  معروف  و تومای  پطرس شمعون2 :  و بر اینطور نمودار گشت ساخت
   ایشان  به  پطرس شمعون3 . بودند  او جمع دیگر از شاگردان و دو نفر   بود و دو پسر زبدی جلیل
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   کشتی ، به  آمده  بیرون پس» . آییم مانیز با تو می«:  او گفتند به» .  کنم  تا صید ماهی روم می«:  گفت
  .گرفتند ن  چیزی  شب سوار شدند و در آن

.   است  عیسی  ندانستند که  شاگردان  بود لیکن  ایستاده  بر ساحل  شد، عیسی  صبح و چون4  
  بدیشان6» . نی «  دادند که  او جواب به» ؟  هست ها نزد شما خوراکی  بچه ای«:   گفت  بدیشان عیسی5

   ماهی  انداختند و از کثرت پس» .  خواهید یافت  بیندازید که  کشتی  راست  طرف  را به دام«:  گفت
:   گفت  پطرس نمود به  می  او را محبت  عیسی  که  شاگردی  آن پس7 . را بکشند نتوانستند آن

 پیچید   خویشتن  خود را به ، جامه  خداوند است  شنید که  پطرس  شمعون چون» . خداوند است«
   آمدند زیرا از خشکی  دیگر در زورق اما شاگردان8 .  بود و خود را در دریا انداخت  برهنه چونکه

  .کشیدند  را می  ماهی  و دام  ذراع  دویست  به دور نبودند، مگر قریب
  عیسی10 . دیدند  و نان  گذارده  بر آن  و ماهی  افروخته  آمدند، آتشی  خشکی  به  چون پس9  

 را بر   و دام  رفت  پطرس عون شم پس11 ».ریداید، بیاو  گرفته ن اآل  که ای از ماهی«:   گفت شانبدی
 . نشد  پاره  اینقدر بود، دام که   و با وجودی  بزرگ  ماهی  و سه  کشید، پر از صد و پنجاه زمین

تو « از او بپرسد   نکرد که  جرأت  از شاگردان  احدی ولی» .بیایید بخورید«:   گفت  بدیشان عیسی12
 داد و  بدیشان،   را گرفته  آمد و نان  عیسی آنگاه13 .  خداوند است هدانستند ک ، زیرا می» کیستی
  ، خود را به  از مردگان  بعد از برخاستن  عیسی  بود که  سوم  مرتبه و این14 . را  ماهی همچنین
  . ظاهر کرد شاگردان
، پسر یونا، آیا مرا   شمعون ای«:   گفت  پطرس  شمعون  به ، عیسی و بعد از غذا خوردن15  

» . دارم  می  تو را دوست  که دانی  خداوندا، تو می بلی«:  بدو گفت» ؟ نمایی  می اینها محبتبیشتر از 
، پسر یونا، آیا مرا   شمعون ای«:   او گفت  به باز در ثانی16 ».  بده  مرا خوراک های بره«:  تبدو گف
:  تبدو گف» . دارم  می ت تو را دوس  که دانی  خداوندا، تو می بلی«:   او گفت به» ؟ نمایی  می محبت

  ، پسر یونا، مرا دوست  شمعون ای«:   بدو گفت  سوم مرتبه17 ».  کن  مرا شبانی گوسفندان«
 او   به پس» ؟ داری  می مرا دوست «  بدو گفت  سوم ، زیرا مرتبه  گشت  محزون پطرس» ؟ داری می

 بدو  عیسی» . دارم  می  تو را دوست  که دانی تو می.   هستی  چیز واقف خداوندا، تو بر همه«:  گفت
، کمر خود را   بودی  جوان  که  وقتی گویم  تو می  به  آمین آمین18 .  ده  مرا خوراک گوسفندان«:  فتگ

 کرد   خود را دراز خواهی  دستهای  پیر شوی  که  زمانی  ولکن رفتی  می خواستی  و هر جا می بستی می
   کرد که  اشاره  سخن و بدیـن19 ». تو را خواهنـد برد خواهی  نمی  که  جایی  به  تو را بسته و دیگران
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   مـن از عقب«:  او فرمـود ، به  را گفـت  این  خواهد داد و چـون  خدا را جالل  موت  قسم  چه به
  ».بیـا

   از عقب نمود دید که  می  او را محبت  عیسی  را که  شاگردی ، آن  شده  ملتفت پطرس20  
 تو را   که  آن خداوندا کیست«:  زد و گفت  می  عشا تکیه ، وقت  وی  بر سینه  بود که د؛ و همانآی می

»  شود؟  خداوند و او چه ای«:   گفت  عیسی  او را دید، به  پطرس  چون پس21 »کند؟  می تسلیم
   این پس23 ». بیا من  ؟ تو از عقب تو را چه   او بماند تا باز آیم  که اگر بخواهم«:   بدو گفت عیسی22

   که  بدو نگفت  عیسی لیکن.  شاگرد نخواهد مرد  آن  که  یافت  شهرت  برادران  در میان سخن
   این  به  که  است  شاگردی و این24» ؟  تو را چه  او بماند تا باز آیم  که اگر بخواهم « میرد، بلکه نمی

  و دیگر کارهای25 .  است  او راست  شهادت ه ک انیمد  و می  داد و اینها را نوشت چیزها شهادت
ها را   نوشته  گنجایش  هم  جهان  که  ندارم  شود گمان  اگر فردا فردا نوشته  بجا آورد که بسیار عیسی

  . باشد داشته
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   Acts- رسوالن  اعمال کتاب

   است میالدی نوشته شده70 تا 63مدارک لوقا را نویسنده می دانند و حدودا سال 
  

   عمل  به  عیسی  که  اموری  همه ، درباره  تیؤفلس ، ای را انشا نمودم  اول  صحیفه1  

  قدسال  روح  خود را به  برگزیده  رسوالن  که  روزی تا آن2 . کرد  آنها شروع  دادن  و تعلیم نمودن
 ظاهر کرد   را زنده تن خود، خویش  کشیدن  نیز بعد از زحمت  بدیشان که3 . شد ، باال برده  کرده حکم
   خدا سخن  امور ملکوت شد و درباره  ظاهر می  روز بر ایشان  چهل  در مدت  بسیار که  دلیلهای به
   جدا مشوید، بلکه از اورشلیم «  فرمود که  را قدغن  شد، ایشان  جمع  با ایشان و چون4 . گفت می

 شما  داد، لیکن  تعمید می  آب  به  یحیی یرا کهز5. اید  شنیده  از من  پدر باشید که  وعده منتظر آن
  ».  تعمید خواهید یافت القدس  روح ، به  ایامی بعد از اندک

 را   ملکوت  وقت خداوندا آیا در این«: ، گفتند  نموده  بودند، از او سؤال  جمع  که  آنانی پس6  
   را که  زمانها و اوقاتی  که نیستاز شما «:   گفت بدیشان7 »؟  داشت  باز برقرار خواهی ائیلبر اسر

 خواهید  آید، قوت  بر شما می القدس  روح  چون لیکن8 . بدانید  است  داشته ه خود نگا پدر در قدرت
  ».  جهان  و تا اقصای  و سامره  یهودیه  و تمامی  خواهید بود، در اورشلیم  من  و شاهدان یافت

   او را از چشمان  شد و ابری  نگریستند، باال برده  همی  ایشان  که ، وقتی  را گفت  این و چون9  
 دو  ، ناگاه رفت  او می  که بودند، هنگامی  می  دوخته  چشم  آسمان سوی  به و چون10 . در ربود ایشان

   آسمان سوی ، به  چرا ایستاده  جلیلی  مردان ای«: گفتند11 ،  ایستاده  نزد ایشان د سفیدپوشمر
   که  طوری  همین  شد، باز خواهد آمد به  باال برده  آسمان  از نزد شما به  که  عیسی نگرانید؟ همین

   که  زیتون  به  مسمی  کردند، از کوه  مراجعت  اورشلیم  به آنگاه12» . دیدید  روانه  آسمان سوی او را به
  ای  باالخانه د، به شدن  داخل و چون13.   است  روز سبت  سفر یک  مسافت  به  اورشلیم  به نزدیک

 و   و توما و برتولما و متی  و فیلپس  و اندریاس  و یوحنا و یعقوب  در آنجا پطرس برآمدند که
 و   اینها با زنان و جمیع14 . بودند  مقیم  برادر یعقوب ودای و شمعون غیور و یه  حلفی  بن یعقوب
  .بودند  می عا مواظب و د  در عبادت  یکدل  او به  و برادران  مادر عیسی مریم
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 صد و   به  جمله قریب  ایشان  عدد اسامی  که  برادران  در میان ، پطرس  ایام و در آن15  
   از زبان القدس  روح  شود که  تمام  نوشته  آن بایست ، می  برادران ای«16 : ، گفت  بود برخاسته بیست

 او با ما  که17 . را گرفتند  عیسی  که ی آنان ای راهنما شد بر  یهودا که  درباره  گفت داود پیش
   روی ، به  خریده ظلم خود، زمینی   او از اجرت پس18 .  یافت  خدمت  در این ، نصیبی ه شد محسوب
 گردید   معلوم  اورشلیم  سکنه و بر تمام19 .  گشت  ریخته  امعایش د و تمامی ش  پاره ، از میان درافتاده
 زبور  زیرا در کتاب20.  شد  نامیده  خون  زمین ، یعنی دما  حقل  به  ایشان  در لغت  زمین  آن چنانکه
   ضبط  را دیگری و نظارتش نگیرد   مسکن  در آن کس  بشود و هیچ  او خراب  خانه  که  است مکتوب
اوند خد   عیسی  که  مدتی  آن  ما بودند، در تمام  همراهان  که  مردمانی باید از آن  می الحال21 .نماید

 از   شد، یکی  از نزد ما باال برده  که ، تا روزی  تعمید یحیی از زمان22 کرد،  می با ما آمد و رفت
  ». او بشود  با ما شاهد برخاستن ایشان

 را برپا   بود و متیاس  ملقب  یوستس  به  برسبا که  به'  مسمی  یوسف  دو نفر یعنی آنگاه23  
 دو   از این  یک ، بنما کدام  هستی  همه  قلوب  عارف  خداوند که تو ای«: ، گفتند و دعا کرده24داشتند، 

 خود   مکان ، به افتاده باز   یهودا از آن  را بیابد که  و رسالت  خدمت  این تا قسمت25  ای را برگزیده
   رسول  برآمد و او با یازده  متیاس  نام  به  افکندند و قرعه  ایشان  نام  به  قرعه پس26 ». پیوست
  .  گشت محسوب

  

   چون  آوازی  ناگاه که2 .در یکجا بودند   دل  یک  رسید، به طیکاست روز پن و چون2  

و 3 .  بودند پر ساخت  در آنجا نشسته  را که  خانه  آن  آمد و تمام  باد شدید از آسمان  وزیدن صدای
 . گرفت  قرار  از ایشان ، بر هر یکی ته ظاهر گش  بدیشان  آتش های  زبانه ، مثل  شده  منقسم های زبانه

 بخشید،   تلفظ  قدرت  بدیشان  روح  که  نوعی ، به  مختلف  زبانهای ، به  پر گشته القدس  از روح و همه4
  . کردند  شروع  گفتن  سخن به

   این  چون پس6 .داشتند  می  منزل  در اورشلیم ک زیر فل دار از هر طایفه و مردم یهود دین5  
و 7 . شنید  خود را از ایشان  لغت کس افتادند زیرا هر  ، در حیرت  شده  فراهم ا بلند شد گروهیصد
  زنند جلیلی  می  حرف  اینها که مگر همه«: گفتند  یکدیگر می  به  شده  و متعجب  مبهوت همه

 ؟ شنویم  می ایم  تولد یافته  آن در  خود را که  از ما لغت  هر یکی  که  است  چون پس8نیستند؟ 
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و 10  و آسیا  و کپدکیا و پنطس یهودیه و   جزیره  و ساکنان  و عیالمیان  و مادیان پارتیان9  
 و   یهودیان  یعنی ز روم و غربا ا  است  قیروان  به  متصل  لبیا که  و مصر و نواحی  و پمفلیه فریجیه
 ».کنند  خدا می  ما ذکر کبریایی بانهای ز  به  که شنویم ، اینها را می  و عرب  کریت و اهل11  جدیدان

  اما بعضی13 » کجا خواهد انجامید؟  به این«:  یکدیگر گفتند ، به  و شک افتاده  در حیرت  همه پس12
  »!اند  شده  مست از خمر تازه «  گفتند که استهزاکنان

   مردان ای«:   گفت ، بدیشان ، آواز خود را بلند کرده  برخاسته  یازده  با آن  پطرس پس14  
 نیستند   اینها مست زیرا که15 . مرا فرا گیرید  بدانید و سخنان را ، این  اورشلیم  سکنه یهود و جمیع

   یوئیل نبی  که  است  همان  این بلکه16 .  از روز است  سوم  ساعت یرا کهبرید، ز  می  شما گمان چنانکه
   خود بر تمام بشر خواهم  از روح هد بود که خوا  آخر چنین گوید در ایام خدا می"  که17  گفت

  شما خوابها خواهند دید؛ و پیرانرؤیاها   شما  کنند و جوانان  شما نبوت  و دختران  و پسران ریخت
 . خواهند نمود  نبوت  و ایشان خت ری  خود خواهم  از روح  ایام  خود در آن  و کنیزان و بر غالمان18
 ظهور   و بخار دود به  و آتش  را از خون ، آیات  در زمین  و از پایین یب، عجا و از باال در افالک19

و 21 . از وقوع روز عظیم مشهور خداوند  گردد قبل  مبدل  خون  به  و ماه  ظلمت خورشید به20.  آورم
  ". یابد  خداوند را بخواند، نجات  نام  هر که  خواهد بود که چنین

   نزد شما از جانب  که  مردی  ناصری عیسی.  را بشنوید سخنان   این  اسرائیلی  مردان ای«22  
  گردانید، چنانکه شما از او صادر   خدا در میان  که  و آیاتی  و عجایب  قوات  به  گشت خدا مبرهن

   دست  شد، شما به  خدا تسلیم  و پیشدانی  مستحکم  اراده  برحسب  چون  شخص این23دانید،  خود می
، او را برخیزانید زیرا   را گسسته  موت  خدا دردهای که24، کشتید،   کشیده  صلیب بر گناهکاران

  خداوند را همواره": گوید  می  وی  داود درباره زیرا که25 دارد،   او را در بند نگاه  موت  بود که محال
 شاد   دلم بب س از این26؛   نخورم  تا جنبش  است  من است ر  دست  به  که ام  خود دیده  روی پیش

 مرا در  س نف زیرا که27  خواهد بود؛  نیز در امید ساکن م جسد  وجد آمد بلکه  به گردید و زبانم
   حیات طریقهای28 . تو فساد را ببیند  قدوس داد که   نخواهی  و اجازت  گذاشت  نخواهی  اموات عالم
  ". ی سیر گردانید  خرمی  خود به  و مرا از روی  آموختی  من را به

  او وفات  که  گویم محابا سخن  با شما بی  داود پطریارخ  درباره توانم ، می  برادران ای«29  
 او   خدا برای  که  بود و دانست  نبی  چون پس30.   ماست  او تا امروز در میان  شد و مقبره دفن ، نموده 

  درباره31 نشیند، او ب  تا بر تخت را برانگیزاند  جسد، مسیح  او بحسب  صلب  از ذریت  خورد که قسم
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 . نشود و جسد او فساد را نبیند ه گذاشت  اموات  او در عالم  نفس  که ، گفت  دیده  پیش  مسیح قیامت
   راست  دست  به  چون پس33 .  هستیم  ما شاهد بر آن د و همه را خدا برخیزانی  عیسی  همان پس32

شنوید  بینید و می  می  شما حال  را که ، این ا از پدر یافته موعود ر القدس  شد، روح خدا باال برده
   خداوند من خداوند به"گوید   خود می  صعود نکرد لیکن  آسمان  داود به زیرا که34.   است ریخته
   خاندان  جمیع پس36 ". انداز تو سازم  را پای شمنانتتا د35  . بنشین  من  راست  بر دست گفت

   ساخته  کردید، خداوند و مسیح  شما مصلوب  را که  عیسی  خدا همین نند که یقینا بدا اسرائیل
  ». است

» ؟  کنیم  چه  برادران ای«:  گفتند  و سایر رسوالن  پطرس ، به  گشته  شنیدند دلریش چون37  
   گناهان  آمرزش  بجهت  مسیح  عیسی  اسم  از شما به  کنید و هر یک توبه«:   گفت  بدیشان پطرس38

   شما و فرزندان  برای  است  وعده  این زیرا که39 .  را خواهید یافت القدس  روح ایتعمید گیرید و عط
 بسیار دیگر،   سخنان و به40 ». ما او را بخواند  خداوند خدای  هرکه  دورند یعنی  که  آنانی شما و همه

  ». کجرو رستگار سازید فرقه  خود را از این «  که ، گفت  نموده  داد و موعظه  شهادت بدیشان
  هزار نفر  روز تخمینا سه ، تعمید گرفتند و در همان  او را پذیرفته  کالم  ایشان پس41  
   و دعاها مواظبت  نان  و شکستن  ایشان  و مشارکت  رسوالن و در تعلیم42  پیوستند بدیشان

  . گشت  صادر می  رسوالن  دست بسیار از  و عالمات  ترسیدند و معجزات  خلق و همه43 .نمودند می
   و اموال و امالک45 بودند  می  چیز شریک ند و در همهزیست  می  با هم  ایمانداران و همه44  

   به  در هیکل و هر روزه46 .کردند  می  تقسیم  قدر احتیاجش  به  هر کس ، آنها را به خود را فروخته
  دلی  و ساده  خوشی ه را ب کردند و خوراک  می اره را پ ها نان بودند و در خانه  می  پیوسته یکدل
  گردیدند و خداوند هر روزه  عزیز می  خلق گفتند و نزد تمامی و خدا را حمد می47 .خوردند می

  .افزود  را بر کلیسا می ناجیان
  

  ناگاه2. رفتند  می  هیکل  به حنا با هم و یو  نماز، پطرس ، وقت  نهم و در ساعت3  

 دارد   نام  جمیل  که  در هیکل  بر آن  او را هر روزه بردند که  مادرزاد بود می  لنگ ه را ک مردی
   و یوحنا را دید که  پطرس  چون  شخص آن3 . بخواهد  صدقه  هیکل  به وندگانگذاشتند تا از ر می
:  ، گفت سته نگری  نیک  با یوحنا بر وی اما پطرس4 .  خواست  شوند، صدقه  داخل هیکل  خواهند به می
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   پطرس آنگاه6.  بگیرد  چیزی  از ایشان ، منتظر بود که  نظر افکنده  بر ایشان پس5 ». ما بنگر به«
 برخیز و   ناصری  مسیح  عیسی  نام به.  دهم  تو می  به  دارم ، اما آنچه  نیست مرا طال و نقره«:  گفت
   گرفت  او قوت ساقهای  پایها و  در ساعت ه، او را برخیزانید ک  را گرفته  راستش و دست7 »! بخرام

   داخل  و خدا را حمدگویان  و خیزکنان  و جست  خرامان ، بایستاد و خرامید و با ایشان و برجسته8
   او را شناختند که و چون10 . دیدند خوانان  و خدا را تسبیح  او را خرامان  قوم و جمیع9.  شد هیکل
 شد،  قع بر او وا  امر که  این سبب ، به نشست  می  صدقه  بجهت هیکل در جمیل   به  که  است همان

   قوم  بود، تمامی  و یوحنا متمسک  پطرس  به  لنگ شفایافته  آن و چون11 . و متحیر گردیدند متعجب
  . شدند  جمع  گرد ایشان  بشتاب زده ، حیرت  است'  مسمی  سلیمانی  به  که در رواقی
  ، چرا از این  اسرائیلی  مردان ای «  کرد که  خطاب  جماعت ، بدان  شده فت ملت  پطرس آنگاه12  

   را خرامان شخص   خود این  و تقوای  قوت  گویا به اید که  دوخته  دارید و چرا بر ما چشم کار تعجب
   که داد  را جالل  خود عیسی  اجداد ما، بنده ، خدای  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم خدای13 ؟ ساختیم

.  داد  رهانیدنش  به  او حکم  که  انکار کردید، هنگامی ، او را در حضور پیالطس  نموده شما تسلیم
و 15 . شود  شما بخشیده ریز به  خون ی مرد ، خواستید که  را منکر شده  و عادل  قدوس اما شما آن14

  سبب و به16 .  بر او هستیمخیزانید و ما شاهد بر  خدا او را از مردگان  را کشتید که  حیات رئیس
   ایمانی  آن بلی.   است  بخشیده شناسید قوت بینید و می  می  را که  شخص  او این  او، اسم  اسم  به ایمان
  .  است  داده  کامل  صحت  شما این  همه  روی  را پیش  کس ، این  اوست  وسیله  به که

   ناشناسایی سبب  را به  شما این  حکام  همچنین شما و  که دانم ، می  برادران  ای و الحال«17  
 باید   مسیح  بود که  گفته  خود، پیش  انبیای  جمیع  زبان  به  را که  اخباری  خدا آن و لیکن18 .کردید
 شما محو گردد و تا   کنید تا گناهان  و بازگشت  توبه پس19 . رسانید  انجام یند، همینطور به ب زحمت
 بود   شده  شما اعالم ای بر  از اول  را که  مسیح و عیسی20 .از حضور خداوند برسد   استراحت اوقات

   جمیع  زبان  به  خدا از بدو عالم  چیز که  معاد همه  او را پذیرد تا زمان باید آسمان  می که21 بفرستد،
   مثل  شما نبی خدای خداوند   که  اجداد گفت  به زیرا موسی22.  اخبار نمود  خود، از آن  مقدس انبیای
 کند   شما تکلم  به ر چه او را در ه کالم.   شما برخواهد انگیخت  شما برای  برادران ، از میان من

 و   انبیا نیز از سموئیل و جمیع24 . گردد  منقطع  را نشنود، از قوم  نبی  آن  که و هر نفْسی23 بشنوید؛
   و آن شما هستید اوالد پیغمبران25 . اخبار نمودند یام ا ند، از این کرد  بعد از او تکلم  که آنانی
   برکت  زمین بایل ق  تو جمیع  از ذریت  گفت  ابراهیم  به  که ، وقتی  خدا با اجداد ما بست  که عهدی
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 دهد  ، فرستاد تا شما را برکت  را برخیزانیده  خود عیسی  شما اوال خدا بنده برای26 ، خواهند یافت
 ».  از شما از گناهانش  هر یکی دن برگردانی به

  

 بر  و صدوقیان   و سردار سپاه هیکل گفتند، کهنه  می  سخن  با قوم  ایشان و چون4  

   به دادند و در عیسی  می  را تعلیم  قوم  ایشان  بودند از اینکه  مضطرب چونکه2  تاختند، سر ایشان
   نمودند زیرا که ، تا فردا محبوس  انداخته ایشان بر   دست پس3 .نمودند  می  اعالم  از مردگان تقیام
   به  قریب  آوردند و عدد ایشان ایمان  را شنیدند  کالم  که  از آنانی اما بسیاری4. ، وقت عصر بود آن
  . هزار رسید پنج

 و   کهنه  رئیس با حنای6  آمدند،  فراهم  در اورشلیم یشان ا  و کاتبان  رؤسا و مشایخ بامدادان5  
 بداشتند   را در میان و ایشان7 . بودند  کهنه  رئیس بیله از ق  که  کسانی یافا و یوحنا و اسکندر و همهق

 از   پطرس آنگاه8» اید؟ کرده کار را   این  نام  چه  و به  قوت  کدام شما به «  پرسیدند که و از ایشان
  اگر امروز از ما بازپرس9 ،  اسرائیل  و مشایخ  قوم  رؤسای ای«:   گفت ، بدیشان  پر شده القدس روح
،   است  یافته  او صحت  سبب  چه  به ، یعنی  شده  مرد ضعیف  بدین  که  احسانی شود درباره می
   شما مصلوب  که  ناصری  مسیح  عیسی  نام  به  باد که  را معلوم  اسرائیل  قوم  شما و تمام جمیع10

 .  است ایستاده   حضور شما تندرست  به  کس نید، در او این برخیزا کردید و خدا او را از مردگان
و در 12 .  است  شده  سر زاویه د و الحال را رد کردی  آن  شما معماران  که  سنگی  آن  است این11

 باید   بدان  که  عطا نشده  مردم  به  دیگر زیر آسمان  اسمی  زیرا که  نیست  غیر از او نجات کس هیچ
  ». یم یاب ما نجات
 هستند،   و امی علم  بی  مردم  و یوحنا را دیدند و دانستند که  پطرس  دلیری  چون پس13  
 شفا   را که  شخص  آن و چون14.  بودند  عیسی  از همراهان د که را شناختن  کردند و ایشان تعجب
   کردند که  حکم پس15.  گویند  چیزی  ضد ایشان تند به دیدند، نتوانس  ایستاده  بود با ایشان یافته
؟   کنیم  چه  دو شخص با این « که16 ، گفتند  کرده و با یکدیگر مشورت روند   بیرون  از مجلس ایشان

  توانیم  صادر گردید و نمی  آشکار از ایشان ای  معجزه  شد که  واضح  اورشلیم  سکنه  بر جمیع زیرا که
 دیگر با   که  تهدید کنیم  را سخت  نیابد، ایشان وع شی  قوم  تا بیشتر در میان لیکن17 . کردانکار
   عیسی  هرگز نام  کردند که ، قدغن  را خواسته  ایشان پس18 ». نیاورند  زبان  را به  اسم ین ا کس هیچ
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اگر نزد خدا «:  گفتند  ایشان  و یوحنا در جواب اما پطرس19 . ندهند  نیاورند و تعلیم ر زبانرا ب
   آن  ما را امکان زیرا که20 . کنید ، حکم دهیم   خدا ترجیح  شما را بر اطاعت طاعت ا  که  است صواب
 بودند، آزاد   را زیاد تهدید نموده  ایشان و چون21 ». ، نگوییم ایم  و شنیده  دیده  آنچه  که نیست

 ماجرا   آن واسطه   به  زیرا همه  قوم سبب  سازند به  را معذب  ایشان  نیافتند که  راهی ساختند چونکه
   ساله ، بیشتر از چهل  شفا در او پدید گشت  معجزه  که  شخص زیرا آن22 نمودند، خدا را تمجید می

  .بود
   و مشایخ  کهنه  رؤسای  را از آنچه  خود رفتند و ایشان  یافتند، نزد رفقای  رهایی و چون23  

،   خدا بلند کرده  به  یکدل دند، آواز خود را به را شنی  این چون24 . ساختند  بودند، مطلع  گفته شانبدی
  که25 ،  آفریدی  در آنها است ا و آنچه و دری  و زمین  آسمان  که  خدا هستی خداوندا، تو آن«: گفتند
  د و قومها بهکنن  می ها هنگامه چرا امت"   خود داود گفتی  پدر ما و بنده  زبان  به القدس  روح بوسیله
 خداوند و  الف کردند، برخ  مشورت  با هم  برخاستند و حکام  زمین سالطین26 ند؛اندیش  می باطل

  ، هیرودیس  کردی  او را مسح  که  تو عیسی  قدوس  بر بنده الواقع  فی زیرا که27 ".  مسیحش برخالف
   و رأی  دست  را که تا آنچه28 شدند،   جمع  با هم  اسرائیل ایها و قومه  با امت  پیالطس و پنطیوس
   و غالمان  نظر کن  ایشان  تهدیدات  خداوند، به ای  نو اآل29 . بود، بجا آورند رموده مقدر ف تو از قبل

   خود، بجهت  دست  دراز کردن به30 گویند،   تو سخن  کالم  به تمام   دلیری خود را عطا فرما تا به
  ».  خود عیسی  قدوس  بنده  نام  به  و معجزات  آیات  کردن  و جاری شفا دادن

   به  آمد و همه  حرکت  بودند به  جمع  در آن  که  بودند، مکانی  دعا کرده  ایشان و چون31  
 بود،   جان  و یک  دل  را یک  مؤمنین و جمله32 .گفتند  می  دلیری  خدا را به م، کال  پر شده القدس روح

   چیز را مشترک  همه ، بلکه دانست د نمی خود را از آن خو  از اموال  چیزی  کس  هیچ  که بحدی
  .داشتند می

 بر   عظیم یضیدادند و ف  می  خداوند شهادت  عیسی  قیامت  به  عظیم  قوت  به و رسوالن33  
 بود،   یا خانه  زمین  صاحب  نبود زیرا هر که  محتاج  گروه  از آن کس زیرا هیچ34 . بود  ایشان همگی

بقدر    هر یک نهادند و به  می  رسوالن  قدمهای به35 ،  را آورده مبیعات  ختند و قیمتآنها را فرو
   دادند، مردی  لقب الوعظ  ابن  او را برنابا یعنی  رسوالن  که و یوسف36 .نمودند  می  تقسیم احتیاجش

  قدمهای   را آورد و پیش  آن ، قیمت  فروخته  داشت  را که زمینی37 ،  قپرسی  و از طایفه  الوی  سبطاز
  . گذارد رسوالن
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 را   آن  از قیمت قدری2 ،  فروخته  ملکی  سفیره اش  زوجه، با  حنانیا نام اما شخصی5    

   پطرس آنگاه3.  نهاد  رسوالن زد قدمهای، ن  را آورده  از آن  و قدری  داشت  خود نگاه  زن اطالع  به
 از   و مقداری  دهی  را فریب القدس  تا روح  است  تو را پر ساخته  دل  حنانیا چرا شیطان ای«:  گفت
 شد در اختیار تو نبود؟   فروخته  از آن تو نبود و چون  داشتی آیا چون4 ؟  داری  را نگاه  زمین قیمت

 را   سخنان  این حنانیا چون5 ». خدا  به  بلکه  نگفتی  دروغ ن انسا ؟ به  خود نهادی  را در دل چرا این
   جوانان آنگاه6 .  گشت  چیزها مستولی وندگان این شن  شدید بر همه بداد و خوفی  ، جان شنید افتاده
  . نمودند ، دفن  برده  کردند و بیرون ، او را کفن برخاسته
:   بدو گفت پطرس8 . درآمد  نشده  از ماجرا مطلع اش  زوجه  که  گذشت  ساعت و تخمینا سه7  

:   گفت  وی  به پطرس9 ».  همین ، به بلی«:  گفت» تید؟ فروخ ت قیم  همین  را به  آیا زمین مرا بگو که«
   شوهر تو را دفن  که  آنانی  پایهای  کنید؟ اینک  خداوند را امتحان  شدید تا روح  متفق  چه برای«

  ، جان  او افتاده  قدمهای  پیش در ساعت10 ». خواهند برد  بیرون و تو را هم   است کردند، بر آستانه
و 11 . کردند  دفن  شوهرش  پهلوی ، به  برده  بیرون پس.  یافتند ، او را مرده  شده  داخل  جوانانبداد و
  .  را شنیدند، فرو گرفت  این  را که  آنانی  کلیسا و همه  شدید تمامی خوفی

   به رسید و همه  ظهور می  به  قوم  در میان  رسوالن  از دستهای  عظیمه  و معجزات و آیات12  
 شود،   ملحق  بدیشان کرد که  نمی  جرأت  از دیگران اما احدی13 .بودند  می  سلیمان  در رواق دلیک

 از   انبوهیشدند،  خداوند متحد می  به و بیشتر ایمانداران14 .داشتند  می  را محترم ، ایشان ق خل لیکن
بر بسترها و تختها خوابانیدند  آوردند و  ها بیرون  را در کوچه  مریضان  که بقسمی15 ،  و زنان مردان
،   اورشلیم  از بلدان اطراف و گروهی16.  بیفتد  از ایشان  او بر بعضی  آید، اقال سایه  پطرس  که تا وقتی
  . شفا یافتند  ایشان  شدند و جمیع ، جمع  را آورده  پلیده  ارواح دیدگان  و رنج بیماران
 پر   غیرت ، به  بودند، برخاسته  صدوقیان  طایفه از  که  رفقایش  و همه  کهنه اما رئیس17  
 خداوند   فرشته شبانگاه19 . را در زندان عام انداختند یشان، ا  انداخته  دست و بر رسوالن18 .گشتند
  ، تمام  ایستاده بروید و در هیکل«20:  ، گفت  آورده  را بیرون  و ایشان  را باز کرده  زندان درهای

  ، تعلیم  درآمده  هیکل  فجر به  را شنیدند، وقت  این چون21 ». بگویید  مردم  را به ات حی  این سخنهای
  .دادند
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  ، به  نموده  را طلب اسرائیل  بنی  مشایخ  شورا و تمام ، اهل  آمده  و رفیقانش  کهنه اما رئیس  
 نیافتند و  زندان را در  ، ایشان  رفته  خادمان پس22 . را حاضر سازند ستادند تا ایشان فر زندان

 درها   را بیرون  و پاسبانان  یافتیم  بسته  احتیاط تمام  را به زندان « گفتند که23 ، ، خبر داده برگشته
 و   هیکل  و سردار سپاه  کاهن چون24» .  نیافتیم  را در آن کس ، هیچ  باز کردیم  چون ؛ لیکن ایستاده
 » خواهد شد؟  چه این « فتادند که ا  در حیرت  ایشان ه را شنیدند، دربار  سخنان  این  کهنه رؤسای

،  تاده ایس  نمودید، در هیکل  محبوس  که  کسانی  آن  اینک  را آگاهانید که ، ایشان  آمده  کسی آنگاه25
 زور زیرا   به  نه  را آوردند، لیکن ، ایشان  رفته  با خادمان  سردار سپاه پس26 .دهند  می  را تعلیم مردم
  . را سنگسار کنند  مبادا ایشان  ترسیدند که  از قوم که

،   پرسیده  از ایشان  کهنه ، برپا بداشتند، رئیس  حاضر کرده  مجلس  را به  ایشان و چون27  
   تعلیم  را به  مدهید؟ همانا اورشلیم  تعلیم  اسم  بدین  که  نفرمودیم  بلیغ مگر شما را قدغن«28:  گفت

 در   و رسوالن پطرس29 ». ما فرود آرید  گردن مرد را به   این خواهید خون میاید و  خود پر ساخته
 را   عیسی  ما، آن  پدران خدای30.  نمود  اطاعت د بیشتر از انسانبای خدا را می«:  گفتند جواب

، سرور و   خود باال برده  راست او را خدا بر دست31 .، کشتید  کشیده  صلیب  شما به هبرخیزانید ک
   او بر این  شاهدان و ما هستیم32.  بدهد  گناهان  و آمرزش  را توبه  تا اسرائیل  ساخت دهنده جاتن

  ».  است  او عطا فرموده  مطیعان  همه  خدا او را به  که  نیز است القدس  روح امور، چنانکه
  اما شخصی34 . رسانند تل ق  را به  ایشان  کردند که ، مشورت  گشته  شنیدند دلریش چون33  
 ، فرمود تا  برخاسته  بود، در مجلس  محترم  خلق  و نزد تمامی  مفتی  که  نام ، غماالئیل فریسی
  ، برحذر باشید از آنچه  اسرائیلی  مردان ای«:   را گفت  ایشان پس35 . برند  بیرون  را ساعتی رسوالن

  ، خود را شخصی  برخاسته ، تیودا نامی  ایام  از این زیرا قبل36 . بکنید  اشخاص خواهید با این می
 و   نیز پراکنده  شد و متابعانش او کشته.  چهارصد نفر بدو پیوستند  به  قریب  و گروهی پنداشت می

   را در عقب  کرد و جمعی  خروج نویسی  اسم  در ایام  جلیلی و بعد از او یهودای37 . گردیدند نیست
   مردم  از این گویم  شما می  به ناآل38 . شدند  او پراکنده تابعان   همه شد و او نیز هالک. خود کشید

 . شد خواهد  باشد، خود تباه  از انسان  و عمل  رأی  را واگذارید زیرا اگر این  بردارید و ایشان دست
  ا خدا منازعه ب  شود که  نمود مبادا معلوم  را برطرف توانید آن  اگر از خدا باشد، نمی ولی39
 نمودند   زدند و قدغن ، تازیانه  را حاضر ساخته  او رضا دادند و رسوالن  سخن  به پس40 ».یدکن می
 شورا   از حضور اهل و ایشان41 . کردند  را مرخص  ایشان زنند پس ن  حرف  عیسی  نام  دیگر به که
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و هر 42 .شند ک  او رسوایی  اسم هت بج  شدند که  شمرده  آن  شایسته شادخاطر رفتند از آنرو که
  . نکشیدند  دست  است  مسیح  عیسی  که  دادن  و مژده ها از تعلیم  و خانه  در هیکل روزه

  

 بردند   شکایت  از عبرانیان  زیاد شدند، هلینستیان  شاگردان  چون  ایام و در آن6    

 را  عت شاگردان، جما  دوازده  آن پس2. دماندن  می بهره  بی  یومیه  در خدمت  ایشان زنان  بیوه که
  لهذا ای3 . ها را خدمت کنیم ، مائده  کرده  خدا را ترک  ما کالم  که  نیست شایسته«: ، گفتند طلبیده
 را   کنید تا ایشان  خود انتخاب  را از میان  و حکمت القدس  و پر از روح نام  نفر نیک ، هفت برادران
   جماعت  تمام پس5 ». سپرد  خواهیم  و خدمت کالم دت عبا اما ما خود را به4 .  بگماریم  مهم بر این
 و نیکانور و  پروخرس و   و فیلپس القدس  و روح  پر از ایمان  مردی  رضا دادند و استیفان  سخن بدین
   را در حضور رسوالن ایشان6 ،  کرده  را انتخاب  انطاکیه اهل و نیقوالؤس جدید، از  میناس و پر تیمون

 در   نمود و عدد شاگردان  خدا ترقی و کالم7 . گذاشتند  بر ایشان ، دست  کردهعابرپا بداشتند و د
  . شدند  ایمان  مطیع  از کهنه  عظیم افزود و گروهی  می  بغایت اورشلیم
 از او ظاهر   مردم  در میان  عظیمه  و معجزات ، آیات  شده  و قوت  پر از فیض اما استیفان8  

 و   و اسکندریان  و قیروانیان  لیبرتینیان  کنیسه  به  مشهور است  که ای یسه چند از کن و تنی9. شد می
   او سخن  که  و روحی  حکمت و با آن10 کردند،  می  مباحثه تیفان، با اس  قلیقیا و آسیا برخاسته از اهل

 را  شخص  این«:  بگویند  داشتند که  چند نفر را بر این پس11 . نداشتند  مکالمه ، یارای گفت یم
،   را شورانیده  و کاتبان  و مشایخ  قوم پس12 ». گفت  کفرآمیز می  و خدا سخن ی موس  به  که شنیدیم

،   برپا داشته و شهود کذبه13 . حاضر ساختند  مجلس ، به ر کرده تاختند و او را گرفتا بر سر وی
 .دارد  برنمی  دست  تورات و مقدس   مکان  سخن کفرآمیز بر این  از گفتن  شخص این « گفتند که

   موسی  را که  سازد و رسومی  را تباه  مکان  این  ناصری  عیسی  این گفت  می  که زیرا او را شنیدیم14
،   دوخته  حاضر بودند، بر او چشم  در مجلس  که  کسانی و همه15 ». ما سپرد، تغییر خواهد داد به

  . دیدند  فرشته  صورت  را مثل  وی صورت
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 و   برادران ای«:  او گفت2 »؟  است  امور چنین آیا این«:  ت گف  کهنه  رئیس آنگاه7    

 از   بود قبل ه در جزیر  که  ظاهر شد وقتی  بر پدر ما ابراهیم  ذوالجالل خدای.  دهید ، گوش پدران
  تو را نشان   که ینی زم ، به  شده  بیرون  خود و خویشانت از وطن":  و بدو گفت3 .  در حران توقفش
، او را   پدرش  نمود؛ و بعد از وفات  درنگ ، در حران  شده  روانه  از دیار کلدانیان پس4 ". برو دهم
  ، حتی  میراثی  زمین و او را در این5. باشید  می  ساکن ن در آ ن شما اآل  که  زمین  این سوی  داد به کوچ

 دهد،   ملکیت  به  ذریتش  و بعد از او به  وی  را به ن آ  داد که  وعده  خود نداد، لیکن  پای بقدر جای
 خواهند بود و  ، غریب  بیگانه  تو در ملک ذریت"   که و خدا گفت6.   نداشت  هنوز اوالدی  که گامیهن

   بر آن من":  و خدا گفت7 ".  خواهند داشت ، معذب  کشیده  بندگی  را به  ایشان  چهارصد سال مدت
  مکان  ، در این  آمده  بیرون  نمود و بعد از آن  خواهم  سازند داوری  را مملوک شان ای  که ای طایفه

 را آورد، در روز   اسحاق  چون  بنابراین  داد که  وی  را به و عهد ختنه8 ". خواهند نمود مرا عبادت
  . را  پطریارخ  دوازده  را و یعقوب  یعقوب  و اسحاق  ساخت  او را مختون هشتم

و او را 10 بود  می اما خدا با وی. فروختند مصر  ، او را به  حسد برده  یوسف  به طریارخانو پ«9  
 عطا فرمود تا او   و حکمت  مصر توفیق ، پادشاه ، در حضور فرعون  او رستگار نموده  زحمت از تمامی

   والیت ر همه شدید ب  و ضیقی  قحطی پس11 .فرما قرار داد د فرمان خو  خاندان را بر مصر و تمام
   در مصر غله  شنید که  یعقوب اما چون12 . نیافتند  اجداد ما قوتی  که دی نمود، بح  رخ مصر و کنعان

 خود   برادران  خود را به  یوسف  دوم و در کرت13 . اجداد ما را فرستاد د، بار اولشو  می یافت
  . رسیدند  نظر فرعون  به  یوسف شناسانید و قبیله

 نفر بودند،  هفتاد و پنج   را که  و سایر عیالش ، پدر خود یعقوب  فرستاده سف یو پس14  
،   برده  شکیم  را به و ایشان16 . یافتند ، او و اجداد ما وفات ه مصر فرود آمد  به  یعقوب پس15. طلبید

  . کردند  بود، دفن  خریده  مبلغی  به حمور، پدر شکیم  از بنی  ابراهیم  که ای در مقبره
ر مصر نمو  د  شد، قوم  بود نزدیک  خورده  قسم  خدا با ابراهیم  که ای  وعده  هنگام و چون«17  
 ما  او با قوم19 .  برخاست شناخت  را نمی  یوسف ه پادشاه دیگر ک  که تا وقتی18 .گشتند ، کثیر می کرده
  در آن20 . نکنند تند تا زیست انداخ بیرون تا اوالد خود را   ساخت ، اجداد ما را ذلیل  نموده حیله
و 21.   یافت  پدر خود پرورش  در خانه  ماه  سه ، مدت  بوده  جمیل  و بغایت  تولد یافت  موسی وقت
و 22 . نمود ربیت ت  فرزندی  خود به ، برای  او را برداشته  افکندند، دختر فرعون  او را بیرون چون
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 از   سال  چهل چون23 .  گشت  قوی  و فعل ، در قول فته یا  مصر تربیت  اهل  حکمت  در تمامی موسی
  و چون24 . تفقد نماید  اسرائیل د، خاندان خو  از برادران  رسید که خاطرش ، به  گشت  سپری عمر وی

  پس25.   را بکشت  مصری ، آن  عاجز را کشیده  آن  نمود و انتقام  دید او را حمایت  را مظلوم یکی
اما .  خواهد داد  نجات را  او ایشان  دست  خدا به  خواهند فهمید که درانش برا  برد که گمان

نمودند، ظاهر کرد و   می  منازعه  که  دو نفر از ایشان  روز خود را به  آن و در فردای26 .نفهمیدند
  یکدیگر چرا به. باشید ، شما برادر می  مردان ای":   گفت پس.  دهد  مصالحه  ایشان  مابین خواست

و را بر ما  ت که":  ، گفت نمود، او را رد کرده  می  خود تعدی  بر همسایه  آنکه آنگاه27 "کنید؟  می ظلم
  پس29 "؟  را دیروز کشتی  مصری  آن  چنانکه  مرا بکشی خواهی آیا می28؟   و داور ساخت حاکم
  .آنجا دو پسر آورد اختیار کرد و در   غربت  مدیان ، در زمین  فرار کرده  سخن  از این موسی

   به  از بوته  آتش  خداوند در شعله  سینا، فرشته ، در بیابان کوه  گذشت  سال  چهل و چون«30  
آمد تا نظر   می  نزدیک  شد و چون  رؤیا در عجب  را دید از آن  این  چون موسی31 . ظاهر شد وی
 و   اسحاق  و خدای  ابراهیم ، خدای  پدرانت  خدای منم"  که32  رسید  وی  از خداوند به د، خطابکن

:   گفت  وی خداوند به33.  نظر کند  نکرد که ، جسارت مده درآ  لرزه  به  موسی  آنگاه".  یعقوب خدای
  همانا مشقت34 .  است  مقدس ، زمین ای  ایستاده  در آن  که  زیرا جایی  کن  بیرون  از پایهایت نعلین"

.   فرمودم  نزول  ایشان  رهانیدن  و برای  را شنیدم  ایشان  و ناله  در مصرند دیدم  خود را که قوم
 و داور   تو را حاکم که": ، گفتند  رد کرده  را که  موسی همان35 ".  مصر فرستم  بیا تا تو را به الحال
د،  ظاهر ش  بر وی ر بوته د  که ای  فرشته  دست ، به  مقرر فرموده دهنده  و نجات  خدا حاکم"؟ ساخت
 ظهور   و صحرا به  بحر قلزم مصر و  در زمین  سال  چهل  مدت  که  و آیاتی او با معجزات36 .فرستاد

 را  ای خدا نبی":   گفت اسرائیل  بنی  به  که  است  موسی  همان این37 . آورد  را بیرون آورد، ایشان می
  ". او را بشنوید نسخ.  خواهد کرد  شما مبعوث  شما برای  برادران  از میان  من مثل

   سینا بدو سخن  در کوه  که ای  فرشته  در صحرا با آن  در جماعت  آنکه  است همین38  
 ما نخواستند او را   پدران که39  ما رساند،  تا به  را یافت زنده   ما بود و کلمات  و با پدران گفت می

:  گفتند  هارون و به40 ر گردانیدند، مص سوی  خود را به ، دلهای  او را رد کرده  شوند بلکه مطیع
 مصر برآورد،   ما را از زمین  که  موسی  ما بخرامند زیرا این  در پیش  ساز که  ما خدایان برای"
   گذرانیده  قربانی  بت  ساختند و بدان ای  گوساله  ایام  در آن پس41 ".  است  شده  او را چه دانیم مین
 تا جنود   را واگذاشت ، ایشان  خدا رو گردانیده  جهت از این42 .کردند   خود شادی  دستهای اعمال  به
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، آیا   اسرائیل  خاندان ای"   که  است  شده  انبیا نوشته  در صحف  نمایند، چنانکه  را پرستش آسمان
   و کوکب خدای  ملوک و خیمه43 ها و هدایا گذرانیدید؟  قربانی ن م  برای  در بیابان  سال  چهل مدت

  بدان شما را  پس.  کنید  ساختید تا آنها را عبادت  را که  اصنامی  را برداشتید یعنی خود رمفان
  ، به  امر فرموده  ما در صحرا بود چنانکه  با پدران  شهادت و خیمه44 ".  سازم  منتقل  بابل طرف
  ". بساز ای  دیده  که ای  نمونه  را مطابق آن":   گفت موسی

 خدا آنها را از   که هایی  امت  ملک  درآوردند به  یوشع ، همراه جداد ما یافته را ا و آن«45  
   و درخواست  گشت  او در حضور خدا مستفیض که46 . داود  افکند تا ایام  ما بیرون  پدران  روی پیش

و 48.  ت بساخ ای  او خانه  برای اما سلیمان47 . پیدا نماید  یعقوب  خدای  برای  خود مسکنی نمود که
  که49 .  است  گفته  نبی شود چنانکه  نمی  دستها ساکن  مصنوع های  در خانه  اعلی  حضرت لیکن

نید و ک  بنا می  من  برای ای  خانه چه.  انداز من  پای  و زمین  است  من  کرسی گوید آسمان خداوند می"
  ".نیافرید چیزها را   این  جمیع  من مگر دست50 ؟  کجاست  من  آرامیدن محل

   مقاومت القدس  با روح  نامختونید، شما پیوسته  و گوش  دل  به  که  گردنکشان ای«51  
 شما بدو جفا نکردند؟ و   پدران  از انبیا که کیست52.  شما  شما همچنین  پدران کنید، چنانکه می

   او شدید، پیش قاتالن و  کنندگان  تسلیم  شما بالفعل  که  عادلی  آن  از آمدن  را کشتند که آنانی
  »! نکردید  را حفظ ، آن  را یافته  شریعت  فرشتگان  توسط  به شما که53. اخبار نمودند

اما او از 55 . خود را فشردند  دندانهای بر وی،   شده  را شنیدند دلریش  این چون54  
 خدا   راست دستا ب ر  خدا را دید و عیسی  و جالل  نگریست  آسمان سوی ، به  پر بوده القدس روح

 ». بینم  می  خدا ایستاده  راست  دست  را به ، و پسر انسان  را گشاده  آسمان اینک«56 :  و گفت ایستاده
و از 58  کردند،  بر او حمله  یکدل ، به  خود را گرفته  آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای  به آنگاه57

 سولس   که  جوانی  را نزد پایهای خود های ، جامه دانو شاه.  کردند ، سنگسارش  کشیده شهر بیرون
   عیسی ای«:  ، گفت کردند، او دعا نموده  را سنگسار می  استیفان و چون59 . گذاردند  داشت نام

 را بر اینها   گناه خداوندا این «  آواز بلند ندا در داد که ، به  زانو زده پس60 ». مرا بپذیر خداوند، روح
  . و خوابید را گفت  این» .مگیر
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   شدید بر کلیسای  جفای  وقت و در آن. بود  می  او راضی  در قتل و سولس8    

و 2.  شدند  پراکنده  و سامره  یهودیه  نواحی  به  جز رسوالن  همه  که  گردید، بحدی  عارض اورشلیم
 کلیسا را  لساما سو3 .د برپا داشتن  عظیمی  ماتم  وی ، برای  کرده  را دفن  استیفان  صالح مردان
  .افکند  می  زندان ، به  را برکشیده  و زنان ، مردان  گشته  خانه  به  و خانه ساخت  می معذب
اما 5. دادند  می  بشارت  کالم دند بهرسی  می  که  هر جایی  شدند، به  متفرق  که  آنانی پس4  
   به  یکدل  به و مردم6 .نمود  می  موعظه  مسیح  را به ن، ایشا  درآمده  از سامره  بلدی  به فیلپس
 دیدند، شنیدند و می ، می گشت  می از او صادر  را که  معجزاتی  دادند، چون  گوش  فیلپس سخنان

 بسیار شفا   و لنگان شدند ومفلوجان  می ، بیرون  زده  داشتند نعره  که  پلید از بسیاری  ارواح زیرا که7
  . نمود  شهر روی ر آن د  عظیم و شادی8. یافتند می

 را   سامره نمود و اهل  می  جادوگری  بود که  قریه  در آن  از آن  قبل  نام  شمعون اما مردی9  
،   داده  گوش  خرد و بزرگ  که بحدی10نمود،   می  بزرگ  و خود را شخصی ساخت متحیر می

د از  بو  مدیدی  مدت و که دادند از آنر و بدو گوش11 ». خدا  عظیم  قوت  است این«: ندگفت می
   عیسی  خدا و نام  ملکوت  به  که  فیلپس  بشارت  به  چون لیکن12 .شدند  او متحیر می جادوگری

   آورد و چون  نیز خود ایمان و شمعون13 . تعمید یافتند  و زنان  آوردند، مردان داد، ایمان  می مسیح
شد، در   از او ظاهر می  که  عظیمه  و قوات  آیات نبود و از دید  می  با فیلپس  همواره تعمید یافت

  . افتاد حیرت
اند،   خدا را پذیرفته  کالم  سامره  اهل  شنیدند که  بودند، چون  در اورشلیم  که اما رسوالن14  
  القدس  کردند تا روح دعا  ایشان ، بجهت  آمده و ایشان15 . فرستادند و یوحنا را نزد ایشان  پطـرس

   تعمید یافته عیسی خداوند   نام  به  بود که  نشده  نازل  از ایشان کس  هنوز بر هیچ زیرا که16 بند،را بیا
   دید که  چون اما شمعون18 . یافتند را القدس ، روح  گذارده  دستها بر ایشان پس17 . بودند و بس

مرا «:  گفت19 ،  آورده ان ایش  پیش شود، مبلغی  عطا می القدس  روح  رسوالن  دستهای  گذاردن محض
  زرت«:   بدو گفت پطرس20 ». را بیابد القدس ، روح  گذارم  دست  هر کس  به  دهید که  قدرت نیز این

 و   امر، قسمت تو را در این21 .شود  می  زر حاصل  خدا به  عطای  که  پنداشتی  باد، چونکه با تو هالک
 و   کن  شرارت خود توبه  از این پس22 .باشد  نمی  راست در حضور خدا لت د  زیرا که  نیست ای بهره

 و   تلخ  در زهره بینم  تو را می زیرا که23  شود،  آمرزیده  فکر دلت اید این تا ش  کن از خدا درخواست
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 از   خداوند دعا کنید تا چیزی  به  من شما برای«:   گفت  در جواب شمعون24» .  گرفتاری قید شرارت
   اورشلیم ، به  کرده  خداوند تکلم  کالم  و به  ارشاد نموده پس25 ». نشود  عارض بر منگفتید   آنچه

  . دادند  بشارت  سامره  اهل  از بلدان برگشتند و در بسیاری
   که  راهی ، به  جنوب  جانب برخیز و به«:  ، گفت  کرده  خطاب  فیلپس  خداوند به اما فرشته26  

   ناگاه  شد که ، روانه  برخاسته پس27 ». شو ، روانه  صحراست رود که می   غزه سوی  به از اورشلیم
   او مختار بود، به  خزانه ، و بر تمام  حبش ، ملکه سرا و مقتدر نزد کنداکه  خواجه  که  حبشی شخصی

ا  ر  نبی اشعیای  ، صحیفه  خود نشسته  بر ارابه و در مراجعت28  بود،  آمده  عبادت  بجهت ورشلیما
   پیش فیلپس30» .  باش  همراه  ارابه  برو و با آن پیش«:   گفت  فیلپس  به  روح آنگاه29 .کند  می مطالعه
:  گفت31 »؟ خوانی  را می  آنچه فهمی ا میآی«:  گفت. کند  می  را مطالعه  نبی  اشعیای ، شنید که دویده

، با او   سوار شده د که نمو  خواهش  فیلپسو از» . کند  مرا هدایت  کسی ؟ مگر آنکه توانم  می چگونه«
   برند و چون  مذبح  به  که  گوسفندی مثل «  بود که خواند این  می  که  از کتاب ای و فقره32. بنشیند

 از او   او انصاف در فروتنی33 .گشاید  خود را نمی  دهان همچنین خود،  برنده  نزد پشم  خاموش ای بره
 ».شود  می  برداشته  او از زمین  حیات تواند تقریر کرد؟ زیرا که  می که شد و نسب او را  منقطع

   که  را درباره  این  نبی  که کنم  می از تو سؤال«:  ، گفت  شده  ملتفت  فیلپس سرا به  خواجه پس34
  ه نوشت  خود را گشود و از آن  زبان  فیلپس آنگاه35 » دیگر؟  کسی  خود یا درباره ارهگوید؟ درب می

:   گفت  رسیدند، خواجه  آبی  به  راه  در عرض و چون36 . داد  بشارت  عیسی  را به ، وی  کرده شروع
   دل  تمام  به هر گاه«:   گفت فیلپس37 »باشد؟  می ز مانع چی  چه از تعمید یافتنم!   است  آب اینک«

 ».  پسر خداست  مسیح  عیسی  که م آورد ایمان«:   گفت او در جواب» . ، جایز است  آوردی ایمان
را   او پس.  فرود شدند  آب سرا هر دو به  با خواجه  دارند و فیلپس  را نگاه  کرد تا ارابه  حکم پس38

سرا دیگر او را  ، خواجه  را برداشته  خداوند فیلپس  باال آمدند، روح  از آب و چون39 .تعمید داد
   در اشدود پیدا شد و در همه اما فیلپس40 .  گرفت  پیش  خوشی  خود را به ه را  زیرا که نیافت

  . رسید  قیصریه داد تا به  می  بشارت شهرها گشته
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   کهنه  دمید و نزد رئیس  خداوند همی  بر شاگردان  هنوز تهدید و قتل اما سولس9    

   خواه  طریقت اهل را از   بود تا اگر کسی  در دمشق  که  کنایسی سوی  به ها خواست و از او نامه2آمد، 
  . بیاورد  اورشلیم ، به  را بند برنهاده  بیابد، ایشان  زن مرد و خواه

  و به4 دور او درخشید   از آسمان وری ن  رسید، ناگاه  دمشق  به  نزدیک ، چون  راه و در اثنای3  
:  گفت5 »؟ کنی فا می ج  بر من  چه  برای، ، شاؤل  شاؤل ای«:   بدو گفت  شنید که ، آوازی  افتاده زمین

،   برخاسته لیکن6 . کنی  تو بدو جفا می  که  هستم  عیسی  آن من«:  خداوند گفت» ؟ خداوندا تو کیستی«
  ». باید کرد شود چه  می تو گفته   آنجا به  شهر برو که به

  کس  هیچ نیدند، لیکن صدا را ش  آن  ایستادند چونکه  همسفر او بودند، خاموش  که اما آنانی7  
   را ندید و دستش کس  خود را گشود، هیچ  چشمان ، چون  برخاسته  از زمین  سولس پس8 .را ندیدند
  . نخورد و نیاشامید ، چیزی  روز نابینا بوده و سه9 بردند،   دمشق ، او را به را گرفته
  عرض» !یا حنان ای«:   خداوند در رؤیا بدو گفت  بود که  حنانیا نام ، شاگردی  و در دمشق10  

 نامند  می  را راست  آن  که ای  کوچه برخیز و به«:   را گفت خداوند وی11» ! خداوندا لبیک«: کرد
  و شخصی12 کند،  دعا می  اینک  زیرا که  کن  را طلب  نام طرسوسی  یهودا، سولس  و در خانه بشتاب

 داد  حنانیا جواب13 ». تا بینا گردد گذارد بر او دست،   آمده  که  است  دیده  را در خواب حنانیا نام
   چه  تو در اورشلیم  مقدسین  به  که ام  شنیده  از بسیاری  شخص  این  خداوند، درباره ای « که

 تو را بخواند، او را   نام  هر که  دارد که  قدرت  کهنه و در اینجا نیز از رؤسای14 ها رسانید، مشقت
   مرا پیش  تا نام  است  من  برگزیده  او ظرف برو زیرا که«:   را گفت خداوند وی15 ». کند حبس
ها   چقدر زحمت  داد که  خواهم  او را نشان  من زیرا که16 . ببرد اسرائیل  و بنی  و سالطینها امت
  ». باید بکشد  من  نام برای

،   شاؤل برادر ای«:  ، گفت  گذارده  درآمد و دستها بر وی  خانه ، بدان  حنانیا رفته پس17  
 و از   بیابی ، مرا فرستاد تا بینایی  بر تو ظاهر گشت آمدی  می  که  در راهی  که  عیسی خداوند یعنی

،   و برخاسته  یافت ، بینایی  افتاده  فلس  مثل  او چیزی  از چشمان در ساعت18 ». شوی پر  القدس روح
و 20 . نمود توقف   در دمشق اگردان چند با ش  و روزی  گرفت ، قوت و غذا خورده19 . تعمید گرفت

   شنیدند تعجب  که و آنانی21 .  او پسر خداست نمود که  می عظه مو  عیسی  به ، در کنایس درنگ بی
نمود و   می  پریشان  را در اورشلیم  اسم  این  خوانندگان  که  نیست  کسی  آن مگر این«: ، گفتند نموده
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 بیشتر  اما سولس22 » برد؟  کهنه ، نزد رؤسای  نهاده را بند یشان تا ا  است  آمده در اینجا محض این
 .  مسیح  است  همین  که ساخت  می نمود و مبرهن  می  را مجاب  دمشق ، یهودیان ساکن  یافته تقویت

   ایشان  از شورای  سولس ولی24 . چند یهودیان شورا نمودند تا او را بکشند ا بعد از مرور ایامام23
   او را در شب  شاگردان پس25 .نمودند تا او را بکشند  می بانیها پاس  دروازه روز به  و شبانه شد مطلع

  . کردند ، از دیوار شهر پایین  گذارده در زنبیلی
 از او   همه  شود، لیکن  ملحق  شاگردان  به  رسید، خواست  اورشلیم  به  سولس و چون26  

 برد و   نزد رسوالن ، به اما برنابا او را گرفته27 .  است ردان از شاگ ور نکردند کهبترسیدند زیرا با
   به  و چطور در دمشق  کرده  و بدو تکلم  دیده  خداوند را در راه  چگونه  کرد که  حکایت  ایشان برای
د  خداون  نام کرد و به  می  آمد و رفت  با ایشان و در اورشلیم28 .نمود  می  موعظه  دلیری  به یسی ع نام
 او  اما درصدد کشتن. کرد  می  گفتگو و مباحثه و با هلینستیان29 .نمود  می  موعظه  دلیری  به یسیع

.  نمودند  روانه  طرسوس  بردند و از آنجا به  قیصریه  شدند، او را به  مطلع  برادران چون30. برآمدند
 خداوند و  شدند و در ترس  و بنا می یافتند  آرامی  و سامره  و جلیل  یهودیه  کلیسا در تمامی آنگاه31
  . افزودند ، همی  رفتار کرده القدس  روح  تسلی به

و در آنجا 33 . نیز فرود آمد  لده  ساکن قدسین، نزد م  گشته  نواحی  در همه اما پطرس32  
   وی پطرس34.  بود  خوابیده  بر تخت  فالج ض از مر  سال  هشت  مدت  که  یافت  نام  اینیاس شخصی
 او در   که برخیز و بستر خود را برچین. دهد  تو را شفا می  مسیح ، عیسی  اینیاس ای«:  را گفت
  . کردند  خداوند بازگشت سوی ، به  او را دیده  و سارون  لده  سکنه و جمیع35 ». ست برخا ساعت

 و   صالحه اعمال از  وی.   است  غزال  آن  معنی  بود که  طابیتا نام ای و در یافا، تلمیذه36  
، در  اده د ، بمرد و او را غسل  او بیمار شده  ایام از قضا در آن37 .کرد، پر بود  می  که صدقاتی
 در آنجا   پطرس  شنیدند که  یافا بود و شاگردان  به  نزدیک  لده و چونکه38 . گذاردند ای باالخانه
   پطرس آنگاه39» .  نکنی  نزد ما درنگ دندر آم«   کردند که ، خواهش ، دو نفر نزد او فرستاده است

 حاضر  کنان  گریه زنان  بیوه  بردند و همه  باالخانه  رسید او را بدان  آمد و چون ، با ایشان برخاسته
 .دادند  می  نشان  وی  بود، به ه بود دوخت  با ایشان  که  وقتی  غزال  که هایی بودند و پیراهنها و جامه

 طابیتا،  ای«:   کرد و گفت  توجه  بدن سوی ، به ، زانو زد و دعا کرده  کرده ا بیرون ر  همه اما پطرس40
 او را   دست پس41 . ، بنشست  را دیده ز کرد و پطرس خود را با  چشمان  در ساعت که» !برخیز
   مقدمه ین ا چون42 . سپرد  زنده ، او را بدیشان نده را خوا زنان  و بیوه  و مقدسان ، برخیزانیدش گرفته
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   نام  شمعون و در یافا نزد دباغی43 . آوردند داوند ایمان خ  به ، بسیاری  یافت  یافا شهرت در تمامی
  . نمود  چند توقف روزی

  

 مشهور   ایطالیانی  به  که  فوجی یوزباشی  بود،  نام  کرنیلیوس  مردی و در قیصریه10  

 نزد  د و پیوستهدا  می  قوم  بسیار به  صدقه  بود که اترس و خد  متقی  بیتش  اهل و او با تمامی2 . است
و  نزد ا  رؤیا آشکارا دید که  خدا را در عالم ، فرشته  نهم  ساعت  نزدیک روزی3 .کرد خدا دعا می

   ای چیست«:  ، گفت  گشته  و ترسان  نگریسته  نیک  او بر وی آنگاه4 »!  کرنیلیوس ای«:  ، گفت آمده
   به  کسانی اکنون5 . نزد خدا برآمد  به  یادگاری هتبج  تو دعاها و صدقات«:   گفت وی  به» خداوند؟

   به اش  خانه  که  نام  شمعون  نزد دباغی که6   کن  را طلب  پطرس  به عون ملقب و شم یافا بفرست
   که ای  فرشته ونو چ7 ». باید کرد  تو را چه  که د گفت تو خواه او به.   است ، مهمان  دریا است کناره
 خاص  الزمان از م  متقی  سپاهی  خود و یک  شد، دو نفر از نوکران  غایب گفت  می  سخن  وی به

  . یافا فرستاد  را به ، ایشان  باز گفته  ماجرا را بدیشان تمامی8 ،  را خوانده خویشتن
   بام ه ب ، پطرس م شش  ساعت  به رسیدند، قریب  شهر می  به  از سفر نزدیک روز دیگر چون9  
 او   برای اما چون.  بخورد  چیزی ، خواست  شده  گرسنه  شد که و واقع10 . برآمد تا دعا کند خانه

   چادری  را چون  دید و ظرفی  را گشاده  آسمان پس11 . نمود  او را رخ خودی کردند، بی حاضر می
 از   هر قسمی  در آن که12 شود،  می  نازل بر او  آویخته ین زم سوی ، به  بسته  چهار گوشه  به بزرگ

  رس پط ای «  رسید که  وی  به و خطابی13 . هوا بودند  و مرغان  زمین  و حشرات دواب و وحوش
 هرگز   یا حرام پاک نا حاشا خداوندا زیرا چیزی«:   گفت پطرس14 ». و بخور  کن ، ذبح برخاسته
» .  مخوان ، تو حرام  است  کرده  را خدا پاک آنچه « د که رسی  وی  به بار دیگر خطاب15 ». ام نخورده

  . شد  باال برده  آسمان  به  ظرف  آن  در ساعت  شد که  واقع  مرتبه  سه و این16
   باشد، ناگاه  دید چه  که  رؤیایی  این  در خود بسیار متحیر بود که  پطرس و چون17  

پرسیدند  ، می و ندا کرده18  رسیدند، ، بر درگاه  کرده  تفحص را  شمعون  خانه  کرنیلیوس فرستادگان
  کرد، روح  در رؤیا تفکر می  پطرس و چون19 » دارد؟  در اینجا منزل  پطرس ه ب  معروف شمعون « که
   برو و هیچ  ایشان  شو و همراه ، پایین برخاسته  پس20 .طلبند  مرد تو را می  سه اینک «:  را گفت وی

   فرستاده  نزد وی  کرنیلیوس  که  نزد آنانی  پطرس پس21 ».  را فرستادم  ایشان  من را کهشک مبر زی
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: گفتند22 »؟  شما چیست  آمدن سبب. طلبید ی م  که  کس  آن  منم اینک«:  ، گفت  آمده بود، پایین
   الهام قدس م ، از فرشته  یهود نیکنام  طایفه  و نزد تمامی  و خداترس ، مرد صالح کرنیلیوس یوزباشی«

  ، مهمانی  برده  خانه  را به  ایشان پس23» . از تو بشنود  خود بطلبد و سخنان  خانه  تو را به  که یافت
 او   یافا همراه  شد و چند نفر از برادران  روانه  ایشان ، همراه  برخاسته  روز پطرس  آن و فردای. نمود
  .رفتند

،  خوانده خاص خود را   و دوستان  خویشان یوس شدند و کرنیل روز دیگر وارد قیصریه24  
،   افتاده ر پایهایش، ب  کرده  او را استقبال  شد، کرنیلیوس  داخل  پطرس چون25 .کشید  می انتظار ایشان

و با او 27 ».  هستم  خود نیز انسان خیز، منبر«:  ، گفت  او را برخیزانیده اما پطرس26 . کرد پرستش
 مرد   هستید که شما مطلع«:   گفت  بدیشان پس28.   کثیر یافت ، جمعی  درآمده  خانه  به گفتگوکنان

   داد که  خدا مرا تعلیم لیکن.   است  حرام  یا نزد او آمدن  کردن  معاشرت  اجنبی  را با شخص یهودی
  لحال و ا  آمدم تأمل  شما بی  مجرد خواهش  به  جهت از این29 .  نخوانم  یا نجس  را حرام کس چهی
  ».اید  مرا خواسته  چه  از برای  که پرسم می

   نهم ؛ و در ساعت بودم دار می  روزه  ساعت ، تا این  از این چهار روز قبل«:   گفت کرنیلیوس30  
  ای":  و گفت31 بایستاد   من  پیش  نورانی  با لباس  شخصی  ناگاه  که کردم  خود دعا می در خانه

 یافا   به پس32 . تو در حضور خدا یادآور گردید ت شد و صدقا اب تو مستج  دعای کرنیلیوس
   دریا مهمان  کناره  به  دباغ  شمعون  در خانه  نما که  را طلب  پطرس  به شمعون معروف  و بفرست
   که  و تو نیکو کردی  نزد تو فرستادم تأمل  بی پس33 ". خواهد راند  بیاید با تو سخن او چون.  است
  ».  بشنویم  است  تو فرموده  خدا به  تا آنچه  در حضور خدا حاضریم  همه لحالا.  آمدی

  بلکه35 ،  ظاهر نیست  خدا را نظر به  که ام  یافته الحقیقت فی«:  ، گفت  را گشوده  زبان پطرس34  
  نزد  را که کالمی36 . گردد  نیکو کند، نزد او مقبول  از او ترسد و عمل ، هر که از هر امتی

   بشارت  سالمتی  به  است  خداوند همه  که  مسیح  عیسی  وساطت  به  فرستاد، چونکه اسرائیل بنی
 منتشر شد، بعد   یهودیه  بود و در تمامی  از جلیل  آن  شروع دانید که  را شما می  سخن آن37داد،  می

   به  خدا او را چگونه را که   ناصری  عیسی یعنی38 نمود،  می  موعظه  بدان  یحیی که   تعمیدی از آن
 را   ابلیس  مقهورین آورد و همه  نیکو بجا می ، اعمال  او سیر کرده  نمود که  مسح  و قوت القدس روح
   او در مرزوبوم  که  کارهایی  بر جمیع و ما شاهد هستیم39 .بود  می بخشید زیرا خدا با وی یشفا م

   را خدا در روز سوم  کس همان40 .، کشتند  کشیده  صلیب را نیز بر او  کرد که یهود و در اورشلیم
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 بود،   برگزیده  خدا پیش  که  بر شهودی  بلکه  قوم  بر تمامی  نه لیکن41 ، ، ظاهر ساخت رخیزانیدهب
  و ما را مأمور فرمود که42 . ایم  و آشامیده  با او خورده ن او از مردگا  بعد از برخاستن  که  مایانی یعنی
و 43 . باشد  و مردگان تا داور زندگان خدا او را مقرر فرمود   که  بدین  دهیم  و شهادت  موعظه وم ق به

 را   گناهان  او آمرزش  اسم  آورد، به  ایمان  وی  به  هر که دهند که  می  انبیا بر او شهادت جمیع
  ». یافت خواهد

 را شنیدند،   کالم  که  آنانی بر همه  القدس  روح  بود که  پطرس  هنوز بر زبان  سخنان این44  
 بر   افتادند از آنکه  بودند، در حیرت  آمده  پطرس  همراه  که  ختنه  از اهل و مؤمنان45 . شد نازل
، خدا   شده م زبانها متکل  به  را شنیدند که  ایشان زیرا که46  شد،  افاضه القدس  روح نیز عطایها  امت

   تعمید دادن  کند، برای  را منع تواند آب  می آیا کسی«:   گفت  پطرس آنگاه47 .کردند را تمجید می
 تعمید   مسیح  عیسی  نام  را به  فرمود تا ایشان پس48» .اند  ما نیز یافته  را چون القدس  روح  که اینانی
  . نماید  چند توقف  روزی  نمودند که  از او خواهش آنگاه. دهند

  

 خدا   کالمها نیز  امت  بودند، شنیدند که  در یهودیه  که ی و برادران  رسوالن پس11    

با  « گفتند که3 ،  کرده  معارضه  با وی  ختنه هل آمد، ا  اورشلیم  به  پطرس و چون2 .اند را پذیرفته
  »!  غذا خوردی ، با ایشان  برآمده  نامختون مردم

   ناگاه  که کردم ر شهر یافا دعا می د من«5 : ، گفت  کرده  بیان فصال بدیشان م  از اول پطرس4  
   آویخته مان از آس  چهار گوشه  به  بزرگ  چادری شود مثل  می  نازل  که  را دیدم  رؤیا ظرفی در عالم

 و  و حشرات   و وحوش ، دواب زمین  کردم ، تأمل  نگریسته  نیک  بر آن چون6 .رسد  می  بر من که
 و   کن ، ذبح  برخاسته  پطرس ای": گوید  می  من  به  که شنیدم را  و آوازی7 .  هوا را دیدم مرغان
بار دیگر 9 ".  است  نرفته  دهانم  به ناپاک یا   حرام حاشا خداوندا، زیرا هرگز چیزی":  گفتم8 ".بخور

 شد   واقع  کرت  سه این10 ".  مخوان ، تو حرام  نموده  پاک خدا آنچه"   در رسید که آسمان  از خطاب
  . شد  باال برده  آسمان سوی  به باز همه  که

 در   که ای ه خان ، به  شده  فرستاده  نزد من  مرد از قیصریه  سه  ساعت  در همان و اینک«11  
   برادر نیز همراه  شش  و این". شک برو  بدون با ایشان"   که  مرا گفت و روح12 .، رسیدند  بودم آن
   را در خانه ای  چطور فرشته و ما را آگاهانید که13 .  شدیم داخل   شخص  آن  خانه  آمدند تا به من
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   را بطلب  پطرس  به شمعون معروف و   یافا بفرست  به کسان"   گفت  وی  به  ایستاده خود دید که
  و چون15 ".  خواهید یافت  تو نجات  خانه  اهل  بدانها تو و تمامی  که  خواهد گفت  با تو سخنانی که14

  آنگاه16 . بر ما  نخست  شد، همچنانکه ازل ن  بر ایشان القدس ، روح کردم  می  گفتن  سخن  به شروع
 تعمید  القدس روح   شما به  تعمید داد، لیکن  آب  به یحیی":   گفت  خداوند را که  سخن بخاطر آوردم
   آوردن  ایمان ا محض م  به  بخشید، چنانکه  عطا را بدیشان  خدا همان  چون پس17 ". خواهید یافت

 را   این چون18 »؟  نمایم  خدا را ممانعت بتوانم   که  باشم  که  من  مسیح خداوند، پس  عیسی به
  ها نیز توبه  امت ، خدا به الحقیقت فی«:  گفتند  شدند و خدا را تمجیدکنان شنیدند، ساکت

  »!  است  را عطا کرده بخش حیات
 شدند، تا فینیقیا و   برپا شد متفرق  استیفان  در مقدمه  که اذیتی  سبب  به  که و اما آنانی19  
 از   بعضی لیکن20 . را نگفتند  کالم  از یهود و بس غیر  به کس  هیچ گشتند و به  می  و انطاکیه قپرس
  و به کردند   نیز تکلم  رسیدند با یونانیان  انطاکیه  به  بودند، چون  و قیروان  قپرس اهل  از  که ایشان

،   آورده  کثیر ایمان بود و جمعی  می  خداوند با ایشان و دست21 دادند،  می  بشارت خداوند عیسی
  برنابا را به رسید،   اورشلیم  کلیسای  سمع  به  خبر ایشان اما چون22 . کردند  خداوند بازگشت سوی به

 از   نمود که  را نصیحت ، همه ه خدا را دید، شادخاطر شد  رسید و فیض و چون23  فرستادند انطاکیه
   بود و گروهی  و ایمان القدس  و پر از روح  صالح  مردی زیرا که24.  خداوند بپیوندند  به  قلب میمتص

   او را یافت  و چون  رفت  سولس  طلب  برای  طرسوس و برنابا به25 . آوردند  خداوند ایمان بسیار به
دادند و   می  بسیار را تعلیم شدند و خلقی  می  در کلیسا جمع  تمام ی سال و ایشان26 . آورد  انطاکیه به

  . شدند'  مسمی  مسیحی  به  در انطاکیه  نخست شاگردان
   نام  اغابوس  از ایشان  یکی که28  آمدند  انطاکیه  به  از اورشلیم چند  انبیایی  ایام و در آن27  
  در ایام   خواهد شد و آن  مسکون  ربع د در تمامی شدی  قحطی  کرد که  اشاره  روح ، به برخاسته

   مقدور خود، اعانتی  برحسب  هر یک  شدند که  آن  مصمم و شاگردان29 .کلودیوس قیصر پدید آمد
 نزد   برنابا و سولس  دست  را به  کردند و آن  چنین پس30 . بفرستند  برادران ساکن یهودیه برای

  . نمودند  روانه کشیشان
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 از کلیسا دراز کرد   بر بعضی ول تطا ، دست  هیرودیس پادشاه  زمان و در آن12    
،   افزوده  یهود را پسند افتاد، بر آن دید که  و چون3 .  شمشیر کشت  برادر یوحنا را به و یعقوب2

  ته چهار دس  و به  انداخت ، در زندان  او را گرفته پس4 . فطیر بود یز گرفتار کرد و ایام را ن پطرس
   بیرون  قوم  او را برای  بعد از فصح  که  داشت  کنند و اراده  او را نگاهبانی  سپرد که  سپاهیان رباعی
  .داشتند  می  نگاه  را در زندان  پطرس پس5. آورد

   قصد بیرون  هیرودیس  که و در شبی6. کردند  دعا می  او نزد خدا پیوسته اما کلیسا بجهت  
ر  نزد د  بود و کشیکچیان  خفته  دو سپاهی ، در میان  دو زنجیر بسته  به طرس، پ  داشت  وی آوردن
   خانه  در آن  حاضر شد و روشنی  خداوند نزد وی  فرشته ناگاه7 .کردند  می  را نگاهبانی زندان

  عت در سا که» . برخیز بزودی«:  ، او را بیدار نمود و گفت  زده  پطرس  پهلوی  به پس. درخشید
  پس» .  برپا کن کمر خود را ببند و نعلین«:   را گفت  وی و فرشته8 .  فرو ریخت رها از دستشزنجی
 او  ، از عقب  شده  بیرون پس9 ». بیا  من  و از عقب ود را بپوش خ ردای«:   گفت  وی  کرد و به چنین
   خواب  برد که ان گم  بلکه  است  نمود حقیقی  روی  از فرشته  آنچه  که  گردید و ندانست روانه
رود رسیدند و   شهر می سوی  به  که  آهنی  دروازه ، به  گذشته  و دوم  اول  از قراوالن پس10. بیند می
 در   برفتند که  کوچه ، تا آخر یک  رفته  بیرون  باز شد؛ و از آن  ایشان  روی  خود بخود پیش آن

   که  دانستم  تحقیق  به اکنون«:   گفت ود آمده خ  به  پطرس آنگاه11 . شد  او غایب از  فرشته ساعت
  ». یهود رهانید  انتظار قوم  و از تمامی  هیرودیس ، مرا از دست  خود را فرستاده خداوند فرشته

   آمد و در آنجا بسیاری  مرقس  به  ملقب  مادر یوحنای  مریم  خانه ، به  را دریافت  این چون12  
 آواز  چون14 . آمد تا بفهمد  رودا نام  کنیزی را کوبید،  او در خانه چون13 .کردند ، دعا می  شده جمع

   درگاه  به طرسپ « ، خبر داد که  شتافته  اندرون ، به  در را باز نکرده ، از خوشی  را شناخت پطرس
 او  رشتهف « ، گفتند که ت اس  چنین  تأکید کرد که و چون» ! ای دیوانه«:  را گفتند وی15 ».  است ایستاده
.  افتادند ، او را دیدند و در حیرت  در را گشوده پس. کوبید  در را می  پیوسته اما پطرس16 ».باشد

 خدا او   چگونه  نمود که  باشند و بیان  خاموش  کرد که  اشاره  ایشان سوی  خود به  دست اما او به17
  بیرون  پس» . سازید  امور مطلع  از این را  و سایر برادران یعقوب«:   داد و گفت  خالصی را از زندان

   را چه  پطرس  افتاد که یان در سپاه  عظیم  روز شد اضطرابی و چون18   دیگر رفت  جای ، به شده
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 را  ، فرمود تا ایشان  نموده  را بازخواست ، کشیکچیان  نیافت  او را طلبیده  چون و هیرودیس19 .شد
  . نمود ، در آنجا اقامت  کرده  کوچ  قیصریه  به  رسانند؛ و خود از یهودیه  قتل به

 نزد او حاضر   یکدل  به  ایشان پس.  شد  خشمناک  صور و صیدون  با اهل اما هیرودیس20  
 دیار   کردند زیرا که  مصالحه ، طلب  را با خود متحد ساخته  پادشاه  ناظر خوابگاه تسشدند و بالس

 در بر کرد   ملوکانه  لباس ، هیرودیس  معین و در روزی21 . افتی  می  معیشت  پادشاه ز ملک ا ایشان
   نه  آواز خداست هکردند ک  ندا می و خلق22 .کرد  می  را خطاب ، ایشان نشسته  و بر مسند حکومت

 او را خورد   خدا را تمجید ننمود و کرم  خداوند او را زد زیرا که  فرشته  در ساعت که23 . آواز انسان
  . بمرد که

   انجام  را به  خدمت  آن  چون برنابا و سولس و25 .  یافت ، ترقی  خدا نمو کرده ماما کال24  
  . خود بردند  را همراه  مرقس  به  ملقب  کردند و یوحنای  مراجعت رسانیدند، از اورشلیم

  

برنابا و شمعون :  چند بودند  بود، انبیا و معلم  در انطاکیه  که و در کلیسایی13    

  چون2 .  و سولس  هیرودیس تیترارخ ضاعی و مناحم برادر ر  نیجر و لوکیوس قیروانی  به قبمل
 جدا   من  را برای برنابا و سولس«:   گفت القدس بودند، روح  می  مشغول  خدا و روزه  در عبادت ایشان

 و دستها بر   و دعا کرده ته گرف  روزه آنگاه3 ». ام  خوانده  آن  را برای یشان ا  که  عمل سازید از بهر آن
  . نمودند ، روانه  گذارده ایشان

   دریا به  از راه رفتند و از آنجا  سلوکیه ، به  شده  فرستاده القدس  روح  از جانب  ایشان پس4  
  ردند و یوحنا مالزم ک  خدا موعظه  کالم  یهود به ، در کنایس  شده و وارد سالمیس5 . آمدند قپرس
 جادوگر و   را که  یهودی  گشتند، در آنجا شخص  پافس  تا به  جزیره  در تمامی و چون6 . بود ایشان
   فهیم  مردی  بود که  والی  پولس  سرجیوس او رفیق7 . بود  او باریشوع  نام فتند که بود یا  کاذب نبی
 جادوگر،   آن ما یعنیاما علی8 . خدا را بشنود  کالم ، خواست ده نمو  را طلب  برنابا و سولس همان. بود

 . برگرداند  را از ایمان  والی ت، خواس  نموده  را مخالفت باشد، ایشان  می  همچنین  اسمش زیرا ترجمه
 پر از هر  ای«:  گفت10 ،  نگریسته ، بر او نیک  شده قدسال  باشد، پر از روح  پولس  که  سولس ولی9

   طرق  ساختن منحرف از  ایستی ، باز نمی هر راستی   و دشمن  فرزند ابلیس ، ای  مکر و خباثت نوع
  که» . دید  نخواهی  را تا مدتی ، آفتاب  و کور شده  خداوند بر توست  دست الحال11 راست خداوند؟
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   والی پس12 .کرد  می  طلب ، راهنمایی زده و دور   او را فرو گرفت  و تاریکی ، غشاوه  ساعت در همان
  . آورد ، ایمان  خداوند متحیر شده د، از تعلیم ماجرا را دی  آن چون

اما یوحنا از .  آمدند  پمفلیه  پرجه ، به  سوار شده  کشتی  به  از پافس  و رفقایش  پولس آنگاه13  
 آمدند و   پیسیدیه  انطاکیه ، به  عبور نموده  از پرجه و ایشان14 .  برگشت  اورشلیم ، به  جدا شده ایشان

   کنیسه  انبیا، رؤسای  و صحف  تورات و بعد از تالوت15 .، بنشستند  درآمده کنیسه   به تدر روز سب
  ». دارید، بگویید  قوم آمیز برای  نصیحت  برادران عزیز، اگر کالمی ای«: ، گفتند  فرستاده نزد ایشان

 و  رائیلی اس  مردان ای«:  ، گفت  کرده  خود اشاره  دست ، به  برپا ایستاده  پولس پس16  
   ایشان  را در غربت ، قوم  ما را برگزیده ، پدران ، اسرائیل  قوم  این خدای17 ! دهید ، گوش خداترسان
   چهل  به و قریب18  آورد؛  بلند از آنجا بیرون ازوی ب  را به  مصر سرافراز نمود و ایشان در زمین

،  کرده   هالک  کنعان را در زمین   طایفه و هفت19 .بود  می  ایشان  حرکات  متحمل ن در بیابا سال
  ران داو  بدیشان و بعد از آن20 .  سال  چهار صد و پنجاه تا قریب   ساخت  ایشان  آنها را میراث زمین

   را از سبط  قیس  بن  خواستند و خدا شاؤل  پادشاهی  وقت و از آن21 .  نبی  سموئیل داد تا زمان
   تا پادشاه ، داود را برانگیخت  برداشته  او را از میان پس22 .د دا  ایشان  به  سال  تا چهل نبنیامی
   تمامی  به  که ام  خود یافته  دل  را مرغوب  یسی داود بن"   داد که  شود و در حق او شهادت ایشان
  ای دهنده  نجات  اسرائیل ، برای  وعده  او خدا برحسب و از ذریت23 ". خواهد کرد  عمل  من اراده
   موعظه  تعمید توبه  را به  اسرائیل  قوم  او تمام  از آمدن  پیش  یحیی چون24  را آورد، عیسی  یعنی
،   او نیستم پندارید؟ من  می مرا که":   برد، گفت  پایان  خود را به  دوره  یحیی  چون پس25 . بود نموده
  ". ما  او نی  نعلین  گشادن  الیق آید که  می  کسی  بعد از من  اینک لکن

   این ا کالم باشد، مر شما ر  از شما خداترس  و هرکه  ابراهیم  آل  عزیز و ابنای  برادران ای«26  
   آوازهای  او را شناختند و نه  نه ، چونکه  ایشان  و رؤسای  اورشلیم زیرا سکنه27 . شد  فرستاده نجات

و هر چند 28 . رسانیدند  اتمام آنها را به و  دادند  فتوی شود، بر وی  می  خوانده  هر سبت انبیا را که
 را   آنچه  چون پس29 . شود  او کشته  کردند که  خواهش  نیافتند، از پیالطس  در وی  قتل  علت هیچ
خدا   لکن30 . قبر سپردند ، به  آورده  پایین  کردند، او را از صلیب  بود تمام  شده  نوشته  وی  درباره که

   به  او از جلیل  همراه  که بسیار ظاهر شد بر آنانی  و او روزهای31 .زانید برخی او را از مردگان
  ، بدان دهیم  می  شما بشارت  ما به پس32 .باشند  شهود او می  نزد قوم حال ال  بودند که  آمده اورشلیم
 وفا کرد،  باشیم  می  ایشان  فرزندان  ما که  را به  خدا آن که33  شد،  ما داده  پدران  به  که ای وعده
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 امروز   من،  هستی تو پسر من"   که  است  مکتوب  در زبور دوم ، چنانکه  را برانگیخت  عیسی  که وقتی
 فساد نشود   به  برخیزانید تا دیگر هرگز راجع  او را از مردگان و در آنکه34 ". تو را تولید نمودم

   در جایی بنابراین35 ". کرد  شما وفا خواهم داود برای   و امین  قدوس  برکات به"   که  گفت چنین
   داود چونکه زیرا که36 ". فساد را بیند  که  گذاشت واهی خود را نخ تو قدوس": گوید دیگر نیز می

. ، فساد را دید  شده  خود ملحق  پدران  و به  بود، بخفت  کرده  خدا را خدمت  خود اراده در زمان
  .، فساد را ندید ا برانگیخت خدا او ر  که  کس  آن لیکن37

   گناهان  آمرزش شما از  او به  وساطت  به  باد که  عزیز، شما را معلوم  برادران  ای پس«38  
   به  که شود، از هر چیزی  می  شمرده  آورد، عادل  ایمان  او هر که  وسیله و به39. شود  می اعالم

 انبیـا   در صحف  کنید، مبادا آنچـه  احتیـاط پس40 . شوید  شمرده  نتوانستید عادل ی موس شریعت
 نمایید   کنید و تعجـب ، مالحظـه  حقیـرشمارندگان ای"  که41  شـود، ، بر شمـا واقـع  است توبمک

 شما را از   هر چند کسی  که ، عملی  شمـا پدیـد آرم  را در ایـام  عملـی  مـن  شوید زیرا که و هالک
  ». نخواهید کرد ـق نمایـد، تصدی  اعالم آن

   سخنان ین ا  هم  آینده  در سبت  نمودند که رفتند، خواهش  می  بیرون  از کنیسه  چون پس42  
   و جدیدان خداپرست  از یهودیان  شدند، بسیاری  متفرق  کنیسه  اهل و چون43 . بازگویند را بدیشان
   فیض به « کهنمودند   می ، ترغیب  گفته خن س  ایشان  دو نفر به  و برنابا افتادند؛ و آن  پولس از عقب

 . خدا را بشنوند  شدند تا کالم م شهر فراه  تمامی  به  دیگر قریب اما در سبت44 ». باشید خدا ثابت
   مخالفت  پولس  با سخنان،  را دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته  خلق  یهود ازدحام  چون ولی45

.  شما القا شود  به  خدا نخست  بود کالم واجب«: ، گفتند ابا دلیر شده و برن  پولس آنگاه46 .کردند
ها   امت سوی  شمردید، همانا به  جاودانی  حیات  را رد کردید و خود را ناشایسته  آن  چون لیکن
  ن زمی  اقصای  تا الی ها ساختم تو را نور امت"   امر فرمود که  ما چنین زیرا خداوند به47 .  نماییم توجه

 خداوند را تمجید نمودند  ، کالم  را شنیدند، شادخاطر شده ها این  امت چون48 »".  باشی منشأ نجات
  . آوردند ند، ایمان مقرر بود  جاودانی  حیات  برای  که و آنانی
   دیندار و متشخص  چند زناما یهودیان50 .  منتشر گشت  نواحی  خدا در تمام آن و کالم49  

  ن، ایشا  نموده  و برنابا تحریض  بر پولس  رسانیدن  زحمت  را به  بشورانیدند و ایشانو اکابر شهر را
.  آمدند  ایقونیه ، به  افشانده  خود را بر ایشان  پایهای  خاک و ایشان51 . کردند را از حدود خود بیرون

  . گردیدند القدس  و روح  پر از خوشی و شاگردان52
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   گفتند که  سخن  نوعی ، به  یهود در آمده  کنیسه  به  با هم ، ایشان اما در ایقونیه14    

 ها را اغوا نمودند  امت  دلهای ایمان  بی  یهودیان لیکن2.  آوردند  ایمان  کثیر از یهود و یونانیان جمعی
 کالم   به  که  خداوندی  نام ، به  نموده  توقف  مدیدی  مدت پس3 . ساختند  بداندیش و با برادران

 از  کرد که  عطا می  و معجزات گفتند و او آیات  می  سخن  دلیری داد، به  می ض خود شهادتفی
  . ظاهر شود  ایشان دست

  و چون5 . بودند  با رسوالن  یهود و جمعی  همداستان  شدند، گروهی  شهر دو فرقه و مردم4  
 ، سنگسار کنند،  نموده را افتضاح  آوردند تا ایشان  می  هجوم  خود بر ایشان ها و یهود با رؤسای امت

و در آنجا 7 . فرار کردند  نواحی  و دیار آن  لیکاؤنیه ، شهرهای  و دربه  لستره سوی ، به  یافته آگاهی6
  .دادند  می بشارت
ولد  مت  بود و از شکم مادر، لنگ حرکت  بی  پایهایش  بود که  نشسته  مردی و در لستره8  

   ایمان  که، دید  نگریسته  نیک شنید، او بر وی  را می  پولس  او سخن چون9 .د بو  نرفته ، هرگز راه شده
  ر ساعت د که» !  بایست  خود راست بر پایهای«:   آواز بلند بدو گفت  به پس10 . را دارد شفا یافتن
   لیکاؤنیه  زبان  خود را به  را دیدند، صدای  پولس  عمل  این  چون اما خلق11 . گردید ، خرامان برجسته

   و پولس  برنابا را مشتری پس12 ».اند  شده  نزد ما نازل  انسان  صورت  به خدایان«: ، گفتند بلند کرده
  . بود  مقدم  گفتن سخن  او در را عطارد خواندند زیرا که

   به  از خلق هایی  و تاجها با گروه  بود، گاوان  شهر ایشان  پیش  که  مشتری  کاهن پس13  
 شنیدند،   برنابا و پولس  یعنی  دو رسول  آن اما چون14 . گذراند  قربانی  که ، خواست دهها آور زهدروا
  ، چرا چنین  مردمان ای«: گفتند15،   افتادند و ندا کرده  مردم ، در میان  خود را دریده های جامه
   از این  که دهیم  می ارت شما بش  و به  علتها مانند شما هستیم  و صاحبان کنید؟ ما نیز انسان می

   در آنها است  را که نچه و دریا و آ  و زمین  آسمان  حی که  خدای سوی  کنید به  رجوع اباطیل
  با وجودی17  خود رفتار کنند،  در طرق  که شتها را واگذا  امت  همه  سلف  در طبقات که16 آفرید،

 بارآور   و فصول  بارانیده  باران د و از آسماننمو  می  احسان ، چون  نگذاشت شهادت  خود را بی که
   را از گذرانیدن  خلق  سخنان و بدین18 ». ساخت  پر می  و شادی از خوراک ما را  ، دلهای بخشیده
  . باز داشتند  دشواری  به  ایشان  برای قربانی
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 را سنگسار   و پولس را با خود متحد ساختند ، مردم  آمده  و ایقونیه  از انطاکیه اما یهودیان19  
 گرد او ایستادند   شاگردان اما چون20 .  است  مرده یدند و پنداشتند که کش ، از شهر بیرون کرده

   شهر بشارت و در آن21  شد  روانه به در سوی  روز با برنابا به  آن  شهر درآمد و فردای ، به برخاسته
  و دلهای22 . کردند  مراجعت  و انطاکیه ونیهایق و   لستره  به پس.  را شاگرد ساختند ، بسیاری داده

باید  ی بسیار م  با مصیبتهای  بمانند و اینکه  ثابت  در ایمان دادند که ، پند می  داده  را تقویت شاگردان
   نمودند و دعا و روزه  معین  کشیشان  ایشان و در هر کلیسا بجهت23 .  خدا گردیم  ملکوت داخل
   به  گذشته دیهو از پیسی24 . بودند، سپردند  آورده دو ایمان ب  که  خداوندی ه را ب ، ایشان داشته
  . فرود آمدند  اتالیه  نمودند و به  موعظه  کالم  به و در پرجه25 . آمدند پمفلیه

 خدا   فیض  را به  جا ایشان  از همان  آمدند که  انطاکیه ، به  سوار شده  کشتی و از آنجا به26  
   وارد شهر شدند، کلیسا را جمع و چون27.  بودند  رسانیده  انجام  به  که  کاری  آن ند برای بود سپرده
   را برای  ایمان  دروازه  بود و چگونه  کرده  خدا با ایشان  ساختند از آنچه  را مطلع ، ایشان کرده
  . بسر بردند  با شاگردان  مدیدی  مدت پس28 . بود ها باز کرده امت

  

   آیین اگر برحسب « دادند که  می  را تعلیم ، برادران  آمده  چند از یهودیه یو تن15    

   و مباحثه  و برنابا را منازعه  پولس چون2 ». یابید  نجات  که  نیست ، ممکن نشوید  مختون موسی
 و   رسوالن نزد  و برنابا و چند نفر دیگر از ایشان  پولس  شد که  شد، قرار بر این  واقع بسیار با ایشان

 و   از فینیقیه  نموده  را مشایعت  کلیسا ایشان پس3 . بروند  مسأله  این  برای رشلیم در او کشیشان
  . دادند  عظیم  را شادی  برادران  کردند و همه ها را بیان  امت  آوردن ، ایمان  عبور کرده سامره

 را پذیرفتند و آنها را از  شان ای  و کشیشان  شدند، کلیسا و رسوالن  وارد اورشلیم و چون4  
 بودند،   آورده  ایمان  که  فریسیان  از فرقه  بعضی آنگاه5 . بود، خبر دادند  کرده با ایشان خدا  آنچه

  ». دارند  را نگاه  موسی  سنن کنند که  نمایند و امر اینها را باید ختنه«: ، گفتند برخاسته
   سخت  مباحثه و چون7 . بینند  امر مصلحت ر اینند تا د شد  جمع  و کشیشان  رسوالن پس6  

  ، خدا از میان  اول  از ایام  عزیز، شما آگاهید که  برادران ای«:   گفت ، بدیشان  برخاسته شد، پطرس
  و خدای8.  آورند  را بشنوند و ایمان ارت بش  کالم  من ها از زبان  امت شما اختیار کرد که

و در 9 . ما نیز  به  داد، چنانکه دیشان را ب القدس  روح  که  داد بدین دت شها  بر ایشان القلوب عارف
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   اکنون پس10 . را طاهر نمود  ایشان  دلهای ان محض ایم ، بلکه  نگذاشت  فرق  هیچ  ما و ایشان میان
  یز طاقت ما و ما ن  پدران نهید که  می  شاگردان  بر گردن  یوغی کنید که  می چرا خدا را امتحان

   خواهیم  نجات  مسیح  محض فیض خداوند عیسی  که  اعتقاد داریم بلکه11 ،  را نداشتیم  آن تحمل
  ». نیز  ایشان  که ، همچنان یافت

 را   و معجزات  آیات  گرفتند چون  گوش  برنابا و پولس ، به  شده  ساکت  جماعت  تمام پس12  
   ایشان  چون پس13.  بود  ظاهر ساخته  ایشان اطتوس  ها به  امت  خدا در میان کردند که  می بیان

   کرده  بیان شمعون14 .ید گیر  عزیز، مرا گوش  برادران ای«:  ، گفت  رو آورده  شدند، یعقوب ساکت
 انبیا  و کالم15 . خود بگیرد  نام  به  از ایشان ها را تفقد نمود تا قومی  امت  خدا اول  چگونه  که است

   افتاده  داود را که ، خیمه  نموده  رجوع بعد از این"  که16   است  مکتوب  چنانکه ت اس  مطابقدر این
   مردم تا بقیه17  کرد،  را برپا خواهم آن و  کنم  را باز بنا می  آن  و خرابیهای کنم  باز بنا می است
 گوید  را می این18 ".  است  شده  نهاده  من نها نام بر آ  که هایی  امت  خداوند شوند و جمیع طالب

   را که کسانی:   است  این  من  رأی پس19 .  است  کرده  معلوم از بدو عالم چیزها را   این  که خداوندی
 از   که  کنیم  را حکم  ایشان مگر اینکه20 ،  نرسانیم کنند زحمت  می بازگشت خدا  سوی ها به از امت
 در هر   سلف  از طبقات  موسی زیرا که21 . بپرهیزند ن و خو شده  خفه انات بتها و زنا و حیو نجاسات

  ».کنند  می  او را تالوت  در کنایس  در هر سبت کنند، چنانکه  می  بدو موعظه  دارد که شهر اشخاصی
 خود   چند نفر از میان  رضا دادند که  کلیسا بدین  با تمامی  و کشیشان  رسوالن آنگاه22  
   برسابا و سیالس  به  ملقب  یهودای  بفرستند، یعنی  انطاکیه  و برنابا به س پول ، همراه  نموده انتخاب

  ، به  و برادران  و کشیشان رسوالن «  نوشتند که  ایشان و بدست23 . بودند  برادران  از پیشوایان هک
 شد   شنیده چون24. رسانند  می باشند، سالم  می یه و قیلیق  و سوریه  در انطاکیه ها که برادران از امت

   شما را منقلب ، دلهای  ساخته  خود مشوش  سخنان ، شما را به  رفتـه  ما بیـرون  از میان  بعضـی که
 امر   هیچ  ایشـان ا به بدارید و م  را نگاه ، شریعت  شده باید مختون  می گویند که نمایند و می می

 خود   عزیزان ، همراه د نفر را اختیار نموده چن  که  دیدیـم  مصلحت  دل  یک لهذا ما بـه25 . نکردیم
   خداوند ما عیسی  نام  خود را در راه  جانهای  که اشخاصی26 ،  نـزد شمـا بفرستیـم  به  پولسبرنابـا و
  امـور زبانـی   شما را از این  و ایشان  را فرستادیم  یهودا و سیالس پس27. اند  کرده  تسلیم مسیح

   جز این  بر شما ننهیم  باری  که  دیدیم  و ما صواب القدس  روح زیرا که28 .خواهند آگاهانیـد
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   از این  هر گاه  و زنا بپرهیزید که  شده  خفه  و حیوانات و خون  بتها های  از قربانی که29  ضروریات
  ».  والسالم  خواهید پرداخت  نیکویی  دارید به امور خود را محفوظ

.  را رسانیدند ، نامه  آورده  را فراهم  آمدند و جماعت  انطاکیه ، به  شده  مرخص  ایشان پس30  
   نبی  هم  ایشان  چونکه و یهودا و سیالس32 . شادخاطر گشتند ی تسل  کردند، از این  مطالعه چون31

 در آنجا بسر   مدتی  چون پس33.  نمودند  و تقویت بسیار، نصیحت   سخنان  را به بودند، برادران
 و  اما پولس34 . نمودند توجه خود   فرستندگان سوی ، به  گرفته  رخصت  از برادران  سالمتی  بهبردند،
  .دادند  خدا می  کالم  به  و بشارت  دیگر تعلیم با بسیاری35 ،  توقف نموده در انطاکیهبرنابا 

 در آنها   که شهری را در هر   و برادران برگردیم«:   برنابا گفت  به  چند، پولس و بعد از ایام36  
 دید   مصلحت اما برنابا چنان37 ».باشند  می  چگونه  که  کنیم دن، دی  نمودیم  خداوند اعالم  کالم به
 را   شخصی  که  دانست  صالح  چنین  پولس لیکن38.  نیز بردارد  را همراه  مرقس  به  ملقب  یوحنای که
  پس39 . بود، با خود نبرد  نکرده مراهی در کار ه شان بود و با ای  جدا شده  از ایشان  از پمفلیه که

 دریا   از راه رس قپ ، به  را برداشته رنابا مرقس، ب  از یکدیگر جدا شده  که  شد بحدی  سخت نزاعی
 سفر  ، رو به  شده د سپرده خداون  فیض  به  را اختیار کرد و از برادران  سیالس اما پولس40.  رفت
  .نمود ، کلیساها را استوار می  عبور کرده  و قیلیقیه و از سوریه41 .نهاد

  

   آنجا بود، پسر زن  نام  تیموتاؤس  شاگردی  اینک  آمد که  و لستره  دربه و به16    

. دادند  می  بر او شهادت  و ایقونیه  در لستره  برادران که2.  بود  یونانی  پدرش  لیکن ؤمنه م یهودیه
   در آن  که  یهودیانی سبب ، به  ساخت  مختون  بیاید، او را گرفته  وی اه او همر  خواست  پولس چون3

گشتند،   می  که و در هر شهری4 . بود  یونانی شناختند که  را می  پدرش  همه  بودند زیرا که نواحی
  سپردند تا حفظ  می  بودند، بدیشان  فرموده  حکم  در اورشلیم  و کشیشان  رسوالن قانونها را که

  .گشتند  می  افزوده شدند و روز بروز در شماره  استوار می  کلیساها در ایمان پس5. مایندن
   به  کالم نیدن را از رسا  ایشان القدس  عبور کردند، روح  و دیار غالطیه  از فریجیه و چون6  

 را   ایشان  عیسی ح رو  بطینیا بروند، لیکن  به  نمودند که ، سعی  میسیا آمده  به پس7 . نمود آسیا منع
   شخصی  نمود که  رخ  را رؤیایی  پولس شبی9 . رسیدند  تروآس  به میسیا گذشتهو از 8 . نداد اجازت
  چون10» .، ما را امداد فرما  آمده  مکادونیه به«:   گفت  نموده ، بدو التماس  ایستاده  مکادونیه از اهل
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   خداوند ما را خوانده  که  دانستیم  یقین ، زیرا به  شدیم ه سفر مکادونی  عازم درنگ  رؤیا را دید، بی این
   ساموتراکی  به  مستقیم  راه ، به  نشسته  کشتی  به  از تروآس پس11.   رسانیم  بدیشان  تا بشارت است
  .  نیاپولیس  و روز دیگر به رفتیم

 شهر   آن و در  است ونیه و کل  از سرحد مکادونیه  شهر اول  که  رفتیم  فیلپی  آنجا بهو از12  
 نماز   که  جایی  کنار رودخانه  و به  شده  از شهر بیرون و در روز سبت13 .  نمودیم چند روز توقف

،   نام  لیدیه و زنی14 .  راندیم شدند سخن  می آنجا جمع در   که  با زنانی گذاردند، نشسته می
   گشود تا سخنان او را  خداوند دل شنید که می بود،   از شهر طیاتیرا و خداپرست ، که فروش ارغوان
  اگر شما را یقین«:  ، گفت  نموده  تعمید یافتند، خواهش اش  خانه  او و اهل و چون15 . را بشنود پولس
  . نمود و ما را الحاح» .، بمانید  درآمده  من  خانه ، به  آوردم  خداوند ایمان  به  که است

 و از   داشت  تفأل  روح  که ، کنیزی رفتیم  محل نماز می ه ما ب  چون  شد که و واقع16  
 و ما   پولس و از عقب17 . ما برخورد نمود، به ود پیدا می خ  آقایان  بسیار برای  منافع گویی غیب
   نجات  طریق شما را از باشند که  می  تعالی  خدای  خدام  مردمان این «  که گفت ، می ، ندا کرده آمده
   و به ، برگشت  شده  دلتنگ کرد، پولس  بسیار می  کار را روزهای  این و چون18 ».نمایند  می اعالم
   از او بیرون  در ساعت که» . بیا  دختر بیرون  از این  مسیح  عیسی  نام  به فرمایم تو را می«:   گفت روح
  .شد

، در  ته را گرف یالس و س  شدند، پولس  خود مأیوس  از کسب  دیدند که  آقایانش اما چون19  
 شهر ما را   دو شخص این«: ، گفتند  حاضر ساخته  را نزد والیان و ایشان20 . کشیدند بازار نزد حکام

   و بجا آوردن  پذیرفتن نمایند که  می  را اعالم و رسومی21 اند و از یهود هستند،  آورده ورش ش به
  های  جامه  آوردند و والیان  هجوم  بر ایشان  خلق پس22 ». ، جایز نیست  هستیم  رومیان هآنها بر ما ک

   زندان  بسیار زدند، به  را چوب  ایشان و چون23 . بزنند  را چوب دند ایشان، فرمو  را کنده ایشان
 او بدینطور امر  و چون24 . دارد  نگاه  را محکم  ایشان که را تأکید فرمودند   زندان افکندند و داروغه

  . کرد  مضبوط  را در کنده  ایشان  و پایهای  انداخت  درونی  زندان را به  ، ایشان یافت
   زندانیانخواندند و  می ، خدا را تسبیح  دعا کرده  و سیالس ، پولس  شب  نصف  به اما قریب25  
   جنبش  به  بنیاد زندان  که  بحدی  گشت  حادث  عظیم ای  زلزله  ناگاه که26 .شنیدند  را می ایشان

  ، چون  بیدار شده اما داروغه27 .  فرو ریخت شد و زنجیرها از همه درها باز  رآمد و دفعه همهد
  رد که ب  خود را بکشد زیرا گمان ، خواست  دید، شمشیر خود را کشیده  را گشوده  زندان درهای
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 ما  ا که زیر  مرسان خود را ضرری«:  ، گفت  آواز بلند صدا زده  به اما پولس28 .اند  فرار کرده زندانیان
 و  ، نزد پولس شده   و لرزان  جست  اندرون ، به  نموده  طلب  چراغ پس29 ».  در اینجا هستیم همه

» ؟  یابم  باید کرد تا نجات ، مرا چه  آقایان ای«:  ، گفت  آورده  را بیرون و ایشان30 . افتاد سیالس
  آنگاه32 ».  خواهید یافت  نجات ات  خانه  تو و اهل  آور که  ایمان  مسیح  خداوند عیسی به«: گفتند31

   ساعت ، در همان  را برداشته  ایشان پس33 . کردند  بیان  بیتش  اهل وتمامی او   خداوند را برای کالم
   خانه  را به و ایشان34 .الفور تعمید یافتند  فی  کسانش  و خود و همه  را شست  ایشان  زخمهای شب

  .، شاد گردیدند  آورده خدا ایمان   خود به  عیال  نهاد و با تمامی  ایشان  پیش  خوانی، خود درآورده
  آنگاه36» . را رها نما  دو شخص آن«: تند، گف  فرستاده  فراشان  روز شد، والیان اما چون35  
   بیرون ن اآل پس. اند تا رستگار شوید اده فرست والیان «   آگاهانید که  سخنان  را از این  پولس داروغه

،  باشیم  می  رومی  مردمان ما را که«:   گفت  بدیشان  پولس لیکن37 ». شوید  روانه  سالمتی ، به مدهآ
 خود  نمایند؟ نی، بلکه  می  بیرون  پنهانی  ما را به نآیا اآل.  انداختند  زندان ، به  زده حجت آشکارا و بی

   رومی  شنیدند که گفتند و چون   والیان  را به  سخنان  این ان فراش پس38 ».بیاورند  ، ما را بیرون آمده
 از شهر   کردند که  خواهش آوردند و ، بیرون  نموده  التماس ، بدیشان و آمده39هستند بترسیدند 

  را  و ایشان  نموده  مالقات  شتافتند و با برادران  لیدیه  خانه ، به  آمده  بیرون  از زندان آنگاه40 .بروند
  . شدند ، روانه  کرده نصیحت

  

 در  ند که رسید  تسالونیکی ، به  گذشته  و اپلونیه  و از امفپولس در تسالونیکی17    

  با  سبت ، در سه  شده  داخل  خود، نزد ایشان  عادت  برحسب  پولس پس2 . یهود بود آنجا کنیسه
 بیند و از   زحمت  بود مسیح الزم « که  ساخت  می  و مبین و واضح3 کرد  می  مباحثه  از کتاب ایشان

   قبول  از ایشان و بعضی4» .  است  مسیح ، این دهم شما می   خبر او را به  که  برخیزد و عیسی مردگان
،   شریف  و از زنان  عظیم ، گروهی  متحد شدند و از یونانیان خداترس  و سیالس کردند و با پولس

   را جمع ، خلق ، چند نفر اشرار از بازاریها را برداشته  حسد برده انایم  بی اما یهودیان5 . کثیر عددی
 . ببرند  مردم  را در میان ایشان، خواستند   تاخته  یاسون  خانه  آوردند و به  شورش ، شهر را به کرده

  نانیآ « کردند که  شهر کشیدند و ندا می  و چند برادر را نزد حکام  را نیافتند، یاسون  ایشان و چون6
   و همه  است  را پذیرفته  ایشان و یاسون7 .اند  نیز آمده بدینجا اند، حال  را شورانیده  مسکون  ربع که
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   یعنی  دیگر هست  پادشاهی  هستند که  بر این کنند و قایل  می  قیصر عمل  احکام اینها برخالف
   و دیگران و از یاسون9  ساختند  مضطرب  سخنان  این نیدن شهر را از ش  و حکام  خلق پس8» . عیسی
  . را رها کردند ، ایشان  گرفته کفالت

   کردند و ایشان  روانه  بیریه سوی  را به  و سیالس  پولس  در شب درنگ  بی اما برادران10  
 در  تر بودند، چونکه  نجیب  تسالونیکی و اینها از اهل11 . یهود درآمدند  کنیسه ، به سیدهبدانجا ر

.   است  همچنین  آیا این نمودند که  می  را تفتیش  را پذیرفتند و هر روز کتب  کالم ضامندی ر کمال
  .  عظیم ، جمعی  و از مردان  یونانیه  شریف  آوردند و از زنان  ایمان  از ایشان  بسیاری پس12

   موعظه خدا  کالم  نیز به  در بیریه  پولس  فهمیدند که  تسالونیکی  یهودیان  چون لیکن13  
   دریا روانه سوی  را به  پولس  برادران در ساعت14 .ورانیدند را ش ، خلق  رفته کند، در آنجا هم می

 اطینا آوردند   او را به و رهنمایان پولس15 . نمودند  در آنجا توقف تیموتاؤس با   سیالس کردند ولی
  . شدند  نزد او آیند، روانه تر به  تمام  هر چه  زودی  به  که  گرفته  و تیموتاؤس  سیالس  برای و حکم

   گشت  مضطرب  او در اندرونش کشید، روح  را می  در اطینا انتظار ایشان  پولس اما چون16  
   و در بازار، هر روزه  و خداپرستان  با یهودیان  در کنیسه پس17 .  شهر از بتها پر است  دید که نچو

 با او روبرو   و رواقیین  اپیکوریین  از فالسفه اما بعضی18. نمود ی م کرد، مباحثه  می  مالقات با هر که
   خدایان  به ظاهرا واعظ«:  گفتند و دیگران» خواهد بگوید؟  می گو چه  یاوه این«: گفتند  می ، بعضی شده

  ه کو ، به  او را گرفته پس19 .داد  می  بشارت  و قیامت  عیسی  را به  ایشان زیرا که» .  است غریب
  چونکه20 ؟  چیست گویی  تو می  که ای تازه   تعلیم  این  که یافت  توانیم آیا می«:  بردند و گفتند مریخ

  اما جمیع21 ».  مقصود است  از اینها چه انیم بد خواهیم  می پس.  رسانی  ما می  گوش  به  غریب سخنان
  .داشتند  نمی  فراغتی  تازه  چیزهای ره و شنید دربا  گفت  آنجا جز برای  ساکن  اطینا و غربای اهل

  هر جهت اطینا، شما را از   مردان ای«:  ، گفت  ایستاده  مریخ  کوه  در وسط  پولس پس22  
 بر   که  یافتم ، مذبحی نمودم  می ، معابد شما را نظاره  سیر کرده زیرا چون23 ، ام بسیار دیندار یافته

   شما اعالم  به پرستید، من  می  را شما ناشناخته  آنچه پس. بود   نوشته  ناشناخته  خدای ، نام آن
، در   است  و زمین  آسمان  او مالک  آفرید، چونکه  است  در آن  و آنچه  جهان  که خدایی24.  نمایم می

 گویا  شود که  نمی  کرده  خدمت  مردم و از دست25باشد   نمی  دستها ساکن  به  شده  ساخته هیکلهای
  و هر امت26 .بخشد  چیزها می  و جمیع  و نفس  حیات  همگان  خود به  باشد، بلکه  چیزی جمحتا
د  و حدو  معین  گیرند و زمانهای  مسکن  زمین  روی  تا بر تمامی  ساخت  خون  را از یک انسان
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  ند، با آنکه، بیاب  کرده  شاید او را تفحص  کنند که تا خدا را طلب27  را مقرر فرمود  ایشان مسکنهای
 از   بعضی  چنانکه  و وجود داریم  و حرکت  در او زندگی زیرا که28 . ر نیست از ما دو  یکی از هیچ
  ، نشاید گمان باشیم  خدا می  از نسل  چون پس29.  باشیم  او می  از نسل اند که شما نیز گفته  شعرای
  پس30.   انسان  یا مهارت  صنعت  به نقوش م  یا سنگ  طال یا نقره  دارد به  شباهت  الوهیت برد که

 . کنند  توبه فرماید که  می  حکم را در هر جا  خلق  تمام ن، اآل  پوشیده  چشم  جهالت خدا از زمانهای
   مردی  آن  خواهد نمود به  داوری  انصاف  را به  مسکون  ربع  در آن  را مقرر فرمود که روزی زیرا31
  ». برخیزانید  او را از مردگان  اینکه  داد به را دلیل   فرمود و همه  معین که

ر  دیگر د مرتبه«:  گفتند  استهزا نمودند و بعضی  شنیدند، بعضی  مردگان  ذکر قیامت چون32  
 چند نفر بدو  لیکن34.   رفت  بیرون  ایشان  از میان  پولس و همچنین33 ». شنید  امر از تو خواهیم این

 و   داشت  نام  دامرس  که  بود و زنی  آریوپاغی  دیونیسیوس  ایشان  از جمله ند که آورد ، ایمان پیوسته
  .  دیگر با ایشان بعضی

  

 اکیال  و مرد یهودی2 . آمد تس قرن ، به  شده  از اطینا روانه  پولس و بعد از آن18  

   زیرا کلودیوس  را یافت  پرسکله  بود و زنش  رسیده  بود و از ایطالیا تازه  پنطس  مولدش  را که نام
   همپیشه  با ایشان و چونکه3 . آمد  نزد ایشان پس.  بروند روم از   یهودیان  همه  بود که  داده فرمان

   در کنیسه و هر سبت4 . بود دوزی  خیمه  ایشان ؛ و کسب شد  کار مشغول ، به  مانده بود، نزد ایشان
   از مکادونیه  و تیموتاوس  سیالس اما چون5.  ساخت  می جاب را م  و یونانیان ، یهودیان  کرده مکالمه

  ولی6 .  است ، مسیح  عیسی داد که  می  شهادت  یهودیان ، برای  مجبور شده  در روح آمدند، پولس
 شما بر سر  خون«:  ، گفت  افشانده  خود را بر ایشان گفتند، دامن ، کفر می  نموده  مخالفت  ایشان چون

   خانه ، به  کرده  از آنجا نقل پس7 ». روم ها می  نزد امت  به  اینبعد از.   هستم  بری نم.  شما است
   کنیسه ، رئیس اما کرسپس8 . بود کنیسه   به  او متصل  خانه  آمد که  خداپرست  نام  یوستس شخصی
،   آورده نیدند، ایمان ش  چون  قرنتس  از اهل  آوردند و بسیاری  خداوند ایمان  به  بیتش  اهل با تمامی

   بگو و خاموش  سخن ، بلکه  مباش ترسان«:   گفت  پولس  خداوند در رؤیا به شبی9 .تعمید یافتند
 شهر   مرا در این  نخواهد رسانید زیرا که  تو را اذیت کس  و هیچ  با تو هستم  من زیرا که10 . مباش

  ». خلق بسیار است
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اما 12. داد  می  خدا تعلیم  کالم ا به ر ، ایشان  نموده توقف   ماه  و شش  سال  یک  مدت پس11  
   مسند حاکم ، او را پیش ه تاخت ، بر سر پولس  شده  یکدل  بود، یهودیان  اخائیه  والی  غالیون چون
» . کنند  عبادت  شریعت  خدا را برخالف کند که  را اغوا می  مردم  شخص این«: و گفتند13 بردند

بود، هر   می  فاحش  یا فسقی  اگر ظلمی  یهودیان ای«:   گفت  زند، غالیون  حرف خواست   پولس چون14
 و نامها و   سخنان  درباره  است ای  مسأله  چون ولی15.   شما بشوم  متحمل بود که  می  عقل  شرط آینه

 را از  یشان ا پس16» .  کنم داوری  خواهم  امور نمی  در چنین من.  خود بفهمید  شما، پس شریعت
 بزدند و   مسند والی  او را در مقابل  را گرفته  کنسیه  رئیس  سوستانیس و همه17 . مسند براند شپی

  . پروا نبود  امور هیچ  را از این غالیون
  ، به  نموده  را وداع  برادران  نمود پس  بسیار در آنجا توقف ، روزهای  بعد از آن اما پولس18  
  ود را چید چونکه خ  موی و درکنخریه.  او رفتند  و اکیال همراه  و پرسکله ا رفت دری  از راه سوریه

،   درآمده  کنیسه ، خود به  دو نفر را در آنجا رها کرده  افسس رسید، آن  به و چون19 . بود نذر کرده
 نکرد  قبول بماند،   با ایشان  مدتی  نمودند که  خواهش  ایشان و چون20 . نمود مباحثه  با یهودیان

.   کنم  صرف  را در اورشلیم  باید عید آینده  هر صورت مرا به «  که ،گفت  کرده  را وداع  ایشان بلکه21
   قیصریه و به22  شد  روانه  از افسس پس» . برگشت   نزد شما خواهم  اگر خدا بخواهد، باز به لیکن

  . آمد  انطاکیه ، به  نموده  و کلیسا را تحیت رفت)   اورشلیم به ( فرود آمده
 جابجا   و فریجیه  غالطیه  نمود و در ملک  سفر توجه ، باز به  در آنجا مانده و مدتی23  

   که  اسکندریه  از اهل  نام  یهود اپلس اما شخصی24 .نمود  را استوار می  شاگردان مه و ه گشت می
   و در روح  یافته  خداوند تربیت طریقاو در 25 . رسید  افسس  توانا بود، به تاب و در ک  فصیح مردی
   اطالعی  از تعمید یحیینمود هر چند جز  می  و تعلیم  تکلم  دقت  خداوند به ، درباره  بوده سرگرم
 و اکیال او را   پرسکله اما چون.  آغاز کرد  سخن  دلیری  به  در کنیسه  شخص همان26 . نداشت

 او   چون پس27.  خدا را بدو آموختند  طریق ـام تم  دقت شنیدنـد، نـزد خـود آوردنـد و به
 نوشتند  ای نامه  سفارش  شاگردان ، به  نموده  او را ترغیـب  کـرد، بـرادران  سفـر اخائیـه عزیمـت

 بسیار   بودند، اعانت ورده آ  ایمان  فیض  وسیله  به  را که  بدانجا رسید، آنانی و چون.  او را بپذیرند که
  ، مسیح  عیسی نمود که  می  ثابت کرد و از کتب  می  حجت  بر یهود اقامه  تمام  قوت را بهزی28 نمود،
  . است
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  افسس ، به  کرده  باال گردش  در نواحی  بود، پولس  در قرنتس  اپلس و چون19    

 را  قدسال  آوردید، روح  ایمان  که آیا هنگامی«:   گفت بدیشان2 ، و در آنجا شاگرد چند یافته. یدرس
 چیز   چه  به پس«:   گفت بدیشان3 »!  هست القدس  روح  که  نشنیدیم بلکه«:  گفتند  وی به» یافتید؟

   قوم داد و به  می  تعمید توبه  البته یحیی«:   گفت پولس4» .  تعمید یحیی به«: گفتند» تعمید یافتید؟
 را   این چون5 ». عیسی   مسیح  به د یعنی بیاوری آید ایمان  می  بعد از من  که  کسی  آن  به گفت می

 بر  القدس  نهاد، روح  بر ایشان  دست  پولس و چون6  تعمید گرفتند،  خداوند عیسی نام  شنیدند به
 نفر   تخمینا دوازده  مردمان  آن و جمله7 . کردند ، نبوت  گشته انها متکلم زب  شد و به  نازل ایشان
  .بودند

 خدا  راند و در امور ملکوت  می  سخن  دلیری  به  ماه  سه ، مدت ده درآم  کنیسه  به پس8  
   نیاوردند و پیش ، ایمان  گشته دل  سخت  بعضی اما چون9 .آورد  می  قاطع نمود و برهان می  مباحثه
 در   و هر روزه  را جدا ساخت ، شاگردان  گزیده  کناره گفتند، از ایشان  را بد می ، طریقت  خلق روی
   اهل  تمامی  که  بقسمی  گذشت و بدینطور دو سال10. نمود  می  مباحثه  نام  طیرانس  شخصی سهمدر

   معجزات  پولس و خداوند از دست11 . را شنیدند  خداوند عیسی  کالم  یونانی  یهود و چه آسیا چه
  ، بر مریضان ها برده  او دستمالها و فوطه  از بدن  که بطوری12رسانید،   ظهور می غیرمعتاد به

  .شدند  می  اخراج  پلید از ایشان شد و ارواح می   زایل  از ایشان گذاردند و امراض می
 خداوند   پلید داشتند، نام  ارواح  که  بر آنانی خوان  چند از یهودیان سیاح عزیمه  تنی لیکن13  
  کند قسم  می و موعظه ا  به  پولس  که  عیسی  آن شما را به«: گفتند  گرفتند و می  را خواندن عیسی
 در   خبیث اما روح15 .کردند  کار می  یهود این  کهنه  اسکیوا رئیس  نفر پسران و هفت14 »! دهیم می

   مرد که و آن16 » شما کیستید؟ لیکن.  دانم را می   و پولس شناسم  را می عیسی«:   گفت  ایشان جواب
   عریان  خانه  از آن  که  بحدی  یافت ، غلبه  زورآور شده ن و بر ایشا  جست  بر ایشان  پلید داشت روح

 مشهور گردید،   افسس  و یونانیان ساکن  یهودیان  بر جمیع  واقعه  این چون17.  فرار کردند و مجروح
   که  از آنانی و بسیاری18 .داشتند  می  را مکرم داوند عیسی خ ، نام  گشته  طاری  ایشان  بر همه خوف
 از  و جمعی19 .نمودند  می ، آنها را فاش  کرده  خود اعتراف  اعمال  بودند آمدند و به آورده  ایمان
 کردند،   آنها را حساب  قیمت  سوزانیدند و چون ، در حضور خلق  را آورده  خویش  کتب بازان شعبده
  . گرفت  می  قوت  کرده  خداوند ترقی بدینطور کالم20 . بود  هزار درهم پنجاه
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   و اخائیه  از مکادونیه  کرد که  عزیمت  در روح ، پولس  مقدمات  این  شدن و بعد از تمام21  
 دو نفر از  پس22 ». را نیز باید دید  آنجا روم به  بعد از رفتنم«:   برود و گفت  اورشلیم ، به گذشته

   توقف در آسیا چندیو خود  کرد   روانه  مکادونیه  را به طوس و ارس  تیموتاؤس  خود یعنی زمانمال
   نام  دیمیتریوس زیرا شخصی24.  بر پا شد  طریقت  درباره  عظیم ای  هنگامه  زمان در آن23 .نمود

نمود،   خطیر پیدا می  نفع  صنعتگران  و بجهت ساخت  می  از نقره  ارطامیس  تصاویر بتکده زرگر که
 شما   مردمان ای«:  ، گفت  آورده فراهم25اشتند، د  می  اشتغال  پیشه  در چنین  که دیگرانی  را و ایشان
  ، بلکه  تنها در افسس  نه اید که  و شنیده و دیده26 .  ما است ، فراخی رزق  شغل  این از  هستید که آگاه

  گوید اینهایی  و می  است  ساخته ، منحرف  را اغوا نموده  بسیاری  خلق  پولس  آسیا این تقریبا در تمام
 رود   ما از میان  کسب  فقط  نه  که  خطر است پس27.  نیستند شوند، خدایان  می ستها ساخته د  به که
   آسیا و ربع  تمام  که  وی  شود و عظمت  نیز حقیر شمرده  ارطامیس  عظیم  خدای  هیکل  این بلکه

،  ریاد کرده، ف  پر گشته  را شنیدند، از خشم  این چون28 ». شود پرستند برطرف  او را می نمسکو
   متفقا به ، همه  آمده  شورش  شهر به و تمامی29» .  افسسیان  ارطامیس  است بزرگ « گفتند که می

 بودند با خود   پولس  و همراهان  مکادونیه  از اهل  را که  و ارسترخس  تاختند و غایوس تماشاخانه
و 31 . او را نگذاشتند درآید، شاگردان   مردم  میان  به  نمود که  اراده  پولس اما چون30 .کشیدند می

   خود را به  نمودند که ، خواهش داشتند، نزد او فرستاده  می  او را دوست  آسیا که  از رؤسای بعضی
 بود و اکثر   آشفته  جماعت کردند زیرا که  می  علیحده  صدایی و هر یکی32.  نسپارد تماشاخانه

 او را   یهودیان  کشیدند که  خلق  اسکندر را از میان پس33 .ندا  شده  جمع  چه  برای هدانستند ک نمی
 . بیاورد  حجت  مردم  خود پیش ای بر ، خواست  کرده  خود اشاره  دست  انداختند و اسکندر به پیش

  کردند که  ندا می  دو ساعت  به  آواز قریب  یک  به  همه  است  یهودی  دانستند که  چون لیکن34
  ».  افسسیان طامیس ار  است بزرگ«

   که ، کیست  افسسی  مردان ای«:  ، گفت  گردانیده  را ساکت  شهر خلق  مستوفی  از آن پس35  
   شد پرستش  نازل  مشتری از  را که  صنمی و آن  عظیم  خدای  ارطامیس  شهر افسسیان داند که نمی
   تعجیل  به  کاری  و هیچ باشید ید آرامبا  انکار کرد، شما می  امور را نتوان  این  چون پس36 کند؟ می

 شما بد   خدای  به  نهاند و  هیکل کنندگان  تاراج  نه  را آوردید که  اشخاص  این زیرا که37 .نکنید
 و   قضا مقرر است  دارند، ایام  بر کسی  ادعایی  وی  و همکاران  دیمیتریوس  هر گاه پس38 .اند گفته

 باشید، در   چیزی  دیگر طالب و اگر در امری39.  باید کرد یگر مرافعهبا همد.  هستند  معین داوران
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 امروز از ما   فتنه  در خصوص  که زیرا در خطریم40 .  خواهد پذیرفت  فیصل  شرعی کمهمح
 ». آورد  توانیم م ازدحـا  ایـن  برای  عـذری  آن  درباره  که  نیست  علتی  هیچ  شود چونکه بازخواست

  .  ساخت  را متفـرق ، جماعت فتـه را گ این41
  

   را وداع ، ایشان  را طلبیده  شاگردان ، پولس  هنگامه  این  شدن و بعد از تمام20    

سیار نمود  ب  آنجا را نصیحت ، اهل  سیر کرده  نواحی و در آن2 . شد  روانه  مکادونیه  سمت و بهنمود 
   وی  در کمین  کرد و یهودیان  سفر سوریه  عزم  چون نمود و  توقف  ماه و سه3 . آمد  یونانستان و به

 و   و ارسترخس  بیریه ز اهل ا و سوپاترس4 . کند  مراجعت  مکادونیه  از راه  نمود که بودند، اراده
 تا  س و تروفیم  آسیا تیخیکس  و از مردم  و تیموتاؤس به از در  و غایوس  تسالونیکی  اهل از دسسکن
  و اما ما بعد از ایام6 . منتظر ما شدند ، در تروآس رفته   پیش و ایشان5 . رفتند او  آسیا همراه به

  ، در آنجا هفت  رسیده  نزد ایشان  تروآس  روز به  و بعد از پنج  سوار شدیم  کشتی  به فطیر از فیلپی
  . روز ماندیم

 روز   آن  در فردای  شدند و پولس  جمع  نان  شکستن  بجهت  شاگردان ، چون  هفته و در اول7  
  ای و در باالخانه8 . کشید  طول  شب  او تا نصف  سخنکرد و  می  موعظه  ایشان  سفر بود، برای عازم
   بود که  نشسته ، نزد دریچه  داشت  نام  افْتیخس  که  جوانی ناگاه9. ، چراغ بسیار بود  بودیم  جمع که

  ، از طبقه  گشته  بر او مستولی داد، خواب  می  را طول  کالم  پولس  او را درربود و چون  سنگین خواب
   را در آغوش ، بر او افتاد و وی  زیر آمده  به  پولس آنگاه10 . برداشتند ر افتاد و او را مرده زی  به سوم

،   را شکسته  و نان  باال رفته پس11 ».  او در اوست  جان ید زیرا که مباش مضطرب«:  ، گفت کشیده
   بردند و تسلی  را زنده  جوان و آن12 . شد  روانه ، همچنین بسیار کرده   فجر گفتگوی ا طلوعخورد و ت

  . پذیرفتند عظیم
   را برداریم  پولس بایست  از آنجا می  که  رفتیم  پیش  اسوس ، به  سوار شده  کشتی اما ما به13  

،   کردیم  او را مالقات  در اسوس  چون پس14.  رود  تا آنجا پیاده  بدینطور قرار داد زیرا خواست که
   خیوس  مقابل ، روز دیگر به  کرده  دریا کوچ و از آنجا به15 .  آمدیم  متیلینی ، به  برداشتهاو را

  ، روز دیگر وارد میلیتس  نموده  توقف  و در تروجیلیون  وارد شدیم  ساموس  به  و روز سوم رسیدیم
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   بگذرد، مبادا او را در آسیا درنگی  افسس  از محاذی  که  داشت  عزیمت  پولس زیرا که16.  شدیم
  . برسد  اورشلیم  به  شود تا روز پنطیکاست  اگر ممکن کرد که  می  تعجیل پیدا شود، چونکه

 حاضر   نزدش  به و چون18 . کلیسا را طلبید ، کشیشان تاده فرس  افسس  به  از میلیتس پس17  
 با  ور هر وقت، چط  وارد آسیا شدم  که  از روز اول  که  است بر شما معلوم«:   را گفت شدند، ایشان
   از مکاید یهود بر من  که  بسیار و امتحانهایی  و اشکهای  فروتنی  با کمال که19 ؛ بردم شما بسر می

ید  شما مف  برای  را از آنچه  چیزی و چگونه20.  بودم  می  خداوند مشغول  خدمت شد، به  می عارض
 و   یهودیان و به21.  نمودم  می ا را اخبار و تعلیم شم  خانه  به  آشکارا و خانه  بلکه  نداشتم باشد، دریغ

  و اینک22 . دادم  می  شهادت  مسیح  خداوند ما عیسی  خدا و ایمان به  سوی  به  نیز از توبه یونانیان
   خواهد شد، اطالعی واقع   در آنجا بر من نچه و از آ روم  می  اورشلیم ، به  شده  بسته  در روح ناآل

 مهیا   برایم ندها و زحمات ب گوید که ، می  داده  در هر شهر شهادت القدس  روح جز اینکه23 . ندارم
   تا دور خود را به دارم  خود را عزیز نمی  جان ، بلکه شمارم  می  هیچ  چیزها را به  این لیکن24 . است
 خدا   فیض  بشارت ه ب  که ام  یافته  از خداوند عیسی  را که  خدمتی  و آن انم رس  انجام  به خوشی
 خدا   ملکوت  و به  شما گشته  در میان  شما که  جمیع  که دانم  را می  این و الحال25 .  دهم شهادت
   از خون  من ه ک طلبم  می  امروز از شما گواهی پس26 . مرا نخواهید دید ، دیگر روی ام  کرده موعظه
   نگاه پس28 .  نکردم  خدا کوتاهی  اراده امی تم  شما به  نمودن  از اعالم زیرا که27 ،  هستم  بری همه

 خدا   مقرر فرمود تا کلیسای قف اس آن شما را بر  القدس  روح  را که  گله  آن  و تمامی دارید خویشتن
،   من  بعد از رحلت  که دانم  می زیرا من29 .  است  خود خریده  خون  را به ن آ  کنید که را رعایت

 خود شما  و از میان30  نمود، نخواهند  ترحم  بر گله  شما درخواهند آمد که  میان  به  درنده گرگان
 . خود بکشند  را در عقب  شاگردان تا  خواهند گفت  کج  سخنان  که  خواهند برخاست مردمانی

 از شما با   هر یکی  نمودن روز از تنبیه  شبانه  سال  سه  مدت که یاد آورید  لهذا بیدار باشید و به31
 قادر   که سپارم  او می  فیض  کالم  خدا و به  شما را به  برادران  ای و الحال32 . اشکها باز نایستادم

   کسی یا لباس یا طال  نقره33 . بخشد  شما را میراث  مقدسین یع جم  شما را بنا کند و در میان است
   خدمت  خود و رفقایم اج احتی  دستها در رفع  همین دانید که  خود می بلکه34 ،  نورزیدم را طمع

 نمایید و  ، ضعفا را دستگیری  کشیده  مشقت باید چنین  می  که  شما نمودم  را به  همه این35 .کرد می
  ». تر است ه فرخند  از گرفتن  دادن  او گفت خاطر دارید که  را به  خداوند عیسی کالم
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   بسیار کردند و بر گردن  گریه و همه37 . دعا کرد  ایشان ، با همگی  زده و زانو  بگفت این36  
بعد «:   گفت  که  سخنی  آن  شدند خصوصا بجهت و بسیار متالم38 .بوسیدند ، او را می  آویخته ولسپ

  .مودند ن  مشایعت  کشتی  او را تا به پس» . مرا نخواهید دید از این روی
  

   کوس  به  راست  راه  و به ، سفر دریا کردیم  نمودیم  هجرت  از ایشان و چون21    

 بود، بر   فینیقیه  عازم  که  یافتیم ای  کشتی و چون2 . پاترا  و از آنجا به  رودس  به و روز دیگر آمدیم
  سوی ، به  رها کرده  چپ ف طر  را به ، آن  نظر آورده  را به و قپرس3 .  کردیم ، کوچ ار شده سو آن

  پس4 . را فرود آورند  بار کشتی بایست آنجا می  در  زیرا که  و در صور فرود آمدیم  رفتیم سوریه
   به  گفتند که س پول  به  روح  الهام  به  و ایشان  روز در آنجا ماندیم ، هفت  چند پیدا کرده شاگردی
 شهر   تا بیرون  و اطفال  با زنان  و همه  گشتیم ، روانه بردیم روزها را بسر   آن و چون5 . نرود اورشلیم

   کشتی ، به  کرده  یکدیگر را وداع پس6 . ، دعا کردیم  دریا زانو زده ره کنا  نمودند و به ما را مشایعت
  . خود برگشتند های  خانه  به  و ایشان سوار شدیم

،  ده کر  را سالم  و برادران  رسیدیم  پتوالمیس ه، از صور ب  رسانیده  انجام و ما سفر دریا را به7  
   خانه  و به  آمدیم  قیصریه ، به  شده  روز، از آنجا روانه  آن در فردای8 .  روز ماندیم  یک با ایشان
   بود که و او را چهار دختر باکره9 . ، نزد او ماندیم مده بود درآ  هفت  از آن  یکی  مبشر که فیلپس
  .دکردن  می نبوت

،  و نزد ما آمده11 رسید،   از یهودیه  نام  آغابوس ای ، نبی  روز چند در آنجا ماندیم و چون10  
   یهودیان گوید که  می القدس روح«:  ، گفت  خود را بسته  و دستها و پایهای  را گرفته کمربند پولس
 ».ها خواهند سپرد  امت ی دستها ه، او را ب  همینطور بسته  کمربند را به  این  صاحب در اورشلیم

   جواب پولس13 . نرود  اورشلیم  به  که  نمودیم  آنجا التماس ، ما و اهل  را شنیدیم  این  چون پس12
 تا   بلکه  قید شوم  فقط  نه  که  مستعدم شکنید زیرا من  مرا می ، دل  شده  گریان کنید که  می چه«: داد

   اراده آنچه«:  ، گفتیم  شده  او نشنید خاموش چون14» . ند عیسی خداو خاطر نام  به  بمیرم در اورشلیم
  ». بشود خداوند است
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   چند از شاگردان و تنی16.   شدیم  اورشلیم ، متوجه  سفر دیده  تدارک  ایام و بعد از آن15  
، آوردند  بود  و شاگرد قدیمی رس قپ  از اهل  که  نام  مناسون صی، ما را نزد شخ  آمده  همراه قیصریه

  .  نماییم تا نزد او منزل
و در روز دیگر، 18 . پذیرفتند  خشنودی  ما را به، برادران  گشتیم  وارد اورشلیم و چون17  
،   کرده  را سالم  ایشان پس19 .شدند حاضر   کشیشان  و همه  رفت ، نزد یعقوب  ما را برداشته پولس
 را   این  چون ایشان20.   بود، مفصال گفت  آورده  عمل هها ب  امت  او در میان  خدمت  خدا بوسیله آنچه

   چند هزارها از یهودیان  که  هستی  برادر، آگاه ای«:  گفتند  وی ، به شنیدند، خدا را تمجید نموده
 در   را که  یهودیان  همه اند که  تو شنیده و درباره21 . غیورند ر شریعتاند و جمیعا د  آورده ایمان
 نباید اوالد خود را  گویی  نمایند و می  انحراف  از موسی  که دهی  می باشند، تعلیم ا میه  امت میان
ا  خواهند شد زیر  جمع  جماعت  باید کرد؟ البته  چه پس22 . رفتار نمود  سنن  و به  ساخت نمختو

 بر  هستند که ما چهار مرد نزد:  آور  عمل  به  تو گوییم  به  آنچه پس23 . ای  تو آمده خواهند شنید که
   که  را بده  ایشان  تطهیر نما و خرج ، خود را با ایشان  را برداشته  ایشان پس24 .  هست  نذری ایشان

 خود نیز در   ندارد بلکه اند اصلی  تو شنیده  درباره  آنچه  بدانند که سر خود را بتراشند تا همه
  اند، ما فرستادیم  آورده ها ایمان  از امت  که آنانی   درباره لیکن25.  نمایی  می  سلوک  شریعت حافظتم

  ». و زنا پرهیز نمایند شده  خفه  و حیوانات  و خون  بت های  از قربانی  که  کردیم و حکم
 درآمد و   هیکل ، به  کرده  طهارت دیگر با ایشان ، روز  را برداشته  اشخاص  آن  پولس پس26  
  . بگذرانند  از ایشان  هر یک  برای ای اد تا هدیه د  اطالع  طهارت  ایام از تکمیل
،   دیده  چند از آسیا او را در هیکل ای  رسید، یهودی  انجام  به  روز نزدیک  هفت و چون27  
،   اسرائیلی  مردان ای « فریاد برآوردند که28 ،  بر او انداخته  دست آوردند و  شورش  را به  قوم تمامی

   را تعلیم  در هر جا همه  مکان  و این  و شریعت  امت  برخالف  که  کس آن   است این! امداد کنید
» .  است  نموده  را ملوث  مقدس  مکان ، این  درآورده  هیکل  چند را نیز به ای  یونانی بلکه. دهد می
و را  ا  پولس  داشتند که  بودند و مظنه  در شهر دیده  را با وی  تروفیمس افسسی  از آن زیرا قبل29
  . بود  آورده  هیکل به

   بیرون  را گرفتند و از هیکل ، پولس  کرده  ازدحام  آمد و خلق  حرکت  شهر به  تمامی پس30  
 رسید   سپاه باشی  مین کردند، خبر به  او می  قصد قتل و چون31 .الفور درها را بستند کشیدند و فی
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، بر سر  ها را برداشته  و یوزباشی  سپاه درنگ و بیا32 ».  است  آمده  شورش  به اورشلیم  تمامی « که
  . برداشتند  دست  پولس ، از زدن  و سپاهیان باشی  مین  مجرد دیدن  به  ایشان پس.   تاخت ایشان

  این «  داد تا او را بدو زنجیر ببندند و پرسید که ، فرمان  رسید، او را گرفته باشی  مین چون33  
 دیگر صدا   سخنی  به  و بعضی  سخنی  به  گروه  از آن اما بعضی34 »؟  است  کرده  و چه کیست

   قلعه  فهمید، فرمود تا او را به  امر را نتوانست ، حقیقت  شورش سبب  او به و چون. کردند می
  او را برگرفتند،  مردم  ازدحام سبب  به  لشکریان  افتاد که  رسید، اتفاق  زینه  به و چون35. بیاورند

  »!  کن او را هالک « زدند که ، صدا می  او افتاده  از عقب  کثیر از خلق را گروهیزی36
   است آیا اجازت«:   گفت باشی  مین  درآورند، او به  قلعه  را به  پولس  شد که  نزدیک چون37  

   چندی  که  نیستی  مصری مگر تو آن38 ؟ دانی  را می  یونانی آیا زبان«:  گفت» ؟  گویم  تو چیزی  به که
 مرد  من«:   گفت پولس39»  برد؟  بیابان  را به مرد قتال، چهار هزار   برانگیخته  فتنه  از این پیش

   مرا اذن  که  دارم  آن  و خواهش  نیست  و نشان نام  بی  که ، شهری  از طرسوس قیلیقیه  هستم یهودی
   اشاره  مردم  خود به  دست ، به  ایستاده ر زینه، ب  یافت  اذن چون40 ».  گویم  سخن  مردم  تا به ماییفر

  : ، گفت  ساخته  مخاطب  عبرانی  زبان  را به  پیدا شد، ایشان  کامل  آرامی کرد؛ و چون
  

  ». بشنوید آورم  شما می  پیش ن اآل  را که ، حجتی  عزیز و پدران  برادران ای«22

  :  گفت پس.  شدند د، بیشتر خاموشکن  می کلم ت  با ایشان  عبرانی  زبان  به  شنیدند که چون2  
   شهر در خدمت  در این  بودم  یافته ، اما تربیت ، متولد طرسوس قیلیقیه  هستم  مرد یهودی من«3

 شما   همگی انکه، چن بودم  خدا غیور می ، درباره  شده  شریعت اجداد متعلم  و در دقایق غماالئیل
 را بند   و زنان  مردان  که  نوعی  به بودم  می  مزاحم  قتل  را تا به ت طریق و این4 .باشید امروز می

از   دهند که  می  شهادت  من  شورا به  اهل  و تمام  کهنه  رئیس چنانکه5 ، انداختم  می  زندان ، به نهاده
،  اشند قید کرده در آنجا ب  را نیز که  تا آنانی  شدم  دمشق ، عازم  گرفته  برادران ها برای  نامه ایشان

   ظهر ناگاه  به ، قریب  رسیدم  دمشق  به  نزدیک ، چون  راه و در اثنای6 . تا سزا یابند  آورم  اورشلیم هب
: گوید  می  من  به  که  را شنیدم ، هاتفی  افتاده  بر زمین پس7.  درخشید  گرد من  از آسمان ظیم ع نوری

 او مرا "؟ خداوندا تو کیستی":   دادم  جواب من8 "؟ کنی می جفا  ، چرا بر من شاؤل  ، ای  شاؤل ای"
،   نور را دیده  من و همراهان9 ". کنی  جفا می  تو بر وی  که تم هس  ناصری  عیسی  آن من":  گفت
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 "؟  کنم خداوندا چه":  گفتم10 . نشنیدند  گفت  سخن  با من ا که ر  کس  آواز آن  گشتند ولی ترسان
   برایت ه از آنچ  خواهند ساخت  در آنجا تو را مطلع  برو که  دمشق ، به برخاسته":  خداوند مرا گفت

  ، به  مرا گرفته  دست ، رفقایم  نور نابینا گشتم  آن  از سطوت  چون پس11 ".  بکنی  که مقرر است
   ساکنیهودیان   نزد همه  که ، حنانیا نام  شریعت  بحسب  متقی  شخصی آنگاه12 .رسانیدند  دمشق

  در همان   که"، بینا شو  برادر شاؤل ای":   گفت  من ، به  و ایستاده  آمده  نزد من به13  بود، آنجا نیکنام
   عادل  و آن  او را بدانی  ما تو را برگزید تا اراده  پدران خدای":  او گفت14 .  نگریستم  بر وی ساعت

 شاهد بر او   مردم یع نزد جم ای  و شنیده  دیده آنچهزیرا از 15 .  بشنوی  سخنی  و از زبانش بینیرا ب
، خود را از   خداوند را خوانده ؟ برخیز و تعمید بگیر و نام نمایی  چرا تأخیر می و حال16 . شد خواهی

 او  پس18 . ، بیخود شدم کردم  دعا می هیکل، در   برگشته  اورشلیم  به و چون17 ".  ده  غسل گناهانت
 را در  تو  شهادت  شو زیرا که  روانه  زودی  به  و از اورشلیم بشتاب": گوید  می  من ه ب  که را دیدم
 تو  نین مؤم  در هر کنیسه  من دانند که  می خداوندا، ایشان":   گفتم من19 ".  نخواهند پذیرفت حق من
، رضا   نیز ایستاده نریختند، م  را می  شهید تو استیفان  خون  که و هنگامی20 ؛ زدم ، می  کرده را حبس

 تو را   من  شو زیرا که روانه":   گفت  من او به21 ". داشتم  می  او را نگاه قاتالن  های  و جامه  دادم بدان
  ». فرستم  بعید می های  امت سوی به

   شخص چنین«: ، گفتند  آواز خود را بلند کرده  گرفتند؛ آنگاه  بدو گوش  سخن  تا این پس22  
 خود را  های  و جامه  غوغا نموده و چون23» !  ماندن او جایز نیست  زنده  بردار که  زمین یرا از رو

 او   درآوردند و فرمود که  قلعه  داد تا او را به  فرمان باشی مین24 ریختند،  هوا می  به ، خاک شاندهاف
 او را   که و وقتی25 .کردند ریاد می اینقدر بر او ف ب سب  چه  به  کنند تا بفهمد که  امتحان  تازیانه را به
   مردی  که آیا بر شما جایز است«:   حاضر بود گفت  که ای  یوزباشی  به بستند، پولس  ریسمانها می به

، او را خبر   رفته باشی  را شنید، نزد مین  این  یوزباشی چون26 » زنید؟  تازیانه  هم حجت  را بی رومی
   وی ، به  آمده باشی  مین پس27 »؟  است  رومی  شخص  زیرا این نی بک خواهی  می چه«:  ، گفت داده
   را به  حقوق  این من«:  داد  جواب باشی مین28 »! بلی«:  گفت» ؟  هستی  تو رومی مرا بگو که«:  گفت
   که  آنانی در ساعت29 ».  مولود شدم  در آن اما من«:   گفت پولس» !  کردم  خطیر تحصیل مبلغی
   است  رومی  فهمید که  چون  گشت  ترسان باشی  از او برداشتند و مین  او داشتند، دست تفتیشقصد 

  علت   چه  به  یهودیان  بفهمد که  درست  خواست  چون بامدادان30 . بود  او را بسته  که  سبب ز آنا
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 شورا حاضر   اهل  تمامی و  کهنه ، فرمود تا رؤسای  آورده  بیرون باشند، او را از زندان  او می مدعی
  .  برپا داشت  ایشان ، در میان  آورده  را پایین شوند و پولس

  

 تا امروز با  ، من  برادران ای«:  ، گفت  نگریسته  شورا نیک  اهل  به  پولس پس23

  ». ام  خدا رفتار کرده  در خدمت  ضمیر صالح کمال
خدا «:   بدو گفت پولس3 . زنند  دهانش ا به را فرمود ت ن، حاضرا  کهنه  حنانیا، رئیس آنگاه2  

 ضد   و به  کنی  داوری  شریعت  تا مرا برحسب ای تو نشسته!   دیوار سفیدشده تو را خواهد زد، ای
» ؟ دهی  می  خدا را دشنام  کهنه آیا رئیس«:  گفتند حاضران4 »؟ کنی  می  زدنم  به  حکم عتشری

 خود را بد   قوم  حاکم  است ، زیرا مکتوب  است  کهنه  رئیس  که ، ندانستم  برادران ای«:   گفت پولس5
  ». مگوی

   ندا در داد که  از فریسیانند، در مجلس  و بعضی  از صدوقیان  بعضی  فهمید که  پولس چون6  
   بازپرس  از من  مردگان  امید و قیامت  و برای  هستم ، پسر فریسی  فریسی ، من  برادران ای«

   دو فرقه برپا شد و جماعت   منازعه  و صدوقیان  فریسیان ، در میان  را گفت  این چون7» .شود می
 . هر دو  به  قائل  فریسیان لیکن هستند   و ارواح  و مالئکه  منکر قیامت  صدوقیان زیرا که8 شدند،

در  « گفتند که ، می  نموده  مخاصمه  برخاسته  فریسیان  برپا شد و کاتبان از فرقه  عظیم  غوغای پس9
 نباید   باشد با خدا جنگ  گفته  با او سخن ای فرشته  یا  و اگر روحی ایم  نیافته  بدی  هیچ  شخص این
 فرمود تا  پس.  را بدرند  مبادا پولس  ترسید که باشی شد، مین  زیادتر می  منازعه و چون10» .نمود

  . درآوردند  قلعه به،   برداشته ، او را از میانشان  آمده  پایین سپاهیان
   زیرا چنانکه  باش  خاطر جمع  پولس ای«:  ، گفت  روز خداوند نزد او آمده و در شب همان11  

  ».  دهی  نیز شهادت  باید در روم ، همچنین  دادی  شهادت  من  در حق در اورشلیم
 را  ولس تا پ  کردند که  لعن ، بر خویشتن  با یکدیگر عهد بسته  روز شد، یهودیان و چون12  

اینها 14.  نفر بودند  از چهل  شدند، زیاده ، همقسم  این  درباره  که و آنانی13 .نکشند، نخورند و ننوشند
   را نکشیم ا پولس ت  که  کردیم  سخت  لعنت بر خویشتن«: ، گفتند  رفته  و مشایخ  کهنه نزد رؤسای

   او را نزد شما بیاورد که  کنید که  را اعالم اشیب  شورا، مین  شما با اهل ن اآل پس15 .  نچشیم چیزی
 او را   از رسیدنش  قبل  که  نمایید؛ و ما حاضر هستیم  او نیکوتر تحقیق  دارید در احوال گویا اراده
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 را  ، پولس  درآمده عه قل  و به ، رفت  یافته  اطالع  ایشان  از کمین  پولس اما خواهرزاده16 ». بکشیم
   ببر زیرا خبری باشی  را نزد مین  جوان این«:  ، گفت  را طلبیده  از یوزباشیان  یکی ولسپ17 .آگاهانید
 مرا   زندانی پولس«:  ، گفت  رسانیده باشی  حضور مین ، به  او را برداشته پس18» . او بگوید  به دارد که
 ». کند  تو عرض  به  دارد که یزی، زیرا چ  تو بیاورم  خدمت  را به  جوان  این  کرد که ، خواهش طلبیده

   من  به خواهی می   که  چیز است چه«:  برد و پرسید  خلوت ، به  را گرفته  دستش باشی  مین پس19
   را فردا به  کنند تا پولس  از تو خواهش اند که  شده  متفق یهودیان«:  کرد عرض20» ؟ خبر دهی
   ایشان  خواهش پس21.  نمایند  او زیادتر تفتیش دارند در حق  گویا اراده  که  شورا درآوری مجلس

  اند که  سوگند عهد بسته اند و به  وی  در کمین  نفر از ایشان  بیشتر از چهل  مفرما زیرا که را اجابت
  باشی مین22» .باشند  تو می عد و منتظر وعده مست ن نخورند و نیاشامند و اآل د چیزیتا او را نکشن

  ».  ساختی  راز مطلع  مرا از این  مگو که کس  هیچ به «  نمود که ، قدغن فرموده   را مرخص  جوان آن
   و هفتاد سوار و دویست  سپاهی دویست « ، فرمود که  را طلبیده  دو نفر از یوزباشیان پس23  

   حاضر کنید تا پولس و مرکبی24  بروند؛  قیصریه اضر سازید تا به ح  از شب  سوم دار در ساعت نیزه
 :  نوشت  مضمون  بدین ای و نامه25 ». برسانند  والی  نزد فلیکس  به  سالمتی  او را به، را سوار کرده

،   را گرفته  شخص  این یهودیان27. رساند  می  سالم س فلیک  گرامی  والی ، به  لیسیاس کلودیؤس«26
   رومی  که  بودم  کرده فت دریا ن، چو  گرفتم ، او را از ایشان  رفته  با سپاه پس.  او داشتند قصد قتل

   ایشان لس مج کنند، او را به  می  شکایت  بر وی  سبب  چه  به  که  بفهمم  خواستم و چون28 . است
  ای  شکوه  هیچ دارند، ولی  می  خود از او شکایت  شریعت  در مسائل  که  یافتم پس29 . درآوردم
 او دارند،   برای سازی  قصد کمین  یهودیان  که خبر یافتم  و چون30 .دارند  یا بند نمی  قتل مستوجب

 تا در حضور تو بر او ادعا نمایند   او را نیز فرمودم  و مدعیان  او را نزد تو فرستادم درنگ بی
  ». والسالم
 . رسانیدند  انتیپاتریس ، به  برداشته  را در شب ولس مأمور شدند، پ  چنانکه  سپاهیان پس31  

 وارد   ایشان و چون33 . برگشتند  قلعه و بروند، خود به با ا  که  را گذاشته  سواران انبامداد و32
 را   نامه  والی پس34.  را نیز نزد او حاضر ساختند لس سپردند و پو  والی  را به  شدند، نامه قیصریه
  چون«:  گفت35 ،  است  از قیلیقیه  که  دانست نچو.   است  والیت  از کدام ، پرسید که  فرموده مالحظه
   نگاه  هیرودیس و فرمود تا او را در سرای» . شنید  تو را خواهم  تو حاضر شوند، سخن مدعیان
  .دارند
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   نام  ترتلس  و خطیبی  با مشایخ  کهنه  رئیس  روز، حنانیای و بعد از پنج24    

،   آغاز ادعا نموده مود، ترتلس او را احضار فر و چون2 . آوردند  نزد والی  از پولس ایترسیدند و شک
   رسیده  قوم  از تدابیر تو بدین  عظیمه  و احسانات  هستیم  کامل  از وجود تو در آسایش چون«:  گفت
  و لیکن4 . پذیریم  می  شکرگزاری  در کمال را  این در هر جا و در هر وقت3 ،  گرامی س فلیک ، ای است

زیرا 5.   ما را بشنوی  مختصرا عرض  نوازش  از راه  که  هستم ، مستدعی  نشوم  مصدع تا تو را زیاده
 و از   مسکون  ربع  ساکن  یهودیان  همه  در میان ایم انگیز یافته  را مفسد و فتنه  شخص  این که

   به  که  داشتیم ، اراده  سازد، او را گرفته  را ملوث  هیکل  او خواست و چون6 .' نصاری  بدعت پیشوایان
 زور بسیار از  ، او را به  آمده باشی  لیسیاس مین ولی7 .  نماییم  خود بر او داوری ریعت ش قانون

  توانی  می  نزد تو حاضر شوند؛ و از او بعد از امتحان و فرمود تا مدعیانش8  آورد، یرون ما ب دستهای
 گفتند   شده نیز با او متفق  و یهودیان9 ». کنیم  ما بر او ادعا می  که ی امور  این  همه  حقیقت دانست

  .  است  چنین که
  دانم  می  رو که از آن«:  داد  بگوید، او جواب  سخن  نمود که  اشاره  پولس  به  والی چون10  
.  آورم  خود می  درباره  وافر حجت  خشنودی ، به باشی  می  قوم  این  تو حاکم  که  بسیار است سالهای

،   رفتم  اورشلیم  به  عبادت  برای  من  که  روز نیست  از دوازده  زیاده  که  دانست توانی زیرا تو می11
   شورش  را به  خلق  یا شهر که  در کنایس  و نه  کنم  مباحثه  با کسی  در هیکل و مرا نیافتند که12

را نزد تو اقرار    این لیکن14.  نمایند توانند اثبات نند، نمیک  ادعا می  بر من ن اآل  آنچه و هم13.  آورم
 و  ت در تورا  آنچه  و به کنم  می  را عبادت  پدران گویند، خدای  می  بدعت  که  طریقتی  به  که کنم می

   مردگان  قیامت  دارند که  نیز قبول  ایشان  چنانکه  خدا امیدوارم و به15 ،  معتقدم  است انبیا مکتوب
 ضمیر خود   تا پیوسته دهم  می  امر ریاضت  را در اینو خود16 . نیز خواهد شد  و ظالمان عادالناز 

و هدایا    تا صدقات  بسیار آمدم و بعد از سالهای17.   دارم  نگاه لغزش  بی  خدا و مردم سوی را به
  یافتند بدون امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل مطهر  و در این18 .  خود بیاورم  قوم برای

 دارند   بر من ر حرفی نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند تا اگ بایست  می و ایشان19 .  یا شورشی هنگامه
   شورا ایستاده حضور اهل در   که  یافتند وقتی  از من  خود بگویند اگر گناهی یا اینان20 .ادعا کنند

   مردگان  قیامت ره دربا  که  ندا کردم ، بدان  ایستاده  ایشان  در میان  که  سخن  یک مگر آن21،  بودم
  ».شود  می  شما بازپرس  امروز پیش از من
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:  ، گفت  را تأخیر انداخته ، امر ایشان  داشت  نیکوتر آگاهی  از طریقت  چون  فلیکس آنگاه22  
   را فرمان  یوزباشی پس23 ». کرد  خواهم دریافت  امر شما را  آید، حقیقت باشی  لیسیاس مین چون«

   او منع  و مالقات  را از خدمت  از خویشانش  دهد و احدی  دارد و او را آزادی گاه را ن داد تا پولس
 را   پولس  بود، آمده  یهودی  زنی  خود درسال که  با زوجه س چند فلیک و بعد از روزی24. نکند

  اوری ود  و پرهیزکاری  عدالت  او درباره و چون25 . شنید  ایمان مسیح او را درباره  ، سخن طلبیده
 تو را باز  کنم   فرصت  برو چون الحال «  داد که ، جواب  گشته  ترسان کرد، فلیکس  می  خطاب آینده
   بدهد تا او را آزاد سازد و از این  او را نقدی  پولس  که داشت و نیز امید می26 ». خواند خواهم
،   فستوس ، پورکیؤس  دو سال ضایاما بعد از انق27. کرد ، با او گفتگو می  را خواسته  مکررا وی جهت
  .  گذاشت  را در زندان  نهد، پولس  بر یهود منت  خواست  چون  شد و فلیکس  فلیکس  والیت خلیفه

  

   به ز از قیصریه رو  خود رسید، بعد از سه  والیت  به  فستوس  چون پس25  

 ،  نموده  کردند و بدو التماسدعا ا  و اکابر یهود نزد او بر پولس  کهنه و رئیس2 .  رفت اورشلیم
اما 4 . بکشند  او را در راه  بودند که  بفرستد و در کمین  اورشلیم  خواستند تا او را به  بر وی منتی3

   زودی  به  داشت اده، زیرا خود ار»  داشت  نگاه  را باید در قیصریه پولس «  داد که  جواب فستوس
   شخص  در این  بیایند تا اگر چیزی توانند همراه  می ما که از ش  کسانی پس«:  و گفت5 .آنجا برود

   بود، به کرده   توقف  ایشان  روز در میان  بیشتر از ده و چون6» . شود، بر او ادعا نمایند یافت
 او  چون7.  را حاضر سازند ، فرمود تا پولس  برآمده  بر مسند حکومت  آمد و بامدادان قیصریه

 بر   بسیار و گران ، شکایتهای  گرد او ایستاده  بودند، به  آمده  از اورشلیم که  حاضر شد، یهودیانی
   و نه  هیکل  به  یهود و نه  شریعت  به نه «  داد که او جواب8.  نتوانستند کرد  اثبات  آوردند ولی پولس

:   گفت  پولس اب نهد، در جو  بر یهود منت  خواست  فستوس اما چون9 ». ام  کرده  گناه  قیصر هیچ به
:   گفت پولس10»  شود؟  حکم  حضور من  امور به  تا در آنجا در این  آیی  اورشلیم  به خواهی آیا می«
،  ام  نکرده  ظلمی  یهود هیچ به.  بشود  من باید محاکمه  در آنجا می  که ام  قیصر ایستاده در محکمه«

   دریغ ، از مردن  باشم  کرده  قتل  مستوجب  یا عملی  ظلمی  هر گاه پس11.  دانی  تو نیز نیکو می چنانکه
تواند   نمی  ندارد، کسی آورند اصلی  می  اینها بر من  که  شکایتهایی  از این  یک  اگر هیچ لیکن.  ندارم
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 شورا   با اهل  بعد از مکالمه  فستوس آنگاه12 ». کنم  می  دعوی  قیصر رفع به.  سپارد  ایشان مرا به
  ».  رفت  حضور قیصر خواهی ؟ به  کردی  دعوی  قیصر رفع آیا به«: د دا جواب

   قیصریه  به  فستوس  تحیت  برای  و برنیکی  پادشاه  چند، اغریپاس و بعد از مرور ایام13  
   را بیان  پولس ، مقدمه  پادشاه  برای  نمودند، فستوس  بسیار در آنجا توقف  روزی و چون14. آمدند
   به  که  او وقتی  درباره که15 ،  است  او را در بند گذاشته س فلیک  که  است مردی«:  ، گفت کرده

 . شود  داوری بر او  نمودند که  یهود مرا خبر دادند و خواهش  و مشایخ  کهنه ، رؤسای  آمدم اورشلیم
،  علیه  مدعی نکه از آ  را بسپارند قبل  احدی  که  نیست  را رسم  رومیان  که  گفتم  ایشان در جواب16

   چون پس17 . گوید  را جواب ایشان   ادعای  دهند که  خود را روبرو شود و او را فرصت مدعیان
 را حاضر   شخص  تا آن ، فرمودم  بر مسند نشسته  در روز دوم درنگ  شدند، بی  در اینجا جمع ایشان
  بلکه19 . نیاوردند  ادعا بر وی  هیچ دمرب  می  گمان  من ، از آنچه  برپا ایستاده و مدعیانش18. کردند
  ولس و پ  است  مرده  که  نامی  خود و در حق عیسی  مذهب  چند بر او ایراد کردند درباره ای مسأله
آیا "   که ، از او پرسیدم  شک داشتم  مسایل  گونه  در این  من و چون20 .  است  او زنده گوید که می
   دعوی  رفع  پولس  چون ولی21 " پذیرد؟  فیصل  مقدمه  آنجا اینتا در   بروی  اورشلیم  به خواهی می

 حضور   بدارند تا او را به  او را نگاه  که  دادم  ماند، فرمان  محفوظ  اوغسطس  محاکمه  برای کرد که
  ».  نمایم قیصر روانه

فردا او را «:  تگف» .  را بشنوم  شخص  این خواهم  نیز می من«:   گفت  فستوس  به اغریپاس22  
  ». شنید خواهی

 با   داراالستماع  آمدند و به  عظیم  با حشمتی  و برنیکی  اغریپاس  چون  بامدادان پس23  
  آنگاه24 . را حاضر ساختند  پولس  فستوس ن فرما  شدند، به  شهر داخل  و بزرگان باشیان مین

 را   شخص  نزد ما حضور دارید، این  که ی مردمان  همه ، و ای  پادشاه  اغریپاس ای«:   گفت فستوس
  ، از من  در اینجا فریاد کرده  و چه  در اورشلیم  یهود چه  جماعت  او تمامی  درباره بینید که می

   مستوجب  عملی  او هیچ  که  دریافتم  من  چون و لیکن25 . کند نباید زیست دیگر   نمودند که خواهش
  و چون26 .  او را بفرستم  که  کردم اراده کرد،   دعوی  رفع غسطس او  و خود به  است  نکرده قتل

 او را نزد شما و   جهت ، از این  دارم  خداوندگار مرقوم  او به  درباره  که  ندارم  درست چیزی
 .  بنگارم  یافته  شاید چیزی فحصت  تا بعد از  آوردم  پادشاه ریپاس اغ  در حضور تو ای الخصوص علی

  ».  ندارم  معروض  بر اوست  که  و شکایتهایی  را بفرستم  اسیری نماید که  می  عقل را خالفزیرا م27
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   پولس پس» .  خود را بگویی  کیفیت  که مرخصی«:   گفت  پولس  به اغریپاس26    

 خود را در  ، سعادت  پادشاه  اغریپاس ای « که2  کرد  خود را بیان ، حجت از کرده خود را در دست
 .دارند  می از من یهود   که  شکایتهایی  همه ، درباره  بیاورم  امروز در حضور تو حجت  که دانم  می این

   تحمل  که  آنم  از تو مستدعی ، پس  هستی  یهود عالم  و مسایل  رسوم  تو در همه خصوصا چون3
  بسر خود در اورشلیم   قوم  از ابتدا در میان  چونکه رفتار مرا از جوانی4.  ، مرا بشنوی فرموده

   قانون  به  دهند که  بخواهند شهادت شناسند هر گاه  می و مرا از اول5 دانند  یهود می ، تمامی بردم می
اد ما  اجد  خدا به  که ای  وعده  امید آن سبب  به والحال6.  بودم  می  خود فریسی  دین  فرقه پارساترین
کنند   می روز بجد و جهد عبادت  ما شبانه  سبط  دوازده  آنکه و حال7 .کنند  ادعا می داد، بر من

 ادعا  ، یهود بر من  پادشاه ریپاس اغ  امید، ای  همین  بجهت  که ه وعد  همین  امید تحصیل محض
  .کنند می

 در خاطر خود   هم من9  را برخیزاند؟  خدا مردگان ید کهپندار  می شما چرا محال«8  
   هم  در اورشلیم چنانکه10،   است  واجب  بسیار کردن خالفت م  ناصری عیسی   نام  به  که پنداشتم می

   و چون کردم  می  حبس  را در زندان  از مقدسین ، بسیاری  یافته  قدرت  کهنه  و از رؤسای کردم
 ،  رسانیده  را زحمت  بارها ایشان  کنایس و در همه11 . بودم  می کشتند، در فتوا شریک می  را ایشان

   بعید تعاقب  تا شهرهای  گشته  دیوانه  شدت  به  کفر گویند و بر ایشان  که ساختم مجبور می
در 13 ، رفتم  می  دمشق  به  کهنه  از رؤسای  و اجازت  با قدرت  که ، هنگامی  میان در این12.  کردم می
 و   در دور من کهز خورشید تر ا ، درخشنده  دیدم  را از آسمان  ظهر نوری ، در وقت  پادشاه ، ای راه

   مخاطب  عبرانی  زبان  مرا به  که  را شنیدم ، هاتفی  افتادیم  بر زمین  همه و چون14 . تابید رفقایم
 ".  دشوار است ؟ تو را بر میخها لگد زدن کنی  جفا می ، چرا بر من ، شاؤل  شاؤل ای":  ، گفت ساخته

  و لیکن16 . کنی  جفا می  تو بر من  که ستم ه  عیسی من":   گفت"؟ خداوندا تو کیستی":   گفتم من15
   بر آن  و شاهد مقرر گردانم  تا تو را خادم  بر تو ظاهر شدم  زیرا که ، بر پا بایست برخاسته
   خواهم و تو را رهایی17.  شد  ظاهر خواهم  تو در آن  به  و بر آنچه ای  مرا در آنها دیده  که چیزهایی

 تا از   را باز کنی  ایشان تا چشمان18  فرستاد،  نزد آنها خواهم  را به تو  که هایی  و از امت داد از قوم
   در میان  و میراثی  گناهان  خدا برگردند تا آمرزش  جانب  به  شیطان  نور و از قدرت سوی  به ظلمت

  ". بیابند  است  بر من  که  ایمانی  بوسیله مقدسین
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   آنانی  نخست بلکه20 .  نورزیدم  را نافرمانی  آسمانی ، رؤیای  پادشاه پاس اغری  ای  وقت آن«19  
  نمودم  می ها را نیز اعالم  و امت  یهودیه  مرز و بوم  و در تمامی  بودند و در اورشلیم  در دمشق را که
   همین سبب به21.   را بجا آورند  توبه  الیقه  نمایند و اعمال  خدا بازگشت سوی  کنند و به  توبه که

   ماندم ، تا امروز باقی  یافته اما از خدا اعانت22 . کردند  من قتل ، قصد  گرفته امور یهود مرا در هیکل
  بایست  می  گفتند که  انبیا و موسی ، جز آنچه گویم  نمی  و حرفی نمایم  می  را اعالم و خرد و بزرگ

 نور  ها را به  و امت ، قوم  گشته  مردگان  نوبر قیامت بیند و  زحمت بایست  می  مسیح که23  شود، واقع
  ». نماید اعالم

   پولس ای«:   آواز بلند گفت  به آورد، فستوس  خود را می ، حجت  سخنان  او بدین چون24  
   نیستم ، دیوانه  فستوس گرامی ای«:  گفت25» !  است  کرده  تو را دیوانه  علم کثرت!   هستی دیوانه
   سخن  دلیری  در حضور او به  که زیرا پادشاهی26.  گویم  را می  و هوشیاری راستی  ان سخن بلکه
   بر او مخفی  مقدمات  از این  یک  هیچ  که  است  مرا یقین ، چونکه  است  امور مطلع ، از این گویم می

؟  یا  آورده  انبیا ایمان ، آیا به  پادشاه  اغریپاس ای27.  نشد  واقع  امور در خلوت  این ، زیرا که نیست
   مسیحی  من  که کنی می   ترغیب  قلیل به«:   گفت  پولس  به اغریپاس28 »!  داری  ایمان  که دانم می

   این  جمیع  تنها تو بلکه  کثیر، نه  یا به  قلیل  یا به داشتم  می از خدا خواهش«:  گفت  پولس29 »؟ بگردم
  »! زنجیرها  گردند، جز این  من نوند مثلش  مرا می  امروز سخن  که اشخاصی
رفتند و با 31 ،  برخاسته  و سایر مجلسیان نیکی و بر  و والی ، پادشاه  را گفت  این چون30  

و 32» .  است  نکرده  یا حبس  قتل جب مستو  عملی  هیچ  شخص این«: ، گفتند یکدیگر گفتگو کرده
  کرد، او را آزاد کردن  خود نمی  دعوی  قیصر رفع  مرد به اگر این«:   گفت  فستوس  به اغریپاس
  ».بود  می ممکن

  

   یوزباشی  دیگر را به  و چند زندانی ، پولس  ایطالیا برویم  به  مقرر شد که چون27    

 بنادر آسیا بود،   عازم  که  ادرامیتینی  کشتی و به2 .، سپردند  داشت  نام  یولیوس که   اغسطس از سپاه
  روز دیگر به3 . ما بود  همراه  از تسالونیکی ه مکادونی  از اهل  و ارسترخس  کردیم  کوچ، سوار شده
 خود   نزد دوستان  داد که ، او را اجازت  نموده  مالطفت  با پولس  و یولیوس  فرود آمدیم صیدون

و 5.  بود  باد مخالف  زیرا که  گذشتیم ، زیر قپرس  شده و از آنجا روانه4 . یابد  نوازش ، از ایشان رفته
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 کشتی  در آنجا یوزباشی6   رسیدیم  لیکیه  میرای ، به شته گذ  و پمفلیه  کنار قیلیقیه از دریای
  ، به  رفته  آهستگی و چند روز به7 . سوار کرد  و ما را بر آن رفت ی ایطالیا م  به  که  را یافت اسکندریه
و 8 ،  راندیم مونی سل  نزدیک بود، در زیر کریت ما می   باد مخالف  و چون  رسیدیم  مشقت  به قنیدس

   است  شهر لسائیه  به  و قریب  مسمی  بنادر حسنه  به  که  موضعی ، به  از آنجا گذشته  دشواری به
  . رسیدیم
   گذشته  روزه  ایام  بود، زیرا که  سفر دریا خطرناک  وقت  شد و در این  منقضی  زمان و چون9  

   سفر ضرر و خسران  در این  که بینم ، می  مردمان ای«:  ، گفت  کرده  را نصیحت  ایشان پولس10بود، 
 ناخدا و   یوزباشی ولی11 ». ما را نیز  جانهای که را بل  بار و کشتی  فقط بسیار پیدا خواهد شد، نه

 را در   زمستان  بندر نیکو نبود که  آن و چون12.  اعتنا نمود  پولس  را بیشتر از قول  کشتی صاحب
   شود خود را به  کنند تا اگر ممکن نقل  از آنجا  دانستند که  مصلحت  بسر برند، اکثر چنان آن

   جنوبی  مغرب  مواجه  از کریت  است  بندری  آن  را در آنجا بسر برند که ، زمستان  رسانیده فینیکس
.  رسیدند  مقصد خویش  به  بردند که ، گمان  گرفت  وزیدن  جنوبی  نسیم و چون13 .  شمالی و مغرب

 را   آن  شدید که  بادی  که  نگذشت  چیزی لیکن14.   گذشتیم  کریت  و از کناره  لنگر برداشتیم پس
 باد  سوی ، رو به  شده  ربوده  کشتی در ساعت15 .  گرفت  زدن  آن نامند از باالی  می اورکلیدون
   کلودی  که ای  در زیر جزیره پس16 .  شدیم اختیار رانده ، بی ه داد  را از دست  آن پس.  نهاد نتوانست

 و   را برداشته و آن17 . د آوردیم خو  را در قبض  زورق  دشواری  و به  رفتیم  دوان ، دوان  داشت نام
 فرو روند،   ریگزار سیرتس  به  ترسیدند که  را بستند و چون ، کمر کشتی  نموده  را استعمال معونات

، نمود، روز دیگر  می  بر ما غلبه  طوفان و چون18 . شدند  رانده و کشیدند و همچنان را فر  کشتی لحبا
و 20.   دریا انداختیم  را به  کشتی  خود آالت  دستهای  به و روز سوم19 . انداختند  را بیرون بار کشتی

 امید  افتاد، دیگر هیچ ما می شدید بر   را ندیدند و طوفانی  و ستارگان  بسیار آفتاب  روزهای چون
  . ما نماند  برای نجات

  ، نخست  مردمان ای«:  ، گفت  ایستاده  ایشان  در میان  بسیار، پولس و بعد از گرسنگی21  
  اکنون22 . را نبینید  ضرر و خسران تا این باشید   نکرده  نقل ، از کریت  مرا پذیرفته  سخن بایست می

 شما نخواهد  از  یکی  جان  به  ضرری  هیچ  باشید زیرا که  خاطرجمع  که مکن  می نیز شما را نصیحت
،  کنم  و خدمت او را می  او هستم  از آن  که  خدایی  آن ، فرشته  دوش زیرا که23 .  کشتی رسید مگر به

 و.   زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی  مباش  ترسان  پولس ای":  گفت24 ،  ظاهر شده  من به
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   باشید زیرا ایمان  خوشحال  مردمان  ای پس25 ".  است  تو بخشیده  تو را به  همسفران  خدا همه اینک
  ».  بیفتیم ای  باید در جزیره لیکن26 . خواهد شد ، واقع  گفت  من  به  همانطور که  به  که دارم

  ، در نصف شدیم ی م  هر سو رانده  ادریا به  شد و هنوز در دریای  چهاردهم  شب و چون27  
و .  یافتند  قامت ، بیست  کرده  پیمایش پس28.   است  نزدیک  خشکی  بردند که  گمان  مالحان شب
ها   صخره  به  ترسیدند که و چون29 . یافتند  قامت ، پانزده  کرده ش، باز پیمای  پیشتر رفته قدری
 قصد   مالحان اما چون30 . روز شود  کهکردند ، تمنا می ته چهار لنگر انداخ  کشتی ، از پشت بیفتیم

   کشتی  لنگرها را از پیش  که ای  بهانه  دریا انداختند به  را به  فرار کنند و زورق  از کشتی داشتند که
   شما ممکن  نمانند، نجات اگر اینها در کشتی«:   را گفت  و سپاهیان  یوزباشی پولس31بکشند، 
  . بیفتد ، گذاشتند که  را بریده  زورق انهای ریسم  سپاهیان آنگاه32» .نباشد

امروز «:   گفت پس.  بخورند  چیزی  نمود که  خواهش  از همه  شد، پولس  روز نزدیک چون33  
   این  من  استدعای پس34 .اید  مانده ، گرسنه  نخورده  و چیزی  انتظار کشیده  که  است روز چهاردهم

 از شما   یک  هیچ از سر  مویی  شما خواهد بود، زیرا که ی برا  عافیت  غذا بخورید که  که است
  ، خوردن  کرده  و پاره ت، خدا را شکر گف  گرفته  نان  و در حضور همه  بگفت این35 ».نخواهد افتاد

 و هفتاد و   دویست ی در کشت  نفوس و جمله37 . نیز غذا خوردند  گشته  قویدل ه هم پس36 . گرفت
  اما چون39.  کردند  را سبک ، کشتی  دریا ریخته  را به  از غذا سیر شدند، گندم چون38 .  بودیم شش

 اگر   زدند که  رأی پس.   داشت ای  شاطی  دیدند که  خلیجی نشناختند؛ لیکن  را  شد، زمین روز روشن
   بندهای، آنها را در دریا گذاشتند و و بند لنگرها را بریده40 . برانند  را بر آن  شود، کشتی نممک

   را درمجمع اما کشتی41 . گرفتند  را پیش  ساحل ، راه ده باد گشا  را برای ، و بادبان  را باز کرده سکان
   درهم  امواج  از لطمه ش مؤخر  ماند ولی حرکت ، بی  فرو شده  آن ، مقدم  رانده  پایاب  به بحرین
  لیکن43 .، بگریزد  شنا کرده  مبادا کسی  کردند که  زندانیان  قصد قتل  سپاهیان آنگاه42 . شکست
   شناوری  و فرمود تا هر که  باز داشت  اراده  را از این  را برهاند، ایشان  پولس  خواست  چون یوزباشی

   بر چیزهای  بر تختها و بعضی و بعضی44 . رساند  ساحل  به ا انداخته دری  را به  خویشتن داند، نخست
  . رسیدند  خشکی ه ب  سالمتی به   همه  و همچنین کشتی
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   مردمان و آن2 . دارد  نام  ملیطه  جزیره ند که رستگار شدند، یافت و چون28    

 ما  ، همه  افروخته بارید و سرما آتش  می  که  باران سبب  نمودند، زیرا به  مالطفت  با ما کمال بربری
  ای ، افعی  حرارت سبب نهاد، به  می ، بر آتش  کرده  فراهم  هیزم  مقداری  پولس چون3 .را پذیرفتند

 دیدند، با یکدیگر   آویخته  جانور را از دستش  بربریان چون4 . چسپید ، بر دستش  آمده بیرون
   زیست گذارد که  نمی  عدل،  از دریا رست  با اینکه  که  است ، خونی  شخص بالشک این«: گفتند می
 کند یا   او آماس  منتظر بودند که پس6.   ضرر نیافت ، هیچ افکنده  آتش جانور را در  اما آن5 ».کند

   بدو نرسید، برگشته  ضرری  هیچ  انتظار بسیار کشیدند و دیدند که  چون ولی. ، بمیرد بغته افتاده
  .  است  خدایی گفتند که

 خود   خانه را به او ما   بود که  داشت  نام  پوبلیوس  که  جزیره  رئیس ، امالک  نواحی و در آن7  
،   شده  عارض  و اسهال  تب  را رنج بلیوساز قضا پدر پو8 . نمود  مهمانی  مهربانی  روز به ، سه طلبیده
   این و چون9 .، او را شفا داد  بر او گذارده  ودست  و دعا کرده  آمده  نزد وی  پولس پس.  بود خفته

 بسیار   ما را اکرام و ایشان10 .، شفا یافتند ند آمده بود جزیره در   که  شد، سایر مریضانی امر واقع
  . ما حاضر ساختند  بود برای  الزم ، آنچه شدیم  می  روانه نمودند و چون

 بسر  یره را در جز  و زمستان  جوزا داشت  عالمت  که  اسکندریه  کشتی  به  ماه و بعد از سه11  
  ، به و از آنجا دور زده13.   نمودیم  روز توقف ، سه مده آ فرود  سراکوس و به12 .  بود، سوار شدیم برده

و در آنجا 14.   شدیم  وارد پوطیولی ، روز دوم  وزیده  روز باد جنوبی  و بعد از یک  رسیدیم ریغیون
و برادران آنجا 15 .  آمدیم  روم  به  و همچنین دیم روز مان  هفت  ایشان  خواهش ، حسب  یافته برادران
   چون و پولس.  دکان  و سه  آمدند تا فورناپیوس  ما بیرون  استقبال  شدند، به  ما مطلع وال از اح چون
 را   زندانیـان ، یوزباشـی  رسیدیم  روم  به و چون16 .  گشت ، قویدل خدا را شکر نموده را دید،  ایشان

 او   محافظت  که اهی سپ  با یک  دادنـد که  را اجـازت اما پولس.  سپرد  خاصه  سردار افواج به
  . خود بماند کرد، در منزل می

  ای«:   گفت  ایشان  شدند به  جمع  یهود را طلبید و چون  بزرگان  روز، پولس و بعد از سه17  
 ، همانا مرا در  بودم  اجداد نکرده  و رسوم  قوم  خالف  عملی  هیچ  من  که برادران عزیز، با وجودی

   قتل  علت  هیچ  در من  چون  بعد از تفحص ایشان18.  سپردند  رومیان ای دسته ، به  بسته اورشلیم
   قیصر رفع  به  نمودند، ناچار شده  یهود مخالفت  چون ولی19 . مرا رها کنند  که کردند نیافتند، اراده
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  قات شما را مال  خواستم  جهت  بدین اکنون20 .  کنم  خود شکایت  از امت  آنکه تا ، نه  کردم دعوی
  ما هیچ«:  را گفتند وی21 ».  شدم  زنجیر بسته ، بدین ائیل امید اسر  بجهت  زیرا که  گویم  و سخن کنم

   بدی خن یا س  از آنجا آمدند، خبری  که  از برادرانی  کسی  و نه ایم  نیافته  تو از یهودیه  در حق نوشته
   است  زیرا ما را معلوم و مقصود تو را بشنویم از ت  دانستیم  مصلحت لیکن22 .  است  تو گفته درباره

  ».گویند  را در هر جا بد می  فرقه  این که
   ایشان  برای  آمدند که  منزلش  نزد او به  کردند، بسیاری  معین  وی  برای  روزی  چون پس23  

   عیسی باره در ام تا ش  و انبیا از صبح  موسی نمود و از تورات  می ، شرح  داده  خدا شهادت  ملکوت به
با   و چون25 . نیاوردند  ایمان  آوردند و بعضی  او ایمان  سخنان  به  بعضی پس24 .کرد  می  حجت اقامه

   بود که  را گفته  سخن  یک  این  پولس کردند، از او جدا شدند بعد از آنکه  می یکدیگر معارضه
   قوم نزد این"   که  است گفته26 ،  کرده کو خطاب اجداد ما نی  به  نبی  اشعیای  وساطت  به القدس روح«

 و   خواهید نگریست  خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده  گوش  بگو به  بدیشان رفته
 خود را بر  شنوند و چشمان  می  سنگین  گوشهای  و به  شده  غلیظ  قوم  این زیرا دل27نخواهید دید؛ 

   کنند تا ایشان  بفهمند و بازگشت  دل  گوشها بشنوند و به  ببینند و به  چشمان اند، مبادا به  نهاده هم
  شود و ایشان  می ها فرستاده  خدا نزد امت  نجات  باد که  بر شما معلوم پس28 ". را شفا بخشم
  ».خواهند شنید

 دو  اما پولس30. کردند  بسیار می یکدیگر مباحثه رفتند و با   یهودیان  را گفت  این چون29  
  و به31 . پذیرفت میآمد،   می  نزد وی  به  بود و هر که  خود ساکن ای  اجاره  در خانه  تمام سال

   تعلیم  ممانعت  مسیح خداوند بدون  در امور عیسی  دلیری نمود و با کمال  می  خدا موعظه ملکوت
 .داد می

  
  
  
  
  
  

  و هشتمفصل بیست/  اعمال رسوالن کتاب



1588 

 Romans- رومیان   به  رسول  پولس رساله
  میالدی نوشته شده است57کتاب است و حدودا سال پولس رسول نویسنده این 

  

   انجیل  برای  شده  و جدا نموده  شده  خوانده  و رسول  مسیح  عیسی ، غالم پولس1    

 پسر خود  درباره3،   مقدسه  خود در کتب  انبیای  وساطت  بود به  را داده  آن  سابقاً وعده که2خدا، 
   معروف  قوت  قدوسیت پسر خدا به  روح و بحسب4 شد، داود متولد   از نسل  جسم سب بح که

   برای  را یافتیم  و رسالت  او فیض  به که5،   مسیح  خداوند ما عیسی  یعنی  مردگان گردید از قیامت
   عیسی  شده خوانده شما نیز   ایشان  در میان که6  او، خاطر اسم ها به  امت ر جمیع د  ایمان اطاعت
 از   و سالمتی  فیض و مقدسید،  شده  خدا و خوانده ب محبو  در روم  که  همه به7  هستید، مسیح
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی جانب

 شما   ایمان  شما که  همگی  درباره  مسیح  عیسی  وساطت  خود را به  خدای کنم  شکر می اول8  
   خدمت  پسرش  خود در انجیل  روح  او را به  که زیرا خدایی9 ؛  است  یافته  شهرت  عالم  تمامدر
   خود مسألت و دائماً در دعاهای10 ، کنم  شما را یاد می  پیوسته نه چگو  که ، مرا شاهد است کنم می
   که  دارم زیرا بسیار اشتیاق11 . یایم، نزد شما ب  یافته  خدا سعادت  اراده  آخر به ن شاید اآل  که کنم می

   شما تسلی  تا در میان یعنی12 شما استوار بگردید،   که برسانم شما   به  روحانی  تا نعمتی نمشما را ببی
خبر باشید   شما بی  که خواهم ، نمی  برادران  ای لکن13 . شما  و ایمان  من کدیگر، ایمان ی  از ایمان یابیم

   در میان  کنم  حاصل  تا ثمری  شدم ع ممنو  حال  و تا به  نزد شما کردم  آمدن  مکرراً اراده از اینکه
  پس15 .  مدیونم  و حکما و جهال را هم  و بربریان  یونانیان زیرا که14. ها  در سایر امت شما نیز چنانکه

 از  زیرا که16 .  دهم رت هستید بشا  در روم  شما را نیز که  که  خود مستعدم  بقدر طاقت همچنین
 یهود و  آورد، اول   ایمان  که  هر کس  نجات ، برای  خداست  قوت ه چونک  عار ندارم  مسیح انجیل
   که  است  مکتوب ، چنانکه  تا ایمان شود، از ایمان  می  خدا مکشوف  عدالت  در آن که17،   یونانی پس
  . خواهد نمود  زیست  ایمان  به عادل

  ی راست  که  مردمانی اراستی و ن دینی شود بر هر بی  می  مکشوف  خدا از آسمان زیرا غضب18  
 زیرا خدا   ظاهر است ، در ایشان  شناخت توان  از خدا می  آنچه چونکه19 .دارند  باز می را در ناراستی
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 از   و الوهیتش دیرم س  قوت  او یعنی  نادیده  چیزهای زیرا که20.   است  ظاهر کرده  را بر ایشان آن
زیرا هر 21 . نباشد  را عذری شود تا ایشان ی م  و دیده او فهمیده   کارهای  بوسیله  عالم  آفرینش حین

   خود باطل  در خیاالت  خدا تمجید و شکر نکردند بلکه  او را چون چند خدا را شناختند، ولی
  و جالل23 . گردیدند کردند و احمق  می حکمت  ادعای22.   گشت  تاریک  ایشان فهم  بی ، دل گردیده
لهذا خدا 24 . نمودند  تبدیل  و حشرات  بهایم و طیور و  فانی  انسان  صورت  شبیه ا به ر  غیرفانی خدای

 را   خویش  خود بدنهای  فرمود تا در میان  تسلیم  ناپاکی  به  خودشان  دل  را در شهوات نیز ایشان
 را   مخلوق نمودند  و خدمت  کردند و عبادت  مبدل  دروغ  حق خدا را به  ایشان که25خوار سازند، 

  . آمین.   است باد متبارک تا ابداآل  که  خالقی  عوض به
   نیز عمل  زنانشان  که  نوعی  نمود، به  تسلیم  خباثت  هوسهای  را به  خدا ایشان  سبب از این26  
   طبیعی  استعمال  هم  مردان و همچنین27 . نمودند  تبدیل ت اس  طبیعت  خالف  آنچه  را به طبیعی
،   شده  زشت  اعمال مرد با مرد مرتکب.  خود با یکدیگر سوختند ، از شهوات  کرده  را ترک زنان

   خود نگاه  خدا را در دانش  روا نداشتند که و چون28.  سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند عقوبت
  مملو از هر نوع29 . بجا آورند  ناشایسته تا کارهای   مردود واگذاشت  ذهن  را به دارند، خدا ایشان

 و   غمازان30 ؛  و مکر و بدخویی  و جدال و قتل؛ پر از حسد   و خباثت  و طمع  و شرارت ناراستی
   شر و نامطیعان  و مبدعان  و الفزنان  و متکبران کنندگان  خدا و اهانت  و دشمنان کنندگان غیبت
   کنندگان دانند که  خدا را می ر چند انصافزیرا ه32.  رحم  و بی الفت وفا و بی  و بی فهم بی31 ؛ والدین
  .دارند  می  را نیز خوش  کنندگان کنند بلکه  آنها را می  فقط  هستند، نه  موت  کارها مستوجب چنین

  

 بر   آنچه  به  زیرا که  نداری  عذری  باشی ، هر که کنی  می  حکم  که  آدمی لهذا ای2    

   عمل  کارها را به ان، هم کنی  می  حکم ، زیرا تو که دهی ی، فتوا بر خود م کنی  می  حکم دیگری
 بر   که  آدمی  ای پس3.   بر حق است  اعمال  خدا بر کنندگان چنین  حکم  که دانیم و می2 . آوری می

 خدا   تو از حکم که  بری  می ، آیا گمان کنی  را می  و خود همان کنی  می  حکم  اعمال کنندگان چنین
  نی مهربا  که دانی  و نمی شماری  او را ناچیز می  و صبر و حلم  مهربانی  دولت یا آنکه4 ؟ ت رس خواهی

   برای کنی  می  را ذخیره کار خود، غضب  ناتوبه  و دل  قساوت سبب و به5 کشد؟  می  توبه خدا تو را به
 : جزا خواهد داد  اعمالش  برحسب  هر کس  به که6  خدا  عادله  و ظهور داوری ز غضبخود در رو

 مفصل دو/  رومیان کتاب



1590 

  و اما به8 را؛   جاودانی  و بقایند، حیات  و اکرام  جالل  نیکو طالب  با صبر در اعمال  که  آنانی اما به7
 و  و عذاب9   و غضب شند، خشمبا  می  ناراستی  مطیع کنند بلکه  نمی  راستی  اطاعت  که  تعصب اهل
 و   جالل لکن10 ؛  بر یونانی  بر یهود و پس  اول،شود  می  بدی  مرتکب  که  بشری س بر هر نف ضیق
  . نیز  بر یهود و بر یونانی  بر هر نیکوکار، نخست  و سالمتی اکرام

 نیز  شریعت  کنند، بی  گناه  شریعت  بدون  که زیرا آنانی12 . نیست زیرا نزد خدا طرفداری11  
   جهت از آن13 . خواهد شد  حکم بر ایشان  شریعت کنند، از   گناه  با شریعت  که  شوند و آنانی هالک

 خواهند   شمرده  عادل  شریعت کنندگان  نیستند بلکه  در حضور خدا عادل  شنوندگان شریعت که
   بجا آرند، اینان  طبیعت  را به  شریعت  ندارند کارهای  شریعت  که هایی  امت زیرا هرگاه14 .شد

   عمل شود که  ظاهر می  از ایشان چونکه15ستند،  ه  خود شریعت دارند، برای ن هرچند شریعت
 با یکدیگر یا  دهد و افکار ایشان  می  نیز گواهی  و ضمیر ایشان  است  مکتوب  ایشان  بر دل شریعت

   خواهد نمود به  را داوری  مردم  خدا رازهای  که در روزی16 آورند، کنند یا عذر می  می ذمتم
  .  من ارت بش  برحسب  مسیح  عیسی وساطت
و 18،  نمایی  خدا فخر می  و به کنی  می  تکیه  و بر شریعت  یهود هستی  به'  اگر تو مسمی پس17  
  خود  که  داری و یقین19 ، گزینی  را می  افضل ، چیزهای  یافته  تربیت  و از شریعت دانی  او را می اراده
   معرفت صورت   و در شریعت  هستی اطفال   و معلم  جاهالن و مؤدب20   و نور ظلمتیان  کوران هادی

  ؟ و وعظ آموزی ، چرا خود را نمی دهی  می  را تعلیم  دیگران  که  کسی  ای پس21 ،  را داری و راستی
  ، آیا خود زانی کنی  می  نهی و از زنا کردن22 ؟ کنی  می اید کرد، آیا خود دزدی نب  دزدی  که کنی می

، آیا  کنی  فخر می  شریعت و به23 ؟ کنی  نمی ا خود معبدها را غارت، آی ری دا ؟ و از بتها نفرت نیستی
 خدا را  ها اسم  امت  شما در میان سبب  به زیرا که24؟  کنی  نمی  خدا را اهانت  تجاوز از شریعت به

 اما .  نمایی  عمل  شریعت  به  هرگاه  سودمند است زیرا ختنه25.   است  مکتوب گویند، چنانکه کفر می
 را   شریعت ، احکام  اگر نامختونی پس26 .  است  گشته  تو نامختونی  ختنه،  تجاوز نمایی اگر از شریعت

 را بجا آرد،   شریعت  هرگاه و نامختونی طبیعی27 شود؟  نمی  شمرده مختونی او ختنه دارد، آیا نا نگاه
 در ظاهر  زیرا آنکه28 . کنی اوز می تج  از شریعت  ختنه و  با وجود کتب  خواهد کرد بر تو که حکم
   در باطن  که  است  یهود آن بلکه29 .  نی ، ختنه  است ر ظاهر در جسم د  و آنچه  نیست ، یهودی است

  .  از خداست  بلکه  از انسان  نه  آن  مدح  که  در حرف  نه  باشد، در روح  قلبی  آنکه باشد و ختنه
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  ؛ اول بسیار از هر جهت2 ؟  فایده  چه  از ختنه؟ و یا  یهود چیست  برتری پس3    

 نداشتند؟ آیا   ایمان  اگر بعضی  بگوییم  چه زیرا که3.   است  شده  داده  خدا امانت  کالم  بدیشان آنکه
 دروغگو،   خدا راستگو باشد و هر انسان بلکه! حاشا4سازد؟   می  خدا را باطل  امانت  ایشان ایمانی بی

  ».  آیی  خود غالب  و در داوری  شوی  خود مصَدق  در سخنان تا اینکه«:   است  مکتوب چنانکه
   که  وقتی  است ؟ آیا خدا ظالم  گوییم کند، چه  می  خدا را ثابت  ما عدالت  اگر ناراستی لکن5  
   را داوری  عالم ونه خدا چگ  صورت در این! حاشا6.  گویم  می  سخن نماید؟ بطور انسان  می غضب

 نیز   من چرا بر  شود، پس  او افزون  جالل ، راستی خدا برای  من  دروغ زیرا اگر به7 واهد کرد؟خ
 ما  برند که  می زنند و گمان  بر ما افترا می  بعضی ، چنانکه و چرا نگوییم8  شود؟  گناهکار حکم چون
  .  است  انصاف ه ب  ایشان  قصاص  شود؟ که  حاصل  تا نیکویی  بکنیم ، بدی گوییم  می چنین

 یهود و   که  ادعا وارد آوردیم زیرا پیش!  وجه  هیچ  به ؟ نه  داریم ؟ آیا برتری  گوییم  چه پس9  
.   نی  هم ، یکی  نیست  عادل کسی «  که  است  مکتوب چنانکه10 .رند گرفتا  گناه  هر دو به یونانیان

  نیکوکاری. اند  گردیده  باطل و جمیعا راه گم همه12.   خدا نیست  طالب ، کسی  نیست  فهیم کسی11
زهر مار در . دهند  می  خود فریب  زبانهای  و به  است  گور گشاده  ایشان گلوی13 .  نی  هم  یکی نیست
   ریختن  خون برای   ایشان پایهای15.   است  و تلخی  پر از لعنت  ایشان و دهان14 ،  است  ایشان زیر لب
 .اند  را ندانسته  سالمتی و طریق17 ،  است  ایشان  در طریقهای یشانی و پر تهالک16 .  است شتابان

  ».  نیست  در چشمانشان خدا ترسی18
  کند تا هر دهانی  می  خطاب  شریعت  اهل گوید، به  می  شریعت  آنچه  که  هستیم  آگاه ناآل19  
 در   بشری  هیچ  شریعت  اعمال  به از آنجا که20 . خدا آیند  زیر قصاص  عالم تمام شود و  بسته

  .  است  گناه  دانستن  از شریعت  نخواهد شد، چونکه  شمرده حضور او عادل
   و انبیا بر آن  تورات ، چنانکه  است  خدا ظاهر شده ، عدالت  شریعت  بدون  الحال لکن21  
   و کل آنانی  همه ، به است   مسیح  عیسی  به  ایمان  بوسیله  خدا که  عدالت یعنی22 دهند؛  می شهادت

 خدا قاصر  اند واز جالل  کرده  گناه زیرا همه23 ،  نیست  تفاوتی  هیچ زیرا که. د آورن  ایمان که
   مسیح  در عیسی  که ای  فدیه  آن  وساطت شوند به  می  شمرده  او مجاناً عادل  فیض و به24باشند،  می

   او تا آنکه  خون وسیله ب   ایمان  واسطه  باشد به  تا کفاره کرد  معین  خدا او را از قبل که25.  است
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 اظهار  برای26  خدا،  تحمل  در حین  سابق طایای خ  فرو گذاشتن سبب  خود را ظاهر سازد، به عدالت
  . آورد  ایمان  عیسی  به  را که  شمارد هرکسی  شود و عادل  حاضر، تا او عادل  خود در زمان عدالت
؟   اعمال  شریعت ؟ آیا به  شریعت  کدام به!   است  شده ؟ برداشته  فخر کجا است  جای پس27  

  ادل ع  ایمان ، محض  شریعت  اعمال  بدون  انسان  که دانیم  می زیرا یقین28 .  ایمان  شریعت  به  بلکه نی
ها   امت  خدای ه؟ البت  نیست ها هم  امت ؟ مگر خدای  فقط  یهود است آیا او خدای29 .شود  می شمرده

 خواهد   عادل  ایمان را به  ، و نامختونان  را از ایمان  ختنه  اهل  که  خدایی زیرا واحد است30 . نیز است
  . داریم  را استوار می  شریعت بلکه! ؟ حاشا سازیم  می  باطل  ایمان  را به  آیا شریعت پس31 .شمرد

  

زیرا اگر 2 ؟  یافت  جسم بحسب  م پدر ما ابراهی  که  چیز را بگوییم  چه پس4    

گوید؟   می  چه زیرا کتاب3 . در نزد خدا  فخر دارد اما نه ی شد، جا  شمرده  عادل  اعمال  به ابراهیم
  ». شد  محسوب  او عدالت  برای  آورد و آن خدا ایمان   به ابراهیم«

   محسوب  طلب ز راه ا که بل  فیض  از راه  نه کند، مزدش  می  عمل  که  کسی  برای لکن4  
 او  ایمانشمارد،   می  را عادل دینان  بی  او که  آورد به  ایمان  نکند، بلکه  عمل  که و اما کسی5 .شود می

 او   خدا برای کند که  را ذکر می  کس  آن حالی  داود نیز خوش چنانکه6 .شود  می  محسوب عدالت
 شد و  ه آمرزید  ایشان  خطایای  که  کسانی الخوشابح«7 :  اعمال دارد، بدون  می  محسوب عدالت

  ». نفرماید  محسوب  وی  را به  خداوند گناه  که  کسی خوشابحال8  مستور گردید؛ گناهانشان
   ایمان گوییم  نیز؟ زیرا می  نامختونان  شد یا برای  گفته  ختنه  بر اهل  خوشحالی  آیا این پس9  

 بود یا   او در ختنه  که  شد، وقتی  محسوب  حالت  در چه پس10 .  گشت  محسوب  عدالت  به براهیما
   تا مهر باشد بر آن  را یافت  ختنه و عالمت11؛   در نامختونی ، بلکه  نی ؟ در ختنه در نامختونی

  ت آورند پدر باشد تا عدال  ایمان  را که  نامختونان ، تا او همه  داشت  در نامختونی  که  ایمانی عدالت
   مختونند بلکه  فقط  نه  را که  آنانی  نیز یعنی  ختنه و پدر اهل12  شود؛  محسوب  هم  ایشان برای
  .  داشت  در نامختونی  پدر ما ابراهیم  که باشند بر آثار ایمانی  می  هم سالک

  دها د  شریعت  خواهد بود، از جهت  جهان  او وارث  که ای  او، وعده  و ذریت  ابراهیم زیرا به13  
.   باطل  شد و وعده  عاطل  باشند، ایمان  وارث  شریعت زیرا اگر اهل14 .  ایمان  از عدالت نشد بلکه

  و از این16 .  نیست  تجاوز هم ست نی  شریعت  که ، زیرا جایی  است  غضب  باعث  شریعت زیرا که15
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   مختص به ستوار شود نه ا  ذریت  همگی  برای  باشد تا وعده  فیض  شد تا محض  از ایمان جهت
   که  است  مکتوب چنانکه(17 ،  ما است  پدر جمیع  نیز که هیم ابرا  ایمانی  ذریت  به  بلکه  شرعی ذریت

   را زنده  مردگان  آورد که  او ایمان  به  که  خدایی ، در حضور آن) ام  بسیار ساخته های تو را پدر امت
 آورد تا پدر   امید ایمان  به  او در ناامیدی که18خواند؛   وجود می  را به کند و ناموجودات می
   کم و در ایمان19 ». خواهند بود  تو چنین ذریت«   شد که  گفته  آنچه  بسیار شود، برحسب های امت
   بود و به ساله صد   به  قریب  بود، چونکه  مرده  وقت  در آن  خود که  بدن ، نظر کرد به  نشده قوت

، خدا را تمجید   گشته یماناال  قوی  ننمود، بلکه  شک ایمانی  خدا از بی و در وعده20 . ه سار  مرده حمر
   او عدالت  برای جهت  و از این22.   خود نیز قادر است  وعده  وفای  به  که  دانست و یقین21 نمود،

 ما نیز   برای بلکه24 شد،   نوشته  او فقط  برای د، نه ش  محسوب  وی  برای  اینکه ولکن23 . شد محسوب
   را از مردگان  خداوند ما عیسی  او که  به  آوریم  ایمان  خواهد شد، چون  ما محسوب  به که

  . شد  ما برخیزانیده  شدن  عادل سبب  گردید و به  ما تسلیم  گناهان سبب  به که25برخیزانید، 
  

   بوساطت  داریم متیسال خدا نزد  شدیم،  عادل شمرده چونکه به ایمان پس5    

 در   که  فیضی  در آن  ایمان  بوسیله ایم  نیز یافته  او دخول  وساطت  به که2 ،  مسیح خداوند ما عیسی
،  کنیم  فخر می  در مصیبتها هم  تنها بلکه  این و نه3 . نماییم  خدا فخر می مید جالل ا  و به  پایداریم آن

و امید 5 . امید را  را و امتحان ر امتحانو صب4کند،  پیدا می صبر را   مصیبت  که دانیم  می چونکه
ا عطا شد  م  به  که القدس  روح  ما به  خدا در دلهای  محبت شود زیرا که  نمی  شرمساری باعث
   بیدینان  برای یح، مس  معین ، در زمان  بودیم  ما هنوز ضعیف  که زیرا هنگامی6 .  است  شده ریخته
   مرد نیکو ممکن  بمیرد، هرچند در راه  کسی  عادل  شخص  برای  که یرا بعید استز7 .  یافت وفات
  کند از اینکه  می  خود را در ما ثابت  خدا محبت لکن8 . بمیرد  کند که  نیز جرأت  کسی است

او    خون  به  که ن چقدر بیشتر اآل پس9 . ما مرد  در راه ، مسیح ر بودیم ما هنوز گناهکا  که هنگامی
   دشمن  که زیرا اگر در حالتی10.   یافت  خواهیم  نجات  او از غضب ، بوسیله  شدیم  شمرده عادل
   یافتن  چقدر بیشتر بعد از صلح ، پس  شدیم  داده  با خدا صلح  پسرش  مرگ ، بوساطت بودیم

   بوسیله کنیم ر می فخ  در خدا هم  بلکه  فقط  همین و نه11.   یافت  خواهیم  او نجات  حیات بوساطت
  . ایم  یافته  صلح ن او اآل  بوساطت  که  مسیح  عیسیخداوند ما
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   اینگونه ؛ و به  موت  گناه  گردید و به  جهان  داخل  گناه  آدم  یک  بوساطت  که لهذا همچنان12  
 در   گناه،  از شریعت زیرا قبل13 . کردند  گناه  همه ، از آنجا که  گشت  طاری  مردم  بر همه موت
   تا موسی  از آدم بلکه14 .  نیست  شریعت  که شود در جایی  نمی  محسوب  گناه بود، لکن  می جهان
   نکرده ، گناه  است ینده آ  آن  نمونه  که  تجاوز آدم  بر مثال  نیز که  بر آنانی داشت  می  تسلط موت
   بسیاری  شخص  یک  خطای  زیرا اگر به. نیز باشد  نعمت  خطا بود، همچنان  چنانکه و نه15 .بودند

 ،  است  مسیح  عیسی ، یعنی  انسان  یک  فیض  به  که  بخششی  خدا و آن  فیض مردند، چقدر زیاده
 باشد؛   بخشش  گناهکار سر زد، همچنان  از یک  آنچه  مثل  اینکه و نه16 . گردید  افزون  بسیاری برای

زیرا اگر 17 . رسید  عدالت  بسیار برای طایای از خ  نعمت کن ل  قصاص  برای  شد از یک زیرا حکم
   فیض  افزونی  که  کرد، چقدر بیشتر آنانی  سلطنت  موت  یک  آن  نفر و بواسطه  یک  خطای سبب به

  .  مسیح  عیسی  یعنی  یک  خواهند کرد بوسیله  سلطنت پذیرند، در حیات  را می  عدالت و بخشش
   یک  به  همچنین،  قصاص  برای  مردمان د بر جمیع ش  خطا حکم  یک ه ب  که  همچنان پس18  
 از   که  قسمی  همین زیرا به19.   حیات  عدالت  برای  مردمان  شد بر جمیع  بخشش  صالح عمل

   عادل  بسیاری خص ش  یک  اطاعت  نیز به  گناهکار شدند، همچنین  بسیاری  شخص  یک نافرمانی
،   گشت  زیاده  گناه  که  جایی لکن.  شود  آمد تا خطا زیاده  در میان ما شریعتا20 .خواهند گردید

 نیز   فیض  کرد، همچنین  سلطنت  در موت  گناه  چنانکه تا آنکه21 . گردید  افزون نهایت  بی فیض
  .  مسیح  خداوند ما عیسی بوساطت   جاودانی  حیات  برای  عدالت  نماید به سلطنت

  

 از   که مایانی! حاشا2 گردد؟   افزون  تا فیض  بمانیم ؟ آیا در گناه گوییم   چه پس6    

   عیسی  در مسیح  ما که  جمیع دانید که یا نمی3 ؟  کنیم یست ز  دیگر در آن ، چگونه  مردیم گناه
 تا  یم شد ، با او دفن  او تعمید یافتیم  در موت  چونکه پس4 ؟  او تعمید یافتیم ، در موت تیمتعمید یاف

 رفتار   حیات ، ما نیز در تازگی  برخاست  پدر از مردگان  جالل  به  مسیح  که  قسمی  همین  به آنکه
زیرا 6.  شد  خواهیم  نیز چنین  وی  در قیامت ، هرآینه  او متحد گشتیم  موت زیرا اگر بر مثال5.  نماییم
 را  ، دیگر گناه  گشته  معدوم  تا جسد گناه شد  ما با او مصلوب  کهنه  انسانیت  که دانیم  را می این

  دانیم  می ، یقین  مردیم  با مسیح  هرگاه پس8.   است  مبرا شده  مرد، از گناه زیرا هر که7 .  نکنیم بندگی
، دیگر   برخاست  از مردگان  مسیح  چون  که دانیم زیرا می9 . کرد  خواهیم  هم  با او زیست هک
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 مرد و   گناه  برای  مرتبه  مرد یک  آنچه زیرا به10.  ندارد  بر او تسلطی  موت  اینمیرد و بعد از نمی
   مرده  گناه  شما نیز خود را برای همچنین11 .کند  می  خدا زیست برایکند،   می  زندگی  آنچه به

  .  زنده  عیسی  خدا در مسیح انگارید، اما برای
  و اعضای13  نمایید،  را اطاعت  آن ا هوسهاید ت نکن  شما حکمرانی  فانی  در جسم  گناه پس12  

   خدا تسلیم  به  شده  زنده  خود را از مردگان  شوند، بلکه  ناراستی  مسپارید تا آالت  گناه خود را به
 نخواهد کرد،   بر شما سلطنت زیرا گناه14 . خدا باشند  برای  عدالت ا آالت خود را ت کنید و اعضای

  .  زیر فیض نیستید بلکه   زیر شریعت چونکه
! ؟ حاشا  زیر فیض  بلکه  نیستیم  زیر شریعت  از آنرو که  بکنیم ؟ آیا گناه  گوییم  چه پس15  

 را   نمایید، شما آنکس ، او را اطاعت  کرده  تسلیم  کسی  بندگی  را به  اگر خویشتن دانید که آیا نمی16
اما 17.   عدالت  را برای  اطاعت ، خواه  مرگ  را برای ناه گ  هستید، خواه کنید بنده  می  او را اطاعت که

اید   گردیده  تعلیم  صورت  آن ، مطیع  از دل ن اآل  لیکندید،بو  می  گناه  هرچند غالمان شکر خدا را که
  سبب ، به بطور انسان19. اید  گشته  عدالت ، غالمان  آزاد شده و از گناه18 .اید  شده  سپرده  آن  به که
   گناه  برای  و گناه  نجاست  خود را بندگی  اعضای  که ، زیرا همچنان گویم  می  شما سخن  جسم عفض

زیرا 20.  بسپارید  قدوسیت  برای  عدالت  بندگی  خود را به  نیز اعضای ن اآل سپردید، همچنین
   ثمر داشتید از آن چه   وقت  آن پس21 .بودید  آزاد می بودید از عدالت  می  گناه  غالمان  که هنگامی
 آزاد   از گناه  چونکه اما الحال22 ؟  است  آنها موت  انجام اید که  از آنها شرمنده ن اآل  که کارهایی

   جاودانی ، حیات عاقبت آن  آورید که  می  قدوسیت اید، ثمر خود را برای  خدا گشته  و غالمان شده
  .  مسیح  در خداوند ما عیسی  جاودانی  خدا حیات نعمت، اما   است  موت  مزد گناه زیرا که23 . است

  

   مادامی که)  گویم  می  سخن  شریعت  با عارفین زیرا که(دانید   آیا نمی  برادران ای7    

 شوهر   به  شریعت  برحسب  منکوحه زیرا زن2 دارد؟   حکمرانی  بر وی ، شریعت  است  زنده  انسان که
   که  مادامی پس3 . آزاد شود میرد، از شریعت شوهرش ب  شوهرش اه، اما هرگ  است  بسته زنده

 بمیرد،   شوهرش  هرگاه لکن. شود  می  خوانده  مرد دیگر پیوندد، زانیه  دارد، اگر به  حیات شوهرش
  . نباشد  شود، زانیه  دیگر داده  شوهری  اگر به  که  آزاد است  شریعت از آن
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 شدید تا خود   مرده  شریعت  برای  جسد مسیح  شما نیز بوساطت،  برادران من ، ای بنابراین4  
   که زیرا وقتی5.   خدا ثمر آوریم ، تا بجهت است برخ  از مردگان  با او که  پیوندید، یعنی  دیگری را به

   موت کرد تا بجهت ی م  ما عمل  بود، در اعضای  از شریعت  که  گناهانی ، هوسهای  بودیم در جسم
،   آزاد شدیم ، از شریعت  مردیم  بودیم  بسته  در آن  که  چیزی  آن  برای  چون اما الحال6 . یمثمر آور
  .  حرف  در کهنگی  نه کنیم  می  بندگی  روح  در تازگی  که بحدی

زیرا .   ندانستیم  شریعت  را جز به  گناه بلکه! ؟ حاشا  است  گناه ؟ آیا شریعت  گوییم  چه پس7  
،   جسته  فرصت  از حکم  گناه لکن8 . مورز  طمع  که گفت  نمی ، اگر شریعت دانستم ا نمی ر  شهوت که

   بدون  از قبل و من9 .  است  مرده  گناه  شریعت  بدون پدید آورد، زیرا  را در من  طمع هر قسم
   برای  که کمی ح و آن10 .  مردم  و من  گشت  زنده ، گناه آمد  حکم  چون ؛ لکن بودم  می  زنده شریعت
   آن  داد و به ، مرا فریب  یافته  فرصت  از حکم زیرا گناه11.  گردید  موت  مرا باعث  بود، همان حیات

  . مرا کشت
   من  برای  آیا نیکویی پس13 . و نیکو  و عادل  مقدس  و حکم ت اس  مقدس  شریعت خالصه12  
 شد   مرگ  باعث  من  برای  نیکویی بوسیله. اهر شود ظ  بودنش ، تا گناه  گناه بلکه!  گردید؟ حاشا موت

  . شود  خبیث  بغایت  حکم سبب  به  گناه تا آنکه
 ،  هستم  شده  فروخته و زیر گناه   جسمانی  من ، لکن  است  روحانی  شریعت  که دانیم زیرا می14  

 بجا   دارم  نفرت  از آن  را که ی کار  بلکه کنم  نمی خواهم  می  زیرا آنچه دانم  نمی کنم  می  آنچه که15
   که کنم  می  را تصدیق ، شریعت آورم  بجا می خواهم  نمی  را که  کاری  هرگاه پس16.  آورم می

زیرا 18 .  است  ساکن  در من  که  گناهی  آن  بلکه  نیستم  آن  دیگر فاعل  من و الحال17.  نیکوست
 اما   حاضر است  در من  اراده ، زیرا که  نیست  ساکن نیکویی   هیچ  در جسدم  یعنی  در من  که دانم می

  خواهم  نمی  را که  بدی ، بلکه کنم  نمی خواهم  می  را که  نیکویی زیرا آن19 .  نی  نیکو کردن صورت
   در من  که  گناه  بلکه  نیستم  آن  دیگر فاعل ، من کنم  می خواهم  را نمی  آنچه  چون پس20 . کنم می
  .  است نساک

.   حاضر است  نزد من  بدی  کنم  نیکویی خواهم  می  که  وقتی  که یابم  را می  شریعت لهذا این21  
 خود   دیگر در اعضای  شریعتی لکن23.   خدا خشنودم  شریعت  به باطنی   انسانیت زیرا برحسب22
 در   که  گناه  شریعت  آن  بهسازد کند و مرا اسیر می  می  منازعه  من  ذهن  با شریعت  که بینم می

   رهایی  موت  این  از جسم مرا  که کیست!   هستم ای  مرد شقی  که  بر من وای24 .  است  من اعضای
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 خود   ذهن  به  من  اینکه خالصه.   مسیح  خداوند ما عیسی  بوساطت کنم خدا را شکر می25 بخشد؟
  . را  گناه ود شریعت خ  جسم ا به و ام کنم  می  خدا را بندگی شریعت

  

  زیرا که2 . هستند یسی ع مسیح  در  که  بر آنانی  نیست  قصـاص  هیـچ پس8    

 از  زیرا آنچه3 . آزاد گردانید  و موت  گناه یعت مرا از شر  عیسی  در مسیح  حیات روح  شریعت
   و برای  گناه سم ج  بود، خدا پسر خود را در شبیه  ضعیف  جسم سبب  به  بود، چونکه  محال شریعت

   بحسب  نه  که  گردد در مایانی  کامل  شریعت تا عدالت4  فتوا داد،  در جسم ، بر گناه ده فرستا گناه
  . کنیم  رفتار می  روح  برحسب که بل جسم

   که کنند و اما آنانی  تفکر می  جسم  هستند، در چیزهای  جسم  برحسب  که زیرا آنانی5  
  وح تفکر ر ، لکن  است  موت  تفکر جسم  که  جهت از آن6 .  روح ر چیزهای هستند د  روح سببرح

   خدا را اطاعت  شریعت ، چونکه  خدا است  دشمنی  تفکر جسم زانرو که7 .  است  و سالمتی حیات
 .توانند خدا را خشنود سازند  نمی هستند،  جسمانی  که و کسانی8 . بکند تواند هم کند، زیرا نمی ینم
   روح  کسی  باشد؛ و هرگاه  خدا در شما ساکن  روح ، هرگاه  در روح  نیستید بلکه  شما در جسم لکن9

 و   است  مرده  گناه سبب  به ، جسم  در شما است و اگر مسیح10 .  او نیست  از آن  را ندارد وی مسیح
 برخیزانید در شما  دگان را از مر  عیسی  او که و اگر روح11 .  است ، حیات  عدالت سبب ، به حاما رو
   به  خواهد ساخت  شما را نیز زنده  فانی  برخیزانید، بدنهای  را از مردگان  مسیح  باشد، او که ساکن
  .  است  در شما ساکن  خود که روح

زیرا اگر 13 .  نماییم  زیست  جسم  تا برحسب  نیستیم  جسم ، مدیون  برادران  ای بنابراین12  
 همانا  بکشید،  روح  را بوسیله  بدن  اگر افعال لکن.  خواهید مرد  کنید، هرآینه ت زیس  جسم برحسب

از 15.  خدایند  پسران شوند، ایشان  می  خدا هدایت  از روح  که  کسانی زیرا همه14.  خواهید زیست
   آن  به اید که ه را یافت  پسر خواندگی  روح  شوید بلکه اید تا باز ترسان  را نیافته  بندگی  روح آنرو که
.   خدا هستیم  فرزندان دهد که  می  ما شهادت  بر روحهای  روح همان16 . کنیم  پدر ندا می  ای ابا یعنی

   مصیبتهای ، اگر شریک  با مسیح ارث  خدا و هم  ورثه  یعنی  هستیم  هم ، وارثان  فرزندانیم و هرگاه17
  .  باشیم  نیز شریک  وی  تا در جالل او هستیم
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 در ما ظاهر خواهد   که  جاللی  آن  به  حاضر نسبت  زمان  دردهای  که دانم  می زیرا یقین18  
  ، مطیع زیرا خلقت20 باشد،  خدا می ، منتظر ظهور پسران  انتظار خلقت زیرا که19 .  است شد هیچ
 نیز   خود خلقت  امید کهدر21 گردانید،   را مطیع  آن  بخاطر او که  خود، بلکه  اراده  به  شد، نه بطالت

  دانیم زیرا می22 . شود  خدا شریک  فرزندان  جالل  تا در آزادی  خواهد یافت از قید فساد خالصی
   ما نیز که ، بلکه  فقط  این و نه23 .باشند  می  و درد زه  کشیدن  آه در  با هم ن تا اآل  خلقت  تمام که

زیرا 24.  خود  جسم  خالصی  یعنی  در انتظار پسرخواندگی کشیم  می ، در خود آه ایم  را یافته نوبر روح
بیند چرا    کسی ، زیرا آنچه  شد، دیگر امید نیست  امید دیده  چون ، لکن  یافتیم  امید نجات  به که

  . کشیم  می ، با صبر انتظار آن بینیم  نمی  که  را داریم اما اگر امید چیزی25  باشد؟ دیگر در امید آن
باید   می  که  بطوری  دعا کنیم  آنچه کند، زیرا که  ما را مدد می  نیز ضعف  روح همچنینو 26  

  و او که27.  کرد شود بیان  نمی  که هایی ه نال کند به  می  ما شفاعت  برای  خود روح ، لکن دانیم نمی
   خدا شفاعت اراده   برحسب  مقدسین  او برای داند زیرا که  را می ، فکر روح  دلهاست کننده تفحص

اند،   شده  او خوانده  اراده دارند و بحسب  می  خدا را دوست  که  آنانی  بجهت  که دانیم و می28. کند می
،   شناخت  از قبل  را که زیرا آنانی29 .باشند  در کار می با هم)  ایشان (  خیریت  چیزها برای همه

   از برادران زاده  شوند تا او نخست  متشکل پسرش   صورت  فرمود تا به  معین  را نیز پیش ایشان
 را   خواند ایشان  را که  خواند و آنانی  را هم  فرمود، ایشان  معین  از قبل  را که و آنانی30. بسیار باشد
  . داد  را نیز جالل  گردانید، ایشان  عادل  را که  گردانید و آنانی نیز عادل
 پسر  او که32  ضد ما؟  به  کیست خدا با ما است  ؟ هرگاه  گوییم  چیزها چه  این  به پس31  

 ما   چیز را به مه ه  با وی  نمود، چگونه  ما تسلیم  جمیع  او را در راه ، بلکه  نداشت خود را دریغ
؟   است  کننده  عادل  شود؟ آیا خدا که  خدا مدعی  بر برگزیدگان  که کیست33 نخواهد بخشید؟

 خدا   راست  دست  به ، آنکه  نیز برخاست  مرد بلکه  که  فتوا دهد؟ آیا مسیح ن بر ایشا  که کیست34
   جدا سازد؟ آیا مصیبت  مسیح  ما را از محبت  که کیست35 کند؟  می  و ما را نیز شفاعت هست  هم

  مامبخاطر تو ت «  که  است  مکتوب چنانکه36 یا خطر یا شمشیر؟   یا عریانی  یا جفا یا قحط یا دلتنگی
   نصرت  امور از حد زیاده  این  در همه بلکه37» . شویم  می  شمرده  ذبحی  گوسفندان  و مثل روز کشته

   فرشتگان  و نه  حیات  و نه  موت  نه  که دانم  می زیرا یقین38 . نمود  ما را محبت  او که وسیله، ب یافتیم
   هیچ  و نه  پستی  و نه  بلندی و نه39   آینده زهای چی  و نه  حال  چیزهای  قدرتها و نه  رؤسا و نه و نه
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   است  عیسی د ما مسیح در خداون  خدا که  ما را از محبت  که  خواهد داشت  دیگر قدرت مخلوق
  .جدا سازد

  

،   مرا شاهد است القدس  در روح  و ضمیر من  نی  و دروغ گویم  می  راست در مسیح9    
   محروم  خود از مسیح  که بودم  می  هم زیرا راضی3.   است  دائمی  وجع  و در دلم  عظیم  مرا غمی که2

 و  اند و پسرخواندگی  اسرائیلی  ایشان که4  منند،  خویشان  جسم  بحسب  که م برادران  در راه شوم
  ایشانند  از آن  پدران که5 ؛  است ها از آن ایشان  و وعده ت و عباد  شریعت  و عهدها و امانت جالل

  . باد، آمین تا ابداآل  متبارک ، خدای  است  از همه  فوق  شد که  جسم  بحسب  مسیح و از ایشان
  ، اسرائیلیاند  از اسرائیل  که  باشد؛ زیرا همه  شده  خدا ساقط  کالم  که  نیست  چنین ولکن6  
» . خواهند شد  خوانده  تو در اسحاق نسل «  تماماً فرزند هستند؛ بلکه  ابراهیم  نسل و نه7 نیستند،

زیرا 9 .شوند  می  محسوب  از نسل  وعده  فرزندان  خدا نیستند، بلکه ، فرزندان  جسم  فرزندان یعنی8
   این و نه10 . خواهد بود  را پسری  و ساره آمد  خواهم  وقت  چنین  موافق  که  است  این  وعده کالم
 هنوز   که زیرا هنگامی11  شد،  حامله  از پدر ما اسحاق ین یع  شخص  از یک  نیز چون  رفْقَه ، بلکه فقط

   از اعمال  شود نه  اختیار ثابت  خدا برحسب ، تا اراده  یا بد نکرده  نیک  بودند و عملی تولد نیافته
   مکتوب چنانکه13» . خواهد نمود بزرگتر کوچکتر را بندگی «  شد که بدو گفته12  نندهک  از دعوت بلکه
  انصافی ؟ آیا نزد خدا بی  گوییم  چه پس14 ».  اما عیسو را دشمن  داشتم وست را د عقوبی«:  است
   خواهم  و رأفت  کنم  رحم  فرمود بر هر که  خواهم رحم«: گوید  می  موسی زیرا به15! ؟ حاشا است

   از خدای ، بلکه  است  از شتابنده  و نه  کننده  از خواهش  نه الجرم16» .  نمایم  رأفت نمود بر هر که
 خود را در تو   تا قوت  تو را برانگیختم  همین برای«: گوید  می  فرعون  به زیرا کتاب17.   کننده رحم

کند و هر   می خواهد رحم  را می  هر که بنابراین18 ». ندا شود  جهان  در تمام  من م و تا نا ظاهر سازم
   که کند؟ زیرا کیست  می دیگر چرا مالمت«:  گویی ی مرا م پس19. سازد  می خواهد سنگدل  را می که

؟ آیا  کنی  می  با خدا معارضه  که  انسان  ای  تو کیستی  بلکه نی20»  باشد؟  نموده  او مقاومت با اراده
   از یک  ندارد که گر اختیار بر گل یا کوزه21 ؟  ساختی  چرا مرا چنین گوید که  می  صانع  به مصنوع
 خود را ظاهر   غضب  نمود که  اراده و اگر خدا چون22  بسازد؟  ذلیل  عزیز و ظرفی ظرفی  خمیره

  م حل  بود، به  شده  آماده  هالکت  برای  را که  غضب  را بشناساند، ظروف  خویش سازد و قدرت
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  از قبل آنها را   که  رحمتی  خود را بشناساند بر ظروف  جالل و تا دولت23  گردید، بسیار متحمل
. ها نیز  از امت  بلکه  از یهود فقط  ما نه  فرمود یعنی و آنها را نیز دعوت24  مستعد نمود،  جالل برای

   خواند و او را که  خود خواهم  نبودند، قوم  من  قوم  را که آنانی«: گوید  می  هم  در هوشع چنانکه25
 نیستید، در آنجا   من  شما قوم شد که   گفته  ایشان  به  که و جایی26.  خود  محبوبه  نداشتم دوست
هرچند عدد  « کند که  ندا می و اشعیا نیز در حق اسرائیل27» . خواهند شد  خوانده  حی  خدای پسران

   خود را تمام زیرا خداوند کالم28 ؛  خواهند یافت  نجات  بقیه  دریا باشد، لکن  مانند ریگ اسرائیل بنی
اگر  «  اخبار نمود که  اشعیا پیش و چنانکه29 ». خواهد آورد  عمل  به  بر زمین،  ساخته و منقطع

  ». گشتیم  می ه و مانند غمور شدیم  می  سدوم ل مث گذارد، هرآینه  نمی  ما نسلی ربالجنود برای
  ی نمودند، یعن  را حاصل  نرفتند، عدالت عدالت  در پی  که هایی ؟ امت  گوییم  چه پس30  
   عدالت  شریعت تند، بهرف  می  عدالت  شریعت  در پی  که  اسرائیل لکن31 .  است  از ایمان  که عدالتی

 را   آن  اعمال شریعت  از راه  بلکه  ایمان  از راه  نه  که  جهت ؟ از این  سبب از چه32 .نرسیدند
  هیون در ص اینک «  که  است  مکتوب چنانکه33.  خوردند  لغزش  مصادم  سنگ  به طلبیدند، زیرا که

  ». نخواهد گردید  آورد، خجل  بر او ایمان  و هر که نهم  می  لغزش  و صخره  مصادم سنگی
  

   نجات  برای  اسرائیل نزد خدا بجهت  من  و دعای  من  دل  خوشی  برادران ای10    

   از روی  نه  دارند لکن  خدا غیرت  برای  که دهم  می  شهادت  ایشان زیرا بجهت2.   است ایشان
   کنند، مطیع  خود را ثابت خواستند عدالت ، می  خدا را نشناخته  عدالت  چون زیرا که3.  معرفت
   ایمان  که  هر کس  برای  عدالت  بجهت  شریعت  انجام  است  مسیح زیرا که4 . خدا نگشتند عدالت
  .آورد

 خواهد   کند، در این عمل   این  به هر که « کند که  می  را بیان  شریعت  عدالت زیرا موسی5  
   آسمان  به  که در خاطر خود مگو کیست « گوید که  می  بدینطور سخن  ایمان  عدالت لکن6 ». زیست

 را از   تا مسیح  کند یعنی  نزول  هاویه  به  که یا کیست7 را فرود آورد،   تا مسیح صعود کند یعنی
   یعنی  تو است  و در قلب نزد تو و در دهانت  کالم « گوید؟ اینکه  می  چه لکن8» . برآورد مردگان

 و   کنی  خداوند را اعتراف  خود عیسی  زبان زیرا اگر به9» . کنیم  می  وعظ  آن  به  که  ایمان  کالم این
   دل  به چونکه10.   یافت  خواهی  برخیزانید، نجات  خدا او را از مردگان  که  آوری  خود ایمان در دل
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هر «گوید   می و کتاب11.   نجات شود بجهت  می  اعتراف  زبان  و به  عدالت شود برای ی م  آورده ایمان
   همان  که  نیست  تفاوتی  در یهود و یونانی زیرا که12» . نخواهد شد  آورد خجل  او ایمان  به که

   نام ا هر کهزیر13. خوانند  او را می  نام  که  همه  برای  و دولتمند است  است خداوند، خداوند همه
  .  خواهد یافت خداوند را بخواند نجات

   کسی  آورند به  ایمان اند؟ و چگونه  نیاورده  او ایمان  به  را که  بخوانند کسی  چگونه پس14  
   فرستاده  کنند جز اینکه  وعظ و چگونه15؟   واعظ  بشنوند بدون اند؟ و چگونه  خبر او را نشنیده که

  هدهند و ب  می  بشارت  سالمتی  به  که  آنانی  پایهای  زیبا است چه «  که  است  مکتوب شوند؟ چنانکه
خداوندا «گوید   نگرفتند زیرا اشعیا می  را گوش  بشارت  همه لکن16 ».دهند  می  نیکو مژده چیزهای
  لکن18.  خدا  از کالم  و شنیدن  است  از شنیدن لهذا ایمان17»  اخبار ما را باور کرد؟  که کیست

 تا  ن ایشا  منتشر گردید و کالم  جهان  در تمام  ایشان صوت«:  شنیدند  آیا نشنیدند؟ البته گویم می
 شما را  من«: گوید  می  موسی اند؟ اول  ندانسته  آیا اسرائیل گویم و می19 ». رسید  مسکون  ربع اقصای

و 20 ».  ساخت  خواهم  شما را خشمگین مفه  بی  و بر قوم  نیست  امتی  که  آن  به آورم  می  غیرت به
 مرا   که  کسانی  نبودند مرا یافتند و به  من  طالب  که آنانی: گوید ، می  کرده اشعیا نیز جرأت
   خود را دراز کردم  روز دستهای تمام«: گوید  می اما در حق اسرائیل21 ». ردیدمنطلبیدند ظاهر گ

  ». و مخالف   نامطیع  قومی سوی به
  

 از   نیز اسرائیلی  من زیرا که!  خود را رد کرد؟ حاشا  آیا خدا قوم گویم  می پس11    

.   است  بود، رد نفرموده  شناخته  از قبل  خود را که خدا قوم2 .  هستم  بنیامین  از سبط براهیماوالد ا
  که3 کند  می اثه از خدا استغ اسرائیل بر  گوید، چگونه  می  چه  در الیاس  کتاب دانید که آیا نمی

   من  در قصد جان و ام  مانده  تنهایی  به اند و من  تو را کنده  و مذبحهای  تو را کشته خداوندا انبیای«
   به  که  داشتم  خود نگاه  هزار مرد بجهت هفت « گوید؟ اینکه  می  بدو چه  وحی لکن4 ؟»باشند نیز می
.   است  مانده  اختیار فیض  بحسب  حاضر نیز بقیتی مان در ز  همچنین پس5 .»اند  زانو نزده لنزد بع

  اما اگر از اعمال.   نیست  دیگر فیض  فیض  وگرنه  نیست  دیگر از اعمال  است  فیض و اگر از راه6
  .  نیست  دیگر عمل  واال عمل  نیست  دیگر از فیض است
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   برگزیدگان ، لکن  است تهطلبد نیاف  می  را که  آنچه  اسرائیل ؟ اینکه  مقصود چیست پس7  
آلود   خواب  روح خدا بدیشان «  که  است  مکتوب چنانکه8 گردیدند؛   سختدل ماندگان یافتند و باقی
   برای  ایشان مائده « گوید که و داود می9» . نشنود تا امروز  که  نبیند و گوشهایی  که داد چشمانی

 را   ایشان  تار شود تا نبینند و پشت  ایشان چشمان10 اد؛ ب  و عقوبت  مصادم  و سنگ ام و د  تله ایشان
  ».  گردان دائما خم
ها   امت  به  نجات  ایشان  از لغزش بلکه!  خوردند تا بیفتند؟ حاشا  آیا لغزش گویم  می پس11  

   گردید و نقصان  جهان  دولتمندی  ایشان  لغزش  چون پس12 . پدید آورد  غیرت رسید تا در ایشان
ها   امت  شما ای زیرا به13 . خواهد بود  ایشان  زیادتر پری  چند مرتبه ها، به  امت  دولتمندی انایش

تا 14 ، نمایم  خود را تمجید می  خدمت باشم ها می  امت  رسول  که  روی  از این پس.  گویم  می سخن
   ایشان زیرا اگر رد شدن15 .  را برهانم  از ایشان  و بعضی  آورم  غیرت  خود را به  جنس شاید ابنای
  !  از مردگان  خواهد شد؟ جز حیات  چه  ایشان  شد، باز یافتن  عالم مصالحت

. ها  شاخه ، همچنان  است  مقدس  ریشه  و هرگاه  خمیره ، همچنان  است  نوبر مقدس و چون16  
  یشه و در ر پیوند گشتی در آنها   بودی  بری  زیتون  شدند و تو که ها بریده  از شاخه  بعضی و چون17

   بلکه  نیستی  ریشه  تو حامل  و اگر فخر کنی ها فخر مکن بر شاخه18 ،  شدی  شریک  زیتون و چربی
  آفرین20» ؟  پیوند شوم  شدند تا من ها بریده شاخه «  که گویی  می پس19 . تو است   حامل ریشه
زیرا اگر 21 !  بترس  بلکه مغرور مباش.  هستیر  پایدا  ایمان  شدند و تو محض  بریده ایمانی  بی بجهت

   و سختی  مهربانی پس22.  نخواهد کرد  نفرمود، بر تو نیز شفقت  شفقت  طبیعی های خدا بر شاخه
 واال   باشی  ثابت  برتو اگر در مهربانی  افتادند، اما مهربانی  که  بر آنانی  نما؛ اما سختی خدا را مالحظه
 نمانند باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا  ایمانی  نیز در بی و اگر ایشان23.  شد ی خواه تو نیز بریده
  ، برخالف  شده  بریده  بری  طبیعی زیرا اگر تو از زیتون24 .دیگر بپیوندد را بار   ایشان  که قادر است

 پیوند   خویش زیتوناند در   طبیعی  که  زیادتر آنانی  چند مرتبه ، به  نیکو پیوند گشتی  زیتون  به طبع
  .خواهند شد

   مبادا خود را دانا انگارید که خبر باشید که  سر بی  شما از این خواهم  نمی  برادران زیرا ای25  
  و همچنین26.   است  گشته  طاری  از اسرائیل  بر بعضی ها درنیاید، سختدلی  امت  پری  که مادامی
 ظاهر  ای  دهنده  نجات از صهیون «  که  است  مکتوب که، چنان  خواهند یافت  نجات  اسرائیل همگی

   که نی در زما  با ایشان  عهد من  است و این27 ؛  خواهد برداشت  را از یعقوب نیدی خواهد شد و بی
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خاطر اجداد   اختیار به  نظر به اند، لکن  شما دشمنان  بجهت  انجیل نظر به28 ».  را بردارم گناهانشان
   شما در سابق  که زیرا همچنان30.   نیست  خدا بازگشتن  در نعمتها ودعوت را کهزی29 .محبوبند
   نافرمان ن نیز اآل  ایشان همچنین31  یافتید،  رحمت  ایشان  نافرمانی سبب  به ن خدا نبودید و اآل مطیع

  در نافرمانی را  زیرا خدا همه32 . شود  نیز رحم  بر ایشان  بر شما است  که  رحمتی شدند تا بجهت
  . فرماید  رحم  تا بر همه  است بسته

  وق او و ف  احکام  است چقدر بعید از غوررسی!  خدا  و علم  و حکمت  دولتمندی  عمق زهی33  
 مشیر او   باشد؟ یا که سته خداوند را دان  رأی  که زیرا کیست34 !  وی  طریقهای  است از کاوش

 او و تا او   از او و به زیرا که36  شود؟  او باز داده  تا به  دادهبدو   چیزی  جسته  سبقت یا که35 ؟ شده
  .  باد، آمین باد جالل؛ و او را تا ابداآل  چیز است همه

  

 خود را   بدنهای  که کنم  خدا استدعا می  رحمتهای ، شما را به  برادران لهذا ای12    

   جهان  این و همشکل2 .  شما است  معقول  عبادت نید که خدا بگذرا  پسندیده  مقدس  زنده قربانی
   نیکوی  اراده  کنید که  دهید تا شما دریافت  خود را تبدیل  خود صورت  ذهن  تازگی  به مشوید بلکه

  .  خدا چیست  کامل پسندیده
 بلندتر   فکرهای  که گویم  از شما را می ، هر یکی  است  عطا شده  من  به  که  فیضی  آن زیرا به3  

 هر   خدا به  که  ایمان  بهره  آن  اندازه  فکر نمایید، به  اعتدال  به  مکنید بلکه  است  شایسته ز آنچها
  ا یک ر  و هر عضوی  بسیار داریم  اعضای  بدن  در یک  که زیرا همچنان4.   است  فرموده  قسمت کس

  پس6 . یکدیگر اعضای ما فردا، ا  در مسیح  جسد هستیم ، یک  بسیاریم  ما که همچنین5 ، کار نیست
،   ایمان  موافقت  برحسب  نبوت  شد، خواه  ما داده  به  که  فیضی  بحسب  داریم  مختلف  نعمتهای چون

، یا پیشوا   سخاوت  به ، یا بخشنده  در موعظه یا واعظ8،   در تعلیم ، یا معلم  در خدمتگزاری یا خدمت7
  . سرور  به کننده  اجتهاد، یا رحم به

 یکدیگر   برادرانه با محبت10.  بپیوندید  نیکویی  کنید و به  نفرت از بدی. ریا باشد  بی محبت9  
 نورزید و در  در اجتهاد کاهلی11 . بنماید  را بیشتر از خود اکرام  دیگری  دارید و هر یک را دوست

 صابر و در دعا  بتدر امید مسرور و در مصی12.  نمایید ، خداوند را خدمت  شده  سرگرم روح
  برکت14.  باشید  ساعی  کنید و در مهمانداری  مقدسین  در احتیاجات مشارکت13 . باشید مواظب
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 و   کنید با خوشحاالن خوشی15 . مکنید  بطلبید و لعن نند؛ برکت بر شما جفا ک  که بطلبید بر آنانی
   بلند فکر مکنید بلکه شید و در چیزهای با  فکر داشته  یکدیگر همان برای16.   نمایید با ماتمیان ماتم

  پیش.  مرسانید  بدی  بدی  عوض  را به کس هیچ17.  نمایید و خود را دانا مشمارید مدارا با ذلیالن
   صلح  به  خلق  با جمیع خود  بقدر قوه  است اگر ممکن18 . نیکو بینید  کارهای  تدارک ردم م جمیع

   است  دهید، زیرا مکتوب  را مهلت  خشم ود را مکشید بلکه خ  انتقام  محبوبان ای19 .بکوشید
   تو گرسنه اگر دشمن « پس20 ». داد  جزا خواهم من   است  من  از آن  انتقام گوید که خداوند می«

   بر سرش  آتش  اخگرهای  کنی  نما زیرا اگر چنین ، سیرابش  است  و اگر تشنه باشد، او را سیر کن
  . ساز  مغلوب  نیکویی  را به  بدی  مشو بلکه  بدی مغلوب21» .  انباشت خواهی

  

  و  جز از خدا نیست قدرتی  زیرا که  برتر بشود،  قدرتهای  مطیع هر شخص13    

 با   نماید، مقاومت  مقاومت  با قدرت  هر که حتی2.   است  شده  خدا مرتب  از جانب  هست  که آنهایی
 نیکو را   عمل زیرا از حکام3 . بر خود آورد  کند، حکم مقاومت   باشد و هر که  خدا نموده ترتیب
 از   که  کن ، نیکویی  نشوی  ترسان  قدرت  از آن  که خواهی  اگر می پس.  بد را  عمل  بلکه  نیست خوفی

  ، بترس  کنی  بدی  هرگاه ؛ لکن  نیکویی  تو به  برای  خداست زیرا خادم4 .  یافت ی خواه او تحسین
. کشد  می  از بدکاران  انتقام  و با غضب  خداست دارد، زیرا او خادم  برنمی  شمشیر را عبث چونکه

  زیرا که6 . ضمیر خود نیز سبب  به  بلکه  فقط  غضب سبب  به  نه  او شوی  مطیع  که  است لهذا الزم5
   حق هرکس پس7 .ند امر هست  در همین دا و مواظب خ  خدام دهید، چونکه  نیز می  باج  سبب  این به

 و   مستحق ترس  را به  و ترس  مستحق جزیه  را به  و جزیه  مستحق باج  را به باج:  او ادا کنید را به
  .  مستحق عزت  را به عزت

 را   دیگری  که  با یکدیگر، زیرا کسی  نمودن  محبت  مشوید جز به  چیزی  به  احدی مدیون8  
  ، شهادت  مکن ، دزدی  مکن ، قتل زنا مکن « زیرا که9 . باشد ده را بجا آور اید، شریعت نم محبت
  همسایه «  که  کالم  در این  است  شامل ، همه  هست  دیگر که و هر حکمی»  مورز ، طمع  مده دروغ

   شریعت  تکمیل  محبت کند پس  نمی  خود بدی  همسایه  به محبت10 ». نما د محبت خو خود را چون
  . است
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   ما را باید از خواب  که  است  رسیده  ساعت  الحال دانید که  را می  وقت صاً چونو خصو11  
 شد   منقضی شب12.   آوردیم  ایمان  که  وقتی  آن از  ما نزدیکتر است  نجات ن اآل  زیرا که بیدار شویم

 رفتار  و با شایستگی13 .  نور را بپوشیم ، اسلحه  کرده  را بیرون  تاریکی  اعمال پس.  آمد و روز نزدیک
   مسیح  عیسی بلکه14 و حسد؛   و فجور و نزاع  در بزمها و سکرها و فسق  در روز، نه  چنانکه کنیم

  . نبینید  تدارک  جسمانی  شهوات خداوند را بپوشید و برای
  

 در   محاجه  برای  نه  باشد بپذیرید، لکن  ضعیف  در ایمان  را که و کسی14    

  پس3. خورد  می  بقول  است  ضعیف  چیز را باید خورد اما آنکه  همه  دارد که  ایمان یکی2 . مباحثات
 .  است  را پذیرفته نکند زیرا خدا او  حکم  بر خورنده  را حقیر نشمارد و ناخورنده  ناخورنده خورنده

  لیکن. شود می   یا ساقط  خود ثابت ؟ او نزد آقای کنی  می  دیگر حکم  کسی  بر بنده  که تو کیستی4
  . نماید  او را ثابت  که استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است

  کس هر  پس. شمارد  هر روز را برابر می داند و دیگری  بهتر می  روز را از دیگری  یک یکی5  
 روز  دارد و آنکه  می داند بخاطر خداوند عزیزش  روز را عزیز می آنکه6 . بشود  خود متیقن در ذهن
خورد زیرا خدا را   خداوند می خورد برای  می دارد؛ و هر که  خداوند نمی  برای دارد هم یز نمیرا عز

 از ما  زیرا احدی7 .گوید میخورد و خدا را شکر   خداوند نمی خورد برای  نمی گوید، و آنکه شکر می
   خداوند زیست ی برا  کنیم زیرا اگر زیست8. میرد  خود نمی  به کس ند و هیچک  نمی  خود زیست به
 .  خداوندیم ، از آن  بمیریم واه، خ  باشیم  زنده  خواه پس.  میریم  خداوند می  برای  و اگر بمیریم کنیم می

 تو چرا بر  لکن10.  کند  سلطنت  و مردگان  تا بر زندگان  گشت  مرد و زنده  مسیح  همین زیرا برای9
 مسند   پیش  همه ؟ زانرو که شماری ر خود را حقیر می؟ یا تو نیز چرا براد کنی  می برادر خود حکم

 هر   که  قسم  خودم  حیات گوید به خداوند می «  است زیرا مکتوب11.  شد  حاضر خواهیم مسیح
   از ما حساب  هر یکی پس12 ». خدا اقرار خواهد نمود  به انی خواهد شد و هر زب  خم  نزد من زانویی

  . خدا خواهد داد خود را به
 در   لغزشی یا  مصادم  سنگی  کسی  اینکه  کنید به  حکم  بلکه  نکنیم  بر یکدیگر حکم بنابراین13  

   خود نجس  چیز در ذات  هیچ  که دارم  می  خداوند یقین  و در عیسی دانم می14 . برادر خود ننهد راه
   به  برادرت زیرا هرگاه15 .  است  او نجس  پندارد؛ برای جس را ن  آن  که  کسی  آن  جز برای نیست
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   را که  مساز کسی  خود هالک  خوراک به.  کنی  رفتار نمی  محبت  شود، دیگر به  آزرده خوراک
 و  کل خدا ا زیرا ملکوت17.  شما را بد گویند  نیکویی د که مگذاری پس16 . او بمرد  در راه مسیح
  ر خدمت امو  در این زیرا هر که18 . لقدسا  در روح  و خوشی  سالمتی و  عدالت  بلکه  نیست شرب
   و بنای  منشأ سالمتی  را که  اموری  آن پس19.   است  مردم  خدا و مقبول را کند، پسندیده مسیح

  . نمایید  پیروی یکدیگر است
   برای  بد است ، لیکن  است  چیز پاک  همه البته.  مساز  کار خدا را خراب  خوراک بجهت20  

   که  نکردن  و کاری  ننوشیدن  و شراب  نخوردن گوشت21. خورد  می  لغزش  برای  که  شخص آن
 در   خودت  برای ؟ پس  داری آیا تو ایمان22.   باشد نیکو است  برادرت ا ضعف ی  ایذا یا لغزش باعث

  لکن23. شمارد  نیکو می  نکند در آنچه  بر خود حکم  که  کسی  را بدار، زیرا خوشابحال حضور خدا آن
   گناه  نیست  از ایمان چهخورد؛ و هر   نمی  ایمان شود، زیرا به  می  شک دارد اگر بخورد ملزم آنکه
  . است

  

 خود را   و خوشی  بشویم  را متحمل  ناتوانان ، ضعفهای  توانا هستیم و ما که15    

زیرا 3.   بنا نیکو است  برای  در آنچه بسازد  خود را خوش  از ما همسایه هر یکی2 .  نباشیم طالب
 تو  ندگانکن  مالمت مالمتهای «  است  مکتوب  چنانکه بود، بلکه می ن  خود را طالب  نیز خوشی مسیح
   شد تا به  ما نوشته  تعلیم  شد، برای  مکتوب  از قبل  که  چیزهایی زیرا همه4» . گردید  طاری بر من

  .  امیدوار باشیم  کتاب صبر و تسلی
   با یکدیگر یکرأی  عیسی  مسیح  عطا کناد تا موافق  شما را فیض  صبر و تسلی ای خد ناآل5  
  . را تمجید نمایید  مسیح ، خدا و پدر خداوند ما عیسی  شده  و یکزبان تا یکدل6 .باشید

  گویم زیرا می8 . خدا  جالل  برای  ما را پذیرفت نیز  مسیح  یکدیگر را بپذیرید، چنانکه پس7  
ها  و تا امت9  گرداند،  اجداد را ثابت های  خدا تا وعده  راستی  گردید بجهت  ختنه  خادم یح مس عیسی

   تو را در میان  جهت از این «  که  است  مکتوب  او چنانکه  رحمت سبب خدا را تمجید نمایند به
 او  ها با قوم  امت یا«گوید  و نیز می10 ». خواند  خواهم  تو تسبیح  نام  کرد و به ها اقرار خواهم امت

   قومها او را مدح مامی ت ها خداوند را حمد گویید و ای  امت  جمیع ای«و ایضاً 11» . شوید شادمان

 مپانزدهفصل /  رومیان کتاب



1607 

  ها مبعوث  امت  حکمرانی  برای  یسا خواهد بود و آنکه ریشه « گوید که و اشعیا نیز می12 ».نمایید
  ». خواهد بود ها بر وی شود، امید امت

   قوت  پر سازد تا به  در ایمان  و سالمتی  خوشی  امید، شما را از کمال  خدای ناآل13  
  . گردید  در امید افزوده القدس روح

 مملو و پر از   خود از نیکویی  که دانم  می  شما یقین ، خود نیز درباره  برادران من  ای لکن14  
   بسیار جسارت  برادران ی ا لیکن15.  یکدیگر هستید  نمودن  و قادر بر نصیحت  معرفت کمال

  به خدا   که  فیضی  آن سبب  به  نمایم  تا شما را یادآوری  نوشتم  شما جزئی  خود نیز به ، من ورزیده
 تا   خدا را بجا آورم  انجیل ها و کهانت  امت  برای  شوم  مسیح  عیسی تا خادم16 ،  است  بخشیده من

 خدا فخر   کارهای در  عیسی  مسیح  به پس17 . القدس  روح ه ب  شده فتد، مقدس ا ها مقبول  امت هدیه
   عمل  به  من  بواسطه  مسیح  که  اموری  جز در آن  بگویم  سخنی  که کنم  نمی زیرا جرأت18 . دارم

  بحدی.  خدا  روح  قوت  و به  و معجزات  آیات  قوت به19 ،  و فعل ها در قول  امت  اطاعت آورد، برای
   که  بودم اما حریص20 .  نمودم  را تکمیل مسیح   بشارت  اَلیرکون  تا به  دور زده شلیم از اور که

 .  بنا نمایم بادا بر بنیاد غیری بود، م  یافته  شهرت  مسیح  اسم  که  در جایی ، نه  بدهم  چنان بشارت
 نشنیدند،   که نیکسا خبر او را نیافتند، خواهند دید و   که آنانی «  است  مکتوب  چنانکه بلکه21

  .  شدم  نزد شما ممنوع ز آمدن بارها ا بنابراین22 ».خواهند فهمید
   مشتاق  که  بسیار است  و سالهای  نیست  دیگر جایی  ممالک  مرا در این ن اآل  چون لکن23  
   که دوار هستم آمد زیرا امی  نزد شما خواهم ، به پانیا سفر کنم اس  به هرگاه24 ، ام  نزد شما بوده آمدن

ا  شم  از مالقات  نمایید، بعد از آنکه  مشایعت  سوی  آن  و شما مرا به  کنم شما را در عبور مالقات
   اهل زیرا که26 .  کنم  را خدمت  تا مقدسین هستم   اورشلیم  عازم ن اآل لکن25 .  سیر شوم اندکی

 رضا  بدین27 د، بفرستن  اورشلیم  مقدسین سین مفل  برای  زکاتی  دیدند که  مصلحت  و اخائیه مکادونیه
مند   بهره  ایشان ها از روحانیات  امت  چون  هستند زیرا که  ایشان  مدیون  که دادند و بدرستی
 و   دهم  را انجام  این  چون پس28 . را بکنند  ایشان  نیز خدمت یات در جسمان  شد که گردیدند، الزم

 نزد شما   به  که  وقتی دانم و می29 . آمد نیا خواهم اسپا  شما به ، از راه کنم   ختم  ثمر را نزد ایشان این
  . آمد  خواهم  مسیح  انجیل  برکت ، در کمال آیم

   محبت  و به  مسیح  بخاطر خداوند ما عیسی  که  دارم ، از شما التماس  برادران  ای لکن30  
 و   رستگار شوم  یهودیه تا از نافرمانان31 جهد کنید، نزد خدا در دعاها جد و  من ، برای) القدس( روح
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 و با   برسم نزد شما  خدا با خوشی  اراده تا برحسب32  افتد،  مقدسین  مقبول ر اورشلیم د  من خدمت
   شما باد، آمین  با همه  سالمتی و خدای33 .  یابم شما استراحت

  

تا 2  سپارم  شما می ، به یا است در کنخر  کلیسای  خادمه  را که و خواهر ما فیبی16    

 باشد او را   شما محتاج  به  که  بپذیرید و در هر چیزی  مقدسین او را در خداوند بطور شایسته
  .نمود  می  را و خود مرا نیز معاونت  او بسیاری  کنید، زیرا که اعانت

   من  جان در راه  که4   عیسی  در مسیح  من ال، همکارانکیکال و ا پرس  برسانید به سالم3  
. ها  امت  کلیساهای  همه ، بلکه  هستم  ایشان  ممنون  تنهایی  به  من  خود را نهادند و نه گردنهای

   سالم  نوبر آسیاست سیح م  برای  را که  اپینطس  من  و حبیب  است  ایشان  در خانه کلیسا را که5
   و یونیاس و اندرونیکوس7.  گویید  سالم بسیار کشید،  شما زحمت  برای  را که و مریم6 .رسانید
 از   هستند و قبل  رسوالن  مشهور در میان  نمایید که بودند سالم  اسیر می  با من  مرا که خویشان

  و اوربانـس9.  رسانیـد ، سالم  است  من  در خداوند حبیب  را که و امپلیاس8.  شدند  در مسیح من
   شده  آزموده و اپلیس10.  نمایید  مرا سالم  حبیب  و استاخیس است   رفیـق  با مـا در کار مسیـح که

 را   هیردیون  من و خویش11.  برسانید  ارستبولـس را سالم  خانه  برسانیـد و اهـل  را سالم در مسیح
طریفینا و 12 . رسانید  در خداوند هستند سالم  که نرگسوس   خانه  را از اهل  دهید و آنانی سالم
ند  در خداو  را که  محبوبه  گویید؛ و پرسیس اند سالم  کشیده  در خداوند زحمت سا را کهطَریفو
  . بگویید  در خداوند و مادر او و مرا سالم  برگزیده و روفس13 . دهید  بسیار کشید سالم زحمت
 بـا   کـه  و برادرانـی  و هرمیــس  و پطروبـاس  و هرماس  را و فلیکون اسنکریطس14  
   مقدسانی  و همه  و اولمپاس  و خواهرش  و نیریاس  را و جولیـه فیلولکـس15.  نمایید ننـد سالمایشـا
   کلیساهـای و جمیـع.  نماییـد  سالم  مقدسانه  بوسه و یکدیگر را به16 . برسانید  با ایشانند سالم که

  .فرستند  می  شما را سالم مسیح
   مخالف  و لغزشهای  منشأ تفاریق  را که  کسانی  آن کنم ی از شما استدعا م  برادران  ای لکن17  

   چنین زیرا که18 . نمایید  اجتناب نید و از ایشان ک باشند، مالحظه اید می  شما یافته  که  تعلیمی آن
   نیکو و سخنان  الفاظ  خود را و به  شکم کنند بلکه  نمی  را خدمت  مسیح  خداوند ما عیسی اشخاص
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.   است  یافته  شهرت  مردم  شما در جمیع  اطاعت زیرا که19. فریبند  را می دالن  ساده ای دله شیرین
  . باشید دل  ساده  دانا و در بدی  در نیکویی  که  دارم  این اما آرزوی.   شما مسرور شدم  درباره پس

  . شما خواهد سایید  را زیر پایهای  شیطان  بزودی  سالمتی و خدای20  
  . با شما باد  مسیح ند ما عیسی خداو فیض  
   منند شما را سالم ن خویشا  که  و سوسیپاطرس  و لوقا و یاسون  همکار من تیموتاؤس21  

 مرا و   که قایوس23 . گویم  می ما را در خداوند سالم، ش  رساله ، کاتب  طرتیوس من22 .فرستند می
 برادر  دار شهر و کوارطس  خزینه و ارسطس. فرستد  می ، شما را سالم  است  کلیسا را میزبان تمام
 و   من  بشارت  شما را استوار سازد، برحسب  که قادر است   او را که ناآل24 .فرستند  می  شما سالم به

   درحال لکن25  بود،  مخفی  ازلی  از زمانهای ه ک  سری  آن  کشف ، مطابق  مسیح  عیسی موعظه
   اطاعت ها بجهت  امت  جمیع  به  سرمدی  خدای  فرموده رحسب انبیا ب  کتب  شد و بوسیله مکشوف

  .  باد، آمین باد جالل تا ابداآل  مسیح  عیسی  وحید را بوسیله  حکیم خدای26 آشکارا گردید،  ایمان
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 Corinthians 1- قرنتیان   به  رسول پولس  اول  رساله
  نوشته شده است میالدی 55پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   برادر،  و سوستانیس  مسیح   عیسی  شده  خدا رسول خوانده  اراده  به پولس1    

   خوانده  تقدس  برای  که  عیسی  در مسیح ، از مقدسین  است  در قرنتس  خدا که  کلیسای به2  
ما و ) وندخدا ( خوانند که  را می  مسیح  خداوند ما عیسی  در هرجا نام  که  کسانی اند، با همه شده

  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض3 .  است ایشان) خداوند(
   به  عیسی  در مسیح  خدا که  فیض  آن  شما برای  درباره کنم  شکر می  خود را پیوسته خدای4  

 .  و در هر معرفت د، در هر کالمیا  دولتمند شده زیرا شما از هرچیز در وی5 ،  است  شـدهشمـا عطا
 نیستید و منتظر   ناقص  بخشش  در هیچ  که بحدی7  در شما استوار گردید،  مسیح ادت شه چنانکه6

 آخر استوار خواهد فرمود تا در   او نیز شما را تا به که8 .باشید  می  مسیح خداوند ما عیسی  مکاشفه
 پسر خود   شراکت  شما را به  که  خدایی  است امین9 . باشید مالمت  بی  مسیح ما عیسیروز خداوند 

  .  است  خداوند ما خوانده  مسیح عیسی
   سخن  یک  همه  که  مسیح  خداوند ما عیسی  نام  به  از شما استدعا دارم  برادران  ای لکن10  

   ای ا کهزیر11 . شوید  کامل  رأی  فکر و یک  یک در  شما نباشد، بلکه  در میان گویید و شقاق
   شما پیدا شده ها در میان نزاع  رسید که  من  شما خبر به  درباره  خلوئی  خانه ، از اهل برادران من

 از کیفا،  ، و من  از اپلس ، و من  هستم  از پولس  من گوید که  از شما می  هریکی  اینکه غرض12 . است
   پولس  نام  گردید؟ یا به  شما مصلوب اه در ر  شد؟ یا پولس  منقسم آیا مسیح13.   از مسیح و من

 ،  و قایوس س جز کرسپ  از شما را تعمید ندادم  یکی  هیچ  که کنم خدا را شکر می14تعمید یافتید؟ 
 و دیگر   را نیز تعمید دادم  استیفان و خاندان16 .  خود تعمید دادم  نام  به د که گوی  مبادا کسی که15

 تا   بلکه  تا تعمید دهم  مرا فرستاد، نه  مسیح زیرا که17 .  باشم مید داده را تع  کسی  که یاد ندارم
  . شود  باطل  مسیح  مبادا صلیب  کالم  حکمت  به ، نه  رسانم بشارت
  .  خداست  قوت  هستیم  ناجیان  نزد ما که ، لکن  است  حماقت  هالکان  برای زیرا ذکر صلیب18  
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  کجا است20 ».  را نابود گردانم  فهیمان فهم و   سازم ما را باطل حک حکمت«:   است زیرا مکتوب19
؟   است  نگردانیده  را جهالت  جهان  دنیا؟ مگر خدا حکمت  این ؟ کجا مباحث ؟ کجا کاتب حکیم

 رضا   خدا نرسید، خدا بدین  معرفت  خود به  از حکمت  حکمت خدا، جهان  برحسب  چون زیرا که21
 و خواهند  می  یهود آیتی چونکه22 . بخشد  را نجات ، ایمانداران ظهالت موع جه  بوسیله داد که
 و   یهود را لغزش  که کنیم  می  وعظ  مصلوب  مسیح  ما به لکن23 . هستند  حکمت  طالب یونانیان

 خدا و  ت قو  مسیح  یونانی  یهود و خواه  را خواه  شدگان  دعوت لکن24 .  است ها را جهالت تام
  .، تواناتر  خدا از مردم  و ناتوانی  حکیمتر است  خدا از انسان  جهالت زیرا که25 .  خدا است حکمت
 نیستند و   حکیم  جسم  بحسب  بسیاری  نمایید که  خود را مالحظه  دعوت  برادران زیرا ای26  
 را رسوا سازد و  را برگزید تا حکما  جهان  خدا جهال بلکه27 .  نی  شریف  و بسیاری  توانا نی بسیاری

 را خدا برگزید،   دنیا و محقران و خسیسان28  را رسوا سازد، گزید تا توانایان را بر  عالم خدا ناتوانان
 از او شما  لکن30 .کند در حضور او فخر ن  بشری تا هیچ29.  گرداند  نیستیها را تا هستیها را باطل بلکه

.  و فدا  قدوسیت  و عدالت  است  شده  شما حکمت  خدا برای  از جانب  که  مسیح هستید در عیسی
  . فخر کند در خداوند فخر نماید  هر که  است  مکتوب تا چنانکه31
  

   نیامدم  یا حکمت  کالم ، با فضیلت  نزد شما آمدم  به ، چـون  برادران  ای و مـن2    

   باشم  شما دانسته  در میان زی چی  که  نکردم زیرا عزیمت2 . نمودم  می  خدا اعالم سر  شما را به چون
  و کالم4 ، شما شدم بسیار نزد   و لرزش  و ترس  در ضعف و من3 .  و او را مصلوب  مسیح جز عیسی

   شما در حکمت تا ایمان5 ، قوت و   روح  برهان  به  نبود، بلکه  حکمت  مقنع  سخنان  به  من و وعظ
  . خدا  در قوت  نباشد بلکه انسان

   از روسای  و نه  نیست  عالم  از این  که ، اما حکمتی  نزد کاملین کنیم  می  بیان کمتی ح لکن6  
   مخفی  حکمت  آن ، یعنی کنیم  می  بیان  خدا را در سری  حکمت بلکه7 .گردند  می  زایل  که  عالم این

 را   آن  عالم ین ا  از رؤسای  احدی که8 ما مقدر فرمود،   جالل  از دهرها برای  خدا پیش را که
:   است  مکتوب  چنانکه بلکه9. کردند  نمی  را مصلوب دانستند خداوند جالل  زیرا اگر می ندانست

   خدا برای  آنچه  خطور نکرد، یعنی خاطر انسانی  نشنید و به  ندید و گوشی  چشمی  را که چیزهایی«

 مدوفصل /  اول قرنتیانکتاب



1612 

  ، زیرا که  است  نموده  خود بر ما کشف وح ر اما خدا آنها را به10 ».  است ا کرده خود مهی دوستداران
  .کند  می  خدا را نیز تفحص  عمقهای  چیز حتی  همه روح

. باشد  می  در وی  که  انسان  را بداند جز روح  امور انسان  که  از مردمان زیرا کیست11  
،  ایم  را نیافته ان جه  ما روح لیکن12 . خدا ، جز روح  است  ندانسته کس  نیز امور خدا را هیچ همچنین

   آنها را نیز بیان که13 .  بدانیم  است  ما عطا فرموده ه خدا ب  تا آنچه  از خداست  که  روح  آن بلکه
آموزد و   می القدس  روح آنچه   به ، بلکه  انسان  از حکمت  شده  آموخته  سخنان  به  نه کنیم می

 نزد  پذیرد زیرا که  خدا را نمی  امور روح  نفسانی ا انسانام14 . نماییم  می را با روحانیها جمعروحانیها 
 در   روحانی  شخص لکن15 .شود  می  آنها از روح  زیرا حکمتواند فهمید  و آنها را نمی  است او جهالت

   فکر خداوند را دانسته  که زیرا کیست«16.   نیست  را در او حکم کند و کسی  می  چیز حکم همه
  .  را داریم  ما فکر مسیح لکن» ؟ دهد علیمباشد تا او را ت

  

   چون ، بلکه  روحانیان  چون  گویم  شما سخن  به  نتوانستم  برادران  ای و مـن3    

 هنوز   زیرا که  گوشت  به  نه  دادم  شیر خوراک و شما را به2 .  در مسیح  اطفال  و چون مانیانجس
   در میان  هستید، چون  جسمانی حال  تا به زیرا که3ید،  نیز ندار  الحال  نداشتید بلکه  آن استطاعت

زیرا 4 نمایید؟ نمی رفتار   انسان  طریق  نیستید و به آیا جسمانی.  ها است  و جدایی شما حسد و نزاع
   نیستید؟ ، آیا انسان  هستم س از اپل  من  و دیگری  از پولس  گوید من  یکی چون

   آوردید و به  ایمان  ایشان  بواسطه  که ؟ جز خادمانی  اپلس  و کیست  پولس  کیست پس5  
 .بخشید و می خدا نم  کرد لکن  آبیاری  و اپلس  کاشتم من6 . داد  هرکس  خداوند به  که ای هانداز

   یک  کننده  و سیرآب و کارنده8 .  رویاننده  خدای  بلکه  دهنده  آب  و نه  است  چیزی  کارنده لهذا نه7
  زیرا با خدا همکاران9 .  خود خواهند یافت ت مشق  خود را بحسب  اجرت  هر یک هستند، لکن

  . خدا هستید  خدا و عمارت  و شما زراعت هستیم
   بر آن  و دیگری د نهادم معمار دانا بنیا  عطا شد، چون  من  به  خدا که  فیض بحسب10  
  کس  دیگر هیچ زیرا بنیادی11 .کند  می  عمارت  چگونه  باشد که با خبر  هرکس سازد؛ لکن می عمارت

   بنیاد، عمارتی  بر آن  اگر کسی لکن12 .  مسیح  عیسی ، یعنی  است  شده  نهاده تواند نهاد جز آنکه نمی
   آن  آشکار خواهد شد، زیرا که کار هرکس13  بنا کند،  یا کاه  یا گیاه  چوب یا جواهر یا از طال یا نقره
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  ، عمل  ظهور خواهد رسید و خود آتش  به  آتش  به  آن د نمود، چونکه را ظاهر خواه روز آن
 باشد بماند، اجر   گذارده  بر آن  کسی  که اگر کاری14.   است  چگونه  را خواهد آزمود که هرکس
 یابد اما   بدو وارد آید، هرچند خود نجات  شود، زیان  سوخته  کسی و اگر عمل15 . افتخواهد ی
  .  آتش ان از می چنانکه
   هیکل اگر کسی17 ؟  است  خدا در شما ساکن د و روح خدا هستی  هیکل دانید که آیا نمی16  

زنهار 18 . هستید و شما آن   است  خدا مقدس  سازد زیرا هیکل  کند، خدا او را هالک خدا را خراب
 بشود تا  د، جاهلدار پن  حکیم  جهان  از شما خود را در این اگر کسی!  ندهد  خود را فریب کسی
  هحکما را ب«:   است  مکتوب ، چنانکه  است  نزد خدا جهالت  جهان  این زیرا حکمت19 . گردد حکیم

  پس21» .  است  باطل داند که خداوند افکار حکما را می«: و ایضا20 ».سازد  گرفتار می مکر خودشان
 کیفا،  ، خواه  اپلس ، خواه  پولس خواه22 :  شما استچیز از آن  فخر نکند، زیرا همه  در انسان کس هیچ
 ،  شما است از آن همه ،  آینده  چیزهای ، خواه  حال  چیزهای ، خواه  موت ، خواه  زندگی  دنیا، خواه خواه

  .باشد  از خدا می  و مسیح و شما از مسیح23
  

ال و دیگر در وک2 . اسرار خدا بشمارد  و وکالی سیح م  خدام  ما را چون هرکس4    

 بشر   از شما یا از یوم  که  است  کمتر چیزی  من اما بجهت3 . باشد  امین  هر یکی شود که  می بازپرس
   عادل  از این ، لکن بینم  نمی  در خود عیبی زیرا که4 . کنم  نمی  برخود نیز حکم  بلکه،  شوم  کرده حکم

 مکنید تا   حکم  چیزی  به  از وقت  پیشلهذا5 .  خداوند است  من کننده  حکم که، بل شوم  نمی شمرده
   ظهور خواهد آورد؛ آنگاه  دلها را به  خواهد کرد و نیتهای  را روشن  ظلمت  خفایای خداوند بیاید که

  . از خدا خواهد بود  را مدح هرکس
  ارهخاطر شما تا درب  به  دادم  نسبت  خود و اپلس  به  چیزها را بطور مثل ، این  برادران اما ای6  

   یکی ر نکند برای از شما تکب  یکی  تجاوز نکنید و تا هیچ  است  مکتوب  از آنچه  شوید که ما آموخته
، چرا فخر   یافتی  چون ؟ پس  نیافتی  که چیز داری  داد و چه  تو را برتری  که زیرا کیست7 . بر دیگری

  .  گویا نیافتی  که کنی می
   سلطنت کنید؛ و کاشکه  می  ما سلطنت اید و بدون ه و دولتمند گشت  سیر شده الحال8  

   را آخر همه  خدا ما رسوالن  که برم  می زیرا گمان9 . کردیم  می ما نیز با شما سلطنتکردید تا  می
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 را   و مردم  و فرشتگان  جهان ، زیرا که  است  شده  بر ایشان  موت  فتوای  که  آنانی  مثل  داشت عرضه
   لکن  دانا هستید؛ ما ضعیف  شما در مسیح ، لکن  هستیم  جاهل خاطر مسیح ما به10 . ایم  شده تماشاگاه

   و آواره  و کوبیده یان و عر  و تشنه  گرسنه  ساعت  همین تا به11 . ا ما ذلیلشما توانا؛ شما عزیز ام
  و مظلوم  طلبیم  می ، برکت  شنیده  و دشنام کشیم  می ، مشقت  خود کار کرده  دستهای و به12 ، هستیم
 دنیا و فضالت   قاذورات  و مثل کنیم  می زنند، نصیحت  افترا بر ما می چون13 . کنیم ، صبر می گردیده

  . حال  تا به ایم چیز شده همه
   خود تنبیه  محبوب  فرزندان  چون  بلکه  سازم  تا شما را شرمنده نویسم  را نمی و این14  

   من  بسیار ندارید، زیرا که  پدران  باشید، لکن  داشته  استاد در مسیح ارانزیرا هرچند هز15.  کنم می
 اقتدا   من  به  که کنم  می  از شما التماس پس16 ،  تولید نمودم  انجیل  به  عیسی شما را در مسیح

ر  د  و امین  من  فرزند محبوب  اوست  که  را نزد شما فرستادم  تیموتاؤس  همین برای17 .نمایید
 . دهم  می جا و در هرکلیسا تعلیم در هر  یاد شما بیاورد، چنانکه  به  مرا در مسیح خداوند تا راههای

   نزد شما خواهم  زودی  به لکن19.  آیم  نزد شما نمی  من  آنکه  گمان کنند به  تکبر می اما بعضی18
  زیرا ملکوت20 . را  ایشان  قوت ه را بلک ران متکب  سخن  نه  دانست آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم

 یا با   نزد شما بیایم  دارید آیا با چوب  خواهش چه21 .  است ت در قو  بلکه  نیست  زبان خدا به
  ؟  حلم  و روح محبت

  

   که  زنایی ، و چنان  است  شما زنا پیدا شده  در میان شود که  می  شنیده الحقیقه فی5    

  کنید بلکه و شما فخر می2 . باشد داشته  پدر خود را  زن  شخصی  که؛  نیست ها هم  امت در میان
  زیرا که3.  شود  شما بیرون ان را کرد از می  عمل  این  که  کسی  باید تا آن  ندارید، چنانکه  هم ماتم
   که  در حق کسی  کردم  حاضر، حکم  چون ن؛ و اآل  حاضرم ، اما در روح  غایبم  هرچند در جسم من
   با قوت  من  شما با روح  که ، هنگامی  مسیح  خداوند ما عیسی  نام به4 .  است  کرده  را چنین نای
   جسم  هالکت  شود بجهت  سپرده  شیطان  به  شخص  چنین که5  شوید،  جمع  مسیح داوند ما عیسیخ

  . یابد  نجات در روز خداوند عیسی  تا روح
 سازد؟ ر می خمیر را مخم ، تمام  خمیرمایه  اندک یستید که ن آیا آگاه.  فخر شما نیکو نیست6  

 هستید زیرا  خمیرمایه  بی  باشید، چنانکه  سازید تا فطیر تازه  پاک  کهنه  خود را از خمیرمایه پس7
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   به  و نه  کهنه  خمیرمایه  به  نه  داریم  عید را نگاه پس8 .  است  شده  ما ذبح  در راه سیح ما م  فصح که
  .  و راستی دلی  فطیر ساده  به ، بلکه  و شرارت  بدی یرمایهخم

   این  مطلقا با زانیان  نه لکن10 . نکنید  معاشرت  با زانیان  که  شما نوشتم  به  رساله در آن9  
.  شوید باید از دنیا بیرون  می  صورت  در این ، که پرستان  یا بت  و یا ستمکاران  یا طمعکاران جهان

  پرست  یا بت  یا طماع شود، زانی  می  برادر نامیده  به  که  اگر کسی  که نویسم  شما می  به نآل ا لکن11
زیرا 12.  مخورید  غذا هم  مکنید بلکه  معاشرت  شخص  یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین یا فحاش
 کنید؟  نمی  داوری داخل   بر اهلآیا شما.   کنم اند داوری  خارج  که  بر آنانی  که کار است مرا چه

  . خود برانید  شریر را از میان  آن پس.  خواهد کرد داوری اند خدا  خارج  را که  آنانی لکن13
  

  د پیش بر  مرافعه  دارد که  باشد، جرأت  مدعی  بر دیگری  از شما چون آیا کسی6    

 خواهند کرد؛ و اگر دنیا از شما  ، دنیا را داوری  مقدسان دانید که یا نمی2 ؟  نزد مقدسان  نه ظالمان
د تا  کر  خواهیم  را داوری  فرشتگان دانید که آیا نمی3  مقدمات کمتر نیستید؟ ، آیا قابل یابد حکم
 در کلیسا   را که  دارید، آیا آنانی  روزگار مرافعه  در مقدمات  چون پس4  امور روزگار؟  رسد به چه

 نفر دانا   شما یک ، آیا در میان گویم  شما می  انفعال هتبج5 نشانید؟ شوند، می  می حقیر شمرده
  رود و آن  می  محاکمه  برادر با برادر به بلکه6 کند؟   خود حکم  برادران  بتواند در میان  که نیست

  ! ایمانان  نزد بی هم
  لومچرا بیشتر مظ.  دارید  با یکدیگر مرافعه  که  است  قصوری  شما را بالکلیه ن اآل بلکه7  

 را نیز  سازید و این  می کنید و مغبون  می  شما ظلم بلکه8 شوید؟  نمی ید و چرا بیشتر مغبونشو نمی
 مخورید، زیرا  شوند؟ فریب  خدا نمی  ملکوت  وارث  ظالمان دانید که آیا نمی9!  خود  برادران به

 و   و فحاشان  و میگساران کاران و طمع و دزدان10   و لواط  و متنعمان  و زانیان پرستان  و بت فاسقان
 و   یافته  غسل بودید لکن  می  از شما چنین و بعضی11 . خدا نخواهند شد  ملکوت  وارث نستمگرا
  . ما  خدای  روح  خداوند و به  عیسی  نام اید به  شده  کرده  و عادل  گردیده مقدس
  ، لیکن  رواست  من  چیز برای مهه.   هرچیز مفید نیست  لکن  جایز است  من  چیز برای همه12  

 خدا  ، لکن  خوراک  برای  و شکم  است  شکم  برای خوراک13 . یابد  تسلط  بر من  چیزی  که مگذار نمی
   و خداوند برای داوند است خ  برای ، بلکه  زنا نیست  برای اما جسم.   خواهد ساخت  را فانی  و آن این
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  دانید که آیا نمی15 . خود خواهد برخیزانید  قوت ز بهید و ما را نیو خدا خداوند را برخیزان14 . جسم
؟   گردانم  فاحشه ، اعضای  را برداشته  مسیح  آیا اعضای ؟ پس  است  مسیح  شما اعضای بدنهای
   تن هردو یک«گوید   باشد؟ زیرا می  یکتن  پیوندد، با وی  با فاحشه  هرکه دانید که آیا نمی16 !حاشا

   که هر گناهی. از زنا بگریزید18 .  است  با خداوند پیوندد یکروح  که  کسی لکن17 .»بودخواهند 
 شما   بدن دانید که یا نمی19 .ورزد  می  خود گناه  بر بدن انی ز ، لکن  است  از بدن کند بیرون  می آدمی
   به زیرا که20 نیستید؟ خود  اید و از آن  یافته از خدا  که  در شما است  که  است القدس  روح هیکل
  . خود تمجید نمایید  بدن  خدا را به  شدید، پس  خریده قیمتی

  

 . نکند  را لمس  زن  که  است  آنمرد را نیکو:  بودید  نوشته  من  به  آنچه اما درباره7    
 ادا  را و شوهر حق زن3 . شوهر خود را بدارد ارد و هر زن خود را بد  زنا، هر مرد زوجه  بسبب لکن2
 مرد  ، و همچنین  شوهرش  بلکه  خود مختار نیست  بر بدن زن4.  حق شوهر را  زن ماید و همچنینن

 تا   طرفین  رضای  به  مگزینید مگر مدتی از یکدیگر جدایی5 ،  زنش  خود ندارد بلکه یار بدننیز اخت
 شما  ناپرهیزی  سبب شما را به   پیوندید مبادا شیطان  باشید؛ و باز با هم  فارغ  و عبادت  روزه برای

   همه  که خواهم اما می7 ،  حکم  طریق  به  نه  اجازه  طریق  به گویم  را می  این لکن6 . اندازد در تجربه
  .  چنان  و دیگری  چنین  خاص از خدا دارد، یکی  نعمتی  هرکس لکن.  باشند  خودم  مثل مردم

 اگر  لکن9 . من بمانند  مثل  که  را نیکو است ایشان   که گویم  می زنان  و بیوه  مجردین  به لکن8  
 و  کنم  می  را حکم اما منکوحان10 .  بهتر است  از آتش هوس  نکاح  بکنند زیرا که پرهیز ندارند، نکاح

و اگر جدا شود، مجرد بماند یا با شوهر 11 از شوهر خود جدا نشود؛   زن  خداوند که  بلکه  من نه
  . خود را جدا نسازد  و مرد نیز زن کند؛ خود صلح

 باشد و   داشته ایمان  بی  زنی  از برادران  اگر کسی  خداوند که  نه گویم  می  را من و دیگران12  
 باشد و او   داشته ایمان  شوهر بی  که و زنی13 . بماند، او را جدا نسازد  با وی  باشد که  راضی  زن آن

   خود مقدس  از زن ایمان  شوهر بی زیرا که14. از شوهر خود جدا نشود بماند،   با وی  باشد که راضی
   الحال بودند، لکن  می  اوالد شما ناپاک گردد و اگرنه  می  از برادر مقدس ایمان  بی شود و زن می

   صورت  بشود زیرا برادر یا خواهر در این  که  نماید، بگذارش  جدایی ایمان اما اگر بی15 .مقدسند
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 را   شوهرت  که  زن  ای  دانی  تو چه زیرا که16.   است  خوانده  سالمتی  و خدا ما را به  نیستمقید
   داد؟  خواهی  خود را نجات  زن  مرد که  ای  دانی  داد؟ یا چه  خواهی نجات

 خدا   که  حالت  همان  و به  فرموده  قسمت  هرکس  خداوند به  هرطور که  به مگر اینکه17  
  اگر کسی18 . کنم  کلیساها امر می  در همه ن باشد، بدینطور رفتار بکند؛ و همچنی  خوانده را هرکس

 . نشود  شود، مختون  خوانده تونی در نامخ  نگردد و اگر کسی  شود، نامختون  خوانده در مختونی
   که ر حالتی در ه هرکس20 . خدا  امرهای  داشتن  نگاه بلکه،   هیچ  و نامختونی  نیست  چیزی ختنه19

   اگر هم  نباشد، بلکه  تو را باکی  شدی  خوانده اگر در غالمی21.  بماند  باشد، در همان  شده دهخوان
 باشد،   شده  در خداوند خوانده  که زیرا غالمی22.   کن تر استعمال'  را اولی ، آن  آزاد شوی توانی می

  ریده خ  قیمتی به23 .  است  مسیح  شد، غالم ه خواند  آزاد که  شخصی ؛ و همچنین آزاد خداوند است
 نزد   باشد، در آن  شده  خوانده  که  در هرحالتی  هرکس  برادران ای24 . نشوید  انسان شدید، غالم
  .خدا بماند

   امین  که  یافتم  از خداوند رحمت  چون لکن.   از خداوند ندارم ها حکمی  باکره اما درباره25  
   که  است  را نیکو آن ، انسان  زمان  این  تنگی  بجهت  که کنم  می  گمان پس26 . همد  می ، رأی باشم
 .  مخواه  دیگر زن  جدا هستی  زن و اگر از  مجوی ، جدایی  شدی  بسته اگر با زن27 . بماند چنانهم
 در   چنین ولی. د نکر  گردید، گناه  منکوحه  باکره  و هرگاه  نورزیدی ، گناه  کردی  نکاح  هرگاه لکن28

  .  دارم  بر شما شفقت  من ، لیکن خواهند کشید  زحمت جسم
   دارند مثل  زن که   آنانی  تا بعد از این  است  تنگ  وقت گویم  را می ، این  برادران اما ای29  

   چون ریداران و خ  ناخوشحاالن  مثل  و خوشحاالن  ناگریانان  چون و گریانان30  باشند زن بی
   صورت ه نباشند، زیرا ک کنندگان  استعمال  مثل  جهان  این کنندگان و استعمال31  باشند، مالکانغیر
  .  درگذر است  جهان این

اندیشد   مجرد در امور خداوند می شخص.  باشید اندیشه  شما بی  که  دارم اما خواهش این32  
 خود   زن  چگونه اندیشد که مور دنیا می در ا  زن و صاحب33  خداوند را بجوید؛  رضامندی گونه چ که

 در امور خداوند  ، زیرا باکره  است  نیز تفاوتی  و باکره  منکوحه  زن در میان34 . بسازد را خوش
ندیشد تا شوهر ا  در امور دنیا می  باشد؛ اما منکوحه  مقدس  در روح  و هم  در تن اندیشد تا هم می

   نظر به  بلکه  بر شما بنهم  دامی  آنکه  نه گویم  شما می  نفع رای را ب اما این35 . سازد خود را خوش
  . تشویش  خداوند، بی  و مالزمت شایستگی
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 رسید و   حد بلوغ کند، اگر به  می  خود ناشایستگی  با باکره  برد که  گمان  کسی  هرگاه لکن36  
   که اما کسی37.  کنند  نکاح ار که؛ بگذ  نیست  خواهد بکند؛ گناهی ، آنچه  شدن  از چنین ناچار است

   است  خود جازم  و در دل  خود مختار است  در اراده  ندارد بلکه  و احتیاج  خود پایدار است در دل
   که کند و کسی  دهد، نیکو می  نکاح  به  که  کسی  هم پس38 .کند  دارد، نیکو می خود را نگاه   باکره که
  .ایدنم  ندهد، نیکوتر می  نکاح به

 مرد آزاد گردید تا   شوهرش اما هرگاه.   است ، بسته  است  زنده  شوهرش  که  مادامی زن39  
، اگر  تر است  خوشحال  من  رأی اما بحسب40 .  در خداوند فقط  شود، لیکن وحه بخواهد منک  هرکه به

  .  خدا را دارم  روح  که برم  می  نیز گمان  بماند و من چنین
  

،   تکبر است  باعث علم.   داریم  علم  همه  که دانیم  بتها، می های  قربانی هاما دربار8    

   که داند، بطوری ی نم داند، هنوز هیچ  می  چیزی  برد که  گمان اگر کسی2 .کند  بنا می  محبت لکن
  .باشد  می  نماید، نزد او معروف  خدا را محبت اما اگر کسی3 . باید دانست

  نکه و ای  نیست  چیزی  در جهان  بت  که دانیم  بتها، می های  قربانی ن خورد  درباره پس4  
 و   در آسمان شوند، چه  می  خوانده  خدایان  به زیرا هرچند هستند که5 .  نیست  دیگر جز یکی خدایی

پدر    یعنی  خداست  ما را یک لکن6 باشند،  بسیار می یار و خداوندان بس  خدایان ، چنانکه  در زمین چه
  چیز از اوست  همه  که  مسیح  عیسی  خداوند یعنی ، و یک  او هستیم  و ما برای چیز از اوست  همه که

  . و ما از او هستیم
 را  ، آن  هست  بت  اعتقاد اینکه  به  حال  تا به ، زیرا بعضی  نیست  معرفت  را این  همه ولی7  
، ما را  اما خوراک8 .شود  می  نجس  است ضعیف   چون نخورند و ضمیر ایشا  می  بت  قربانی چون
 کنید مبادا   احتیاط لکن9 . بدتر  ناخوردن  به  و نه هتریم ب  خوردن  به  نه سازد زیرا که  خدا نمی مقبول

 در   بیند که  هستی  علم  صاحب  تو را که زیرا اگر کسی10 . ضعفا گردد  لغزش تیار شما باعثاخ
و 11 شود؟  بنا نمی بتها های  قربانی  خوردن  به  است  ضعیف  که  کس ضمیر آن، آیا  ای  نشسته بتکده
   به  چون و همچنین12 .خواهد شد   او مرد هالک  برای  مسیح  که  برادر ضعیف  تو آن از علم
 . خطا نمودید  مسیح ید، همانا به رسانید  را صدمه  ورزیدید و ضمایر ضعیفشان  گناه برادران
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 خورد تا برادر خود   نخواهم  ابد گوشت  باشد، تا به  برادر من  لغزش  باعث ، اگر خوراک نبنابرای13
  .  ندهم را لغزش

  

 ؟ آیا  خداوند ما را ندیدم  مسیح ؟ آیا عیسی ؟ آیا آزاد نیستم  نیستم آیا رسول9    

 مهر   زیرا که  را هستم شما ، البته  نباشم  را رسول  دیگران هرگاه2  در خداوند نیستید؟  من شما عمل
  که4   است کنند این  می  مرا امتحان  که  آنانی  بجهت  من حجت3 .ستید در خداوند شما ه  من رسالت
  ، همراه  گرفته  زنی  را به  خواهر دینی  که آیا اختیار نداریم5 ؟  نداریم  و آشامیدن تیار خوردنآیا اخ

   مختار نیستیم  تنهایی  و برنابا به یا من6  خداوند و کیفا؟ ن و برادرا والن سایر رس ، مثل خود ببریم
  ؟  کار نکنیم که

، از   نموده  غرس  تاکستانی  که  کند؟ یا کیست  خود جنگ  هرگز از خرجی  که کیست7  
   را بطور انسان آیا این8  ننوشد؟  بچراند و از شیر گله ای  گله  که  نخورد؟ یا کیست اش میوه
گاو را  «  که  است  مکتوب  موسی  در تورات زیرا که9 گوید؟  را نمی  نیز این ا شریعتی  گویم می

 خاطر  یا محض10 باشد؟  می  آیا خدا در فکر گاوان.» مبند کند، دهان  را خرد می  خرمن که هنگامی
 نماید و   امید، شخم باید به  می کننده  شخم  که  است  ما مکتوب  برای گوید؟ بلی  را نمی ما این

، آیا   شما کاشتیم  ما روحانیها را برای چون11 . خود باشد سمت ق  در امید یافتن  خرمن خردکننده
 اختیار بر شما شریکند،   در این اگر دیگران12 ؟  شما را درو کنیم ما جسمانیهای   که  است امر بزرگی

  ، مبادا انجیل شویم  می  هرچیز را متحمل که، بل  نکردیم  اختیار را استعمال  این  ما بیشتر؟ لیکن آیا نه
  .  اندازیم  را تعویق مسیح

   خدمت خورد و هرکه  می  باشد، از هیکل مشغول   در امور مقدس  هرکه دانید که آیا نمی13  
 نماید،   اعالم  انجیل  به هرکه «  خداوند فرمود که و همچنین14 .دارد  می  نصیبی  کند، از مذبح مذبح
 قصد   این  را به  و این  نکردم  از اینها را استعمال  هیچیک  من لیکن15 .» یابد  معیشت نجیلاز ا

 . گرداند باطل فخر مرا   کسی  از آنکه  بهتر است  مرا مردن  شود، زیرا که  چنین  تا با من ننوشتم
 اگر   بر من  وای  بلکه،  است  افتاده  مرا ضرورت  چونکه ، مرا فخر نیست  دهم  بشارت زیرا هرگاه16

   سپرده  من  به باشد وکالتی اگر کرهاً  ، لکن  دارم  اجرت  را طوعاً کنم  این زیرا هرگاه17.   ندهم بشارت
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  خرج  را بی  مسیح ، انجیل دهم  می  بشارت  چون  تا آنکه  است  اجرت ، مرا چه  صورت در این18 .شد
  ؟  نکنم مال استع  و اختیار خود را در انجیل سازم

 .  را سود برم  تا بسیاری دانیدم گر  همه ، خود را غالم  آزاد بودم  کس  از همه زیرا با اینکه19  
   تا اهل عت شری  اهل  را مثل  شریعت  و اهل  تا یهود را سود برم  یهود گشتم و یهود را چون20

،   نیستم شریعت ، هرچند نزد خدا بی  شدم شریعتان  بی  را چون شریعتان و بی21 ؛  را سود برم شریعت
 تا ضعفا را   شدم ضعفا را ضعیف22 ؛  را سود برم شریعتان ، تا بی ت اس  در من  مسیح  شریعت بلکه

  کار را بجهت اما همه23 .  را برهانم  بعضی  هرنوعی ا به ت  چیز گردیدم  را همه کس ؛ همه سود برم
  .  گردم  شریک  تا در آن کنم  می انجیل

  به. برد  را می  نفر انعام  یک دوند لکن  می دوند، همه  می  در میدان  که دانید آنانی آیا نمی24  
  کشد؛ اما ایشان  می  کند در هرچیز ریاضت  ورزش و هرکه25 . ببرید  کمال ر شما بدوید تا بهاینطو
 دارد؛   شک  که  کسی  چون ، نه دوم ی م  چنین  من پس26 . را  غیرفانی  ما تاج یابند لکن را ب  فانی تا تاج

،  دارم  می  را در بندگی  و آن سازم  می  خود را زبون  تن بلکه27 .  هوا را بزنم  آنکه  نه زنم می  و مشت
  .  شوم ، خود محروم  نمودم  را وعظ  دیگران مبادا چون

  

 زیر ابر   ما همه  پدران خبر باشید از اینکه  شما بی خواهم  نمی  برادران زیرا ای10    

   همان و همه3 تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛   موسی  به و همه2 از دریا عبور نمودند  د و همهبودن
آشامیدند از   می  را نوشیدند، زیرا که  روحانی  شرب  همان و همه4  را خوردند  روحانی خوراک
   خدا راضی  از اکثر ایشان لیکن5 . بود سیح م  صخره آمد و آن  می  ایشان  از عقب  که  روحانی صخره

  . شدند  انداخته  در بیابان ا کهنبود، زیر
  و نه7 بودند؛    ایشان ، چنانکه  نباشیم  ما شد تا ما خواهشمند بدی ها برای  امور نمونه و این6  

   نشستند و برای  و شرب  اکل  به قوم«:   است  مکتوب ، چنانکه  از ایشان  بعضی  شوید، مثل پرست بت
   و سه ست روز بی  کردند و در یک  از ایشان  بعضی  چنانکه  زنا کنیم و نه8 ». برپا شدند لهو و لعب

کردند و از مارها    از ایشان  بعضی ، چنانکه  کنیم  را تجربه  مسیح و نه9 . گشتند هزار نفر هالک
 را   ایشان  کننده  کردند و هالک ز ایشان ا  بعضی  کنید، چنانکه  همهمه و نه10 . گردیدند هالک
  . کرد هالک
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   به  اواخر عالم  گردید که  ما مکتوب  تنبیه  شد و برای  واقع  بدیشان  بطور مثل  همه و این11  
   جز آنکه  تجربه هیچ13 . نیفتد ، باخبر باشد که  است یم قا  برد که  گمان  آنکه پس12 .  است رسیده ما

 خود   طاقت گذارد شما فوق  نمی  که  است اما خدا امین.  شد، شما را فرو نگرفت بشر با مناسب
  . باشید  را داشته  آن  تحمل سازد تا یارای  نیز می  مفری  باتجربه  شوید، بلکه آزموده
  خود حکم:  گویم  می  سخن  خردمندان به15.  بگریزید پرستی  از بت  عزیزان من لهذا ای14  

   مسیح  در خون ، آیا شراکت خوانیم  می  را تبرک  آن  که  برکت پیاله16.  گویم  می کنید برآنچه
   نان ، یک  بسیاریم زیرا ما که17؟   نی  مسیح  در بدن  آیا شراکت، کنیم  می  پاره  را که ؟ و نانی نیست
آیا !  کنید  را مالحظه ی جسمان اسرائیل18.  یابیم  می  قسمت  نان  از یک  همه  چونکه باشیم  می و یکتن

   یا کهباشد؟  می  چیزی ؟ آیا بت  گویم  چه پس19 نیستند؟   قربانگاه ها شریک  قربانی خورندگان
   برای گذرانند نه  دیوها می کنند، برای  می ها قربانی  امت  آنچه بلکه!  نی20 ؟  است  چیزی  بت قربانی

   از پیاله  خداوند و هم  از پیاله  هم  که  است محال21.  دیوها باشید  شما شریک خواهم خدا؛ و نمی
آیا خداوند را 22.  برد توانید قسمت  دیوها نمی  از مایده  خداوند و هم  از مایده دیوها بنوشید؛ و هم

  ؟ باشیم  یا از او تواناتر می آوریم  می  غیرت به
. کند  بنا نمی  همه  لیکن،  رواست ؛ همه  مفید نیست  همه ، لیکن چیز جایز است همه23  

رید و فروشند، بخو  می  را در قصابخانه هرآنچه25.  را  دیگری  نفع  خود را نجوید، بلکه  نفع هرکس24
 از   کسی هرگاه27.   از آن خداوند است  آن  پری و  جهان زیرا که26 .خاطر ضمیر  مپرسید به هیچ
 مپرسید  خورید و هیچ نزد شما گذارند ب ید، آنچهخواهید برو  خواهد و می  از شما وعده ایمانان بی

   که  کس خاطر آن ، مخورید به»  است  بت  قربانی این« شما گوید   به اما اگر کسی28 . ضمیر بجهت
 از   نه گویم اما ضمیر می29 .  خداوند است  از آن  آن  و پری  جهان  ضمیر، زیرا که خبر داد و بجهت

 شکر   به و اگر من30  کند؟  حکم  من  بر آزادی  دیگریگر؛ زیرا چرا ضمیر دی  ضمیر آن  بلکه خودت
   خواه پس31؟  کنم  شکر می  آن  برای  من  که  چیزی  آن سبب  افترا زنند به ، چرا بر من بخورم

 و   و یونانیان یهودیان32 . خدا بکنید  جالل  را برای  همه کنید،  هرچه  بنوشید، خواه بخورید، خواه
 خود را   و نفع سازم  می  را خوش  همه  نیز در هرکاری  من چنانکه33.  مدهید  خدا را لغزش کلیسای
  . یابند  را تا نجات  بسیاری  نفع ، بلکه  نیستم طالب
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  . کنم  می  مسیح  نیز به  من  نمایید چنانکه  من  اقتدا به پس11    

دارید و   در هرچیز مرا یاد می  که جهت  این از نمایم  می  شما را تحسین  برادران اما ای2  
  .نمایید  می ، حفظ  شما سپردم  به  که اخبار را بطوری

 .، خدا ، مرد و سر مسیح  و سر زن  است  سر هر مرد، مسیح  شما بدانید که خواهم اما می3  
   سر برهنه  که اما هر زنی5 .نماید  کند، سر خود را رسوا می  دعا یا نبوت  سرپوشیده  که هر مردی4

  زیرا اگر زن6 . شود  تراشیده  که  است چنان  سازد، زیرا این  کند، سر خود را رسوا می دعا یا نبوت
  زیرا که7 .، باید بپوشد  است  قبیح راشیدن یا ت  بریدن  را موی  را نیز ببرد؛ و اگر زن پوشد، موی نمی

زیرا 8 .  مرد است  جالل ، اما زن خداست   جالل و  او صورت مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه
   برای  زن  نشد، بلکه ریده آف  زن و نیز مرد بجهت9 .  از مرد است  زن  بلکه  نیست ن مرد از ز که
 از مرد   زن لیکن11 .  فرشتگان سبب  باشد به ر داشته بر س باید عزتی  می  زن  جهت از این10 .مرد

 مرد  ، همچنین  از مرد است  زن زیرا چنانکه12.  درخداوند  نیست از زن جدا   و مرد هم جدا نیست
  .چیز از خدا  همه ، لیکن  زن نیز بوسیله

آیا 14 نزد خدا دعا کند؟   ناپوشیده زن   که  است آیا شایسته:  دهید  خود انصاف در دل13  
   موی و اگر زن15 باشد؟  میرد، او را عار دراز دا  اگر مرد موی آموزد که  شما را نمی خود طبیعت

گر باشد،   ستیزه و اگر کسی16  شد؟  بدو داده  پرده  بجهت  موی ، زیرا که دراز دارد، او را فخر است
  .  نیست  عادتی  خدا را چنین ما و کلیساهای

  ی از برا  شما نه ، زیرا که کنم  نمی ، شما را تحسین کنم  شما می  را به  حکم  این  چون لیکن17  
شوید،   می  شما در کلیسا جمع  که  هنگامیزیرا اوال18ٌ .شوید  می  جمع  بدتری  برای لکه ب بهتری

   که  جهت از آن19 . کنم  را باور می  از آن و قدریدهد   می  شما شقاقها روی  در میان  که شنوم می
 شما در   چون پس20. ر گردند از شما ظاه  مقبوالن ه شما بدعتها نیز باشد تا ک  در میان  است الزم
   هرکس  خوردن زیرا در وقت21  شود،  خداوند خورده  شام  که  نیست شوید، ممکن  می  جا جمع یک
 و   خوردن ها برای مگر خانه22 .شود  می  مست  و دیگری  گرسنه یگیرد و یک  خود را پیشتر می شام

  سازید؟ به  می  ندارند شرمنده  را که د و آنانینمایی  خدا را تحقیر می  ندارید؟ یا کلیسای آشامیدن
  ! نمایم  نمی ؟ تحسین  نمایم  امر شما را تحسین ؟ آیا در این  بگویم شما چه
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 او را   که  خداوند در شبی  عیسی  که  شما نیز سپردم  به ، آنچه  از خداوند یافتم زیرا من23  
   من  بدن  است این. بگیرید بخورید«:   کرد و گفت ره، پا و شکر نموده24  ت را گرف  کردند، نان تسلیم

 و   را نیز بعد از شام  پیاله و همچنین25 ». بجا آرید  من  یادگاری  را به این. شود  می  شما پاره  برای که
» . بکنید  من  یادگاری  را بنوشید، به  این هرگاه.   من  در خون  عهد جدید است  پیاله این«:  گفت

  نمایید تا هنگامی  خداوند را ظاهر می  را بنوشید، موت  پیاله  را بخورید و این  نان  این هرگاهزیرا 26
  . بازآید که

   و خون  بدن  خداوند را بنوشد، مجرم  را بخورد و پیاله  نان  بطور ناشایسته  هرکه پس27  
   پیاله  بخورد و از آن ن نا ن کند و بدینطرز از آ  خود را امتحان اما هر شخص28 .خداوند خواهد بود

 خداوند را  ر بدننوشد اگ خورد و می  خود را می نوشد، فتوای خورد و می  می زیرا هرکه29 .بنوشد
اما اگر 31. اند  خوابیده اند و بسیاری  و مریض  از شما ضعیف  بسیاری  سبب از این30 .کند تمییز نمی

  شود، از خداوند تأدیب  می  بر ما حکم  که  هنگامی لکن32 .شد  بر ما نمی ، حکم کردیم  می برخود حکم
  . شود  دنیا بر ما حکم  مبادا با اهل شویم می

و اگر 34. شوید، منتظر یکدیگر باشید  می  جمع  خوردن  بجهت ، چون  برادران من لهذا ای33  
   را منتظم ، مابقی یایم ب و چون.  شوید  جمع  عقوبت  بخورد، مبادا بجهت  باشد، در خانه  گرسنه کسی
  . نمود خواهم

  

. خبر باشید  شما بی خواهم  نمی  برادران ، ای  روحانی  عطایای اما درباره12    
 شما را   که دید بطوریش  می  برده  گنگ  بتهای سوی بودید، به ها می  امت  که دانید هنگامی می2

گوید و   را اناتیما نمی  خدا باشد، عیسی  روح ه ب  متکلم  هرکه  که دهم  شما را خبر می پس3 .بردند می
  . تواند گفت  را خداوند نمی  عیسی القدس  روح  جز به احدی

و عملها 6 .  اما خداوند همان  است ا انواعو خدمته5 .  همان  روح  ولی  است ها انواعو نعمت4  
   منفعت  بجهت ر روح را ظهو کس هر ولی7 .کند  می  عمل  را در همه  خدا همه  همان  لکن  است انواع

  ، بحسب  علم ا کالم ر شود و دیگری  می  داده  حکمت ، کالم  روح  را بوساطت زیرا یکی8 .شود عطا می
  و یکی10 .  روح  همـان  به  شفا دادن های را نعمت  و دیگری  روح  همان  به  را ایمان و یکی9 .  روح همان

 را   زبانهـا و دیگری  را اقسـام  و دیگری  را تمییز ارواح  و یکی بوت را ن  و دیگری  معجزات را قوت
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   اراده  بحسب را فرداٌ  هرکس  که  است  فاعل ح رو  یک  اینها همان  در جمیع لکن11.  زبانها ترجمه
  .کند  می خود تقسیم

 بسیار  چه اگر  بدن  اعضای  متعدد دارد و تمامی  و اعضای  است  یک  بدن زیرا چنانکه12  
   بدن  در یک  روح  یک  ما به  جمیع زیرا که13. باشد  نیز می  مسیح باشد، همچنین  می  یکتن است

.   شدیم  نوشانیده  روح  از یک  آزاد و همه ، خواه  غالم ، خواه  یونانی  یهود، خواه ، خواه تعمید یافتیم
،  باشم  نمی  از بدن  نیستم  دست  گوید چونکهاگر پا15.   بسیار است  بلکه  عضو نیست  یک زیرا بدن14

   سبب ، آیا بدین  نیستم  از بدن  نیم  چشم  گوید چونکه و اگر گوش16 ؟  نیست  از بدن  سبب آیا بدین
 کجا   بودی یدن شن  و اگر همه بود شنیدن ، کجا می  بودی  چشم  بدن اگر تمام17 ؟  نیست از بدن

  و اگر همه19 . خود  اراده  نهاد برحسب در بدن از اعضا را   خدا هریک ال الح لکن18 ؟ بود بوییدن می
 را   دست و چشم21 .  یک  بدن  لیکن بسیار است اعضا  ناما اآل20 بود؟  کجا می  بدن  عضو بودی یک
 بر  وه عال بلکه22 .  شما ندارم  به  احتیاج نیز که یا سر پایها را   تو نیستم  محتاج  که تواند گفت نمی
   بدن تر اجزای  پست و آنها را که23 .باشند تر می نمایند، الزم تر می ضعیف  که  بدن  اعضای ، آن این
 ما را   جمیله  اعضای لکن24 . دارد  ما جمال افضل  قبیح جزای و ا داریم ، عزیزتر می پنداریم می

  تا که25  داد،  را بیشتر حرمت ص ناق  که  بقسمی  ساخت  را مرتب  خدا بدن ، بلکه  نیست احتیاجی
 عضو دردمند  و اگر یک26 . در فکر یکدیگر باشند  برابری ه اعضا ب  نیفتد، بلکه  در بدن جدایی

  . آیند  خوشی  اعضا با او به  یابد، باقی  عزت  همدرد باشند و اگر عضوی گردد، سایر اعضا با آن
 را در  و خدا قرارداد بعضی28 .باشید  می ن آ  اعضای هستید و فرداٌ  مسیح اما شما بدن27  
 و تدابیر و  انات و اع  شفا دادن  نعمتهای ، پس ، بعد قوات  معلمان  انبیا، سوم ، دوم  رسوالن اول: کلیسا
  یا همه30؟   قوات ، یا همه  معلمان ا همه انبیا، ی  هستند، یا همه  رسول آیا همه29 . زبانها اقسام

 بهتر   نعمتهای لکن31 کنند؟  می  ترجمه  هستند، یا همه  زبانها متکلم  به د، یا همه شفا دارن نعمتهای
  . دهم  می  شما نشان  را نیز به  افضل  بطلبید و طریق  غیرت را به

  

  ، مثل  باشم  نداشته  و محبت  گویم  سخن  و فرشتگان  مردم  زبانهای اگر به13    

 را   علم  اسرار و همه  و جمیع  باشم  داشته و اگر نبوت2 . ام  شده ده کنن  فغان  و سنج ه صدادهند نحاس
و 3 .  هستم ، هیچ  باشم  نداشته حبت و م  کنم  کوهها را نقل  که  بحدی  باشم  داشته  کامل  و ایمان بدانم
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،   باشم اشته ند  شود و محبت  تا سوخته  خود را بسپارم  و بدن  دهم  خود را صدقه  اموال اگر جمیع
 کبر و غرور ندارد؛  برد؛ محبت  حسد نمی ؛ محبت  است  و مهربان  حلیم محبت4 . برم  سود نمی هیچ

  از ناراستی6 گیرد و سوءظن ندارد؛  نمی د؛ خشمشو  نمی  خود را طالب  ندارد و نفع اطوار ناپسندیده5
 را باور  کند و همه ر می چیز صب در همه7کند؛   می  شادی  با راستی ، ولیگردد  نمی خوشوقت

  .باشد  می باشد و هر چیز را متحمل  امیدوار می حال نماید؛ در همه می
 خواهد شد و اگر زبانها، انتها  شود و اما اگر نبوتها باشد، نیست  نمی  هرگز ساقط محبت8  

،  نماییم  می ت نبو  و جزئی  داریم  علمی زیرا جزئی9.  خواهد گردید ، زایل  و اگر علم خواهد پذیرفت
   حرف  طفل ، چون  بودم  طفل  که زمانی11.  خواهد گردید  نیست  آید، جزئی  کامل  که  هنگامی لکن10
   کارهای،  مرد شدم اما چون.  نمودم  می  تعقل  و مانند طفل کردم  فکر می  طفل  و چون زدم می

  ن روبرو؛ اآل  وقت  آن ، لکن بینیم عما می بطور م  در آینه  الحال زیرا که12 .  کردم  را ترک طفالنه
   سه  این و الحال13 . ام  شده  نیز شناخته ، چنانکه  شناخت  خواهم وقت  آن ، لکن  دارم  معرفتی جزئی

  .  است اما بزرگتر از اینها محبت.   و امید و محبت  ایمان یعنی:   است چیز باقی
  

   اینکه بطلبید، خصوصا  غیرت  را به نی روحا  بکوشید و عطایای  محبت در پی14    

گوید، زیرا   خدا می  به  بلکه  مردم  به گوید، نه  می  سخن  زبانی  به  که زیرا کسی2 . کنید نبوت
 بنا   را برای کند، مردم  می  نبوت اما آنکه3 .یدنما  می  اسرار تکلم  به  در روح فهمد لیکن  نمی کس هیچ

نماید،   می  نبوت کند، اما آنکه گوید، خود را بنا می  می  زبانی  به هرکه4 .دگوی  می  و تسلی و نصیحت
   نبوت  بیشتر اینکه  کنید، لکن  زبانها تکلم  شما به  همه  که  دارم و خواهش5 .کند کلیسا را بنا می
 کند  ترجمه   زند، مگر آنکه  زبانها حرف  به  که  از کسی  کند بهتر است  نبوت  که نمایید زیرا کسی
  .تا کلیسا بنا شود

؟  بخشم  سود می ، شما را چه  رانم  زبانها سخن  و به ، اگر نزد شما آیم  برادران  ای اما الحال6  
   بیجان  چیزهای و همچنین7 .  گویم  تعلیم به  یا  نبوت  یا به  معرفت  یا به  مکاشفه  شما را به مگر آنکه

   فهمیده  یا بربط  آواز نی  نکند، چگونه  اگر در صداها فرق بط یا بر  نی دهد چون  صدا می که
 شما  همچنین9 سازد؟  می  جنگ  خود را مهیای که دهد،   نامعلوم زیر اگر کرنا نیز صدای8شود؟  می

 هوا   به ا که شد زیر  گفته  که  چیزی شود آن  می  معلوم  نگویید، چگونه ، سخن مفهوم  زبان نیز اگر به
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.   نیست معنی  بی  یکی  باشد، ولی  دنیا هرقدر زیاده  زبانهای  انواع زیرا که10 ؟ خواهید گفت  سخن
   بربری  گوید نزد من  سخن  و آنکه باشم  می  بربری ، نزد متکلم دانم  را نمی  زبان  قوت  هرگاه پس11
 کلیسا   بنای  برای اینکه هستید، بطلبید   روحانی  غیور عطایای  شما نیز چونکه همچنن12 .باشد می

  . شوید افزوده
   زبانی زیرا اگر به14 . نماید گوید، دعا بکند تا ترجمه  می  سخن  زبانی  به  که  کسی بنابراین13  
   روح ؟ به  مقصود چیست پس15 .شود  برخوردار نمی  من  عقل کند لکن  دعا می  من ، روح دعا کنم

   نیز خواهم  عقل  خواند و به  سرود خواهم  روح  نمود؛ به ا خواهم نیز دع  عقل  کرد و به دعا خواهم
 شکر تو  ، به  است  منْزلت امی  به  که  کسی  آن ، چگونه خوانی  می  تبرک زیرا اگر در روح16. خواند
 دیگر   آن ، لکن نیک  شکر می  خوب زیرا تو البته17؟  گویی  می فهمد چه  نمی  آنکه  گوید و حال آمین

 در کلیسا  لکن19 . زنم  می  زبانها حرف  شما به ه زیادتر از هم  که کنم خدا را شکر می18 .شود بنا نمی
   کلمه  هزاران  از آنکه  دهم  را نیز تعلیم  تا دیگران  خود گویم  عقل  به  کلمه  پنج  که پسندم بیشتر می

  .  بگویم  زبان به
در 21. د رشی  باشید و در فهم  اطفال  در بدخویی د بلکه مباشی  اطفال ، در فهم  برادران ای20  
   خواهم  سخن  قوم  این  غیر به  و لبهای  بیگانه  زبانهای گوید به خداوند می «  که  است  مکتوب تورات
   برای  بلکه داران  ایمان  برای  نه  است  زبانها نشانی پس22» . مرا نخواهند شنید  همه  و با این گفت
 کلیسا در   اگر تمام پس23 .  است  ایمانداران  برای  بلکه  نیست ایمان  بی  برای ؛ اما نبوت مانانای بی

  گویند که ، آیا نمی شوند  داخل ایمانان  یا بی  زنند و امیان  زبانها حرف  به  شوند و همه  جمع جایی
یابد و  ی م  توبیخ  درآید، از همه  امیان یا ایمانان  از بی  کنند و کسی  نبوت  اگر همه ولی24 اید؟ دیوانه
، خدا را   درافتاده  روی  به شود و همچنین  او ظاهر می  قلب و خفایای25 گردد،  می  ملزم از همه
  ».  شما است  خدا در میان الحقیقه فی «  خواهد کرد و ندا خواهد داد که عبادت
 دارد،   از شما سرودی  شوید، هریکی جمع  که  وقتی  که  است  مقصود این  برادران  ای پس26  
  اگر کسی27 . بنا بشود  بجهت دارد، باید همه  ای  دارد، ترجمه ای  دارد، مکاشفه  دارد، زبانی تعلیمی

اما اگر 28 . کند  ترجمه  و کسی  ترتیب ، به باشند  سه  سه  گوید، دو دو یا نهایت  سخن  زبانی به
  خن س و از انبیا دو یا سه29 . گوید شد و با خود و با خدا سخن با ش نباشد، در کلیسا خامو مترجمی

   اول  شود، آن  مکشوف  مجلس  از اهل  دیگری  به و اگر چیزی30 . تمیز دهند بگویند و دیگران
   نصیحت  یابند و همه یم تعل  کنید تا همه  نبوت یک توانید یک  می  همه زیرا که31.  شود ساکت
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   خدای  بلکه  نیست  تشویش  او خدای زیرا که33. باشند  انبیا می  انبیا مطیع رواحو ا32 .پذیرند
   باشند زیرا که  شما در کلیساها خاموش زنان و34 .  مقدسان  کلیساهای  در همه نکه، چنا سالمتی
اگر اما 35 .گوید  نیز می  تورات چنانکه،   نمودن  اطاعت  بلکه  جایز نیست  زدن  را حرف ایشان
   زدن  در کلیسا حرف را  زنان  خود بپرسند، چون  از شوهران  بیاموزند، در خانه خواهند چیزی می
   خود را نبی اگر کسی37  رسید؟ ی تنهای  شما به  خدا از شما صادر شد یا به آیا کالم36 .  است قبیح

   جاهل گر کسیاما ا38 . خداوند است  ، احکام نویسم  می شما  به  آنچه  پندارد، اقرار بکند که یا روحانی
   زبانها منع  به  نمودن  بطلبید و از تکلم  غیرت  را به ، نبوت  برادران  ای پس39 . باشد ، جاهل است
  . باشد  و انتظام  شایستگی  چیز به  همه لکن40 .مکنید

  

   که نمایم  می م اعال  دادم  شما بشارت  به  که ، شما را از انجیلی  برادران  ای ناآل15    

   آن  که  شرطی یابید، به  می  نیز نجات  آن و بوسیله2باشید،   می  قایم  هم د و در آن پذیرفتی  را هم آن
 شما   به  اول زیرا که3.  آوردید  ایمان دارید واال عبث   نگاه ، محکم  دادم  شما بشارت  به  را که کالمی
ر  شد و د  مدفون و اینکه4  ما مرد،  گناهان  در راه  کتب ببرحس   مسیح  که  نیز یافتم ، آنچه سپردم

 از  و پس6 ،  دوازده  آن  به  کیفا ظاهر شد و بعد از آن  به و اینکه5 ؛  برخاست  کتب  برحسب روز سوم
   هستند، اما بعضی  تا امروز باقی  بیشتر از ایشان  بار ظاهر شد که  از پانصد برادر یک  زیاده ، به آن

  طفل  مثل  بر من و آخر همه8 .  رسوالن  جمیع اهر شد و بعد به ظ  یعقوب  به  پس از آن7 .اند خوابیده
،   شوم  خوانده  رسول  به  که  نیستم  و الیق  هستم  رسوالن  کهترین زیرا من9 . ظاهر گردید شده سقط

 بر   او که  و فیض  هستم  هستم ه خدا آنچ  فیض  به لیکن10 . رسانیدم  خدا جفا می  برکلیسای چونکه
   با من  خدا که  فیض  بلکه  من ، اما نه  کشیدم  مشقت  ایشان  از همه  بیش ، بلکه  نگشت  بود باطل من
  . آوردید  اینطور ایمان  و به کنیم  می  وعظ  طریق  بدین  ایشان  و خواه  من  خواه پس11. بود

 از شما   بعضی  که  است ، چون  برخاست  از مردگان  کهشود  می  وعظ  مسیح  اگر به لیکن12  
   نیز برنخاسته ، مسیح  نیست  را قیامت اما اگر مردگان13 ؟  نیست  مردگان  قیامت گویند که می

  و شهود کذبه15.  شما  نیز ایمان  است ا و باطل م  وعظ  است ، باطل  برنخاست و اگر مسیح14 . است
 او را   آنکه  را برخیزانید، و حال  مسیح  که  دادیم  خدا شهادت زیرا درباره،   خدا شدیم نیز برای

 نیز  یزند، مسیحخ  برنمی  مردگان زیرا هرگاه16. خیزند  برنمی  مردگان  که برنخیزانید در صورتی
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  ناهان در گ ا تاکنون و شم  است  شما باطل ، ایمان  است  برنخاسته  مسیح اما هرگاه17 .  است برنخاسته
 در   جهان  در این اگر فقط19 . شدند اند هالک  خوابیده ر مسیح د  که  هم  آنانی بلکه18 خود هستید،

  . تریم  بدبخت  مردم ، از جمیع  امیدواریم مسیح
   به زیرا چنانکه21.   است  شده  و نوبر خوابیدگان  برخاسته  از مردگان  مسیح  بالفعل لیکن20  
  . شد  مردگان  نیز قیامت  انسان به آمد،   موت انسان

   هرکس لیکن23 .  خواهند گشت  زنده  نیز همه یحمیرند در مس  می  همه  در آدم و چنانکه22  
و بعد از 24 .باشند  می  او از آن مسیح  آمدن  در وقت  که  و بعد آنانی  نوبر است  خود؛ مسیح  رتبه به
   قدرت  و تمام  ریاست  تمام  زمان و در آن.  خدا و پدر سپارد  را به  ملکوت  که  وقتی  انتها است آن

باید او  ننهد، می خود   را زیر پایهای  دشمنان  همه  که زیرا مادامی25 . را نابود خواهد گردانید و قوت
   وی  چیز را زیر پایهای همه«زیرا 27 .  است شود، موت  نابود می خر که آ دشمن26 . بنماید سلطنت
   همه  او که  که  است ، واضح»  است  چیز را زیر انداخته همه « گوید که  می اما چون. »  است تهانداخ

   خود پسر هم  باشند، آنگاه  شده  وی  مطیع  همه  که اما زمانی28 .  است' ، مستثنی  زیر او انداخترا
  .ا کل در کل باشد خد  گردانید، تا آنکه  وی  چیز را مطیع  همه  خواهد شد او را که مطیع

خیزند،   مطلقاً برنمی  مردگان  کنند؟ هرگاه یابند، چه  تعمید می  مردگان  برای  که واال آنانی29  
  به31 ؟ اندازیم  خود را در خطر می اعتو ما نیز چرا هر س30 گیرند؟  تعمید می شان ای  چرا برای پس
   مرا مردنی  هرروزه ، که  قسم  هست سی عی  مرا در خداوند ما مسیح  شما که  درباره  فخری آن

  ؟ اگر مردگان  سود است ، مرا چه  کردم  جنگ  با وحوش  در افسس  بطور انسان چون32.  است
   حسنه ، اخالق بد معاشرات!  مشوید فریفته33 . میریم  فردا می  چون  بیاشامیم و خیزند، بخوریم برنمی

  برای.  خدا را ندارند  معرفت  مکنید زیرا بعضی ، گناه ر شده بیدا  عدالت برای34 .سازد را فاسد می
  . گویم  شما می انفعال

   احمق ای36، »آیند؟  می  بدن  کدام ند و بهخیز  برمی  چگونه مردگان«:  گوید اما اگر کسی35  
 خواهد   که را  جسمی  آن ، نه کاری  می و آنچه37 . بمیرد گردد جز آنکه  نمی  زنده کاری  تو می آنچه

   اراده  خدا برحسب لیکن38 . دیگر های  و یا از دانه ز گندم ا  مجرد خواه ای  دانه ، بلکه کاری شد می
   نوع  از یک هر گوشت39 . را  خودش  از تخمها جسم هر یکی  دهد و به  می  را جسمی خود، آن
، دیگر و  ن مرغا گر و گوشت، دی  بهایم  و گوشت ، دیگر است  انسان  گوشت ، بلکه  نیست گوشت
ها،   آسمانی  شأن  نیز؛ لیکن  زمینی  و جسمهای  هست  آسمانی و جسمهای40 .، دیگر  ماهیان گوشت
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، دیگر،   ستارگان  دیگر و شأن  ماه  دیگر و شأن  آفتاب و شأن41؛  ها، دیگر است  زمینی دیگر و شأن
  . دارد ، فرق  در شأن  از ستاره  ستاره زیرا که
  فسادی شود، و در بی  می در فساد کاشته.   مردگان  نیز قیامت  است  نهج  همین به42  
  شود و در قوت  می  کاشته خیزد؛ در ضعف  برمی گردد و در جالل  می  کاشته در ذلت43خیزد؛  برمی
،  تهس   نفسانی اگر جسم. خیزد  برمی  روحانی شود و جسم  می  کاشته  نفسانی جسم44خیزد؛  برمی

   زنده  نفس  آدم  یعنی  اول  انسان  که  است  نیز مکتوب و همچنین45 .  نیز هست  روحانی هرآینه
   و بعد از آن  نفسانی  نبود بلکه  مقدم  روحانی لیکن46 . شد بخش  حیات وح آخر ر ، اما آدم گشت
   خاکی چنانکه48 . از آسمان   خداوند است  دوم ان؛ انس  خاکی  است  از زمین  اول انسان47.  روحانی
  و چنانکه49 .باشند  می ها همچنان ، آسمانی ت اس  آسمانی  هستند و چنانکه  نیز چنان ،خاکیان است

  .  گرفت  را نیز خواهیم  آسمانی ، صورت  را گرفتیم  خاکی صورت
 خدا شود و  ت ملکو تواند وارث  نمی  و خون  گوشت  که گویم  را می  این  برادران  ای لیکن50  

   خوابید، لیکن  نخواهیم  همه  که گویم  می  شما سری همانا به51 .شود  نیز نمی فسادی  بی سد وارثفا
 صور اخیر، زیرا کرنا صدا   مجرد نواختن ، به العینی ، در طرفه ای در لحظه52 . شد  خواهیم  متبدل ههم

  باید این  می زیرا که53 . شد  خواهیم متبدل و ما  برخاستفساد خواهند  ، بی خواهد داد، و مردگان
 را پوشید  فسادی  فاسد بی  این اما چون54 . گردد  بقا آراسته  به  فانی ین را بپوشد و ا فسادی فاسد بی

  مرگ«   خواهد رسید که  انجام  به  است  مکتوب  که  کالمی  این  شد، آنگاه  بقا آراسته  به  فانی و این
   موت نیش56 » گور ظفر تو کجا؟  و ای کجا است تو   نیش  موت ای55 .  است  شده در ظفر بلعیده

   مسیح  خداوند ما عیسی  ما را بواسطه  که  شکر خدا راست لیکن57 . ، شریعت  گناه  و قوت  است گناه
  .دهد ظفر می
 خداوند   در عمل ، پیوسته  شده تشویش  پایدار و بی  برادران حبیب من  ای بنابراین58  

  .  نیست  شما در خداوند باطل  زحمت دانید که  می بیفزایید، چون
  

   غالطیه  کلیساهای  به چنانکه ،  مقدسین  برای  کردن زکات  جمع اما درباره16    

 باشد،   یافته  که  نعمتی  از شما بحسب ، هر یکی  هفته در روز اول2 . کنید ، شما نیز همچنین فرمودم
،   برسم و چون3 . نباشد  کردن  جمع  زحمت  من دن آم ، بگذارد تا در وقت  کرده هنزد خود ذخیر
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و اگر 4.  ببرند  اورشلیم  شما را به  فرستاد تا احسان  اختیار کنید با مکتوبها خواهم  را که آنانی
  . خواهند آمد  من ، همراه  نیز بروم  من  باشد که مصلحت
و 6 ، کنم  عبور می  از مکادنیه ا که آمد، زیر  نزد شما خواهم ، به  عبور کنم  از مکادونیه و چون5  
  ، شما مرا مشایعت  بروم ه ک  تا هرجایی  را نیز بسر برم  زمستان  بلکه  نزد شما بمانم  دارد که احتمال
 با شما   مدتی  امیدوارم ، چونکه  کنم  شما را مالقات  راه  در بین  ندارم  اراده ن اآل زیرا که7 .کنید
  زیرا که9  ماند،  خواهم  در افسس پنطیکاست تا   من لیکن8 . دهد ، اگر خداوند اجازت  نمایم توقف
   آید، آگاه  اگر تیموتاؤس لیکن10. ، بسیارند  باز شد و معاندین ن م  و کارساز برای  بزرگ دروازه

 .  نیز هستم  من  چنانکه  است ول در کار خداوند مشغ  باشد، زیرا که ترس  نزد شما بی باشید که
  او  آید زیرا که  کنید تا نزد من  مشایعت  سالمتی  او را به  او را حقیر نشمارد، بلکه کس لهذا هیچ11

   با برادران  که  نمودم  اپلس برادر، از او بسیار درخواست اما درباره12 . کشم  انتظار می را با برادران
  . یابد خواهد آمد  فرصت  چون  بیاید ولی  الحال گز رضا نداد که هر  نزد شما بیاید، لیکن به

 شما   کارهای میعج14 . باشید و زورآور شوید مردان  استوار باشید و بیدار شوید، در ایمان13  
 نوبر  شناسید که  را می  استیفان شما خانواده (  دارم  شما التماس  به  برادران و ای15 . باشد با محبت
   را اطاعت  اشخاص تا شما نیز چنین16 ،)اند  سپرده  مقدسین  خدمت ا به ر هستند و خویشتن  اخائیه

 و  توناتس و فر  استیفان و از آمدن17 . باشد  شریک  در کار و زحمت  که را کنید و هرکس
  چونکه18،  کردند  تمام  بود، ایشان  شما ناتمام  از جانب  آنچه  نمود زیرا که  رخ  مرا شادی اخائیکوس

  . را بشناسید  اشخاص  چنین پس.  کردند  و شما را تازه  من روح
   در خانه  که رسانند و اکیال و پرسکال با کلیسایی  می  شما سالم  آسیا به کلیساهای19  

یکدیگر . رسانند  می  شما را سالم  برادران همه20 .رسانند  بسیار در خداوند می الم شما س ایشانند، به
   عیسی اگر کسی22 . رسانم  می  خود سالم  از دست س پول من21 . رسانید  سالم  مقدسانه  بوسه هرا ب

.  خداوند با شما باد  مسیح  عیسی فیض23 . اتا ماران. ندارد، اناتیما باد   خداوند را دوست مسیح
  .  باد، آمین  عیسی  شما در مسیح  با همه  من محبت24
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  Corinthians 2-   قرنتیان  به سول ر  پولس دوم  رساله
   میالدی نوشته شده است55پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   خدا که  کلیسای  برادر، به ، و تیموتاؤس  مسیح  خدا رسول عیسی  اراده ، به پولس1    

 خدا و  از پدر ما  و سالمتی فیض2 هستند،   اخائیه  در تمام  که  مقدسینی باشد با همه  می در قرنتس
  . شما باد  خداوند به  مسیح عیسی

   تسلیات  جمیع تها و خدای پدر رحم  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3  
 باشد   که  را در هر مصیبتی  دیگران دهد تا ما بتوانیم  می  ما تسلی  ما را در هر تنگی که4 ، است
 در ما   مسیح  دردهای  که ای  اندازه زیرا به5.  ایم خدا یافته خود از   که  تسلی  آن ، به  نماییم تسلی
   است ، این  کشیم  زحمت اما خواه6. افزاید  می  مسیح ا نیز بوسیله م  تسلی  قسم  همین  شود، به زیاده
 میسر   که  شما است  و نجات  تسلی  بجهت  هم  این  پذیریم  تسلی  شما، و خواه  و نجات  تسلی برای
شود   شما استوار می و امید ما برای7 . بینیم  می  ما هم  که  دردهایی  در همین شود از صبر داشتن می

  . نیز خواهید بود  تسلی  شریک  دردها هستید، همچنین  شما شریک  چنانکه  که دانیم زیرا می
 گردید   ما عارض  در آسیا به  که ای خبر باشید از تنگی  شما بی خواهیم  نمی  برادران زیرا ای8  

 در خود  لکن9 .  شدیم  مأیوس  هم  از جان  که ، بحدی  بار کشیدیم  از طاقت  و فوق نهایت  بی که
 ما را از  که10خیزاند،   را برمی  مردگان دا که بر خ ، بلکه  نکنیم  تا بر خود توکل  داشتیم  موت فتوای
  و شما نیز به11 . خواهد رهانید  هم  بعد از این  که  او امیدواریم رهاند و به  رهانید و می  موت چنین

 ما رسید،   به  بسیاری  از اشخاص  که  نعمتی  آن  برای کنید تا آنکه  می دعا در حق ما اعانت
  . شود  بجا آورده  ما از بسیاری  بجهت  هم شکرگزاری

   به ، نه  خدایی  و اخالص  قدوسیت  به  ضمیر ما که  شهادت  یعنی  است  فخر ما این زیرا که12  
  زیرا چیزی13 . شما  به  و خصوصا نسبت م رفتار نمودی  در جهان  الهی  فیض  به ، بلکه  جسمانی حکمت

   آخر اعتراف به تا   که کنید و امیدوارم  می  اعتراف  آن خوانید و به  می  مگر آنچه نویسیم  شما نمی به
 شما  ، چنانکه  محل فخر شما هستیم  کردید که  اعتراف الجمله ی ما ف  به چنانکه14 . خواهید کرد هم

  . خداوند باشید در روز عیسی نیز ما را می
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 شما  و از راه16  دیگر بیابید،  تا نعمتی شما آیم نزد   به  خواستم  از این  اعتماد قبل و بدین15  
  پس17 . کنید  مشایعت  یهودیه سوی ا بهرشما م  و  نزد شما بیایم  و باز از مکادونیه  بروم  مکادونیه به

  د من نز  به  باشد تا آنکه  بشری  عزیمت  من  یا عزیمت  کردم انگاری ، آیا سهل  را خواستم  این چون
 پسر  زیرا که19 .  نیست  و نی  ما با شما بلی خن س  که  است  خدا امین لیکن18 . باشد  نی  و نی  بلی بلی

  ، بلی  کردیم  موعظه  وی  شما به  در میان  و تیموتاؤس  و سلوانس  من  ما یعنی  که  مسیح خدا عیسی
   و از این  در او بلی ، همه  خدا است های  وعده  که زیرا چندان20 .  است  شده  در او بلی نشد بلکه  و نی
 استوار  سیح ما را با شما در م اما او که21.  تا خدا از ما تمجید یابد  است  در او امین جهت
 را در   روح  و بیعانه  او نیز ما را مهر نموده که22.  ، خداست  است  نموده گرداند و ما را مسح می

  .  است  ما عطا کرده دلهای
   قرنتس  به  تا بحال بر شما  شفقت  برای  که خوانم  خود شاهد می  خدا را بر جان  من لیکن23  
   به  زیرا که ر هستیم شما را مددکا  شادی  بلکه  باشیم  کرده ا حکم شم  بر ایمان  آنکه نه24،  نیامدم
  . هستید مئ قا ایمان

  

  زیرا اگر من2 ،  نزد شما نیایم  به یگر با حزن د  که  داشتم  خود عزیمت اما در دل2    

  را و همین3 ؟  گشت  محزون  از من د جز او که ده  مرا شادی  که ، کیست  سازم شما را محزون
   بشوند، چونکه  من  خوشی  سبب بایست  می  که  از آنانی  شوم  محزون  بیایم  که  مبادا وقتی  که نوشتم
 و دلتنگی   از حزن زیرا که4 .  شما است  جمیع ، شادی  من ادی ش  که دارم  شما اعتماد می بر همه
 با  نهایتی  بی  محبت  تا بفهمید چه  شوید بلکه  تا محزون ، نه  شما نوشتم  بسیار به  و با اشکهای سخت

  . شما دارم
  ا تا بار زیاده شما ر  جمیع الجمله  فی  بلکه  نساخت  شد، مرا محزون  غم  باعث و اگر کسی5  
   برعکس پس7 .  است  از اکثر شما بدو رسیده ه ک  سیاستی  را این  کس  آن  است کافی6.   باشم ننهاده

  ، به بنابراین8 . را فرو برد  شخص  چنین  غم ونی مبادا افز  دهید که ، تسلی شما باید او را عفو نموده
   تا دلیل  نیز نوشتم  همین  برای زیرا که9 . خود را استوار نمایید حبت با او م  که دارم  می شما التماس
 زیرا  کنم  نیز می  عفو نمایید، من  را چیزی اما هرکه10. باشید  می چیز مطیع  در همه  که شما را بدانم
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،  ام  کرده  حضور مسیح خاطر شما به ، به  باشم  را عفو کرده  چیزی ، هرگاه ام  عفو کرده  من  آنچه که
  . خبر نیستیم  از مکاید او بی  نیابد، زیرا که  بر ما برتری تا شیطان11

 در خداوند باز شد،   من  برای ای  و دروازه  آمدم  مسیح  بشارت  بجهت  تروآس  به اما چون12  
،   نموده ع را ودا  ایشان ، بلکه  را نیافتم  برادر خود تیطس  رو که ، از آن  نداشتم  خود آرامی در روح13
برد و   ظفر خود می ، دائما در موکب  ما را در مسیح  که  شکر خدا راست لیکن14 .  آمدم  مکادونیه به

   مسیح زیرا خدا را عطر خوشبوی15 .کند ر می ما ظاه در هرجا بوسیله خود را  عطر معرفت
   و آنها را عطر حیات  موت' ، الی اما اینها را عطر موت16 .  در هالکان  و هم  در ناجیان م ه باشیم می
 خدا را   کالم  که  نیستیم  بسیاری زیرا مثل17 باشد؟   کافی  که  امور کیست  این و برای.   حیات الی

  . گوییم  می  سخن  خدا در حضور خدا در مسیح  و از جانب دلی  از ساده ه، بلک  سازیم مغشوش
  

   سفارش  به  احتیاج  بعضی ؟ و آیا مثل کنیم  می  خود شروع  سفارش آیا باز به3    

   ما، معروف  در دلهای  شده  ما هستید، نوشته شما رساله2 ؟  باشیم  شما یا از شما داشته ه ب جات نامه
   شده  کرده باشید، خدمت  می  مسیح  رساله اید که  ظاهر شده چونکه3.   آدمیان  جمیع ده ش و خوانده

   گوشتی  بر الواح ، بلکه گ سن  بر الواح  حی، نه  خدای  روح  به  بلکه  مرکب  به  نه  شده از ما و نوشته
 خود تفکر   را به  چیزی  که باشیم   کافی  آنکه نه5 .  خدا داریم  اعتماد به  چنین ح مسی اما بوسیله4 . دل

 داد تا عهد جدید را   کفایت  او ما را هم که6.  ا از خداست م  کفایت  گویا از ما باشد، بلکه  که کنیم
  .کند  می  زنده  روح کشد لیکن  می  حرف  را زیرا که  روح  را بلکه  حرف ، نه  شویم خادم

   که بود، بحدی  می  با جالل  شده ر سنگها تراشیده بود و ب  در حرف  که  موت اما اگر خدمت7  
  چگونه8  بود،  فانی  او که  چهره  جالل سبب  کنند به  را نظاره  موسی توانستند صورت  نمی اسرائیل بنی

   باشد، چند مرتبه  با جالل  قصاص  خدمت زیرا هرگاه9  نخواهد بود؟  بیشتر با جالل روح  خدمت
   نسبت  بود نیز بدین  شده  داده  جالل  آنچه زیرا که10.  خواهد افزود  در جالل  عدالت زیادتر خدمت

 از   باقی  این ، هرآینه  بودی  با جالل  فانی زیرا اگر آن11.   فایق  جالل  این سبب  به  نداشت جاللی
  . خواهد بود  در جالل'  اولی طریق

   نقابی  که  مانند موسی و نه13 . گوییم  می  سخن  دلیری با کمال،   امید داریم  چنین  چون پس12  
 شد   غلیظ  ایشان  ذهن بلکه14  را نظر نکنند،  فانی  این شدن ، تمام اسرائیل  خود کشید تا بنی بر چهره
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   فقط ه، زیرا ک  است  نشده  و کشف  است  باقی  عهد عتیق  در خواندن  نقاب  تا امروز همان زیرا که
 برقرار   ایشان  بر دل خوانند، نقاب  را می  موسی  که  تا امروز وقتی بلکه15 .گردد  می  باطل در مسیح

   است اما خداوند روح17 .شود  می  برداشته  کنند، نقاب ع خداوند رجو سوی  به  هرگاه لیکن16 .دمان می
   جالل نقاب  بی ه با چهر  ما چون  همه لیکن18 .  است ، آنجا آزادی  خداوند است  روح  که و جایی

 از خداوند  ، چنانکه شویم  می  متبدل  صورت  همان  به  تا جالل ، از جالل نگریم  می خداوند را در آینه
  .  است  روح که
  

 خاطر  ، خسته ایم  یافته  رحمت ، چنانکه  را داریم  خدمت  این  چون بنابراین4    

   خدا را مغشوش  و کالم کنیم  مکر رفتار نمی ، به  کرده  را ترک  رسوایی  خفایای بلکه2.  شویم نمی
  لیکن3 . سازیم  می  در حضور خدا مقبول  ضمیر هرکس ، خود را به  اظهار راستی  به ، بلکه سازیم نمی

  های  فهم  جهان  این  خدای  در ایشان که4 ،  است  مخفی ، بر هالکان  است ی ما مخف اگر بشارت
  ، ایشان  خداست  صورت  که  مسیح  جالل  بشارت  مبادا تجلی  که  است دانیده را کور گر ایمانشان بی

   خویشتن  خداوند، اما به  عیسی  مسیح  به  بلکه کنیم  نمی  موعظه  خویشتن زیرا به5.  سازد را روشن
  ست ا  درخشید، همان  تا نور از ظلمت  گفت  که زیرا خدایی6.   بخاطر عیسی هستیم  شما  غالم که
  . از ما بدرخشد  مسیح  عیسی  خدا در چهره  جالل  ما درخشید تا نور معرفت  در دلهای که

 . ما  از جانب  خدا باشد نه ز آن ا  قوت  تا برتری  داریم  خاکی  را در ظروف  خزینه  این لیکن7  
،   شده  کرده بتعاق9؛   نی  مأیوس ؛ متحیر ولی یستیم ن  در شکنجه ، ولی  کشیده در هرچیز زحمت8

 خداوند را در جسد خود   عیسی  قتل پیوسته10؛   نی  شده  هالک ، ولی  شده ؛ افکنده  متروک  نه لیکن
  ، دائما بخاطر عیسی ایم  زنده زیرا ما که11 . ما ظاهر شود  در بدن  هم  عیسی  تا حیات کنیم  می حمل
 در ما کار   موت پس12 . ما پدید آید د فانی نیز در جس  عیسی  تا حیات شویم  می  سپرده  موت به
  . در شما  حیات کند ولی می

   سخن  پس  آوردم ایمان «  است  مکتوب  آنچه ، بحسب  را داریم  ایمان  روح  همان اما چون13  
ا  خداوند ر  عیسی  او که دانیم  می چون14 . گوییم  می ، از اینرو سخن اریم د  ایمان ، ما نیز چون» گفتم

 چیز   همه زیرا که15 . انید و با شما حاضر خواهد ساخت خواهد برخیز برخیزانید، ما را نیز با عیسی
 تمجید خدا   را برای ری، شکرگزا  است  شده  افزوده  بسیاری  بوسیله  که  فیضی  تا آن  شما است برای
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  شود، لیکن  می  ما فانی  ظاهری هرچند انسانیت ، بلکه شویم  خاطر نمی  خسته  جهت از این16 .بیفزاید
  ، بار جاودانی  است ای  لحظه  برای  زحمت سبک ما که  این زیرا که17. گردد  می  روز بروز تازه باطن
،   دیدنی  چیزهای  به کنیم  ما نظر نمی  که در حالی18 .کند  پیدا می  و زیاده ما زیاده   را برای جالل
  .  جاودانی  و نادیدنی  است ، زمانی  است  دیدنی  آنچه را که، زی  نادیدنی  چیزهای  به بلکه

  

 از خدا   شود، عمارتی  ما ریخته  زمینی خیمه  خانه  این  هرگاه  که دانیم زیرا می5    

،  کشیم  می  آه  هم  در این زیرا که2 . در آسمانها  دستها و جاودانی ه ب  شده  ناساخته ای ، خانه داریم
   و نه شیده پو الواقع اگر فی3 ،  بپوشیم  است  از آسمان  را که خود  خانه  که هستیم   مشتاق چونکه
  ، از آن کشیم  می ، آه ، گرانبار شده  هستیم  خیمه  در این  ما نیز که از آنرو که4 .  شویم  یافت عریان
اما او 5 . شود  غرق حیاتدر    تا فانی  را بپوشیم  آن ، بلکه  کنیم  را بیرون  این خواهیم  نمی  که جهت
  .دهد  ما می  را به  روح  بیعانه  که  خدا است  ساخت  درست  این  ما را برای که

  ، از خداوند غریب یم متوطن  در بدن  که  مادامی  که دانیم  و می  هستیم  دائما خاطرجمع پس6  
 را بیشتر   و این  هستیم  خاطرجمع پس8 .) دیدار  به  نه کنیم  رفتار می  ایمان  به زیرا که(7 ، باشیم می
   بر اینکه  هستیم لهذا حریص9 .  شویم  نزد خداوند متوطن  و به  کنیم  غربت  از بدن  که پسندیم می
   مسند مسیح  ما پیش  همه  که  است زیرا الزم10.   او باشیم ، پسندیده  غریب  و خواه  متوطن خواه

  . بد  چه  نیک  باشد، چه  کرده  آنچه  خود را بیابد، بحسب دنی ب  اعمال  تا هرکس حاضر شویم
  و ایم  خدا ظاهر شده اما به.  کنیم  می  را دعوت ، مردم ایم  خدا را دانسته  ترس  چون پس11  
،  کنیم  نمی  شما سفارش  خود به زیرا بار دیگر برای12.  شد  ظاهر خواهیم  ضمایر شما هم  به امیدوارم

 در  در ظاهر نه   که  آنانی  باشد برای  تا شما را جوابی دهیم  شما می  خود به  افتخار درباره  سبب بلکه
زیرا 14 .  شما است  برای  و اگر هشیاریم  خداست  برای خود هستیم زیرا اگر بی13 .کنند  فخر می دل

   همه  مرد پس  همه  برای نفر  یک  که  را دریافتیم  این ، چونکه  است  ما را فرو گرفته  مسیح محبت
   نکنند بلکه  زیست  خویشتن  بعد برای  به اند، از این  زنده  که  مرد تا آنانی  همه و برای15 .مردند
  .  مرد و برخاست  ایشان  برای  او که برای

   را هم  مسیح  هرگاه ، بلکه شناسیم  نمی  جسم  را بحسب کس  هیچ ، ما بعد از این بنابراین16  
   باشد، خلقت  در مسیح  اگر کسی پس17 . شناسیم  دیگر او را نمی ن، اآل  بودیم  شناخته  جسم حسبب
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 ما   چیز از خدا که و همه18 .  است  شده  چیز تازه  همه اینک،   درگذشت  کهنه ؛ چیزهای  است ای تازه
   اینکه یعنی19.   است ما سپرده   را به  مصالحه  و خدمت  داده  با خود مصالحه  مسیح  عیسی را بواسطه

   نداشت  محسوب  را بدیشان  ایشان داد و خطایای  می  را با خود مصالحه  بود و جهان خدا در مسیح
   ما وعظ  زبان  گویا خدا به  که  هستیم  ایلچی  مسیح  برای پس20.  ما سپرد  را به  مصالحه و کالم

،   نشناخت  گناه زیرا او را که21 . کنید  با خدا مصالحه  که کنیم  استدعا می  بخاطر مسیح پس. کند می
  .  عدالت خدا شویم  تا ما در وی  ساخت  ما گناه در راه

  

  فایده خدا را بی   فیض  که نماییم  می ، التماس  او هستیـم  همکاران  چـون پس6    

   تو را اعانت  و در روز نجات م فرمود  تو را مستجاب در وقت مقبول«: گوید زیرا می2 . باشید نیافته
  .  است  روز نجات ن اآل ؛ اینک  است  مقبول  زمان  الحال اینک» . کردم

   در هر امری بلکه4  شود،  کرده  ما مالمت بادا خدمت م  که دهیم  نمی  چیز لغزش در هیچ3  
در 5 در تنگیها،   حاجات، در در صبر بسیار، در زحمات:   خدا هستیم  خدام  که کنیم  می خود را ثابت

،  ، در معرفت در طهارت6خوابیها، در گرسنگیها،  ا، در بیها، در محنته ها، در زندانها، در فتنه تازیانه
  حه خدا با اسل در کالم حق، در قوت7 ریا،  بی ، در محبت القدس در روح،  ، در مهربانی در حلم
   و اینک کنندگان  گمراه چون.   و نیکنامی  بدنامی و  و ذلت  عزت به8 ،  و چپ  راست  بر طرف عدالت

  ؛ چون  هستیم  زنده  و اینک  موت  در حالت ؛ چون  معروف  و اینک  مجهول چون9 ؛ استگو هستیمر
 را   بسیاری  فقیر و اینک ؛ چون  دائما شادمان ، ولی  محزون چون10؛   نی ، اما مقتول  شده  کرده سیاست

  . چیز  همه چیز، اما مالک  بی  چون؛ سازیم دولتمند می
 نیستید  در ما تنگ12 .  است  شده  ما وسیع  و دل شاده شما گ سوی  ما به ، دهان  قرنتیان ای11  
،  گویم  می  خود سخن  فرزندان  به ، زیرا که  این  در جزای پس13 . هستید  خود تنگ  در احشای لیکن

 و   رفاقت  چه  را با گناه  مشوید، زیرا عدالت ایمانان  با بی افق نامو زیر یوغ14 . شوید شما نیز گشاده
   را با کافر چه  و مؤمن  مناسبت چه   را با بلیعال و مسیح15 ؟  است  شراکت  چه ور را با ظلمتن

  باشید، چنانکه  حی می  خدای ؟ زیرا شما هیکل  موافقت  خدا را با بتها چه و هیکل16؟   است نصیب
  بود،  خواهم  ایشان  و خدای  رفت  خواهم  راه  بود و در ایشان  خواهم  ساکن در ایشان «  که خدا گفت
 آیید و جدا شوید و   بیرون  ایشان از میان«: گوید  خداوند می پس17 ». خواهند بود  من  قوم و ایشان
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   بود و شما مرا پسران همو شما را پدر خوا18،   بدارم  شما را مقبول  مکنید تا من  را لمس چیز ناپاک
  ».گوید  می  خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق و دختران

  

  نجاست  را از هر ، خویشتن هـا را داریم  وعده  این ، چـون  عزیـزان  ای پـس7    

  .  رسانیم  کمال  به  را در خدا ترسی  و قدوسیت  طاهر بسازیم  و روح جسم
 و   را فاسد نساختیم کس  و هیچ  نکردیم  ظلم کس  هیچبر.  خود جا دهید ما را در دلهای2  

 ما هستید   در دل  که  گفتم ، زیرا پیش گویم  نمی  مذمت  را از روی این3 .  ننمودیم  را مغبون کس هیچ
  از تسلی.   است  شما فخر کامل  و درباره مرا بر شما اعتماد کلی4 .  باشیم  با هم  و حیات  در موتتا

  . کنم  وافر می آید، شادی  بر ما می  که  و در هر زحمتی ما سیر گشته
   در هرچیز زحمت ، بلکه  نیافت  ما آرامی ، جسم  رسیدیم  هم  مکادونیه  به زیرا چون5  
، ما   است  افتادگان دهنده  تسلی  که  خدایی لیکن6 .، ترسها بود ، نزاعها و در باطن؛ در ظاهر کشیدیم

   او در شما یافته  نیز که  تسلی  آن  به  او تنها بلکه  از آمدن و نه7 . بخشید سلی ت  تیطس  آمدن را به
   داشتید، به  من  درباره  که  شما و غیرتی گری  شما و نوحه  از شوق  ساخت  ما را مطلع بود، چون

  ، پشیمان م ساخت  محزون  رساله  آن  هرچند شما را به زیرا که8 .  گردیدم  بیشتر شادمان  که وعین
 .  ساخت ، غمگین  ساعتی  به ر هم شما را اگ  رساله  آن  که  زیرا یافتم  بودم  هم  پشیمان ، اگرچه نیستم

 شما   غم ، زیرا که انجامید  توبه  شما به  غم ینکه از ا  خوردید بلکه  غم  از آنکه ، نه  شادمانم الحال9
   منشأ توبه  خداست  برای  که زیرا غمی10.  شما نرسد ا به از م  زیانی وجه  هیچ  خدا بود تا به برای
  زیرا اینک11.   است  منشأ موت  دنیوی اما غم؛   نیست  پشیمانی  از آن  که  نجات  جهت باشد به می

  ، بل  اشتیاق ، بل  ترس ، بل  خشم ، بل  احتجاج ، بل  کوشش  خدا بود، چگونه  شما برای  غم  که همین
 امر مبرا   در این  کردید که در هر چیز خود را ثابت.  را در شما پدید آورد  انتقام ، بل غیرت
  .هستید
ا  شم  ما درباره  تا غیرت  نبود، بلکه  یا مظلوم  ظالم  آن ، بجهت  شما نوشتم  به  هرگاه باری12  

 ما از   خود شادی ی در تسل  لیکن  یافتیم  تسلی  جهت و از این13 . شما در حضور خدا ظاهر شود به
زیرا اگر 14 . بود  یافته  شما آرامی از جمیع او   روح  گردید چونکه  زیاده نهایت  بی خوشی تیطس

،   گفتیم  راستی  شما به  را به  سخنان  همه  چنانکه  بلکه  نشدم ، خجل  شما بدو فخر کردم درباره
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   گردید، چونکه  شما زیادتر مایل ویس و خاطر او به15 . شد  راست  تیطس  فخر ما به نینهمچ
 در   که شادمانم16 . و لرز او را پذیرفتید ترس   به  چگونه آورد که  یاد می  شما را به  جمیع اطاعت

  . هرچیز بر شما اعتماد دارم
  

  ساهای کلی  به  خدا که  فیضسازیم از  می ، شما را مطلع ران براد  ای لیکن8    

 ظاهر گردید و از  ، فراوانی خوشی ایشان زیرا در امتحان شدید زحمت2 .  است  عطا شده مکادونیه
   بلکه  طاقت  بحسب  که  شاهد هستم زیرا که3.  شد  افزوده ، دولت سخاوت ایشان زیادتی فقر ایشان

  خدمت و شراکت در   نعمت ، این  بسیار نموده التماس4 ،  تمام  رضامندی  به  خویش طاقت از  فوق
 ما  به خداوند و   را به  خویشتن  اول ، بلکه  امید داشتیم  چنانکه و نه5 . را از ما طلبیدند مقدسین
   نعمت  این  شروع  همچنانکه  که  استدعا نمودیم  از تیطس  سبب و از این6 . خدا دادند  اراده برحسب

 و   دارید، در ایمان هرچیز افزونی در   چنانکه بلکه7 . برساند  هم  انجام  را به ، آن شما کرد را در میان
   را به این8 . نیز بیفزایید  نعمت ید، در ایندار  با ما می  که  اجتهاد و محبتی  و کمال  و معرفت کالم
  زیرا که9 .  شما را بیازمایم  محبت  اخالص و تا  اجتهاد دیگران سبب  به  بلکه گویم  نمی  حکم طریق
 تا شما از فقر  شما فقیر شد  هرچند دولتمند بود، برای دانید که را می   مسیح  خداوند ما عیسی فیض

   شما در سال ، چونکه  است  شما را شایسته  این  زیرا که دهم  می ، رأی و در این10 .او دولتمند شوید
   انجام به را   عمل اما الحال11 . کردید  شروع  از همه  نیز اول  در اراده  بلکه  فقط  در عمل ، نه گذشته

  زیرا هرگاه12 . دارید بشود  آنچه  نیز برحسب لعم   بود، انجام  در اراده  دلگرمی رسانید تا چنانکه
   دیگران  اینکه و نه13 . ندارد  آنچه  بحسب  دارد نه سی ک  آنچه افتد، بحسب  می  باشد، مقبول دلگرمی
   ایشان  کمی ما برای ش ، زیادتی ؛ تا در حال ت مساوا  طریق  به  باشد، بلکه  و شما را زحمت را راحت

:   است  مکتوب چنانکه15.  بشود  شما باشد و مساوات  کمی  بجهت  ایشان و تا زیادتی14بکار آید؛ 
  ».  نداشت  کرد، کمی  جمع  اندکی  و آنکه  نداشت  کرد، زیادتی  بسیار جمع آنکه«

 ما  زیرا او خواهش17 . نهاد  تیطس دل شما در  ای اجتهاد را بر  این  که اما شکر خداراست16  
   آن و با وی18 . شد  شما روانه سوی  به  تمام ی رضامند ، به  بیشتر با اجتهاد بوده  نمود، بلکه را اجابت
 کلیساها   بلکه  فقط  همین و نه19 .  کلیساها است  در تمامی  انجیل او در  مدح  که  را فرستادیم برادری
 شما   تمجید خداوند و دلگرمی  را برای  آن  خدمت  که  نعمتی را اختیار کردند تا در ایننیز او 
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   این  کند درباره  ما را مالمت  مبادا کسی  که کنیم  می  اجتناب چونکه20. سفر مابشود ، هم کنیم می
 نیز   نظر مردم در ، بلکه  در حضور خداوند فقط  نه زیرا که21 .  هستیم  آن  خادمان  که سخاوتی

 مکررا در امور بسیار   که  برادر خود را نیز فرستادیم و با ایشان22 . بینیم  می  نیکو را تدارک زهایچی
.  دارد، بیشتر با اجتهاد است  بر شما می  که  اعتماد کلی سبب  به  و الحال او را با اجتهاد یافتیم

   برادران ؛ و اگر درباره  است  و همکار من ا رفیق شم ، او در خدمت)بپرسند (  تیطس  درباره هرگاه23
 شما   خود و فخر ما را درباره  محبت  دلیل پس24. باشند  می  مسیح  کلیساها و جالل  رسل ما، ایشان

  . ظاهر نمایید  ایشان در حضور کلیساها به
  

.  سم شما بنوی  به باشد که  می ، زیادتی  خدمت مقدسین  این  در خصوص زیرا که9    
   از سال  که کنم  فخر می  مکادونیه  اهل  شما به  بجهت  آن  درباره  که دانم  شما را می  دلگرمی چونکه2

  اما برادران3 .  است  نموده  را تحریض ر ایشان شما اکث اند و غیرت  مستعد شده  اخائیه  اهل گذشته
، مستعد  ام  گفته ا چنانکه شود ت باطل   خصوص  شما در این  مبادا فخر ما درباره  که را فرستادم

   ما از این  شما بلکه گویم  آیند و شما را نامستعد یابند، نمی  با من  مکادونیه مبادا اگر اهل4 .شوید
   تا قبل  کنم  را نصیحت  برادران  که  دانستم  الزم پس5.   شویم ، خجل  فخر کردیم  آن  به  که اعتمادی

  .  طمع  از راه  نه  برکت  موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد، از راه  برکتاز ما نزد شما آیند و
 کارد، با  کت با بر  درو کند و هرکه  هم  کارد، با بخیلی  با بخیلی هرکه:   است  این اما خالصه6  
 و   حزن  به  بکند، نه  است  نموده  خود اراده  در دل  که  بطوری اما هرکس7 . نیز درو کند برکت

   را برای  هر نعمتی  که  خدا قادر است ولی8 .دارد  می  را دوست  خوش  بخشندهاضطرار، زیرا خدا
  چنانکه9 . شوید  نیکو افزوده  هر عمل رای، ب  داشته  کامل  کفایت  در هر امری شما بیفزاید تا همیشه

 برزگر   برای اما او که10 .»ماند  می اقی ابد ب  تا به لتش فقرا داد و عدا پاشید و به «  که  است مکتوب
  دالت ع ، خواهد افزود و ثمرات  کرده کند، بذر شما را آماده  می  را آماده  نان  خورنده بذر و برای

نشأ  م  آن  را بنمایید که  سخاوت ، کمال  در هرچیز دولتمند شده تا آنکه11شما را مزید خواهد کرد، 
   را رفع  مقدسین  حاجات  فقط ، نه  خدمت  این  بجا آوردن زیرا که12 .باشد  ما می شکر خدا بوسیله

کنند  ، خدا را تمجید می  خدمت  این و از دلیل13. افزاید  خدا را نیز بسیار می س سپا کند، بلکه می
و 14 .  و همگان  ایشان  شما برای خشش ب  و سخاوت  مسیح  انجیل  شما در اعتراف  اطاعت سبب به
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خدا را 15 .باشند  شما می  خود مشتاق  دعای، در  بر شماست  که  خدایی  فیض  افزونی سبب  به ایشان
  . او شکر باد  ما الکالم  عطای برای

  

  ، لیکن  بودم ، فروتن  شما حاضر بودم  در میان  چون ، که  خود، پولس اما من10    

و 2   استدعا دارم  مسیح  و رأفت حلم  ه، از شما ب کنم  می ، با شما جسارت  هستم  غایب  که وقتی
   جرأت  که برم  می  گمان  که  اعتمادی  بدان  نکنم ، جسارت  حاضر شوم  چون  که کنم  می التماس
  زیرا هرچند در جسم3 . کنیم  رفتار می  جسم  طریق  به ما پندارند که  می  که  کرد با آنانی خواهم

   بلکه  نیست  ما جسمانی  جنگ زیرا اسلحه4 . نماییم  نمی  جنگ جسمی   قانون  به ، ولی کنیم رفتار می
   معرفت  خالف  خود را به  را که  و هر بلندی  خیاالت که5 ها،  قلعه  انهدام  برای ادر استنزد خدا ق
  مو مستعد هستی6 ، سازیم  اسیر می  مسیح  اطاعت  را به  و هر فکری افکنیم  زیر می افرازد، به خدا می

 نظر   ظاهری  صورت آیا به7.  شود  شما کامل  اطاعت  که  وقتی  جوییم  انتقام  از هر معصیت که
   چنانکه  را نیز از خود بداند که ، این  است  از آن مسیح  بر خود اعتماد دارد که کسی کنید؟ اگر می

   درباره  فخر بکنم  هم  زیادهزیرا هرچند8 . یم هست  از آن مسیح ، ما نیز همچنان  است او از آن مسیح
  که9  شد،  نخواهم ، خجل  است ما داده   شما به  خرابی  برای  بنا نه  را برای  خداوند آن اقتدار خود که
 و زورآور   او گران های رساله«: گویند زیرا می10 . ترسانم ها می  رساله شما را به   شود که مبادا معلوم

   در کالم  چنانکه  بداند که  شخص چنین11» . حقیر  و سخنش  ضعیف او  حضور جسمی ، لیکن است
  . بود  در حضور خواهیم  نیز در فعل ، همچنین  هستیم ها در غیاب  رساله به

، یا خود را  کنند بشماریم  می  را مدح  خویشتن  که  خود را از کسانی  که  نداریم زیرا جرأت12  
  مقابله خود  پیمایند و خود را به  خود را با خود می  چون  ایشان ؛ بلکه  نماییم  مقابله با ایشان

 خدا   که  قانونی  آن  اندازه  بحسب ، بلکه کنیم  فخر نمی  از اندازه اما ما زیاده13 .نمایند، دانا نیستند می
   که کنیم میزیرا از حد خود تجاوز ن14 .رسد  شما نیز می  به  که  است یا  اندازه  ما پیمود، و آن برای

 خود  و از اندازه15.  ایم  رسیده  شما هم  به سیح م  در انجیل ، چونکه  باشیم  شما نرسیده گویا به
 شود، در   شما افزون  ایمان  چون  که  امید داریم ، ولی نماییم  فخر نمی  دیگران  در محنتهای نگذشته
   دورتر از شما هم  در مکانهای تا اینکه16 .د ش  خواهیم  افزوده ایت خود بغ  قانون  شما بحسب میان
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وند  خدا  فخر نماید، به اما هرکه17 .  فخر نکنیم  قانون دیگران  به  و در امور مهیا شده  دهیم بشارت
  . نماید  خداوند مدح  را که  آن  افتد بلکه  کند مقبول  خود را مدح  آنکه زیرا نه18 .فخر بنماید

  

زیرا 2 .باشید می   هم  من  شوید و متحمل  متحمل  جهالتی ک مرا در اند کاشکه11    

  ای ره تا باک  شوهر نامزد ساختم  یک  شما را به ؛ زیرا که  الهی  غیرت  به  بر شما غیور هستم  من که
 خاطر  ، همچنین  مکر خود حوا را فریفت  مار به  چنانکه  که ترسم  می لیکن3 .  سپارم  مسیح  به عفیفه
  کرد به  می  آمد، وعظ  آنکه زیرا هرگاه4 .، فاسد گردد  است  در مسیح  که ای  از سادگی مشما ه
 بودید، یا   یافته  دیگر را جز آنکه ، یا شما روحی  کردیم  ما بدو موعظه  دیگر، غیر از آنکه عیسای
  .شدید  می  متحمل کردید که پذیرفتید، نیکو می  بودید می  کرده  قبول  آنچه  دیگر را سوای انجیلی

 نیز  اما هرچند در کالم6 .  هرگز کمتر نیستم  رسوالن ترین از بزرگ  که  است زیرا مرا یقین5  
  آیا گناه7.   شما آشکار گردیدیم  به کس مه نزد ه  در هر امری بلکه.   نی  در معرفت ، لیکن  باشم امی

   بشارت  خدا شما را مفت  انجیل  به ر اینکه تا شما سرافراز شوید د  ساختم  خود را ذلیل  که کردم
 نزد شما   به  و چون  نمایم  تا شما را خدمت  گرفتم ، اجرت  نموده  دیگر را غارت کلیساهای8؟  دادم

   آمدند، رفع  از مکادونیه  که زیرا برادرانی9 .  بار ننهادم کس ، بر هیچ  شدم ، محتاج حاضر بوده
  به10 .  داشت  و خواهم  داشته را نگاه بر شما خود  چیز از بار نهادن مرا نمودند و در هر حاجت
از 11 . نخواهد شد  گرفته  از من خائیه ا  فخر در نواحی  این  که  قسم  است  در من  که  مسیح راستی

کرد    خواهم  هم کنم  می  آنچه لیکن12! داند ؟ خدا می دارم  نمی  شما را دوست ؟ آیا از اینکه  سبب چه
.  شوند  ما نیز یافت کنند، مثل  فخر می  تا در آنچه  سازم  را منقطع ، فرصت  فرصت جویندگان تا از

   مسیح  رسوالن  را به  خویشتن  مکار هستند که  و عمله  کذبه  رسوالن  اشخاص  چنین زیرا که13
   نور مشابه  فرشته  به را  خویشتن  هم  خود شیطان ، چونکه  نیست و عجب14 .سازند  می مشابه
   سازند که  مشابه  عدالت  خدام  را به  خویشتن  وی  خدام  که  نیست  امر بزرگ پس15 .سازد می

  . خواهد بود  اعمالشان  برحسب  ایشان عاقبت
   نیز اندکی  تا من بپذیرید فهمی  بی  نداند واال مرا چون فهم  مرا بی ، کسی گویم باز می16  

   که  اعتمادی  این در فهمی  بی  از راه ، بلکه گویم  خداوند نمی  از جانب گویم  می آنچه17 . افتخار کنم
زیرا 19.  نمایم  فخر می  هم کنند، من  فخر می  جسمانی  از طریق  بسیاری چونکه18 . فخر ما است
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  شوید هرگاه ی م زیرا متحمل20 .باشید  می  متحمل  خوشی  را به فهمان  هستید، بی  خود فهیم چونکه
 خود را   شما را گرفتار کند، یا کسی  شما را فرو خورد، یا کسی  سازد، یا کسی  شما را غالم کسی

   گویا ما ضعیف  که گویم  استحقار می از روی21 . زند  شما را بر رخسار طپانچه یبلند سازد، یا کس
  . ایم بوده

آیا 22.   دارم  نیز جرأت  من گویم  می فهمی  بی  دارد، از راه  جرأت  کسی  که اما در هرچیزی  
 نیز   هستند؟ من راهیم اب از ذریت!   نیز هستم  هستند؟ من اسرائیلی!   نیز هستم  هستند؟ من عبرانی

ها  در محنت!   بیشتر هستم ، من زنم  می  حرف  دیوانه  هستند؟ چون  مسیح آیا خدام23 ! باشم می
  ز چهل ا  مرتبه  پنج از یهودیان24 .ر زندانها بیشتر، در مرگها مکررر، دها زیادت افزونتر، در تازیانه

   شکسته  کرت ؛ سه  سنگسار شدم  دفعه  زدند؛ یک  مرا چوب  مرتبه سه25 .  خوردم  تازیانه  کم یک
   نهرها؛ در خطرهای در سفرها بارها؛ در خطرهای26 ؛  در دریا بسر بردم  روزی شبانه؛   شدم کشتی
؛ در  ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها دربیابان  خود و در خطرها از امت ؛ در خطرها از قوم اندزد

خوابیها بارها؛ در  ، در بی  و مشقت در محنت27 ؛  برادران کذبه در میانخطرها در دریا؛ در خطرها 
  ، آن بر اینها است   عالوه  آنچه بدون28 . ها بارها؛ در سرما و عریانی زه، در رو  و تشنگی گرسنگی

   ضعیف  من  که  ضعیف کیست29 . کلیساها  همه  برای  اندیشه نی، یع  است  بر من  هر روزه  که باری
   من ف ضع  به باید کرد از آنچه اگر فخر می30؟  سوزم  نمی  من خورد که  می  لغزش ؟ که شوم نمی
  داند که ، می  است  ابد متبارک  تا به وند که خدا  مسیح خدا و پدر عیسی31 . کنم  دارد، فخر می تعلق
   محافظت  من  گرفتن ای را بر ، شهر دمشقیان  پادشاه ، والی حارث در دمشق32 . گویم  نمی دروغ
  .  رستم  وی  کردند و از دستهای  پایین  قلعه  از باره  در زنبیلی ای و مرا از دریچه33 .نمود می
  

 رؤیاها و   به لیکن.   نیست ، هرچند شایسته من  فخر کنم  که البد است12    

؟  آیا در جسم.   از این  قبل سال ، چهارده شناسم  می  را در مسیح شخصی2.  آیم  خداوند می مکاشفات
 .شد   ربوده  سوم  تا آسمان  که  شخصی چنین. داند خدا می!  دانم ؟ نمی  از جسم و آیا بیرون!  دانم نمی

   به که4 داند، ، خدا می دانم ، نمی ز جسم جدا ا  و خواه  در جسم ، خواه شناسم ی را م  شخص و چنین3
  از چنین5 . کند  آنها تکلم  به  جایز نیست را  انسان  شنید که  ناگفتنی  شد و سخنان  ربوده فردوس
 فخر  مزیرا اگر بخواه6 . کنم  فخر نمی  خویش  از ضعفهای از خود جز  کرد، لیکن  فخر خواهم شخص
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   گمانی  در حق من  مبادا کسی کنم  می  اجتناب لیکن.  گویم  می  راست  چونکه باشم  نمی فهم ، بی بکنم
  . شنود  بیند یا از من  در من  از آنچه برد فوق
   شد، فرشته  داده  من  در جسم ، خاری  ننمایم  سرافرازی  زیاده  از زیادتی مکاشفات و تا آنکه7  
 استدعا   دفعه  از خداوند سه  آن و درباره8.   نمایم  سرافرازی مبادا زیاده زند،  را لطمه، تا م شیطان
   کامل  در ضعف  من  قوت ، زیرا که  است  تو را کافی  من فیض«:  مرا گفت9 . برود ز من تا ا نمودم
   در من  مسیح تا قوت نمود   خود بیشتر فخر خواهم های  بسیار از ضعف  شادی  به پس» .گردد می

   و تنگیها بخاطر مسیح  و زحمات ها و احتیاجات ها و رسوایی ، از ضعف بنابراین10 . شود ساکن
  .  توانا هستم ، آنگاه  ناتوانم  چون ، زیرا که شادمانم
 باشید، از آنرو   کرده  شما مرا مدح بایست زیرا می. شما مرا مجبور ساختید!  ام  شده فهم بی11  

   عالمات  که بدرستی12.   هستم هیچ، هرچند   کمتر نیستم وجه  هیچ  به  رسوالن ز بزرگترین ا  من که
   چیز است زیرا کدام13 .  پدید گشت  و قوات  و معجزات ت صبر از آیا  شما با کمال  در میان رسول

   را از من انصافی  بی نای.   بر شما بار ننهادم  من  از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اینکه  در آن که
  !ببخشید
   نه  نهاد از آنرو که  و بر شما بار نخواهم  نزد شما بیایم  که  مهیا هستم  سوم  مرتبه اینک14  

   والدین ، بلکه کنند  ذخیره  والدین  برای باید فرزندان  نمی ، زیرا که  خود شما را طالبم  شما بلکه مال
   خواهم  کرده  و صرف کنم  می  شما صرف  جانهای  برای  خوشی مال ک  به اما من15 .  فرزندان برای
   بر شما بار ننهادم اما باشد، من16 ؟  بینم ، آیا کمتر محبت  نمایم و اگر شما را بیشتر محبت. شد
ما  نزد ش  که  از آنانی  یکی آیا به17 .  آوردم  چنگ  مکر به شما را به،  گر بودم  حیله  چون بلکه
 از  آیا تیطس.   برادر را فرستادم  و با وی  نمودم  التماس  تیطس به18 ؟  از شما بردم ، نفع دمفرستا

  ؟  رفتار ننمودیم  روش  و یک  روح  یک  برد؟ مگر به شما نفع
 حضور خدا در  ؟ به آوریم  می  نزد شما حجت کنید که  می ، گمان  مدت آیا بعد از این19  
   چون  که ترسم زیرا می20 .  شما است  بنای  برای  عزیزان  چیز ای  همه لیکن.  گوییم  می  سخن مسیح
 و حسد و   مبادا نزاع خواهید که  نمی  و شما مرا بیابید چنانکه  بیابم خواهم  می  چنانکه  شما را نه آیم

 مرا نزد شما   من ، خدای  بازآیم و چون21 .ها باشد  و غرور و فتنه و نمامی   و بهتان خشمها و تعصب
   و زنا و فجوری  کردند و از ناپاکی  پیشتر گناه  که  از آنانی  بسیاری  برای  کنم  سازد و ماتم فروتن

  . ننمودند  بودند، توبه  کرده که
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  ثابت  سخن  شاهد، هر  دو سه  گواهی به.  آیم  نزد شما می  سوم  مرتبه این13    

   غایب ن، هرچند اآل ام  حاضر بوده  دوم  گویا دفعه  که مگوی  می  و پیش  گفتم پیش2 .خواهد شد
.  نمود  نخواهم ، مسامحه  اگر بازآیم  را که  دیگران  کردند و همه  گناه  از این  قبل  را که ، آنانی هستم

 در   بلکه  نیست ف او نزد شما ضعی جویید که گوید می  می  سخن  در من  را که  مسیح  دلیل چونکه3
 ما  چونکه. کند  می  خدا زیست  از قوت ، لیکن  گشت  مصلوب  از ضعف زیرا هرگاه4 . واناستشما ت

.  کرد  خواهیم ، زیست  شما است سوی  به  خدا که  با او از قوت ، لیکن  هستیم  ضعیف نیز در وی
  شناسید که ا نمیآیا خود ر.  کنید خود را باز یافت.   هستید یا نه  در ایمان  کنید که خود را امتحان5

 ما مردود   که ید دانست خواه  که اما امیدوارم6 اگر مردود نیستید؟   در شما است  مسیح عیسی
 ،  هستیم  ما مقبول  تا ظاهر شود که  نکنید، نه  بدی  شما هیچ  که کنم  می و از خدا مسألت7 . نیستیم
   خالف  به توانیم  نمی  هیچ زیرا که8 . باشیمید، هرچند ما گویا مردود  باش  کرده  تا شما نیکویی بلکه

  و نیز برای.  و شما توانایید  ما ناتوانیم  که  وقتی و شادمانیم9 .  راستی  برای  بلکه  نماییم ل عم راستی
 حاضر   که  تا هنگامی نویسم  می  را در غیاب  این از اینجهت10 . شوید  شما کامل  که کنیم عا می د این
  .  است  داده  من  به  خرابی  برای  بنا نه  خداوند بجهت  که  قدرتی  آن  بحسب  نکنم ی، سخت شوم

   بوده  و با سالمتی  رای  پذیرید؛ یک  شوید؛ تسلی  شاد باشید؛ کامل  برادران  ای خالصه11  
 . نمایید  تحیت  مقدسانه  بوسه هیکدیگر را ب12.  با شما خواهد بود  و سالمتی  محبت باشید و خدای

  .رسانند  می  شما سالم  به قدسان م جمیع13
  . آمین.  شما باد  با جمیع القدس  روح  خدا و شرکت  خداوند و محبت  عیسی فیض14  
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 Galatians-  غالطیان به   رسول  پولس رساله
   میالدی نوشته شده است53پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   و خدای  مسیح  عیسی  به  بلکه انسان ه  بوسیل  و نه  انسان ز جانب ا  نه ، رسول پولس1    

  باشند،  می  با من  که درانی برا و همه2  برخیزانید،  او را از مردگان کهپدر 
 خود را  که4  با شما باد؛ سیح م  پدر و خداوند ما عیسی  خدای  از جانب  و سالمتی فیض3  
  بخشد،  خدا و پدر ما خالصی راده ا  حاضر شریر بحسب  عالم ز این ما داد تا ما را ا  گناهان برای

  . آمین.  باد باد جالل او را تا ابداآل که5
،   است  خوانده  مسیح  فیض  شما را به  که  کس  از آن  زودی  بدین  که کنم  می تعجب6  
 شما را   هستند که  بعضی لکن.  دیگر نیست)  انجیل ( که7  دیگر،  انجیلی سوی ردید بهگ برمی

 از  ای  یا فرشته  ما هم  هرگاه بلکه8.  نمایند  را تبدیل  مسیح خواهند انجیل سازند و می  می مضطرب
،   گفتیم  پیش چنانکه9.  شما رساند، اناتیما باد  به م دادی  بشارت  آن  ما به  غیر از آنکه ، انجیلی آسمان

   مردم آیا الحال10.  پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد  غیر از آنکه ی انجیل اگر کسی:  گویم  باز می  هم ناآل
 را   مردم  رضامندی ؟ اگر تابحال طلبم  را می  مردم  یا خدا را؟ یا رضامندی آورم  خود می را در رأی

  . بودم  نمی  مسیح ، غالم خواستم می
   طریق  به  که دم دا  بشارت  بدان  من  که  از انجیلی کنم  می  شما را اعالم  برادران اما ای11  
زیرا 13 .  مسیح  عیسی  کشف ، مگر به ختم و نیامو  نیافتم  را از انسان  آن  من زیرا که12 .  نیست انسان

 را   و آن نمودم  جفا می نهایت  خدا بی  بر کلیسای اید که  یهود شنیده  مرا در دین  سابق سرگذشت
اجداد  و در تقالید  جستم  می  خود سبقت  قوم  یهود از اکثر همساالن و در دین14 ، ساختم  می ویران

 خود مرا  ض فی  برگزید و به  مادرم  مرا از شکم  خدا که اما چون15 . بودم  غیور می خود بغایت
،   دهم ها بدو بشارت  امت  آشکار سازد تا در میان  پسر خود را در من که16  داد خواند، رضا بدین

   رسول  از من  قبل  که  نزد آنانی  هم  اورشلیم و به17 ،  نکردم  مشورت  و خون  با جسم در آنوقت
  .  کردم  مراجعت  دمشق  و باز به  شدم  عرب  به ، بلکه بودند نرفتم
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 بسر   روز با وی  و پانزده  رفتم  اورشلیم  به  پطرس  مالقات ، برای  سال  بعد از سه پس18  
 شما   به  آنچه اما درباره20 .  برادر خداوند را ندیدم  یعقوب جز ایر رسوالناما از س19.  بردم
و 22 .  آمدم  و قیلیقیه  سوریه نواحی   به آن بعد از21 . گویم  نمی  در حضور خدا دروغ ک، این نویسم می
   بودند که  شنیده جز اینکه23 ،  بودم ورتا غیر معروف بودند ص  در مسیح  که  یهودیه  کلیساهای به
   ویران  از این  قبل  که  ایمانی  همان دهد به  می  بشارت نمود، الحال  پیشتر بر ما جفا می آنکه«

  . تمجید نمودند و خدا را در من24» . ساخت می
  

 خود   را همراه  و تیطس  رفتم  اورشلیم  با برنابا باز به  سال  بعد از چهارده پس2    

   عرضه  ایشان ، به کنم  می  موعظه ها بدان  امت  در میان  را که  و انجیلی رفتم   الهام  به ولی2.  بردم
   من  همراه  نیز که  تیطس لیکن3 .  باشم  یا دویده  بدوم ادا عبث، مب  معتبرین  به ، اما در خلوت داشتم

 را خفیه   ایشان ه بود ک  کذبه  برادران سبب  به و این4 . شود ون مخت  بود، مجبور نشد که و یونانی
   و تا ما را به کنند ، جاسوسی  داریم  عیسی  در مسیح  ما را که درآوردند و خفیه درآمدند تا آزادی

   انجیل  تا راستی  نشدیم  امر تابع  در این  اطاعت  به  هم  ساعت  را یک  ایشان که5 . درآورند بندگی
  . ماند در شما ثابت

، خدا بر   نیست  بودند مرا تفاوتی  هرچه-باشند   می  چیزی ند که معتبرا  که اما از آنانی6  
   خالف  به بلکه7 . نرسانیدند  نفع  هیچ  من د، به معتبران  که  زیرا آنانی-کند   نمی  نگاه  انسان صورت

  ـ  پطرس  به  مختونان  بشارت که شد، چنان  سپرده  من  به  نامختونان  بشارت  دیدند که ، چون آن
  پس9  کرد ـ ها عمل  امت  برای  هم من کرد، در   عمل  در پطرس  مختونان  رسالت  برای زیرا او که8

 بود دیدند،   عطا شده  من  به  را که  فیضی  بودند، آن  ارکان  معتبر به  و کیفا و یوحنا که  یعقوب چون
 ؛  مختونان سوی  به  ایشان نانکه، چ ها برویم  امت سوی  و برنابا دادند تا ما به  من  به  رفاقت دست

  .  کار بودم  این  کردن  و خود نیز غیور به  فقرا را یاد بداریم جز آنکه10
   مالمت  مستوجب  زیرا که  نمودم  آمد، او را روبرو مخالفت  انطاکیه  به  پطرس اما چون11  

 آمدند، از   چون خورد؛ ولی ذا میها غ ، با امت  یعقوب  از جانب  از آمدن بعضی  قبل چونکه12بود، 
 با   هم و سایر یهودیان13 .  را جدا ساخت  ایستاد و خویشتن، باز  بودند ترسیده  ختنه  اهل  که آنانی
  . گرفتار شد  ایشان  برنابا نیز در نفاق  که  کردند، بحدی  نفاق وی
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   پطرس  همه  روی کنند، پیش  رفتار نمی  استقامت  به  راستی انجیل  به  که  دیدم  چون ولی14  
   است ، چون کنی  می  یهود زیست  طریق  به ها و نه  امت  طریق ، به  یهود هستی اگر تو که«:  را گفتم

   و نه یم طبعا یهود هست ما که15 » یهود رفتار کنند؟  طریق  به  که سازی ها را مجبور می  امت که
  شود، بلکه  نمی  شمرده  عادل  شریعت  از اعمال کس  هیچ  که تیم یاف اما چونکه16 ها،  از امت گناهکاران

   از اعمال  و نه  مسیح  به  تا از ایمان  آوردیم  ایمان  عیسی  مسیح  به ، ما هم  مسیح  عیسی  به  ایمان به
  . نخواهد شد  شمرده  عادل  بشری  هیچ  شریعت  از اعمال ، زیرا که  شویم  شمرده  عادل شریعت
   خادم ، آیا مسیح  شویم  گناهکار یافت ، خود هم طلبیم  را می  در مسیح  عدالت اما اگر چون17  

  خود  که کنم  می  ثابت ، هرآینه  ساختم  خراب  را که  آنچه زیرا اگر باز بنا کنم18 !؟ حاشا  است گناه
   خدا زیست  به تا نسبت مردم   شریعت  به  نسبت  شریعت ه بواسط  من زانرو که19 .  هستم متعدی

   در من  مسیح ، بلکه  بعد از این  من  نه  لیکن کنم  می  زندگی  ولی ام  شده  مصلوب با مسیح20 . کنم
  ت مرا محب  که کنم  ایمان بر پسر خدا می ، به کنم  می  در جسم  الحال  که و زندگانی. کند  می زندگی

بود،   می  شریعت  به ، زیرا اگر عدالت سازم  نمی ا را باطل خد فیض21 . داد  من نمود و خود را برای
  . مرد  عبث  مسیح هرآینه

  

 نکنید   را اطاعت  کرد تا راستی  شمـا را افسون  که ، کیسـت فهـم  غالطیان بی ای3    

 از شما  خواهم  را می  این فقط2  گردید؟  مبین  شده  مصلوب ح مسی  شما عیسی  چشمان  پیش که
   روح  به  هستید که فهم آیا اینقدر بی3 ؟ اید یا از خبر ایمان  یافته عت شری  را از اعمال  روح  که بفهمم
  الحقیقه  کشیدید اگر فی  را عبث آیا اینقدر زحمات4 شوید؟  می  کامل  جسم  به ن اآل،  کرده شروع
آورد، آیا از   ظهور می  شما به  در میان کند و قوات  شما عطا می  را به  روح  آنکه پس5  باشد؟ عبث
  کند؟  می  یا از خبر ایمان  شریعت اعمال

   اهل  آگاهید که پس7 . شد  محسوب  او عدالت رد و برای آو  خدا ایمان  به  ابراهیم چنانکه6  
 خواهد   عادل ها را از ایمان  خدا امت  دید که  پیش  چون و کتاب8 .تند هس  ابراهیم  فرزندان ایمان
   ایمان  اهل بنابراین9» .  خواهند یافت ها از تو برکت  امت جمیع «  داد که  بشارت  ابراهیم رد، بهشم

  .یابند  می دار برکت با ابراهیم ایمان
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:   است باشند زیرا مکتوب  می  هستند، زیر لعنت  شریعت  از اعمال  که  آنانی زیرا جمیع10  
اما 11» .جا آرد  تا آنها را به  شریعت  کتاب های  نوشته ام نماند در تم  ثابت  هر که  است ملعون«

  ن ایما  به عادل « شود، زیرا که  نمی  شمرده  عادل  در حضور خدا از شریعت کس  هیچ  که  است واضح
کند، در آنها   می  آنها عمل  به آنکه «  بلکه  نیست  از ایمان اما شریعت12 ». خواهد نمود زیست
   شد، چنانکه  ما لعنت  در راه  فدا کرد چونکه  شریعت ، ما را از لعنت مسیح13 ».ود خواهد نم زیست
 بر   عیسی  در مسیح  ابراهیم تا برکت14 ». شود  بر دار آویخته  هرکه است  ملعون «  است مکتوب
  .  کنیم  حاصل  ایمان وسیله  را به  روح ها آید و تا وعده امت

 نیز استوار   از انسان  را که ، زیرا عهدی گویم  می  سخن  انسان  طریق ، به  برادران ای15  
 شد و   او گفته  نسل  و به  ابراهیم ها به اما وعده16 .افزاید سازد و نمی  نمی  باطل سک شود، هیچ می
   مسیح که»  تو  نسل به« و   یکی  درباره  باشد، بلکه  بسیاری  گویا درباره که»  نسلها به«گوید  نمی
 چهارصد و   که  بود، شریعتی  شده  بسته  مسیح  از خدا به  را که  عهدی  است و مقصود این17.  است
 از  زیرا اگر میراث18 . شود  نیست  وعده  که ازد بطوریس  نمی  شد، باطل  نازل  بعد از آن  سال سی

  . داد وعده از   ابراهیم  را به  خدا آن لیکن.   نبودی ، دیگر از وعده  بودی شریعت
   که  نسلی  آن  آمدن  شد تا هنگام  افزوده  تقصیرها بر آن ؟ برای  چیست  شریعت پس19  
  یک از  اما متوسط20.  گردید  مرتب  متوسطی  دست  به  فرشتگان  شد و بوسیله  بدو داده وعده
زیرا اگر ! ؟ حاشا  خداست های  وعده  خالف  به  آیا شریعت پس21.   است ، اما خدا یک نیست

  بلکه22. شد  می  حاصل  از شریعت  عدالت  بخشد، هرآینه  تواند حیات شد که  می  داده شریعتی
 را عطا  ، ایمانداران  است  مسیح  عیسی  از ایمان به  که ای  تا وعده  بست  چیز را زیر گناه  همه کتاب
  بایست  می  که  ایمانی  آن  و برای ودیم ب  داشته  نگاه ، زیر شریعت  ایمان  از آمدن اما قبل23. شود

   عادل  برساند تا از ایمان  مسیح  ما شد تا به  الالی  شریعت پس24 .  بودیم  شده  شود، بسته مکشوف
  .  الال نیستیم  آمد، دیگر زیر دست  ایمان  چون لیکن25 .  شویم شمرده
   شما که زیرا همه27 .باشید  خدا می ن، پسرا  عیسی یح در مس  ایمان  شما بوسیله زیرا همگی26  

   و نه  یهود باشد یا یونانی  که  نیست  ممکن هیچ28.  را در بر گرفتید  تعمید یافتید، مسیح در مسیح
اما اگر شما 29 .باشید  می  یک  عیسی ما در مسیح ش  همه ، زیرا که  زن  مرد و نه  آزاد و نه  و نه غالم

  . هستید ، وارث  وعده  و برحسب  ابراهیم  نسل آینهباشید، هر  می از آن مسیح
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 ندارد، هرچند   فرق  هیچ ، از غالم است  صغیر وارث  که ی مادام گویم  می ولی4    

.  باشد  کرده  تعیین  پدرش  که باشد تا روزی  و وکال می  ناظران  زیردست بلکه2 . باشد  همه لکما
   کمال  به  زمان  چون لیکن4.  بودیم  می  غالم  دنیوی  اصول، زیر بودیم  صغیر می  ما نیز چون همچنین3

 زیر   را که تا آنانی5  متولد،  شد و زیر شریعت  زاییده  از زن رسید، خدا پسر خود را فرستاد که
 پسر   پسر هستید، خدا روح اما چونکه6 .  را بیابیم  پسرخواندگی ا آنکه کند ت  باشند فدیه شریعت
   بلکه  نیستی لهذا دیگر غالم7 ». پدر ای « یعنی» یا ابا«کند  ی ندا م  شما فرستاد که ر دلهایخود را د

  .  مسیح  خدا نیز بوسیله ، وارث  پسر هستی پسر، و چون
   نبودند، بندگی دایان طبیعتا خ  را که شناختید، آنانی  خدا را نمی  چون  زمان  در آن لیکن8  

گردید   باز برمی شناسد، چگونه  خدا شما را می شناسید بلکه  خدا را می ه ک اما الحال9 .کردید می
روزها و 10 کنید؟  خواهید از سر نو آنها را بندگی  دیگر می  و فقیر که  ضعیف  اصول  آن سوی به

   زحمت  شما عبث ی مبادا برا  که  دارم  شما ترس درباره11. دارید  می ها و سالها را نگاه ماهها و فصل
  .  باشم کشیده
  به.  ام  شما شده  مثل  هم  من  بشوید، چنانکه  من  مثل  که ، از شما استدعا دارم  برادران ای12  

  و آن14 .  دادم  شما بشارت  به ، اول نی بد  ضعف سبب  به اما آگاهید که13 . نکردید لم ظ  هیچ من
دا و  خ  فرشته  مرا چون  نداشتید، بلکه  بود، خوار نشمردید و مکروه  من  در جسم امتحان مرا که

 اگر   که  شما شاهدم بادی شما؟ زیرا به  مبارک  آن  کجا است پس15 . پذیرفتید  عیسی  مسیح مثل
،  گویم ی م  شما راست  به  چون پس16. دادید  می  من ، به  آورده رون خود را بی ، چشمان  بودی ممکن

خواهند در را بر   می  خیر، بلکه  به  نه طلبند، لیکن  می  غیرت بهشما را 17 ؟ ام  شما شده آیا دشمن
 نیکو   در امر نیکو در هر زمان  غیرت لیکن18 . بطلبید  را بغیرت تا شما ایشان شما ببندند  روی
ا  ت  دارم  شما باز درد زه  برای  که  فرزندان من ای19.   نزد شما حاضر باشم  من  تنها چون ، نه است

 تا  بودم  نزد شما حاضر می ن اآل  که کردم  می  خواهش باری20 . شود  در شما بسته  مسیح صورت
  . ام  شما متحیر شده  درباره ، زیرا که  کنم  خود را تبدیل سخن

زیرا 22شنوید؟   را نمی گویید آیا شریعت باشید، مرا ب خواهید زیر شریعت  می شما که21  
   پسر کنیز، بحسب لیکن23 . از آزاد  از کنیز و دیگری  یکیپسر بود، را دو   ابراهیم  است مکتوب
،   دو زن  این  شد زیرا که  گفته  امور بطور مثل و این24 .  وعده  و پسر آزاد، برحسب یافت تولد  جسم
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   هاجر کوه زیرا که25 .  هاجر است زاید و آن  می بندگی   سینا برای  از کوه باشند، یکی دو عهد می
   در بندگی با فرزندانش  ، زیرا که  موجود است  که  با اورشلیمی  است ، و مطابق  در عرب ینا استس
 نازاد  ای«:   است زیرا مکتوب27 .باشد  ما می جمیع مادر   که  باال آزاد است  اورشلیم لیکن26 .باشد می
   زن  فرزندان ، زیرا که ای  ندیده زه درد   تو که  و فریاد برآور ای صدا کن!  ، شاد باش ای  نزاییده که
 . باشیم  می  وعده  فرزندان ق اسحا ، چون  برادران  ما ای لیکن28 ». از اوالد شوهردار بیشتراند کس بی
کرد،   بود جفا می  روح  برحسب  که ، بر وی  تولد یافت  جسم  برحسب  آنکه  آنوقت  چنانکه بلکه29

 زیرا پسر کنیز   کن کنیز و پسر او را بیرون«گوید؟   می  چه  کتاب نلیک30 .  نیز هست ن اآل همچنین
  .  از زن آزادیم  بلکه  کنیز نیستیم ، فرزندان  برادران  ای خالصه31» .  نخواهد یافت با پسر آزاد میراث

  

  از در یوغ آزاد کرد، استوار باشید و ب  آن  ما را به  مسیح  که  آزادی  آن  به پس5    

 شما   برای  شوید، مسیح  اگر مختون  که گویم  شما می  به  پولس  من اینک2 .گرفتار مشوید  بندگی
   تمامی  که  است  مدیون  که دهم  می  شود شهادت  مختون  که  هرکس  باز به بلی3 . ندارد  نفع هیچ

   ساقط ز فیض و ا باطل  شوید، از مسیح  می  عادل  از شریعت  شما که همه4 . را بجا آورد شریعت
   نه  عیسی و در مسیح6 .  هستیم  امید عدالت  مترقب مان از ای  روح  ما بواسطه زیرا که5 .اید گشته
  .کند  می  عمل  محبت  به  که  ایمانی  بلکه  نامختونی  دارد و نه  فایده ختنه

  این8؟   است  ساخته  منحرف  راستی عت شما را از اطا  که  کیست پس! دویدید  می خوب7  
  من10. سازد  خمیر را مخمر می  تمام  اندک خمیرمایه9.   نیست  است  شما را خوانده  از او که ترغیب

   شما را مضطرب  آنکه ، لیکن  دیگر نخواهید داشت  رأی  هیچ  که در خداوند بر شما اعتماد دارم
   موعظه  ختنه  به  حال  تا به اگر من   برادران اما ای11 .  خود را خواهد یافت باشد، قصاص  سازد هرکه

   آنانی کاش12. شد  می  برداشته  صلیب  لغزش  صورت  در این ؟ زیرا که دیدم ، چرا جفا می کردم می
  .ساختند  می  را منقطع سازند خویشتن  می  شما را مضطرب که

   جسم  خود را فرصت ادیاید؛ اما زنهار آز  شده  خوانده  آزادی  به  برادران  شما ای زیرا که13  
   کامل  کلمه  در یک  شریعت  تمامی زیرا که14.  کنید ، یکدیگر را خدمت  محبت  به مگردانید، بلکه

اما اگر همدیگر را بگزید و 15 . نما  محبت  خویشتن  خود را چون  همسایه  در اینکه شود یعنی می
  . شوید  مبادا از یکدیگر هالک بخورید، باحذر باشید که
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زیرا 17 .جا نخواهید آورد  را به  جسم ات  شهو  رفتار کنید، پس  روح  به گویم اما می16  
   دو با یکدیگر منازعه ؛ و این  جسم  خالف  به  روح  و خواهش  است  روح  خالف  به  جسم خواهش

  شریعت شدید، زیر   هدایت اما اگر از روح18 .کنید خواهید نمی  می  آنچه  که کنند بطوری می
  .نیستید
   و جادوگری پرستی و بت20 و فجور،   و ناپاکی  زنا و فسق ، یعنی  آشکار است  جسم و اعمال19  

   و لهو و لعب  و مستی و حسد و قتل21  و بدعتها،  و شقاق  و تعصب  خشم و  و کینه  و نزاع و دشمنی
   کارها وارث  چنین  کنندگان ، که  دادم  از این  قبل  چنانکه دهم  شما را خبر می  اینها که و امثال
  .شوند  خدا نمی ملکوت
 و   و تواضع ان و ایم  و نیکویی  و مهربانی  و حلم  و سالمتی  و خوشی ، محبت  روح  ثمره لیکن22  

باشند،   می  از آن مسیح  که و آنانی24 .  کارها نیست  چنین  مانع شریعت   هیچ که23 ،  است پرهیزکاری
تار  هم رف  روح ، به  کنیم  زیست  روح اگر به25 .اند  ساخته  مصلوب سها و شهواتشا با هو ر جسم
  .  و بر یکدیگر حسد بریم  آوریم  خشم  تا یکدیگر را به  مشویم زن الف26 . بکنیم

  

   هستید چنین  روحانی  گرفتار شود، شما که  خطایی  به ، اگر کسی  برادران اما ای6    

.   افتی  مبادا تو نیز در تجربه  که  کن و خود را مالحظه.  کنید  اصالح  تواضع  روح  را به شخص
  زیرا اگر کسی3. جا آرید  را به  مسیح  شریعت ع نو  شوید و بدین  یکدیگر را متحمل  سنگین بارهای2

 خود را   عمل اما هرکس4 .فریبد  نباشد، خود را می  چیزی  آنکه  برد و حال  گمان خود را شخصی
 بار   حامل ا هرکسزیر5 ،  در دیگری  نه  خواهد داشت  تنهایی  فخر در خود به  بکند، آنگاه امتحان

   خوب  چیزهای همه خود را در   باشد، معلم  یافته  تعلیم  در کالم اما هرکه6 .خود خواهد شد
 بکارد،   آدمی  آنچه را کهزی.  کرد توان  مدهید، خدا را استهزاء نمی خود را فریب7 . بسازد مشارک
   فساد را درو کند و هرکه  خود کارد، از جسم  جسم  برای زیرا هر که8 . را درو خواهد کرد همان
 در   زیرا که  نشویم  خسته  از نیکوکاری لیکن9.  خواهد دروید  جاودانی  حیات  کارد از روح  روح برای
   مردم ، با جمیع  داریم  فرصت  که  بقدری خالصه10 .  نشویم  کرد اگر ملول  درو خواهیم  آن موسم

  .  ایمان  بیت  با اهل الخصوص ، علی  بنماییم احسـان
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  صورتی خواهند  می  که آنانی12 .  شما نوشتم  خود به  بدست  جلی  حروف  کنید چه مالحظه11  
   برای  اینکه شوید، محض   مختون سازند که  شما را مجبور می  سازند، ایشان  نمایان نیکو در جسم

دارند   نمی  را نگاه شوند، خود شریعت  می  مختون  نیز که زیرا ایشان13 . جفا نبینند  مسیح صلیب
 جز   فخر کنم  که  حاشا از من لیکن14.  شما فخر کنند  شوید تا در جسم خواهند شما مختون  می بلکه

زیرا 15 . دنیا  برای  شد و من  مصلوب  من نیا برای او د  بوسیله  که  مسیح  خداوند ما عیسی از صلیب
   قانون  بدین  که و آنانی16 .  تازه  خلقت  بلکه  نامختونی  و نه  است  چیزی  ختنه  نه  عیسی  در مسیح که

   مرا زحمت کس  هیچ بعد از این17 . خدا  باد و بر اسرائیل ر ایشان ب  و رحمت کنند، سالمتی رفتار می
   مسیح  خداوند ما عیسی فیض18 .  را دارم  خداوند عیسی  داغهای خود  در بدن  من یرا کهنرساند ز
  . آمین.   برادران  شما باد ای با روح
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 Ephesians- افسسیان به   رسول  پولس رساله
   میالدی نوشته شده است60پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

باشند و   در افسس می  که  مقدسینی ، به  مسیح  عیسی  خدا رسول  اراده  به پولس1    

  .  عیسی  در مسیح ایمانداران
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2  
   هر برکت  به  ساخت  ما را مبارک  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3  
 در او برگزید تا در حضور   از بنیاد عالم  ما را پیش چنانکه4.   در مسیح  آسمانی ی در جایها روحانی

   شویم  نمود تا او را پسر خوانده  تعیین  ما را از قبل که5 .  باشیم عیب  و بی  مقدس ر محبتاو د
   را به ما  خود که  فیض  جالل  ستایش برای6 خود،   اراده  خشنودی  برحسب  مسیح  عیسی بوساطت

   را به  گناهان  آمرزش  یعنی  او فدیه  خون سبب  به  در وی که7 .  حبیب  گردانید در آن  مستفیض آن
.   و فطانت  عطا فرمود در هر حکمت  فراوانی  ما به  را به  آن که8 . ایم  او یافته  فیض  دولت دازهان
  بود،  نموده  در خود عزم خود که  ی خشنود  ما شناسانید، برحسب  خود را به  سر اراده چونکه9

در ،   است  بر زمین  آنچه  و خواه  در آسمان  آنچه  چیز را خواه  زمانها تا همه  کمال  انتظام برای10
   گشتیم  معین  پیش ، چنانکه ایم  او شده  میراث  ما نیز در وی که11 . در او  کند، یعنی  جمع مسیح

   امیدوار به  اول تا از ما که12 .کند  خود می  اراده  رأی  موافق را چیزها  همه  قصد او که برحسب
   نجات  بشارت ، یعنی  راستی  کالم  شما نیز چون و در وی13 . شود  او ستوده ، جالل بودیم می  مسیح

   میراث  بیعانه که14.  شدید  مختوم  قدوس وعده  آوردید، از روح  ایمان  چون خود را شنیدید، در وی
  . شود  او ستوده  ملْک خاص او تا جالل  آن  فدای  برای ما است
   شما را با همه  خداوند ومحبت  شما را در عیسی  خبر ایمان  نیز چون ، من بنابراین15  
  خود، دعاهای شما در   شما و از یاد آوردن  برای  از شکر نمودن ایستم باز نمی16 ،  شنیدم مقدسین

  معرفت را در   و کشف  حکمت ، روح  است  پدر ذوالجالل  که  مسیح ما عیسی خداوند  تا خدای17
 و   او چیست  امید دعوت ، بدانید که  گشته  شما روشن  دل تا چشمان18 . شما عطا فرماید خود به
 او   قوت نهایت  بی  عظمت  مقدار است و چه19 ،  او در مقدسین  میراث  جالل لت دو  است کدام
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 او را از   کرد چون  عمل  در مسیح که20 ، او  قوت  توانایی  عمل  برحسب  ما مؤمنین  به نسبت
 و  باالتر از هر ریاست21 نشانید،   آسمانی  خود در جایهای  راست  دست  برخیزانید و به مردگان
   آینده عالم در   بلکه  فقط  عالم  در این شود، نه  می  خوانده  که  و هر نامی  و سلطنت  و قوت قدرت

  .نیز
   اوست  بدن که23  کلیسا داد، چیز به او را سر همه او نهاد و   چیز را زیر پایهای و همه22  
  .سازد  پر می  را در همه  همه  پری او که یعنی

  

،   در آنها قبل که2  گردانید،  بودید، زنده  مرده ان در خطایا و گناه و شما را که2    

در    الحال  که  روحی  آن  هوا یعنی  قدرت  رئیس ، بر وفق  جهان  این دوره  کردید برحسب رفتار می
 از   خود قبل  جسمانی  ما نیز در شهوات ، همه  ایشان  در میان که3 .کند  می  عمل  معصیت فرزندان

   و طبعا فرزندان آوردیم  می  عمل  و افکار خود را به  جسمانی  و هوسهای کردیم  می  زندگی این
ت محبت عظیم ، از حیثی ، دولتمند است  در رحمانیت  خدا که لیکن4 .  دیگران ، چنانکه  بودیم غضب

   محض  که گردانید، زیرا  زنده  با مسیح  بودیم  در خطایا مرده ما را نیز که5  با ما نمود، خود که
تا در 7 . نشانید  عیسی  در مسیح  آسمانی و با او برخیزانید و در جایهای6 .اید  یافته  نجات فیض
 . دارد ظاهر سازد  عیسی  در مسیح بر ما  که  لطفی  خود را به  فیض نهایت  بی  دولت  آینده های عالم

و 9،   خداست  بخشش  بلکه  از شما نیست  و این  ایمان اید، بوسیله  یافته  نجات  فیض  محض زیرا که8
   برای  عیسی  در مسیح  شده ، آفریده  او هستیم  صنعت هزیرا ک10 . فخر نکند کس  تا هیچ  از اعمال نه

  .  نماییم  مهیا نمود تا در آنها سلوک  خدا قبل  نیکو که کارهای
   اهل  به  که  آنانی  که  در جسم های  امت ای (  سلف  شما در زمان  یاد آورید که لهذا به11  
  نامختون، شما را   است  دست  به  شده  ساخته و  در جسم  ایشان شوند، اما ختنه  می  نامیده ختنه
   و از عهدهای ، اجنبی  جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل  از مسیح  زمان  شما در آن که12 ،)خوانند می

   وقت  در آن  شما که  عیسی  در مسیح  الحال لیکن13 .خدا در دنیا بودید امید و بی بی و   بیگانه وعده
 گردانید   هر دو را یک  که  ما است  او سالمتی زیرا که14 .اید  شده  نزدیک  مسیح  خون  بهدور بودید،

 در   را که  احکام  شریعت  یعنی و عداوت15 ،  ساخت  بود منهدم  در میان  که را و دیوار جدایی
خود  جدید در   انسان ک، از هر دو ی  کرده  مصالحه  تا که  خود نابود ساخت  جسم  بود، به فرایض

 مفصل دو/  افسسیان کتاب
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   بر آن  خود که  صلیب  دهد، بوساطت  جسد با خدا مصالحه و تا هر دو را در یک16 .بیافریند
   آنانی  را به  دور بودید و مصالحه  شما که  را رسانید به  مصالحه  بشارت و آمده17 ،  را کشت عداوت

  .  داریم  دخول  روح  او هردو نزد پدر در یک  بوسیله زیرا که18 .ند بود  نزدیک که
   خانه  هستید و از اهل  مقدسین  هموطن  نیستید بلکه  و اجنبی  بعد غریب  به ، از این پس19  

   در وی که21.   است  زاویه  سنگ  مسیح  عیسی خود اید که  و انبیا بنا شده و بر بنیاد رسوالن20. خدا
 شما نیز با  و در وی22 .کند مو می در خداوند ن  مقدس کل هی ، به  شده  مرتب  با هم  عمارت تمامی
  . خدا شوید  مسکن شوید تا در روح  می  بنا کرده هم
  

  .ها  امت  شما ای  برای  عیسی  و اسیر مسیح  هستم  پولس  که ، من  سبب از این3    

 سر از   این که3 ،  است  عطا شده  من  شما به جهت ب  خدا را که  باشید تدبیر فیض اگر شنیده2  
 مرا در   ادراکتوانید  می  آن و از مطالعه4 ،  نوشتم  مختصرا پیش شد، چنانکه   اعالم  بر من کشف  راه

 بر   الحال  که  بود، بطوری  آشکار نشده آدم  بنی  به  گذشته  در قرنهای  آن که5 . بفهمید سر مسیح
 و در   و در بدن ر میراثها د  امت که6،   است  گشته  مکشوف  روح او به   و انبیای  مقدس رسوالن

   فیض  عطای  بحسب  شدم  آن  خادم که7.  هستند  شریک  انجیل  بوساطت  او در مسیح  وعده بهره
   همه  کمتر از کمترین  که  من  به یعنی8.   است  شده  داده  من  او به  قوت  عمل  برحسب خدا که
 را  و همه9 ،  دهم  بشارت مسیح  قیاس  بی  دولت ها به  امت  در میان  عطا شد که  فیض ، این مقدسینم
ز را چی  همه  که ها مستور بود، در خدایی  عالم  از بنای  که  سری  آن  انتظام  چیست  که  سازم روشن
،   آسمانی  ریاستها و قدرتها در جایهای  بر ارباب  الحال تا آنکه10 . آفرید  مسیح  عیسی بوسیله

   در خداوند ما مسیح  که  تقدیر ازلی برحسب11 شود،   کلیسا معلوم له خدا بوسی حکمت گوناگون
  لهذا استدعا دارم13 .  وی  ایمان سبب  به تماد داریم و دخول بااع  جسارت  در وی که12  نمود، عیسی

  .  آنها فخر شما است  خاطر مشوید که  شما خسته  جهت  به  من  از زحمات که
   و بر زمین سمان در آ ای  از او هر خانواده که15  پدر،  نزد آن زنم ی، زانو م سبب  از این14  
 در انسانیت باطنی خود از   شما عطا کند که  خود به  جالل  دولت  بحسب که16 شود؛  می' مسمی
و در 18  شود؛  شما ساکن  در دلهای ایمان   وساطت  به تا مسیح17 زورآور شوید،   قوت  او به روح

 و   عرض  کنید که  ادراک  مقدسین  با تمامی  یابید که ، استطاعت  و بنیاد نهاده  کرده  ریشه محبت
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 تا پر   است  از معرفت  فوق  که  مسیح  محبت  شوید به و عارف19 ؛  چیست  و بلندی  و عمق طول
  . خدا  پری شوید تا تمامی

،   یا فکر کنیم  بخواهیم  هرآنچه زیادتر از نهایت  بکند بی  که  قادر است  او را که الحال20  
 قرنها تا   تا جمیع  عیسی مر او را در کلیسا و در مسیح21 کند،  می  در ما عمل  که  قوتی ن آ بحسب
  . آمین.  باد باد جاللابداآل

  

   آن  شایستگی  به  که ، از شما استدعا دارم باشم  در خداوند اسیر می  که لهذا من4    

 یکدیگر   متحمل، و  و حلم  و تواضع  فروتنی با کمال2 اید، رفتار کنید،  شده خوانده  ن آ  به  که دعوتی
   جسد هست یک4.  دارید  نگاه تی سالم  را در رشته  روح  یگانگی  کنید که و سعی3 باشید؛  در محبت

  ، یک ان ایم  خداوند، یک یک5 .  خویش  امید دعوت اید در یک ده ش  نیز دعوت ، چنانکه  روح و یک
 از ما   هریکی لیکن7 .  شما است  و در همه  همه  میان و در  همه  فوق  که  خدا و پدر همه یک6 تعمید؛

  علیین'  اعلی  او به چون«: گوید  می بنابراین8 .  مسیح  بخشش  اندازه  شد بحسب  بخشیده را فیض
؟ جز   صعود نمود چیست اما این9 ».داد   مردم بخششها به  برد و  اسیری  را به صعود نمود، اسیری

 صعود نیز کرد باالتر از   که  است  نمود، همان  نزول آنکه10 .  زمین  اسفل  کرد به  هم نزول   اول اینکه
   مبشرین  انبیا و بعضی  و بعضی  رسوالن و او بخشید بعضی11 .کند چیزها را پر   تا همه  افالک جمیع

 ،  جسد مسیح  بنای ، برای ر خدمت کا ، برای  مقدسین  تکمیل برای12ا،  ر  و معلمان  شبانان و بعضی
   مسیح  پری  قامت  اندازه ، به  انسان کامل  و معرفت تام پسر خدا و به  ایمان  یگانگی  به تا همه13
 در  ردمان م ، از دغابازی  نباشیم  از باد هر تعلیم  شده  و رانده  متموج  اطفال تا بعد از این14 . رسیمب

   نماییم ، در هرچیز ترقی  نموده  راستی  پیروی  در محبت بلکه15 ؛  گمراهی  مکرهای  برای اندیشی حیله
 و   مدد هر مفصلی ، به  و مرتب گشته  مرکب  بدن  از او تمام که16 ؛  مسیح ، یعنی  سر است در او که
  .  در محبت  خویشتن  بنای رایدهد ب  را نمو می  بدن  هر عضوی  اندازه  به  عمل برحسب
   شما دیگر رفتار منمایید، چنانکه  که دهم  می  و در خداوند شهادت گویم  را می  این پس17  
 خدا   هستند و از حیات  خود تاریک  در عقل که18 .نمایند  بطالت ذهن خود رفتار میها در امت

  ، خود را به فکر شده  بی که19 .  است  ایشان در  ایشان دلی سخت   بجهت  که  جهالتی سبب ، به محروم
  . آورند  عمل  به  حرص  را به  ناپاکی اند تا هرقسم  کرده فجور تسلیم
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اید،   یافته اید و در او تعلیم  او را شنیده هرگاه21. اید  اینطور نیاموخته  را به  شما مسیح لیکن20  
 را   کهنه  خود، انسانیت  رفتار گذشته شما از جهت  تا آنکه22 .  است  در عیسی  راستی  که نهجی  به
و 24 . شوید  خود تازه  ذهن  روح و به23 . کنید گردد، از خود بیرون سد می فا  فریبنده  از شهوات که

  . بپوشید  است  شده  آفریده  حقیقی  و قدوسیت  خدا در عدالت  صورت  به  را که  تازه انسانیت
   ما اعضای  بگوید، زیرا که  خود راست  با همسایه ، هرکس ده کر  را ترک لهذا دروغ25  

   را مجال ابلیس27 . نکند  شما غروب  خورشید بر غیظ مورزید؛  گیرید و گناه خشم26.  یکدیگریم
 بتواند  بکشد تا ، زحمت  خود کار نیکو کرده  دستهای  به  نکند بلکه دزد دیگر دزدی28. ندهید

 و   حاجت  بحسب  آنچه  نیاید، بلکه  شما بیرون  بد از دهان  سخن هیچ29 .د ده  را چیزی نیازمندی
   او تا روز رستگاری  به  خدا را که  قدوس و روح30 . رساند  را فیض اشد تا شنوندگان بنا نیکو ب برای

 را از   و خباثت ی و فریاد و بدگوی  و خشم  و غیظ  تلخی و هرقسم31 . مسازید اید، محزون  شده مختوم
   خدا در مسیح  و همدیگر را عفو نمایید چنانکه  باشید و رحیم و با یگدیگر مهربان32 خود دور کنید،

  .  است  آمرزیده شما را هم
  

   رفتار نمایید، چنانکه محبت و در2.  خدا اقتدا کنید  عزیز به  فرزندان  چون پس5    

   عطر خوشبوی  برای  و قربانی  خدا هدیه  به ما  را برای  نمود و خویشتن  ما را محبت  هم مسیح
  .گذرانید
 را   مقدسین ود، چنانکه نش  شما هرگز مذکور هم  در میان  و طمع اما زنا و هر ناپاکی3  

زیرا 5.   شکرگزاری  بلکه  نیست شایسته  اینها  که زبانی  و چرب گویی  و بیهوده  قباحت و نه4 .شاید می
   مسیح  در ملکوت ی باشد، میراث پرست  بت  که  یا طماع  یا ناپاک  زانی  هیچ کهدانید   می  را یقین این

 بر  خدا  اینها غضب سبب  به  ندهد، زیرا که  فریب  باطل  سخنان  شما را به کس هیچ6 .و خدا ندارد
  . مباشید  شریک  با ایشان پس7 .شود  می  نازل  معصیت ابنای

 نور   فرزندان  چون پس. باشید  در خداوند، نور می  الحال ، لیکن بودید  پیشتر ظلمت زیرا که8  
  ایید که نم و تحقیق10 .  است  و راستی  و عدالت نیکویی،   نور در کمال  میوه زیرا که9 .رفتار کنید
 کنید،   آنها را مذمت  مباشید بلکه  شریک ثمر ظلمت  بی و در اعمال11 .  خداوند چیست پسندیده

   که  هرچیزی لیکن13 .  است  قبیح  ذکر آنها هم ، حتیکنند  در خفا می  ایشان  که رهاییزیرا کا12
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  گوید ای  می بنابراین14 . شود نور است  ظاهر می  هرچه گردد، زیرا که  شود، از نور ظاهر می مذمت
  . بر تو درخشد  برخیز تا مسیح ، از مردگان ، بیدار شده ای  خوابیده تو که

 .  حکیمان ن چو  بلکه  جاهالن  چون  رفتار نمایید، نه  دقت  به  چگونه اخبر باشید که ب پس15  
  بفهمید که   مباشید، بلکه فهم  بی  جهت از این17 .  روزها شریر است ابید زیرا این را دری و وقت16

و با 19 .ر شوید پ  از روح ، بلکه ور است فج  در آن  مشوید که  شراب و مست18 .  خداوند چیست اراده
 خداوند   خود به  گفتگو کنید و در دلهای  روحانی  و سرودهای  مزامیر و تسبیحات یکدیگر به

   مسیح  خداوند ما عیسی  نام  هرچیز خدا و پدر را به  بجهت و پیوسته20 . نمایید بسرایید و ترنم
  . کنید  اطاعت همدیگر را در خدا ترسی21 .شکر کنید

   است  شوهر سر زن زیرا که23 . خداوند را  کنید چنانکه  اطاعت خود را وهران، ش  زنان ای22  
   مسیح  کلیسا مطیع  همچنانکه لیکن24 .  است  بدن دهنده یسا و او نجات نیز سر کل  مسیح چنانکه
  . باشند  خود را در هر امری  نیز شوهران  زنان ، همچنین است

 نمود و   کلیسا را محبت  هم  مسیح نمایید، چنانکه   خود را محبت  زنان  شوهران ای25  
تا 27ماید،  ن ، تقدیس  طاهر ساخته  کالم  بوسیله  غسل آب  را به تا آن26 . داد  آن رای را ب خویشتن
 تا   بلکه باشد،  نداشته  آن چیز مثل  یا هیچ  و چین  لکه  نزد خود حاضر سازد که  مجید را به کلیسای
 نمایند   خود محبت  بدن  را مثل  خویش  زنان طور، باید مردان  همین به28 . باشد عیب  و بی مقدس

   هرگز جسم کس زیرا هیچ29 .نماید ی م  را محبت  نماید، خویشتن  خود را محبت  زوجه زیرا هرکه
 . خداوند نیز کلیسا را د، چنانکهکن  می  و نوازش  را تربیت  آن  بلکه  است  نداشته خود را دشمن

 مرد پدر و   که از اینجاست31 . او  و از استخوانهای ، از جسم باشیم  می  وی  بدن  اعضای زانرو که30
   سر، عظیم این32 . خواهند بود  دو یکتن  و آن وست خواهد پی  خویش ، با زوجه مادر را رها کرده

   خود را مثل  از شما نیز زن  هریکی خالصه33 . گویم  می  و کلیسا سخن  مسیح ه دربار  من ، لیکن است
  . نمود خود را باید احترام  شوهر  بنماید و زن  خود محبت نفس

  

.   است  انصاف  این  نمایید، زیرا که  خود را در خداوند اطاعت ، والدین  فرزندان ای6    
باشد و عمر   تتا تو را عافی«3 .  است  با وعده  اول  حکم  این که»  نما پدر و مادر خود را احترام«2
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 و   تأدیب  را به  ایشان  میاورید بلکه  خشم  خود را به ، فرزندان  پدران و ای4 ».  کنی دراز بر زمین
  . نمایید  خداوند تربیت نصیحت
  نه6 . کنید  اطاعت دلی  لرز، با ساده و  با ترس  مسیح  خود را چون  بشری ، آقایان  غالمان ای5  

   به دا را از دل خ  اراده  که  مسیح  غالمان  چون ، بلکه بان رضامندی انسان طال  خدمت حضور مثل به
   که دانند هرکس و می8  را،  انسان کنند نه  می ا بندگی خداوند ر  خالص  نیت و به7 آورند،  می عمل
، با  قایان آ و ای9 . آزاد  و خواه  غالم ، خواه افت را از خداوند خواهد ی  آن  نیکو کند، مکافات عمل
 خود شما را  دانید که  می  احتراز کنید، چونکه  رفتار نمایید و از تهدید کردن  نسق  همین  به ایشان
  .  ظاهر نیست  و او را نظر به  در آسمان  هست  آقایی هم

   تمام اسلحه11 . در توانایی قوت او زورآور شوید، در خداوند و  من  برادران  ای خالصه10  
 و  خون  با  گرفتن  ما را کشتی زیرا که12 . کنید  مقاومت  ابلیس با مکرهایوشید تا بتوانید خدا را بپ

 در   شرارت انی روح  و با فوجهای  ظلمت  این داران  با ریاستها و قدرتها و جهان  بلکه  نیست جسم
 کار   کنید و همه اومت تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مق لهذا اسلحه13 .  آسمانی جایهای
،  رده را دربر ک  عدالت  و جوشن  بسته  راستی  کمر خود را به پس14 .، بایستید جا آورده را به

 را   سپر ایمان  همه  این و بر روی16 . را در پا کنید سالمتیل اد انجیو نعلین استعد15 .بایستید
 و شمشیر  و خود نجات17 . کنید  را خاموش شریر  آتشین ای تیره  بتوانید تمامی  آن  به بکشید که

   دعا کنید و برای  در روح  در هر وقت  تمام و با دعا والتماس18 . بردارید  خداست  کالم  را که حرو
  . بیدار باشید  مقدسین  همه  بجهت  اصرار و التماس تمام  به همین

   اعالم  دلیری  را به  سر انجیل زبان   عطا شود تا با گشادگی  من  به  نیز تا کالم  من و برای19  
   که ، بطوری  گویم  سخن  دلیری  به  تا در آن کنم  می  در زنجیرها ایلچیگری  آن  برای که20،  نمایم
  . باید گفت می

 برادر عزیز و   که  شوید، تیخیکس  مطلع کنم  می  و از آنچه  من  از احوال اما تا شما هم21  
 نزد   به  همین  او را بجهت که22هانید، ، شما را از هرچیز خواهد آگا د است در خداون  امین خادم

 و   را سالم برادران23 . بخشد  شما را تسلی  و او دلهای باشید  ما آگاه  تا از احوال شما فرستادم
   مسیح  به  که  کسانی با همه24 . خداوند باد  مسیح  پدر و عیسی  خدای  از جانب محبت با ایمان

  . آمین.  باد  دارند، فیض فسادی  در بی  خداوند محبت عیسی
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 Philippians- فیلپیان به   رسول  پولس رساله
   میالدی نوشته شده است61پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   که  عیسی  در مسیح  مقدسین ، به همه ، غالمان عیسی مسیح  و تیموتاؤس پولس1    

  .  و شماسان اسْقفانباشند با   می در فیلپی
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2  
   خود برای  در هر دعای و پیوسته4 ، گزارم  خود را شکر می شما خدای   یادگاری در تمامی3  

.   حال ا به ت  از روز اول  انجیل  شما برای  مشارکت سبب به5 ، کنم  دعا می  خوشی  شما به میعج
   مسیح  را تا روز عیسی  کرد، آن  نیکو را در شما شروع  عمل  او که  که  اعتماد دارم  این  به چونکه6
 شما   زیرا که  فکر کنم  شما همین  همه  درباره  که  مرا سزاوار است چنانکه7 . خواهد رسانید  کمال به

 در   شریک  من شما با  همه  انجیل  و اثبات  حجت و در  من  در زنجیرهای  که دارم  خود می را در دل
 شما   همه ، مشتاق  مسیح  عیسی  چقدر در احشای  که زیرا خدا مرا شاهد است8 . هستید  نعمت این

  . هستم
تا 10.  بسیار افزونتر شود  فهم  کمال و  شما در معرفت  تا محبت کنم  دعا می  این و برای9  
   عدالت و پر شوید از میوه11  باشید، لغزش غش و بی  بی سیحو در روز م بهتر را برگزینید  چیزهای

  .  تمجید و حمد خداست  برای  مسیح  عیسی  بوسیله که
   ترقی  به رعکس، ب  گشت  واقع  بر من  آنچه  شما بدانید که خواهم ، می  برادران اما ای12  
   همه  خاص و به  فوج  در تمام د در مسیح آشکارا ش  من  زنجیرهای  که بحدی13  انجامید، انجیل
  ، بیشتر جرأت  رسانیده  هم  اعتماد به  من  در خداوند از زنجیرهای و اکثر از برادران14.  دیگران

نند، ک  می  موعظه  مسیح  به  از حسد و نزاع اما بعضی15 . بگویند ترس  خدا را بی  کالم هکنند ک می
  کنند و گمان  می  اعالم  مسیح  به  از اخالص  نه  از تعصب اما آنان16 .  از خشنودی  هم  بعضی ولی
   من دانند که  می ، چونکه  محبت  از راه  اینان ولی17 .افزایند  می  زحمت  من زنجیرهای   به برند که می

  . ام  شده  معین بجهت حمایت انجیل
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   موعظه  مسیح ، به  راستی  به خواه و   بهانه  به ، خواه  هر صورت  به ؟ جز اینکه  چه پس18  
 خواهد   من  نجات  به  که دانم زیرا می19 کرد،   خواهم  هم  شادی  بلکه  شادمانم شود و از این می

 چیز   در هیچ  که  انتظار و امید من برحسب20،   مسیح  عیسی  شما و تأیید روح  دعای انجامید بوسیله
   جالل  من  در بدن  نیز مسیح ن، اآل  همیشه ، چنانکه  دلیری ال در کم  کشید، بلکه  نخواهم خجالت

و 22.   نفع  و مردن  است  مسیح  مرا زیستن زیرا که21.   در موت  و خواه  در حیات ، خواه خواهد یافت
زیرا در 23 .  را اختیار کنم  کدام دانم نمی  ، پس  است  ثمر کار من ، همان  در جسم  اگر زیستن لیکن
  ، زیرا این شم با  و با مسیح  کنم  رحلت  که  دارم  خواهش ، چونکه  گرفتار هستم  دو سخت  این انمی

،   اعتماد را دارم  این و چون25 . تر است  شما الزم  برای  ماندن  در جسم لیکن24 . بسیار بهتر است
تا 26 شما،   ایمان  و خوشی ی ترق  نمود بجهت  خواهم  شما توقف  ماند و نزد همه  خواهم  که دانم می

  . بار دیگر نزد شما  من  آمدن  شود بوسیله  افزوده  در من  عیسی فخر شما در مسیح
   غایب  و خواه  و شما را بینم  آیم  رفتار نمایید تا خواه  مسیح  انجیل  بطور شایسته باری27  
   مجاهده  انجیل  ایمان  برای  نفس  یک  برقرارید و به  روح  یک  به  که  شما را بشنوم ، احوال باشم
، اما   است  هالکت  دلیل  ایشان  برای  همین  نیستید که  ترسان  از دشمنان  امری و در هیچ28 .کنید می

   ایمان  فقط  نه خاطر مسیح  شما عطا شد به  به زیرا که29 .  از خداست  و این  نجات ا دلیلشما ر
 دیدید و   در من  که  است  مجاهده و شما را همان.  او  برای  هم شیدن ک  زحمت  او بلکه  به آوردن

  .  است  در من شنوید که  می  هم ناآل
  

 و  ، یا شفقت در روح  ، یا شراکت  محبت ، یا تسلی  در مسیح  اگـر نصیحتی بنابراین2    

  ، یک  نموده  محبت  فکر کنید و همان  یک  گردانید تا با هم  مرا کامل  خوشی پس2 ،  هست رحمت
   با فروتنی  مکنید، بلکه  و عجب  تعصب چیز را از راه و هیچ3 . باشید  فکر داشته  بشوید و یک دل

   هرکدام  خود را نکند، بلکه  کارهای  از شما مالحظه و هریک4 . را از خود بهتر بدانید دیگران
  . را نیز  دیگران کارهای
 خدا بود،   در صورت  چون که6  نیز بود  عیسی  در مسیح کهباشد  فکر در شما   همین پس5  

 و در  پذیرفت را   غالم ، صورت  کرده  خود را خالی لیکن7  نشمرد،  را غنیمت دا برابر بودنبا خ
   موت  و تا به  ساخت  را فروتن  شد، خویشتن  یافت  انسان  در شکل و چون8  شد؛  مردمان شباهت

 مفصل دو/  فیلپیان کتاب



1662 

 را   سرافراز نمود و نامی  خدا نیز او را بغایت  جهت از این9 . گردید  مطیع یب صل  موت ه تا ب بلکه
 و بر   در آسمان  از آنچه  هر زانویی  عیسی  نام تا به10 .، بدو بخشید  نامها است از جمیع   فوق که

   برای ، خداوند است  مسیح  عیسی  اقرار کند که و هر زبانی11  شود،  خم  است  و زیر زمین زمین
  . پدر تمجید خدای

 بسیار   بلکه  فقط  در حضور من بودید، نه  می  مطیع  همیشه  چنانکه  عزیزان من  ای پس12  
 در شما   که زیرا خداست13 . آورید  و لرز بعمل  ترس  را به خود ، نجات  غایبم  که  وقتی نزیادتر اآل
   همهمه ا بدون ر و هرکاری14 .کند  ایجاد می ل را بعم  فعل هم و   اراده  خود، هم  رضامندی برحسب
رو و   کج  قومی  باشید، در میان مالمت  خدا بی  و فرزندان دل  و ساده عیب تا بی15  بکنید، و مجادله
افرازید،   را برمی  حیات و کالم16 درخشید،  می  نیرها در جهان  چون  میان  در آن  که گردنکش
  .  باشم  نکشیده  زحمت  و عبث  ندویده  عبث  تا آنکه  در روز مسیح  فخر من بجهت

 شما   و با همه م هست ، شادمان  شوم  شما ریخته  ایمان  و خدمت  بر قربانی  هرگاه بلکه17  
  .کنید  می  شادی  هستید و با من  شما نیز شادمان و همچنین18 . کنم  می شادی

 نیز از   تامن  نزد شما بفرستم  زودی را به   تیموتاؤس  که  خداوند امیدوارم و در عیسی19  
   درباره  اخالص  به  که  ندارم  دیگر را همدل زیرا کسی20 .  گردم  روح ، تازه  شده لع شما مط احوال

 او را  اما دلیل22 . را  مسیح  امور عیسی طلبند، نه  خود را می  نفع  همه زانرو که21 .شما اندیشد
.   است  کرده  خدمت  انجیل  برای کند، او با من  می فرزند پدر را خدمت  دانید، زیرا چنانکه می
اما در خداوند 24.   بفرستم درنگ شود، او را بی ی چطور م  کار من  دیدم  چون  که  امیدوارم پس23

  .  بیایم  زودی  به  خود هم  که اعتماد دارم
 مرا برادر و همکار و   که  نمایم انه شما رو سوی  را به ردتس اپف  که  دانستم  الزم ولی25  
   شما بود و غمگین  همه  مشتاق زیرا که26.   من  حاجت  و خادم باشد، اما شما را رسول  می همجنگ

   بود، لیکن  بر موت  بیمار و مشرف الواقع و فی27 . بود  او بیمار شده  بودید که ه شنید شد از اینکه
   سعی  به پس28.  نباشد  بر غم  نیز تا مرا غمی  بر من  بلکه  او فقط بر  فرمود و نه  ترحم خدا بر وی

 او را در خداوند  پس29 . کمتر شود  من ز شاد شوید و حزن با  تا از دیدنش  نمودم بیشتر او را روانه
 شد   بر موت  مشرف زیرا در کار مسیح30 بدارید،   را محترم  کسان  بپذیرید و چنین  خوشی با کمال

  . رساند  کمال  به  من  شما را برای  خدمت  تا نقص  خطر انداخت  خود را به جانو 
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 شما   را به  مطالب همان.  باشید ، در خداوند خوش  من  برادران  ای خالصه3    

ز  شریر احترا از عامالن. از سگها باحذر باشید2 .  شما است  و ایمنی  نیست سنگین   بر من نوشتن
   و به کنیم  می  عبادت  خدا را در روح  که  ما هستیم زیرا مختونان3 . بپرهیزید عاناز مقطو. نمایید
اگر .   نیز اعتماد است هرچند مرا در جسم4 .  اعتماد نداریم  و بر جسم کنیم  فخر می  عیسی مسیح
  قبیله و از   شده  مختون روز هشتم5.  بیشتر  اعتماد دارد، من  در جسم  برد که  دیگر گمان کسی

   جفا کننده  غیرت از جهت6 ،  فریسی  شریعت ، از جهت رانیان از عب ، عبرانی  بنیامین ، از سبط اسرائیل
  . عیب ، بی  عدالت شریعتی برکلیسا، از جهت

  سبب چیز را نیز به  همه بلکه8 .  دانستم  زیان خاطر مسیح را به  بود، آن  مرا سود می اما آنچه7  
 و   کردم چیز را زیان  بخاطر او همه  که دانم  می  زیان  عیسی داوند خود مسیح خ  معرفت فضیلت

  ، بلکه  است  از شریعت  با عدالت خود که  نه  شوم  یافت و در وی9 .  را دریابم  تا مسیح  شمردم لهفض
  و تا او را و قوت10 .  است  از خدا بر ایمان  که لتی عدا شود، یعنی  می  مسیح  ایمان  بوسیله  که با آن
   به جه هر و مگر به11 .  گردم  او مشابه  و با موت اسم را بشن  وی  در رنجهای  را و شراکت  وی قیامت

 در  ، ولی  باشم  شده  کامل  یا تابحال  آورده  چنگ  به  حال  تا به  اینکه نه12 .  برسم قیامت از مردگان
  . آورد  نیز مرا بدست  مسیح  آن  برای  که  آورم ت را بدس  شاید آن  بلکه کوشم  می  آن پی

 در   آنچه  که کنم  چیز می  یک ؛ لیکن ام  آورده  بدست  من  که برم  نمی ، گمان  برادران ای13  
 مقصد  در پی14،   را کشیده ، خویشتن  است  در پیش  آنچه سوی  و به  کرده  فراموش  است عقب
   کامل  ما که  جمیع پس15 .  است  عیسی  در مسیح ند خدا کهبل   دعوت  انعام  بجهت کوشم می

 خواهد   بر شما کشف را هم   فکر دیگر دارید، خدا این الجمله  و اگر فی  باشیم  فکر داشته ، این هستیم
  . رفتار باید کرد  قانون  همان ه، ب ایم  رسیده  که  هر مقامی اما به16 .فرمود

 در  که  ای  نمونه  بحسب  را که  کنید آنانی  اقتدا نمایید و مالحظه  من  به ، با هم  برادران ای17  
 شما   را بارها برای  ذکر ایشان نمایند که  رفتار می  بسیاری زیرا که18 .کنند ما دارید، رفتار می

   هالکت ان ایش  انجام که19 باشند،  می  مسیح  صلیب  دشمنان  که کنم  می  نیز با گریه  و حال ام کرده
   را اندیشه  دنیوی ، و چیزهای  ایشان  در ننگ  و فخر ایشان  ایشان  شکم  ایشان  و خدای است
 خداوند را   مسیح  عیسی  یعنی دهنده  از آنجا نیز نجات  که  است  ما در آسمان اما وطن20. کنند می
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 جسد مجید او مصور   صورت تا به خواهد نمود   ما را تبدیل  جسد ذلیل  شکل که21 ، مکشی انتظار می
  . خود بگرداند  چیز را مطیع همه   خود که  قوت  عمل شود، برحسب

  

 همینطور  ، به  من  و تاج  و شادی  من  عزیز و مورد اشتیاق  برادران ، ای بنابراین4    

  در  که  دارم  التماس  سنتیخی  و به  استدعا دارم از افودیه2 . عزیزان  در خداوند استوار باشید ای
،   را امداد کنی  ایشان  که کنم  می  خواهش  همقطار خالص و از تو نیز ای3 . باشند  رأی خداوند یک

 در   ایشان  نام  که  من بودند با اکلیمنتس نیز و سایر همکاران  می  شریک  با من زیرا در جهاد انجیل
  .  است دفتر حیات

   مردم  شما بر جمیع اعتدال5 . شاد باشید گویم ز میو با. اشیددر خداوند دائما شاد ب4  
 و   در هرچیز با صالت  مکنید، بلکه  چیز اندیشه  هیچ برای6 .  است خداوند نزدیک.  بشود عروفم

   عقل  از تمامی  فوق  خدا که و سالمتی7 . کنید  خدا عرض  خود را به والت مسؤ دعا با شکرگزاری
  .  خواهد داشت  نگاه  عیسی را در مسیح شما  ، دلها و ذهنهای است

 و   پاک  و هرچه  عادل  مجید و هرچه  باشد و هرچه  راست ، هرچه  برادران  ای خالصه8  
و 9 .آنها تفکر کنید باشد، در   بوده  که  و هر مدحی  و هر فضیلت  است نام  نیک  و هرچه  جمیل هرچه
 با شما   سالمتی  آرید، و خدای اید، آنها را بعمل  دیده و  و شنیده  و پذیرفته  آموخته  در من آنچه

  .خواهد بود
   آورد و در این  شکوفه  من  آخر، فکر شما برای ن اآل  که و در خداوند بسیار شاد گردیدم10  
  ، زیرا که گویم  می  سخن  احتیاج  درباره  آنکه نه11 . نیافتید  فرصت کردید، لیکن  مینیز تفکر
،  دانم  می  را هم  و دولتمندی دانم  را می و ذلت12 .  کنم ، قناعت  باشم  که  حالتی در هر  که ام آموخته

  قوت13 . ام  را یاد گرفته  و افالس ندی و دولتم  و گرسنگی چیز، سیری  و در همه در هر صورت
   شریک  من  تنگی در ید که کرد  نیکویی لیکن14. بخشد  می  مرا تقویت  که  در مسیح هرچیز را دارم

  ، هیچ  شدم  روانه  از مکادونیه ، چون  انجیل  در ابتدای  آگاهید که  شما هم  فیلیپیان اما ای15 .شدید
   یک  هم  در تسالونیکی زیرا که16 .  نکرد جز شما و بس  شراکت ا من ب  و گرفتن کلیسا در امر دادن

   به  که ستم ه  ثمری  طالب ، بلکه  باشم  بخشش  طالب که آن نه17 . فرستادید  من  احتیاج  برای عهدو دف
 شما را   هدایای  چونکه ما پر گشته.   دارم  بیشتـر از کفایت  بلکه چیز  همه ولی18 . شما بیفزاید حساب
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   مـن امـا خـدای19 .  خـداست  و پسندیـده  مقبـول ی و قربان  عطر خوشبوی  که ام  یافته ردتساز اپف
و 20 . خواهد نمود  رفع  عیسی در مسیح   خـود در جالل  دولـت  شمـا را برحسب احتیاجات  همـه

  . آمین.  باد باد جاللخدا و پدر ما را تا ابداآل
   شما سالم باشند به  می  با من  که و برادرانی.  برسانید  سالم  عیسی  را در مسیح هر مقدس21  

 قیصر   خانه  از اهل  که  آنانی الخصوص رسانند، علی  می الم شما س  به  مقدسان جمیع22 .فرستند می
 . آمین.  شما باد  با جمیع  مسیح  خداوند ما عیسی فیض23 .هستند
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 Colossians-  کولسیان به  رسول  پولس رساله
   میالدی نوشته شده است60پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   برادر،  و تیموتاؤس  عیسـی  خدا رسول مسیح  اراده  به پولس1    

 پدر ما خدا و   از جانب  و سالمتی  فیض  در مسیح  امین  و برادران  در کولسی  مقدسان به2  
  . خداوند بر شما باد  مسیح عیسی

،  نماییم  شما دعا می  برای  و پیوسته کنیم  را شکر می  مسیح خدا و پدر خداوند خود عیسی3  
،  نمایید شنیدیم  می  مقدسان  با جمیع  را که  و محبتی  عیسی  شما را در مسیح ایمان  چونکه4
   راستی م را در کال  خبر آن  که  است  شده  گذاشته  شما در آسمان  بجهت  که  امیدی سبب به5

کند،  و نمو میآورد   می  نیز و میوه  عالم  در تمامی  شما وارد شد چنانکه  به که6  سابقا شنیدید، انجیل
  چنانکه7 .اید  دانسته را در راستی خدا   را شنیدید و فیض  آن  که  شما نیز از روزی  در میان چنانکه
و او ما را نیز 8 .  شما است  برای  مسیح  امین دم عزیز ما و خا  همخدمت  یافتید که  تعلیم راساز اپف

  . خبر داد  است  در روح  شما که از محبت
 شما و   برای  از دعا کردن ایستیم ، باز نمی  را شنیدیم  این  که  ما نیز از روزی  جهت و از آن9  
  تا شما به10 پر شوید،   روحانی  و فهم  حکمت او در هر  اراده  معرفت  تا از کمال  نمودن مسألت
   معرفت بهد و  نیکو بار آوری  رفتار نمایید و در هر عمل  رضامندی  کمال  خداوند به  شایسته طریق
 و   زورآور شوید تا صبر کامل  تمام  قوت  او به  جالل  توانایی  اندازه و به11 خدا نمو کنید،  کامل
 در   مقدسان  میراث  بهره  ما را الیق و پدر را شکر گزارید که12  باشید؛  داشته  را با شادمانی لتحم

 ،  ساخت  خود منتقل  پسر محبت وت ملک ، به نیده رها  ظلمت و ما را از قدرت13 ،  است نور گردانیده
  . ایم  را یافته  خویش  گناهان  آمرزش  خود یعنی  فدیه  در وی که14

 چیز   در او همه زیرا که16 .  آفریدگان  تمامی زاده ، نخست  است  نادیده  خدای و او صورت15  
 و تختها و   و نادیدنی  دیدنی زهای از چی  است  بر زمین  و آنچه  در آسمان  شد، آنچه آفریده

   و در وی ت اس  از همه و او قبل17 . شد  او آفریده  او و برای سیله بو ؛ همه  و قوات سلطنتها و ریاسات
 از  زاده  و نخست  او ابتدا است ، زیرا که  کلیسا را سر است  یعنی و او بدن18 . دارد چیز قیام همه
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 شود،   در او ساکن  پری  تمامی  داد که زیرا خدا رضا بدین19 . شود دمچیز او مق ه تا در هم مردگان
را پدید    سالمتی  وی  صلیب  خون  به  دهد، چونکه  چیز را با خود مصالحه  او همه  بوساطت و اینکه20

   از نیت سابقا و شما را که21 .  است  در آسمان  آنچه  و خواه  بر زمین  آنچه  او خواه  بوسیله بلی. آورد
 بشری خود  در بدن22 ،  است  داده صالحه م  بودید، بالفعل  و دشمن  اجنبی  بد خویش  در اعمال دل

   که  شرطی به23 حاضر سازد،  مالمت  و بی عیب  و بی  تا شما را در حضور خود مقدس  موت بوسیله
  اید و به  یافته  تعلیم  در آن  که ل نخورید از امید انجی  بمانید و جنبش  و قایم  بنیاد نهاده در ایمان
  . ام  شده  آن  خادم  پولس  و من  است  شده  موعظه  بدان  خلقت زیر آسمان تمامی

   را در بدن  مسیح  زحمات  و نقصهای کنم  می  شما شادی  خود در راه  از زحمتهای ناآل24  
   نظارت  برحسب ام  گشته  آن  خادم  من هک25،   کلیسا است  او که  بدن  برای رسانم  می  کمال خود به
 از دهرها   که  سری  آن یعنی26 ؛  رسانم  کمال  خدا را به  کالم شد تا  شما سپرده  برای  من  به خدا که

 نمود تا   خدا اراده که27  گردید،  او مکشوف  مقدسان  به ل الحا  بود، لیکن  شده  داشته و قرنها مخفی
   امید جالل در شما و  مسیح  آن ها که  امت  سر در میان  این  جالل  دولت  چیست بشناساند که

 هر   را به  و هر کس کنیم  می  را تنبیه  هر شخص ، در حالتیکه نماییم  می و ما او را اعالن28 . است
  نت نیز مح  این و برای29 .  حاضر سازیم  عیسی  در مسیح مل را کا  تا هرکس دهیم  می  تعلیم حکمت

  .کند  می  عمل  قوت  به  در من  او که  عمل  بحسب نمایم  می  و مجاهده کشم می
  

 شما و اهل   برای  اجتهاد است  مرا چه نوع  باشید که  شما آگاه خواهم زیرا می2    

   در محبت  یابد و ایشان  تسلی  ایشان تا دلهای2اند،   ندیده  مرا در جسم  صورت  که  و آنانی الودکیه
   در وی  که  سر مسیح یعنی3  برسند؛ سر خدا  معرفت  و به  دولت یقین فهم تمام ، به پیوند شده

 دالویز   سخنان را به شما  کس  تا هیچ گویم  را می اما این4 .  است  مخفی  و علم  حکمت خزاین  تمامی
 و   و نظم کنم  می  شادی،  با شما بوده  در روح  لیکن  غایبم  هرچند در جسم زیرا که5 اغوا نکند،
  . کنم  می  نظاره  را در مسیح  ایمانتان استقامت
   کرده  در او ریشه که7  رفتار نمایید،  پذیرفتید، در وی خداوند را  عیسی  مسیح  چنانکه پس6  

 بسیار   شکرگزاری  آناید و در  یافته  تعلیم  که اید، بطوری  گشته  راسخ  و در ایمان و بنا شده
 و   تقلید مردم ، برحسب  و مکر باطل  فلسفه  شما را نرباید به  کسی باخبر باشید که8 .نمایید می
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   ساکن  پری الوهیت تمامی،   جسم  از جهت  در وی که9 ،  مسیح  برحسب  نه  دنیوی  اصول برحسب
   مختون  ویو در11.  است   و قدرت  ریاست  سر تمامی اید که  شده  تکمیل و شما در وی10.  است
و با 12.   مسیح  اختتان ، بوسیله  جسمانی  بدن  کردن  بیرون  یعنی  دست  به  ناساخته  ختنه اید، به شده
 او را از  که خدا   بر عمل  ایمان  شدید به  برخیزانیده  هم  در آن  گشتید که  در تعمید مدفون وی

 گردانید   بودید، با او زنده  خود مرده  جسم ونی در خطایا و نامخت و شما را که13 . برخیزانید مردگان
   و به  بر فرایض  ضد ما و مشتمل  را که  دستخطی و آن14 شما را آمرزید،   خطایای  همه چونکه
  و از خویشتن15 .  برداشت ، از میان  زده ود میخ خ صلیب   را به  و آن  ما بود، محو ساخت خالف

  .  بر آنها ظفر یافت  در آن ، آنها را عالنیه آشکار نمود، چون ه کرد  را بیرون  و قوات ریاسات
 نکند،   بر شما حکم  و سبت  عید و هالل  و درباره  و نوشیدن  خوردن  درباره  کسی پس16  

 شما را  عام ان کسیو 18 .  است  از آن مسیح  بدن ، لیکن  است  آینده  چیزهای  اینها سایه زیرا که17
   از ذهن  که  است  دیده  که  در اموری  و مداخلت  فرشتگان  و عبادت  فروتنی  به نرباید از رغبت

   توسط  به  بدن  تمامی  از آن  که  نشده  سر متمسک و به19؛   است جا مغرور شده  خود بی نیجسما
 با  چونکه20 .  از خداست  که  نموی کند به می، نمو   پیوند شده  و با هم  و بندها مدد یافته مفاصل
شود؟   می  نهاده  زندگان در دنیا بر شما فرایض  مثل  که  است  مردید، چگونه  دنیوی  از اصول مسیح

) شود  فاسد می  استعمال  اینها محض  همه که(22!  مگذار  دست  بلکه  و مچش  مکن  لمس که21
   و آزار بدن  و فروتنی افله ن  چیزها هرچند در عبادت  چنین که23،   مردم  تقالید و تعالیم برحسب
  . ندارد پروری  تن  رفع  برای ای  فایده  دارد، ولی  حکمت صورت

  

 بطلبید در   در باال است  را که  شدید، آنچه  برخیزانیده  با مسیح  چون پس3    

  چه در آن ید، نه تفکر کن  باال است در آنچه2 .  خدا نشسته  راست  دست ، به ست ا  مسیح  که آنجایی
   که  مسیح چون4 .  است  خدا مخفی در  شما با مسیح  مردید و زندگی زیرا که3 .  است بر زمین
  . ظاهر خواهید شد  در جالل  با وی  شما هم  ظاهر شود، آنگاه  ما است زندگی
 و   و هوس'  و هوی زنا و ناپاکی:  سازید  مقتول  است  بر زمین  خود را که  اعضای پس5  
 وارد   معصیت ا بر ابنای خد  اینها غضب سبب  به که6   است پرستی  بت  که  و طمع یحب ق شهوت

  لیکن8 .نمودید  می  در آنها زیست  که یکردید، هنگام  شما نیز سابقا در اینها رفتار می که7 .آید می
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  به9 . خود  زبان را از  و فحش بدگویی و   و بدخویی  و غیظ  خشم  کنید، یعنی  را ترک  شما همه الحال
 را  و تازه10 اید،  کرده  از خود بیرون اعمالش را با   کهنه  انسانیت  مگویید، چونکه یکدیگر دروغ

   یونانی  نه  در آن که11 شود،  می ، تازه  کامل  معرفت به تا   خویش  خالق  صورت  به اید که پوشیده
 و   همه  مسیح  آزاد، بلکه  و نه  غالم ، نه  سکیتی ، نه بری بر ، نه  نامختونی ، نه  ختنه  یهود، نه ، نه است

  .  است در همه
   و تحمل واضع و ت  و مهربانی  رحمت  خدا، احشای  و محبوب  مقدس  مانند برگزیدگان پس12  
   داشته  ادعایی  بر دیگری ، همدیگر را عفو کنید هرگاه  یکدیگر شده و متحمل13  را بپوشید؛ و حلم
 کمربند  ا که ر  محبت  همه و بر این14 . کنید زید، شما نیز چنین شما را آمر  مسیح ؛ چنانکهباشید
   خوانده  بدن  در یک  هم  آن  به  باشد که  شما مسلط  خدا در دلهای و سالمتی15 . بپوشید  است کمال
 بشود؛ و   ساکن ت حکم  کمال  و به  دولتمندی  در شما به  مسیح کالم16 .اید و شاکر باشید شده

  دلهای  در  و با فیض  روحانی  و سرودهای  مزامیر و تسبیحات  کنید به  و نصیحت یکدیگر را تعلیم
   خداوند بکنید و خدای  عیسی  نام  را به ، همه  و فعل  کنید در قول و آنچه17 .خود خدا را بسرایید

  . او شکر کنید پدر را بوسیله
،   شوهران ای19 .شاید  در خداوند می نانکه نمایید، چ د را اطاعت خو ، شوهران  زنان ای18  
   خود را در همه ، والدین  فرزندان ای20 . مکنید  تلخی نمایید و با ایشان   خود را محبت های زوجه

   خود را خشمگین ، فرزندان  پدران ای21.  در خداوند  است  پسندیده  این  کنید زیرا که چیز اطاعت
   کنید، نه  خود را در هر چیز اطاعت  جسمانی ، آقایان  غالمان ای22 . شوند دل  مبادا شکستهمسازید،

و 23.  و از خداوند بترسید  قلب  اخالص  به ، بلکه  مردم  رضامندی  جویندگان  حضور مثل  خدمت به
  ز خداوند مکافات ا دانید که  می چون24 .  بخاطر انسان  بخاطر خداوند نه کنید  کنید، از دل آنچه

   ظلمی  کند، آن  ظلم زیرا هرکه25 .کنید  می  خداوند را بندگی مسیح  ، چونکه  را خواهید یافت میراث
  .  نیست ظاهربینی  و  کرد، خواهد یافت را که
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دانید شما را   می  را بجا آرید، چونکه  و انصاف  خود عدل ، با غالمان  آقایان ای4    

  .  در آسمان ت هس نیز آقایی
   ما نیز دعا کنید که و درباره3 . بیدار باشید  با شکرگزاری ر آن باشید و د در دعا مواظب2  

  و آن4 ،  بگویم ام  افتاده  در قید هم  آن  بجهت  را که  ما بگشاید تا سر مسیح  روی  را به خدا در کالم
 رفتار   حکمت  به  خارج  اهل ، پیش  را دریافته زمان5 .  سازم  و مبین  کنم باید تکلم  می  که را بطوری

   را چگونه ، تا بدانید هرکس  نمک  به  شده  باشد و اصالح  با فیض  شما همیشه گفتگوی6. کنید
  . باید داد جواب

 شما را   من وال اح  در خداوند، از همه  من  و همخدمت  امین ، برادر عزیز و خادم تیخیکس7  
   شود و دلهای  شما آگاه  تا از حاالت  نزد شما فرستادم  جهت  همین  او را به که8 خواهد آگاهانید،

   گزارش ، شما را از همه  از خود شماست  که  و حبیب ، برادر امین با انیسیمس9  دهد، شما را تسلی
  اده عموز رساند، و مرقس  می  شما را سالم  من  همزندان ارسترخس10 . خت خواهند سا اینجا آگاه
   یسطس  به ، ملقب و یسوع11  نزد شما آید او را بپذیرید، گاهاید، هر  یافته  او حکم  درباره برنابا که

  اپفراس12.  گردیدند  من  تسلی ، باعث  شده  خدا همخدمت  ملکوت  برای  ختنه  تنها از اهل  ایشان که
 خود   شما در دعاهای  برای  و پیوسته  است  مسیح  از شما و غالم  یکی رساند که  می  شما سالم به

   که دهم  می  او گواهی و برای13 . شوید  و متیقن  خدا کامل اراده  کند تا در تمامی جد و جهد می
 و   طبیب حبیب و لوقای14 .کشد  می  بسیار محنت  هیراپولس  و اهل  الودکیه  شما و اهل درباره
  .رسانند  می  شما سالم  به دیماس
  . رسانید  سالم  است  ایشان  در خانه  را که  و کلیسایی  و نیمفاس ادران در الودکیهبر15  
   نیز خوانده  الودکیان  در کلیسای  شد، مقرر دارید که  شما خوانده  برای  رساله  این و چون16  

 را   خدمتی ن تا آ باخبر باش«:  گویید  ارخپس و به17 . شما بخوانید  را هم ز الودکیه ا شود و رساله
  ».  رسانی  کمال ، به ای  در خداوند یافته که

  . آمین.  با شما باد فیض.  مرا بخاطر دارید زنجیرهای.   خودم  دست ، به ، پولس  من تحیت18  
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 Thessalonians 1- تسالونیکیان   به  رسول  پولس اول  رساله
   میالدی نوشته شده است51پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   پدر و عیسی  در خدای  که  تسالونیکیان  کلیسای ، به  و تیموتاؤس  و سلوانس پولس1    

  .باشید  خداوند می مسیح
  . خداوند با شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض  
  خود شما را ذکر ی و دائما در دعاها کنیم  شما خدا را شکر می  جمیع  درباره پیوسته2  

   مسیح  و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی  اعمال ایمان شما و محنت محبت چون3 ، نماییم می
  . کنیم در حضور خدا و پدر خود یاد می

  زیرا که5 ،  هستیم  شدن شما مطلع  عزیزان خدا، از برگزیده  و ای  برادران  ای زیرا که4  
دانید   می ، چنانکه  کامل  و یقین القدس  و روح  با قوت ، بلکه  وارد نشده  سخن  ما بر شما محض انجیل

   خداوند اقتدا نمودید و کالم  ما و به و شما به6 .  شدیم  مردمان بخاطر شما چگونه شما   در میان که
 و  ونیه مکاد  ایمانداران  شما جمیع  که  حدی به7 پذیرفتید،  القدس را در زحمت شدید، با خوشی روح

 شد،   نواخته  و اخائیه  در مکادونیه  فقط  خداوند نه  از شما کالم  که بنوعی8  شدید،  نمونه را اخائیه
زیرا 9،   بگوییم  ما چیزی  که  نیست  احتیاج  که ، بقسمی  یافت  خدا شیوع  شما به  در هرجا ایمان بلکه

   شما از بتها به  نوع  چه  به و  شما شدیم  وارد به  قسم  چه دهند که  ما خبر می  درباره خود ایشان
 انتظار  و تا پسر او را از آسمان10  نمایید،  را بندگی  حی حقیقی ای کردید تا خد  خدا بازگشت سوی

  .رهاند  می  آینده  ما را از غضب  که  عیسی  برخیزانید، یعنی  او را از مردگان بکشید که
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  بلکه2 . نبود  شما باطل رود ما در میان و دانید که ، خود می  برادران زیرا ای2    

 در   دارید، لیکن  اطالع ، چنانکه  بودیم  دیده احترامی  و بی  کشیده  زحمت  در فیلپی  از آن هرچند قبل
  زیرا که3.   نماییم  شما اعالم د شدید به خدا را با جد و جه  تا انجیل  کردیم  خود دلیری خدای

   انجیل  وکالی  که  خدا گشتیم  مقبول  چنانکه بلکه4 ،  و ریا نیست اثت و خب ز گمراهی ما ا نصیحت
   که یی خدا  رضامندی ، بلکه  نیستیم  مردم  رضامندی  و طالب گوییم  می  سخن ، همچنین بشویم
   طمع نه بها دانید، و نه  می ، چنانکه آمیز نگفتیم  تملق زیرا هرگز سخن5 .آزماید  ما را می دلهای
  ، هرچند چون  از دیگران  از شما و نه ، نه  جستیم  از خلق  بزرگی و نه6 ؛ ، خدا شاهد است یمکرد

،  بردیم  بسر می  مالیمت  شما به  در میان بلکه7 .  باشیم  سنگین توانستیم ، می م بودی  مسیح رسوالن
   همان  نه  که بودیم  می راضی،   شما شده  طرز شایق بدین8 .پرورد  خود را می اطفال   که ای  دایه مثل

   ای زانرو که9 . عزیز ما بودید که را نیز از بس خود   جانهای ، بلکه  شما دهیم  خدا را به انجیل
   انجیـل ، به  شـده  روز در کار مشغول  شبانه دارید زیرا که  ما را یـاد می  و مشقت  محنت برادران

  .  از شما بار نهیم بادا بر کسی م  که کردیم  می خـدا شمـا را موعظـه
   نزد شما که عیبی  و بی  و عدالت  با قدوسیت  نوع  چه  به شما شاهد هستید و خدا نیز که10  

 خود را   پدر، فرزندان  از شما را چون  هر یکی دانید که  می چنانکه11 . ایماندار هستید رفتار نمودیم
 شما   که  خدایی  رفتار بکنید بطور شایسته  که کردیم ی م و وصیت12 ، نمودیم  می اری و دلد نصیحت

   چون  که کنیم  ما نیز دائما خدا را شکر می  جهت و از این13 .خواند  خود می  و جالل  ملکوت هرا ب
  الحقیقۀ  فی  چنانکه  نپذیرفتید، بلکه  انسانی  را کالم  بودید یافتید، آن  از ما شنیده  خدا را که کالم
، شما اقتدا   برادران  ای زیرا که14 .کند ی م  ایماندار هستید عمل  در شما که  خدا که کالم،  است

   خود همان  شما از قوم باشند، زیرا که  می  عیسی  در مسیح  در یهودیه  خدا که  کلیساهای نمودید به
 خود را کشتند و بر  ای خداوند و انبی  عیسی که15 نیز از یهود دیدند،   ایشان  را کشیدید که زحمات

   به کنند که  می و ما را منع16 ،  مردم  جمیع خدا هستند و مخالف ناپسند  ما جفا کردند؛ و ایشان
 غضب  کنند، اما منتهای  خود را لبریز می  گناهان  یابند و همیشه  تا نجات  بگوییم ها سخن امت
  .  است  را فروگرفته ایشان

  ، به  از شما مهجور شدیم  در دل  در ظاهر نه  قدر ساعتی  به ، چون  برادران  ما ای لیکن17  
 نزد   خواستیم  دو دفعه  یک  جهت و بدین18 .  شما را ببینیم  تا روی وشیدیم بسیار زیادتر ک اشتیاق
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   امید و سرور و تاج  چیست زیرا که19.   ما را نگذاشت  شیطان ، لیکن ، پولس  من  یعنی شما بیاییم
 و   شما جالل زیرا که20 ظهور او؟   در هنگام ا عیسیر ما؟ مگر شما نیستید در حضور خداوند مفخ

  . ما هستید خوشی
  

 ما را در اتینا تنها   که  دادیم ، رضا بدین  نداشتیم  دیگر شکیبایی  چون پس3    

 تا شما را  ستادیم، فر  است  مسیح  خدا در انجیل  برادر ما و خادم  را که و تیموتاؤس2. واگذارند
   متزلزل  مصائب  از این کس تا هیچ3.  کند  شما را نصیحت  ایمانتان استوار سازد و در خصوص

، شما را   نزد شما بودیم  که زیرا هنگامی4 . ایم  مقرر شده  همین  برای  کهدانید نشود، زیرا خود می
 دیگر   نیز چون لهذا من5 .دانید  شد و می  واقع ، چنانکه  بکشیم باید زحمت  می  که  خبر دادیم پیش

  ، شما را تجربه  کننده  تجربه  آن  مبادا که  کنم  شما را تحقیق  تا ایمان ، فرستادم  نداشتم شکیبایی
  . گردد  ما باطل  باشد و محنت کرده

 ما   شما را به  و محبت  ایمان  ما رسید و مژده  از نزد شما به  تیموتاؤس  چون اما الحال6  
 ما نیز  نانکهباشید، چ  ما می مالقات  کنید و مشتاق  ما را نیکو یاد می  شما پیوسته رسانید و اینکه

   ایمانتان سبب ه، از شما ب  داریم  که  و مصیبتی  ضیق ، در همه  برادران لهذا ای7 ،  شما هستیم شایق
  زیرا چه9 .داوند استوار هستیداگر شما در خ،  کنیم  می  زیست ن اآل چونکه8 .  یافتیم تسلی

  که10 ؛  شما داریم  حضور خدا درباره ه ب  که  خوشی  همه  این سبب  نمود به  خدا توانیم  به شکرگزاری
   کمال  شما را به  ایمان  و نقص  کنیم  تا شما را روبرو مالقات کنیم شمار دعا می  روز بی شبانه
 . بیاورد  شما راست سوی ما را به   راه  مسیح  و خداوند ما عیسی پدر ما اما خود خدا یعنی11 . رسانیم

 ما شما را  که بخشد، چنان  افزونی  با یکدیگر و با همه و خداوند شما را نمو دهد و درمحبت12
 حضور خدا و پدر ما در  ، به  در قدوسیت عیب  شما را استوار سازد، بی تا دلهای13 ، نماییم  می محبت
  . خود  مقدسین ، با جمیع  مسیح  خداوند ما عیسی ظهور هنگام

  

   که کنیم  می  خداوند استدعا و التماس ، از شما در عیسی  برادران  ای خالصه4    

مانطور زیادتر  ه  سازید، به  باید رفتار کنید و خدا را راضی  نوع  چه  به اید که  از ما یافته چنانکه
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   است  این زیرا که3 .  شما دادیم  خداوند به  عیسی ب از جان احکام  دانید چه زیرا می2 . نمایید ترقی
   باید ظرف  از شما بداند چگونه تا هرکسی4 . شما تا از زنا بپرهیزید قدوسیت   خدا یعنی اراده

 خدا را   که هایی  امت ، مثل  در هوس شهوت و نه5  دریابد،  و عزت  را در قدوسیت نخویشت
 بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از   یا طمع  تطاول  امر دست  در این  کسیو تا6. شناسند نمی

، زیرا خدا ما  ایم  کرده  و حکم  شما گفته  سابقا نیز به چنانکه7 .  است  کشنده  کارها انتقام نین چ تمامی
شمارد،   را حقیر نمی ان حقیر شمارد، انس لهذا هرکه8 .  قدوسیت  به ، بلکه است   نخوانده  ناپاکی را به
  .  است  شما عطا کرده  خود را به  قدوس  روح  خدا را که بلکه

، زیرا خود شما از خدا   شما بنویسم  به  که  نیست ، الزم  برادرانه  محبت اما در خصوص9  
  ر تمام د  که  برادرانی کنید با همه  می  هم و چنین10  نمایید؛  یکدیگر را محبت اید که  شده آموخته
  و حریص11 . کنید  زیادتر ترقی  که  داریم  از شما التماس  برادران  ای لیکن. باشند  می مکادونیه

 نمایید،   کسب  خویش  دستهای ، به  شده  خود مشغول  کارهای  شوید و به  آرام باشید در اینکه
 چیز   هیچ  رفتار کنید و به ستهاند بطور شای  خارج  که تا نزد آنانی12 ،  کردیم ما را حکم ش چنانکه
  . نباشید محتاج

   دیگران  مبادا مثل خبر باشید که  بی  خوابیدگان  شما از حالت خواهیم  نمی  برادران اما ای13  
 همینطور نیز  ، به  مرد و برخاست  عیسی  که کنیم زیرا اگر باور می14 . شوید  امید ندارند، محزون که

 خدا   شما از کالم  را به زیرا این15 . خواهد آورد با ویاند   خوابیده یسی در ع  را که خدا آنانی
.   جست  نخواهیم  سبقت ، برخوابیدگان  باشیم  خداوند باقی  و تا آمدن  زنده  ما که  که گوییم می
 خواهد شد و   نازل  و با صور خدا از آسمان  فرشتگان زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس16
  .  خواهند برخاست  اول  در مسیح ردگانم

 شد تا خداوند را در هوا   خواهیم  در ابرها ربوده ، با ایشان  باشیم  و باقی  زنده  ما که آنگاه17  
   همدیگر را تسلی  سخنان  بدین پس18.  بود  با خداوند خواهیم  همیشه  و همچنین  کنیم استقبال
  .دهید

  

 .  شما بنویسم  به  ندارید که اج وقتها و زمانها، احتی وص در خص  برادران اما ای5    
   که زیرا هنگامی3 .آید  می  دزد در شب  خداوند چون روز  آگاهید که  تحقیق زیرا خود شما به2
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   زن  درد زه ، چون  فرو خواهد گرفت  را ناگهان  ایشان هالکت ، آنگاه  است  و امان متیگویند سال می
   روز چون تا آن نیستید  ، در ظلمت  برادران  شما ای لیکن4. هند شدز رستگار نخوا را و هرگ حامله

 .  نیستیم  و ظلمت  هستید، از شب روز  نور و پسران  شما پسران زیرا جمیع5 دزد بر شما آید،
   در شب زیرا خوابیدگان7.   بیدار و هشیار باشیم  بلکه م نروی  خواب  به  دیگران  مثل بنابراین6

   ایمان ، جوشن ، هشیار بوده  از روز هستیم  ما که لیکن8 .شوند  می  مست  در شب د و مستانخوابن می
   بجهت  بلکه  غضب  نکرد برای زیرا خدا ما را تعیین9 .  را بپوشیم  و خود امید نجات تو محب
   و خواه  بیدار باشیم  ما مرد تا خواه  برای که10 ،  مسیح  خداوند ما عیسی  بوسیله،  نجات تحصیل

   هم  دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنانکه  همدیگر را تسلی پس11 .  کنیم  زیست  وی ، همراه ابیدهخو
  .کنید می

   شما زحمت  در میان  را که  بشناسید آنانی  که  داریم  شما التماس  به  برادران اما ای12  
   را در نهایت و ایشان13 .کنند  می را نصیحتشما ،   شما در خداوند بوده کشند و پیشوایان می

، از شما استدعا   برادران  ای لیکن14 . کنید  دارید و با یکدیگر صلح م محتر  عملشان سبب ، به محبت
   کنید و با جمیع  دهید و ضعفا را حمایت  را دلداری دالن  نمایید و کوتاه  را تنبیه  سرکشان  که داریم
   دائما با یکدیگر و با جمیع  نکند، بلکه  بدی  بدی  سزای  به  با کسی زنهار کسی15. د کنی  تحمل مردم
  . بکوشید  نیکویی  در پی مردم

   اراده  است  این  شاکر باشید که در هر امری18.  دعا کنید همیشه17 . باشید  شادمان پیوسته16  
 چیز را  همه21 .نبوتها را خوار مشمارید20 . را اطفا مکنید روح19 .  عیسی خدا در حق شما در مسیح

  . احتراز نمایید  بدی از هر نوع22 . باشید  متمسک  نیکو است  آنچه  کنید، و به تحقیق
 شما تماما   و بدن  و نفس  گرداناد و روح  مقدس ، شما را بالکل  سالمتی اما خود خدای23  

   شما که  کننده  دعوت  است امین24.  مسیح  عیسی خداوند ما   آمدن  باشد در وقت  محفوظ عیب بی
  . خواهد کرد  را هم این

شما 27.  نمایید  تحیت  مقدسانه  بوسه  را به  برادران جمیع26 . ما دعا کنید ، برای  برادران یا25  
  . شود  خوانده  مقدس  برادران  جمیع  برای  رساله  این  که دهم  می  خداوند قسم را به

  .  با شما باد آمین  مسیح  ما عیسی خداوند فیض28  
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  Thessalonians 2- تسالونیکیان   به  رسول  پولس  دوم رساله
   میالدی نوشته شده است51پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

 پدر ما و   در خدای  که  تسالونیکیان  کلیسای ، به  و تیموتاؤس  و سلوانس پولس1    

  .باشید  خداوند می  مسیح عیسی
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2  
  ، از آنجا که  سزاوار است ، چنانکه  شما خدا را شکر کنیم  بجهت باید همیشه ، می  برادران ای3  
 خود   که بحدی4افزاید،  شما جمیعا با همدیگر می از   هر یکی کند و محبت  نمو می  شما بغایت ایمان

 شما و   مصایب  در همه  صبر و ایمانتان سبب  به کنیم  خدا فخر می  شما در کلیساهای  در خصوصما
   عادل خدا تا شما مستحق ملکوت  بر داوری  است  دلیل که5 شوید،  آنها می  متحمل  که بهاییعذا

   که نزد خدا  است  انصاف  این زیرا که6 .کشید  می  زحمت  هم  آن  برای هخدا بشوید ک
   بخشد در هنگامی کشید، با ما راحت  می  عذاب و شما را که7 . دهد کنندگان شما را عذاب عذاب

   و انتقام  مشتعل در آتش8 د نمود خود ظهور خواه  قوت  با فرشتگان  خداوند از آسمان  عیسی که
 کنند،  نمی  را اطاعت  مسیح عیسی خداوند ما  شناسند و انجیل  خدا را نمی  که خواهد کشید از آنانی

  هنگامی10 او   قوت  خواهند رسید از حضور خداوند و جالل  جاودانی  هالکت  قصاص  به  ایشان که9
   روز، زیرا که  کنند در آن  از او تعجب  ایمانداران  یابد و در همه  خود جالل  آید تا در مقدسان که

  . کردید  ما را تصدیق شما شهادت
   دعوت  ما شما را مستحق این  خدای  که کنیم  شما دعا می  بجهت  پیوسته هم   این و برای11  

   خداوند ما عیسی تا نام12  گرداند،  کامل  را با قوت ایمان   و عمل  نیکویی  مسرت شمارد و تمام
  . خداوند  مسیح  ما و عیسی  خدای  فیض  بحسب  در شما تمجید یابد و شما در وی مسیح
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 و  سیح م  خداوند ما عیسی  آمدن درباره کنیم ، از شما استدعا می  برادران یاما ا2    

 از   نگردید، نه  نشوید و مضطرب  متزلزل  خود بزودی  شما از هوش که2  نزد او،  ما به  شدن جمع
.   است  رسیده  روز مسیح  که  مضمون  گویا از ما باشد، بدین  که ای  از رساله  و نه  از کالم  و نه روح

   مرد شریر یعنی  نشود و آن  واقع  ارتداد، اول  تا آن  شما را نفریبد، زیرا که وجه  هیچ  به زنهار کسی3
سازد  کند و خود را بلندتر می  می  او مخالفت که4 روز نخواهد آمد؛   ظاهر نگردد، آن فرزند هالکت

، خود را   خدا نشسته  خدا در هیکل  مثل  که  شود، بحدی  معبود مسمی  خدا یا به  به از هر چه
  .  خداست نماید که می

  نو اآل6 ؟ گفتم  شما می  را به ، این ودمب  هنوز نزد شما می  که  هنگامی کنید که آیا یاد نمی5  
   عمل ن اآل دینی  سر بی  آن زیرا که7 . خود ظاهر بشود د تا او در زماندانی  می  است  مانع  را که آنچه
 ظاهر  دین  بی  آن آنگاه8 . شود  برداشته  از میان  است نع ما  حال  تا به  آنکه  که  تا وقتی قطکند ف می

،  خویش ظهور   تجلی  خواهد کرد و به  خود هالک  دهان  نفس  خداوند او را به  عیسی خواهد شد که
   دروغ  و عجایب  و آیات  قوت وع با هر ن  است  شیطان  ظهور او بعمل که9 ؛ او را نابود خواهد ساخت

 . یابند  را نپذیرفتند تا نجات ی راست  محبت ، از آنجا که  هالکین  برای  ناراستی  فریب  هر قسم و به10
 شود بر  و تا فتوایی12  را باور کنند فرستد تا دروغ  می  گمراهی  عمل  ایشان  خدا به  جهت و بدین11

  . شاد شدند  ناراستی  به د بلکه را باور نکردن  راستی  که  کسانی همه
   که  شما خدا را شکر نماییم  برای باید ما همیشه  عزیزان خداوند، می  و ای  برادران اما ای13  

 شما را   آن و برای14 .  راستی  و ایمان به  روح تقدیس   به  نجات از ابتدا خدا شما را برگزید برای
،   برادران  ای پس15.   مسیح  خداوند ما عیسی  جالل یل تحص  ما برای  بشارت  کرد بوسیله دعوت

و خود 16.  دارید اید، نگاه  ما آموخته  از رساله  و خواه  از کالم  خواه  را که  روایات استوار باشید و آن
   فیض و را به و امید نیک  ابدی  نمود و تسلی  ما را محبت  و خدا و پدر ما که  مسیح خداوند ما عیسی

 نیکو استوار   و قول  عطا کناد و شما را در هر فعل  شما را تسلی دلهای17  ما بخشید، بهخود 
 .گرداناد

  

 مفصل دو/  دوم تسالونیکیان کتاب
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 یابد   شود و جالل  خداوند جاری  ما دعا کنید تا کالم ، برای  برادران  ای خالصه3    

اما 3.   نیست ایمان را   همه زیرا که   شریر برهیم  ناشایسته و تا از مردم2  شما نیز؛  در میان چنانکه
اما بر شما در 4.   خواهد ساخت  شما را استوار و از شریر محفوظ  که  خداوندی  آن  است امین

و خداوند 5 .آورید و نیز خواهید آورد  می مل، بع  شما امر کنیم  به  آنچه  که خداوند اعتماد داریم
  . کناد  هدایت  صبر مسیح  خدا و به  محبت  شما را به دلهای

   از هر برادری  که کنیم  می  حکم  مسیح  خداوند خود عیسی  نام ، شما را به  برادران  ای ولی6  
  زیرا خود آگاه7.  نمایید اید، اجتناب  ما یافته از  که  قانونی  آن  برحسب کند و نه  رفتار می نظم  بی که

  و نان8 ،  رفتار نکردیم نظم  شما بی میان در  باید نمود، چونکه  ما اقتدا می  به  قسم  چه  به هستید که
   بر احدی تا بودیم  می  کار مشغول روز به  شبانه  و مشقت  محنت  به  بلکه  نخوردیم  را مفت کس هیچ

 ما اقتدا   تا به  سازیم شما  برای  تا خود را نمونه  بلکه  اختیار نداریم  آنکه نه9 . از شما بار ننهیم
هد  خوا  اگر کسی  که  شما امر فرمودیم  را به ، این بودیم  می  نزد شما هم  که امیزیرا هنگ10 .نمایید

  کنند که  رفتار می نظم  شما بی  در میان  بعضی  که زیرا شنیدیم11.  نخورد  هم کار نکند، خوراک
 و   حکم  مسیح  را در خداوند ما عیسی  اشخاص اما چنین12 . هستند  فضول کنند بلکه  نمی ریکا

   از نیکوکاری  برادران اما شما ای13 . را بخورند خود ، نان  کار کرده  آرامی  به  که کنیم  می نصیحت
 گذارید و   نکند، بر او نشانه  اطاعت  رساله  ما را در این  سخن  اگر کسی ولی14 .خاطر مشوید خسته
   برادر، او را تنبیه  چـون ید بلکه مشمار اما او را دشمن15 . شود  مکنید تا شرمنده  معاشرت با وی
  .کنیـد

کناد و خداوند با  عطا  ، سالمتی  در هر صورت  شما را پیوسته اما خود خداوند سالمتی16  
 : نویسم  بدینطور می  است  رساله در هر  عالمت  که  پولس  من  دست  به تحیت17 . شما باد همگی

  . آمین.  باد شما  با جمیع  مسیح  خداوند ما عیسی فیض18
  
  
  
  
  

 مفصل سو/  دوم تسالونیکیان کتاب
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 Timothy 1- تیموتاؤس   به  رسول  پولس  اول رساله
   میالدی نوشته شده است65پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

 خداوند   عیسی  ما خدا و مسیح دهنده نجات   حکم  به  مسیح  عیسی  رسول پولس1    

   از جانب  و سالمتی  و رحم فیض.  اؤس تیموت  خود در ایمان  فرزند حقیقی به2  . امید ما است که
  . بر تو باد  عیسی  پدر و خداوند ما مسیح خدای

 تا   بمانی  در افسس  که  نمودم  شما التماس  به  بودم  مکادونیه  عازم  که  هنگامی چنانکه3  
اصغا ننمایند  را   نامتناهی های نامه ها و نسب و افسانه4 . دیگر ندهند  تعلیمی  که  را امر کنی بعضی

   محبت اما غایت حکم5. آورد  پدید می  است  در ایمان  را که  تعمیر الهی  آن  را نه  اینها مباحثات که
   به  گشته  منحرف  امور بعضی  از این که6 .ریا  بی  و ایمان  و ضمیر صالح  پاک  از دل است
  فهمند آنچه  نمی  آنکه  بشوند و حال  شریعت خواهند معلمان و می7 .اند  نموده  توجه گویی بیهوده

  .نمایند  تأکید اظهار می  به  آنچه گویند و نه می
  و این9.  بکار برد  شریعت ا برحسب ر  آن  اگر کسی  نیکو است  شریعت  که دانیم  می لیکن8  

 و  دینان  و بی  و طاغیان  سرکشان  برای شود بلکه  نمی  موضوع  عادل  بجهت  شریعت بداند که
 و   و لواطان و زانیان10  . مردم  مادر و قاتالن  پدر و قاتالن  و قاتالن  و حرامکاران  و ناپاکان گناهکاران

   صحیح  تعلیم  برخالف  که  دیگری  هر عمل  و برای خوران دروغ  و قسم گویان  و دروغ دزدان مردم
  .  است  شده پرده س  من  به  که  متبارک  خدای  جالل  انجیل برحسب11 .باشد

   به  شمرده  امین  داد چونکه  مرا تقویت  را که  عیسی  خداوند خود مسیح کنم و شکر می12  
 از   از آنرو که  یافتم  رحم  لیکن گو بودم  سابقا کفرگو و مضر و سقط که13 . ممتاز فرمود  خدمتم این

   در مسیح  که  و محبتی  افزود با ایمان تنهای  خداوند ما بی اما فیض14 .  کردم ایمانی در بی  جهالت
  .  است عیسی

   را نجات  دنیا آمد تا گناهکاران  به  عیسی  مسیح  تام که  قبول  و الیق  است  امین  سخن این15  
   مسیح  درمن  شد تا اول  رحم  بر من  جهت  از این بلکه16 .  آنها هستم  بزرگترین  من د کهبخش

 خواهند آورد  یمان ا  وی  به  جاودانی  حیات  بجهت  را که را ظاهر سازد تا آنانی   حلم  کمال عیسی

 مفصل یک/  اول تیموتاؤس کتاب
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 تا   و جالل  وحید را اکرام  حکیم  را خدای  و نادیده  و باقی  سرمدی  پادشاه باری17 .  باشم نمونه
  . آمین. باد بادابداآل

 سابقا بر تو شد   که  نبوتهایی  برحسب سپارم می  تو  را به  وصیت  این  فرزند تیموتاؤس ای18  
 را از خود دور   این  بعضی  که  داری  را نگاه  و ضمیر صالح و ایمان19  . نیکو کنی تا در آنها جنگ

  باشند که  و اسکندر می  هیمیناؤس  جمله  از آن که20.  شدند کشتی  را شکسته  مر ایمان انداخته
  . دیگر کفر نگویند ه شد  تا تأدیب  سپردم  شیطان  را به ایشان

  

 را  و شکرها  و دعاها و مناجات  صلوات  که کنم  می  سفارش  چیز اول  از همه پس2    

 و   و استراحت  آرامی  تا به  منصب  صاحبان  و جمیع  پادشاهان بجهت2  بجا آورند  مردم  جمیع برای
 در حضور  است  نیکو و پسندیده   این زیرا که3.   و وقار عمر خود را بسر بریم  دینداری با کمال
زیرا خدا 5 . گرایند  راستی  معرفت بند و به یا  نجات  مردم خواهد جمیع  می که4  ما خدا دهنده نجات

  که6 . باشد  عیسی  مسیح  که  انسانی  یعنی  است  متوسطی  یک  خدا و انسان  و در میان واحد است
 امتها   و معلم  و رسول  واعظ  من  این و برای7 .  معین مان در ز فدا داد شهادتی   همه خود را در راه

   که  دارم  این  آرزوی پس8 .  نی  و دروغ گویم  می  راست یحدر مس.   مقرر شدم  و راستی در ایمان
   زنان و همچنین9 . در هر جا دعا کنند  برافراخته  و جدال  غیظ  را بدون  مقدس های  دست مردان

 . گرانبها  زلفها و طال و مروارید و رخت  به  حیا و پرهیز نه  به  مزین  لباس ارایند به را بی خویشتن
   به  با سکوت زن11 .  صالحه  اعمال کنند به  می اری دیند  دعوی شاید که  را می  زنانی  چنانکه بلکه10

   شود بلکه ر شوهر مسلط دهد یا ب  تعلیم  که دهم  نمی  را اجازت و زن12 . گیرد  تعلیم اعت اط کمال
   فریب  زن  نخورد بلکه  فریب و آدم14 . شد و بعد حوا  ساخته  اول  آدم زیرا که13.  بماند در سکوت

 و   و محبت  رستگار خواهد شد اگر در ایمان  زاییدن اما به15 .گرفتار شد در تقصیر  خورده
  . بمانند  و تقوا ثابت قدوسیت

  

 .طلبد  را بخواهد کار نیکو می فی اسق  منصب  اگر کسی  که  است  امین  سخن این3    
نواز و   و مهمان  نظام  و هشیار و خردمند و صاحب  زن  یک  و صاحب مالمت  باید بی  اسقف پس2

  و سوممفصل دو/  اول تیموتاؤس کتاب
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   جنگجو و نه  و نه  حلیم  بلکه  سود قبیح  یا طماع  میگسار یا زننده نه3 . باشد  تعلیم  به راغب
زیرا 5 . گرداند  وقار مطیع  را در کمال  خویش  و فرزندان  نیکویی  خود به  خانه مدبر اهل4.  زرپرست

  و نه6 نماید؟  می  خدا را نگاهبانی سای کلی  خود را تدبیر کند چگونه  خانه  اهل  نداند که  کسی هرگاه
 خارجند   که د آنانی نز  که  است اما الزم7 . بیفتد  ابلیس  حکم  به ور کرده مبادا غر  که جدیداالیمان

  . گرفتار شود  ابلیس  و دام  مبادا در رسوایی  باشد که نام  نیک هم
 طماع سود   و نه  زیاده  شراب  به  راغب  و نه  دو زبان  باوقار باشند نه  شماسان همچنین8  
  عیب  بی  شوند و چون  آزموده  ایشان اما باید اول10 .  در ضمیر پاک  سر ایمان رندگاندا9 .قبیح
  لکهگو ب  غیبت  نیز باید باوقار باشند و نه  همینطور زنان و به11 . را بکنند  شدند کار شماسی یافت

 را   خویش  خانه  و اهل باشند و فرزندان   زن  یک  صاحب و شماسان12 .  امین هشیار و در هر امری
   خویشتن  برای  خوب  باشند درجه ه را نیکو کرد  کار شماسی  که زیرا آنانی13 .نیکو تدبیر نمایند

  .  است  عیسی  مسیح  به  که  در ایمانی  کامل کنند و جالدت  می تحصیل
 تا   اگر تأخیر اندازم لیکن15 .  نزد تو آیم  زودی  به ید آنکه ام  به نویسم  تو می  را به این14  
 .  است ستی و بنیاد را  حی و ستون دای خ  کلیسای  که  خدا رفتار کنی  باید در خانه  چگونه  که بدانی

 شد و   کرده  تصدیق  ظاهر شد و در روح  خدا در جسم  که  است  عظیم  سر دینداری و باالجماع16
  . شد  باال برده  جالل  و به  آورده  و در دنیا ایمان  کرده  امتها موعظه  مشهود گردید و به  فرشتگان به
  

   ارواح  به  برگشته  از ایمان  آخر بعضی  در زمان د کهگوی  صریحا می  روح و لیکن4    

   ضمایر خود را داغ  که  دروغگویان  ریاکاری به2 . اصغا خواهند نمود  شیاطین مضل و تعالیم
 خدا آفرید   که هایی  احتراز از خوراک نمایند به  می کنند و حکم  می  منع  از مزاوجت که3 .اند کرده
 و   خدا نیکو است  هر مخلوق زیرا که4 . بخورند شکرگزاری  فین حق تا آنها را به و عار  مؤمنین برای
  .شود  می  از کالم خدا و دعا تقدیس زیرا که5 . پذیرند  شکرگزاری  چیز را رد نباید کرد اگر به هیچ

 در  فته یا  بود تربیت  خواهی  عیسی  مسیح  نیکوی  خادم  بسپاری  برادران  امور را به اگر این6  
 نما  عجوزها احتراز  حرام های  از افسانه لیکن7 . ای  را کرده  آن  پیروی  که وب خ  و تعلیم  ایمان کالم

 هر چیز   برای  دینداری  دارد لیکن ای  فایده  اندک  بدنی  ریاضت که8 .  بکش  ریاضت و در دینداری
  . را دارد  و آینده  حال  زندگی  وعده  که مفید است

  چهارمفصل/  اول تیموتاؤس کتاب
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  کشیم  می احترامی  و بی  زحمت  این  برای زیرا که10 . تام  قبول  و الیق  است  امین  سخن ینا9  
  .  است دهنده  را نجات  مؤمنین الخصوص  علی  مردمان  جمیع  که  زنده  خدای  به زیرا امید داریم

 را در   مؤمنین ه تو را حقیر نشمارد بلک  جوانی کس هیچ12 . فرما  و تعلیم  امور را حکم ینا11  
 و  قرائت   خود را به  آیم  نه  که تا مادامی13 .  باش  نمونه  و عصمت  و ایمان  و محبت  و سیرت کالم

   دستهای  با نهادن  نبوت  بوسیله  که  در تو است  که  کرامتی زنهار از آن14 . بسپار  و تعلیم نصیحت
 تو   تا ترقی  باش  نما و در اینها راسخ  امور تأمل در این15 . منما اعتنایی  شد بی  تو داده  به کشیشان
   چنین  هرگاه  که  باش  امور قائم  و در این  کن  را احتیاط  را و تعلیم خویشتن16 . ظاهر شود بر همه

  . داد  خواهی  را نیز نجات  خویش  را و شنوندگان  خویشتن کنی
  

   را چون  و جوانان  کن او را نصیحت پدر   چون  منما بلکه مرد پیر را توبیخ5    

 را اگر  زنان بیوه3 . عفت  با کمال  خواهران  را مثل  جوان  و زنان  مادران  پیر را چون زنان2 .برادران
   بشوند که ها دارد آموخته  یا نواده  فرزندان زنی اما اگر بیوه4 . دار باشند محترم   بیوه الحقیقت فی

 حضور خدا نیکو و  در  این  اجداد خود را ادا کنند که  دارند و حقوق  نگاه ی خود را با دیندار خانه
 و   و در صلوات  خدا امیدوار است  به  است کس  و بی  بیوه الحقیقت  فی  که اما زنی5 .  است پسندیده

 امر  یمعان   این و به7 .  است  مرده  حیات  در حال عیاش   زن لیکن6 .باشد  می روز مشغول دعاها شبانه
 خود تدبیر نکند   خانه  اهل الخصوص  و علی  خویشان  برای  اگر کسی ولی8 . باشند مالمت فرما تا بی
  .  است ایمان تر از بی  و پست منکر ایمان

 . گردد  او ثبت  باشد باید نام  شوهر کرده  نباشد و یک  ساله  کمتر از شصت  که زنی بیوه9  
   و پایهای  نموده  و غربا را مهمانی  را پرورده  باشد اگر فرزندان نام یک ن  صالح  در اعمال که10

اما 11 . باشد ه کرد  و هر کار نیکو را پیروی  نموده  را اعانتی کشان  و زحمت  را شسته مقدسین
و 12 . دارند  نکاح  شوند خواهش  سرکش  از مسیح  چون  زیرا که  مکن  را قبول  جوانتر از این های بیوه
   گردش  خانه  به  خانه  بر این و عالوه13 .اند  کرده  را برطرف  نخست  ایمان شوند از اینکه  می ملزم
   حرفهای  که  هم گو و فضول  بیهوده کار بلکه  بی  فقط کار باشند و نه  بی شوند که  می  آموخته کرده

 شوند و اوالد بزایند و کدبانو   نکاح  جوان  زنان  که  است  این  من  رأی پس14 .زنند  می ناشایسته
اگر مرد یا زن 16 .  شیطان  عقب  برگشتند به  بعضی زیرا که15 . ندهند  مذمت  را مجال شوند و خصم

 مفصل پنج/  اول تیموتاؤس کتاب
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 باشند   بیوه الحقیقت  فی  را که  را بپرورد و بار بر کلیسا ننهد تا آنانی ها دارد ایشان  بیوه مؤمن
  . نماید پرورش
  الخصوص باشند علی  می  مضاعف اند مستحق حرمت  کرده نیکو پیشوایی   که کشیشانی17  
 را خرد   خرمن  که گاو را وقتی"گوید   می زیرا کتاب18 .کشند  می  محنت  و تعلیم ر کالم د  که آنانی
   جز به  از کشیشان  بر یکی ادعایی19 ".  خود است مزدور مستحق اجرت" و " مبند کند دهن می
  . بترسند دیگران  فرما تا  توبیخ  همه  کنند پیش  گناه  که آنانی20.  شاهد مپذیر  سه دو یا زبان

 امور را   این  که دهم  می  تو را قسم  برگزیده  و فرشتگان  عیسی در حضور خدا و مسیح21  
  کس  بر هیچ  زودی و دستها به22 .  مکن  طرفداری  از روی  کاری چ و هی  داری  نگاه  غرض بدون

  . دار  خود را طاهر نگاه  مشو بلکه  شریک  دیگران مگذار و در گناهان
   میل  کم  بسیار خود شرابی  و ضعفهای  شکمت  بجهت  بلکه  مباش  فقط  آب دیگر آشامنده23  

  .فرما
  قب را تعا خرامد اما بعضی  می  داوری  به  ایشان  روی  و پیش  آشکار است  بعضی گناهان24  

  .  داشت  مخفی  باشد نتوان  دیگرگون  که  و آنهایی  است  نیکو واضح  اعمال و همچنین25 .کند می
  

 بدانند   احترام  کمال  را الیق  خویش باشند آقایان  می  زیر یوغ  غالمان  که آنانی6    

قیر ننمایند  را تح  دارند ایشان  مؤمن  آقایان  که اما کسانی2 . شود  خدا بد گفته  و تعلیم نام مبادا  که
   مشارکند مؤمن  احسان  در این  که  آنانی  کنند از آنرو که  بیشتر خدمت  برادرانند بلکه از آنجا که
  .و محبوبند

   صحیح  دهد و کالم  بطور دیگر تعلیم و اگر کسی3 . فرما  و نصیحت  تعلیم  معانی  این و به  
  از غرور مست4 . ننماید  قبول  است  دینداری ریق ط  به  را که  تعلیمی  و آن  مسیح خداوند ما عیسی

آید حسد   از آنها پدید می  که  است  گشته  دیوانه  و مجادالت  در مباحثات داند بلکه  نمی  هیچ شده
  پندارند دینداری  می  و مرتد از حق که  فاسدالعقل  مردم منازعات و5 . شر  و کفر و ظنون و نزاع

  . نما  اعراض اص اشخ از چنین.  سود است
   و واضح  نیاوردیم  دنیا هیچ  در این زیرا که7.   است  سود عظیمی  با قناعت  دینداری لیکن6  
 . بود  خواهیم  آنها قانع  به یم دار  و پوشـاک  اگر خوراک پس8 . برد توانیم  نمی  هیچ  از آن  که است
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 و  فهم  بی  شهوات  و انواع  و دام وند در تجربهش خواهند دولتمند شوند گرفتار می  می  که اما آنانی9
   که  بدیهـا است  همـه  ریشه  طمـع زیرا که10 .سازند  می  غرق  و هالکت  تباهی  را به  مردم مضر که
  . دردهـا سفتنـد  اقسـام  خـود را به  گشتـه  گمـراه کوشیدند از ایمان  می  آن  در پی  چون بعضی

   و صبر و تواضع  و محبت  و ایمان  و دینداری خدا از اینها بگریز و عدالت مرد   تو ای ولی11  
   آن  برای  را که  جاودانی  حیات  آور آن  و بدست  را بکن  ایمان  نیکوی و جنگ12 . نما را پیروی
   حضور آن  به کنم  می تو را وصیت13 . بسیار  در حضور گواهان کو کردی نی  و اعتراف  شدی دعوت

 نیکو   اعتراف  پیالطس  پنطیوس  در پیش  که  عیسی بخشد و مسیح  می  را زندگی  همه  که داییخ
   آن که15 .  مسیح  ظهور خداوند ما عیسی به تا   کن  حفظ  و مالمت داغ  را بی  تو وصیت که14 .نمود
  که16. ظهور خواهد آورد   به  معین  در زمان  و رباالرباب الملوک  و قادر وحید و ملک  متبارک را آن

 و   او را ندیده  از انسان  شد و احدی  نتوان  آن  نزدیک  که  است  در نوری  و ساکن تنها الیموت
  . آمین.  باد  و قدرت باد اکراماو را تا ابداآل. تواند دید نمی

 امید ندارند  ناپایدار  دولت  نکنند و به  بلندپروازی  را امر فرما که  جهان  این دولتمندان17  
 در   نیکوکار بوده که18 .کند  ما عطا می  به  تمتع  برای  چیز را دولتمندانه  همه  که  زنده  خدای  به بلکه
   آینده  عالم  نیکو بجهت  خود اساس و برای19 . باشند دست  و گشاده  دولتمند و سخی  صالحه اعمال

  . آرند  را بدست  جاودانی نهند تا حیات
  باحثات و از م  حرام های گویی  دار و از بیهوده  را محفوظ  امانت  تو آن یموتاؤس ت ای20  
 با تو  فیض.  گشتند  منحرف  کردند از ایمان  آن  ادعای  چون  بعضی که21  نما  اعراض  دروغ معرفت

  . آمین. باد
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  Timothy 2- تیموتاؤس  به  رسول  پولس  دوم رساله
   میالدی نوشته شده است67 تا 66است و حدودا سال پولس رسول نویسنده این کتاب 

  

   در مسیح  که حیاتی وعدهب برحس   عیسی  خدا رسول مسیح  اراده به  پولس1    

در و  پ  خدای  از جانب  و سالمتی  و رحمت فیض  را  خود تیموتاؤس فرزند حبیب2 .  است عیسی
  . باد  مسیح خداوند ما عیسی

   چونکه کنم  او را می  بندگی  ضمیر خالص  از اجداد خود به  را که  خدایی  آن کنم شکر می3  
 تو را   اشکهای  چونکه  تو هستم  مالقات و مشتاق4  .کنم روز یاد می  خود تو را شبانه دائما در دعاهای

  در  نخست  تو را که ریای  بی  ایمان دارم  یاد می زیرا که5 .  سیر شوم  تا از خوشی دارم  میبخاطر
لهذا بیاد تو 6 .  در تو نیز هست  که  است  یقینبود و مرا  می  ساکن  افنیکی  و مادرت  لوئیس ات جده
زیرا خدا 7 .  برافروزی  بر تو است  من تهای دس  گذاشتن  بوسیله  خدا را که  عطای  آن  که آورم می
  .را   و تأدیب  و محبت  قوت  روح  بلکه  است  ما نداده  را به  جبن روح

   در زحمات  بلکه باشم  اسیر او می  که  از من  خداوند ما عار مدار و نه  از شهادت پس8  
   به  خواند نه  مقدس  دعوت  داد و به  ما را نجات که9 . خدا  قوت  برحسب  باش  شریک انجیل
 ما   به  عیسی مسیح در  االیام  از قدیم  قبل  که  فیضی  خود و آن  اراده  برحسب  ما بلکه  اعمال حسب

   را نیست  موت  که  مسیح  ما عیسی دهنده  ظهور نجات  آشکار گردید به اما الحال10 .عطا شد
 و  ول و رس  واعظ  من  آن  برای که11  . انجیل  گردانید بوسیله  را روشن فسادی  و بی  و حیات ساخت

  دانم  می  چون  عار ندارم  بلکه کشم را می   زحمات  این  جهت و از این12 . ام ها مقرر شده معلم امت
  . کند  روز حفظ  آن  مرا تا به  امانت  که  او قادر است  که  است  و مرا یقین  آوردم  ایمان  که به

   عیسی  در مسیح  که محبتی و   در ایمان  شنیدی  از من  که  صحیح  بگیر از سخنان ای نمونه13  
   هستی  آگاه از این15 .  کن  حفظ  است ا ساکن در م  که القدس  روح بوسیله نیکو را   امانت آن14 . است
   و هرموجنس  فیجلس  از آنجمله اند که  تافته  رخ  در آسیا هستند از من  که  آنانی  همـه که
  .باشند می

ز زنجیر  کرد و ا  مرا تازه  او بارها دل  کناد زیرا که  را ترحم  انیسیفورس  خانه خداوند اهل16  
.  پیدا نمود  کرده  بسیار تفحص  کوشش  رسید مرا به  روم  به  چون بلکه17  . عار نداشت من
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 در   را که و خدمتهایی.)  یابد  روز در حضور خداوند رحمت  در آن خداوند بدو عطا کناد که(18
  . دانی  کرد تو بهتر می افسس

  

  و آنچه2 .  زورآور باش  است  عیسی  در مسیح  که  در فیضی  فرزند من  تو ای پس2    

  چون3.  باشند  هم  دیگران  تعلیم ابل ق  بسپار که  امین  مردمان  به  شنیدی  شهود بسیار از من به
 خود را در امور روزگار   سپاهی هیچ4 .  باش  شریک  زحمات  در تحمل سی عی  مسیح  نیکوی سپاهی

 را   کند تاج  نیز پهلوانی و اگر کسی5.  بجوید  ساخت سپاهی او را   آنکه سازد تا رضایت گرفتار نمی
 از   نصیبی باید اولکشد   می  محنت  که برزگری6.  باشد  نکرده  پهلوانی  قانون دهند اگر به بدو نمی
  . خواهد بخشید  چیز فهم  زیرا خداوند تو را در همه  تفکر کن گویم  می در آنچه7 . ببرد حاصل

   بشارت  برحسب  برخاست  از مردگان  داود بوده  از نسل ا بخاطر دار که ر  مسیح عیسی8  
  و از این10 .شود  نمی  خدا بسته  کالم  لیکن کشم  می  بندها زحمت  بدکار تا به  چون  در آن که9  .من

   در مسیح  را که  نیز نجاتی  تا ایشان شوم  می  متحمل  را بخاطر برگزیدگان  زحمات  همه جهت
 با او  م مردی  زیرا اگر با وی  است  امین  سخن این11 . کنند  تحصیل  جاودانی ل با جال  است یسیع

   او را انکار کنیم  کرد و هرگاه  خواهیم  هم  با او سلطنت  کنیم و اگر تحمل12 . کرد  خواهیم  هم زیست
تواند  ماند زیرا خود را انکار نمی  می  او امین  شویم ایمان اگر بی13 .او نیز ما را انکار خواهد کرد

  .نمود
 نکنند زیرا   مجادله  فرما که  آور و در حضور خداوند قدغن  یاد ایشان  چیزها را به این14  

 خدا   خود را مقبول  که  کن و سعی15 .باشد  می  شنوندگان  هالکت باعث  بخشد بلکه  سود نمی هیچ
   اعراض  حرام های گویی و از یاوه16 . دهد انجام   را بخوبی خدا  نشود و کالم  خجل  که  عاملی سازی

خورد و از   می  آکله  چون  ایشان و کالم17 . خواهد کرد  ترقی دینی  بی زونی ف  تا به نما زیرا که
   شده ن اآل  قیامت گویند که  می  از حق برگشته  ایشان که18 .باشند  می  و فلیطس  هیمیناؤس آنجمله
 مهر را دارد   و این  است  بنیاد ثابت خدا قائم و لیکن19 .سازند  می  منحرف  را از ایمان ضی و بع است
اما 20 ". جوید  کناره  را خواند از ناراستی  مسیح  نام هرکه«و » شناسد  خود را می خداوند کسان"  که

 و اینها   عزت  برایز اما آنها نی  و گلی  چوبی باشد بلکه  می  طال و نقره  ظروف  فقط  نه  بزرگ در خانه
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   و نافع  خواهد بود مقدس  عزت  را از اینها طاهر سازد ظرف  خویشتن  اگر کسی پس21 .  ذلت برای
  . نیکو  هر عمل  خود و مستعد برای  مالک برای

  خوانند عدالت  خداوند را می  نام  خالص  از قلب  که  بگریز و با آنانی  جوانی اما از شهوات22  
   نما چون  اعراض تأدیب  و بی  بیهوده  از مسائل لیکن23 . نما  را تعاقب  و سالمتی  محبت و و ایمان

  به   و راغب  مالیم  کس  با همه  کند بلکه  خدا نباید نزاع اما بنده24 .آورد  نزاعها پدید می  که دانی می
  وبه را ت  شاید خدا ایشان  نماید که ب را تأدی  مخالفین و با حلم25  باشد  و صابر در مشقت تعلیم

 او صید او   اراده  حسب  به  آیند که  هوش  باز به  ابلیس تا از دام26 . را بشناسند بخشد تا راستی
  .اند شده

  

  زیرا که2  پدید خواهد آمد  سخت خر زمانهای آ  در ایام  که  را بدان اما این3    

 و   و ناسپاس  و متکبر و بدگو و نامطیع والدین زن و الف   خواهند بود و طماع  خودپرست مردمان
کار و  و خیانت4 .  و متنفر از نیکویی مروت گو و ناپرهیز و بی  و غیبت دل  و کینه الفت و بی3 . ناپاک

   دارند لیکن  دینداری  صورت که5 .دارند  می  را بیشتر از خدا دوست  عشرت  و مغرور که تندمزاج
   داخل  حیله  به  که  از اینها هستند آنانی زیرا که6 . نما  اعراض از ایشان. کنند  میکار را ان  آن قوت
   ربوده  شهوات  انواع کشند و به  را می  بار گناهان کنند که  را اسیر می عقل  کم  زنان ها گشته خانه
  که و همچنان8 .د رسیدتوانن می ن  راستی  معرفت  هرگز به گیرند لکن  می و دائما تعلیم7 .شوند می

   مردم کنند که  می  مقاومت  نیز با راستی  کردند ایشان  مقاومت  با موسی بریس و یم ینیس
   بر جمیع  ایشان  حماقت  نخواهند کرد زیرا که  بیشتر ترقی لیکن9 . و مردود از ایمانند فاسدالعقل

  . آنها نیز شد  حماقت  خواهد شد چنانکه  واضح مردم
و 11 .  نمودی  و صبر مرا پیروی  و محبت  و حلم  و قصد و ایمان  و سیرت  تو تعلیم یکنل10  
 را   زحمات  شد چگونه  واقع  بر من  و لستره  و ایقونیه  در انطاکیه  که  آنهایی  و آالم مرا مثل زحمات
   عیسی اهند در مسیحخو  می  که  کسانی و همه12.  داد  رهایی  و خداوند مرا از همه نمودم  می تحمل

   ترقی  شریر و دغاباز در بدی  مردمان لیکن13.  خواهند کشید  کنند زحمت  زیست  دینداری به
   قایم  آوردی  و ایمان  آموختی اما تو در آنچه14 .باشند  می  خورده  و فریب یبنده فر خواهند کرد که

   که ای  را دانسته  مقدسه  کتب  از طفولیت  اینکهو15 .  یافتی  تعلیم  کسان  از چه دانی  می  چونکه باش
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 از   کتب تمامی16 .  است  عیسی  بر مسیح  که یمانی ا  بوسیله  نجات  آموزد برای تواند تو را حکمت می
  تا مرد خدا کامل17  . مفید است  در عدالت  و تربیت  و اصالح  و تنبیه  تعلیم  و بجهت  خداست الهام

  . بشود  نیکو آراسته  هر عمل و بجهت
  

 خواهد کرد   داوری  و مردگان  بر زندگان  که  عیسی تو را در حضور خدا و مسیح4    

   مواظب  و غیر فرصت  و در فرصت  کنی  موعظه  کالم  به که2 . او  ظهور وملکوت  و به دهم  می قسم
   صحیح  تعلیم آید که  می زیرا ایامی3 .  و تعلیم  تحمل  باکمال  نمایی  و نصیحت  و توبیخ  و تنبیه باشی

   را بر خود فراهم  معلمان  گوشها داشته  خود خارش  شهوات  برحسب  نخواهند شد بلکه را متحمل
 تو  لیکن5 .دها خواهند گرایی  افسانه سوی  به  برگردانیده  خود را از راستی و گوشهای4 .خواهند آورد

   کمال  خود را به  و عمل مبشر را بجا آور و خدمت  باش ات زحم  متحمل  چیز هشیار بوده در همه
  . رسان

   جنگ نیکو جنگ به7 .  است  رسیده  من  رحلت  و وقت شوم  می  ریخته ن اآل  من زیرا که6  
   برای  عدالت  تاج بعد از این8 . ام  داشته  را محفوظ  ایمان  رسانیده  کمال  خود را به  و دوره ام کرده
 نیز   بلکه  فقط  من  به  خواهد داد و نه  من  روز به  در آن  خداوند داور عادل  که  است ضر شده حا من
  .دارند  می  ظهور او را دوست  که  کسانی  همه به

 جهان حاضر مرا   این  محبت  برای  دیماس زیرا که10  . آیی  نزد من  زودی  به  که  کن سعی9  
لوقا تنها با 11.   دلماطیه  به  و تیطس  غالطیه  به  و کریسکیس  است فته ر  تسالونیکی  به  کرده ترک
 را  اما تیخیکس12 .  مفید است  خدمت  مرا بجهت  که با خود بیاور زیرا  را برداشته مرقس.   است من
 را  و کتب بیاور   آمدنت  وقت  گذاشتم  نزد کرپس  در تروآس  را که ردایی13 .  فرستادم افسس به
 جزا   افعالش را بحسبخداوند او .  بسیار بدیها کرد اسکندر مسگر با من14 . را یز و خصوصا رقوقن

  در محاجه16 . نمود  مقاومت  ما بشدت ا سخنان ب  زیرا که  از او باحذر باش و تو هم15 .خواهد داد
   محسوب بر ایشان   این مباد که.  کردند  مرا ترک  همه  حاضر نشد بلکه  با من کس  هیچ اول من

  .شود

 مفصل چهار/  دوم تیموتاؤس کتاب
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   رسد و تمامی  کمال  به  من  بوسیله  داد تا موعظه  قوت  من  به  ایستاده  خداوند با من لیکن17  
   ملکوت و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به18 .  شیر رستم ها بشنوند و از دهان امت

  . آمین.  باد  جاللباداو را تا ابداآل.  خواهد داد ت خود نجا آسمانی
 در قرنتس ماند اما  ارستس20 .  رسان  را سالم  انیسیفورس انه خ فرسکا و اکیال و اهل19  
 و   و پودیس افبولس.   بیایی  از زمستان  قبل  که  کن سعی21 .  بیمار واگذاردم  را در میلیتس ترفیمس
  فیض.  تو باد  خداوند با روح  مسیح عیسی22 .رسانند  می  تو را سالم برادران   و همه  و کالدیه لینس

  . آمین. بر شما باد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مفصل چهار/  دوم تیموتاؤس کتاب



1690 

 Titus-  تیطسهب  رسول  پولس رساله
   میالدی نوشته شده است65 تا 63پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

   برگزیدگان خدا و معرفت  ایمان  برحسب  مسیح  عیسی  خدا و رسول  غالم پولس1    

 از  تواند گفت  نمی  دروغ  که  خدایی  که  جاودانی  امید حیات به2 .  است  در دینداری  که  راستی آن
   که ای  موعظه  خود را ظاهر کرد به  کالم  معین اما در زمان3 . را داد  آن  وعده  ازلی زمانهای
  . شد  سپرده  من  ما خدا به دهنده  نجات  حکم برحسب
 از   و سالمتی  و رحمت  فیض  است  عام  ایمان  برحسب  من رزند حقیقی ف  را که تیطس4  
  . خداوند باد  مسیح  ما عیسی دهنده  پدر و نجات  خدای جانب

 و   نمایی  اصالح  است  مانده  باقی  را که  تا آنچه  واگذاشتم  تو را در کریت  جهت بدین5  
   زن  و شوهر یک مالمت  بی اگر کسی6.  هر مقرر کنی در هر ش  کشیشان  تو امر نمودم  به  من چنانکه

 خدا   وکیل باید چون  اسقف می زیرا که7 . از تهمت فجور و تمرد  دارد بری  مؤمن  فرزندان باشد که
  بلکه8 . نباشد  سود قبیح  یا طماع  یا میگسار یا زننده  یا تندمزاج  باشد و خودرأی مالمت بی

   کالم امین  به و متمسک9 . و پرهیزکار  و مقدس  و عادل  خرداندیش و  و خیردوست دوست مهمان
  . نماید  را توبیخ  کند و مخالفان  نصیحت  صحیح  تعلیم  تا بتواند به  یافته  که  تعلیمی برحسب
   از اهل  که  آنانی الخصوص باشند علی  بسیار و متمرد می  و فریبندگان گویان  یاوه زیرا که10  
 سود  سازند و برای  می  واژگون ها را بالکل  زیرا خانه  را باید بست  ایشان  دهان که11 .تند هس ختنه

   اهل  که  است  گفته  است  خاص ایشان  نبی  که  از ایشان یکی12. دهند  می  ناشایسته  تعالیم یحقب
   است  راست هادت ش این13. باشند  می کاره  بی پرست  شریر و شکم  دروغگو و وحوش  همیشه کریت
   نگیرند به و گوش14 . باشند  صحیح  فرما تا در ایمان  توبیخ  سختی  را به  ایشان  جهت از این
   است  پاک  پاکان هرچیز برای15 .جویند  می  انحراف  از راستی که   مردمانی  یهود و احکام های افسانه
  . است  نیز ملوث  و ضمیر ایشان  فهم  بلکه  نیست چیز پاک  را هیچ ایمانان  و بی  آلودگان لیکن

 و متمرد هستند   مکروه کنند چونکه  خود او را انکار می  افعال باشند اما به  خدا می مدعی معرفت16
  . نیکو مردود  هر عمل و بجهت

 مفصل یک /  تیطسکتاب
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مردان پیر هشیار و باوقار و   که2 . را بگو  صحیح  تعلیم  شایسته اما تو سخنان2    

و   باشند  پیر در سیرت متقی  زنان همچنین3 .ند باش  و صبر صحیح  و محبت  ایمان و در خرداندیش
   را خرد بیاموزند که  جوان تا زنان4 . نیکو  تعلیم  معلمات  بلکه  زیاده  شراب  بنده گو و نه  غیبت نه

شوهران    و نیکو و مطیع نشین  و خانه  و عفیفه و خرداندیش5 . باشند  و فرزنددوست شوهردوست
  . باشند  فرما تا خرداندیش  را نصیحت  جوانان  نسق  همین و به6 . شود خدا متهم   مبادا کالم خود که
 را بکار   خود صفا و وقار و اخالص  نیکو بساز و در تعلیم  اعمال چیز نمونه و خود را در همه7  

  . شود  حق ما نیابد خجل در  بد گفتن  فرصت  چونکه  را تا دشمن عیب  بی  صحیح و کالم8 .بر
 سازند   را راضی  کنند و در هر امر ایشان  خود را اطاعت  آقایان  نما که  را نصیحت غالمان9  
 ما خدا  دهنده  نجات  را ظاهر سازند تا تعلیم  دیانت  کمال  نکنند بلکه و دزدی10 .گو نباشند و نقیض

  . دهند را در هر چیز زینت
  ما را تأدیب12 .  ظاهر شده  است بخش  نجات  مردم  همه  برای  خدا که  فیض زیرا که11  

   در این اری و دیند  و عدالت  با خرداندیشی  کرده  را ترک  دنیوی  و شهوات دینی  بی کند که می
   خود ما عیسی دهنده  و نجات  عظیم  خدای  جالل  و تجلی  امید مبارک و آن13 .  کنیم  زیست جهان
   برهاند و امتی  تا ما را از هر ناراستی  ما فدا ساخت  خود را در راه که14 . ظار کشیم را انت مسیح
 فرما   را بگو و نصیحت این15 . نیکو باشند او و غیور در اعمال خاص   ملک  خود طاهر سازد که برای

  . تو را حقیر نشمارد کس  نما و هیچ  اقتدار توبیخ و در کمال
  

 نمایند و   کنند و فرمانبرداری  را اطاعت  و سالطین  حکام ه آور ک بیاد ایشان3    

   و کمال  مالیم  را بد نگویند و جنگجو نباشند بلکه  کس و هیچ2 . هرکار نیکو مستعد باشند برای
  . جا آورند  به  مردم  را با جمیع حلم

 در   بوده  و لذات  شهوات  انواع  و بنده  و نافرمانبردار و گمراه فهم  ما نیز سابقا بی زیرا که3  
   چون لیکن4.  داشتیم  می  و بر یکدیگر بغض  بودیم  نفرت  الیق  که بردیم  و حسد بسر می خبث

   بودیم  کرده  عدالت  ما به  که  اعمالی  سبب  به نه5 . ما خدا ظاهر شد دهنده  نجات  و لطف مهربانی
  که6   است القدس  از روح  که ای ازگی و ت  تولد تازه  غسل  داد به  خود ما را نجات  رحمت  محض بلکه

  و سوممفصل دو/  تیطس کتاب
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   او عادل  فیض تا به7  . مسیح  ما عیسی دهنده  نجات  توسط  نمود به  افاضه  دولتمندی  ما به او را به
 امور   و در این  است  امین  سخن این8.   جاودانی  امید حیات  بحسب یم گرد  وارث  شده شمرده

 نیکـو   در اعمـال  آورند بکوشنـد که  خدا ایمان  به  که  تا آنانی  فرمایی  بلیغ غن تو قد خواهم می
  .  نیکـو و مفیـد است  انسـان  امـور بـرای  ایـن  نمایند زیرا که مواظبت
ثمر  ی ب  نما زیرا که  اعراض  شرعی ها و نزاعها و جنگهای نامه  و نسب  نامعقول و از مباحثات9  
  چون11 . نما  اجتناب  دو نصیحت  باشد بعد از یک  بدعت  از اهل  که و از کسی10 .  است و باطل

  .کند  رفتار می  در گناه  شده  مرتد و از خود ملزم کس  چنین  که دانی می
   آیی  نزد من  در نیکوپولیس  که  کن  سعی  را نزد تو فرستم  یا تیخیکس  ارتیماس که وقتی12  
   به  را در سفر ایشان  و اپلس  خطیب زیناس13.   را در آنجا بسر برم  زمستان م دار  عزیمت زیرا که
 نیکو   در کارهای  بگیرند که  ما نیز تعلیم و کسان14 .چیز نباشند  هیچ  تا محتاج د کن امدا سعی

   تو را سالم  من  رفقای جمیع15. ثمر نباشند  تا بی  ضروری  احتیاجات  رفع  باشند برای مشغول
.  شما باد  با همگی فیض.   رسان دارند سالم  می  ما را دوست  ایمان  از روی  را که رسانند و آنانی می

  . آمین
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 Philemon-  فلیمون  به  رسول پولس  رساله
   میالدی نوشته شده است60پولس رسول نویسنده این کتاب است و حدودا سال 

  

  و به2 . عزیز و همکار ما  فلیمون برادر به  تاؤسو و تیم  عیسی  اسیر مسیح پولس1  

  .باشد  می ات  در خانه  که  کلیسایی  ما و به سپاه  هم  و ارخپس  محبوبه اپفیه
  . خداوند با شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض3  
 ذکر  چونکه5  .مآور  خود یاد می  تو را در دعاهای  و پیوسته کنم  خود را شکر می خدای4  
   ایمانت تا شراکت6  . داری  مقدسین  همه  خداوند و به  عیسی  به  که ام  تو را شنیده  و ایمان محبت

 مرا خوشی  زیرا که7 . عیسی مسیح  برای  در ما است  که مؤثر شود در معرفت کامل هر نیکویی
   برادر استراحت  از تو ای ین مقدس  دلهای  تو از آنرو که  نمود از محبت  رخ  و تسلی کامل
  .پذیرند می

   تو را حکم  است  مناسب  آنچه  به  که  را دارم  جسارت  کمال  هرچند در مسیح  جهت بدین8  
  ن پولس پیر و اآل  چون  هرچند مردی  نمایم  التماس  که  است  سزاوارتر آن  محبت  برای لیکن9  .دهم

 در   که  فرزند خود انیسیمس  درباره کنم  می  تو را التماس پس10.  باشم  نیز می  عیسی اسیر مسیح
 تو را و مرا   الحال  بود لیکن فایده  تو بی  سابقا او برای که11 .  خود او را تولید نمودم زنجیرهای

  و من13.   است  من  جان  تو او را بپذیر که پس.  فرستم  می  او را نزد تو پس که12 .باشد مند می فایده
اما 14 . کند  خدمت  انجیل  تو مرا در زنجیرهای  عوض  تا به  دارم  او را نزد خود نگاه  که خواستم می

.  اختیار  از روی  اضطرار نباشد بلکه  تو از راه  تا احسان  باشم  تو کرده  رأی  بدون  کاری نخواستم
   نه  بعد از این لیکن16 .  ابد دریابی شد تا او را تا به از تو جدا   ساعتی جهت  شاید بدین زیرا که15

 در   تو هم  زیادتر به  اما چند مرتبه  من  برادر عزیز خصوصا به  یعنی  از غالم  فوق  بلکه  غالم چون
  اما اگر ضرری18 . فرما  قبول  من  او را چون انید  می  مرا رفیق  هرگاه پس17 . در خداوند  و هم جسم

   هستم  پولس  که من19 . دار  محسوب  را بر من  آن باشی   از او داشته  طلبی باشد یا  تو رسانیده به
 .  هستی  من  خود نیز مدیون  جان  به  که  تو نگویم  کرد تا به  خود ادا خواهم نویسم  خود می  دست به
  چون21.  بده   تازگی  مرا در مسیح  جان پس.   از تو در خداوند برخوردار شوم  برادر تا من  ای بلی20

 مفصل یک/  فلیمون کتاب



1694 

   هم گویم  می  بیشتر از آنچه دانم  می  که جهت  از آن نویسم  تو می  به  تو اعتماد دارم بر اطاعت
  . کرد خواهی

   شما بخشیده  شما به  از دعاهای  امیدوارم  زیرا که  حاضر کن  من  نیز برای معهذا منزلی22  
  . شوم

 و لوقا   و دیماس و ارسترخس24 .  و مرقس  است  من  همزندان  عیسی  در مسیح  که اپفراس23  
  . آمین.  شما باد  با روح  مسیح  خداوند ما عیسی فیض25 .رسانند  می  تو را سالم  من رانهمکا
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 Hebrews- رساله به عبرانیان
   میالدی نوشته شده است70نویسنده کتاب مشخص نیست و حدودا قبل از سال 

  

   انبیا به  بوساطت  مختلف های  متعدد و طریق  اقسام  به مان سلف در ز خدا که1    

   جمیع  او را وارث  شد که  پسر خود متکلم  ما بوساطت  آخر به  ایام در این2 . نمود  ما تکلم پدران
   و به  بوده  جوهرش  و خاتم  جاللش  فروغ که3 . او عالمهـا را آفریـد  قـرار داد و بوسیله موجودات

   رسانیـد به  اتمـام  را به  گناهـان  طهـارت  چـون  بـوده  موجودات  همه  خود حامـل  قوت لمـهک
   مقـدار آنکه  گردیـد به  افضال و از فرشتگان4 .  بنشست علیین  کبریـا در اعلـی  راست دست
  . بود  یافته  میـراث  به  بزرگتـر از ایشـان اسمـی

 امروز تو را تولید  من.   هستی تو پسر من"   که  هرگز گفت رشتگان از ف  یک  کدام زیرا به5  
 را  زاده  نخست  که و هنگامی6 " خواهد بود؟  بود و او پسر من  او را پدر خواهم من" و ایضا " نمودم
  و در حق فرشتگان7 ". کنند  خدا او را پرستش  فرشتگان جمیع"  گوید که آورد می  می  جهان باز به
اما در حق پسر 8 ".  آتش  خود را شعله گرداند و خادمان  خود را بادها می فرشتگان"  د کهگوی می

 و   را دوست عدالت9 .  است  راستی  تو عصای  ملکوت ی و عصا باد است تو تا ابداآل  خدا تخت ای"
   مسح ز رفقایت بیشتر ا  شادمانی  روغن  تو تو را به  خدا خدای بنابراین.  داری  می  را دشمن شرارت
   مصنوع  افالک و  را بنا کردی  خداونددر ابتدا زمین تو ای") گوید نیز می(و 10 ".  است کرده

 . خواهد شد  منـدرس  جامه  آنها چون  و جمیع  هستی  تو باقی  لکن آنها فانی11 .  تو است دستهای
   تو تمام  و سالهای  هستی  تو همان لکن.   پیچید و تغییر خواهند یافت  ردا آنها را خواهی و مثل12

   تا دشمنان  من  راست  دست  به بنشین" .  هرگز گفت  از فرشتگان  یک  کدام و به13 ".نخواهد شد
   که  آنانی  خدمت  برای  خدمتگزار نیستند که های  روح  ایشان آیا همگی14 "؟ انداز تو سازم تو را پای

  شوند؟ ی م  خواهند شد فرستاده  نجات وارث
  

 مفصل یک/  عبرانیان کتاب
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   از آن  مبادا که  دهیم  گوش  را شنیدیم تر آنچه  بلیغ  دقت  به  که  است لهذا الزم2    

 هر   که  شد برقرار گردید بقسمی  گفته  فرشتگان  بوساطت  که  کالمی زیرا هر گاه2 .  شویم ربوده
   عظیم  نجاتی اگر از چنین   رستگار گردیم  ما چگونه پس3 .رسید  می  عادل  را جزای تجاوز و تغافلی

   شنیدند بر ما ثابت  که  از خداوند بود و بعد کسانی  آن  به  در ابتدا تکلم ؟ که  باشیم غافل
 و   قوات  و انواع  و معجزات  آیات داد به  می  شهادت  خدا نیز با ایشان  که در حالتی4 .گردانیدند
  . خود  اراده  برحسب القدس  روح عطایای
 در   کسی لکن6 .  نساخت  فرشتگان  مطیع کنیم می را   ذکر آن  را که ای  آینده  عالمزیرا5  
 از او تفقد   که ر انسان یا پس  او را بخاطر آوری  که  انسان چیست"   گفت  داده  شهادت موضعی
  و او را  نهادی را بر سر او  و اکرام  جالل  و تاج تر قرار دادی  پست  اندکی او را از فرشتگان7 ؟ نمایی

   چیز را مطیع  همه  چون  پس".  او نهادی  چیز را زیر پایهای همه8 .  خود گماشتی  دستهای بر اعمال
   چیز مطیع  همه  که بینیم  هنوز نمی ن اآل لکن.  او نباشد  مطیع  که  چیز را نگذاشت او گردانید هیچ

   زحمت  به  را که  عیسی  یعنی بینیم  کمتر شد می  از فرشتگان  اندکی اما او را که9.  باشد  شده وی
 . را بچشد  موت  ذائقه  همه برای خدا   فیض  شد تا به  نهاده  بر سر وی  و اکرام  جالل  تاج موت

   بسیار را وارد جالل  فرزندان باشد چون  چیز می  همه  و از وی  همه  بخاطر وی زیرا او را که10
   چون زانرو که11 . گرداند  دردها کامل  را به شان نجات ای  رئیس ه بود ک گرداند شایسته می

.  را برادر بخواند  ایشان  عار ندارد که  جهت باشند از این  می  از یک  همه  و مقدسان کننده مقدس
   خواهم  کلیسا تو را تسبیح  و در میان کنم  می  خود اعالم  برادران  تو را به اسم"گوید   می چنانکه12

 عطا   من  خدا به  که  و فرزندانی  من اینک" و نیز ". نمود  خواهم  توکل  بر وی من"و ایضا 13 ".خواند
  ".فرمود

   هر دو شریک  در این  دارند او نیز همچنان  شراکت  و جسم  در خون  فرزندان  چون پس14  
   موت  از ترس  را که و آنانی15 . سازد  را تباه  ابلیس  یعنی  موت  قدرت  صاحب  موت شد تا بوساطت

  .بودند آزاد گرداند  می  عمر خود گرفتار بندگی تمام
   را دستگیری  ابراهیم  نسل نماید بلکه  نمی  را دستگیری  فرشتگان  در حقیقت زیرا که16  

  س خود شود تا در امور خدا رئی  برادران  مشابه  در هر امری بایست  می  جهت از این17. نماید می
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   تجربه  کشیده  خود عذاب  چون زیرا که18 . را بکند  قوم  گناهان  کفاره ه شد  و امین  کریم ای کهنه
  . فرماید  را اعانت شدگان  تجربه  دارد که دید استطاعت

  

 و   هستید در رسول  شریک  سماوی  در دعوت  که  مقدس  برادران  ای بنابراین3    

 بود   فرمود امین  را معین  وی  نزد او که که2 . کنید  تأمل  عیسی  ما یعنی  اعتراف  کهنه رئیس
   شمرده  بیشتر از موسی  اکرامی  الیق  شخص  این زیرا که3 . او بود  خانه  نیز در تمام وسی م چنانکه
  کسی   بدست ای زیرا هر خانه4.   است  بیشتر از خانه  را حرمت  خانه  سازنده  که ای  اندازه  آن شد به

 دهد   بود تا شهادت  او امین  خانه  در تمام  خادم  مثل و موسی5 .  خداست  همه  بانی شود لکن  میبنا
   او ما هستیم و خانه.  او  پسر بر خانه  مثل و اما مسیح6 . شود  بعد گفته بایست  می  که یبر چیزهای
  . باشیم   و فخر امید خود متمسک  دلیری  انتها به  تا به  که بشرطی
 مسازید   خود را سخت دل8 .امروز اگر آواز او را بشنوید"گوید   می القدس  روح  چنانکه پس7  
   شما مرا امتحان  پدران  که جایی9  . در بیابان  او در روز امتحان  خشم  دادن  جنبش  در وقت چنانکه

   خشم  گروه  آن  به  جهت ناز ای10 .دیدند  می  سال  چهل  مرا تا مدت  کردند و اعمال و آزمایش
 خود  تا در خشم11.  مرا نشناختند  هستند و راههای  خود گمراه  در دلهای  پیوسته  ایشان  گفتم گرفته
  ". نخواهند شد  داخل  من  آرامی  به  که  خوردم قسم

 حی  دای از خ  باشد که ایمان  شریر و بی  از شما دل  باحذر باشید مبادا در یکی  برادران ای12  
شود مبادا   می  خوانده"امروز"   که  کنید مادامی  همدیگر را نصیحت  هر روزه بلکه13 .مرتد شوید

   اگر به ایم  گشته  شریک  در مسیح از آنرو که14 . گردد دل  سخت  گناه  فریب ا به از شم احدی
امروز اگر آواز او را "شود  ی م  گفته چونکه15 .  شویم  متمسک  انتها سخت تا به اعتماد خود  ابتدای

  ". او  خشم  دادن  جنبش  در وقت  مسازید چنانکه  خود را سخت بشنوید دل
   نبودند که  گروه  آن  دادند؟ آیا تمام  او را جنبش  شنیدند و خشم  بودند که  که پس16  

   به بود؟ آیا نه ی م  خشمگین  سال  چهل  تا مدت  که و به17  آمدند؟  از مصر بیرون  موسی سطهبوا
   من  آرامی  به  خورد که  قسم  که و درباره18 شد؟   در صحرا ریخته  ایشان  بدنهای  که  عاصیانی آن

  ایمانی  بی سبب  به  که  دانستیم پس19 نکردند؟   اطاعت  را که  نخواهند شد مگر آنانی داخل
  . شوند نتوانستند داخل
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باشد ظاهر شود   می  باقی  وی  در آرامی  دخول عده و  مبادا با آنکه  بترسیم پس4    

   کالمی  شد لکن  داده  بشارت  ایشان  مثال  ما نیز به  به زیرا که2 . باشد  از شما قاصر شده  احدی هک
   ایمان زیرا ما که3.  متحد نشدند  ایمان  به وندگان با شن  نبخشید از اینرو که  نفع  شنیدند بدیشان که

   آرامی  به  که  خوردم  خود قسم در خشم"   است  گفته  چنانکه گردیم  می  آرامی  آن اخل د آوردیم
  و در مقامی4.  بود  رسیده تمام ا  به  عالم  او از آفرینش  اعمال  آنکه  و حال". نخواهند شد  داخل من

  و باز در این5 ". گرفت   خود آرامی  اعمال  خدا از جمیع در روز هفتم"   که  گفت  روز هفتم درباره
  ". نخواهند شد  داخل  من  آرامی به"   که مقام

  سبب  یافتند به  بشارت  پیش  که  بشوند و آنانی  آن  داخل  بعضی  که  است  باقی  چون پس6  
   مدیدی  داود بعد از مدت  زبان  به فرماید چونکه  می  معین باز روزی7 . نشدند  داخل نافرمانی

   خود را سخت امروز اگر آواز او را بشنوید دل"   مذکور شد که  پیش  چنانکه فت گ"امروز"
   برای پس9. کرد  دیگر را ذکر نمی عد از آن بود ب  داده  را آرامی  ایشان زیرا اگر یوشع8 ".مسازید

ید ود بیارام خ  آرامی او شد او نیز از اعمال  داخل زیرا هر که10 .ماند  می  باقی  سبت  خدا آرامی قوم
 در   مبادا کسی  شویم  داخل  آرامی  آن  تا به  جد و جهد بکنیم پس11 .  خویش  خدا از اعمال چنانکه

   از هر شمشیر دودم تر است  و مقتدر و برنده  خدا زنده زیرا کالم12. آمیز بیفتد  نافرمانی عبرت آن
  و هیچ13  . است  قلب و ممیز افکار و نیتهای و مغز را   و مفاصل  و روح  تا جدا کند نفْس و فرورونده

   و منکشف  برهنه  است  کار ما با وی  او که  چیز در چشمان  همه  بلکه  نیست  از نظر او مخفی خلقت
  .باشد می

ا  پسر خد  عیسی  یعنی  است  از آسمانها درگذشته  که  داریم  عظیمی  کهنه  رئیس  چون پس14  
 ما بشود   نتواند همدرد ضعفهای  که  نداریم ای  کهنه زیرا رئیس15 . داریم ب  خود را محکم اعتراف

   بیاییم  فیض  تخت  به  نزدیک  با دلیری پس16 .  گناه  ما بدون  مثال ر چیز به در ه  شده  آزموده بلکه
  . کند اعانت) ما را (  ضرورت  در وقت  که  کنیم  را حاصل  و فیضی  بیابیم تا رحمت

  

شود   مقرر می  آدمیان  برای  شده  گرفته  آدمیان  از میان  کهنه  هر رئیس یرا کهز5    

  تواند مالیمت  می  و گمراهان  با جاهالن که2 . بگذراند  گناهان ها برای  تا هدایا و قربانی در امور الهی
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   چنانکه  است  الزم او را  کمزوری  این سبب و به3 .  است  شده  گرفته یز در کمزوری او ن کند چونکه
   را برای  مرتبه  این و کسی4 . بگذراند  گناهان  برای  قربانی نیز  خویشتن  برای  همچنین  قوم برای

 نیز خود را   مسیح و همچنین5 . را  هارون او را بخواند چنانکه خدا   که گیرد مگر وقتی خود نمی
 امروز تو را تولید   من  هستی تو پسر من"   گفت  وی  به  او که  بشود بلکه  کهنه  رئیس  نداد که جالل
  ".  ملکیصدق  بر رتبه  هستی  ابد کاهن تو تا به"گوید   دیگر نیز می  در مقام چنانکه6 ". نمودم

   از موت  رهانیدنش  به  با فریاد شدید و اشکها نزد او که  خود چونکه  بشریت و او در ایام7  
  هر چند پسر بود به8 . گردید  مستجاب  خویش  تقوای سبب ار کرد و به بسی  و دعای قادر بود تضرع

   جاودانی  نجات  خود را سبب  مطیعان  جمیع  شده و کامل9  . را آموخت  کشید اطاعت  که مصیبتهایی
  .  ملکیصدق  رتبه  به  ساخت  مخاطب  کهنه  رئیس و خدا او را به10 . گشت

 شما   گوشهای باشد چونکه  می  آنها مشکل  شرح  که  بسیار است  او ما را سخنان  درباره که11  
 باشید باز محتاجید  باید معلمان  شما را می  زمان  طول  هر چند با این زیرا که12 .  است شده  سنگین

زیرا 13.   قوی  غذای  شیر شدید نه  شما بیاموزد و محتاج  خدا را به  و مبادی الهامات  اصول  کسی که
 از آن   قوی اما غذای14 .  است  طفل  چونکه  است اآزموده ن  عدالت  باشد در کالم  شیرخواره ههر ک
  . و بد را بکنند اند تا تمییز نیک  داده  ریاضت  عادت  موجب  حواس خود را به  که  است بالغان

  

 بار  و  بجوییم  سبقت  کمال  سوی  به  درگذشته  مسیح  ابتدای  از کالم بنابراین6    

   دستها و قیامت  تعمیدها و نهادن و تعلیم2  . خدا ننهیم  به  و ایمان  مرده  از اعمال دیگر بنیاد توبه
  . دهد  خدا اجازت  آورد هر گاه  را بجا خواهیم و این3 . را  جاودانی  و داوری مردگان
  القدس  روح  شریک را چشیدند و  سماوی  عطای  بار منور گشتند و لذت  یک  که زیرا آنانی4  
   که  است اگر بیفتند محال6 . را چشیدند  آینده  عالم  خدا و قوات  نیکوی  کالم و لذت5 .گردیدند
کنند و   می  خود باز مصلوب  پسر خدا را برای  که  سازند در حالتی  تازه  توبه  را بار دیگر برای ایشان

  نیکو خورد و نباتات افتد می  می  بارها بر آن  را که نی بارا  که زیرا زمینی7 .سازند  می حرمت او را بی
 و  رویاند متروک  می  اگر خار و خسک لکن8 .یابد  می رویاند از خدا برکت می خود   فالحان برای
  .شود  می  و در آخر سوخته  لعنت  به قرین
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 هر چند بدینطور  مداری  می  را یقین  نجات  بهتر و قرین  در حق شما چیزهای  عزیزان اما ای9  
   او از خدمت  اسم  به  را که  محبت  شما و آن  عمل  که  نیست انصاف زیرا خدا بی10 . گوییم  می سخن

   داریم  این  آرزوی لکن11.  کند اید فراموش تید ظاهر کرده و هس  بوده  مشغول  در آن  که مقدسین
  و کاهل12 . انتها ظاهر نمایید  امید تا به امل ک  یقین  جد و جهد را برای  از شما همین  هر یک که

  .باشند ها می  وعده  و صبر وارث  ایمان  به  را که  اقتدا کنید آنانی مشوید بلکه
   خورد به  نتوانست  بزرگتر از خود قسم  به  داد چون  وعده  ابراهیم  خدا به  که زیرا وقتی13  

 کثیر  نهایت  داد و تو را بی  خواهم  عظیمی ا برکت تو ر  من هرآینه"14 .  گفت  خورده خود قسم
 بزرگتر   آنکه  به زیرا مردم16 .  را یافت  وعده  صبر کرد آن ون چ و همچنین15 ". گردانید خواهم
 خدا  از اینرو چون17 . شود  تا اثبات  است  قسم ایشان   هر مخاصمه خورند و نهایت  می  قسم است

   در میان  ظاهر سازد قسمشمار  تأکید بی  به  وعده  وارثان  خود را به اده تغییر ار  عدم  که خواست
 شود   حاصل  قوی  گوید تسلی  خدا در آنها دروغ  نیست  ممکن تغییر که  دو امر بی تا به18. آورد
 را  و آن19  . جوییم  تمسک  است  شده  ما گذارده  در پیش  که  امیدی  آن  تا به  بردیم  پناه  ما که برای
   که جایی20  . است  شده  داخل  حجاب  در درون  که  و پایدار داریم  خود ثابت  جان  برای  لنگری مثل
  .باد گردید تا ابداآل  کهنه  رئیس  ملکیصدق  بر رتبه  که  عیسی  شد یعنی  ما داخل  پیشرو برای آن
  

 از   ابراهیم  که  هنگامی' ی تعال  خدای  و کاهن  سالیم  پادشاه  ملکیصدق زیرا این7    

   نیز از همه و ابراهیم2 . داد  بدو برکت  کرده ا استقبالکرد او ر  می  مراجعت  ملوک  دادن شکست
   نیز یعنی  سالیم  و بعد ملک  است"  عدالت پادشاه"   شده  ترجمه  او اول  بدو داد که یک چیزها ده

   به  بلکه  حیات  و انتهای  ایام  ابتدای  و بدون نامه نسب یمادر و ب پدر و بی بی3 ".  سالمتی پادشاه"
  .ماند  می  دایمی  کاهن  پسر خدا شده شبیه

   بهترین نیز از  پاتریارخ  ابراهیم  بود که  چقدر بزرگ  شخص  این  کنید که  مالحظه پس4  
   از قوم  دارند که یابند حکم  را می  کهانت  که  کسانی و اما از اوالد الوی5 . بدو داد یک  ده غنایم

 پدید  براهیم ا  نیز از صلب  ایشان  خود با آنکه  از برادران  بگیرند یعنی یک  ده  شریعت بحسب
ها را   وعده ب و صاح  گرفته یک  ده  از ابراهیم  نداشت  بدیشان  نسبتی  که  کس  آن لکن6 .آمدند
  و در اینجا مردمان8 .شود  می  داده  برکت ز بزرگ ا ک کوچ  هر شبهه و بدون7 .  است  داده برکت
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   آنکه حتی9 .شود  می  داده  شهادت  وی  بودن  بر زنده  که گیرند اما در آنجا کسی  می یک  ده مردنی
زیرا 10  شد  گرفته یک گیرد ده  می یک ده   که  الوی  از همان  ابراهیم  بوساطت  که  گفت توان گویا می

  . کرد  او را استقبال  ملکیصدق  که  پدر خود بود هنگامی ب هنوز در صل که
باز )  یافتند  را بر آن  شریعت زیرا قوم(شد   می  حاصل  کمال  الوی و دیگر اگر از کهانت11  

   بر رتبه  شود که شود و مذکور  مبعوث  ملکیصدق  دیگر بر رتبه  کاهنی بود که  می  احتیاج چه
  زیرا او که13. یابد  می  نیز تبدیل  شریعت تهپذیرد الب  تغییر می  کهانت  گاهزیرا هر12 ؟  نیست هارون
  خدمت   از آن  احدی  که  است  دیگر ظاهر شده شود از سبط  می  گفته  در حق وی  سخنان این

در    موسی  فرمود که  یهودا طلوع  خداوند ما از سبط  که  است زیرا واضح14 .  است  را نکرده قربانگاه
  .  نگفت  هیچ  کهانت  از جهت  سبط حق آن
 بطور دیگر باید ظهور نماید   کاهنی  ملکیصدق  مثال  به  از اینکه  است و نیز بیشتر مبین15  

   داده زیرا شهادت17 .  غیرفانی  حیات  قوت  به  بلکه نشود  مبعوث  جسمی  و احکام  شریعت  به که16
  ".  ملکیصدق  بر رتبه ی هست  ابد کاهن تو تا به"  شد که
  از آن(19 .  آن  فایده  و عدم  ضعف  بعلت  سابق  حکم  نسخ شود هم  می  حاصل زیرا که18  
   به  تقرب  آن  به  امید نیکوتر که  برآوردن و هم) گرداند  نمی  چیز را کامل  هیچ  شریعت  که جهت

  اند و لیکن  شده  کاهن قسم  بی زیرا ایشان21 .دباش  نمی  قسم  بدون  این آنکهو بقدر 20.  جوییم خدا می
   تو کاهن  نخواهد داد که  خورد و تغییر اراده خداوند قسم"گوید   می  وی  به  از او که  با قسم این

   آن  ضامن  عیسی  که هدی ع  آن  قدر نیکوتر است  همین به22 ".  ملکیصدق  بر رتبه  هستی ابدی
.   است  مانع  ایشان  بودن  از باقی  موت  آنکه شوند از جهت  بسیار می ن کاهنا و ایشان23 .گردید

 را   آنانی  که  نیز قادر است  جهت از این25 . دارد زوال  بی  کهانت  است اقی ابد ب  تا به  چون  وی لکن24
 را   ایشان  تا شفاعت  است  دائما زنده  بخشد چونکه نهایت  بی  نزد خدا آیند نجات  وی  بوسیله که

  .بکند
   و از گناهکاران عیب آزار و بی  و بی  قدوس  است  شایسته  کهنه  رئیس  ما را چنین زیرا که26  
   اول  که  کهنه  رؤسای  آن  مثال  نباشد به  هر روز محتاج که27  . و از آسمانها بلندتر گردیده جدا شده

  که   بجا آورد هنگامی  بار فقط  را یک  این اند چونکه بگذر  قربانی  قوم  خود و بعد برای  گناهان برای
سازد   می  دارند کاهن  کمزوری  را که  مردمانی  شریعت از آنرو که28 . گذرانید  قربانی خود را به

  .  است  شده باد کامل تا ابداآل  پسر را که  است  بعد از شریعت  که  قسم  کالم لکن
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   هست ای  کهنه  رئیس  ما چنین  برای  که  است  این م کال  از این  مقصود عمده پس8    

   خیمه  و آن  اقدس  مکان  خادم که2  . است  کبریا نشسته  تخت  راست  دست  در آسمانها به که
شود تا هدایا   مقرر می  کهنه  هر رئیس زیرا که3 .  انسان  را برپا نمود نه ند آن خداو  که  است حقیقی

 اگر بر  پس4 .بگذراند   باشد که  او را نیز چیزی  که  است  واجب  جهت ند و از اینها بگذرا و قربانی
  و ایشان5 .گذرانند  هدایا را می  شریعت ون قان  به  هستند که  کسانی بود چون  نمی بود کاهن  می زمین
   بود که  عازم ه ک  شد هنگامی  ملهم  موسی کنند چنانکه  می  را خدمت  آسمانی  چیزهای  و سایه شبیه
   تو نشان  به  در کوه  که ای  نمونه  آن  چیز را به  همه  که  باش آگاه"گوید   را بسازد زیرا بدو می خیمه
 متوسط عهد نیکوتر نیز   که  مقداری  به  است  نیکوتر یافته  او خدمت ن اآل لکن6 ".  شد بسازی داده

  .  است  نیکوتر مرتب های بر وعده   که هست
 را   ایشان چنانکه8. شد  نمی  طلب  دیگری  برای بود جایی  می عیب  بی  اول زیرا اگر آن7  
 یهودا   و خاندان  اسرائیل  با خاندان آید که  می  ایامی گوید اینک خداوند می"گوید   می  کرده مالمت
   من  که  در روزی بستم   ایشان  با پدران  که  عهدی  آن  مثل نه9 . نمود  استوار خواهم  تازه عهدی
  پس.  نماندند  ثابت  در عهد من  ایشان  زیرا که  مصر برآوردم  تا از زمین  نمودم  را دستگیری ایشان

   بعد از آن  که  عهدی  آن  است گوید این و خداوند می10.   را واگذاردم  ایشان گوید من خداوند می
   نهاد و بر دل  خواهم  خود را در خاطر ایشان  احکام  که شت دا  استوار خواهم  اسرائیل  با خاندان ایام

و دیگر 11 . خواهند بود  مرا قوم د و ایشان بو  را خدا خواهم  و ایشان  داشت  خواهم  مرقوم ایشان
  از  همه  زیرا که  خداوند را بشناس  نخواهد داد و نخواهد گفت  و برادر خود را تعلیم  همسایه کسی

 را   فرمود و گناهانشان  خواهم  ترحم  ایشان زیرا بر تقصیرهای12 .  مرا خواهند شناخت خرد و بزرگ
  ". آورد  یاد نخواهم دیگر به
   بر زوال  مشرف  است  و پیر شده  کهنه  و آنچه  ساخت  را کهنه  اول  گفت" تازه"   چون پس13  
  . است
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   اول زیرا خیمه2 . بود  دنیوی قدس و   خدمت فرایض را نیز   عهد اول  آن خالصه9    

  و در پشت3 . گردید  مسمی  قدس  به  و آن مه و میز و نان تقد  بود چراغدان  در آن  شد که نصب
 و   زرین  بود مجمره  در آن که4  . است  مسمی االقداس  قدس  به  که ای  خیمه  بود آن  دوم پرده

 پر از من بود و   طال که  بود حقه  بود و در آن راسته طال آ  به  اطرافش  همه  که  شهادت تابوت
   بر تخت  که  جالل  کروبیان و بر زبر آن5 . عهد  بود و دو لوح ورده آ  شکوفه  که  هارون عصای
  .  آنها نیست  تفصیل  جای نبودند و اآل گستر می  سایه رحمت
   خیمه  به وسته پی  خدمت  لوازم ی ادا  بجهت  شد کهنه  چیزها بدینطور آراسته  این  چون پس6  

   بدون  نه  هم شود و آن  می  تنها داخل  کهنه  رئیس  مرتبه  یک  سالی  در دوم لکن7 .آیند  درمی اول
نماید بر   می  اشاره القدس  روح  همه  این  به که8 .گذراند  می  قوم  جهاالت و برای خود   برای  که خونی
   زمان  برای  است  مثلی و این9 .شود  ظاهر نمی  اقدس  مکان  راه  برپاست  اول  خیمه  که  مادامی اینکه

   را از جهت هکنند  عبادت  ندارد که  قوت گذرانند که ها را می  هدایا و قربانی  آن  بحسب حاضر که
   فرایض  فقط  مختلفه  و طهارات  و آشامیدنی  خوردنی  اینها با چیزهای چونکه10  گرداند ضمیر کامل

  .  است  مقرر شده  اصالح تا زمان   که  است جسدی
 بزرگتر و کاملتر   خیمه  باشد به  آینده  نعمتهای  کهنه  ظاهر شد تا رئیس  چون  مسیح لیکن11  

   به ها بلکه  بزها و گوساله  خون  به و نه12 . نیست  خلقت  از این  که  یعنی  دست  به شده و ناساخته
   خون زیرا هر گاه13 .  را یافت  ابدی  شد و فدیه خل دا  اقدس  مکان  به  فقط مرتبه   خود یک خون

   مقدس  جسمی  طهارت  بهشود تا  می  پاشیده  بر آلودگان  چون  و خاکستر گوساله بزها و گاوان
 خدا  ه ب عیب  را بی  خویشتن  ازلی  روح  به  که  مسیح  خون  زیاده  آیا چند مرتبه پس14 سازد می

   نمایید؟  را خدمت  زنده  تا خدای  طاهر نخواهد ساخت  مرده گذرانید ضمیر شما را از اعمال
   عهد اول  تقصیرات  کفاره  برای  موت  تا چون  است ای  عهد تازه  او متوسط  جهت و از این15  
 البد   است  وصیتی  که زیرا در هر جایی16 . را بیابند  ابدی  میراث  وعده شدگان  آمد خوانده بوقوع
شود زیرا   می  ثابت  بعد از موت  وصیت زیرا که17 . را تصور کنند کننده  موت وصیت  که است

 برقرار   خون  نیز بدون اول  و از اینرو آن18 . ندارد  استحکامی  است  زنده دهکنن  وصیت  که مادامی
ها و   گوساله  رسانید خون  قوم  سمع  به ریعت ش  را بحسب  احکام  تمامی  موسی  چون زیرا که19 .نشد

  این"  و گفت20 . پاشید  قوم  و تمامی  را بر خود کتاب  آن  قرمز و زوفا گرفته  و پشم بزها را با آب
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 را نیز   خدمت  آالت  و جمیع  خیمه و همچنین21 ". خدا با شما قرار داد  که  عهدی  آن  خون است
   خون  ریختن شود و بدون  طاهر می  خون  چیز به  تقریبا همه  شریعت بو بحس22 . بیالود  خون به

  .  نیست آمرزش
   به  خود سماویات  اینها طاهر شود لکن  به  سماوی  چیزهای های  مثل  بود که  الزم پس23  
   مکان  مثال  نشد که  داخل  دست  به شده  ساخته  قدس  به زیرا مسیح24 . نیکوتر از اینها های قربانی
   آنکه و نه25 . ما ظاهر شود  در حضور خدا بجهت ن اآل  تا آنکه  خود آسمان  به  بلکه  است حقیقی
   اقدس  مکان  به  دیگری  با خون  هر سال  که  کهنه  رئیس  کند مانند آن  خود را بارها قربانی جان
  لکن.  باشد  کشیده  بارها زحمت  عالم او از بنیاد  که بایست  می  صورت زیرا در این26 .شود  می داخل

 را   مردم و چنانکه27 . را محو سازد  خود گناه  قربانی  ظاهر شد تا به  در اواخر عالم  مرتبه  یک ناآل
 شد   بار قربانی  یک  نیز چون  مسیح همچنین28 .  مقرر است  جزا یافتن  و بعد از آن  بار مردن یک

باشند ظاهر   منتظر او می  که  کسانی  برای  گناه نماید بار دیگر بدون   را رفع  بسیاری تا گناهان
  .  نجات خواهد شد بجهت

  

 چیزها   نفس صورت آن  نه  است  نعمتهای آینده  را سایه  شریعت  چون زیرا که10    

  ا کامل ر جویندگان گذرانند تقرب  می  پیوسته  که هایی  قربانی  همان  به تواند هر سال  هرگز نمی آن
   بار پاک  یک  بعد از آنکه کنندگان  عبادت شد چونکه  نمی  آنها موقوف واال آیا گذرانیدن2 .گرداند

   گناهان  یادگاری  سال در اینها هر بلکه3داشتند؟  نمی  را در ضمیر شدند دیگر حس گناهان
  . را بکند  گناهان  گاوها و بزها رفع  خون  که  است زیرا محال4 .شود می

   جسدی ن لک  را نخواستی  و هدیه قربانی"گوید  شود می  می  جهان  داخل  که لهذا هنگامی5  
   اینک  گفتم آنگاه7.   نداشتی  رغبت  گناه های  و قربانی  سوختنی های  قربانی به6 .  مهیا ساختی  من برای
   پیش چون8 ".  خدا بجا آورم  تو را ای تا اراده)   است  مکتوب  در حق من در طومار کتاب ( آیم می
   آنها رغبت  و به  را نخواستی  گناه های  و قربانی  سوختنی های ها و قربانی هدایا و قربانی"گوید  می

 خدا   تو را ای  تا اراده آیم  می اینک"   که بعد گفت9 گذرانند ی م  شریعت  آنها را بحسب  که" نداشتی
  . را استوار سازد رد تا دومدا  را برمی  اول  پس". بجا آورم
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  و هر کاهن11 .  فقط  مرتبه  یک  مسیح سد عیسی ج  قربانی  به ایم  شده  مقدس  اراده  این و به10  
   هرگز رفع گذراند که ها را مکررا می  قربانی ایستد و همان  می  بوده  مشغول  خدمت  به هر روزه
 خدا   راست  دست  گذرانید به  گناهان  برای  قربانی  یک  او چون لکن12 .تواند کرد  را نمی گناهان
  .انداز او شوند  پای  تا دشمنانش  منتظر است و بعد از آن13 .باد تا ابداآل بنشست
 نیز  القدس و روح15 .باد تا ابداآل  است  گردانیده  را کامل  مقدسان  قربانی  یک  به از آنرو که14  
 با   ایام  بعد از آن  که  عهدی  آن  است این"16 . بود  گفته  از آنکهدهد زیرا بعد  می  ما شهادت برای
   ایشان  نهاد و بر ذهن  خواهم  ایشان  خود را در دلهای گوید احکام  خداوند می  بست  خواهم ایشان
اما 18.  آورد  یاد نخواهم  را دیگر به  ایشان  و خطایای و گناهان) گوید باز می(17  . داشت  خواهم مرقوم
  .  نیست  گناهان  دیگر قربانی  اینها هست  آمرزش  که جایی

از 20  . شویم  داخل  اقدس  مکان  تا به  داریم  دلیری  عیسی  خون  به  چونکه  برادران  ای پس19  
  و کاهنی21  . است  خود مهیا نموده  جسم  یعنی  پرده  ما از میان  را بجهت  آن  که  و زنده  تازه طریق

   خود را از ضمیر بد پاشیده  دلهای  ایمان  در یقین  راست  دل  به پس22  . خدا داریم  را بر خانه رگبز
یرا  ز  داریم  نگاه  امید را محکم و اعتراف23  . بیاییم  نزدیک  داده  غسل  پاک  آب  خود را به و بدنهای

   نیکو ترغیب  و اعمال  محبت  تا به  یکدیگر را بنماییم و مالحظه24 .  است  امین دهنده  وعده که
 یکدیگر را   بلکه  است  را عادت  بعضی  چنانکه  نشویم  غافل  در جماعت  آمدن و از با هم25 . نماییم

  .شود  می  روز نزدیک  آن بینید که  می  که ای  اندازه  و زیادتر به  کنیم نصیحت
   باقی  گناهان  دیگر قربانی دا گناهکار شویم اگر عم  راستی  معرفت  بعد از پذیرفتن زیرا که26  
  هر که28 . را فرو خواهد برد  مخالفان  که  آتشی  و غیرت  انتظار هولناک عذاب بلکه27  .نیست

 مقدار   چه  به پس29. شود  می  شاهد کشته  دو یا سه  به  رحم  را خوار شمرد بدون  موسی شریعت
 کرد   پسر خدا را پایمال  خواهد شد که تر شمرده  سخت قوبت مستحق ع  کس  آن کنید که  می گمان

 رد؟ ک حرمت  را بی  نعمت  شمرد و روح  شد ناپاک گردانیده   مقدس  آن  به  را که  عهدی و خون
   خواهم  مکافات  من  است  از آن من گوید انتقام خداوند می"   است  گفته  او را که شناسیم زیرا می30
   چیزی  زنده  خدای  دستهای  به افتادن31 ". خواهد نمود  خود را داوری خداوند قوم" و ایضا ".داد

  .  است هولناک
   عظیم ای  مجاهده  منور گردیدید متحمل  بعد از آنکه  یاد آورید که  را به  سلف  ایام ولیکن32  

   شریک  از آنکه ید و چهشد  می  مردم  تماشای  از دشنامها و زحمات  از اینکه چه33 .از دردها شدید
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بودید و   نیز همدرد می  با اسیران زیرا که34 .بردند  چیزها بسر می  در چنین هبودید ک  می با کسانی
  نیکوتر  مال  خود شما را در آسمان  دانستید که پذیرفتید چون  می  خوشی  خود را نیز به  اموال تاراج
  زیرا که36 .باشد  می  عظیم  مجازات  به رون مق د را که خو  مکنید دلیری  ترک پس35 .  است و باقی

   زمانی بعد از اندک"  زیرا که37 . را بیابید  وعده  را بجا آورده خدا  تا اراده  است شما را صبر الزم
 خواهد نمود و اگر مرتد   زیست  ایمان  به  عادل لکن38 . خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود  آینده آن

 از   بلکه  شویم  تا هالک  نیستیم  ما از مرتدان لکن39 ". نخواهد شد  خوش  با وی من  شود نفس
  .  خود را دریابیم  تا جان ایمانداران

  

.   نادیده  و برهان چیزهای  است  شده  امید داشته  اعتماد بر چیزهای  ایمان پس11    
  . شد  داده  قدما شهادت  برای  این  به زیرا که2

 از   دیدنی  چیزهای  آنکه  گردید حتی  خدا مرتب  کلمه ها به  عالم  که ایم  فهمیده ن ایما به3  
  . شد  ساخته  نادیدنی چیزهای
 شد   داده  شهادت  آن سبب  خدا گذرانید و به  را به  نیکوتر از قائن  قربانی  هابیل  ایمان به4  

 هنوز   بعد از مردن  همان سبب دهد و به  می  او شهادت  هدایای  خدا به  آنکه  به  است  عادل که
  .  است گوینده
   ساخت  خدا او را منتقل  شد چرا که  را نبیند و نایاب  تا موت  گشت  منتقل  خنوخ  ایمان به5  
   ایمان  بدون لیکن6 . کرد  خدا را حاصل  رضامندی  که شد  داده  شهادت  وی  از انتقال زیرا قبل
 آورد بر   ایمان  که  است  خدا جوید الزم  به  تقرب  زیرا هر که  است حال او م  رضامندی تحصیل
  .دهد  خود را جزا می  و جویندگان  او هست اینکه

   شده  بود خداترس  یافته  الهام  نشده  دیده  وقت  تا آن  که  اموری  درباره  چون  نوح  ایمان به7  
   از ایمان  که  عدالتی  آن  وارث  ساخته  دنیا را ملزم  آن  و به  خود بساخت  خانه  اهل  بجهت ای کشتی
  . گردید است

   که  مکانی  آن  سمت  به  رفت  نمود و بیرون  شد اطاعت  خوانده  چون  ابراهیم  ایمان به8  
   در زمین  ایمان و به9 .رود  کجا می  به دانست و نمی آمد   بیرون پس.  یابد  میراث  به بایست می
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   وعده  همین  در میراث  که  و یعقوب ها با اسحاق  و در خیمه  پذیرفت  غربت  بیگانه  زمین  مثل هوعد
  .  خداست  آن  معمار و سازنده  بابنیاد بود که  شهری  مترقب زانرو که10 . نمود  بودند مسکن شریک
  ه زایید چونک ت وق  و بعد از انقضای  یافت  نسل  قبول  نیز قوت  خود ساره  ایمان به11  
 کثیر   آسمان  ستارگان  مثل  مرده  هم  نفر و آن  از یک  سبب و از این12 .  دانست  را امین دهنده وعده

  . شدند شمار زاییده  کنار دریا بی و مانند ریگهای
 آنها را از دور   بودند بلکه ها را نیافته  وعده  شدند در حالیکه  فوت  ایشان  همه در ایمان13  

   که زیرا کسانی14 . بودند  و غریب  بیگانه  زمین ی بر رو  گفتند و اقرار کردند که  تحیت یدهد
   بیرون  از آن  را که و اگر جایی15 . هستند  وطنی  در جستجوی زند کهسا گویند ظاهر می  می همچنین

   مشتاق  الحال نلک16 .برگردند) بدانجا ( تند کهداش  می  فرصت آوردند هرآینه آمدند بخاطر می
   ایشان  خدای  عار ندارد که  هستند و از اینرو خدا از ایشان سماوی) وطن (  نیکوتر یعنی وطنی
  .  است  مهیا ساخته  شهری  ایشان  برای  شود چونکه خوانده
سر  بود پ ها را پذیرفته  وعده  را گذرانید و آنکه  شد اسحاق  امتحان  چون  ابراهیم  ایمان به17  
 ". خواهد شد  خوانده  اسحاق  تو به نسل"   بود که  شده  او گفته  به که18 کرد  می  خود را قربانی یگانه

 از   او را در مثلی  و همچنین  است  از اموات  خدا قادر بر برانگیزانیدن  که  دانست  یقین چونکه19
  .  نیز باز یافت اموات

  . داد  برکت را در امور آینده و عیسو   نیز یعقوب  اسحاق  ایمان به20  
 داد و بر سر   را برکت  یوسف  از پسران  مردن خود هر یکی  در وقت  یعقوب  ایمان به21  
  . کرد  خود سجده عصای

   اخبار نمود و درباره اسرائیل  بنی  خود از خروج  وفات  در حین  یوسف  ایمان به22  
  . کرد  خود وصیت استخوانهای

 کردند و   پنهان  ماه  سه  یافته  جمیل  او را طفلی  متولد شد والدینش  چون وسی م  ایمان به23  
  . نداشتند  بیم  پادشاه از حکم
و 25 . شود  خوانده  پسر دختر فرعون  شد ابا نمود از اینکه  بزرگ  موسی  چون  ایمان به24  
  و عار مسیح26 . را ببرد  زمانی گناه  لذت اندک  از آنکه تر داشت  خدا را پسندیده  با قوم  بودن ذلیل

 مصر   ایمان به27 . داشت  نظر می  مجازات سوی  به  زیرا که  مصر پنداشت  بزرگتر از خزائن را دولتی
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   ایمان به28 . را بدید استوار ماند  نادیده ن آ  چون  نترسید زیرا که  پادشاه  کرد و از غضب را ترک
  . نگذارد  دست  بر ایشان  نخستزادگان کننده  آورد تا هالک عمل را ب  خون  و پاشیدن عید فصح

  . شدند  غرق  کرده  مصر قصد آن  عبور نمودند واهل  خشکی  به  از بحر قلزم  ایمان به29  
  . زیر افتاد  بودند به  کرده  را طواف  روز آن  هفت  حصار اریحا چون  ایمان به30  
   پذیرفته  سالمتی  را به  جاسوسان  نشد زیرا که  هالک صیان با عا  فاحشه  راحاب  ایمان به31  

  .بود
 و   و شمشون  و باراق  از جدعون دهد که نمی   مرا کفاف  وقت ؟ زیرا که  گویم و دیگر چه32  
   صالحه  اعمال  کردند و به  تسخیر ممالک  از ایمان که33  . و انبیا اخبار نمایم  و داود و سموئیل یفتاح
   کردند و از دم  را خاموش  آتش سورت34  را بستند  شیران ذیرفتند و دهانها را پ تند و وعدهپرداخ

 غربا را   شدند و لشکرهای  شجاع  یافتند و در جنگ  توانایی شمشیرها رستگار شدند و از ضعف
  ند و خالصی شد  معذب  دیگران  باز یافتند لکن  قیامتی  خود را به  مردگان زنان35 . ساختند زممنه

 از بندها و  ها بلکه  از استهزاها و تازیانه و دیگران36 . قیامت نیکوتر برسند ردند تا به نک را قبول
 شمشیر   شدند و به  کرده تجربه.  گشتند  دوپاره سنگسار گردیدند و با اره37.  شدند  آزموده زندان
   که آنانی38 . شدند  و آواره  و ذلیل لومو مظ   و بزها محتاج  گوسفندان در پوستهای.  گشتند مقتول
  . گشتند  پراکنده  زمین ها و شکافهای  نبود در صحراها و کوهها و مغاره  ایشان  الیق جهان

  زیرا خدا برای40 . را نیافتند  شدند وعده  داده  شهادت  از ایمان  با اینکه  ایشان  جمیع پس39  
  . نشوند  ما کامل  بدون نکه تا آ  است  نیکوتر مهیا کرده ما چیزی

  

 و   هر بار گران  را گرداگرد خود داریم  ابر شاهدان  ما نیز چنین  چونکه بنابراین12    

   ما مقرر شده  روی  پیش  که  میدان  و با صبر در آن پیچد دور بکنیم  می  ما را سخت  را که گناهی
   خوشی  آن  بجهت  که  باشیم  نگران  عیسی  یعنی  ایمان کننده  پیشوا و کامل سوی و به2 .  بدویم است
   تخت  راست ست د  گردید و به  صلیب  متحمل  را ناچیز شمرده حرمتی  بود بی  او موضوع  پیش که

 او   به  از گناهکاران  بود که  مخالفتی  متحمل چنین  تفکر کنید در او که پس3 .  است خدا نشسته
   حد خون  تا به هنوز در جهاد با گناه4 . شوید  خسته  کرده ود ضعف خ هایپدید آمد مبادا در جان

  کند که  می  مکالمه  با پسران  با شما چون اید که  نموده  را فراموش و نصیحتی5 .اید  نکرده مقاومت
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زیرا 6. خاطر مشو  خسته  یابی  از او سرزنش  که  خداوند را خوار مشمار و وقتی  تأدیب  پسر من ای"
  ".زند  می  تازیانه  خود را به فرماید و هر فرزند مقبول  می دارد توبیخ  می  را خداوند دوست کههر 

  ت پسر اس زیرا کدام. نماید  رفتار می  با پسران  شوید خدا با شما مثل  تأدیب اگر متحمل7  
 شما   یافتند پس ه بهر  از آن  همه باشید که  می تأدیب  اگر بی لکن8  نکند؟  او را تأدیب  پدرش که

نمودند و   می  ما را تأدیب  که  داشتیم  خود را وقتی و دیگر پدران جسم9.   پسران زادگانید نه حرام
  زیرا که10 ؟  شویم تا زنده   نکنیم  پدر روحها را اطاعت  اولی  آیا از طریق نمودیم  می  را احترام ایشان
   تا شریک ده فای  او بجهت  کردند لکن  را تأدیب صوابدید خود ما  موافق  زمانی  اندک ایشان

نماید اما در آخر   از دردها می  از خوشیها بلکه  نه  در حال  هر تأدیب لکن11 .  او گردیم قدوسیت
 و  افتاده  لهذا دستهای12 .آورد اند بار می  یافته  ریاضت  از آن  که  آنانی  را برای  عدالت سالمتی میوه

   که  بسازید تا کسی  راست  خود راههای  پایهای و برای13 . را استوار نمایید شده   سست زانوهای
  . شفا یابد  نشود بلکه  منحرف  باشد از طریق لنگ

 خداوند را نخواهد  کس  هیچ  بغیر از آن  که  بکوشید و تقدسی  با همه  سالمتی و در پی14  
   اضطراب  نمو کرده  مرارت  شود و ریشه روم خدا مح  از فیض و مترصد باشید مبادا کسی15. دید

   پیدا شود مانند عیسو که مباالت  یا بی  زانی مبادا شخصی16 . گردند  آلوده  از آن رد و جمعیبار آو
   خواست  که  نیز وقتی  بعد از آن دانید که زیرا می17.   خود را بفروخت  نخستزادگی  طعامی برای
   آن  با اشکها در جستجوی با آنکه)  پیدا ننمود  توبه  جای زیرا که(د  شود مردود گردی  برکت وارث

  .بکوشید
   تاریکی  به  و نه  افروخته  آتش  کرد و به  لمس توان  می  که  کوهی اید به  نجسته زیرا تقرب18  
   آن ه کردند ک  التماس  شنوندگان  که  کالمی  آواز کرنا و صدای  به و نه19  . و باد سخت و ظلمت

   نیز کوه  اگر حیوانی  نتوانستند شد که  قدغن  آن  متحمل زیرا که20 . نشود  گفته  دیگر بدیشان کالم
   گفت  موسی  بود که  ترسناک  بحدی  رؤیت و آن21 . شود  زده  نیزه د سنگسار یا به کن را لمس

   اورشلیم  حی یعنی  و شهر خدای ن صهیو  جبل اید به  جسته  تقرب بلکه22 ".  و لرزانم  ترسان بغایت"
  .  فرشتگان  از محفل شماره  جنود بی  و به سماوی
 ارواح عادالن   و به  داور جمیع  خدای  مکتوبند و به  در آسمان  که  نخستزادگانی و کلیسای23  
یکوتر از  معنی ن  به  است  متکلم  که  شده  پاشیده  خون  متوسط عهد جدید و به  عیسی و به24  مکمل
  .  هابیل خون
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   گفت  سخن  بر زمین  از آنکه  که گوید رو مگردانید زیرا اگر آنانی  می  سخن زنهار از آنکه25  
   سخن سمان از آ  اگر از او که  یافت  خواهیم  نجات  ما چگونه  نیافتند پس رو گردانیدند نجات

   که  است  داده  وعده ن اآل ا جنبایند لکن ر  زمین  وقت  آواز او در آن که26؟  گوید روگردانیم می
   مرتبه  او یک  قول و این27 ". جنبانید  را نیز خواهم  آسمان  بلکه  زمین  فقط  دیگر نه  مرتبه یک"

   که  شد تا آنهایی  ساخته  که  آنهایی شود مثل  می  جنبانیده  که  چیزهایی  از تبدیل  است دیگر اشاره
  . ماند باقیشود   نمی جنبانیده
 و تقوا   خشوع  تا به  شکر بجا بیاوریم یابیم  جنبانید می توان  نمی  را که  ملکوتی  چون پس28  

  .  است  فروبرنده  ما آتش ا خدایزیر29 .  نماییم  پسندیده خدا را عبادت
  

   آن  به  مشوید زیرا که  غافل نوازی و از غریب2  برقرار باشد  برادرانه محبت13    

 و   ایشان  همزندان  را بخاطر آرید مثل اسیران3.  کردند  را ضیافت  فرشتگان  نادانسته یبعض
  . هستید  شما نیز در جسم  را چون مظلومان
   را خدا داوری یان و زان  فاسقان  زیرا که غیرنجس   باشد و بسترش  محترم  هر وجه  به نکاح4  

 او   کنید زیرا که  دارید قناعت  آنچه  باشد و به ی خال  شما از محبت نقره سیرت5 .خواهد فرمود
  گوییم  می  ما با دلیری تمام بنابراین6 ". نمود  نخواهم  و تو را ترک تو را هرگز رها نکنم"   است گفته

  "کند؟  می  چه  من  به انسان.  بود  نخواهم  و ترسان  است  من خداوند مددکننده"
   ایشان  سیرت  کردند بخاطر دارید و انجام  شما بیان دا را به خ  کالم  خود را که مرشدان7   

  باد همان دیروز و امروز و تا ابداآل  مسیح عیسی8.  اقتدا نمایید  ایشان  ایمان  به  کرده را مالحظه
  . است

   فیض  شما به  دل  که  است  مشوید زیرا بهتر آن  از جا برده  و غریب  مختلف از تعلیمهای9  
  . نیافتند  نمودند فایده  در آنها سلوک  که  آنانی  که  خوراکهایی  به ر شود و نهاستوا

  زیرا که11 . بخورند از آن   ندارند که  اجازت  خیمه  آن گذاران  خدمت  که  داریم مذبحی10  
 از  رونیبرد ب  می  گناه  برای االقداس  قدس  آنها را به  خون  کهنه  رئیس  که  حیواناتی  آن جسدهای
   دروازه ماید بیرون ن  خود تقدیس  خون  را به  نیز تا قوم  عیسی بنابراین12 .شود  می  سوخته لشکرگاه
 در اینجا  زانرو که14 . برویم او  سوی  به  از لشکرگاه  بیرون لهذا عار او را برگرفته13 . کشید عذاب
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   خدا بگذرانیم  را به  او قربانی تسبیح  بوسیله پس15 .  هستیم  را طالب  آینده  بلکه  نداریم  باقی شهری
  . باشند  او معترف  اسم  به  را که  لبهایی  ثمره یعنی

  .  است ها راضی  قربانی  همین  مشوید زیرا خدا به  غافل  و خیرات  از نیکوکاری لکن16  
کنند   شما را می ای جانه  پاسبانی  ایشان  و انقیاد نمایید زیرا که  خود را اطاعت مرشدان17  
  .  شما را مفید نیست  این  بجا آورند زیرا که  ناله  به  نه  خوشی  را به  خواهند داد تا آن  حساب چونکه

 در هر امر  خواهیم  و می  داریم  ضمیر خالص  که  است  ما دعا کنید زیرا ما را یقین برای18  
  .  شوم  نزد شما باز آورده  کنید تا زودتر به چنین   که  دارم و بیشتر التماس19 . رفتار نیکو نماییم

د  عه  خون  را به  خداوند ما عیسی  یعنی  گوسفندان  اعظم  شبان  که  سالمتی  خدای پس20  
 او را بجـا آوریـد و   گرداناد تا اراده  نیکو کامل شما را در هر عمل21  برخیزانید  از مردگان ابدی
.  باد باد جالل او را تا ابداآل  که  مسیح  عیسی  آورد بوساطت  شما بعمل منظور نظر او باشد در آنچه
  . آمین

  شوید زیرا آمیز را متحمل  نصیحت  کالم  این  که  دارم  از شما التماس  برادران  ای لکن22  
   آید به و اگر زود  است  یافته  رهایی  برادر ما تیموتاؤس بدانید که23 . ام  شما نوشته  نیز به مختصری

  . نمود  خواهم  او شما را مالقات اتفاق
 شما   از ایتالیا هستند به  که  برسانید و آنانی  را سالم  مقدسین  خود و جمیع  مرشدان همه24  
  .رسانند  می سالم

  . آمین.  باد همگی شما را فیض25  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل سیزدهم/  عبرانیان کتاب
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 James-  یعقوب رساله
  . استنویسنده کتاب یعقوب برادر عیسی مسیح

  نوشته شده است میالدی 50 یا قبل سال  میالدی60 سال حدودا
  

   پراکنده  که  سبط  دوازده به   خداوند است  مسیح  خدا و عیسی  غالم  که یعقوب1    

  . باشید هستند خوش
  چونکه3.  دانید  خوشی  مبتال شوید کمال  گوناگون های  در تجربه  که  وقتی  من  برادران ای2   

 و   خود باشد تا کامل  تام  صبر را عمل لکن4 .کند  شما صبر را پیدا می  ایمان حان امت دانید که می
 بکند از   باشد سؤال  حکمت  به  محتاج و اگر از شما کسی5 . چیز نباشید  هیچ  شوید و محتاج تمام

   به لکن6 . خواهد شد  او داده ید و بهنما  نمی کند و مالمت  عطا می  سخاوت  را به  هر کس  که خدایی
 و  از باد رانده   که  دریاست  کند مانند موج  شک  نکند زیرا هرکه  بکند و هرگز شک  سؤال ایمان

 در  مرد دودل8.   خواهد یافت  از خداوند چیزی  نبرد که  گمان  شخص زیرا چنین7 .شود  می متالطم
و دولتمند از 10 . خود فخر بنماید ی سرافراز  به  برادر مسکین لکن9.   رفتار خود ناپایدار است تمام

 را   علف  کرده  طلوع  با گرمی  آفتاب از آنرو که11.   در گذر است  گل علف زیرا مثل خود  مسکنت
 دولتمند نیز در   همینطور شخص به.  شد  زایل  صورتش  حسن  زیر افتاده خشکانید و گلش به

  . خواهد گردید  خود پژمرده راههای
   را که  حیاتی  تاج  شد آن  آزموده  چون  شود زیرا که  تجربه  متحمل  که  کسی خوشابحال12  

 افتد نگوید   در تجربه  چون کس هیچ13 .  خواهد یافت  است  فرموده وعده خود   محبان خداوند به
 .ندک  نمی  را تجربه کس و او هیچشود   نمی  زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه"کند  می خدا مرا تجربه"

  پس15. سازد  می کشد و فریفته  او را می  وی  شهوت  که افتد وقتی  می  در تجربه  هرکس لکن14
 برادران  ای16 .کند  را تولید می  موت  رسیده م انجا  به زاید و گناه  را می  گناه  شده  آبستن شهوت

شود از   می  و نازل ست از باال ا هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل17 ! مشوید  گمراه عزیز من
   کلمه  اراده خود ما را بوسیله او محض18.   نیست  گردش  و سایه  تبدیل چ نزد او هی پدر نورها که

  .  او باشیم  نوبر مخلوقات حق تولید نمود تا ما چون

 مکفصل ی/  یعقوب کتاب
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   و در خشم  آهسته  تند و در گفتن  در شنیدن  هرکس  برادران عزیز من  ای بنابراین19  
 و افزونی شر   هر نجاست پس21 .آورد  نمی  عمل  خدا را به دالت ع زیرا خشم انسان20 .د باش سست

   شما را نجات  جانهای  که  قادر است  را بپذیرید که  شده  کالم کاشته را دور کنید و با فروتنی
  را اگر کسیزی23 .دهند  می  خود را فریب  که دگان شنون  فقط  باشید نه  کنندگان کالم لکن22 .بخشد
زیرا 24 .نگرد  می  طبیعی خود را در آینه  صورت  را ماند که  نکند شخصی بشنود و عمل  را کالم

 بر شریعت   که  کسی لکن25 . بود  چطور شخصی  کرد که فراموش و فورا   و رفت خود را نگریست
   کننده باشد بلکه نمی فراموشکار   شنونده  ماند او چون  ثابت  و در آن  دوخت  چشم کامل آزادی

   خدا است  پرستنده  برد که  از شما گمان اگر کسی26.  خواهد بود  خود مبارک  در عمل او  پس عمل
 و   صاف پرستش27 .  است  او باطل  دهد پرستش فریب خود را   دل  خود را نکشد بلکه  زبان و عنان

 تفقد کنند و خود را از   ایشان  را در مصیبت زنان  و بیوه  یتیمان  که  است  نزد خدا و پدر این عیب بی
  . دارند  دنیا نگاه آالیش

  

   را با ظاهربینی  رب الجالل  مسیح  ایمان خداوند ما عیسی  برادران من ای2    

 نیز   شود و فقیری  داخل  نفیس  و لباس  زرین  با انگشتری  شما شخصی  کنیسه زیرا اگر به2. مدارید
 فقیر   و به" اینجا نیکو بنشین" گویید   شده  فاخر متوجه  لباس  صاحب و به3 . درآید ک ناپا با پوشاک

   داورانآیا در خود متردد نیستید و4 ".  بنشین انداز من  یا زیر پای تو در آنجا بایست"گویید 
  برنگزیده را   جهان  این آیا خدا فقیران.  دهید  عزیز گوش  برادران ای5 اید؟  فاسد نشده خیاالت
  لکن6  بشوند؟  است  فرموده  خود وعده  محبان  به  که  ملکوتی  آن  و وارث  تا دولتمند در ایمان است

ها   و شما را در محکمهکنند  نمی  بر شما ستم آیا دولتمندان. اید شما فقیر را حقیر شمرده
  گویند؟  کفر نمی ست ا  شده  بر شما نهاده  نیکو که  نام  آن  به آیا ایشان7 کشند؟ نمی

   خـود را مثل همسایه"   بجا آورید یعنـی  کتاب  را برحسب  ملوکانه  شریعت اما اگر آن8  
   را به شما کنید و شریعت  می  کنید گناه  اگر ظاهربینی لکن9 .کنید  نیکو می" نما  خود محبت نفس

   همه  جزو بلغزد ملزم  دارد و در یک  را نگاه  شریعت  تمام زیرا هرکه10 .سازد  می  ملزم خطاکاری
   کردی  اگر قتل  هرچند زنا نکنی  پس".  مکن قتل"   نیز گفت" زنا مکن"   گفت زیرا او که11 .باشد می

   داوری  بر ایشان  که  نمایید مانند کسانی  گویید و عمل  سخن همچنین12 .  تجاوز نمودی از شریعت

 مفصل دو/  یعقوب کتاب
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 و   است  نکرده  رحم  که  خواهد بود برکسی رحم  بی  داوری یرا آنز13.  خواهد شد  آزادی  شریعت به
  .شود  مفتخر می  بر داوری رحم

آیا   ندارد؟  عمل  که  وقتی"  دارم ایمان" گوید   سود دارد اگر کسی  چه  من  برادران ای14  
   روزینه  خوراک ج و محتا ه برهن  یا خواهری  اگر برادری پس15  بخشد؟ تواند او را نجات  می مانای

 را   بدن  مایحتاج  لیکن" و سیر شوید  بروید و گرم  سالمتی به" گوید   از شما بدیشان و کسی16 باشد
  بلکه18 .  است  ندارد در خود مرده اعمال نیز اگر   ایمان همچنین17 دارد؟   نفع  ندهد چه بدیشان
   بنما و من  من  به  اعمال  خود را بدون ایمان.   دارم  اعمال  و من  داری تو ایمان"   خواهد گفت کسی
؟ نیکو   خدا واحد است  که  داری تو ایمان19 ". نمود  تو خواهم  خود به  خود را از اعمال ایمان
   که  دانست خواهی  آیا می  مرد باطل  ای و لیکن20 !لرزند  دارند و می  نیز ایمان نشیاطی!  کنی می

  ؟  است اطل ب  اعمال  بدون ایمان
   قربانگاه  را به سحاق پسر خود ا که  نشد وقتی  شمرده  عادل  اعمال  به آیا پدر ما ابراهیم21  

   نوشته و آن23.  گردید  کامل  از اعمال  ایمان کرد و  او عمل  با اعمال  ایمان  که بینی می22 گذرانید؟
 و " گردید  محسوب  عدالت  او به و برای آورد   خدا ایمان  به ابراهیم"گوید   می  که  گشت تمام

 . تنها  از ایمان شود نه  می رده شم  عادل  از اعمال  انسان بینید که  می پس24 . شد  خدا نامیده دوست
   به ته را پذیرف  قاصدان  که  نشد وقتی  شمرده  عادل  نیز از اعمال  فاحشه  آیا راحاب و همچنین25

 نیز   اعمال  بدون  ایمان  همچنین  است  مرده  روح  بدون  بدن زیرا چنانکه26  نمود؟  دیگر روانه راهی
  .  است مرده

  

تر   سخت  بر ما داوری دانید که  می  نشوید چونکه  بسیار معلم  من  برادران ای3    

  و  است  نلغزد او مرد کامل  گفتن  در سخن و اگر کسی.  لغزیم زیرا همگی ما بسیار می2 .خواهد شد
 ما شوند   تا مطیع زنیم  می  اسبان  را بر دهان  لگام و اینک3 . جسد خود را بکشد  تمام ند عنانتوا می
   رانده  سخت  و از بادهای  است  کشتیها نیز چقدر بزرگ اینک4 . گردانیم  آنها را برمی  بدن امو تم
   زبان همچنان5. شود  می برگردانیدهناخدا باشد    اراده  که  هر طرفی  به  کوچک  با سکان شود لکن می

 را   عظیمی  جنگل  چه  کمی  آتش اینک. گوید  کبرآمیز می  و سخنان  است  کوچک نیز عضوی

 مفصل سو/  یعقوب کتاب
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 را   بدن  تمام  که  است  ما زبان  اعضای  در میان  عالم ناراستی آن!   است  آتشی و زبان6 .سوزاند می
  !شود  می  سوخته  از جهنمسوزاند و  را می  کائنات آالید و دایره می

   رام  انسان  از طبیعت  بحری  و حیوانات  و طیور و حشرات  از وحوش  هر طبیعتی زیرا که7  
 و پر از   سرکش شرارتی.  کند تواند رام  نمی  از مردمان  را کسی  زبان لکن8 .  است  شده شود و رام می

 خدا   صورت  به  را که  مردمان  همان  و به خوانیم ی م  متبارک  آن خدا و پدر را به9 !  است زهر قاتل
   شایسته ن برادرا ای! آید  می  بیرون  و لعنت  برکت  دهان از یک10 . گوییم  می اند لعن  شده آفریده
شود  یا می12 سازد؟  می  و شور جاری  شیرین  آب  شکاف  از یک آیا چشمه11 . شود  چنین  که نیست

  تواند آب  شور نمی  مو انجیر بار آورد؟ و چشمه  یا درخت  انجیر زیتون  درخت  که  برادران من ای
  . را موجود سازد شیرین
   تواضع  نیکو به  خود را از سیرت  اعمال  باشد؟ پس  و عالم  حکیم  شما که  در میان کیست13  
 ضد حق  ید و بهمکن دارید فخر   و تعصب  خود حسد تلخ  اگر در دل لکن14 .هر بسازد ظا حکمت
زیرا 16.   است  و شیطانی  و نفسانی  دنیوی شود بلکه  نمی  از باال نازل  حکمت این15 . مگویید دروغ

   حکمت  آن لکن17. باشد  موجود می  و هر امر زشت  در آنجا فتنه  است  حسد و تعصب  که هرجایی
  های ه و میو پذیر و پر از رحمت  نصیحت و آمیز و مالیم  و بعد صلح  طاهر است  اول  از باال است که

   را بعمل سالمتی  که  آنانی شود برای  می  کاشته  در سالمتی  عدالت و میوه18 .ریا تردد و بی نیکو و بی
  .آورند می
  

  های  از لذت آید؟ آیا نه پدید می  شما جنگها و از کجا نزاعها از کجا در میان4    

نمایید و  کشید و حسد می ورزید و ندارید می  می طمع2 کند؟  می  شما جنگ  در اعضای  کهشما
و 3 کنید  نمی  سؤال  که  جهت از اینکنید و ندارید   می  و جدال  آرید و جنگ  چنگ توانید به نمی
  . نمایید  خود صرف کنید تا در لذات  می  بد سؤال  نیت  به یابید از اینرو که کنید و نمی  می سؤال

  دوستخواهد   می  هرکه ؟ پس  خداست  دوستی دنیا دشمنی دانید که  آیا نمی  زانیات ای4  
   او را در ما ساکن که گوید روحی  می  عبث  کتاب  دارید که آیا گمان5 . خدا گردد دنیا باشد دشمن

خدا "گوید   می بنابراین. بخشد  می  زیاده  او فیض لیکن6  دارد؟  بر ما اشتیاق  غیرت  تا به  است کرده
  ".بخشد  می  را فیض کند اما فروتنان  می  را مخالفت متکبران

 مفصل چهار/  یعقوب کتاب
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   خدا تقرب و به8 . کنید تا از شما بگریزد  مقاومت  نمایید و با ابلیس  خدا را اطاعت پس7  
   خود را پاک  و دلهای  گناهکاران  خود را طاهر سازید ای دستهای.  نماید  شما نزدیکی جویید تا به

   شما به  و خوشی  ماتم  شما به  نمایید و خنده  و گریه خود را خوار سازید و ناله9 . الن دود کنید ای
  .را سرافراز فرماید کنید تا شما  در حضور خدا فروتنی10 . شود  مبدل غم

   برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم  یکدیگر را ناسزا مگویید زیرا هرکه  برادران ای11  
   عامل  کنی  حکم  اگر بر شریعت لکن.  باشد  کرده  حکم  و بر شریعت اسزا گفته را ن کند شریعت

   و هالک  بر رهانیدن  که  است  و داور یکی  شریعت صاحب12 .  داور هستی  بلکه  نیستی شریعت
  ؟ کنی  می  خود داوری  بر همسایه  که  تو کیستی پس. باشد  قادر می کردن

   و در آنجا یک  رفت  شهر خواهیم  فالن امروز و فردا به"گویید  ی م  که  کسانی  ای هان13  
 فردا  دانید که  نمی  آنکه و حال14 " برد  خواهیم  کرد و نفع  خواهیم  برد و تجارت  بسر خواهیم سال
 و بعد   ظاهر است  زمانی  اندک  نیستید که ؟ مگر بخاری  شما چیست  حیات شود از آنرو که  می چه

   و چنان  و چنین مانیم  می اگر خدا بخواهد زنده"   که  باید گفت  آنکه  عوض به15 شود؟  میناپدید
   نیکویی  هرکه پس17 .  فخر بد است کنید و هر چنین می خود فخر   عجب  به اما الحال16 ". کنیم می

  .  است  نیاورد او را گناه  بداند و بعمل کردن
  

   و ولوله آید گریه  بر شما وارد می  که مصیبتهایی   بجهت  دولتمندان  ای هان5    

خورد و   می  شما را زنگ طال و نقره3 .شود  می  شما بیدخورده سد و رخت شما فا دولت2. نمایید
 آخر  ر زمانشما د.  شما را خواهد خورد  گوشت  آتش  خواهد داد و مثل زنگ آنها بر شما شهادت

   فریب  را به اند و شما آن  شما را درویده های  کشته  که هایی مله مزد ع اینک4 .اید  اندوخته خزانه
  بر روی5.   است  ربالجنود رسیده  گوشهای  به دروگران  های آورد و ناله اید فریاد برمی  داشته نگاه
 '  فتوی بر مرد عادل6 . پروردید  قتل  خود را در یوم ی دلها  بوده  مشغول  ناز و کامرانی  به زمین

  .کند  نمی  رسانیدید و با شما مقاومت  قتل دادید و او را به
  کشد برای  انتظار می  دهقان اینک.  خداوند صبر کنید  آمدن  تا هنگام  برادران  ای پس7  
شما نیز صبر 8 . را بیابد  و آخرین  اولین ارانکند تا ب  صبر می  و برایش  زمین  گرانبهای محصول

 از یکدیگر   برادران ای9 .  است  خداوند نزدیک  آمدن ا که سازید زیر را قوی خود  نمایید و دلهای
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   زحمت  نمونه  برادران ای10.   است ه داور بر در ایستاد اینک.  شود  مکنید مبادا بر شما حکم شکایت
 و  گوییم  می  را خوشحال  صابران اینک11.  نمودند  خداوند تکلم  نام  به  که و صبر را بگیرید از انبیایی

   و کریم  مهربان  خداوند بغایت اید زیرا که  کار خداوند را دانسته اید و انجام  را شنیده صبر ایوب
  . است

   هیچ  به  و نه  زمین  به  و نه  آسمان  به  مخورید نه  قسم  برادران من  ای  اول همه لکن12  
  . بیفتید بادا در تحکم م  باشد و نی شما نی  بلی شما بلی سوگند دیگر بلکه

.  باشد سرود بخواند  خوشحال  باشد دعا بنماید و اگر کسی  بالیی  از شما مبتالی اگر کسی13  
   نام  دعا نمایند و او را به  کند تا برایش  کلیسا را طلب  از شما بیمار باشد کشیشان  کسی و هرگاه14

 را شفـا خواهـد بخشیـد و خداونـد او را  یـض مر  ایمان و دعای15 . کنند  تدهین  روغن خداوند به
 خود   گناهان نزد یکدیگر به16 . خواهد شد  باشد از او آمرزیده  کرده خواهد برخیزانید و اگر گناه

 بسیار   قوت  در عمل  عادل مرد  یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای  کنید و برای اعتراف
  دت نبارد و تا م  باران  دعا کرد که  تمامی دل  ما و به  مثل  حواس  بود صاحب  مردی الیاس17 .دارد
  . ثمر خود را رویانید  بارید و زمین و باز دعا کرد و آسمان18 . نبارید  ماه  و شش  سال سه

 . او را بازگرداند  شود و شخصی  منحرف  از شما از راستی  اگر کسی  برادران من ای19  
 بسیار را   و گناهان  رهانیده  را از موت  او برگرداند جانی  راه را از ضاللت گناهکار  بداند هرکه20

  .  است پوشانیده
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 Peter 1-  پطرس رسول  اول رساله
   میالدی نوشته شده است60حدودا سال  است و  رسول نویسنده کتابپطرس

  

 و  الطیهاند در پنطس و غ  پراکنده  که  غریبانی به   مسیح  عیسی  رسول پطرس1    

   اطاعت  برای  روح  تقدیس  پدر به  خدای  سابق  علم  برحسب برگزیدگان2  . و آسیا و بطانیه قپدوقیه
  . باد  بر شما افزون  و سالمتی فیض .  مسیح  عیسی  خون و پاشیدن

 خود ما را   عظیم  رحمت  بحسب  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3  
   میراث بجهت4 .  امید زنده  از نو تولید نمود برای  از مردگان  مسیح استن عیسی برخ بوساطت

 خدا   قوت  به که5 . شما  برای  در آسمان  است  شده  داشته  نگاه  که  و ناپژمرده آالیش فساد و بی بی
  و در آن6 . آخر ظاهر شود  تا در ایام  است  مهیا شده  که  نجاتی  برای  ایمان  هستید به محروس
تا 7 .اید  شده  محزون  گوناگون های  در تجربه  ضرورت  از راه  اندکی نمایید هرچند در حال وجد می

 و   تسبیح  برای  گرانبهاتر است  در آتش  شدن  با آزموده  فانی  از طالی آزمایش ایمان شما که
نمایید   می اید محبت  ندیده اگرچه او را  که8 .  مسیح  ظهور عیسی  شود در حین  یافت  و اکرام جالل
   بیان توان  نمی  که ای نمایید با خرمی  وجد می  آورده  بر او ایمان بینید لکن  او را نمی  اگرچه نو اآل

  .یابید  را می  نجات جان خویش  خود یعنی  ایمان و انجام9 .  است کرد و پر از جالل
 و   شما مقرر بود اخبار نمودند تفتیش  برای  که فیضی از   که  انبیایی  نجات  این  درباره که10  
 در   که  مسیح  روح  که  است  زمان  و چگونه  کدام نمودند که  می و دریافت11 .کردند  می تفحص
از آنها  بعد   که  مقرر بود و جاللهایی  مسیح  برای  که  از زحماتی داد چون  خبر می  بود از آن ایشان

کردند   می  ما خدمت  به  خود بلکه  به  نه  شد که  مکشوف و بدیشان12 داد می  خواهد بود شهادت
   از آسمان  که القدس  روح  به  که اید از کسانی  از آنها خبر یافته  شما اکنون  که  اموری در آن
  . در آنها نظر کنند  هستند که  نیز مشتاق اند و فرشتگان  داده  بشارت  است  شده فرستاده
   در مکاشفه  را که  فیضی  آن  امید کامل  خود را ببندید و هشیار شده لهذا کمر دلهای13  
   مشوید بدان  هستید مشابه  اطاعت  ابنای و چون14 . شما عطا خواهد شد بدارید  به ح مسی عیسی

 مفصل یک/  اول پطرس کتاب
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ما  خود ش  است  شما را خوانده  که  قدوس  آن  مثل بلکه15 .شتیددا  می  جهالت  در ایام  که شهواتی
  ".  قدوسم  من  باشید زیرا که مقدس"   است زیرا مکتوب16 . باشید  مقدس نیز در هر سیرت

نماید   می  داوری  هرکس  اعمال  برحسب  ظاهربینی  بدون خوانید که  او را پدر می و چون17  
د از سیرت ای  شده  خریده دانید که زیرا می18 . نمایید  صرف ا با ترس خود ر  غربت  هنگام پس

   گرانبها چون  خون  به بلکه19 . و طال  نقره  مثل  فانی  چیزهای  به اید نه  خود یافته  از پدران  که باطلی
 آخر   زمان در  شد لکن  معین  از بنیاد عالم  پیش که20  . مسیح  خون  یعنی داغ  و بی عیب  بی  بره خون
 برخیزانید و او را   او را از مردگان  که  خدایی بر آن او شما   بوساطت که21  شما ظاهر گردید برای
  . و امید شما بر خدا باشد اید تا ایمان  آورده  داد ایمان جالل

  ریا داشته  بی  برادرانه اید تا محبت  طاهر ساخته  راستی  اطاعت  خود را به  نفسهای چون22  
   فانی  از تخم  یافتید نه  تولد تازه آنرو کهاز 23 . بنمایید  محبت  بشدت  را از دل یکدیگر باشید پس

 مانند  هر بشری"  زیرا که24 .  است باد باقی و تا ابداآل  زنده  خدا که  کالم  به  یعنی  از غیرفانی بلکه
 خدا تا   کلمه لکن25.   ریخت  شد و گلش  پژمرده گیاه.   گیاه  گل  او چون  جالل  و تمام  است گیاه
  .  است  شده  داده  شما بشارت  به  که  کالمی  آن  است  و این".  است باد باقیابداآل

  

 .  کرده  را ترک  بدگویی  و هر مکر و ریا و حسد و هرقسم  کینه لهذا هر نوع2    
اگر 3 . نمو کنید  نجات  برای غش باشید تا از آن  و بی  شیر روحانی  مشتاق  اطفال نوزاده چون2

  .  است  خداوند مهربان هاید ک  چشیده الواقع فی
 و   نزد خدا برگزیده  لکن  از مردم  رد شده  زنده  سنگ  آن  به  یعنی  جسته  او تقرب و به4  
 تا   مقدس  و کهانت  روحانی  عمارت شوید به  می  بنا کرده  زنده  سنگهای شما نیز مثل5.  مکرم
   مکتوب  در کتاب بنابراین6.  بگذرانید ح مسی  عیسی  بواسطه خدا را  و مقبول  روحانی های قربانی
 آورد   ایمان  وی  به  و هر که  و مکرم  برگزیده  سر زاویه  سنگی  در صهیون نهم  می اینک"   که است
  ". نخواهد شد خجل

   که  سنگی آن" ندارند   ایمان  را که  آنانی  لکن  است  دارید اکرام  ایمان  شما را که پس7  
   زیرا که"  مصادم  و صخره  دهنده  لغزش سنگ"و 8 " گردید  سر زاویه کردند همان رد  معماران
  .اند  شده  معین  همین  برای خورند که  می  لغزش  نکرده  کالم اطاعت

 فصل دوم/  اول پطرس کتاب
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 خاص خدا باشد   ملک  که  و قومی  مقدس  و امت  ملوکانه  و کهانت  برگزیده  شما قبیله لکن9  
  که10 .ایید نم  اعالم  است  خود خوانده  نور عجیب  به شما را از ظلمت   او را که هستید تا فضایل

   کرده  رحمت  اما الحال  محروم  از رحمت  وقت آن.  خدا هستید  قوم ن نبودید و اآل سابقا قومی
  .اید شده

  در  با نفس  که  جسمی  از شهوات  و بیگانگان  غریبان  چون  که  استدعا دارم  محبوبان ای11  
   که  امری ها نیکو دارید تا در همان  امت  خود را در میان و سیرت12 . نمایید  هستند اجتناب نزاع

 ببینند در روز تفقد خدا را تمجید   شما که  نیکوی گویند از کارهای  بد می  بدکاران شما را مثل
  .نمایند

.   است  همه  فوق  را که ه پادشا  کنید خواه  را بخاطر خداوند اطاعت  بشری لهذا هر منصب13  
 .  نیکوکاران  و تحسین ز بدکاران ا  کشیدن  انتقام  هستند بجهت  وی  رسوالن  را که  حکام و خواه14
 . نمایید  را ساکت فهم  بی  مردمان  نیکوکاری خود جهالت  به  خدا که  اراده  است  همین زیرا که15
   بندگان  چون سازند بلکه ی م  شرارت زادی خود را پوشش آ  که  آنانی  مثل  اما نه  آزادگان مثل16

   را احترام پادشاه. سیداز خدا بتر.  نمایید  را محبت برادران.  کنید  را احترام  مردمان همه17 .خدا
  .نمایید

   را بلکه نان و مهربا  صالحان  فقط  و نه  ترس  خود باشید با کمال  آقایان  مطیع  نوکران ای18  
   بر خدا دارد در وقتی  چشم  که  ضمیری  بجهت  کسی  که  است  ثواب زیرا این19 . را نیز قانخل کج
   گناهکار بوده  که  فخر دارد هنگامی زیرا چه20.  شود کشد دردها را متحمل  می  ناحق زحمت که

 نزد خدا  اینکنید  کشید و صبر   زحمت  اگر نیکوکار بوده لکن.  شوید  آن  خورید و متحمل تازیانه
 کشید و شما را   ما عذاب  نیز برای  مسیح اید چونکه  شده  خوانده  همین  برای زیرا که21 .  است ثواب
   یافت  نکرد و مکر در زبانش  گناه  هیچ که"22  رفتار نمایید  وی در اثر قدمهای تا   گذاشت ای نمونه
نمود  کشید تهدید نمی  می  عذاب داد و چون  نمی  پس دادند دشنام  می  او را دشنام چون23 ".نشد
   بردار متحمل  خویش  ما را در بدن  گناهان خود که24 . کرد  تسلیم  داور عادل  را به  خویشتن بلکه

  از آنرو که25. اید  او شفا یافته  ضربهای  به  که  نماییم  زیست  عدالت  به  شده  مرده شد تا از گناه
  .اید  خود برگشته  و اسقف جانهای  شبان  سوی  به  الحال  بودید لکن مانند گوسفندان گمشده
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   کالم  نیز مطیع  نمایید تا اگر بعضی  خود را اطاعت  شوهران  زنان  ای همچنین3    

و 3 . شما را بینند رت طاهر و خداترس سی چونکه2 . دریابد  کالم  را بدون  ایشان نشوند سیرت زنان
 انسانیت  بلکه4 .  لباس  طال و پوشیدن  به  شدن  و متحلی  موی  نباشد از بافتن  ظاهری شما را زینت
 زنان  زیرا بدینگونه5 .  نزد خدا گرانبهاست  که و آرام   حلیم  غیر فاسد روح  در لباس باطنی قلبی

 را  خود شوهراننمودند و   می  را زینت  خدا بودند خویشتن  به  متوکل  نیز که  در سابق مقدسه
 او  خواند و شما دختران بود و او را آقا می  می  را مطیع  ابراهیم  که مانند ساره6 .کردند  می اطاعت
  . نشوید  ترسان  خوف  کنید و از هیچ اید اگر نیکویی شده

 و  تر زنانه  ضعیف  با ظروف  کنید چون  زیست  با ایشان  با فطانت  شوهران  ای و همچنین7  
  . نشود  شما بازداشته  نیز هستند تا دعاهای  حیات  فیض  با شما وارث  دارید چون  را محترم ایشان

   به و بدی9 . باشید  و فروتن  و مشفق ر دوست و همدرد و براد  شما یکرای  همه خالصه8  
  دانید برای  می  بطلبید زیرا که  برکت  برعکس  مدهید بلکه  دشنام  عوض  به  و دشنام  بدی عوض
   دارد و ایام  را دوست خواهد حیات  می هرکه"زیرا 10 . شوید  برکت اید تا وارث  شده ه خواند این

 نماید و   اعراض از بدی11 باز بدارد  گفتن  خود را از فریب  و لبهای  خود را از بدی نیکو بیند زبان
 خداوند بر   چشمان  کهاز آنرو12 . نماید  تعاقب را  را بطلبد و آن جا آورد سالمتی  را به نیکویی
  ".  است  خداوند بر بدکاران  روی  لکن  ایشان  دعای  سوی  او به  و گوشهای  است عادالن
   برای  هرگاه بلکه14  برساند؟ ما ضرری ش  به  که  غیور هستید کیست  نیکویی و اگر برای13  
  بلکه15 . مشوید مضطرب و   ترسان ف ایشان از خو پس.  شما  کشیدید خوشابحال  زحمت عدالت

   را که  امیدی  سبب  مستعد باشید تا هرکه  نمایید و پیوسته  خود تقدیس  را در دل خداوند مسیح
  و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی16 .  و ترس  با حلم  دهید لیکن دارید از شما بپرسد او را جواب

  گویند خجالت  شما را بد می  که  چیزی ر همانزنند د  می  طعن  شما در مسیح  نیکوی  بر سیرت که
 از بدکردار   بهتر است دن کشی  و زحمت  نیکوکار بودن  است  خدا چنین زیرا اگر اراده17 .کشند
 تا ما را   ظالمان  برای  عادلی  کشید یعنی  بار زحمت  یک  گناهان  نیز برای  مسیح زیرا که18 . بودن

 نیز   روح  آن و به19  . گشت  زنده  روح  بحسب  مرد لکن  جسم بحسب  نزد خدا بیاورد در حالیکه
   حلم  که  سابقا نافرمانبردار بودند هنگامی که20 . بودند  در زندان  که  ارواحی  نمود به  و موعظه رفت

  ت هش  یعنی  قلیل  جماعتی  در آن شد که  بنا می  کشتی  که کشید وقتی  انتظار می  نوح خدا در ایام

 فصل سوم/  اول پطرس کتاب



1722 

   دور کردن نه(بخشد   می  ما را نجات  تعمید اکنون  یعنی  آن  نمونه که21 . یافتند  نجات  آب نفر به
   به که22 .  مسیح  عیسی  برخاستن بواسطه)  خدا  سوی  به  ضمیر صالح  امتحان  بلکه  جسم کثافت
  .اند  او شده یع مط  و قدرتها و قوات  و فرشتگان  خدا است  راست  و بدست  رفت آسمان

  

   نیت  همان  کشید شما نیز به  ما زحمت  برای  جسم  بحسب  مسیح لهذا چون4    

   بعد از آن تا آنکه2 .  است  شده ازداشته ب  کشید از گناه  زحمت  جسم  بحسب  شوید زیرا آنکه مسلح
 عمر  زیرا که3. بسر برد خدا   اراده  موافق که بل  انسانی  شهوات  بحسب  نه  عمر را در جسم مابقی
 و  گساری  و می ها و در فجور و شهوات  امت  خواهش  به  نمودن  عمل  برای  است  کافی گذشته
   ایشان  شما همراه  هستند که  متعجب و در این4 .  رفتار نمودن ام حر پرستیهای  و بزمها و بت عیاشی

 خواهند داد   حساب و ایشان5 .دهند  می شنامشتابید و شما را د  نمی  اسراف اوباشی  همین  سوی به
   مردگان  نیز به  از اینجهت زیرا که6.  نماید  را داوری  و مردگان  تا زندگان  مستعد است بدو که
   روح  خدا بحسب  شود و موافق  حکم  جسم  بحسب  مردم  موافق  شد تا بر ایشان  داده بشارت
  . نمایند زیست
  و اول همه8 . دعا هشیار باشید  و برای اندیش خرد پس.   است یز نزدیکچ  همه  انتهای لکن7  

  ر را بدونو یکدیگ9. پوشاند  را می  گناهان  کثرت  محبت  نمایید زیرا که  محبت با یکدیگر بشدت
   نماید مثل  خدمت  باشد یکدیگر را در آن  یافته  که  نعمتی  بحسب و هریک10 . کنید  مهمانی همهمه
   خدمت  خدا بگوید و اگر کسی  گوید مانند اقوال  سخن اگر کسی11 . خدا  گوناگون  فیض ء امینوکال

   جالل  مسیح  عیسی  چیز خدا بواسطه  باشد بکند تا در همه  خدا بدو داده  که  توانایی کند برحسب
  .  آمین باد هست تا ابداآل  و توانایی  او را جالل یابد که
 شما   امتحان  و بجهت  شماست  در میان  که  آتشی  منمایید از این جب تع  حبیبان ای12  

   مسیح  زحمات  شریک  که  بقدری بلکه13 . باشد  شده  بر شما واقع  غریب  گویا چیزی آید که می
   مسیح اگر بخاطر نام14 . و وجد نمایید  شادی  وی ر جالل ظهو هستید خشنود شوید تا در هنگام

  پس15 .گیرد  می  خدا بر شما آرام  روح و  جالل  روح  شما زیرا که شید خوشابحالک  می رسوایی
   مسیحی  اگر چون لکن16.  نکشد  عذاب د یا شریر یا فضول یا دز  قاتل  از شما چون  یکی زنهار هیچ

   که است   زمان زیرا این17 . خدا را تمجید نماید  اسم  این  به  نشود بلکه  شرمنده  بکشد پس عذاب

 فصل چهارم/  اول پطرس کتاب
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ا  خدا ر  انجیل  که  عاقبت کسانی  پس  از ماست  آن  شود و اگر شروع  خدا شروع  از خانه داوری
 و گناهکار کجا  دین  یابد بی  نجات  دشواری  به و اگر عادل18  خواهد شد؟ کنند چه  نمی اطاعت
 خود را در  نهای کشند جا  خدا زحمت  اراده  برحسب  نیز که  کسانی پس19  خواهد شد؟ یافت

  . بسپارند  امین  خالق  به نیکوکاری
  

 و شاهد بر   نیز با شما پیر هستم  که  من کنم  می  شما نصیحت  را در میان پیران5    

   شماست  در میان  خدا را که گله2 . خواهد شد  مکشوف  که  در جاللی  و شریک  مسیح زحمات
  . رغبت  به  بلکه  سود قبیح  بجهت  و نه  رضامندی  به ور بلکه ز  به  را بکنید نه  آن بچرانید و نظارت

  که تا در وقتی4 . باشید  نمونه  گله  بجهت  بکنید بلکه  خود خداوندی های  بر قسمت  چنانکه و نه3
  . را بیابید  جالل  ناپژمرده تاج ظاهر شود   شبانان رئیس

 را بر خود ببندید زیرا   با یکدیگر فروتنی  همه  باشید بلکه  پیران  مطیع  جوانان  ای همچنین5  
   زورآور خدا فروتنی  زیر دست پس6 .بخشد  می  را فیض کند و فروتنان  می  مقاومت خدا با متکبران
 او  را که واگذارید زی  وی  خود را به  اندیشه و تمام7 . سرافراز نماید  معین را در وقتنمایید تا شما 

   گردش  مانند شیر غران  شما ابلیس  دشمن هشیار و بیدار باشید زیرا که8 .دکن  شما فکر می برای
   آگاه  کنید چون  با او مقاومت  استوار شده  ایمان  به پس9 .طلبد تا ببلعد  را می کند و کسی می

  .آید  در دنیا هستند می  شما که  بر برادران  زحمات  همین هستید که
 شما را   است  خوانده  مسیح  خود در عیسی  ابدی  جالل ما را به   فیضها که  همه و خدای10  

   و توانایی باد جاللاو را تا ابداآل11 . د ساخت و استوار و توانا خواه  کامل  قلیل  زحمتی بعد از کشیدن
  . باد آمین
 و   و نصیحت  نوشتم  مختصری شمارم  شما می  او را برادر امین  که  سلوانس  توسط به12  
 با شما  خواهر برگزیده13 . هستید  قائم  بر آن  خدا که قی حقی  فیض  است  همین  که دهم  می شهادت

   سالم  محبتانه  بوسه یکدیگر را به14 .رسانند  می  شما سالم  به  مرقس  و پسر من  است  در بابل که
  .  باد آمین  هستید سالم  عیسی  در مسیح  شما را که نمایید و همه
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  Peter 2-  رسول  پطرس  دوم رساله
   میالدی نوشته شده است68 تا 65حدودا سال پطرس رسول نویسنده کتاب است و 

  ولی بعضی ها به نویسنده آن شک دارند
  

   گرانبها را به  ایمان  که  آنانی به   مسیح  عیسی  و رسول  غالم  پطرس شمعون1    

  .  دهنده  نجات یح مس  ما و عیسی  خدای اند در عدالت مساوی ما یافته
  . باد  بر شما افزون  خدا و خداوند ما عیسی  در معرفت  و سالمتی فیض2  
   ما عنایت  به  است  الزم  و دینداری  حیات  برای  را که  چیزهایی  او همه  الهیه  قوت چنانکه3  
 آنها   بوساطت هک4  . نموده  خود دعوت  و فضیلت  جالل  ما را به  او که  معرفت  به  است فرموده
 گردید و از   اینها شریک طبیعت الهی  شد تا شما به  ما داده  و گرانبها به  عظیم نهایت  بی های وعده

  . یابید  خالصی  است  در جهان  از شهوت  که فسادی
   علم و در فضیلت6 . پیدا نمایید  خود فضیلت  در ایمان  نموده  سعی  کمال  جهت  همین و به5  
   و در محبت  برادران  محبت و در دینداری7  . صبر و در صبر دینداری  و در عفت  عفت لمو در ع
   در معرفت گذارد که  شود و بیفزاید شما را نمی  اینها در شما یافت زیرا هرگاه8 . را  محبت برادران

 نظر   کور و کوتاه اینها را ندارد زیرا هرکه9.  باشید ثمر بوده  یا بی  کاهل  مسیح خداوند ما عیسی
  .  است  کرده فراموش  خود را  و تطیهر گناهان گذشته است

 نمایید زیرا   خود را ثابت  و برگزیدگی  بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت  برادران لهذا ای10  
 خداوند و   جاودانی  در ملکوت  دخول و همچنین11 . نخواهید خورد  کنید هرگز لغزش اگر چنین

  . خواهد شد  داده  دولتمندی ا به شم  به  مسیح  ما عیسی دهنده نجات
دانید و   ورزید هرچند آنها را می  نخواهم  امور غفلت  شما از این  یاد دادن لهذا از پیوسته12  
   در این  که  مادامی دانم  می  را صواب  این لکن13.  استوار هستید  نزد شما است  که  راستی در آن
   من  خیمه  کردن  بیرون  وقت  که دانم  می چونکه14.   برانگیزانم  یاد آوری  را به شما  هستم خیمه

 تا  کنم  می  نیز کوشش  این و برای15 . نیز مرا آگاهانید  مسیح ا عیسی خداوند م  چنانکه  است نزدیک
   جعلی های  افسانه  در پی زیرا که16 .آورید امور را یاد   بتوانید این  من  بعد از رحلت شما در هروقت

 مفصل یک/  دوم پطرس کتاب
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   او را دیده  کبریایی  بلکه  دادیم  شما را اعالم  مسیح  خداوند ما عیسی  و آمدن  از قوت  چون نرفتیم
   او رسید که  به  کبریایی  از جالل  آوازی  که  هنگامی  یافت  و جالل  پدر اکرام زیرا از خدای17.  بودیم

   مقدس  در کوه  با وی  که  آواز را ما زمانی و این18 ".  خشنودم  از وی  که  من  پسر حبیب  است این"
  . شد  آورده  از آسمان  که  شنیدیم بودیم

   چراغی  کنید مثل  اهتمام کنید اگر در آن  نیکو می  که تر داریم  انبیا را نیز محکم و کالم19  
 را  و این20.  کند  شما طلوع  در دلهای  صبح  تا روز بشکافد و ستاره  تاریک  در مکان درخشنده
   انسان  اراده  به  نبوت زیرا که21 .  نیست  از تفسیر خود نبی  کتاب نبوت  هیچ  بدانید که نخست

  .گفتند   خدا سخن  از جانب  شده  مجذوب القدس  روح  به  مردمان  نشد بلکه هرگز آورده
  

   کذبه  معلمان  شما هم  در میان ه نیز بودند چنانک  کذبه  انبیای  قوم  در میان لکن2    

 را خرید انکار   ایشان  را که  آقایی خواهند آورد و آنه  را خفی  مهلک  بدعتهای خواهند بود که
 خواهند   را متابعت  فجور ایشان و بسیاری2 . را بر خود خواهند کشید  سریع خواهند نمود و هالکت

 شما   جعلی  سخنان  به  طمع و از راه3 . خواهد شد مالمت مورد   حق طریق   ایشان  سبب  به نمود که
   ایشان و هالکتکند   مدید تأخیر نمی  از مدت  ایشان  عقوبت  خواهند کرد که را خرید و فروش

  .  نیست خوابیده
   انداخته  جهنم  را به  ایشان  ننمود بلکه  کردند شفقت  گناه  که  خدا بر فرشتگانی زیرا هرگاه4  

   نفرمود بلکه  شفقت و بر عالم قدیم5 . شوند  داشته  نگاه  داوری  سپرد تا برای  ظلمت  زنجیرهای به
  و شهرهای6 . آورد دینان  بی  را بر عالم  طوفان  داشته  نفر دیگر محفوظ  را با هفت  واعظ عدالت نوح

 بعد از   که  آنانی  آنها را برای آنها فرمود و  شدن  واژگون  به  حکم  را خاکستر نموده  و عموره سدوم
 بود   رنجیده دینان  بی  از رفتار فاجرانه  را که و لوط عادل7  . ساخت  خواهند کرد عبرتی دینی  بی این

 خود   صالح شنید دل دید و می  می  از آنچه  بوده  ساکن  در میانشان  مرد عادل  آن زیرا که8 .رهانید
   را از تجربه  عادالن داند که  خداوند می پس9.  داشت  می  رنجیده هرروزه  شان ای  قبیح  کارهای را به
   نجاست  در شهوات  که خصوصا آنانی10 . دارد  نگاه  روز جزا در عذاب ه را تا ب  دهد و ظالمان رهایی
  .دانند  را حقیر می روند و خداوندی  می  جسم در پی

 فصل دوم/  دوم پطرس کتاب
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 در   که  فرشتگانی  آنکه و حال11 .لرزند  نمی بزرگان بر  زدن تهمتاینها جسور و متکبرند و از   
   حیوانات  اینها چون لکن12 .زنند  افترا نمی  حکم  بر ایشان خداوند  هستند پیش  افضل  و قوت قدرت

 و در دانند  نمی کنند بر آنچه  می اند مالمت  طبعا متولد شده  صید و هالکت  برای  که غیرناطق
   یک  و عشرت  عیش  که  خود را خواهند یافت و مزد ناراستی13 .د شد خواهن فساد خود هالک

 و   خود عیش  محبتانه های  در ضیافت ها و عیبها هستند که لکه. دانند  را سرور خود می روزه
   بازداشته  از گناه  پر از زنا دارند که چشمهای14. کنند  می  با شما شادی  که نمایند وقتی  می عشرت

   ریاضت  طمع  خود را برای  قلب  که  لعنت کشند ابنای  می  دام  ناپایدار را به و کسانشود  نمی
ا  ر  مزد ناراستی  بصور را که  بن  بلعام  شدند و طریق  گمراه  کرده  را ترک  مستقیم و راه15 .اند داده

   زبان  به ار گنگ حم  که  یافت  او از تقصیر خود توبیخ لکن16 . کردند  متابعت داشت  می دوست
  . نمود  را توبیخ  دیوانگی نبی  شده  متنطق انسان

 ظلمت   ایشان  برای  باد شدید هستند که  به  شده  رانده های  و مه آب  بی های اینها چشمه17  
   از اهل  را که گویند و آنانی  می  تکبرآمیز و باطل  سخنان زیرا که18 . ست مقرر ا تاریکی جاودانی

   آزادی  را به و ایشان19 .کشند  می  فجور جسمی  به  شهوات اند در دام  رستگار شده  تازه ضاللت
د او  باش  یافته  غلبه  بر کسی  که  فساد هستند زیرا هرچیزی  خود غالم  آنکه دهند و حال  می وعده

   از آالیش سیح م  ما عیسی دهنده  خداوند و نجات  معرفت  به زیرا هرگاه20 .  است  آن نیز غالم
 بدتر   از اوایل ر ایشان گشتند اواخ  آن  بار دیگر گرفتار و مغلوب  رستند و بعد از آن دنیوی

   بعد از دانستن  باشند از اینکه  را ندانسته  عدالت  راه بود که  بهتر می  ایشان  برای زیرا که21 .شود می
 بر   حقیقی  مثل  معنی لکن22 .بود برگردند   شده  سپرده  بدیشان  که  مقدس  حکم بار دیگر از آن

 در   غلطیدن  به  شده  و خنزیر شسته  است  کرده  خود رجوع  قی  به سگ"   آمد که  راست ایشان
  ". گل
  

   هردو دل پاک  این  به  که نویسم  شما می  به ن اآل  حبیبان  را ای  دوم  رساله این3    

اند و   گفته  پیش  مقدس  انبیای  که تا بخاطر آرید کلماتی2  .انگیزانم  برمی  یادگاری  طریق شما را به
  . شد  شما داده  رسوالن  به  را که  دهنده  خداوند و نجات حکم

 فصل سوم/  دوم پطرس کتاب
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بر    با استهزا ظاهر خواهند شد که  آخر مستهزئین  در ایام دانید که  را می  این و نخست3  
   به  پدران  که  او؟ زیرا از زمانی  آمدن  وعده کجاست"  خواهند گفت4   خود رفتار نموده  شهوات وفق

 عمدا از   ایشان زیرا که5 ".  است  بود باقی  آفرینش  از ابتدای  که  همینطوری  رفتند هرچیز به خواب
  و به6 . گردید  قائم  آب  و به  از آب  بود و زمین  خدا آسمانها از قدیم  کالم  به  هستند که  غافل این
   به ن اآل  و زمین  آسمان لکن7 .  گشت  هالک  شده  غرق ود در آب ب  وقت  آن  که  هردو عالمی این

  .اند  شده  داشته  نگاه دین  بی  مردم  و هالکت  و تا روز داوری  شده  ذخیره  آتش  برای  کالم همان
   هزار سال  چون روز نزد خدا  یک  نماند که  چیز از شما مخفی  یک  این  حبیبان  ای لکن8  
 تأخیر   بعضی نماید چنانکه  خود تأخیر نمی خداوند در وعده9 . روز  یک  چون  و هزار سال است
   توبه  به  همه دد بلکه گر  هالک  کسی خواهد که  نمی نماید چون  می  بر شما تحمل پندارند بلکه می

 خواهند   زایل  عظیم  صدای سمانها به آ  در آن  دزد خواهد آمد که  روز خداوند چون لکن10 .گرایند
 خواهد   سوخته  است  در آن  که  و کارهایی  خواهد پاشید و زمین  از هم  شده شد و عناصر سوخته

  .شد
ید در هر سیرت  باید باش  خواهند گردید شما چطور مردمان  اینها متفرق  جمیع  چون پس11  
 آسمانها   در آن  را بشتابانید که ار بکشید و آن روز خدا را انتظ و آمدن12 ؟  و دینداری مقدس
   بحسب ولی13.  خواهد گردید  گداخته  خواهند شد و عناصر از حرارت  متفرق  از هم  شده سوخته
  . خواهد بود  ساکن  در آنها عدالت  که  جدید هستیم  جدید و زمین  او منتظر آسمانهای وعده

  و داغ کشید جد و جهد نمایید تا نزد او بی  چیزها را می  انتظار این  چون  حبیبان لهذا ای14  
 ما   برادر حبیب  بدانید چنانکه و تحمل خداوند ما را نجات15 . شوید  یافت  در سالمتی عیب بی

  های  در سایر رساله و همچنین16 .  شما نوشت  شد به  داده  وی به   که  حکمتی  نیز برحسب پولس
 و   است  آنها مشکل  فهمیدن  که  چیزهاست  در آنها بعضی نماید که  می ن چیزها را بیا خود این
  . خود برسند  هالکت کنند تا به  می  تحریف  سایر کتب  و ناپایدار آنها را مثل علم  بی مردمان
   گمراهی  مبادا به دانید باحذر باشید که  می  امور را از پیش  این  چون  حبیبان  شما ای پس17  

 ما  دهنده  خداوند و نجات  و معرفت  در فیض بلکه18.  از پایداری خود بیفتید  شده  ربوده ناندی بی
  . آمین.  باد باد جالل تا ابداآل  او را از کنون  کنید که  ترقی  مسیح عیسی

  
  

 فصل سوم/  دوم پطرس کتاب
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 John 1-  رسول  یوحنایل اوهرسال
  ته شده است میالدی نوش95 تا 85سال در میان حدودا  رسول نویسنده کتاب است و یوحنا

  

   نگریستیم  بر آن  آنچه  خود دیده  چشم  و به ایم  شنیده  بود و آنچهء از ابتدا آنچه1    

   و شهادت ایم  را دیده  ظاهر شد و آن و حیات2 .  حیات  کلمه  کرد درباره ا لمس م و دستهای
   دیده از آنچه3. ا ظاهر شد نزد پدر بود و برم ه ک  جاودانی دهیم از حیات  شما خبر می  و به دهیم می

در و  ما با پ و اما شراکت.  باشید  داشته  با ما شراکت  تا شما هم نماییم  می  شما را اعالم ایم و شنیده
  . گردد  تا خوشی ما کامل نویسم  شما می  را به و این4 .  است  مسیح  عیسی با پسرش

  و هیچ   خدا نور است  که نماییم  می شما اعالم   و به ایم  از او شنیده  که  پیغامی  است و این5  
   سلوک  در ظلمت  در حالیکه  داریم  شراکت  با وی  که اگر گوییم6 .  هرگز نیست  در وی ظلمت

 او در   چنانکه نماییم  می  اگر در نور سلوک لکن7 . کنیم  نمی  عمل  و براستی وییمگ  می  دروغ نماییم می
 .سازد  می  پاک ما را از هر گناه   مسیح  پسر او عیسی  و خون  داریم اکت با یکدیگر شر نور است

 خود   گناهان اگر به9.   در ما نیست  و راستی کنیم می   خود را گمراه  نداریم  گناه  که اگر گوییم8
اگر 10. ازد س  پاک  ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی  تا گناهان  است  و عادل  او امین  کنیم اعتراف
  .  او در ما نیست  و کالم شماریم  او را دروغگو می ایم  نکرده  گناه  که گوییم

  

 کند   گناهی  اگر کسیو.  نکنید  تا گناه نویسم  شما می  را به  این  فرزندان من ای2    

 ما   گناهان  ما و نه  گناهان  بجهت  کفاره و اوست2.   عادل  مسیح  عیسی  نزد پدر یعنی  داریم شفیعی
.   داریم  او را نگاه  اگر احکام شناسیم  او را می  که دانیم  می و از این3.  نیز  جهان  تمام  بلکه بجهت فقط

  لکن5.   نیست  راستی  و در وی  ندارد دروغگوست  او را نگاه  و احکام شناسم  گوید او را می  که کسی4
   که دانیم  می  و از این  است  شده  کامل  خدا در وی  محبت عالواق  دارد فی  او را نگاه  کالم  که کسی

نمود او نیز باید   می  او سلوک  که  طریقی  همین  به مانم  می  در وی  گوید که هرکه6.   هستیم در وی
  . کند سلوک

 م و دومفصل یک/  اول یوحنا کتاب
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د و  را از ابتدا داشتی  آن  که  کهنه  حکمی  بلکه نویسم  شما نمی  به  تازه  حکمی  حبیبان ای7  
 و   در وی  آن  که نویسم  شما می  به  تازه و نیز حکمی8 . از ابتدا شنیدید  که  است کالم   آن  کهنه حکم

  .درخشد  می ن اآل  و نور حقیقی  درگذر است  تاریکی  زیرا که در شما حق است
و 10 .  است  در تاریکی  دارد تا حال  و از برادر خود نفرت  در نور است گوید که  می  که کسی9  
 از   که اما کسی11.   نیست  در وی  و لغزش  است کن نماید در نور سا  برادر خود را محبت  که کسی

  رود زیرا که داند کجا می رود و نمی  می  راه  و در تاریکی  است  دارد در تاریکی برادر خود نفرت
  .  است  را کور کرده  چشمانش تاریکی
.   است  شده  او آمرزیده  شما بخاطر اسم  گناهان  زیرا که نویسم ی شما م  به  فرزندان ای12  

  نویسم  شما می  به  جوانان ای. شناسید  می  از ابتدا است  زیرا او را که نویسم  شما می  به  پدران ای13
  یا14. شناسید  پدر را می  زیرا که  شما نوشتم ها به  بچه ای. اید  شده  بر شریر غالب از آنجا که

   جهت  از آن  شما نوشتم  به  جوانان ای. شناسید  می  از ابتداست  زیرا او را که  شما نوشتم  به پدران
 در  دنیا را و آنچه15 .اید  یافته بر شریر غلبه  و  است  خدا در شما ساکن  توانا هستید و کالم که

  زیرا که16.   نیست پدر در وی   دارد محبت  دنیا را دوست  مدارید زیرا اگر کسی  دوست دنیاست
   از جهان  بلکه  پدر نیست از  و غرور زندگانی  چشم  و خواهش  جسم  از شهوت  در دنیاست آنچه
   ابد باقی کند تا به  می  خدا عمل  اراده  به  که  کسی  لکن  در گذر است  آن و دنیا و شهوات17 . است
  .ماند می

   دجاالن  هم آید الحال  می  دجال اید که  شنیده  و چنانکه ت آخر اس  ساعت ها این  بچه ای18  
 از ما نبودند   شدند لکن از ما بیرون19 .  ساعت آخر است  که دانیم  می ناند و از ای بسیار ظاهر شده
.  از ما نیستند  ایشان  همه  رفتند تا ظاهر شود که  بیرون ماندند لکن بودند با ما می زیرا اگر از ما می

   که  جهت  شما از این  به ننوشتم21 .دانید اید و هرچیز را می  را یافته  مسح  قدوس و اما شما از آن20
  .  نیست  از راستی  دروغ  هیچ دانید و اینکه  را می  آن  از اینرو که دانید بلکه  را نمی راستی

 پدر و پسر  ه ک  است  دجال آن.  را انکار کند  عیسی  بودن  مسیح  جز آنکه دروغگو کیست22  
 پسر نماید   به  اعتراف  که  ندارد و کسی  پسر را انکار کند پدر را هم  که کسی23 .نماید را انکار می

  .پدر را نیز دارد
 شنیدید در   از اول  بماند زیرا اگر آنچه  از ابتدا شنیدید در شما ثابت  و اما شما آنچه24  

   او به  که ای  وعده  آن  است و این25 . خواهید ماند در پدر ثابتپسر و  بماند شما نیز در  شما ثابت

 دومفصل / نا  اول یوحکتاب
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   شما را گمراه  که  آنانی  درباره  شما نوشتم  را به و این26 .  جاودانی  حیات  یعنی  است ادهما د
 شما را   کسی  ندارید که  و حاجت  است اید ثابت  از او یافته  که  مسح و اما در شما آن27. کنند می
   و دروغ دهد و حق است  می  چیز تعلیم  شما را از همه  مسح  خود آن  چنانکه  دهد بلکه علیمت

   در او ثابت  فرزندان  ای ناآل28. مانید  می  داد در او ثابت  شما را تعلیم  که  بطوری  پس نیست
اگر 29 .  نشویم  خجل  از وی  ظهورش گام و در هن  باشیم  ظاهر شود اعتماد داشته بمانید تا چون

  .  است  تولد یافته  را بجا آورد از وی  عدالت  هر که دانید که  می  پس  است  او عادل اید که فهمیده
  

   شویم  خدا خوانده  تا فرزندان  است  ما داده  پدر به  محبت  نوع  کنید چه مالحظه3    

  ن اآل  حبیبان ای2 .  او را نشناخت شناسد زیرا که ی دنیا ما را نم  جهت  و از این  هستیم و چنین
 او ظاهر   چون  که دانیم  می  بود لکن  خواهیم  آنچه  است  و هنوز ظاهر نشده  خدا هستیم فرزندان

   امید را بر وی  این  که و هرکس3 . دید  خواهیم  هست  بود زیرا او را چنانکه شود مانند او خواهیم
  .  است او پاک  سازد چنانکه  می دارد خود را پاک

   شریعت  مخالف  زیرا گناهکند  می  عمل  شریعت آورد برخالف  می  را بعمل  گناه و هرکه4  
   در وی هرکه6.   نیست  گناه  هیچ ارد و در وی را برد  او ظاهر شد تا گناهان دانید که و می5 . است
  .شناسد  و نمی  است کند او را ندیده  می  گناه کند و هرکه  نمی  گناه  است ثابت

   چنانکه  است دلآورد عا جا می  را به  عدالت  که  نکند کسی  شما را گمراه  کسی  فرزندان ای7  
.   است  از ابتدا گناهکار بوده  ابلیس  زیرا که  است کند از ابلیس  می  گناه  که و کسی8 .  است او عادل
   است  از خدا مولود شده هر که9 . سازد  باطل را  ابلیس تا اعمال پسر خدا ظاهر شد   جهت و از این

 از خدا تولد   باشد زیرا که تواند گناهکار بوده ماند و او نمی  می  او در وی کند زیرا تخم  نمی گناه
 را بجا   عدالت هر که. گردند  ظاهر می  از این  ابلیس  خدا و فرزندان فرزندان10.   است یافته
  .نماید  نمی  برادر خود را محبت  هر که مچنین و ه آورد از خدا نیست نمی

   مثل نه12 .  نماییم  یکدیگر را محبت ید که شنید  از اول  که  پیغامی  آن  است زیرا همین11  
   اعمال  که  سبب ؟ از این  او را کشت  سبب  و از چه  شریر بود و برادر خود را کشت  از آن  که قائن

  نید اگر دنیا از شما نفرت مک  تعجب  برادران من ای13 . نیکو برادرش   بود و اعمال بیح ق خودش
.  نماییم  می  را محبت  برادران  از اینکه ایم  گشته  حیات  داخل  گذشته  از موت  که دانیم ما می14 .گیرد

 فصل سوم/ نا  اول یوحکتاب
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  نماید  از برادر خود نفرت هر که15 .  است  ساکن نماید در موت  نمی  برادر خود را محبت هرکه
  . ندارد  در خود ثابت  جاودانی  قاتل حیات  هیچ دانید که  و می  است قاتل

 خود را در   ما نهاد و ما باید جان  خود را در راه  او جان  که ایم  را دانسته  امر محبت از این16  
 خود  مت بیند و رح  دارد و برادر خود را محتاج  دنیوی  معیشت  که  کسی لکن17 .  بنهیم  برادران راه

 در   نه جا آریم  را به  محبت  فرزندان ای18 ؟  است  خدا در او ساکن  محبت نهرا از او باز دارد چگو
 خود را   و دلهای  از حق هستیم  که  دانست  خواهیم و از این19 .  و راستی  در عمل  بلکه و زبان  کالم

  کند زیرا خدا از دل  می  ما را مذمت دل ما  در هرچه یعنی20   ساخت  خواهیم در حضور او مطمئن
  .داند  و هرچیز را می ما بزرگتر است

   سؤآل و هرچه22   نکند در حضور خدا اعتماد داریم  دل ما ما را مذمت  هرگاه  حبیبان ای21  
   عمل  اوست  پسندیده  آنچه  و به داریم  می  او را نگاه  احکام  که  از آنجهت یابیم  از او می کنیم

   و یکدیگر را محبت  آوریم  ایمان  مسیح  پسر او عیسی  اسم  به  او که  حکم  است و این.  نماییم یم
 و از   و او در وی  است  دارد در او ساکن  او را نگاه  احکام و هرکه23 . ما امر فرمود  به  چنانکه اییمنم
  .  است  ما داده به   که  روح  از آن  یعنی  است  در ما ساکن  که شناسیم  می این
  

 از خدا هستند یا  بیازمایید که را ها روح  مکنید بلکه  را قبول  هر روح  حبیبان ای4    

  .اند  رفته  بیرون  جهان  بسیار به  کذبه  انبیای زیرا که.  نه
 اقرار نماید از   شده  مجسم  مسیح  عیسی  به  که هر روحی:  شناسیم  خدا را می  روح  این به2  

   روح  است و این.   را انکار کند از خدا نیست  شده  مجسم  مسیح  عیسی  که و هر روحی3  .استخد
  .  است  در جهان  هم نآید و اآل  او می اید که  شنیده  که دجال

تر  بزرگ  در شماست اید زیرا او که  یافته  غلبه  شما از خدا هستید و بر ایشان  فرزندان ای4  
گویند و دنیا   می  دنیوی  سخنان  جهت  از دنیا هستند از این ایشان5 .  است جهان در   از آنکه است
   از خدا نیست شنود و آنکه شناسد ما را می  خدا را می  و هرکه ما از خدا هستیم6. شنود  را می ایشان

  . دهیم  تمییز می  را از این روح حق و روح ضاللت. شنود ما را نمی
نماید   می  محبت  و هرکه  از خداست  محبت  زیرا که  بنماییم ر را محبت یکدیگ  حبیبان ای7  

شناسد زیرا  نماید خدا را نمی  نمی  محبت  که و کسی8 شناسد  و خدا را می  است لود شدهاز خدا مو

 فصل چهارم/ نا  اول یوحکتاب
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   جهان  خود را به  خدا پسر یگانه  اینکه  به  است  ما ظاهر شده  خدا به و محبت9 . است  خدا محبت
   نمودیم  ما خدا را محبت  آنکه  نه  است  در همین و محبت10 .  نماییم  زیست  وی  تا به  است تادهفرس
 اگر   حبیبان ای11 . شود ما  گناهان  نمود و پسر خود را فرستاد تاکفاره  او ما را محبت  اینکه بلکه

 هرگز خدا را ندید اگر  کسی12 .  نماییم باید یکدیگر را محبت ی نمود ما نیز م  محبت خدا با ما چنین
  .  است  شده  او در ما کامل  و محبت  است  خدا در ما ساکن  نماییم یکدیگر را محبت

و 14.   است  ما داده  خود به از روح   و او در ما زیرا که  ساکنیم  در وی  که دانیم  می از این13  
 اقرار  هرکه15 .شود ب  جهان دهنده  تا نجات پدر پسر را فرستاد  که دهیم  می  و شهادت ایم ما دیده

  ایم  و باور کرده و ما دانسته16 . و او در خدا  است  ساکن  در وی خدا  پسر خداست  عیسی کند که می
 در خدا   است  ساکن  در محبت  و هرکه  است خدا محبت.   است  خدا با ما نموده  را که  محبتی آن

  .  و خدا در وی  است ساکن
 او   باشد زیرا چنانکه  تا در روز جزا ما را دالوری  است  شده  با ما کامل  در همین محبت17  
 را   خوف  محبت کامل  بلکه  نیست  خوف در محبت18.   هستیم  همچنین  جهان  ما نیز در این هست
ما او 19 . ست ا  نشده  کامل دارد در محبت   خوف  که  دارد و کسی  عذاب اندازد زیرا خوف  می بیرون

  نمایم  می  خدا را محبت  گوید که اگر کسی20.  نمود  ما را محبت  او اول  زیرا که نماییم  می را محبت
 ننماید   محبت  است  دیده  را که  برادری  که  زیرا کسی  کند دروغگوست و از برادر خود نفرت

   که ایم  یافته  را از وی  حکم و این21  نماید؟  محبت  است  ندیده را که   خدایی  است  ممکن چگونه
  . بنماید نماید برادر خود را نیز محبت  می  خدا را محبت هرکه

  

 والد را   و هرکه  است  از خدا مولود شده  است  مسیح  عیسی  دارد که  ایمان هرکه5    

   خدا را محبت ان فرزند  که دانیم  می از این2. نماید  می نماید مولود او را نیز محبت  می محبت
 خدا   محبت  است زیرا همین3 . آوریم  او را بجا می  و احکام نماییم  می  خدا را محبت  چون نماییم می
   بر دنیا غلبه  است  از خدا مولود شده زیرا آنچه4 .  نیست گران او   و احکام  داریم  او را نگاه  احکام که
 یابد؟   بر دنیا غلبه  آنکه کیست5.  ست ما  ایمان  است ساخته   دنیا را مغلوب  که ای یابد و غلبه می

  .  پسر خداست  عیسی  دارد که مان ای جز آنکه

 فصل پنجم/ نا  اول یوحکتاب
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 و   آب  به  بلکه  فقط  آب  به نه.   مسیح  عیسی  آمد یعنی  و خون  آب  به  او که  است همین6  
   شهادت  هستند که ا سهزیر7 .  حق است روح دهد زیرا که  می  شهادت  آنکه  است  و روح خون
   کنیم  را قبول  انسان اگر شهادت9.  هستند  یک  سه  و این  و خون  و آب  روح یعنی8دهند  می

 .  است  داده  پسر خود شهادت اره درب  خدا که  شهادت  است  زیرا این  خدا بزرگتر است شهادت
 نیاورد او را دروغگو   خدا ایمان  به ه دارد و آنک  آورد در خود شهادت  پسر خدا ایمان  به آنکه10

  و آن11 .  است  نیاورده ایمان   است  پسر خود داده  خدا درباره  که  شهادتی  زیرا به  است شمرده
  آنکه12 .  در پسر اوست  حیات  و این است   ما داده  به  جاودانی  خدا حیات  که  است  این شهادت

  .  است  را نیافته  پسر خدا را ندارد حیات ه را دارد و آنک پسر را دارد حیات
   جاودانی  حیات اید تا بدانید که  آورده  پسر خدا ایمان  اسم  به  شما که  به  را نوشتم این13  

   هرچه  که  داریم  نزد وی  که  دلیری  آن  است و این14 . بیاورید  اسم پسر خدا ایمان بهدارید و تا 
شنود   ما را می  کنیم  سؤال  هرچه  که و اگر دانیم15 .شنود  ما را می نماییم  او سؤال   اراده برحسب

 را   گناهی  برادر خود را بیند که اگر کسی16.  یابیم  می  کنیم  از او درخواست  آنچه  که دانیم  می پس
   به  منتهی  گناهی  هرکه  خواهد بخشید به کند دعا بکند و او را حیات  نباشد می  موت  به  منتهی که

هر 17 . دعا باید کرد  که گویم  نمی آن   بجهت  هست  موت  به  منتهی گناهی.  باشد  نکرده موت
 از خدا   هرکه  که دانیم و می18 .  نیست  موت  به  منتهی  که  هست  گناهی  ولی  است  گناه ناراستی

 شریر او   و آندارد  می  خود را نگاه فت از خدا تولد یا  که  کسی کند بلکه  نمی  گناه  است مولود شده
  اما آگاه20 .  است  دنیا در شریر خوابیده ام و تم  از خدا هستیم  که دانیم و می19 .کند  نمی را لمس
 در   و در حق یعنی  تا حق را بشناسیم  است  داده  ما بصیرت  و به  است  پسر خدا آمده  که هستیم

 خـود را از بتهـا   فرزنـدان ای21 .  جاودانی  حق و حیات  خدای وستا.   هستیم  مسیح پسر او عیسی
  . آمین.  داریـد نگاه
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 John 2-  رسول یوحنای   دوم رساله
   میالدی نوشته شده است95 تا 85حدودا در میان سال یوحنا رسول نویسنده کتاب است و 

  

   محبت  را در راستی  ایشان  که  و فرزندانش  برگزیده  خاتون  به  پیرم  که من1    

 در مـا   که  راستی بخاطر آن2 .دانند  را می  راستی  که  کسانی  همه  بلکه  فقط  من  و نه نمایم می
  . ابـد خواهـد بود  و با مـا تا بـه  است ساکـن
 خداوند و پسر پدر در   مسیح  پدر و عیسی  خدای  از جانب  و سالمتی  و رحمت فیض3  
  .ا ما خواهد بود ب  و محبت راستی

ند کن  رفتار می  در راستی  که  تو را یافتم  از فرزندان  بعضی  چونکه بسیار مسرور شدم4  
   تو بنویسم  به  تازه  حکمی  آنکه  نه  دارم  از تو التماس  خاتون  ای نو اآل5 .  یافتیم  از پدر حکم چنانکه
   موافق  که  محبت  است و این6 .  بنماییم تا محب یکدیگر ر  که  از ابتداء داشتیم  را که  همان بلکه
  .  نماییم  سلوک  شنیدید تا در آن  از اول  که  است  همان  و حکم  بنماییم  او سلوک احکام

 را   در جسمه ظاهر شد  مسیح  عیسی  شدند که  دنیا بیرون  کنندگان بسیار به زیرا گمراه7  
   کردیم  عمل  را که  بدارید مبادا آنچه خود را نگاه8 . ال و دج ه کنند  گمراه  است آن. کنند اقرار نمی
 خدا  یست ن  ثابت  مسیح کند و در تعلیم  می  پیشوایی هرکه9 . بیابید  کامل  تا اجرت ید بلکهبرباد ده
نزد    به اگر کسی10 . پدر و پسر را دارد د او هم مان  ثابت  مسیح  در تعلیم اما آنکه.   است را نیافته

 او را  زیرا هرکه11  مگویید ت خود مپذیرید و او را تحی  خانه  را نیاورد او را به  تعلیم شما آید و این
  . گردد  شریک  قبیحش  گوید در کارهای تحیت

   بلکه  بنویسم  کاغذ و مرکب  به  که  نخواستم  لکن  شما بنویسم  به  که  بسیار دارم چیزهای12  
  . شود  تا خوشی ما کامل  گفتگو نمایم  و زبانی زد شما بیایم ن  به  که امیدوارم
  . آمین. رسانند  می  تو سالم  تو به فرزندان خواهر برگزیده13  
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 John 3-   رسول این یوح  سوم رساله
   میالدی نوشته شده است95 تا 85حدودا در میان سال یوحنا رسول نویسنده کتاب است و 

  

 دعا   حبیب ای2.  نمایم  می  محبت  او را در راستی  که  حبیب س غای  به  پیرم  که من1    

  زیرا که3.   است  تو کامیاب  جان  چنانکه  باشی  بوده  و تندرست  کامیاب  در هر وجه  که کنم می
   سلوک  تو در راستی  دادند چنانکه  آمدند و بر راستیِ تو شهادت  برادران  چون بسیار شاد شدم

  ای5 .نمایند  می  سلوک  در راستی انم فرزند  که  بشنوم  که  نیست  شادی  از این مرا بیش4 . مایین می
 در حضـور کلیسا  که6  .کنی  می  امانت  به  غریبـان  و خصوصـاً به  برادران  به کنی  می  آنچه حبیب

  نمایی  می یی نیکو  کنی  خدا بدرقه  را بطـور شایستـه  ایشـان  دادند و هرگاه  تو شهادت بـر محبت
   اسـت  بر مـا واجب پـس7 .گیرنـد  نمی ها چیـزی ت رفتنـد و از ام  او بیـرون  اسـم  بجهت یرا کهز
  .  بشویم  راستی  تا شریک  را بپذیریم  اشخاص  چنیـن که

دارد ما را   می  را دوست  بر ایشان  سرداری  که  لکن دیوترِفیس  نوشتم  کلیسا چیزی به8  
   ناشایسته  سخنان  آورد زیرا به  یاد خواهم کند به  او می  را که  کارهایی لهذا اگر آیم9 .کند ی نم قبول

   را نیز که پذیرد و کسانی  را خود نمی  برادران  نشده  قانع  این کند و به  می گویی بر ما یاوه
  .کند  می شود و از کلیسا بیرون  می  ایشان خواهند مانع می

 و بدکردار خدا   زیرا نیکو کردار از خداست  نیکویی  به  اقتدا منما بلکه  بدی به   حبیب ای10  
   شهادت دهند و ما هم  می  شهادت  نیز بر دیمتریوس  و خود راستی  مردم همه11 .  است را ندیده

  .  است  ما راست  شهادت  و آگاهید که دهیم می
.   تو بنویسم  به  و قلم  مرکب  به خواهم  نمی لکن   تو بنویسم  به  بسیار بود که مرا چیزهای12  

  .  گفتگو کنیم  دید و زبانی  تو را خواهم  زودی  به  که  امیدوارم لکن13
  .  برسان  نام  به  نام  دوستان  مرا به سالم. رسانند  می  تو سالم  به دوستان.  بر تو باد سالم14  

  
  
  

 مفصل یک/  سوم یوحنا کتاب



1736 

 Jude- یهودا رساله
   میالدی نوشته شده است65حدودا سال عیسی مسیح است و  نویسنده کتاب یهودا برادر

  

 پدر   در خدای  که  شدگانی  خوانده  به  و برادر یعقوب  مسیح  عیسی یهودا غالم1    

  .باشید می   محفوظ  مسیح  عیسی  و برای حبیب
  . باد  بر شما افزون  و محبت  و سالمتی رحمت2  
   که  ناچار شدم  شما بنویسم  به  عام  نجات  درباره که   داشتم  تمام  شوق  چون  حبیبان ای3  

   مقدسین بار به  یک  که  ایمانی  آن  کنید برای  تا شما مجاهده  دهم  و نصیحت  شما بنویسم  به ناآل
   مقرر شده  قصاص  این  برای  از قدیم اند که  در خفا درآمده  اشخاص  بعضی زیرا که4.  شد سپرده

 واحد و   آقای  مسیح  و عیسی  نموده  فجور تبدیل  ما را به  خدای  فیض  که دین  بی بودند مردمان
  .اند خداوند ما را انکار کرده

 خداوند   بعد از آنکه دانید که  چیز را دفعه می  هرچند همه  شما را یاد دهم خواهم  می پس5  
   را که و فرشتگانی6 . فرمود  را هالک ایمانان یگر بی بود بار د  بخشیده  مصر رهایی  را از زمین قوم

   در تحت  ابدی  نمودند در زنجیرهای  خود را ترک  حقیقی  مسکن  نکردند بلکه  خود را حفظ ریاست
 نواحی   و سایر بلدان  و غموره  سدوم و همچنین7 .  است  داشته  نگاه  یوم عظیم ص قصا  بجهت ظلمت

   گرفتار شده  ابدی  آتش  بشر دیگر افتادند در عقوبت د و در پی زناکار شدن  چونکه  ایشان آنها مثل
  . مقرر شدند  عبرت بجهت

  سازند و خداوندی  می  نیز جسد خود را نجس  بینندگان  خواب  این  همه  باوجود این لیکن8  
 جسد   درباره  چون  مالئکه  رئیس اما میکائیل9. زنند  می  تهمت شمارند و بر بزرگان را خوار می

خداوند تو را " گفت   افترا بر او بزند بلکه  حکم  ننمود که کرد جرأت  می  با ابلیس منازعه موسی
   حیوان  مثل زنند و در آنچه دانند افترا می  بر آنچه نمی  اشخاص  این لکن10 ". فرماید توبیخ

  .سازند اند خود را فاسد می  فهمیده  بالطبع غیرناطق
اند   شده  غرق  اجرت  بجهت  بلعام اند و در گمراهی  رفته  قائن  راه  به زیرا که   بر ایشان وای11  

  ها هستند چون  شما صخره  محبتانه های اینها در ضیافت12 .اند  گشته  هالک در مشاجرت قورحو 
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   رانده از بادها آب  بی پرورند و ابرهای  می خوف  را بی  خویشتن  که کنند و شبانانی  می با شما شادی
   دریا که  جوشیده و امواج13 .  شده  کنده  و از ریشه  مرده  دوباره میوه  بی  صیفی  و در ختان شده

   ظلمت ریکی تا  ایشان  برای  هستند که  آواره آورند و ستارگان  برمی  کف  خود را مثل رسوایی
   گفت  خبر داده  اشخاص  همین  بود درباره  از آدم  هفتم  که  خنوخ لکن14 .  مقرر است جاودانی

 را  دینان  بی  نماید و جمیع  داوری تا برهمه15 . خود آمد  هزار از مقدسین  خداوند با هزاران اینک"
   گناهکاران  که  زشت  سخنان  کردند و برتمامی  ایشان  که دینی  بی  کارهای  سازد بر همه ملزم
   خود سلوک  شهوات  برحسب  که مندان  و گله کنان مهمهاینانند ه16 ". او گفتند  خالف  به دین بی
  .پسندند  سود می  را بجهت  مردم گویند و صورتهای  تکبرآمیز می  خود سخنان  زبان نمایند و به می

   پیش  مسیح  خداوند ما عیسی  رسوالن  که  سخنانی  بخاطر آورید آن  حبیبان اما شما ای17  
   شهوات  برحسب  خواهند آمد که  آخر مستهزئین  در زمان بر دادند که شما خ  به چون18 .اند گفته
 را   روح  هستند که کنند و نفسانی ها پیدا می  تفرقه اینانند که19 .دینی خود رفتار خواهند کرد بی

  .ندارند
  . نموده  عبادت القدس  و در روح  خود بنا کرده  اقدس  ایمان  خود را به  حبیبان اما شما ای20  

   حیات ای بر  مسیح  خداوند ما عیسی  دارید و منتظر رحمت  خدا محفوظ  را در محبت خویشتن21
   بیرون  را از آتش و بعضی23 . سازید کنند ملزم  می  مجادله ه را ک و بعضی22 . باشید  بوده جاودانی
  . نمایید آلود نفرت  جسم  کنید و از لباس  رحمت  با خوف  برهانید و بر بعضی کشیده
 خود شما را   دارد و در حضور جالل  محفوظ  شما را از لغزش  که  قادر است  او را که ناآل24  

 و   و عظمت  ما را جالل دهنده  واحد و نجات  خدای یعنی25.  فرماید  قایم  عظیم  فرحی  به عیب بی
  . آمین. باد و تا ابداآل ن باد اآل  و قدرت توانایی
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 Revelation-  رسول وحنای ی مکاشفه
   میالدی نوشته شده است95حدودا در سال یوحنا رسول نویسنده کتاب است و 

  

 شود بر  باید زود واقع  می  را که  او داد تا اموری  خدا به  که  مسیح  عیسی مکاشفه1    

  هک2 . خود یوحنا  را ظاهر نمود بر غالم  آن  خود فرستاده  فرشته  خود ظاهر سازد و بوسیله غالمان
   که  کسی خوشابحال3 . بود  دیده  که  در اموری  مسیح  عیسی  شهادت  خدا و به  کالم  داد به گواهی

دارند   می  نگاه  است  مکتوب  در این  را و آنچه  نبوت  این شنوند کالم  می  که خواند و آنانی می
  .  است  نزدیک  وقت چونکه

 و   هست  بر شما باد از او که  و سالمتی فیض .ستند در آسیا ه  که  کلیسایی  هفت  بهیوحنا4  
 و   شاهد امین  که  مسیح و از عیسی5 . هستند  وی  تخت  پیش  که  روح آید و از هفت بود و می
نماید و ما را از   می  ما را محبت مر او را که.   است  جهان  پادشاهان  و رئیس  از مردگان زاده نخست
 و   او را جالل  ساخت  و کهنه و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان6  .د شست خو  خون  ما به گناهان
  . آمین. باد باد تا ابداآل توانایی

   زدند و تمامی  او را نیزه  که  او را خواهد دید و آنانی آید و هر چشمی  با ابرها می اینک7  
  گوید آن  می" و آخر  و یا اول  الف ستم ه من"8 .  آمین! بلی.  خواهند نالید  وی  برای  جهان های امت

  . االطالق آید قادر علی  و بود و می  هست خداوند خدا که
   هستم  مسیح  و صبر در عیسی  و ملکوت  در مصیبت  برادر شما و شریک  یوحنا که من9  
 خداوند و در روز10 .  شدم مس پط  به'  مسمی ای  در جزیره  مسیح  عیسی  خدا و شهادت  کالم بجهت
 و یا و   الف من"  گفت  می که11 .  صور شنیدم  صدای  بلند چون  خود آوازی  و از عقب  شدم در روح

 در آسیا هستند   که  کلیسایی  هفت  را به  و آن  بنویس  در کتابی بینی  می آنچه.   و آخر هستم اول
  ".  بفرست  و الئودکیه دلفیه و فیال  و طیاتیرا و ساردس  و اسمیرنا و پرغامس  افسس  به یعنی

   رو گردانیدم  و چون نمود بنگرم  می  تکلم  با من  را که  آوازی  تا آن  رو برگردانیدم پس12  
 بلند در بر   ردای  را که  پسر انسان  شبیه  چراغدان  هفت و در میان13 .  طال دیدم  چراغدان هفت
 سفید   برف  مثل  پشم  او سفید چون و سر و موی14 .د بو  طال بسته  کمربندی  وی  و بر سینه داشت
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 شود و آواز   تابیده  در کوره  که  صیقلی  مانند برنج و پایهایش15 .  آتش  شعله  او مثل بود و چشمان
   شمشیری  و از دهانش  داشت  ستاره  خود هفت  راست و در دست16 . بسیار  آبهای  صدای او مثل
  .تابد  میش در قوت  بود که  آفتاب  چون اش آمد و چهره  می  تیز بیرون دودمه

   نهاده  خود را بر من  راست  و دست  افتادم  پایهایش  پیش  مرده  مثل  او را دیدم و چون17  
   هستم باد زنده تا ابداآل  و اینک  شدم و مرده18 ".  و آخر و زنده  اول  هستم من!   مباش ترسان"  گفت

   که  و چیزهایی  دیدی  را که  چیزهایی  بنویس پس19 .  است  نزد من  اموات و عالم  ت مو و کلیدهای
   من  راست  در دست  را که ای  ستاره سر هفت20 . خواهند شد  بعد از این  را که هستند و چیزهایی

  ن چراغدا  کلیسا هستند و هفت  هفت  فرشتگان  ستاره اما هفت.  طال را  چراغدان  و هفت دیدی
  .باشند  کلیسا می هفت

  

 را   ستاره  هفت گوید او که  را می  بنویس که این  در افسس  کلیسای  فرشته به"2    

 و   تو را و مشقت  اعمال دانم می2 .خرامد  طال می  چراغدان  هفت ان خود دارد و در می  راست بدست
خوانند و نیستند   می  خود را رسوالن ه را ک  شد و آنانی توانی  اشرار نمی  متحمل صبر تو را و اینکه

  .  نگشتی  و خسته  کردی  تحمل  من  و بخاطر اسم و صبر داری3   را دروغگو یافتی  و ایشان مودیآز
 از   بخاطر آر که پس5 . ای  کرده  خود را ترک  نخستین  محبت  که  بر تو دارم  بحثی لکن"4  

 را از   و چراغدانت آیم  نزد تو می  آور واال بزودی  را بعمل  نخست  و اعمال  کن  و توبه ای کجا افتاده
   چنانکه  داری  را دشمن  نقوالویان  اعمال  که  را داری  این لکن6 .  نکنی  اگر توبه کنم  می  نقل مکانش

  .  دارم  نیز از آنها نفرت من
 را   او این  آید به غالب  گوید هر که  می  کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که  گوش آنکه"7  
  . بخورد  خداست  فردوس  در وسط  که  حیاتی  از درخت  بخشید که خواهم

 شد و   مرده  آخر که و  اول گوید آن  را می  این  که  در اسمیرنا بنویس  کلیسای  فرشته و به"8  
 خود را   را که  کفر آنانی و  دولتمند هستی  لکن دانم  تو را می  و مفلسی  و تنگی اعمال9 .  گشت زنده

  اینک!   کشید مترس  خواهی  که  زحماتی از آن10.  شیطانند  از کنیسه گویند و نیستند بلکه یهود می
   روز زحمت  ده  شوید و مدت  کرده  تا تجربه  خواهد انداخت  از شما را در زندان  بعضی ابلیس
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   دارد بشنود که  گوش آنکه11.   تو دهم  را به  حیات  تا تاج  باش  امین  مرگ  تا به لکن. خواهید کشید
  .  ضرر نخواهد یافت  ثانی  آید از موت  غالب گوید هر که  می  کلیساها چه  به روح

 تیز را   شمشیر دودمه گوید او که  را می  این  بنویس  در پرغامس  کلیسای  فرشته و به"12  
   و ایمان  داری  مرا محکم  و اسم  در آنجاست  شیطان  تخت  که دانم  تو را می  و مسکن اعمال13. دارد

   شیطان  که  شما در جایی  در میان  انطیپاس شهید امین من  که  در ایامی  هم  نه مرا انکار ننمودی
 متمسکند   که  را داری  در آنجا اشخاصی  که  بر تو دارم  کمی  بحث لکن14 . شد  کشته  است ساکن

 بتها  های  بیندازد تا قربانی  مصادم  سنگی اسرائیل  بنی  در راه  که  را آموخت  باالق  که عام بل  تعلیم به
   توبه پس16 .اند  را پذیرفته  نقوالویان لیم تع  که  را داری  کسانی و همچنین15 .بخورند و زنا کنندرا 
   گوش آنکه17 . کرد  خواهم نگ ج  خود با ایشان  شمشیر زبان  و به آیم  نزد تو می  واال بزودی کن

 داد و   خواهم  وی  به  آید از من مخفی  غالب گوید و آنکه  می  کلیساها چه  به  روح دارد بشنود که
 را   آن  احدی  که  است  جدید مرقوم  اسمی  سنگ  بر آن  بخشید که  او خواهم  سفید به سنگی
  . باشد  را یافته  آن داند جز آنکه نمی

   او چون  چشمان گوید پسر خدا که  را می  این  در طیاتیرا بنویس  کلیسای  فرشته بهو "18  
 و صبر تو را   و ایمان  و خدمت  و محبت اعمال19.   است  صیقلی  برنج  او چون  و پایهای  آتش شعله
   نامی  ایزابل  زن ن آ  که  بر تو دارم  بحثی لکن20.   است  آخر تو بیشتر از اول  اعمال  و اینکه دانم می

  زنا و  مرتکب کند که  اغوا می  داده  مرا تعلیم گوید و بندگان  می  خود را نبیه  که دهی  می را راه
   خود توبه خواهد از زنای  کند اما نمی  تا توبه  دادم  او مهلت و به21 . بتها بشوند های  قربانی خوردن

 مبتال   سخت  مصیبتی کنند به  با او زنا می  را که  و آنانی اندازم  می  او را بر بستری اینک22. کند
 کلیساها   همه آنگاه.  رسانید  خواهم  قتل  را به و اوالدش23 . نکنند  خود توبه  اگر از اعمال گردانم می

   خواهم  اعمالش  از شما را برحسب  و هر یکی  جگرها و قلوب کننده  امتحان  منم  که خواهند دانست
   شیطان اید و عمقهای  را نپذیرفته  تعلیم  در طیاتیرا هستید و این  شما را که ماندگان  باقی لکن24. داد

   هنگام دارید تا  آنچه  به جز آنکه25  .گذارم  بر شما نمی اید بار دیگری گویند نفهمیده  می را چنانکه
ها   دارد او را بر امت  نگاه  انجام مرا تا  آید و اعمال  غالب و هر که26.  جویید  تمسک  من آمدن
گر خرد   کوزه های  کوزه  کند و مثل  حکمرانی  آهنین  عصای  را به تا ایشان27 . بخشید  خواهم قدرت

  آنکه29.  بخشید  را خواهم  صبح  او ستاره و به28 . ام  نیز از پدر خود یافته  من خواهند شد چنانکه
  .گوید  می یساها چه کل  به  روح  دارد بشنود که گوش

 فصل دوم/ مکاشفه یوحنای رسولکتاب
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 خدا   روح  هفت گوید او که  را می  این  بنویس  در ساردس  کلیسای  فرشته و به"3    

بیدار شو و 2 .  هستی  مرده  ولی ای  زنده  که  داری  نام  که دانم  تو را می اعمال.  را دارد  ستاره و هفت
.   نیافتم  را در حضور خدا کامل تو  عمل یچ ه  استوار نما زیرا که  فنا است  به  نزدیک  را که مابقی

 مانند دزد   بیدار نباشی  نما زیرا هرگاه  و توبه  کن  و حفظ ای  و شنیده ای  یافته  بیاد آور چگونه پس3
  . شد  نخواهی  بر تو مطلع  من  آمدن  آمد و از ساعت بر تو خواهم

 سفید  اند و در لباس  نساخته ا نجس خود ر  لباس  که  چند داری  اسمهای  در ساردس لکن"4  
 خواهد شد   سفید ملبس  جامه  آید به  غالب هر که5 . هستند  مستحق د خرامید زیرا که خواهن من با

 او اقرار   و فرشتگان  در حضور پدرم  وی  نام  به  بلکه  ساخت  محو نخواهم  او را از دفتر حیات و اسم
  .گوید  می  کلیساها چه  به  روح نود که دارد بش  گوش آنکه6.  نمود خواهم

 کلید   که  و حق  قدوس گوید آن  را می  این  که  بنویس  در فیالدلفیه  کلیسای  فرشته و به"7  
  اعمال8 . نخواهد گشود کس بندد و هیچ  می و  نخواهد بست کس گشاید و هیچ  می داود را دارد که

   زیرا اندک  را نتواند بست  آن  کسی  که ام  تو گذارده روی   پیش  گشاده  دری اینک.  دانم تو را می
   شیطان  را از کنیسه  آنانی دهم  می اینک9.   مرا انکار ننمودی  اسم  کرده  مرا حفظ  و کالم  داری قوتی
   نمود که  را مجبور خواهم  ایشان اینک. گویند  می  دروغ نامند و نیستند بلکه  خود را یهود می که
 صبر مرا   کالم چونکه10 . ام  نموده  تو را محبت  من  که کنند و بدانند  تو سجده  پایهای یند و پیشبیا

 خواهد   مسکون  ربع  بر تمام  که  امتحان  از ساعت  داشت  خواهم  نیز تو را محفوظ  من  نمودی حفظ
   تاج  مبادا کسی ن ک  حفظ  داری  آنچه  پس آیم  می بزودی11 . را بیازماید  زمین  ساکنان امیآمد تا تم

 و دیگر هرگز   ساخت  خواهم  خود ستونی  خدای  آید او را در هیکل  غالب هر که12 .تو را بگیرد
 از   جدید را که  اورشلیم  خود یعنی  شهر خدای  خود را و نام  خدای  و نام  نخواهد رفت بیرون
   گوش آنکه13 .  نوشت  خواهم دید خود را بر وی ج شود و نام  می  نازل  من  خدای  از جانب آسمان

  .گوید  می  کلیساها چه  به  روح دارد بشنود که
 و   و شاهد امین گوید آمین  را می  این  که  بنویس  در الئودکیه  کلیسای  فرشته و به"14  
 سرد  کاشکه.  ستی ه م گر  سرد و نه  نه  که دانم  تو را می اعمال15 .  خداست  خلقت  ابتدای  که صدیق
 . کرد  خود قی خواهم  را از دهان سرد تو  و نه  گرم  نه  یعنی  فاتر هستی لهذا چون16 .  یا گرم بودی

 تو   که دانی  و نمی  نیستم  چیز محتاج  هیچ  و به ام  اندوخته  و دولت  دولتمند هستم گویی زیرا می17
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 را   آتش  به  زر مصفای  که کنم  می تو را نصیحت18 . ان و فقیر و کور و عری  هستی نمستمند و مسکی
 تو ظاهر نشود و   عریانی  و ننگ  شوی  سفید را تا پوشانیده  و رخت  تا دولتمند شوی  بخری از من
 و   توبیـخ دارم  می  دوست  را من هر که19 .  یابـی  بینایـی  خود کشیـده ن چشمـا  را تا به سرمـه
 آواز مرا   اگر کسی کوبم  می  بر در ایستاده اینک20.  نما  غیور شو و توبه پس.  نمایم  می تأدیب

.   خـورد و او نیـز با مـن  خواهـم  شـام  آمد و با وی  نـزد او درخواهم بشنـود و در را باز کنـد به
   غلبـه  مـن انکه بنشینـد چن  با من  من  بر تخت  داد کـه  خواهـم  وی  را به  آیـد این  غالب آنکه21

   کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که  گـوش هـر که22.   او نشستـم در خود بر تخت و با پ یافتم
  ".گوید می
  

 را   آواز اول  و آن  است  باز شده  در آسمان ای  دروازه  ناگاه  که  دیدم بعد از این4    

   اینجا صعود نما تا اموری به"گوید   می  دیگرباره گفت  می  سخن  کرنا با من  چون  که  بودم  شنیده که
   در آسمان  تختی  که  و دیدم  شدم الفور در روح فی2 ".  تو بنمایم  شود به  باید واقع  بعد از این را که
 و   است  و عقیق  یشم  مانند سنگ  در صورت  نشیننده و آن3 . ای  نشیننده  تخت  و بر آن است  قائم
 و چهار   بیست و گرداگرد تخت4  زمرد دارد  به  منظر شباهت  به  که در گرد تخت  قزحی قوس
 و بر سر   دیدم  سفید در بر دارند نشسته ای  جامه  و چهار پیر که  تختها بیست  و بر آن  است تخت
   پیش  آتشین  چراغ آید و هفت  برقها و صداها و رعدها برمی و از تخت5 .  زرین  تاجهای ایشان
 مانند بلور و در   از شیشه  دریایی  تخت و در پیش6. باشند  خدا می  روح  هفت  که  افروخته تخت
   اول و حیوان7 . پر هستند  چشمان  به  و پس پیش از   که  چهار حیوان  و گرداگرد تخت  تخت میان

   و حیوان  داشت ان مانند انس  صورتی  سوم  و حیوان  مانند گوساله  دوم مانند شیر بود و حیوان
  .  پرنده  مانند عقاب چهارم

 پر   چشمان  به  دارد گرداگرد و درون  بال  از آنها شش  هر یکی  که  چهار حیوان و آن8  
   که  قادر مطلق  خداوند خدای  قدوس  قدوس قدوس"  ایستند از گفتن روز باز نمی هستند و شبانه
 تا   که نشینی  تخت  آن  به  و سپاس  و تکریم  جالل وانات حی  آن و چون9 ".آید  و می بود و هست

 و او  نشین  تخت افتند در حضور آن  و چهار پیر می  بیست  آن آنگاه10 خوانند  می  است باد زندهابداآل
  ای"11 گویند  می  انداخته  تخت  را پیش خود کنند و تاجهای  می  عبادت  است باد زنده تا ابداآل را که
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 و  ای  را آفریده  موجودات  تو همه  زیرا که  را بیابی  و قوت  و اکرام  جالل  که د مستحقیخداون
  ". شدند  تو بودند و آفریده  اراده محض

  

   و بیرون  از درون  است  مکتوب  را که  کتابی نشین  تخت  راست  بر دست و دیدم5    

 مستحق  کیست"  کند که  آواز بلند ندا می  به که   را دیدم  قوی ای و فرشته2.  مهر  هفت  به و مختوم
   و در زیرزمین  و در زمین  در آسمان کس و هیچ3 " را بردارد؟  را بگشاید و مهرهایش  کتاب اینکه

   که کس  زیرا هیچ گریستم  می  بشدت و من4 . نظر کند  را باز کند یا بر آن  کتاب  آن نتوانست
   به  پیران  از آن و یکی5 . نشد  باشد یافت  بر آن ظر کردن یا ن  آن دن یا خوان  کتاب  گشودن شایسته

   آمده  غالب  داود است  یهودا و ریشه  از سبط  که  شیری  آن اینک!   مباش گریان"گوید   می من
  . را بگشاید  مهرش  و هفت  تا کتاب است

   است  ایستاده شده  ذبح  چون ای ه بر  پیران  و در وسط  و چهار حیوان  تخت  در میان و دیدم6  
  پس7. شوند  می  فرستاده  جهان  تمامی  به  خدایند که  روح  هفت  دارد که  چشم  و هفت  شاخ و هفت

   چهار حیوان  آن  را گرفت  کتاب و چون8 .  است  گرفته نشین  تخت  راست ت را از دس آمد و کتاب
 پر از بخور   زرین های  و کاسه  بربطی  از ایشان دند و هر یکی افتا  حضور بره  و چهار پیر به و بیست
   کتاب مستحق گرفتن"گویند  سرایند و می  جدید می و سرودی9 .  است  مقدسین  دعاهای دارند که
 و  ه خود از هر قبیل  خون  خدا به  را برای  و مردمان  شدی  ذبح  زیرا که  هستی  مهرهایش و گشودن

   و بر زمین  ساختی  و کهنه  ما پادشاهان  خدای  را برای و ایشان10   خریدی  امت و  و قوم زبان
  ". خواهند کرد سلطنت
 بودند و   و پیران  و حیوانات  گرداگرد تخت  بسیار را که  فرشتگان  صدای  و شنیدم و دیدم11  

   بره  است مستحق"د گوین  آواز بلند می  به که12  هزار بود  کرورها کرور و هزاران عدد ایشان
  ". را بیابد  و برکت  و جالل  و اکرام  و توانایی  و حکمت  و دولت  قوت  که شده ذبح

 در آنها   و آنچه  و در دریاست  و زیرزمین  و بر زمین  در آسمان  را که و هر مخلوقی13  
 باد تا   و توانایی  و جالل  و تکریم  را برکت  و بره نشین تخت"گویند   می  که باشد شنیدم می

  . نمودند  درافتادند و سجده  روی  به  پیران  و آن"! آمین" گفتند  و چهار حیوان14 ".بادابداآل
  

 فصل پنجم/ مکاشفه یوحنای رسولکتاب
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 چهار   از آن  یکی  مهر را گشود و شنیدم  هفت  از آن  یکی  بره  چون و دیدم6    

   سوارش  سفید که  اسبی اه ناگ  که و دیدم2 ")! و ببین(بیا "گوید   رعد می  مثل  صدایی  به حیوان
  . نماید  و تا غلبه کننده  آمد غلبه  شد و بیرون  بدو داده  دارد و تاجی کمانی

 دیگر  و اسبی4 ")! و ببین(بیا "گوید   می  که  را شنیدم  دوم  را گشود حیوان  مهر دوم و چون3  
 بردارد و تا یکدیگر   را از زمین تی سالم  بود که  شده  داده  را توانایی  آمد و سوارش  بیرون آتشگون

  . شد  داده  بزرگ  شمشیری  وی را بکشند و به
   اینک  و دیدم")! و ببین(بیا "گوید   می  که  را شنیدم  سوم  را گشود حیوان  مهر سوم و چون5  
   که  را شنیدم  آوازی  چهار حیوان و از میان6.  خود دارد  بدست  ترازویی  سوارش  که  سیاه اسبی
 و   روغن  دینار و به  یک  جو به  یک  هشت  دینار و سه  یک  به  گندم  یک  هشت یک"گوید  می

  ".  ضرر مرسان شراب
  و دیدم8 ")! و ببین(بیا "گوید   می  که  را شنیدم  چهارم  را گشود حیوان  مهر چهارم و چون7  

 او   از عقب  اموات  و عالم  است او موت   اسم  که  سوار شده  بر آن  زرد و کسی  اسبی  اینک که
 و با وحوش   و موت  شمشیر و قحط  شد تا به  داده  زمین  ربع  دو اختیار بر یک  آن آید و به می

  . بکشند زمین
 خدا و   کالم  برای  را که  آنانی  نفوس  دیدم  را گشود در زیر مذبح  مهر پنجم و چون9  
 و   خداوند قدوس ای"گفتند   می  آواز بلند صدا کرده  به که10  بودند  شده  داشتند کشته  که تیشهاد

 از   هر یکی و به11 "؟ کشی  نمی  زمین  ما را از ساکنان  خون  و انتقام نمایی  نمی  انصاف  کی حق تا به
  مقطاران نمایند تا عدد ه  دیگر آرامی  اندکی  شد که  گفته  ایشان  شد و به  سفید داده ای  جامه ایشان

  . شود  خواهند شد تمام  کشته  ایشان  مثل که
   پشمی  پالس  چون  شد و آفتاب  واقع  عظیم ای  زلزله  که  را گشود دیدم  مهر ششم و چون12  

   فرو ریختند مانند درخت  بر زمین  آسمان و ستارگان13   گشت  خون  چون  ماه  گردید و تمام سیاه
   چون و آسمان14. افشاند  خود را می  نارس های  میوه  آمده  حرکت  به  از باد سخت  که انجیری
و پادشاهان 15 .  گشت  خود منتقل  از مکان زیره و ج  شد و هر کوه  از جا برده  شده  پیچیده طوماری
و ها   و آزاد خود را در مغاره  و هر غالم  و جباران  و دولتمندان ساالران  و سپه  و بزرگان زمین
  بر ما بیفتید و ما را مخفی"  گویند که ها می  کوهها و صخره و به16 . کردند  کوهها پنهان های رهصخ
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   و کیست  است  او رسیده زیرا روز عظیم غضب17    بره  و از غضب نشین  تخت  آن سازید از روی
  "تواند ایستاد؟  می که
  

 را   چهار باد زمین  ایستاده  زمین  بر چهار گوشه  چهار فرشته  دیدم و بعد از آن7    

   از مطلع  که  دیدم  دیگری و فرشته2 . نوزد  درخت و بر دریا و بر هیچ  دارند تا باد بر زمین باز می
   شد که  داده  بدیشان  که ای  چهار فرشته  آن و به.  را دارد  زنده آید و مهر خدای  باال می آفتاب
 و دریا و   زمین  به  ضرری هیچ"گوید  می3  .ز بلند ندا کرده آوا  و دریا را ضرر رسانند به زمین

 را  و عدد مهرشدگان4 .  مهر زنیم  را بر پیشانی ایشان خود  خدای  مرسانید تا بندگان درختان
  . و چهار هزار مهر شدند  صد و چهل اسرائیل  از جمیع اسباط بنی  که شنیدم

 جاد   هزار و از سبط  دوازده  رؤبین و از سبط هزار مهر شدند   یهودا دوازده و از سبط5  
   دوازده  منسی  هزار و از سبط  دوازده  نفْتالیم  هزار و از سبط  اشیر دوازده و از سبط6 . هزار دوازده
 . هزار  یساکار دوازده  هزار و از سبط  دوازده  الوی  هزار و از سبط  دوازده  شمعون و از سبط7 .هزار

 هزار مهر   دوازده  بنیامین  هزار و از سبط  دوازده  یوسف  هزار و از سبط  دوازده  زبولون از سبط8
  .شدند

   را نتواند شمرد از هر امت  ایشان کس  هیچ  که  عظیم  گروهی  اینک  که  دیدم و بعد از این9  
   نخل های  شاخه و  سفید آراسته های  جامه  به  و در حضور بره  تخت  در پیش  و زبان  و قوم و قبیله

   بر تخت  ما را که  خدای نجات"گویند   می  آواز بلند ندا کرده و به10 .اند  ایستاده  گرفته  دست به
   ایستاده  و چهار حیوان  و پیران  در گرد تخت  فرشتگان و جمیع11 ".  را است  و بره  است نشسته
 و   و جالل برکت!  آمین"و گفتند 12  کردند ه خدا را سجد  درافتاده  روی  به  تخت و در پیش. بودند
  ". آمین. باد ما را باد تا ابداآل  خدای  و توانایی  و قوت  و اکرام  و سپاس حکمت
 "اند؟  کیانند و از کجا آمده  سفیدپوشان این"   گفت  من  به  شده  متوجه  از پیران و یکی13  

   سخت  از عذاب باشند که  می  کسانی ایشان"   گفت مرا"! دانی خداوندا تو می"   او را گفتم من14
   پیش  جهت از این15. اند  سفید نموده وشو کرده   شست  بره  خون  خود را به آیند و لباس  می بیرون
 را  خود  خیمه نشین  تخت کنند و آن  می  را خدمت  او وی روز در هیکل  خدایند و شبانه  تخت روی

 گرما بر  یچ و ه  نخواهند شد و آفتاب  و تشنه و دیگر هرگز گرسنه16 . اشت برپا خواهد د بر ایشان

 فصل هفتم/ مکاشفه یوحنای رسولکتاب
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  های  چشمه  خواهد بود و به  ایشان  شبان  است  تخت  در میان  که ای زیرا بره17 . نخواهد رسید ایشان
  ". خواهد کرد  پاک  را از چشمان ایشان  خواهد نمود و خدا هر اشکی  را راهنمایی  ایشان  حیات آب

  

 . شد  واقع  در آسمان  ساعت  نیم  به  قریب  را گشود خاموشی  مهر هفتم و چون8    
و 3.  شد  کرنا داده  هفت  ایشان به  اند که  در حضور خد ایستاده  را که  فرشته  هفت و دیدم2

  را به   شد تا آن  طال و بخور بسیار بدو داده  بایستاد با مجمری  نزد مذبح  دیگر آمده ای فرشته
 با   فرشته و دود بخور از دست4 . بدهد  است  تخت  پیش  طال که  بر مذبح  مقدسین  جمیع دعاهای
 را   آن  مذبح  از آتش  مجمر را گرفته  فرشته  آن پس5 .  در حضور خدا باال رفت  مقدسین دعاهای

  . گردید  حادث  و صداها و رعدها و برقها و زلزله  انداخت  زمین سوی پر کرد و به
   اولی و چون7 . نمودند ند خود را مستعد نواختن کرنا را داشت  هفت  که ای  فرشته و هفت6  
   شد و ثلث  ریخته  زمین سوی  گردید و به  واقع  شده  آمیخته  با خون  و آتش  تگرگ بنواخت
  . شد  و هر گیاه سبز سوخته  سوخته درختان
   دریا افکنده  به  شده  افروخته  آتش  به  بزرگ  کوهی  مثال  ناگاه  که  بنواخت  دوم و فرشته8  

   کشتیها تباه  داشتند بمردند و ثلث  جان  که  دریایی  مخلوقات و ثلث9 . گردید  دریا خون شد و ثلث
  .گردید

   از آسمان  شده  افروخته  چراغی  چون  عظیم ای  ستاره  ناگاه  نواخت  سوم  فرشته و چون10  
  خوانند و ثلث  می  را افسنتین  ستاره  آن و اسم11.  افتاد  آب های  نهرها و چشمه د و بر ثلثفرود آم
  . بود مردند  شده  تلخ  که  بسیار از آبهایی  و مردمان  گشت  مبدل  افسنتین آبها به
  ا ثلث رسید ت  صدمه  ستارگان  و ثلث  ماه  و ثلث  آفتاب  ثلث  و به  بنواخت  چهارم و فرشته12  

 در   که  و شنیدم  را دیدم و عقابی13 .نور شد  بی  همچنین  شب ز و ثلث رو  گردید و ثلث آنها تاریک
 دیگر   صداهای  بسبب  زمین  بر ساکنان  وای  وای وای"گوید   آواز بلند می پرد و به  می  آسمان وسط
  ".باید بنوازند  می  که ای  فرشته  آن سه کرنای
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   کلید چاه بود و  افتاده  را دیدم که بر زمین ای  ستاره  نواخت  پنجم رشته ف و چون9    

   باال آمد و آفتاب  از چاه  عظیم  دود تنوری  چون  را گشاد و دودی و چاه هاویه2 . شد  بدو داده هاویه
   قوت  چون تی آنها قو  برآمدند و به  زمین  دود ملخها به و از میان3 .  گشت  تاریک و هوا از دود چاه

   هیچ  به  و نه  زمین  گیاه  به  ضرر نرسانند نه  شد که  گفته و بدیشان4 . شد  داده  زمین عقربهای
   آنها داده و به5 . خود ندارند ر خدا را بر پیشانی مه  که  مردمانی  آن  به  بلکه  درختی  به  و نه سبزی
بود    عقرب  اذیت  آنها مثل  بدارند و اذیت  معذب ه ما  پنج  تا مدت  را نکشند بلکه  ایشان شد که
 و   را نخواهند یافت  خواهند کرد و آن  طلب موت  مردم  ایام و در آن6 . زند  را نیش  کسی  که وقتی
  .  خواهد گریخت  از ایشان  اما موت  خواهند داشت  موت تمنای

   تاجهای  مثل بود و بر سر ایشان   جنگ  برای  شده  آراسته  اسبهای  ملخها چون و صورت7  
 و   زنان  موی  داشتند چون و مویی8.  بود  انسان  صورت  شبیه  ایشان های  طال و چهره شبیه

   بالهای  و صدای  آهنین  جوشنهای و جوشنها داشتند چون9 . بود  شیران  مانند دندانهای اندندانهایش
 عقربها با نیشها  و دمها چون10 . تازند  همی  جنگ  به  که بسیار  اسبهای های  ارابه  صدای  مثل ایشان

  و بر خود پادشاهی11.  نمایند  را اذیت  مردم  ماه ج پن  تا مدت  بود که  آنها قدرت داشتند و در دم
 . خوانند  او را اپلیون ر یونانی و د  است'  مسمی  ابدون  به  در عبرانی  که  است الهاویه  ملک داشتند که

  .آید  می  دیگر بعد از این  دو وای اینک.   است  گذشته  وای یک12
 در حضور   که  طالیی  مذبح  چهار شاخ  از میان  آوازی  ناگاه  که  بنواخت  ششم و فرشته13  
 بر   را که  چهار فرشته آن"گوید   کرنا بود می  صاحب  که  ششم  فرشته  آن  به که14  . شنیدم خداست

   و سال  و روز و ماه  ساعت  برای  که  چهار فرشته  آن پس15 ".  کن اند خالص  بسته ت فرا نهر عظیم
   دویست و عدد جنود سواران16 . یافتند  را بکشند خالصی  مردم  ثلث اند تا اینکه  مهیا شده معین

  .  را شنیدم  عدد ایشان هزار هزار بود که
 و   و آسمانجونی  آتشین  جوشنهای  که  در رؤیا دیدم را  و سواران ایشان  اینطور اسبان و به17  
   بیرون  و دود و کبریت  آتش  و از دهانشان  است  سر شیران  چون  اسبان  دارند و سرهای کبریتی

   هالک  مردم آید ثلث برمی   از دهانشان  که  و دود و کبریت  آتش  بال یعنی  سه از این18 .آید می
   که  مارهاست  آنها چون  دمهای  زیرا که  است  ایشان  و دم  در دهان  اسبان  قدرت زیرا که19 .شدند
   نگشتند از اعمال  بالیا کشته  این  به  که و سایر مردم20 .کنند  می  آنها اذیت  دارد و بهسرها
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   را که  و چوب  و سنگ  و برنج  طال و نقره  دیوها و بتهای  عبادت  نکردند تا آنکه  خود توبه دستهای
  ها و جادوگریها و زنا و دزدیهای و از قتل21 . کنند  ندارند ترک  و خرامیدن  و شنیدن  دیدن طاقت

  . نکردند خود توبه
  

 دربر   ابری شود که  می  نازل  از آسمان  را که  زورآور دیگری  فرشته و دیدم10    

  و در دست2.   آتش ای ستونه  مثل  و پایهایش  آفتاب  مثل اش  و چهره  بر سرش قزحی دارد و قوس
  و به3 . نهاد  خود را بر زمین  چپ  خود را بر دریا و پای  راست  دارد و پای  گشوده ای خود کتابچه

و 4.  گفتند  خود سخن  صداهای عد به ر  صدا کرد هفت  شیر صدا کرد و چون  غرش آواز بلند چون
گوید   می  که  شنیدم  از آسمان  آوازی آنگاه.  ویسم بن  که  گفتند حاضر شدم  رعد سخن  هفت چون

  ".  و آنها را منویس  رعد گفتند مهر کن  هفت آنچه"
 بلند   آسمان سوی  خود را به  راست  دست  دیدم  ایستاده  بر دریا و زمین  که ای  فرشته و آن5  
 و   و زمین  است  در آن  را که آنچه و   آسمان  که  است باد زنده تا ابداآل  او که  خورد به قسم6  .کرده
 نخواهد   زمانی بعد از این"   آفرید که  است  در آن  را که  و دریا و آنچه  است  در آن را که  آنچه
 خواهد رسید   اتمام باید بنوازد سر خدا به  کرنا را می  چون  هفتم  فرشته  صدای  در ایام بلکه7 بود

   بار دیگر شنیدم  بودم  شنیده  از آسمان  که  آوازی و آن8 ". داد بشارت خود انبیا را   بندگان چنانکه
   بر دریا و زمین  که ای  فرشته  را از دست  گشاده برو و کتابچه"گوید   می  کرده  مرا خطاب که

  ". بگیر  است ایستاده
بگیر و بخور "  را گفتاو م.  بدهد  من  را به  کتابچه  که  گفتم  وی  به  رفته  نزد فرشته  به پس9  

 را   کتابچه پس10 ". خواهد بود  شیرین  عسل  چون  در دهانت  خواهد نمود لکن  را تلخ  اندرونت که
   درونم  بودم خورده   چون  بود ولی  شیرین  عسل  مثل  در دهانم  که  خوردم  گرفته  فرشته از دست

  ".  کنی  بسیار را نبوت ها و زبانها و پادشاهان و امت  باید تو اقوام می"   که و مرا گفت11 . گردید تلخ
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 و   خدا و مذبح برخیز و قدس"   شد و مرا گفت  داده  من  عصا به  مثل ای و نی11    

 را   انداز و آن  را بیرون و صحن خارج قدس2 . نما کنند پیمایش  می  عبادت آن در   را که آنانی
  و به3 . خواهند نمود  پایمال  و دو ماه  را چهل  و شهر مقدس  است  شده ها داده  امت  به مپیما زیرا که

  ". نمایند  روز نبوت  و شصت  هزار و دویست  مدت  در بر کرده  پالس  داد که دو شاهد خود خواهم
و اگر 5 .اند اده ایست  در حضور خداوند زمین  که  و دو چراغدان  زیتون اینانند دو درخت4  
گیرد و   را فرو می  ایشان  دشمنان  بدر شده  از دهانشان  رساند آتشی  اذیت بدیشان بخواهد  کسی
 دارند تا در   آسمان  بستن  به اینها قدرت6.  شود  باید کشته  دارد بدینگونه  ایشان  قصد اذیت هر که
 را هر   نمایند و جهان  تبدیل  خون  آنها را به  بر آبها دارند که  نبارد و قدرت  باران  نبوت ایشان ایام
  . بالیا مبتال سازند  انواع  بخواهند به گاه

   جنگ آید با ایشان  برمی  از هاویه  که  وحش  رسانند آن  اتمام  خود را به  شهادت و چون7  
   که  در شارع عام شهر عظیم  ایشان و بدنهای8 .  را خواهد کشت  و ایشان  خواهد یافت  غلبه کرده
 خواهد   گشت  نیز مصلوب  خداوند ایشان  که  جایی  است'  و مصر مسمی  سدوم  به حانی معنی رو به

کنند و   می  نظاره  روز و نیم  را سه  ایشان ها بدنهای  و زبانها و امت  و قبایل  از اقوام و گروهی9. ماند
   و شادی  خوشی ر ایشان ب  زمین و ساکنان10 .قبر سپارند   را به  ایشان  بدنهای دهند که  نمی اجازت

   را معذب  زمین  ساکنان  دو نبی  این کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد از آنرو که می
  .ساختند
 خود ایستادند و   بر پایهای  درآمد که  از خدا بدیشان  حیات  روح  روز و نیم و بعد از سه11  

گوید   می  بدیشان  شنیدند که  بلند از آسمان وازیو آ12 .  فرو گرفت  عظیم  را خوفی بینندگان ایشان
و در 13.  را دیدند  ایشان  باال شدند و دشمنانشان  آسمان  در ابر به  پس". اینجا صعود نمایید به"

 هزار نفر از   گردید و هفت  از شهر منهدم  یک  ده  که  گشت  حادث  عظیم ای  زلزله  ساعت همان
  وای دوم14 . را تمجید کردند  آسمان  خدای ه گشت  ترسان ماندگان  شدند و باقی  هالک زلزله

  .آید  می  بزودی  وای سوم اینک.   است درگذشته
  سلطنت"گفتند   می  شد که  واقع  بلند در آسمان  صداهای  ناگاه  که  بنواخت ای و فرشته15  
 و چهار   بیست و آن16 ".خواهد کرد  باد حکمرانی او شد و تا ابداآل  از آن خداوند ما و مسیح جهان
و گفتند 17 . کردند  خدا را سجده  درافتاده  روی اند به  خود نشسته  در حضور خدا بر تختهای پیر که
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 خود را   عظیم  قوت  زیرا که  و بودی  هستی  که  خداوند خدای قادر مطلق  ای کنیم تو را شکر می"
   تو ظاهر گردید و وقت  شدند و غضب ها خشمناک  امتو18 .  پرداختی  سلطنت  به  گرفته ستبد

 خود   نام  و ترسندگان  انبیا و مقدسان  خود یعنی  شود و تا بندگان  داوری  رسید تا بر ایشان مردگان
  ".  را فاسد گردانی  زمین  و مفسدان  دهی  اجرت  بزرگ  و چه  کوچک را چه

 او ظاهر شد و برقها   او در قدس  عهدنامه بوت و تا  گشت  مفتوح  خدا در آسمان و قدس19  
  . شد  حادث  و تگرگ عظیمی و صداها و رعدها و زلزله

  

 زیر   را دربر دارد و ماه  آفتاب  که  ظاهر شد زنی  در آسمان  عظیم و عالمتی12    

 فریاد  زاییدن   و عذاب  از درد زه  بوده و آبستن2  . است  ستاره  از دوازده  تاجی  و بر سرش پایهایش
   او را هفت  که  بزرگ آتشگون  اژدهای  اینک  پدید آمد که  دیگر در آسمان و عالمتی3. آورد برمی

 آنها را بر   را کشیده  آسمان  ستارگان  ثلث و دمش4 . افسر  هفت  بود و بر سرهایش  شاخ سر و ده
 پسر  پس5 . بزاید فرزند او را ببلعد چونا زایید بایستاد ت  می  که  زن  آن و اژدها پیش.   ریخت زمین
  ه ب  خواهد کرد و فرزندش  حکمرانی  آهنین  عصای  را به  زمین های  امت  همه  را زایید که ای نرینه

 از خدا مهیا   وی  برای  در آنجا مکانی  فرار کرد که  بیابان  به و زن6 . شد  او ربوده نزد خدا و تخت
  . روز بپرورند  و شصت ار و دویست هز  تا او را مدت  است شده

   کردند و اژدها و فرشتگانش  با اژدها جنگ  و فرشتگانش  شد میکائیل  جنگ و در آسمان7  
   بزرگ و اژدهای9.  نشد  یافت  دیگر در آسمان شان ای  جای  نیافتند بلکه  غلبه ولی8 . کردند جنگ

 را   مسکون  ربع  تمام  که  است'  مسمی  و شیطان س ابلی  به  که  مار قدیمی  آن  شد یعنی انداخته
  . شدند  انداخته  با وی  شد و فرشتگانش  انداخته او بر زمین. فریبد می

 ما و   و سلطنت خدای  و قوت  نجات اکنون"گوید   می  که  شنیدم  بلند در آسمان و آوازی10  
 ما بر  روز در حضور خدای  شبانه  که ما  مدعی برادران  آن  او ظاهر شد زیرا که  مسیح قدرت
 خود بر او   شهادت  و کالم  بره  خون  بوساطت و ایشان11 . شد  زیر افکنده کند به  می عوی د ایشان
 آنها شاد باشید   آسمانها و ساکنان  ای  جهت از این12.  نداشتند  خود را دوست  آمدند و جان غالب
  که داند  می  چون  عظیم  با خشم  است  نزد شما فرود شده  به س ابلی  و دریا زیرا که  بر زمین وای

  ". دارد  قلیل زمانی
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 بود جفا   را زاییده  نرینه فرزند  که  زن  شد بر آن  افکنده  بر زمین  اژدها دید که و چون13  
 او را از   که  جایی خود پرواز کند  مکان  به  بیابان  شد تا به  داده  زن  به  بزرگ  عقاب و دو بال14 .کرد

   زن  خود در عقب و مار از دهان15 .کنند  می  پرورش  زمان  و نصف ن و دو زما  مار زمانی نظر آن
 خود را   دهان  کرد و زمین  را حمایت  زن و زمین16 . او را فرو گیرد  تا سیل  ریخت  رودی  چون آبی

 تا با   رفت  نموده  غضب و اژدها بر زن17 .و برد فر  خود ریخت دها از دهان اژ  رود را که  آن گشاده
  . کند دارند جنگ  می  را نگاه کنند و شهادت عیسی  می  خدا را حفظ  احکام  او که ماندگان ذریت باقی

  

   شاخ  ده آید که  از دریا باال می  وحشی و دیدم.  بود و او بر ریگ دریا ایستاده13    

   را که  وحش و آن2 .  کفر است  نامهای  و بر سرهایش افسر  ده  سر دارد و بر شاخهایش و هفت
 و   خویش و اژدها قوت.  شیر  دهان  مثل  و دهانش  خرس  پای  مثل  بود و پایهایش  مانند پلنگ دیدم
 شد و از   کشته  موت  تا به  که  را دیدم  از سرهایش و یکی3 . داد  وی  به  عظیمی  خود و قوت تخت
   اژدها را که و آن4 . افتادند  در حیرت  وحش  این پی در   و تمامی جهان  شفا یافت لک مه  زخم آن

 و   وحش  مثل کیست «  گفتند که  کرده  را سجده  کردند و وحش  بود پرستش  داده  وحش  به قدرت
  » کند؟ تواند جنگ  می  با وی  که کیست
   مدت  او عطا شد که  به کند و قدرتی  می کلم کبر و کفر ت  به  شد که  داده  دهانی  وی و به5  
 او و  مه او و خی  بر خدا گشود تا بر اسم  کفرهای  خود را به  دهان پس6 . کند  عمل  و دو ماه چهل
 یابد و   غلبه  کند و بر ایشان  جنگ  با مقدسین  شد که  داده  وی و به7 . کفر گوید  آسمان سکنه
   نامهای  که  جز آنانی  جهان  ساکنان و جمیع8 . بدو عطا شد  و امت و زبان  قوم و   بر هر قبیله تسلط
.  او را خواهند پرستید  است توب بود مک  شده  ذبح  عالم  از بنای  که ای  بره  در دفتر حیات ایشان

   شمشیر قتل  به  رود و اگر کسی  اسیری  اسیر نماید به اگر کسی10 .نود دارد بش  گوش اگر کسی9
  .  مقدسین  صبر و ایمان در اینجاست.  گردد  شمشیر کشته باید او به کند می
 و   داشت  بره  شاخهای  مثل آید و دو شاخ  باال می  از زمین  را که  دیگری  وحش و دیدم11  

 و  کند و زمین  می  عمل  در حضور وی  قدرت وحش نخست و با تمام12 .نمود  می مانند اژدها تکلم
و 13 . بپرستند  شفا یافت  مهلک ز زخم ا  را که  نخست  وحش دارد که  وامی  را بر این ن آ سکنه

و 14 . فرود آورد  زمین  به حضور مردم در   را نیز از آسمان آورد تا آتش  می  بعمل معجزات عظیمه
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  در حضور وحش آنها را   شد که  داده  وی  به  که  معجزاتی  آن کند به  می  را گمراه  زمین ساکنان
دن زخم شمشیر  بعد از خور  که  وحش  را از آن  صورتی گوید که  می  زمین  ساکنان و به. بنماید
   وحش  صورت  بخشد تا که  را روح  صورت وحش  آن  شد که  داده  وی و به15 . نمود بسازند زیست
 را از  و همـه16 .گـردد   نکند کشته  را پرستش حش و  صورت  هر که  کند که گوید و چنان  سخن

 یـا   راسـت  بر دسـت دارد که  وامـی  و آزاد بـر ایـن کبیـر و صغیـر و دولتمنـد و فقیـر و غـالم
   که  نتواند کرد جز کسی  خرید و فروش کس  هیچ و اینکه17 . گذارند ـر پیشانـی خـود نشانـیب

   فهـم  هـر که پـس.   است در اینجا حکمت18 . باشد  را داشته  وحش  عدد اسـم یا  اسم  یعنی نشان
  .  است  و شش  ششصد و شصت  و عددش  است  عدد انسان  را بشمارد زیرا که دارد عدد وحش

  

 و   صد و چهل  و با وی  است  ایستاده  صهیون  بر کوه  بره  اینک  که و دیدم14    

   از آسمان و آوازی2 .دارند  می ود مرقوم خ بر پیشانی پدر او را   او و اسم  اسم چهار هزار نفر که
 مانند آواز   شنیدم  که  آوازی  و آن  بسیار و مانند آواز رعد عظیم  آواز آبهای  مثل شنیدم
   سرودی  و پیران  و چهار حیوان و در حضور تخت3 . خود را بنوازند  بربطهای ود که ب نوازان بربط

 از   و چهار هزار که  صد و چهل  سرود را بیاموزد جز آن  آن  نتوانست کس سرایند و هیچ جدید می
   هستند و آنانند که  باکره  نشدند زیرا که  آلوده  با زنان  که اینانند آنانی4 . بودند ده ش  خریده جهان
   خدا و بره تا نوبر برایاند   شده  خریده  مردم کنند و از میان  می رود متابعت  را هر کجا می بره

  . هستند عیب  بی  نشد زیرا که  یافت  دروغی و در دهان ایشان5 .باشند
 را دارد تا   جاودانی کند و انجیل  پرواز می  آسمان  در وسط  که  دیگر را دیدم ای و فرشته6  
از خدا "گوید   آواز بلند می و به7 دهد   بشارت  و قوم  و زبان یله و قب  را از هر امت  زمین ساکنان

 و   و زمین  آسمان  او را که پس.   است  داوری او رسیده  زمان و را تمجید نمایید زیرا کهبترسید و ا
  ". کنید  را آفرید پرستش  آب های دریا و چشمه

   از خمر غضب زنای  که  عظیم  شد بابل منهدم"   گفت  او آمده  دیگر از عقب ای و فرشته8  
  ".ها را نوشانید  امت خود جمیع

 او را   و صورت  وحش اگر کسی"گوید   آواز بلند می  به  دو آمده  این  از عقب  سوم و فرشته9  
   در پیاله او نیز از خمر غضب خدا که10 . خود پذیرد  یا دست  او را بر پیشانی  کند و نشان پرستش
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   به  و در حضور بره  خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس  است  شده  بیغش آمیخته  وی خشم
   که  آنانی پس. رود باد باال می تا ابداآل و دود عذاب ایشان11 . خواهد شد  معذب  و کبریت آتش
 ". ندارند روز آرامی  او را پذیرد شبانه  اسم  نشان کنند و هر که  می  او را پرستش  و صورت وحش

  .ندنمای  می  را حفظ  عیسی  خدا و ایمان  احکام  که  صبر مقدسین در اینجاست12
   که  خوشحالند مردگانی  از کنون  که بنویس"گوید   می  که  شنیدم  را از آسمان و آوازی13  

  ".میرند در خداوند می
   ایشان  از عقب  ایشان  یابند و اعمال  خود آرامی  تا از زحمات بلی"گوید   می و روح  

  ".رسد می
 از   تاجی  که  نشسته  پسر انسان  مثل ی سفید پدید آمد و بر ابر کس  ابری  اینک  که و دیدم14  

   آواز بلند آن  به  آمده  بیرون  دیگر از قدس ای و فرشته15 .  تیز است  داسی شطال دارد و در دست
   و حاصل  حصاد رسیده  زیرا هنگام  بیاور و درو کن  خود را پیش داس"  کند که  را ندا می ابرنشین
  . شد  درویده  آورد و زمین  خود را بر زمین  داس نشینو ابر16 ".  است  شده  خشک زمین

و 18 .  تیز داشت  آمد و او نیز داسی  بیرون  است  در آسمان  که  دیگر از قدسی ای و فرشته17  
   صاحب  آواز بلند ندا در داده  به  شده  بیرون  از مذبح  است  مسلط  بر آتش  دیگر که ای فرشته

   زیرا انگورهایش  را بچین  مو زمین های  آور و خوشه یز خود را پیش ت داس"  داس تیز را گفت
 را در   آن  را چیده  زمین  آورد و موهای  داس خود را بر زمین  فرشته  آن پس19 ".  است رسیده

 از   پا بیفشردند و خون  شهر به  را بیرون و چرخشت20 . خشت عظیم غضب خدا ریختچر
  . شد  جاری  هزار و ششصد تیر پرتاب  مسافت  به  اسبان  دهن  تا به چرخشت

  

   که ای  فرشته  هفت  یعنی  دیدم  در آسمان  و عجیبی و عالمت دیگر عظیم15    

  و دیدم2 .  است  رسیده  انجام  به ب الهی آنها غض  به  هستند زیرا که  آخرین  دارند که  بالیی هفت
   او و عدد اسم او غلبه  و صورت  بر وحش  را که و کسانی   آتش  به  مخلوط  از شیشه  دریایی مثال
 خدا و سرود   بنده سرود موسی3 .  گرفته  خدا را بدست  و بربطهای  ایستاده  شیشه یابند بر دریای می
 و  عدل!   قادر مطلق  خداوند خدای  تو ای  اعمال  است  و عجیب عظیم"گویند  خوانند و می  را می بره

 تو را   نام  که  از تو نترسد خداوندا و کیست  که کیست4! ها  امت  پادشاه  تو ای ای راهه حق است
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 خواهند   در حضور تو پرستش ها آمده  امت  و جمیع  هستی  تو تنها قدوس تمجید ننماید؟ زیرا که
  "!  است  تو ظاهر گردیده  احکام کرد زیرا که

   که ای  فرشته و هفت6 . شد  گشوده در آسمان   شهادت  قدس خیمه  که  دیدم و بعد از این5  
 . آمدند بیرون  بسته کمربند زرین   به  و کمر ایشان  دربر کرده  و روشن  پاک  بال داشتند کتانی هفت

 تا   خدا که  داد پر از غضب  زرین  پیاله  هفت  فرشته  هفت  آن  به  چهار حیوان  از آن و یکی7
   هفت  آن  بالی و تا هفت9 . او پر دود گردید  خدا و قوت ل از جال دسو ق8 .  است باد زندهابداآل
  . درآید  قدس  به  نتوانست کس  نرسید هیچ  انجام  به فرشته

  

  گوید که  می  فرشته  هفت  آن  به  قدس  از میان  که  بلند شنیدم و آوازی16    

  ". بریزید  غضب خدا را بر زمین  پیاله بروید هفت"
   وحش  نشان  که  و بد بر مردمانی  زشت  و دمل  ریخت  خود را بر زمین  پیاله  رفته و اولی2  

  . آمد  بیرونپرستند  او را می دارند و صورت
 و هر   گشت  مبدل  مرده  خون  مثل  خون  به  آن  که  دریا ریخت  خود را به  پیاله و دومین3  

  . در دریا بود بمرد  که از چیزهایی  نفْس زنده
 آبها را  و فرشته5 . شد  و خون  ریخت  آب های  چشمه خود را در نهرها و  پیاله و سومین4  
  چونکه6  . کردی  حکم  چنین  زیرا که  قدوس  ای  و بودی  هستی  تو که عادلی"گوید   می  که شنیدم
   که و شنیدم7 ".ند مستحق  بنوشند زیرا که  که  دادی  خون  و انبیا را ریختند و بدیشان  مقدسین خون
  ".  است  تو حق و عدل  داوریهای  قادر مطلق  خداوند خدای ای"گوید   می مذبح

 . بسوزاند  آتش  را به  مردم  که شد  داده  آن  و به  ریخت  خود را بر آفتاب  پیاله و چهارمین8  
 دارد کفر گفتند  یا قدرت بال  بر این  خدا که  آن  اسم  شدند و به  شدید سوخته  حرارت  به و مردم9

  . نکردند تا او را تمجید نمایند و توبه
 خود   و زبانهای  گشت  او تاریک  و مملکت  ریخت  وحش  خود را بر تخت  پیاله و پنجمین10  

  گفتند و از اعمال  خود کفر می  دردها و دملهای سبب  به  آسمان  خدای و به11 .گزیدند را از درد می
  .دند نکر خود توبه

 فصل شانزدهم/ یوحنای رسول مکاشفهکتاب
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ز  ا  که  پادشاهانی  خشکید تا راه  و آبش  ریخت  خود را بر نهر عظیم فرات  پیاله و ششمین12  
   نبی  و از دهان  وحش  اژدها و از دهان  از دهان  که و دیدم13 .آیند مهیا شود  می مشرق آفتاب

   معجزات یوها هستند که د  آنها ارواح زیرا که14. آیند  می  وزغها بیرون  چون  روح خبیث  سه کاذب
 روز   جنگ آن  را برای کنند تا ایشان  می  خروج  مسکون  ربع  تمام سازند و بر پادشاهان ظاهر می

  . آورند  فراهم  قادر مطلق عظیم خدای
 دارد مبادا   رخت خود را نگاه  بیدار شده  که  کسی خوشابحال!  آیم  دزد می  چون اینک"15  
  ". او را ببینند سوایی رود و ر  راه عریان

  . آوردند خوانند فراهم  می  حارمجدون  را در عبرانی  آن  که  موضعی  را به و ایشان16  
 بدر   از تخت  قدس آسمان  بلند از میان  و آوازی  خود را بر هوا ریخت  پیاله و هفتمین17  
   شد آن  عظیم ای و زلزله گردید  و برقها و صداها و رعدها حادث18 "! شد تمام"   که  گفت آمده

  و شهر بزرگ19.  بود  نشده  و عظمت  شدت  این  به ای  زلزله  بر زمین  انسان  آفرینش  از حین چنانکه
   در حضور خدا بیاد آمد تا پیاله  بزرگ  شد و بابل ها خراب  امت  و بلدان  گشت  منقسم  قسم  سه به
و تگرگ 21   گشت هها نایاب و کو  گریخت  جزیرهو هر20 .آلود خشم خود را بدو دهد مر غضبخ

 خدا را   تگرگ  صدمه سبب  به  بارید و مردم  بر مردم  بود از آسمان  من  یک  وزن  گویا به  که بزرگ
  . بود  سخت نهایت  بی اش  صدمه کفر گفتند زیرا که

  

   خطاب  من ه را داشتند آمد و ب  پیاله  هفت  که ای  فرشته  هفت  از آن و یکی17    

  . دهم  تو نشان  به  است  بسیار نشسته  بر آبهای  را که  بزرگ  فاحشه  آن بیا تا قضای"   گفت کرده
 مرا در  پس3 ". شدند  او مست  از خمر زنای  زمین  با او زنا کردند و ساکنان  جهان  پادشاهان که2

 سر   کفر پر بود و هفت  از نامهای  که ار شده سو  قرمزی  بر وحش  را دیدم  برد و زنی  بیابان  به روح
 و   طال و جواهر و مروارید مزین  بود و به  و قرمز ملبس  ارغوانی  به  زن و آن4 . داشت   شاخ و ده
   اسم  این اش و بر پیشانی5 .  خود داشت  زنای  و نجاسات ائث خود پر از خب  دست  به  زرین ای پیاله

   از خون  مست  را دیدم  زن و آن6 ". دنیا  و خبائث  و مادر فواحش  عظیم سر و بابل" بود  مرقوم
چرا  «  مرا گفت و فرشته7 .  نمودم  تعجب نهایت  او بی یدن و از د  عیسی  شهدای  و از خون مقدسین
 تو   به  اوست  حامل  دارد که  شاخ  سر و ده  هفت  را که  وحش  و آن  سر زن ؟ من  شدی متعجب
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 خواهد   هالکت  خواهد برآمد و به  و از هاویه  بود و نیست  دیدی  که  وحش آن8.  منمای  می نبیا
 در   است  مرقوم  در دفتر حیات  عالم  از بنای  ایشان  نامهای  که  جز آنانی  زمین  و ساکنان رفت

  . و ظاهر خواهد شد  بود و نیست  که  وحش  آن  خواهند افتاد از دیدن حیرت
   بر آنها نشسته  زن باشد که  می  کوه  سر هفت  هفت این.  دارد  حکمت  که  ذهنی اینجاست"9  
   چون و  است  هنوز نیامده  و دیگری  هست اند و یکی  افتاده  پنج  هستند که  پادشاه و هفت10  است

   و به ت اس هفت   و از آن  است  هشتمین  بود و نیست  که  وحش و آن11 . بماند باید اندکی آید می
   یک اند بلکه  نیافته  هنوز سلطنت  هستند که  پادشاه  ده  دیدی  که  شاخ  ده و آن12 .رود  می هالکت
   خود را به  قدرت و  دارند و قوت  رأی اینها یک13. یابند  می  قدرت  پادشاهان  چون  با وحش ساعت
 او   خواهد آمد زیرا که  غالب  بر ایشان  بره خواهند نمود و  جنگ  با بره ایشان14 .دهند  می وحش

 و   و برگزیده شده  خوانده  هستند که  با وی  نیز که  و آنانی  است  پادشاهان  و پادشاه رباالرباب
  ".امینند

عتها و  قومها و جما  است  نشسته  فاحشه  که  آنجایی  دیدی  که آبهایی"گوید  و مرا می15  
 و   خواهند داشت  را دشمن  اینها فاحشه  و وحش  دیدی  که  شاخ و اما ده16 .باشد ها و زبانها می امت

 . خواهند سوزانید  آتش  را خواهند خورد و او را به  خواهند نمود و گوشتش او را بینوا و عریان
  به خود را   سلطنت  شده  رأی  او را بجا آرند و یک  اراده  که  است  نهاده  ایشان زیرا خدا در دل17

   بر پادشاهان  که  است  شهر عظیم  آن  دیدی  که و زنی18 . شود  خدا تمام  بدهند تا کالم وحش
  ".کند  می  سلطنت جهان

  

 و   داشت  عظیم  قدرت  شد که  نازل  دیگر از آسمان ای  فرشته  دیدم بعد از آن18    

!   شد بابل عظیم  شد منهدم منهدم"   گفت  آواز زورآور ندا کرده و به2 . او منور شد  جالل  به زمین
 از  زیرا که3 !  است  گردیده  و مکروه  ناپاک  و مالذ هر مرغ  خبیث  دیوها و مالذ هر روح و او مسکن
  اند و تجار جهان  زنا کرده  با وی  جهان اند و پادشاهان ها نوشیده  امت  او همه آلود زنای خمر غضب
  "!اند دیده او دولتمند گر  عیاشی از کثرت
 آیید مبادا در   او بیرون  از میان  من  قوم ای"  گفت  می  که  شنیدم  دیگر از آسمان و صدایی4  
  و خدا  رسیده  فلک  تا به زیرا گناهانش5 .مند شوید  بهره  از بالهایش شده   شریک گناهانش
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 دو   کارهایش  و بحسب  است ده او دا  را که بدو رد کنید آنچه6 .  است  یاد آورده  را به لمهایشظ
   که ای  اندازه به7 . بیامیزید  او را دو چندان  است  او آمیخته  که ای  بدو جزا دهید و در پیاله چندان

 خود   در دل  بدو دهید زیرا که  و ماتم  آنقدر عذاب  نمود به  را تمجید کرد و عیاشی خویشتن
 و   او از مرگ لهذا بالیای8 . دید  هرگز نخواهم  و ماتم یستم ن وه و بی ام  نشسته  ملکه  مقام گوید به می
 خداوند   زورآور است  خواهد شد زیرا که  سوخته  آتش  روز خواهد آمد و به  در یک  و قحط ماتم

 دود   نمودند چون  با او زنا و عیاشی  دنیا که  پادشاهان آنگاه9 .کند  می  بر او داوری  که خدایی
   وای  خواهند گفت  دور ایستاده  عذابش و از خوف10 . خواهند کرد  و ماتم را بینند گریهسوختن او 

  ! تو آمد  عقوبت  ساعت  در یک  زورآور زیرا که  بلده  بابل  ای  شهر عظیم  ای وای
 را  ن ایشا  بضاعت  پس  از این  خواهند نمود زیرا که  و ماتم  او گریه  برای و تجار جهان"11  
 و قرمز   و ابریشم  و ارغوانی  نازک  و جواهر و مروارید و کتان بضاعت طال و نقره12 .خرد  نمی کسی

 و حماما  و دارچینی13 . و مرمر  و آهن  گرانبها و مس  چوب  و ظروف  عاج  و هر ظرف و عود قماری
ها  ارابه و  ها و اسبان ها و گله  و رمه  و گندم  و آرد میده  و روغن ها و مر و کندر و شراب و خوشبوی

 از تو   و روشن  شد و هر چیز فربه  تو از تو گم  شهوت نفس و حاصل14 .  مردم و اجساد و نفوس
اند از   دولتمند شده  از وی  چیزها که  این و تاجران15.   یافت  و دیگر آنها را نخواهینابود گردید
   کتان  به  که  شهر عظیم  ای  وای  وای اهند گفتخو16  .کنان  و ماتم  گریان  دور ایستاده ترس عذابش

 اینقدر  عت سا  زیرا در یک  طال و جواهر و مروارید مزین  و به بودی  می  و قرمز ملبس و ارغوانی
   و هر که باشند و مالحان  بر کشتیها می  که و هر ناخدا و کل جماعتی17 . شد  خراب دولت عظیم

   شهر است  گفتند کدام  را دیدند فریادکنان  آن  دود سوختن چون18  .هکند دور ایستاد  دریا می شغل
  گفتند وای  می  فریاد برآورده کنان  و ماتم  گریان  بر سر خود ریخته و خاک19 !  شهر بزرگ  این مثل
 او دولتمند گردید   بود از نفایس  کشتی  در دریا صاحب  هـر که  از آن  که  شهر عظیـم  بر آن وای
  .  گشت  ویـران  ساعت  در یک که

 شما را از او   کنید زیرا خدا انتقام  و انبیا شادی  و رسوالن  و مقدسان  آسمان  ای پس"20  
  ".  است کشیده
   و گفت  دریا انداخت  به  گرفته  بزرگ  آسیای  سنگ  چون  زورآور سنگی  فرشته و یک21  

و 22.  نخواهد شد  خواهد گردید و دیگر هرگز یافت هدم من  بزرگ  شهر بابل  صدمه  یک  به چنین"
   نخواهد شد و هیچ  در تو شنیده  بعد از این  و کرنانوازان زنان  و نی  و مغنیان زنان  بربط صوت
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 . نخواهد گردید  آسیا در تو شنیده  در تو دیگر پیدا نخواهد شد و باز صدای صنعتگر از هر صناعتی
 زیرا   نخواهد گشت  و داماد باز در تو شنیده گر نخواهد تابید و آواز عروس در تو دی و نور چراغ23
 انبیا و   خون و در آن24 . شدند ها گمراه  امت  تو جمیع ی بودند و از جادوگر  تجار تو اکابر جهان که

  ". شد  یافت  زمین  روی  و تمام مقتوالن مقدسین
  

گفتند   می  که  کثیر در آسمان از گروهی بلند   آوازی  چون  شنیدم و بعد از آن19    

   و عدل  او راست  احکام زیرا که2   ما است  از آن خدای  و قوت رام و اک  و جالل نجات!  هللویاه"
  گردانید و انتقام  خود فاسد می  زنای  را به  جهان  که  بزرگ  نمود بر فاحشه  داوری  چونکه است
  ".کشید او   خود را از دست  بندگان خون

  "!رود باد باال می تا ابداآل  و دودش هللویاه"و بار دیگر گفتند 3  
   نشسته  بر تخت  را که  خدایی  درافتاده  روی  به  و چهار پیر و چهار حیوان  بیست و آن4  
  "!  هللویاه آمین" نمودند و گفتند   سجده است

 او و   بندگان  تمامی  ما را ای حمد نمایید خدای"   گفت  آمده  بیرون  از تخت و آوازی5  
  "! صغیر  کبیر و چه  او چه ترسندگان

   شدید که  آواز رعدهای  و چون  فراوان  آواز آبهای  کثیر و چون  آواز جمعی  چون و شنیدم6  
 و   و وجد نماییم شادی7 !  است  گرفته  سلطنت  قادر مطلق ما  زیرا خداوند خدای هللویاه"گفتند  می

 او  و به8 .  است  او خود را حاضر ساخته وس و عر  است  رسیده  بره  نکاح  زیرا که جید کنیماو را تم
  .  است  مقدسین  عدالتهای  کتان  آن  زیرا که" خود را بپوشاند  و روشن  کتان پاک  به  شد که داده

   و نیز مرا گفت".دان  شده  دعوت  بره  نکاح  بزم  به  که  آنانی  خوشابحال بنویس"  و مرا گفت9  
  ". خدا  راست  کالم  است این"  که

   من  زیرا که  نکنی زنهار چنین"   گفت  من او به.   کنم  تا او را سجده  افتادم و نزد پایهایش10  
   زیرا که  کن خدا را سجده.  را دارند  شهادت عیسی  که  و با برادرانت  هستم با تو همخدمت

  ".  است  نبوت  روح  عیسی شهادت
   عدل  دارد و به  و حق نام  امین  سوارش  سفید که  اسبی  و ناگاه  را گشوده  آسمان و دیدم11  
   بسیار و اسمی  افسرهای  و بر سرش  آتش  شعله  چون و چشمانش12 .نماید  می  و جنگ داوری
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 او را  مود دربر دارد و ناآل  خون ای و جامه13 .داند ا نمی ر  آن کس  هیچ  جز خودش  دارد که مرقوم
  پاک سفید و   کتان  سفید و به  در آسمانند بر اسبهای  که و لشکرهایی14 .خوانند می»  خدا کلمه«

ها را بزند و   امت  آن آید تا به  می  تیز بیرون  شمشیری و از دهانش15 .آمدند  او می  از عقب ملبس
 قادر   خدای  و خشم  خمر غضب د و او چرخشت خواهد نمو  حکمرانی  آهنین  عصای آنها را به

 و   پادشاهان پادشاه"   یعنی  است  مرقوم  او نامی  و ران و بر لباس16 .افشرد  خود می  را زیر پای مطلق
  ". رباالرباب

   در آسمان  را که  مرغانی  آواز بلند تمامی  به  که  ایستاده  را در آفتاب ای  فرشته و دیدم17  
تا بخورید 18.  شوید  ضیافت عظیم خدا فراهم تبیایید و بجه"گوید   می کنند ندا کرده پرواز می
 آنها و گوشت   اسبها و سواران  و گوشت  جباران  و گوشت ساالران  سپه  و گوشت  پادشاهان گوشت
  ". کبیر  صغیر و چه  چه  غالم  آزاد و چه  را چه همگان
ا  بودند تا ب  شده  جمع  را که  ایشان  لشکرهای و  زمین  و پادشاهان  وحش و دیدم19  
   او معجزات  پیش  که  با وی  گرفتار شد و نبی کاذب و وحش20 . کنند سوار و لشکر او جنگ اسب

  این.  کند پرستند گمراه  او را می  را دارند و صورت  وحش  نشان  را که  آنها آنانی کرد تا به ظاهر می
 از   که  شمشیری  به و باقیان21 . شدند  انداخته  کبریت  به  شده  افروخته  آتش  دریاچه  به هر دو زنده

  . سیر گردیدند  ایشان  از گوشت  مرغان  شدند و تمامی آمد کشته  می سوار بیرون  اسب دهان
  

 را دارد و  شود و کلید هاویه می   نازل  از آسمان  را که ای  فرشته و دیدم20    

باشد گرفتار   می  و شیطان  ابلیس  را که  مار قدیم و اژدها یعنی2.   است  وی دست بر   بزرگ نجیریز
 مهر کرد   و در را بر او بسته  انداخت  هاویه و او را به3 . در بند نهاد  هزار سال  تا مدت او را کرده

   خالصی باید اندکی  می  رسد و بعد از آن  انجام  به  هزار سال  نکند تا مدت ها را دیگر گمراه تا امت
  .یابد

   را که  آنانی  نفوس  شد و دیدم  داده  حکومت  ایشان  و بر آنها نشستند و به و تختها دیدم4  
   را پرستش  و صورتش  وحش  را که  شدند و آنانی  خدا سر بریده  و کالم  عیسی  شهادت بجهت

   هزار سال ا مسیح شدند و ب  زنده که خود نپذیرفتند   و دست  او را بر پیشانی نکردند و نشان
.   اول  قیامت  است این.  رسید  اتمام  به  نشدند تا هزار سال  زنده و سایر مردگان5 . کردند سلطنت
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 ندارد   تسلط  ثانی بر اینها موت.  دارد  قسمتی  اول  از قیامت  که  کسی  است  و مقدس خوشحال6
  . خواهند کرد  با او سلطنت ود و هزار سال خواهند ب  خدا و مسیح  کاهنان بلکه

 رود  تا بیرون8 .  خواهد یافت  خود خالصی  از زندان  رسد شیطان  انجام  به  هزار سال و چون7  
   را بجهت  کند و ایشان  را گمراه  و ماجوج  جوج  جهانند یعنی  در چهار زاویه  را که هایی و امت
   لشکرگاه  برآمده  جهان و بر عرصه9 .  دریاست  ریگ ون چ  عدد ایشان  آورد که  فراهم جنگ

 را   ایشان  فرو ریخته ان خدا از آسم  از جانب  آتش پس.  کردند  را محاصره  و شهر محبوب مقدسین
   که  شد جایی  انداخته  و کبریت  آتش  دریاچه کند به  می  را گمراه  ایشان  که و ابلیس10 .بلعید
  . خواهند کشید روز عذاب باد شبانه تا ابداآل  هستند و ایشان  کاذب  و نبی وحش

   و زمین  آسمان  وی  از روی  که  نشسته  را بر آن  بزرگ سفید و کسی  تختی و دیدم11  
   ایستاده  تخت  پیش  که  دیدم  را خرد و بزرگ و مردگان12 . نشد  یافت  آنها جایی  و برای گریخت

   و بر مردگان  است  دفتر حیات  شد که  دیگر گشوده  دفتری پس. دبودند و دفترها را گشودن
   در آن  را که و دریا مردگانی13.   است  در دفترها مکتوب  از آنچه  ایشان  اعمال  شد بحسب داوری

   بحسب  در آنها بودند باز دادند و هر یکی  را که  مردگانی  اموات  و عالم موت بودند باز داد و
   موت ثانی  است این.  شد  انداخته  آتش  دریاچه  به  اموات  و عالم و موت14.   یافت حکم  اعمالش
  . گردید  افکنده  آتش  دریاچه  نشد به  یافت  مکتوب  در دفتر حیات و هر که15.   آتش  دریاچه یعنی

  

   اول  و زمین  اول  آسمان  جدید چونکه  جدید و زمینی  آسمانی و دیدم21    

 خدا از   از جانب  که  جدید را دیدم  اورشلیم و شهر مقدس2 .باشد  و دریا دیگر نمی شتدرگذ
 بلند از  و آوازی3 .  است  شوهر خود آراسته  برای ه ک  عروسی  چون شود حاضر شده  می  نازل آسمان
  د بود و ایشان خواه  ساکن  و با ایشان  است  خدا با آدمیان  خیمه اینک"  گفت  می  که  شنیدم آسمان

 را از  و خدا هر اشکی4 . خواهد بود  ایشان  خدای  ایشان او خواهند بود و خود خدا با های قوم
 و درد دیگر رو   و ناله  نخواهد بود و ماتم  موت و بعد از آن.  خواهد کرد  پاک  ایشان چشمان

  ".  درگذشت  اول  چیزهای نخواهد نمود زیرا که
   کالم  این  زیرا که بنویس"   و گفت". سازم  چیز را نو می  همه الحال"  گفت  نشین  تخت و آن5  
  ".  است  و راست امین
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 باشد از   تشنه  هر که  به من.   و یا و ابتدا و انتها هستم  الف من!  شد تمام"  باز مرا گفت6  
واهد شد و او را خدا  چیز خ  همه  آید وارث  غالب و هر که7 . داد  خواهم  مفت حیات   آب چشمه
 و   و زانیان  و قاتالن  و خبیثان ایمانان  و بی  ترسندگان لکن8 . بود و او مرا پسر خواهد بود همخوا

 و   آتش  به شده  افروخته  در دریاچه  ایشان  نصیب  دروغگویان  و جمیع پرستان  و بت جادوگران
  ".  ثانی  موت  است این.  خواهد بود کبریت
 را دارند آمد و مرا   آخرین  بالی  پر از هفت  پیاله  هفت  که  فرشته  هفت  از آن و یکی9  
   به  مرا در روح آنگاه10 ".  دهم  تو نشان  را به  بره  منکوحه بیا تا عروس"   گفت  ساخته مخاطب
   نازل خدا  از جانب  از آسمان  نمود که  من  را به  اورشلیم  بزرگ بلند برد و شهر مقدس کوهی
   بزرگ و دیواری12 .  بلورین  یشم واهر گرانبها چون مانند ج  خدا را دارد و نورش و جالل11 .شود می

   است  مرقوم ها بر ایشان  و اسم  فرشته ها دوازده  دارد و بر سر دروازه  دروازه و بلند دارد و دوازده
   و از جنوب  دروازه  سه  و از شمال  دروازه سه  از مشرق13 . باشد اسرائیل  بنی  سبط دوازده   نامهای که
   دوازده  اسم  دارد و بر آنها دوازده  اساس و دیوار شهر دوازده14 .  دروازه  سه  و از مغرب دروازه  سه

  .  است  بره رسول
 را   و دیوارش هایش ازه تا شهر و درو  طال داشت کرد نی  می  تکلم  با من  که  کس و آن15  
   دوازده  پیموده  نی  آن  و شهر را به  است  مساوی  و عرضش  طول  که  است و شهر مربع16 .بپیماید

 و چهار   را صد و چهل و دیوارش17 .  برابر است اش  وبلندی  و عرض  و طول  یافت هزار تیر پرتاب
  زر خالصو شهر از  بود   از یشم  دیوار آن و بنای18 .  فرشته  یعنی  انسان  ذراع افق پیمود مو ذراع
   یشم  بنیاد اول  بود که  جواهر گرانبها مزین  هر نوع و بنیاد دیوار شهر به19 . بود'  مصفی  شیشه چون
   و هفتم  عقیق  و ششم  عقیقی  جزع و پنجم20  زمرد  سفید و چهارم  عقیق و سوم کبود   یاقوت و دوم

   و دوازدهم مانجونی آس  اخضر و یازدهم عقیق   طوپاز و دهم  و نهم  زمرد سلقی زبرجد و هشتم
 مروارید و شارع عام شهر از   از یک  مروارید بود هر دروازه  دوازده  دروازه و دوازده21 . بود یاقوت

  .  شفاف  شیشه  چون زر خالص
و 23 .  است  آن  قدس  و بره در مطلق قا  زیرا خداوند خدای  ندیدم  قدس  هیچ و در آن22  
سازد و  نور می را م  خدا آن  جالل  دهد زیرا که  را روشنایی  آن  یا ماه  آفتاب  ندارد که حتیاجشهر ا

 خود   و اکرام  جالل  جهان  خواهند بود و پادشاهان  سالک ها در نورش و امت24 .  است  بره چراغش
 در آنجا نخواهد   شب  که نخواهد بود زیرا  در روز بسته هایش و دروازه25 . خواهند درآورد  آن را به

 فصل بیست و یکم/یوحنای رسولمکاشفه کتاب



1762 

   که  یا کسی  ناپاک و چیزی27 .  خواهند ساخت  داخل  آن را بهها   امت  و عزت و جالل26. بود
   بره  در دفتر حیات  که  نخواهد شد مگر آنانی  آن  شود هرگز داخل  یا دروغ  زشت  عمل مرتکب
  .مکتوبند

  

ز  بود مانند بلور و ا خشنده در  از آب حیات به من نشان داد که و نهری22    

 را   حیات  نهر درخت  و بر هر دو کناره  شارع عام آن و در وسط2 .شود  می  جاری  خدا و بره تخت
   شفای  برای خت در  آن  و برگهایدهد  خود را می  میوه  هر ماه آورد یعنی  می  میوه  دوازده که

  گانش خواهد بود و بند  در آن و تخت خدا و بره نخواهد بود   لعنت و دیگر هیچ3 .باشد ها می امت
و 5 . خواهد بود  بر پیشانی ایشان وی   او را خواهند دید و اسم و چهره4 . خواهند نمود او را عبادت
   روشنایی ن ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشا  و نور آفتاب  چراغ  به  نخواهد بود و احتیاج دیگر شب

 و خداوند   است  و راست  کالم امین این"  و مرا گفت6 . خواهند کرد  سلطنتبادبخشد و تا ابداآل می
   شود نشان باید واقع  زود می  را که  خود آنچه  بندگان  خود را فرستاد تا به  ارواح انبیا فرشته خدای
  ".دهد

  ". دارد  را نگاه  کتاب  این  نبوت  کالم  که  کسی خوشابحال.  آیم  می  زودی  به و اینک"7  
   آن  پایهای  تا پیش  افتادم  و دیدم  شنیدم  و چون  و دیدم  امور را شنیدم  یوحنا این و من8  
   همخدمت  زیرا که زنهار نکنی"  او مرا گفت9 .  کنم  داد سجده  نشان  من ا به امور ر  این  که ای فرشته

  خدا را سجده.  دارند  را نگاه  کتاب  این الم ک  که  و با آنانی  برادرانت  و با انبیا یعنی با تو هستم
   ظالم هر که11 .  است  نزدیک  وقت  زیرا که مکن را مهر   کتاب  این  نبوت کالم"  و مرا گفت10 ". کن

 کند و هر   باز عدالت  است  عادل  بماند و هر که  باز خبیث  است  خبیث  کند و هر که  باز ظلم است
  ". بشود قدس باز م  است  مقدس که

 جزا   اعمالش  را بحسب  تا هر کسی  است  با من  من  و اجرت آیم  می  زودی  به و اینک"12  
  ".  و آخر هستم  و یاء و ابتدا و انتها و اول  الف من13.  دهم

   اقتدار یابند و به  حیات شویند تا بر درخت  خود را می  رختهای  که  آنانی خوشابحال14  
   و هر که پرستان  و بت  و قاتالن  و زانیان  و جادوگران  سگان زیرا که15 .شهر درآیند  های دروازه
  .باشند  می  آورد بیرون  و بعمل دارد  را دوست دروغ
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  من.   دهم  امور شهادت  تا شما را در کلیساها بدین  خود را فرستادم  فرشته  عیسی من"16  
  ".  هستم بح ص  درخشنده  داود و ستاره  و نسل ریشه

 باشد بیاید   تشنه  و هر که"!بیا"شنود بگوید   می  و هر که"!بیا"گویند   می  و عروس و روح17  
   کتاب  این  نبوت  کالم  را که زیرا هر کس18 . بگیرد قیمت  بی  حیات رد از آب دا  خواهش و هر که

   را بر وی  کتاب ن در ای  مکتوب یای بر آنها بیفزاید خدا بال  اگر کسی  که دهم  می را بشنود شهادت
   حیات  او را از درخت  کند خدا نصیب  کم  چیزی  نبوت  این  از کالم  کسی و هر گاه19 .خواهد افزود

  . خواهد کرد  منقطع  است  نوشته  کتاب  در این  که  و از چیزهایی و از شهر مقدس
  "! آیم  می  زودی ه ب بلی"گوید   می  امور شاهد است  بر این او که20  
  !  خداوند عیسی بیا ای.  آمین  
 . آمین.  شما باد  با همه  مسیح  خداوند ما عیسی فیض21  
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 دعا برای ایران

Pray for Iran 
  

 .برای کلیساهای رسمی در ایران در دعا باشید •

 .ا آنها در روح قوی تر و تعدادشان مانند ریگهای دریا شوندبرای کلیساهای خانگی در ایران دعا کرده ت •

 .دعا برای هر انسانی با هر عقایدی آزادنه با انتخاب خودش بتواند برای عبادت به کلیسا برود •

 فارسی زبان ایرانی که در کشورهای مختلف پیام پر از محبت عیسی مسیح خادمینخدا را شکر برای  •
 .خداوند را به همه می رسانند

  
 دعا برای افغانستان

Pray for Afghanistan 
  

 .برای بیشتر شدن کلیساهای خانگی در افغانستان دعا کنید •

دعا برای اینکه یکروز در افغانستان رسما مسیحیان افغان بتوانند ساختمان کلیسا خود را داشته باشند و  •
 .آزادانه در کشور خود عبادت کنند

  
 دعا برای تاجیکستان

Pray for Tajikistan 
  

 .برای کلیساهای رسمی در تاجیکستان در دعا باشید •

دعا کنید پدر آسمانی از این قوم برای کشورهای دیگر منطقه اسفتاده کند تا پیام شیرین عیسی مسیح  •
  .خداوند را به کشورهای همسایه برسانند

 
 
 
 
 
 


